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Slovo na úvod
Je nám potěšením představit vám novou studii –
Vyhlídky automobilového průmyslu (průzkum 2017),
která si klade otázky jako: Jaké jsou hlavní konkurenční
výhody a stěžejní nevýhody automobilového průmyslu
v České republice? Co očekávají výrobci od dodavatelů,
a jak to naopak vidí oni? Jaké trendy ovlivní tento sektor
v následujících 5 letech? A jakou roli v tomto segmentu
sehrají inovace?
To je pouze stručný výčet otázek, na něž průzkum
společnosti Deloitte hledal odpovědi. Zaměřili jsme se
na oblast automobilového průmyslu, která má v České
republice bohatou tradici i historii. Naším cílem bylo
zmapovat nejen situaci ve vztahu k tuzemské ekonomice,
ale i názory představitelů tohoto segmentu na budoucí
vývoj automobilového odvětví.
Získané odpovědi z letošního roku jsme porovnali
se závěry průzkumu z roku 2015, který jsme kromě
ČR provedli v regionu střední Evropy. K čemu jsme
dospěli? To zjistíte na následujících stránkách. Na úvod
prozradíme jen to, že naprostá většina podniků nemá
důvod uvažovat o přesunu výroby do jiné země střední
Evropy. A to jsou dobré zprávy!

Děkujeme všem respondentům za jejich ochotu
i spolupráci při vyplňování dotazníku.
Petr Michalík
Partner, Deloitte
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Automobilový průmysl v ČR
Konkurenční výhody a nevýhody
Které tři z následujících okolností týkajících se umístění v ČR byste
ohodnotili jako konkurenční výhodu a které tři jako nevýhodu?
Dostupnost kvalifikované pracovní síly

41 %

Náklady na práci

96 %

Daňový režim

50 %

Dostupnost grantů a pobídek

85 %

Ceny energií

63 %

Dopravní infrastruktura a logistické prostředí

39 %

Vzdělávací systém

15 %

Spolehlivost právního systému

13 %
výhoda

59 %

4%

50 %

15 %

37 %

61 %

85 %

87 %
nevýhoda

Složitý právní systém, nedostatečná
kvalita vzdělání i nekvalitní dopravní
infrastruktura/logistika, tedy oblasti
dlouhodobě diskutované a řešené
i ze strany státu, si podle zástupců
automobilového průmyslu v ČR drží přední
pozici v konkurenčních nevýhodách České
republiky. Negativně byly hodnoceny
i v roce 2015, jako jednoznačnou nevýhodu
je však letos vyhodnotilo více respondentů.
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Nejvýše hodnocenými výhodami byly
náklady na práci, dostupnost grantů
a pobídek i ceny energií. Poslední dvě
jmenované byly ve srovnání s rokem
2015 hodnoceny lépe, u ceny energií
došlo dokonce k obratu od negativního
hodnocení (v roce 2015 ji označilo
za výhodu 0 % respondentů) k pozitivnímu
(63 % respondentů).
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„Kvalita a dostupnost
pracovních sil jsou dnes
dominantním faktorem pro
další růst tohoto odvětví.
Zapomínat samozřejmě
nelze ani na zdanění, kde je
konkurence ostatních zemí
stále intenzivnější. Pokud
nebude stát na tato témata
reagovat, může Česko
část své atraktivity pro
zahraniční investory ztratit.“

9 klíčových faktorů, které v příštích pěti letech výrazně zvýší
konkurenceschopnost ČR
1. Podpora provozů s vyšší přidanou
hodnotou (výzkum a vývoj,
technologická centra atd.).

5. Automatizace a snížení počtu
zaměstnanců v souvislosti s jejich
nedostatkem.

2. Změna systému investičních
pobídek tímto směrem.

6. Dostupnost dostatečného počtu
kvalifikovaných pracovníků.

3. Podpora vzdělávání v technických
oborech i podpora nižšího
odborného vzdělávání.

7. Zvýšení mobility pracovní síly.

4. Důraz na nové technologie
a investice do nich.

8. Otevření pracovního trhu pro
pracovníky z Ukrajiny.
9. Zlepšení dopravní infrastruktury.

David Marek
Hlavní ekonom Deloitte

Uvažujete o tom, že byste v příštích 5 letech přesunuli výrobu jinam?
Naprostá většina
respondentů (95 %)
neuvažuje v příštích
pěti letech o přesunu
výroby, 5 % připustilo
možnost přesunutí
do jiné země střední
Evropy. Ve srovnání
s rokem 2015 je to
dokonce o 3 % méně.
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Investiční pobídky
Informace a jak na ně
„Česká republika implementovala několik programů
na podporu výzkumu a vývoje, a to jak formou přímých
(cash) dotací, tak i formou daňových úlev (daňové
odpočty nebo investiční pobídky). Velkou výhodou jsou
evropské strukturální fondy, ze kterých je v současné
době podporováno nejvíce projektů. Jednotlivé
programy však mají nastaveny někdy až přehnaně
striktní podmínky pro realizaci projektů, a zde by měla
Česká republika pečlivě přehodnotit jejich nastavení
do budoucna. Stejně důležitým krokem musí být
sjednocení výkladové praxe při poskytování těchto
podpor, a tím snížení daňové nejistoty, kterou tuzemští
podnikatelé vnímají zatím jako vysokou.“
Luděk Hanáček
Partner, Tax & Legal, Deloitte
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Víte o možnosti investičních pobídek a jste o nich dostatečně
informováni? Pokud ano, jste spokojeni s investičními
pobídkami, které vaše společnost doposud získala?

7%

39 %
54 %
Ano
Nejsem si jistý/á
Ne

54 % respondentů se domnívá, že má
dostatečné informace o možnostech
investičních pobídek, až 39 % si tím není
jisto, 7 % uvádí, že takové informace nemá.

Co se týče respondentů, kteří již získali
investiční pobídky, 50 % je s nimi spokojeno,
28 % si není jisto, spokojeno není 22 %. Pro
srovnání: V roce 2015 byla spokojenost
s pobídkami 33 %.

„Průběžně sledovat dodržování všech požadavků,
které souvisejí s hlavními podmínkami pro udělení
investičních pobídek, není jednoduché. Upravují je dva
právní předpisy: Zákon o investičních pobídkách a Zákon
o daních z příjmů spolu se souvisejícími dalšími předpisy.
Dvě hlavní podmínky, které by zájemce o investiční
pobídku, popř. její příjemce měl sledovat, jsou podmínky
získání investiční pobídky, a dále podmínky jejího udržení
v průběhu čerpání, a to tak, aby příjemce předešel
případným sankcím. Prostor pro změnu zde určitě je,
již nyní státní správa zvažuje větší pružnost při reakci
na změny v ekonomice s tím, že část změn podmínek
poskytování investičních pobídek by nebyla řešena přes
změny v zákoně, ale přímo nařízeními vlády.“
Daniela Hušáková
Senior manažerka, Tax & Legal, Deloitte
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Změny výrobní kapacity,
nové investice
Plánujete v příštích 5 letech změnu výrobní kapacity?
4%

17 %

19 %

60 %

60 % respondentů plánuje v příštích
pěti letech mírné navýšení výroby, 19 %
neplánuje žádné navýšení a 17 % plánuje
výrazné navýšení výroby.
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Výrazně navýšit
O něco navýšit
Není plánována žádná změna
O něco snížit
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Pokud v příštích 5 letech plánujete nové investice, které
z následujících faktorů hodláte navýšit?
(Respondenti mohli volit maximálně 3 odpovědi.)
Počet zaměstnanců

Služby

3. ČR je ve zpoždění se zaváděním
nových technologií a sledováním
trendů.

2%

Produkty

73 %

Získat nové trhy

34 %

Jiné

V roce 2015 společnosti plánovaly
investovat hlavně do vývoje technologií
(75 %), do nových trhů a produktů (25
%), do zvýšení počtu zaměstnanců ale
nikdo. To v letošním průzkumu nejvíce
respondentů (73 %) plánuje navýšit počet
produktů a zaměstnanců (54 %), 34 %
z nich se chce zaměřit na získání nových
trhů.

4. Je nedostatek kvalifikované
pracovní síly.
5. Je třeba zaměřit se na činnosti
s vyšší přidanou hodnotou a nebýt
jen „montovnou“.

24 %

Vývoj technologií – centra výzkumu
a vývoje

Marketing

1. Trh je již na vrcholu, nebo jej
maximálně v pěti letech dosáhne.
2. Je možný následný pokles,
respektive přesun poptávky
do asijských zemí.

54 %

Prodeje v nových segmentech

5 hlavních důvodů, které podle
zástupců automobilového
průmyslu trh ovlivní

29 %

2%

12 %

Z výsledků je patrné, že další masivní
investice do vývoje technologií společnosti
neplánují. Letošní průzkum ale poukázal
na růstový potenciál (zaměření na rozvoj
trhů a počtu produktů), který vyžaduje
navýšení počtu zaměstnanců. S ohledem
na nízkou nezaměstnanost v ČR
i nedostatek kvalifikovaných pracovních sil
to může představovat problém.
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Odbornost pracovníků,
zvyšování kvalifikace
Jak se snažíte udržovat odbornou kvalifikaci vašich pracovníků?
71 %

55 %

14 %

Spolupracujeme
s veřejnými školami
a institucemi
poskytujícími odborná
školení

Založili jsme vlastní
odbornou školu nebo
vzdělávací středisko

71 % respondentů udržuje odbornou
kvalifikaci pracovníků v rámci interních
školení, 55 % spolupracuje s veřejnými
školami a institucemi a 14 % má vlastní
odbornou školu nebo vzdělávací středisko.
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Poskytujeme interní
školení

Pro srovnání: V roce 2015 využívalo
interní školení 92 % respondentů, 67 %
se spoléhalo na veřejné školy a instituce
a vlastní odbornou školu nebo středisko
mělo pouhých 8 %. Patrný je tedy vzrůstající
trend směrem ke vzdělávání pracovníků
ve vlastních odborných střediscích
a školách.
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„Příklon k vlastnímu odbornému vzdělávání
zaměstnanců v Česku bude mít stoupající tendenci.
Vypovídá to o rostoucím trendu vychovat si
zaměstnance podle specifických potřeb podniku.
Dobrým vzorem je Německo.“
Petr Michalík
Partner, Deloitte
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Odběratelsko-dodavatelské vztahy
Pokud jste dodavatel, plánujete v příštích 5 letech
změnit počet svých odběratelů?
2%
68 % dodavatelů plánuje mírné navýšení
počtu odběratelů, 30 % neplánuje
žádnou změnu a pouhá 2 % plánují počet
spolupracujících odběratelů výrazně
snížit. Výsledky jsou podobné jako v roce
2015, kdy 71 % dodavatelů plánovalo
mírné navýšení, 29 % neplánovalo žádnou
změnu a nikdo z respondentů neuvažoval
o výrazném snížení počtu odběratelů.

30 %

68 %
O něco navýšit
Není plánována žádná změna
O něco snížit

Pokud jste dodavatel, jaká jsou vaše očekávání ve vztahu
k vašim odběratelům, jimž dodáváte své produkty?
Jiné – 5 %
Spolupráce na výzkumu
a vývoji – 32 %
Partnerství (sdílení
nákladů na rizika) – 39 %
Lepší ceny – 58 %

Kratší lhůty splatnosti – 5 %

Předvídatelnost – 34 %

Stabilita – 45 %
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Dodavatelé jednoznačně nejvíce
očekávají lepší ceny (58 %), stabilitu
(45 %) a partnerství – tedy sdílení nákladů
na rizika (39 %). V roce 2015 dominovala
témata jako partnerství (42 %), spolupráce
na výzkumu a vývoji (33 %) a stabilita (25 %),
lepší ceny uvedlo tehdy jen 8 % dodavatelů,
tedy o 50 % méně než v letošní roce.
Odběratelé neplánují, co se týče změny
počtu jejich dodavatelů, významné
změny a očekávají především vyšší kvalitu
produktu. V roce 2015 kladli důraz hlavně
na spolehlivost dodávek.
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Inovace v automobilovém průmyslu

Budou mít inovace, o nichž se v automobilovém
průmyslu neustále hovoří, (např. elektromobily,
konektivita, autonomní řízení) v příštích 5 letech nějaký
vliv na vaše podnikání?

21 %

53 %

26 %

53 % respondentů se soustředí na to,
aby inovativní řešení mohli zavádět
do své výroby. Oproti roku 2015 je to
nárůst o 17 %. Celkově je zde tedy jasný
trend zavádět inovace do výroby. 26 %
respondentů se vyjádřilo, že inovace

Ano, hodně se soustředíme na to,
abychom mohli zavádět inovativní řešení
Ano, sledujeme inovace, ale v příštích
5 letech nebudou mít vliv na naši výrobu
Ne, rozhodně ne v příštích 5 letech

sledují, ale v příštích pěti letech na jejich
výrobu vliv mít nebudou. Žádný vliv
nebudou mít pro 21 % z nich. V roce 2015
přitom odpovídající hodnoty byly 33 %
a 17 %.

„Součástí standardní
výbavy vozů střední a vyšší
třídy je již nyní celá řada
elektronických asistentů
zvyšujících bezpečnost
posádky a komfort pro
řidiče. Díky nově zaváděné
povinné konektivitě vozu
(možnost automatizovaně
si zavolat pomoc v případě
nehody, tzv. Emergency
call) vzniká a testuje se celé
spektrum služeb, které
budou nad konektivitou
vybudovány. V kontextu
autonomního systému
řízení bude nutné, aby stát
připravil kvalitní legislativní
podmínky. Stále není
vyřešeno, kdo například
ponese zodpovědnost
za dopravní nehodu. Co se
týče průmyslu a sdílené
ekonomiky (například
služby Uberu nebo
carsharingu), legislativa má
co dohánět.“
Petr Michalík
Partner, Deloitte
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Klíčové trendy, které v příštích
5 letech ovlivní trh v ČR
1. Automatizace, robotizace,
digitalizace, Průmysl 4.0.
2. Snižování výrobních nákladů, nové
materiály.
3. Elektromobilita a autonomní řízení.
4. Tlak na vyšší vzdělanost
pracovníků a růst personálních
nákladů.
5. Inovace, výzkum/vývoj,
přizpůsobení se novým trendům.

„Automobilový průmysl je jedním z odvětví, kde se
nejvýrazněji projevuje robotizace a automatizace.
To bude stále více proměňovat relaci kapitálové výbavy
automobilek a zaměstnanosti v tomto odvětví. Nové
technologie mění i podobu vozů. Už dnes je výrobce
automobilů stále více IT firmou. Za pět let budou tyto
tendence ještě výraznější. Motor sice zůstává důležitou
součástí vozu, stále více se však jeho srdcem stává
počítač.“
David Marek
Hlavní ekonom Deloitte
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Průmysl 4.0
Připravenost na nová řešení
Očekáváte, že byste ve vaší společnosti v příštích 3 letech
zavedli tzv. Průmysl 4.0 řešení?
29 % respondentů
zvažuje zavést
Průmysl 4.0
řešení pouze
v dlouhodobém
horizontu, 27 % je
již používá a plánuje
je dále rozšířit, 27 %
nemá jistotu, ale
zavádění takových
řešení zvažuje.

Jste připraveni na strukturální změny, které
s sebou přinese Průmysl 4.0?
27 % respondentů (tedy ti, kteří v předchozí
otázce uvedli, že Průmysl 4.0 řešení již zavedli) je
na související strukturální změny připraveno, 63 %
respondentů neví a 10 % z nich připraveno není.
Vzhledem k tomu, že v předchozím dotazu dalších
27 % respondentů o zavádění těchto řešení
uvažuje, je jasné, že se na tyto strukturální změny
budou muset zaměřit.
16
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Slovo na závěr
Na základě výsledků průzkumu
lze konstatovat, že představitelé
automobilového sektoru jsou v České
republice relativně spokojeni a nezvažují
přesun výroby do jiné země střední Evropy.
O této eventualitě se zmínilo pouhých
5 % respondentů, v našem předchozím
průzkumu v roce 2015 to bylo 8 %.

Výrobci od dodavatelů očekávají především
vyšší kvalitu a spolehlivé dodávky, přičemž
očekávání vyšší kvality výrobků uvedlo
o 30 % více respondentů než v roce 2015.
Dodavatelé naopak pociťují silný tlak
na ceny, o 50 % více (ve srovnání s rokem
2015) jich uvedlo, že by rádi dosáhli lepších
finančních podmínek.

Konkurenční výhodou ČR jsou podle
respondentů nízké náklady na práci,
dostupnost grantů a pobídek a ceny
energií. Tyto aspekty byly ve srovnání
s rokem 2015 hodnoceny mnohem lépe,
u cen energií došlo dokonce k obratu
od negativního k pozitivnímu hodnocení.

Podle představitelů většiny jednotlivých
společností je automobilový trh v Evropě
momentálně na vrcholu, nebo jej do pěti
let dosáhne. Poté může dojít k přesunu
poptávky do asijských zemí.

Překážky konkurenceschopnosti zahrnují
spolehlivost právního systému, vzdělávací
systém a infrastrukturu/logistiku. Tyto
nevýhody byly hodnoceny negativněji než
před dvěma lety, lze proto konstatovat, že
v tomto ohledu se situace nijak nezlepšila
a mohla by při případném propadu trhu
znamenat odsun části výroby.
S investičními pobídkami jsou představitelé
podniků, kteří je využili, spokojeni. 60 %
podniků plánuje v následujících pěti letech
mírně navýšit výrobu a 17 % plánuje
navýšení výrazné. Využít k tomu chtějí
investice do nových produktů, zvýšení počtu
zaměstnanců a získání nových trhů. V roce
2015 se plánovaly hlavně investice do vývoje
technologií, v příštích pěti letech budou
rozhodovat počty zaměstnanců a nové trhy.
Získávání kvalifikovaných pracovníků
a jejich další vzdělávání se zdá být klíčovým
faktorem úspěchu a roste počet podniků,
které mají vlastní odborné vzdělávací
středisko nebo školu.
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Trendy, které budou ovlivňovat budoucí
vývoj, zahrnují automatizaci a robotizaci,
Průmysl 4.0 řešení, snižování výrobních
nákladů, elektromobilitu a autonomní
řízení.
Konkurenceschopnosti ČR by podle
respondentů pomohla především podpora
technického vzdělávání a zaměření
investičních pobídek na podporu provozů
s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou
technologická centra a centra výzkumu
a vývoje. Vzhledem k aktuálnímu
nedostatku pracovní síly je také poptávka
po otevření pracovního trhu pro pracovníky
ze zemí mimo EU (konkrétně Ukrajiny).
Celkově se vyhlídky automobilového
průmyslu v ČR jeví jako optimistické,
představitelé podniků si uvědomují
možná rizika i příležitosti a plánují na ně
reagovat. Přetrvávajícími problémy jsou
nespolehlivost právního systému, systém
vzdělávání a infrastruktura země.
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Metodologie
Průzkum byl proveden dotazníkem,
na který odpovídali vedoucí pracovníci
společností z oblasti automobilového
průmyslu v České republice, a to jak
koneční výrobci, tak subdodavatelé. V roce
2017 se průzkumu zúčastnilo celkem
54 společností, proveden byl v období
květen až srpen 2017.

Cílem bylo porovnat výsledky s podobným
průzkumem, který společnost Deloitte
realizovala v roce 2015 v šesti zemích
střední Evropy včetně Česka. Pro účely
letošní studie byla extrahována data
vztahující se pouze k ČR.
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