
Průzkum AFI 2021: 
Zlepšení podnikatelského prostředí

názory  182 firem



1. Kraje, ve kterých respondenti podnikají:

Kraj Vysočina

Karlovarský kraj

Plzeňský kraj

Zlínský kraj

Královehradecký kraj

Jihočeský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Liberecký kraj

Ústecký kraj

Moravskoslezský kraj

Středočeský kraj

Praha

Jihomoravský kraj



2. Sektory zúčastněných firem:

Jiný

Automobilový průmysl

Strojírenský průmysl

Elektrotechnický průmysl

Služby

Informační technologie

Spotřební průmysl

Chemický průmysl

Logistika

Potravinářský průmysl



3. Velikost zúčastněných firem:



5. Do jaké míry přispívají investiční pobídky k celkovému rozvoji ekonomiky?



6. Do jaké míry dostupnost investičních pobídek ovlivňuje rozhodování Vaší 
firmy o investicích v České republice?



7. Do jaké míry investiční záměry Vaší firmy obvykle splňují 
podmínku tzv. vyšší přidané hodnoty?



8. Do jaké míry souhlasíte s tím, že o každé jednotlivé investiční 
pobídce má rozhodovat vláda?



9. Je Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu) spíše rizikem 
nebo příležitostí pro Vaše podnikání?



10. Má Vaše společnost zpracovanou strategii 
na snížení uhlíkové stopy?



11. Pokud ano, do jakých oblastí míří?

do jiné

dodavatelé

logistika

materiály

výroba



12. Připravujete investice do snížení energetické 
náročnosti Vašich pracovních postupů?



14. Hodláte pro své investice využít dotačních titulů?



16. Budou Vaši zaměstnanci potřebovat nové dovednosti a kompetence?



17. Pokud ano, jaké především?



18. Která pozice Vám nejvíce chybí?

Admin

Účetní

Obráběč kovů

Sales

Svářeč

Nástrojář

Konstruktér

Obsluha CNC strojů

Elektrikář

IT vývojář



19. Pokud bychom pro Vás mohli vyřešit jeden problém v oblasti 
lidských zdrojů, co by to bylo?



20. Podnikání firmy je v pronájmu nebo ve vlastní nemovitosti:



21. Pokud máte vlastní nemovitosti, jsou připravené na provoz 
v rámci snižování uhlíkové stopy po roce 2030?



22. Jak máte řešené sklady?

Vlastní mimo areál

Provozované logistickou
společností (outsourcované)

Sklady nemáme

V pronájmu

Vlastní v areálu



23. Plánujete změny nebo implementaci nových technologií 
ve Vašem provozu?



25. Máte už představu, jakým směrem by se Vaše firma měla rozvíjet?

Zatím nemáme představu

Expanze společnosti do jiných lokalit v České republice

Jiným směrem:

Investice a stavební úpravy pro snížení energetické
náročnosti provozu

Rozšiřování výrobních a skladových kapacit u stávajícího
provozu

Průmysl 4.0

Digitalizace a robotizace

Vývoj nových výrobků nebo procesů



26. Jak vnímáte vymahatelnost práva a právní jistotu v České republice? 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5



27. Máte subjektivní pocit, že Vy osobně rozumíte tomu, v jakém 
právním prostředí se Vaše firma pohybuje?



28. Máte ve firmě nastavenou střednědobou investiční strategii?



29. Je pro vaši společnost zajímavá podpora formou tzv. finančních 
nástrojů (např. zvýhodněné úvěry, záruky apod.?)



30. Zajímá se místní samospráva o Vaše aktivity a možnou 
podporu Vaší firmy?



31. Pokud ano, jakým způsobem?



32. Má AFI organizovat pracovní skupiny, které by řešily určité typy problémů? 
Jaké legislativní změny by AFI mělo prosazovat ve prospěch Vašeho podniku 

resp. podnikatelského prostředí?


