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35 individuálních

členů SP ČR 

31 kolektivních členů 

SP ČR

138 nečlenů

Total n = 204

Velikost 

vzorku

Metoda

sběru dat
Cílová

skupina

Výzkumný

nástroj
Termín

sběru dat
Kontakty

Kombinace 

telefonického a 

online dotazování 

(CATI a CAWI)

Reprezentativní 

vzorek firem s 

kvótním výběrem 

přímých i 

nepřímých členů a 

nečlenů

Strukturovaný 

dotazník o délce 

cca 45 minut

Únor – Červen 2022 Miloslav Drábik

Associate Director

Public Afffairs

miloslav.drabik@ipsos.com

GSM: +420 601 293 728



HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ
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Český průmysl a doprava jsou podle 

zástupců firem nejdůležitějšími oblastmi pro 

rozvoj naší ekonomiky. 

Český průmysl má dlouhou tradici, vytváří 

nová místa a stabilizuje ekonomiku, myslí si 

zástupci firem. Více než tři čtvrtiny z nich se 

proto přiklání k tomu, že by se podíl průmyslu 

na HDP měl zvyšovat. 

Pokud by něco průmyslu vytkli, pak to, že 

musí projít digitální transformací, aby si 

zachoval významný podíl na HDP a 

zaměstnanosti. 

ČESKÝ PRŮMYSL VNÍMÁNÍ SP ČR KOMUNIKACE SP ČR

Oproti roku 2018 si méně firem spontánně 

dokáže vybavit některou instituci, která 

zastupuje zájmy průmyslu v ČR, tedy v 

roce 2022 si vybaví nějakou instituci 61 % 

dotázaných. Z těch si polovina vybaví Svaz 

průmyslu a dopravy ČR. To je signifikantně 

více zástupců firem, než bylo v roce 2018, 

kdy si Svaz vybavilo 11 %.  

Podle 85 % zástupců firem je Svaz pro 

zastupování zájmů průmyslu důležitý. Měl 

by se věnovat především podpoře průmyslu 

a zahraničního obchodu.

73 % zástupců firem je spokojeno s 

komunikací Svazu, přesto 88 % je toho 

názoru, že by Svaz mohl být razantnější.

Nedostatky komunikace jsou v množství, 

transparentnosti a pravdivosti 

poskytovaných informací Svazu průmyslu a 

dopravy ČR. Vytýkají mu například 

nedostatek informací o své činnosti, 

informací o reálných výsledcích či 

transparentnosti. 

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ
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DOPORUČENÍ NÁSTROJŮ A OPATŘENÍ NA ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ

Spontánní znalost Svazu průmyslu a dopravy ČR, jakožto instituce, která zastupuje a reprezentuje zájmy průmyslu a průmyslových podniků

je vysoká. Pouze 9 % zástupců firem o Svazu průmyslu a dopravy ČR nikdy neslyšelo

Pro podporu vyššího povědomí Svazu

průmyslu a dopravy ČR doporučujeme, aby

se Svaz mediálně i nadále angažoval v

tématech spojené především s podporou

průmyslu a zahraničního obchodu. To

jsou totiž oblasti, kterých by se dle zástupců

firem měl věnovat především.

V současné době je aktuálním tématem

energetická krize spojená s růstem cen

energií. Průmysl je jednou z oblastí, kterých

se energetická krize dotýká nejvíce.

Doporučujeme zaměřit se na

komentování této oblasti v médiích a na

sociálních sítích.

Na členy Svazu je vhodné zaměřit

pravidelnou newsletter komunikaci, kde

tyto informace Svaz průmyslu a dopravy ČR

může dodávat. Je však velice důležité, aby

newsletter sdíleli i kolektivní členové na

své členy, aby došlo k vyššímu zásahu v

komunikaci.

Pro zlepšení obrazu Svazu mezi firmami je potřeba zaměřit se na vyřešení nedostatků, které zástupci firem Svazu průmyslu aktuálně

vytýkají. Zejména pro členy Svazu, ale nejen ty, je potřeba uvádět a komunikovat transparentně činnosti Svazu. Na jakých událostech

Svaz působí, jakých jednáních se účastní, co se mu podařilo či nepodařilo vyjednat, jaké jsou reálné výsledky jeho snažení. To jsou věci,

které zástupce firem zajímají.



OBECNÁ ČÁST
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7Otázka: Jak důležité jsou podle Vašeho názoru pro celkový stav české ekonomiky následující oblasti?

Signifikance:  Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně v roce 2018

72 %

18 %
5 % 6 %

88 %

12 %
0 % 0 %

61 %

26 %

6 % 6 %

68 %

30 %

2 % 0 %

57 %

28 %

8 % 7 %
17 %

47 %

32 %

2 %

Průmysl

Doprava

Zemědělství

Velmi důležité Spíše důležité Spíše nedůležité Velmi nedůležité

2022

2018

Zástupci firem si myslí, že ke stavu české ekonomiky jsou nejdůležitější především oblasti průmyslu, 

dopravy a zemědělství. Oproti roku 2018 vnímají za důležitější oblast zemědělství. 



 













8Otázka: Jak důležité jsou podle Vašeho názoru pro celkový stav české ekonomiky následující oblasti?

Signifikance:  Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně v roce 2018

50 %

29 %

12 % 8 %

50 %
43 %

5 % 3 %

57 %

39 %

4 % 0 %

46 %
38 %

10 % 6 %
17 %

47 %

32 %

2 %

Digitální/online

ekonomika*

Služby

Těžba surovin

2022

2018





DŮLEŽITOST OBLASTÍ PRO ČESKOU EKONOMIKU 2/2

Ačkoliv oproti roku 2018 vzrostla vnímaná důležitost oblasti těžby surovin, v porovnání s ostatními oblastmi 

je i nadále vnímána zástupci firem za nejméně důležitou oblast pro celkový stav české ekonomiky. 

*Digitální/online ekonomika 

nebyla v roce 2018 sbírána.

Velmi důležité Spíše důležité Spíše nedůležité Velmi nedůležité



9Otázka: Jaký podíl na HDP by podle Vás měla mít průmyslová výroba v ČR? Měl by se snižovat nebo zvyšovat?

1 %
4 %

19 %

39 %

37 %

Rozhodně zvyšovat

Spíše zvyšovat

Měl by zůstat stejný

Spíše snižovat

Rozhodně snižovat

Nevím, nedokáži říci

Žádný z členů ani 

nečlenů Svazu si 

nemyslí, že by se podíl 

průmyslu na HDP měl 

rozhodně snižovat.

PODÍL PRŮMYSLU NA HDP

76 % zástupců firem se přiklání k tomu, že by se podíl průmyslu na HDP měl zvyšovat.



10Otázka: Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky týkajícími se českého průmyslu?

Signifikance:  Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně v roce 2018

72 %

46 %

49 %

44 %

49 %

37 %

24 %

15 %

25 %

48 %

45 %

49 %

43 %

48 %

57 %

59 %

3 %

6 %

5 %

7 %

8 %

14 %

17 %

24 %

Český průmysl má dlouhou tradici

Průmysl vytváří nová pracovní místa

Průmysl stabilizuje ekonomiku

Průmysl je hlavním zdrojem prosperity ČR

Průmysl v ČR je silně orientován na export

Průmysl přispívá k rozvoji vzdělanosti

Na úroveň českého průmyslu můžeme být hrdí

Český průmysl je moderní

Rozhodně souhlasím

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Rozhodně nesouhlasím85 %

93 %

94 %



T2B*

97 %

80 %

94 %

92 %

74 %

*Součet Rozhodně souhlasím a Spíše 

souhlasím.

VÝROKY TÝKAJÍCÍ SE ČESKÉHO PRŮMYSLU 1/3

Zástupci firem nejčastěji souhlasí s výroky, že český průmysl má dlouhou tradici, vytváří nová pracovní 

místa a stabilizuje ekonomiku. 26 % zástupců firem nepovažuje český průmysl za moderní.

 

 



11Otázka: Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky týkajícími se českého průmyslu?

23 %

24 %

23 %

55 %

48 %

48 %

21 %

25 %

28 %

3 %

 Regulace v oblasti klimatu a životního
prostředí je rizikem pro český průmysl

Regulace v oblasti klimatu a životního prostředí
přináší českému průmyslu nové příležitosti

Průmysl je zdrojem znečištění

Rozhodně souhlasím

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Rozhodně nesouhlasím

T2B*

72 %

71 %

78 %

*Součet Rozhodně souhlasím a Spíše 

souhlasím.

VÝROKY TÝKAJÍCÍ SE ČESKÉHO PRŮMYSLU 2/3

Regulace v oblasti klimatu podle zástupců firem přináší pro český průmysl jak rizika, tak i nové příležitosti. 



12Otázka: Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky týkajícími se českého průmyslu?

35 %

38 %

19 %

31 %

26 %

17 %

54 %

50 %

66 %

52 %

53 %

52 %

10 %

12 %

14 %

16 %

19 %

28 %

Průmysl se stále více opírá o výzkum, vývoj a inovace a
technologickou vyspělost

Český průmysl musí projít digitální transformací, aby si
zachoval významný podíl na HDP a zaměstnanosti

Průmysl si i v dalších letech udrží mezinárodní
konkurenceschopnost

Český průmysl potřebuje transformaci

Průmyslové firmy poskytují zaměstnancům jistotu a
vyplácejí férové mzdy

Průmyslu se dostatečně daří zvyšovat přidanou
hodnotu

Rozhodně souhlasím

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Rozhodně nesouhlasím

T2B*

88 %

85 %

90 %

83 %

70 %

79 %

*Součet Rozhodně souhlasím a Spíše 

souhlasím.

VÝROKY TÝKAJÍCÍ SE ČESKÉHO PRŮMYSLU 3/3

Většina zástupců firem je toho názoru, že se průmysl opírá o výzkum, vývoj, inovace a technologickou vyspělost. 

Český průmysl by měl podle zástupců firem projít digitální transformací, aby si zachoval významný podíl na HDP 

a zaměstnanosti.



13Otázka: Znáte některé významné podnikatele nebo osobnosti českého průmyslu, na které můžeme být hrdí (ať již z minulosti nebo ze současnosti)?

56 %

24 %

16 % 16 %
13 % 13 %

Antonín/Tomáš
Baťa

Emil Škoda Laurin-Klement Emil Kolben Petr Kellner Otto Wichterle

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉHO PRŮMYSLU

Téměř dvě třetiny 

zástupců firem si vybaví 

některou z osobností 

českého průmyslu.

ZNALOST OSOBNOSTÍ ČESKÉHO PRŮMYSLU

6 z 10 lidí si vybaví některou z osobností českého průmyslu. Více než polovina si vybaví Antonína nebo 

Tomáše Baťu.

Otevřená otázka, konkrétní představitele uvedlo 135 zástupců firem



SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY



15Otázka: Znáte některou z institucí, která v ČR zastupuje a reprezentuje zájmy průmyslu či průmyslových podniků? Vybavíte si některou z těchto institucí?

Signifikance:  Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně v roce 2018

61 % zástupců firem zná 

některou z institucí, která 

v ČR zastupuje zájmy 

průmyslu. Oproti roku 

2018 se však jedná o 

výrazný pokles (80 %).

50 % 50 %

10 % 7 % 7 % 6 %

Hospodářská
komora

Český svaz
průmyslu a
dopravy ČR

Asociace malých
a středních

podniků

Ministerstvo
obchodu a
průmyslu

Svaz obchodu a
průmyslu

Svaz obchodu a
cestovního

ruchu

Svaz průmyslu a dopravy si 

spontánně vybaví 70 % členů 

(kolektivních a individuálních 

dohromady) a 25 % nečlenů.

INSTITUCE ZASTUPUJÍCÍ ZÁJMY ZAMĚSTNAVATELŮ V ČR

Z 61 % zástupců firem, kteří si vybaví některou z institucí reprezentující zájmy průmyslu, si polovina 

spontánně vybaví Svaz průmyslu a dopravy ČR. Jedná se o výrazný nárůst oproti roku 2018 (11 %).



Hospodářskou komoru si spontánně vybaví 

64 % členů (kolektivních a individuálních 

dohromady) a 33 % nečlenů.



16
Otázka: Znáte Svaz průmyslu a dopravy ČR, který zastupuje a reprezentuje zájmy průmyslu a průmyslových podniků?

Je dle Vašeho názoru Svaz průmyslu a dopravy ČR, který zastupuje zájmy průmyslu v ČR, potřebný?

Signifikance:  Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně v roce 2018

18 %

43 %

30 %

9 %

14 %

50 %

33 %

3 %

Ano, znám velmi detailně

Ano, vím základní
informace

Ano, znám jen název

Ne, slyším o ní poprvé

2022 2018

43 %

42 %

7 %

0 %

7 %

32 %

55 %

9 %

1 %

3 %

Velmi potřebný

Spíše potřebný

Spíše není potřebný

Vůbec není potřebný

Nevím, nedokáži říci

T2B*

85 %

*Součet Velmi potřebný a Spíše potřebný.

ZNALOST SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

91 % zástupců firem zná alespoň název Svazu průmyslu a dopravy ČR. 85 % si myslí, že je Svaz potřebný.







17
Otázka: Znáte Svaz průmyslu a dopravy ČR, který zastupuje a reprezentuje zájmy průmyslu a průmyslových podniků?

Je dle Vašeho názoru Svaz průmyslu a dopravy ČR, který zastupuje zájmy průmyslu v ČR, potřebný? *Součet Velmi potřebný a Spíše potřebný.

HODNOCENÍ POTŘEBNOSTI SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR DLE ZNALOSTI

Ti, kteří znají Svaz detailně, se ve většině shodnou, že Svaz průmyslu a dopravy ČR je velmi potřebný. 

T2B*

85 %

43 %

42 %

7 %

7 %

95 %

5 %

0 %

0 %

49 %

44 %

6 %

Velmi potřebný

Spíše potřebný

Spíše není potřebný

Vůbec není potřebný

Nevím, nedokáži říci

Všichni

Ano znám velmi detailně

Ano, vím základní informace



18Otázka: Znáte některou podobnou českou či zahraniční organizaci/instituci, která dle Vašeho názoru dobře a efektivně zastupuje a prezentuje zájmy svých členů?

O jakou organizaci/instituci se jedná? Prosím, uveďte.

46 %

9 % 7 % 5 % 5 %

Hospodářská komora Business Europe Odbory/ČMKOS/ODBOROVÉ
SVAZY

AMSP (Asociace malých a
středních podniků)

Svaz průmyslu a dopravy ČR

ZNALOST INSTITUCÍ ZASTUPUJÍCÍ ZÁJMY SVÝCH ČLENŮ

Téměř třetina zástupců firem si spontánně vybaví některou zahraniční nebo českou organizaci/instituci 

zastupující zájmy svých členů. Téměř polovina z nich uvádí Hospodářskou komoru.

32 % zástupců 

firem zná některou 

zahraniční nebo 

domácí 

organizaci/instituci, 

která dobře a 

efektivně zastupuje 

zájmy svých členů 

(33 %, 2018).



19Otázka: Čím se podle Vás Svaz průmyslu a dopravy ČR zabývá?

PŘEDMĚT SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

Přibližně polovina zástupců firem si myslí, že se Svaz průmyslu a dopravy ČR zabývá podporou exportu, 

lobbyingem ve prospěch firem a připomínkováním zákonů a vyhlášek.

53 %

50 %

47 %

46 %

33 %

26 %

14 %

3 %

Podpora exportu

Lobbying ve prospěch firem

Připomínkování zákonů a
vyhlášek

Poradenství pro firmy

Vyjednávání s odbory o mzdách

Je to expertní odnož Ministerstva
průmyslu a obchodu

Je to součást státní správy

Nic z uvedeného



20Otázka: Znáte některé představitele Svazu průmyslu a dopravy ČR?

PŘEDSTAVITELÉ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ZNALOST PŘEDSTAVITELŮ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

Více než třetina zástupců firem zná některého představitele Svazu, přičemž téměř polovina zná 

Jaroslava Hanáka.

45 %

22 % 20 %
17 %

10 %
7 %

Jaroslav Hanák Radek Špicar Jan Rafaj Dagmar
Kuchtová

Daniel Beneš Vladimír Dlouhý

Otevřená otázka, konkrétní představitele uvedlo 110 zástupců firem



21Otázka: Jakým tématům by se dle Vašeho názoru měl Svaz průmyslu a dopravy ČR věnovat?

TOP 10 témat, kterým by se měl Svaz průmyslu a dopravy ČR zabývat

PODPORA 

PRŮMYSLU

50 %

PODPORA 

ZAHRANIČNÍHO 

OBCHODU

29 %

HOSPODÁŘSKÁ 

POLITIKA

27 %

VÝZKUM, VÝVOJ

26 %

MZDY A PLATY

26 %

DOPRAVA

25 %

ENERGETIKA

25 %

LEGISLATIVA

DIGITÁLNÍ 

EKONOMIKA A 

TECHNOLOGIE

24 % 23 %

ZAMĚSTNANOST

20 %

28 % POVAŽUJE ZA 

HLAVNÍ TÉMA

TÉMATA, KTERÝMI BY SE SVAZ MĚL ZABÝVAT

Polovina zástupců firem pokládá za důležité, aby se Svaz věnoval podpoře průmyslu. Za jedno z hlavních 

témat je považována i podpora zahraničního obchodu či hospodářská politika. 



22Otázka: Existují dle Vašeho názoru nějaké konkrétní problémy, které by měl Svaz průmyslu a dopravy ČR pomáhat řešit? Prosím, uveďte.

KONKRÉTNÍ PROBLÉMY

Z 42 % zástupců, kteří uvedli konkrétní problémy, které by měl Svaz průmyslu a dopravy ČR řešit, zmiňuje 

téměř čtvrtina energetiku a ceny energií. Dále rozvoj hospodářství, zaměstnanost a rozvoj podnikání.

22 %

15 %

12 %

11 %

8 %

7 %

7 %

Energetika/ceny energií

Rozvoj hospodářství,
průmyslu, soběstačnost

ekonomiky

Zaměstnanost/pracovní
síla/nedostatek pracovní

síly

Podpora státu, rozvoj
podnikání

Mzdová politika

Vzdělání

Doprava/infrastruktura

Otevřená otázka, o konkrétních problémech se vyjádřilo 105 zástupců firem

Individuální členi Svazu 

častěji zmiňují 

Energetiku/ceny energií. 

Uvádí to 50 % z nich.



23Otázka: Jak důležité jsou podle Vašeho názoru následující oblasti?

Jakou pozornost podle Vašich zkušeností věnuje těmto oblastem Svaz průmyslu a dopravy ČR ve své činnosti?

97 % 97 % 95 % 94 % 94 % 93 % 92 %

80 %

69 %
73 %

89 %

62 %
67 %

72 %

Důležitost

Pozornost

T2B*

*Součet Velmi důležité a Spíše důležité. Součet 

Velkou pozornost a Spíše větší pozornost.

Rozvoj 

dopravy a 

infrastruktury

Bezpečná, 

spolehlivá a 

dostupná 

energetika 

Špičková úroveň 

výzkumu, vývoje 

a inovací 

Účinná podpora 

exportu 

Motivační a 

jednoduché 

daně 

Moderní 

vzdělávání 
Pružný trh 

práce 

DŮLEŽITOST DANÝCH OBLASTÍ A POZORNOST VĚNOVANÁ SVAZEM 1/2

Za nejdůležitější jsou považovány oblasti rozvoje dopravy a infrastruktury, bezpečné, spolehlivé a dostupné energetiky 

a výzkumu, vývoje a inovací. Největší pozornost podle zástupců firem věnuje Svaz podpoře exportu a rozvoji dopravy 

a infrastruktury.

U pozornosti věnované Svazem odpověděli ti, kteří znali alespoň název Svazu průmyslu a dopravy (N=186; 97 v 2018) 

Členi svazu vnímají častěji otázku energetiky za 

velmi důležitou. 86 % z nich hodnotilo nejvyšší 

známkou v této otázce



24
Otázka: Jak důležité jsou podle Vašeho názoru následující oblasti?

Jakou pozornost podle Vašich zkušeností věnuje těmto oblastem Svaz průmyslu a dopravy ČR ve své činnosti?

Signifikance:  Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně v roce 2018

90 % 89 % 89 % 88 % 87 % 84 %
76 %

60 % 57 %
64 % 63 %

74 %
68 % 65 %

Důležitost

Pozornost

T2B*

*Součet Velmi důležité a Spíše důležité. Součet 

Velkou pozornost a Spíše větší pozornost.

Vyrovnané 

veřejné finance 

Efektivní 

veřejná správa 

Mzdy a platy Udržitelnost a 

péče o životní 

prostředí 

Rozvoj trhu s 

digitálními 

službami a datové 

ekonomiky 

Bezpečnost a 

ochrana zdraví 

při práci 

(BOZP)

Kolektivní 

vyjednávání 

DŮLEŽITOST DANÝCH OBLASTÍ A POZORNOST VĚNOVANÁ SVAZEM 2/2

Za nejméně důležitou oblast vnímají zástupci firem kolektivní vyjednávání. Nejmenší pozornost Svaz pak 

podle zástupců firem věnuje efektivní veřejné správě.



U pozornosti věnované Svazem odpověděli ti, kteří znali alespoň název Svazu průmyslu a dopravy (N=186; 97 v 2018) 



25Otázka: Jak velký vliv má dle Vašeho názoru Svaz průmyslu a dopravy ČR na situaci v následujících oblastech?

25 %

25 %

20 %

19 %

18 %

19 %

15 %

50 %

41 %

46 %

46 %

45 %

44 %

45 %

19 %

28 %

26 %

28 %

30 %

30 %

31 %

5 %

5 %

8 %

7 %

8 %

8 %

10 %

Účinná podpora
 exportu

Rozvoj dopravy a infrastruktury

Kolektivní
vyjednávání

Bezpečnost
a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Rozvoj trhu s digitálními službami
a datové ekonomiky

Špičková úroveň výzkumu, vývoje a
inovací

Moderní
vzdělávání

Velký vliv

Spíše větší vliv

Spíše menší vliv

Malý vliv

Nevím, nedokáži říci

T2B*

67 %

66 %

75 %

65 %

63 %

63 %

60 %

*Součet Velký vliv a Spíše větší vliv.

VLIV SVAZU NA SITUACE V DANÝCH OBLASTECH 1/2

Tři čtvrtiny zástupců firem si myslí, že Svaz průmyslu a dopravy ČR má největší vliv na účinnou podporu exportu.

Odpověděli ti, kteří znali alespoň název Svazu průmyslu a dopravy ČR (N=186)



26Otázka: Jak velký vliv má dle Vašeho názoru Svaz průmyslu a dopravy ČR na situaci v následujících oblastech?

17 %

18 %

15 %

13 %

15 %

12 %

11 %

40 %

36 %

37 %

38 %

31 %

30 %

29 %

32 %

37 %

37 %

42 %

41 %

39 %

39 %

11 %

10 %

11 %

6 %

13 %

19 %

22 %

Bezpěčná, spolehlivá a dostupná
energetika

Pružný trh práce

Mzdy
a platy

Udržitelnost a péče o životní prostředí

Motivační
a jednoduché daně

Vyrovnané veřejné finance

Efektivní veřejná správa

Velký vliv

Spíše větší vliv

Spíše menší vliv

Malý vliv

Nevím, nedokáži říci

T2B*

54 %

52 %

57 %

52 %

42 %

46 %

40 %

*Součet Velký vliv a Spíše větší vliv.

VLIV SVAZU NA SITUACE V DANÝCH OBLASTECH 2/2

Nejmenší vliv má Svaz průmyslu a dopravy ČR podle zástupců firem na efektivní veřejnou správu nebo na 

vyrovnané veřejné finance.

Odpověděli ti, kteří znali alespoň název Svazu průmyslu a dopravy ČR (N=186)



27Otázka: Do jaké míry souhlasíte následujícími výroky týkající se Svazu průmyslu a dopravy ČR?

Signifikance:  Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně v roce 2018

27 %

21 %

18 %

23 %

19 %

20 %

59 %

63 %

61 %

50 %

52 %

44 %

12 %

14 %

18 %

25 %

27 %

30 %

2 %

3 %

3 %

2 %

5 %

Je kompetentní

Má názory, se kterými souhlasím

Jasně formuluje své názory

Nastavuje agendu pro veřejnou diskusi

Jeho slovo má váhu

Je nepolitický

Rozhodně
souhlasím

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

T2B*

84 %

79 %

86 %

73 %

65 %

71 %

*Součet Rozhodně souhlasím a Spíše 

souhlasím.

MÍRA SOUHLASU S VÝROKY TÝKAJÍCÍ SE SVAZU

Zástupci firem často vnímají Svaz průmyslu a dopravy ČR jako kompetentní, že je v souladu s jejich názory 

a že své názory formuluje jasně. 

Odpověděli ti, kteří znali alespoň název Svazu průmyslu a dopravy ČR (N=186; 97 v 2018) 







28Otázka: Myslíte si, že Svaz průmyslu a dopravy ČR má díky svým členům , které zastupuje, dostatečnou sílu a váhu pro jednání s následujícími aktéry?

Signifikance:  Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně v roce 2018

35 %

30 %

24 %

14 %

46 %

46 %

48 %

42 %

17 %

19 %

25 %

32 %

2 %

5 %

2 %

11 %

S odbory

S vládou ČR

S krajskou samosprávou

S institucemi EU

Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

Nevím, nedokáži říci

81 %

75 %

73 %

56 %

*Součet Určitě ano a 

Spíše ano.

T2B*

2022

65 %

70 %

64 %

T2B 

2018



SÍLA SVAZU V JEDNÁNÍ S JINÝMI AKTÉRY

81 % zástupců firem si myslí, že Svaz průmyslu a dopravy ČR má dostatečnou sílu pro jednání s odbory. 

Oproti roku 2018 došlo k výraznému upevnění tohoto názoru.



Odpověděli ti, kteří znali alespoň název Svazu průmyslu a dopravy ČR (N=186; 97 v 2018) 



29Otázka: Do jaké míry byste měl/a zájem stát se členem Svazu průmyslu a dopravy ČR?

Co by Vás motivovalo stát se členem Svazu průmyslu a dopravy ČR?

T2B 36 % zástupců 

firem by mělo zájem o 

členství ve Svazu 

průmyslu a dopravy ČR 

(22 %, 2018)

Možnost podílet se 

na rozhodování  

(11 %)

Smysl, 

výsledky, 

efektivita (4 %)

Finanční 

ohodnocení (7 %)Více informací 

(6 %)

Přínos pro 

firmu (6 %)

Oblast 

působení, 

obory (3 %)

Možnost 

pomoci 

firmám, 

podpora (3 %)

ZÁJEM O ČLENSTVÍ VE SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

Více než třetina zástupců firem by měla zájem o členství ve Svazu průmyslu a dopravy ČR. Hlavní uváděné 

motivy jsou například možnost podílet se na rozhodování nebo výsledky a efektivita, kterou Svaz přináší.

Odpověděli nečlenové (N=137) 



KOMUNIKACE



31Otázka: Jak jste celkově spokojen/a s tím, jak Svaz průmyslu a dopravy ČR komunikuje? Signifikance:  Indikuje statisticky 

Měl by dle Vašeho názoru být Svaz průmyslu a dopravy ČR razantnější ve svých projevech a akcích? významný rozdíl oproti předchozí vlně v 2018

16 % 57 % 15 %2 %11 %Spokojenost

Velmi spokojen/a

Spíše spokojen/a

Spíše nespokojen/a

Velmi nespokojen/a

Nevím, nedokážu říci

45 % 43 % 6 % 6 %Razantnost

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Nevím, nedokážu říci

SPOKOJENOST S KOMUNIKACÍ SVAZU

Téměř ¾ zástupců firem, kteří znají alespoň název Svazu, je spokojena s tím, jak Svaz průmyslu a dopravy 

ČR komunikuje. 88 % se domnívá, že by Svaz mohl být razantnější ve svých projevech a akcích.

Odpověděli ti, kteří znali alespoň název Svazu průmyslu a dopravy ČR (N=186; 97 v 2018) 

28 % 59 % 9 % 3 %Členi

8 % 56 % 18 % 3 % 15 %Nečleni

57 % 31 % 6 % 6 %Členi

38 % 50 % 6 % 6 %Nečleni



32
Otázka: V čem je podle Vás komunikace Svazu průmyslu a dopravy ČR nedostatečná?

Chybí Vám nějaké konkrétní informace o činnosti a aktivitách Svazu průmyslu a dopravy ČR? 

Signifikance:  Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně v roce 2018

Neposkytuje dostatek 

informací o své činnosti

Neinformuje dostatečně o 

reálných výsledcích, 

kterých dosáhl

Je netransparentní / Není 

jasné, jak tvoří své pozice 

a stanoviska

Nemá jasného zástupce, 

který za svaz mluví

Vyjádření nejsou 

srozumitelná

61 %

61 %

45 %

35 %

19 %

13 %

6 %

3 %

Výstupy / výsledky

Větší komunikace, 

prosazení se

Aktuální informace / 

novinky

NEDOSTATKY A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE

Zástupci firem, kteří znají alespoň název Svazu, vidí často nedostatky v množství, transparentnosti a pravdivosti 

informací poskytovaných Svazem průmyslu a dopravy ČR. 

Odpověděli ti, kteří znali alespoň název Svazu průmyslu a dopravy ČR a jsou nespokojení s jeho komunikací (nedostatky: N=31; chybějící informace N=62) 

NEDOSTATKY CHYBĚJÍCÍ INFORMACE







33Otázka: Napadá Vás něco, co by Svazu průmyslu a dopravy ČR pomohlo zintenzivnit jeho činnost či zlepšit komunikaci s veřejností?

Větší aktivita, 

zviditelnění 

(16 %)

Lepší osobnosti, tváře, 

více osobností, kultura 

projevu (14 %)
Větší 

komunikace s 

médii (12 %)

Využívat digitálních 

technologií/sociálních sítí 

(6 %)Lepší komunikace, 

zpětná vazba (6 %)

Veřejné 

akce (5 %)

Poskytovat více 

aktuální 

informace (2 %)

Pořádání 

konferencí (1 %)

VZKAZ PRO SVAZ KE ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE

Zástupci firem často vzkazují potřebu větší aktivity Svazu a jeho zviditelnění se, zapojení lepších osobností 

a lepšího kulturního projevu, mimo jiné také častější komunikaci s médii.

Otevřená otázka, vzkaz pro Svaz průmyslu a dopravy ČR napsalo 86 zástupců firem

Členi Nečleni

Větší aktivita, zviditelnění 17 % 16 %

Lepší osobnosti, tváře, více 
osobností, kultura projevu 34 % 0 %

Větší komunikace s médii 20 % 6 %

Lepší komunikace, zpětná 
vazba 6 % 6 %

Využívat digitálních 
technologií/sociálních sítí 3 % 8 %

Veřejné akce 0 % 8 %

Poskytovat více aktuální 
informace 0 % 4 %

Pořádání konferencí 3 % 0 %



34
Otázka: Kterým způsobem získáváte informace o aktivitách Svazu průmyslu a dopravy ČR? Který z těchto způsobů vnímáte jako nejdůležitější?

Jakým způsobem byste preferoval/a dostávat informace o aktivitách Svazu průmyslu a dopravy ČR? Uvedl/a jste, že byste preferoval/a dostávat 

informace přes sociální sítě. Které sociální sítě konkrétně jste měl/a na mysli?

47 %
42 %

29 %
24 %

20 %

10 %
14 %

40 %

34 %
39 %

23 %
20 %

13 %

24 %

Preference

Získávání

E-mail Newsletter Sociální sítě Osobní jednání Tištěný časopis Telefonicky Jinak

29 % zástupců firem považují 

sociální sítě za nejdůležitější 

zdroj získávání informací.

1. Facebook

(61 %)

2. LinkedIn

(46 %)

3. Twitter

(29 %)

4. Instagram

(17 %)

PREFERNCE ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ

Zástupci firem preferují dostávat informace o aktivitách Svazu průmyslu a dopravy ČR prostřednictvím 

e-mailu, newsletteru a sociálních sítí, ze kterých je to především Facebook a LinkedIn.



35
Otázka: Kterým způsobem získáváte informace o aktivitách Svazu průmyslu a dopravy ČR? Který z těchto způsobů vnímáte jako nejdůležitější?

Jakým způsobem byste preferoval/a dostávat informace o aktivitách Svazu průmyslu a dopravy ČR? Uvedl/a jste, že byste preferoval/a dostávat 

informace přes sociální sítě. Které sociální sítě konkrétně jste měl/a na mysli?

70 %

53 %

27 %

50 %

18 % 17 %
21 %

68 %

53 %

32 %

56 %

33 %

26 %

20 %

Preference

Získávání

E-mail Newsletter Sociální sítě Osobní jednání Tištěný časopis Telefonicky Jinak

7 % zástupců členských firem považují 

sociální sítě za nejdůležitější zdroj 

získávání informací.
1. Facebook

(61 %)

2. LinkedIn

(83 %)

3. Twitter

(50 %)

4. Instagram

(11 %)

PREFERNCE ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ – POUZE ČLENOVÉ

I zástupci členských firem  Svazu preferují dostávat informace o aktivitách Svazu průmyslu a dopravy ČR 

především prostřednictvím e-mailu a newsletteru. Častěji však oproti nečlenům uvítají osobní jednání. 



36
Otázka: Kterým způsobem získáváte informace o aktivitách Svazu průmyslu a dopravy ČR? Který z těchto způsobů vnímáte jako nejdůležitější?

Jakým způsobem byste preferoval/a dostávat informace o aktivitách Svazu průmyslu a dopravy ČR? Uvedl/a jste, že byste preferoval/a dostávat 

informace přes sociální sítě. Které sociální sítě konkrétně jste měl/a na mysli?

36 % 36 %

30 %

11 %

20 %

7 %
10 %

27 % 25 %

43 %

7 %
13 %

7 %

25 %
Preference

Získávání

E-mail Newsletter Sociální sítě Osobní jednání Tištěný časopis Telefonicky Jinak

33 % zástupců nečlenských firem 

považují sociální sítě za nejdůležitější 

zdroj získávání informací.
1. Facebook

(61 %)

2. LinkedIn

(29 %)

3. Twitter

(20 %)

4. Instagram

(20 %)

PREFERNCE ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ – POUZE NEČLENOVÉ

Nečleni uvítají častěji využití sociálních sítí k získávání informací o aktivitách Svazu průmyslu a dopravy ČR. 



NETWORKINGOVÉ AKCE 

A SOCIÁLNÍ DIALOG



38
Otázka: Účastní se Vaše společnost nějakých networkingových akcí? 

Měla by Vaše společnost zájem se zúčastnit takové networkingové akce, kdyby ji pořádal Svazu průmyslu a dopravy ČR?

Měla by Vaše společnost zájem se účastnit ONLINE akcí, které by pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR?

16 %

40 %

21 %

6 %

18 %
16 %

43 %

24 %

5 %

12 %

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím, nedokáži
říci

Akce svazu

Online akce

T2B 55 % zástupců 

firem má zájem o 

networkingové

akce pořádané 

Svazem průmyslu a 

dopravy ČR 

(52 %, 2018)

T2B 59 % zástupců 

firem má zájem o 

online akce 

pořádané Svazem 

průmyslu a dopravy 

ČR 

(47 %, 2018)

Přičemž častěji mají 

zájem o takové akce 

členové (67 %) 

Svazu průmyslu a 

dopravy ČR než 

nečlenové 

(50 %)

Přičemž častěji mají 

zájem o takové akce 

členové (74 %) 

Svazu průmyslu a 

dopravy ČR než 

nečlenové 

(51 %)

NETWORKINGOVÉ AKCE

Téměř dvě třetiny zástupců firem se účastní networkingových akcí. Více než polovina by měla zájem o 

networkingové i online akce, kdyby je pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR.

65 % zástupců 

firem se (alespoň 

výjimečně) 

účastní nějakých 

networkingových 

akcí (70 %, 2018).

Signifikance:  Indikuje statisticky 

významný rozdíl oproti předchozí vlně v roce 

2018











39Otázka: Už jste někdy slyšel/a pojem sociální dialog? Myslíte si, že je důležitý?

Víte, kdo jsou sociální partneři? Probíhá ve Vaší společnosti/firmě kolektivní vyjednávání?

66 % zástupců 

firem někdy 

slyšelo pojem 

sociální dialog 

(79 %, 2018).

93 % zástupců 

firem si myslí, 

že sociální 

dialog je 

důležitý. 

53 % zástupců 

firem ví, kdo 

jsou tzv. 

sociální 

partneři

(76 %, 2018).

54 % zástupců 

firem uvádí, že 

u nich probíhá 

kolektivní 

vyjednávání 

(60 %, 2018).

ZNALOST SOCIÁLNÍHO DIALOGU

Dvě třetiny zástupců firem někdy slyšelo pojem „sociální dialog“ a téměř většina jej považuje za důležitý. 

Více než polovina zástupců firem ví, kdo jsou „sociální partneři“.

92 % 

členů

53 % 

členů

95 % 

členů

91 % 

členů

81 % 

členů

39 % 

členů

47 % 

členů

57 % 

členů
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