
Umělá inteligence 
je dostupnější,  
než byste čekali
Výsledky krátké studie EY a HK 
Září 2019

O studii
Krátkou studii mezi 157 významnými 
českými společnostmi zpracovala 
poradenská společnost EY (dříve 
Ernst & Young) ve spolupráci 
s Hospodářskou komorou 
České republiky. Sběr dat probíhal 
v období července a srpna 2019. 
Cílem bylo identifikovat klíčové 
vývojové trendy v oblasti umělé 
inteligence v rámci českého průmyslu.
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Klasifikace respondentů  
dle velikosti společnosti:

0-10 zaměstnanců
11-50 zaměstnanců
51-250 zaměstnanců
nad 250 zaměstnanců

29 %      
26 %   
31 %    
14 %       

Firem považuje za hlavní přínos umělé inteligence 
zvýšení produktivity.

Společnosti využívají prvky umělé inteligence 
především ve výrobě a vývoji.

Společností již investuje do nástrojů umělé 
inteligence, nebo do nich plánuje investovat 
ještě do konce roku 2019.

Většina firem, které plánují v příštích 5 letech 
investovat do umělé inteligence, hodlá investovat 
více než 10 % celkových investičních výdajů.

Většina respondentů si pod pojmem umělá 
inteligence představuje nástroje simulující 
lidské chování a rozhodování.

Pro implementaci umělé inteligence respondenti 
nejvíce využívají In-house lidských zdrojů, případně 
své zaměstnance rekvalifikují. 

Poradenská společnost EY připraví vaši firmu pro digitální éru od úvodní strategie až po dodání funkčních aplikací a SW řešení.

Co si respondenti představují pod pojmem AI?
Softwarové 
nástroje simulující 
lidské chování či 
rozhodování 

Stroje nebo 
algoritmy řešící 
komplexní úlohy 

Obor informatiky 
zabývající se tvorbou 
strojů řešících 
komplexní algoritmy 

Nástroj pro inteligentní 
zpracování velkého 
množství dat
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Koncept využití umělé inteligence  
a „Velkých dat“ v B2C sektoru
Vzájemná interakce firem se svými 
zákazníky generuje obrovské 
množství dat … 

… kombinací s technikami strojového 
učení mohou zmíněná data odhalit 
vzory zákaznického chování, jenž 
dodavatelům zboží/služeb umožňují 
efektivnější personalizaci nabídek 
přímo na jejich odběratele … 

… rozšířením o A/B testování slouží 
nashromážděná data jako podklad 
pro výrazněji zacílené obchodní/
prodejní strategie přímo na 
konkrétní zákazníky.

S cílem maximalizace 
zákaznické spokojenosti 
a dlouhodobé hodnoty 
zákazníka pro firmu

AI Zákaznická data

Jakou  
nabídku/péči?

Kterým kanálem?

Jakou zprávu?Který klient?

A/B 
testování

Existuje krásná definice Big Dat – „Data jsou Big, když se už nevejdou do Excelu“. Ohledně zákaznického 
chování získávají firmy data z různých zdrojů (nákupní statistiky, průzkumy, on-line interakce...).  
Tato data jsou často nekonzistentní a opravdu velká. Zde velmi efektivně pomáhá využití umělé 
inteligence, která je schopná pomoci s tříděním, testováním a porovnáváním těchto informací. 
Cílem využití umělé inteligence v komerčních procesech je pomoci s nastavením co nejefektivnější 
strategie pro konkrétní zákazníky.

Lenka Vaněk
manažerka oddělení podnikového poradenství ve společnosti EY

Přínosy a překážky
Za největší přínos umělé inteligence (AI) české firmy považují zvýšení produktivity a také 
snížení nákladů. Pomocí implementace AI chtějí společnosti docílit i větší flexibility výroby. 
Jednou z největších překážek je pro respondenty nedostatek kvalifikovaného personálu.

Hlavní 
přínosy AI

Hlavní  
překážky AI

49 %
Zvýšení produktivity

34 % 
Výše investice

30 %
Snížení nákladů 

29 %
Řešení nedostatku pracovní síly

24 %
Návratnost investice

19 %
Dosažení větší flexibility výroby

33 %
Nedostatek kvalifikovaného personálu  



V nadcházejících letech by mělo nákupní oddělení plnit strategičtější roli a mít větší rozhodovací pravomoci, 
jelikož zodpovídá za velkou část vydajů společnosti. Pro dosažení tohoto úkolu je nevyhnutelná podpora 
nových dovedností, které pomohou nákupním týmům maximálně zužitkovat data v reálném čase, změnit 
procesní nastavení a také využít nejmodernější technologie včetně umělé inteligence. A právě osvojením 
a vhodným využitím umělé inteligence, blockchainu, pokročilé analytiky a cloudových či mobilních řešení 
může nákupní oddělení získat “konkurenční výhodu”. Digitální transformace v kombinaci se změnou 
myšlenkového přístupu nám lépe umožní odpovědět na otázku “Jak nakupovat chytřeji?”.

Jana Beniaková
manažerka oddělení Supply Chain 

Investice vidíme, ale v průměru jsou v českém průmyslu poměrně malé a představují spíše izolované 
příklady inovací než celkový a integrovaný přístup. A až na výjimky nezahrnují pohled na auditovatelnost 
a bezpečnost fungovaní a využívání výsledků AI.

Petr Knap 
vedoucí partner EY divize consultingu v České republice

Plánované investice
Více něž 60 % respondentů se chystá investovat do nástrojů umělé inteligence. V největší 
míře plánují investice ještě do konce roku 2019, případně v nejbližších dvou letech 
(do roku 2021). Investice plánují zaměřit především na následující nástroje:

Digitální nástroje a schopnosti přinášejí v nákupu rychlejší 
zpracování, lepší vizualizaci a nové metody spolupráce

Robotická 
automatizace 
procesů

Cloudové 
platformy 
a obchodní sítě

Internet věcí 
(IoT)

Blockchain

Velká data  
a analytika

Profesionální 
spolupráce

Získávání dat
Automatizovaný proces  
go-to-market a podávání  
nabídek s minimální interakcí 
člověka.

Požadavek
Mobilní platforma založená 
na cloudu.

Management kontraktů
Přehledné sledování smluv 
v reálném čase.

Obdržení zboží/služby
Aktualizace přijatého zboží 
v reálném čase pomocí IoT 
pro zkrácení procesního cyklu.

Po zpracování
Inteligentní zpracování 
Purchase Order 
prostřednictvím cloudových 
obchodních sítí s předem 
určenými externími partnery.

Management kategorií
Přizpůsobitelné a vylepšené 
možnosti nákupu pro koncové 
uživatele, které vedou ke 
správným nákupním kanálům.

Vratky a výměny
Automatické směrování 
vratek ke schválení.

Fakturace
Sledování souladu s fakturami 
pomocí blockchainu a umělé 
inteligence.

Management dodavatelů
Hodnocení dodavatelů 
v reálném čase pomocí 
analýzy velkých dat.

Počítačová virtualizace 
a simulace

Analýza interních 
a externích dat 
(zejména Big Data)

Plně autonomní či 
kolaboratorní roboti

Strojové dotazovaní 
(chatbots)

14 % 13 % 12 % 7 % 
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30 %
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76 %

17 %
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Časový horizont implementace AI*

Útvar využívající AI Interní / externí kapacity implementace AI

Plánovaná výše investic*

Letos - 2019

Příští rok - 2020

Do roku 2021

Do 5 % celkových 
investičních výdajů (CIV)

Od 10 % (včetně)  
do 25 % CIV

Od 5 % (včetně)  
do 10 % CIV 

Interní procesy inovativních společností
V souvislosti s umělou inteligencí firmy v příštích 5 letech neočekávají nárůst současného 
počtu zaměstnanců. Plánují spíše obměnu zaměstnanců v souvislosti s vývojem kvalifikačních 
požadavků firmy. Zároveň společnosti nepředpokládají ve svém oboru takové změny, aby měnily 
svůj obchodní model, případně nutnost této změny zatím nedokáží posoudit.

Jak plánují společnosti investovat?

Personálně organizační změny
54 %  
Počet zaměstnanců zůstane 
stejný 

28 % 
Obměna zaměstnanců v souvislosti 
s vývojem kvalifikačních požadavků  
firmy

18 % 
Snížení počtu zaměstnanců 

13 % 
Vzroste počet zaměstnanců 
pracujících z domova 

11 % 
Vzroste počet  
částečných úvazků  

10 % 
Dojde k zavedení pružnější 
pracovní doby (jak v rámci 
dne, tak během týdne)

Obraťte se na naše odborníky na digitalizaci a AI:

Petr Knap
vedoucí partner EY divize 
consultingu v České republice 
E: petr.knap@cz.ey.com 
T: +420 225 335 582

Jana Beniaková
manažerka oddělení  
Supply Chain 
E: jana.beniakova@cz.ey.com 
T: +420 225 335 924

Lenka Vaněk
manažerka oddělení  
podnikového poradenství  
ve společnosti EY
E: lenka.vanek@cz.ey.com 
T: +420 602 481 239
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*  Jedná se o společnosti, které plánují do AI investovat.  
(Nezahrnuje firmy, které investice neplánují.)

In-house

Rekvalifikace personálu

Partnerství s jinými subjekty

Nákup kapacit

28 % 24 %
17 % 21 %

13 % 19 %
11 % 16 %

6 %
4 %

Výroba, logistika, nákup 

Výzkum a vývoj 

Prodej

Kontrola procesů

Řízení financí
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