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Česko-německé fórum „Strojírenství“    

Němečtí strojaři si razí cestu do Česka, pomáhá jim při tom 

digitalizace  

Praha 17. května 2019 -  Výrobní firmy z Německa zavítaly 15. května do Prahy 

na česko-německé kooperační fórum „Strojírenství“. V Česku hledají 

obchodní partnery i přímé zákazníky pro své produkty a služby. Zastoupen 

byl především německý „Mittelstand“, tedy středně velké firmy. Fórum  

a kooperační rozhovory mezi firmami zorganizovala Česko-německá 

obchodní a průmyslová komora (ČNOPK). Zazněly také přednášky odborníků 

k šancím a výzvám digitalizace a průmyslu 4.0.  

 „Pro český strojírenský průmysl přichází do úvahy jen nejvyšší kvalita. Němečtí 

strojaři, inženýři a dodavatelé jsou proto ideálními partnery. Ne nadarmo je 

Německo nejdůležitějším partnerem Česka v zahraničním obchodě,“ říká zástupce 

výkonného člena představenstva ČNOPK René Harun.  

Pro zahraniční investory a obchodní partnery je Česká republika díky sousedství 

s Německem a silnému hospodářskému růstu atraktivní zemí. Podle firmy Erdwich 

Zerkleinerungssysteme, výrobce strojů a zařízení na drcení a recyklaci, 

charakterizují Česko silné strojírenství a výroba vozidel: „Chceme profitovat 

z dynamiky českého trhu a velkého podílu průmyslu,“ říká zástupce firmy Ulrich 

Kanzleiter.   

 

Thomas Neubert z firmy Hydrive Engineering, která vyrábí řídicí systémy pro 

stroje a zařízení, oceňuje vysoký standard zdejšího průmyslu a osvědčenou 

spolupráci s německými firmami: „V porovnání s jihoasijskými zeměmi je v Česku 

mnohem méně překážek pro spolupráci a hledání nových zákazník.“ 

 

Aby rozšířil trh pro svá zařízení, usadil se výrobce speciálních strojů stoba 

Sondermaschinen v Brně, vysvětluje Muhammer Kör: „Prodej je jedna věc, ale 

blízkost k zákazníkovi je také velmi důležitá. Díky ní dokážeme zajistit support  

a servis strojů.“      

 

Strojírenské technologie „made in Germany“ mají v tuzemsku dobré jméno. 

Kooperační fórum jim má pomoci proniknout na český trh a rozšířit síť kontaktů. 

Nedílnou součástí fóra byla také výměna know-how, která má vstup na trh 

usnadnit.  

 

Velkou roli při tom hraje digitalizace, domnívá se profesor Fraunhoferova institutu 

Frank Döpper: „Vidím v Česku značnou paralelu k situaci u nás v Německu, a to 

silnou tradici ve výrobě a strojírenství. Ta se nám však musí podařit přenést  

a integrovat do digitalizace a průmyslu 4.0.“ 

 

Na fórum navázaly prohlídky závodů firem Škoda Auto a Mubea, a také další 

kooperační rozhovory mezi českými a německými firmami, které zprostředkovala 

ČNOPK. Kooperační fórum je podporováno Spolkovým ministerstvem hospodářství 

a energetiky.  

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Irena Novotná 

tel.: +420 221 490 316 

e-mail: 

novotna@dtihk.cz  

 

Tiskové fotografie:  

https://tschechien.ahk.

de/cz/newsroom/tiskov

e-zpravy/fotografie-pro-

novinare/ 

Sledujte nás na 

    #ČNOPK 

@GermanCzechCham 
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O ČNOPK:  
ČNOPK je se svými 680 členy největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Jejím posláním je 

prostřednictvím rozsáhlých služeb podporovat česko-německý byznys. Sleduje trendy a těm  

s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se věnuje intenzivně. 

Dlouhodobě se zasazuje o zavedení prvků duálního vzdělávání do českého systému školství. V roce 

2015 komora v ČR rozpoutala diskuzi k tématu průmysl 4.0. Letos své aktivity na poli inovací rozšíří 

o top téma umělá inteligence.  

ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor. 

 

 

 

 

 


