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METODOLOGICKÝ ÚVOD 

Data uvedená v této publikaci vycházejí z výsledků ročních statistických šetření ČSÚ o využívání 
informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru v ČR (ICT 5-01). Toto šetření se 
provádí v České republice od roku 2003 (v roce 2002 proběhlo pilotní šetření) a od roku 2006 je plně 
srovnatelné s obdobnými šetřeními uskutečněnými v ostatních členských zemích EU v rámci nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti. 

Základní údaje o šetření 

Název šetření: Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií 
v podnikatelském sektoru  
 

  

  

Předmět šetření: Rozšíření a využívání informačních a komunikačních technologií  
v podnikatelském sektoru. 
 

 

 

 

Referenční období: Leden 2017; u otázek o elektronickém obchodování rok 2016.  
 

 

 

 

Technika šetření: Dotazník rozeslaný zpravodajským jednotkám na elektronickou 
nebo poštovní adresu. Výkaz bylo možné vyplnit ve formě 
editovatelného PDF soboru, klasického tištěného dotazníku nebo 
prostřednictvím rozhraní na internetových stránkách (aplikace Dante 
Web).  
 

  

Zpravodajské jednotky  
(cílová populace) 
 

Podnikatelské subjekty s 10 a více zaměstnanci zapsané 
i nezapsané do obchodního rejstříku ve vybraných odvětvích (C, D, 
E, F, G, H, I, J, L, M, N, S (pouze 95.1)) dle Klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE). 

  

Opora výběru: Koordinační databáze a Registr ekonomických subjektů –  
stav k 31.12.2016. 
 

 

 

 

Způsob výběru jednotek: Kombinace plošného, záměrného a stratifikovaného náhodného 
výběru. Plošně se šetří velké podniky s více než 250 zaměstnanci. 
 

 

 

 

Počet zpravodajských jednotek  
ve výběrovém souboru/ počet 
dotazníků použitých pro dopočty: 

7 977 / 6500 
 

 

 

 

Dopočty  
(odhad na sledovanou populaci): 

Sebrané údaje se dopočítávají na základní soubor. Váhy stanoveny 
pomocí programu CLAN, kalibrace vah pomocí metody GREG; jako 
pomocná proměnná byl použit průměrný počet pojištěnců. 
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Sledované ukazatele 

1. Firemní počítačová síť a související technologie 

• firemní počítačová síť, bezdrátové připojení, vzdálený přístup, intranet a extranet 

2. Internet - druhy připojení k internetu a rychlost připojení 

• způsoby připojení k internetu a rychlost internetového připojení 

3. Webové stránky a jejich využití 

• firmy s webovými stránkami, verze webových stránek dostupná pro mobilní zařízení, funkcionality 
webových stránek 

• elektronický prodej přes webové stránky 

4.  Používání sociálních sítí a dalších sociálních médií 

• typy využívaných sociálních médií, důvody jejich využívání 

5.  Používání placených služeb cloud computingu  

• typy využívaných placených služeb cloud computingu, servery, na kterých jsou tyto služby využívány 

6.  Využívání vybraných manažerských informačních systémů 

• využívání firemních informačních systémů kategorie ERP, CRM či SCM 

7.  Automatizované sdílení informací o objednávkách 

• využívají firmy propojené informační systémy za účelem automatizovaného sdílení informací 
o přijatých a zadaných objednávkách? 

8. Elektronické sdílení informací k řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů 

• způsob elektronického sdílení informací s dodavateli či odběrateli firem 

9. Elektronická fakturace 

• typy vystavovaných a zasílaných faktur firmami, typy přijímaných faktur, zasílání faktur 
prostřednictvím datových schránek 

10.  RFID – Identifikace na radiové frekvenci 

• využívání RFID či novějšího bezkontaktního systému na velmi krátkou vzdálenost (NFC), účely 
využívání těchto systémů 

11. Elektronický prodej   

• způsob realizace elektronických prodejů, hodnota elektronických prodejů, realizované elektronické 
prodeje podle země odběratele (zákazníka) 

12. Elektronické nakupování 

• způsob realizace elektronických nákupů, hodnota elektronických nákupů, realizované elektronické 
nákupy podle země dodavatele 

13. Zaměstnanci používající ICT 

• používání ICT zaměstnanci, poskytování přenosných zařízení s připojením k internetu 
zaměstnancům, možnost školení zaměstnanců prostřednictvím ICT 

14.  IT odborníci  

• IT odborníci zaměstnaní ve firmách, zaměstnávání IT odborníků, poskytování školení IT odborníkům 

15.  Provádění a outsourcing vybraných činnosti související s ICT   

• Které činnosti související s ICT prováděné ve firmách zajišťují převážně jejich vlastní zaměstnanci 
a které firmy svěřují spíše externím dodavatelům (outsourcing)?   
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Struktura této publikace 

Předmětem této publikace je seznámení čtenáře s hlavními zjištěními a výstupy z Výběrového šetření 
o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru ČR. Většina informací zde 
prezentovaných se vztahuje k lednu roku 2017. U vybraných ukazatelů jsou data doplněna o mezinárodní 
srovnání výsledků členských zemí Evropské unie, poslední mezinárodně srovnatelná data jsou ovšem 
dostupná za leden 2016 (u otázek o elektronickém obchodování za rok 2015).  

Publikace obsahuje metodickou část zaměřenou na základní informace o statistice využívání informačních 
a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru. Tato část obsahuje nejen definice základních pojmů 
této statistiky, ale i informace o výsledném dopočteném souboru jednotek, o výběrovém souboru a přehled 
všech zjišťovaných ukazatelů. Za metodickou částí následuje analytická část, která představuje nejnovější 
zjištěné údaje za Českou republiku doplněné u vybraných ukazatelů o porovnání ČR s ostatními státy EU 28 
(kde jsou ovšem data „s ročním zpožděním“). Po analytické části následuje tabulková část (letos 116 tabulek 
v členění dle velikostních skupin firem a sledovaných odvětví) s podrobnými statistickými údaji o využívání 
informačních a komunikačních technologií ve firmách působících v České republice. Přílohou publikace je 
také dotazník ICT 5-01 pro sledované referenční období leden 2017, kterým se zjišťovala data prezentovaná 
v této publikaci. 

ČSÚ bude zveřejňovat další výstupy z tohoto šetření, včetně mezinárodního srovnání  

(předpoklad vydání je prosinec 2017), na svých internetových stránkách: http://bit.ly/2Aqi0es 

Struktura výsledného dopočteného souboru podle velikosti firem 
(počtu zaměstnanců)  

 

Struktura výsledného dopočteného souboru podle odvětví  
(převažující ekonomické činnosti firem) 
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Výběrový soubor 

Výběrový soubor byl stanoven tak, aby zabezpečil dostatečně reprezentativní výsledky pro strata použitá 
v tabulkové příloze, tj. aby výsledná směrodatná odchylka nepřekročila:  

• pro údaje celkem za všechna sledovaná odvětví 2 procentní body, 

• pro podniky jednotlivých sledovaných odvětví s 10 a více zaměstnanci 5 procentních bodů, 

• pro podniky jednotlivých sledovaných odvětví ve velikostních  skupinách 10–49, 50–249 a 250 a více 
zaměstnanců 8 procentních bodů. 

Ve většině případů je směrodatná odchylka významně nižší než uvedené hodnoty. 

Jelikož by analýza intervalů spolehlivosti hodnot jednotlivých ukazatelů přesahovala rámec této publikace, 
nejsou zde intervaly spolehlivosti uvedeny. Obecně je možno upozornit na to, že spolehlivost poměrových 
ukazatelů klesá s počtem dotazníků použitých pro dopočty a jejich podílem na počtu subjektů v základním 
souboru i s počtem subjektů v základním souboru. Pro základní soubory s malým počtem jednotek již 
přestávají platit vzorce obvykle používané pro velké soubory.  

Z tohoto hlediska je třeba upřednostnit agregované hodnoty pro skupiny dle velikosti a CZ-NACE, Klasifikace 
ekonomických činností, http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace) 

V tabulkové příloze jsou k dispozici data za firmy v České republice v podrobném maticovém členění podle 
velikosti (3 skupiny) a odvětví sledovaných podniků (29 skupin). 

Poznámky k údajům v tabulkách a grafech  
 

• „ .“ tečka v tabulkách se používá v případech, když údaj není k dispozici (je nespolehlivý, 
nezjišťoval se nebo se jedná o individuální údaj s méně než 3 jednotkami)  

• Uvedené úhrny (součty a mezisoučty) nemusí plně odpovídat součtu dílčích hodnot z důvodu 
zaokrouhlování. 

Použité zkratky a symboly  
 

3G/UMTS Universal Mobile Telecommunication  
 Systém (3G: třetí generace mobil.tech.) 

ADSL Asymetric Digital Subscriber Line 

B2B Business-to-business 

B2C Business-to-customer 

CDMA Code Division Multiple Access 

CRM Customer Relationship Management 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČR Česká republika 

DNS(S) Domain Name Server (System) 

DSL Digital Subscriber Line 

EDI Electronic Data Interchange 

ERP Enterprise Resource Planning 

FTTx Fiber to the x  

GPS Global Positioning System 

HSPA High-Speed Packet Access 

ICT Informační a komunikační technologie  

IP adresa číslo identifikující síťové rozhraní 
v poč.síti používající internetový protokol 

IS  Informační systém 

ISDOC    Information System Document 

IT  Informační technologie 

LAN  Local Area Network 

LTE  Long Term Evolution  

LTE-A   LTE-Advanced 

Mb/s  Megabit za sekundu 

SCM  Supply Chain Management 

SW  Software 

UBL  Universal Business Language 

WCDMA  Wide Code-Division Multiple Access 

WLAN  Wireless Local Area Network 

XML  eXtensible Markup Language 
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POUŽITÁ TERMINOLOGIE 

Bezdrátové připojení: připojení, které využívá bezdrátového přenosu informací pomocí rádiových vln, 
mikrovln, infračerveného záření a jiných typů elektromagnetických či akustických vln. Bezdrátově se 
nejčastěji propojují nejrůznější koncová zařízení (např. počítače, tiskárny aj.) nebo páteřní interní sítě v rámci 
firmy (LAN). Bezdrátové připojení zahrnuje zejména technologie Wi-fi a Bluetooth. 

Cloud computing: způsob používání softwaru nebo hardwaru formou služeb a prostřednictvím internetu. 
Zákazníci tak platí jen za zdroje, které skutečně využívají a nestarají se o provoz nutné infrastruktury. 
Poskytovatel cloudových služeb propůjčuje uživatelům tyto zdroje podle jejich potřeb. Uživatelé tak nemusí 
nástroje vlastnit, udržovat ani aktualizovat a za služby platí úměrně své spotřebě či smluvenému rozsahu. 
Pro cloud computing je charakteristické, že je poskytován prostřednictvím serverů poskytovatelů těchto 
služeb, že cloudové služby jsou zpoplatněny a že mohou být jednoduše měněny (podle počtu uživatelů, 
velikosti úložného prostoru apod.). 

CRM (Customer Relationship Management): manažerský podnikový informační systém/aplikace, který se 
používá pro správu a využití informací o zákaznících (koordinaci vztahu podniku se zákazníky). Tento 
systém je založen na intenzivním využití informačních technologií a umožňuje sběr, integraci, zpracování 
a analýzu informací týkajících se zákazníků. 

Digitální (datový) okruh (leased line): digitálně fungující datový okruh pronajatý od telekomunikačních 
operátorů a sloužící potřebám připojení k internetu. 

DSL (Digital Subscriber Line), příp. ADSL (Asymetric DSL): souhrnné označení pro digitální technologii 
umožňující realizovat vysokorychlostní datové přenosy na telefonních přípojkách (linkách). 

Elektronická faktura (e-faktura; strukturovaná faktura): taková faktura, v níž jsou veškeré údaje  
v digitálním formátu a mohou být automaticky zpracovány. Specifickou vlastností e-faktury je právě její 
automatizace. Elektronická faktura je automaticky přenesena vnitropodnikovou fakturací od výstavce faktury 
či poskytovatele služeb přímo k příslušnému příjemci faktury nebo do jiných aplikací. Přenosovými formáty 
takovéto faktury mohou být XML, EDI nebo jiné formáty (v ČR např. formát ISDOC). 

Elektronická pošta (e-mail): elektronický přenos zpráv z jednoho počítače jednomu nebo více uživatelům, 
kteří mají svou elektronickou schránku, uskutečněný pomocí internetu nebo jakékoliv jiné počítačové sítě.  

Elektronická výměna dat (EDI – Electronic Data Interchange) mezi dvěma a více subjekty je přenos 
strukturovaných zpráv (např. objednávek, faktur, účetních dokladů apod.) mezi dvěma počítačovými 
aplikacemi, realizovaný v předem dohodnutém formátu datových zpráv založených na standardech 
umožňujících jejich automatické zpracování (EDI, EDIFACT, XML, cXML, apod.) či proprietárních formátech 
(nejsou standardizovány, ale strany se na nich dohodnou). Tento přenos je uskutečněný přes internet nebo 
jiné počítačové sítě. 

Elektronické obchodování (e-commerce); nákup nebo prodej (zadání nebo akceptace objednávek) přes 
internet nebo ostatní počítačové sítě prostřednictvím webových stránek nebo pomocí elektronické výměny 
dat, a to bez ohledu na způsob platby nebo realizace dodávky. Nezahrnují se zde nákupy či prodeje 
realizované na základě objednávek, které byly připraveny z informací získaných na internetu, ale podaných 
klasickou cestou (telefon, fax, písemná objednávka) nebo prostřednictvím e-mailu. Do elektronických nákupů 
se dále nezahrnuje nákup kapitálových statků, tj. aktiv podniku, které nejsou použity ke spotřebě, ale k další 
výrobě (např. budovy, stroje, zařízení apod.) – tzv. spotřeba fixního kapitálu. 

ERP (Enterprise Resource Planning): manažerský informační systém/aplikace, který integruje a automatizuje 
velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, 
distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví. ERP zpracovává značnou část firemních transakcí 
a umožňuje přístup k aktualizovaným údajům pomocí jednotné databáze. 

Extranet: speciální webová stránka nebo rozšíření intranetu, které slouží ke komunikaci (on-line předávání 
souborů a informací) s oprávněnými dodavateli, prodejci, partnery, zákazníky a jinými subjekty, kteří jsou 
organizačně, obchodně nebo místně mimo centrálu firmy. Přístup do extranetu je možný až po autorizaci. 

Firemní informační systémy: aplikace, které podporují agendy a procesy v oblastech finančního řízení, 
řízení lidských zdrojů, výroby, skladového hospodářství, obsluhy a vyhledávání zákazníků nebo 
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dodavatelského řetězce. Nejčastěji jde o systémy kategorie ERP, CRM, SCM, WMS, účetní programy  
a další. 

Internet: globální, celosvětová, počítačová sít propojující regionální a rozsáhlé počítačové sítě, které 
používají TCP/IP jako síťový protokol a pomocí které je možno zpřístupňovat zdroje (technické prostředky, 
software, data) k ní připojené. 

Interní (lokální) počítačová síť (např. LAN): firemní síť, která propojuje alespoň dva počítače či jiná IT 
zařízení a nejčastěji slouží k přenosu nebo sdílení dat (např. souborů, interních e-mailů) a dále ke 
komunikaci či sdílení připojení k internetu v rámci firmy. 

Intranet: interní webové stránky a jejich aplikace zpřístupňující svůj obsah a služby výhradně oprávněným 
uživatelům uvnitř firmy (zaměstnancům, vedení apod.). Intranet není přístupný externím subjektům.  

IT odborníci: zaměstnanci, kteří jsou experty pro hardware, software a služby v oblasti IT a jejichž hlavní 
činností je umožňovat využívání informačních a komunikačních technologií (projektanti a analytici 
výpočetních systému, programátoři, správci počítačových sítí, návrháři, vývojáři, konzultanti pro IT atd.). 
Zahrnují stálé i dočasné zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli. 

Integrace vnitrofiremních procesů: pod tímto pojmem se v rámci tohoto šetření myslí propojení 
informačního systému pro zadávání/přijímání objednávek s ostatními vnitřními procesy firmy (výroba, 
logistika, distribuce, správa majetku, prodej, fakturace, účetnictví atd.). Propojením se zde rozumí možnost 
sdílení datových souborů o přijatých objednávkách jednotlivými informačními systémy či automatizovaný 
přenos dat mezi nimi elektronickou cestou. Komunikace směřující mimo firmu a sdílení dat s externími 
systémy (např. komunikace firmy s obchodními partnery) nebyly pro účely tohoto šetření brány v úvahu.  

Kancelářský software: nejrůznější kancelářské programy, obvykle textový procesor, tabulkový procesor, 
nástroj na tvorbu prezentací či databázový systém, někdy také grafické editory. Nejznámější je Microsoft 
Office (Word, Excel, PowerPoint, Access apod.), v poslední době získávají oblibu „open source“ kancelářské 
softwary, které jsou zcela zdarma (např. LibreOffice, dříve Open Office). 

Konfigurace standardního produktu/služby: možnost pro zákazníky navolit/přizpůsobit si standardně 
nabízené zboží/služby na míru podle jejich přání či požadavků. Např. volba složení, použitých materiálů, atd.  

Mobilní připojení k internetu: připojení k internetu, které je zajišťováno datovými sítěmi mobilních 
operátorů (třetí či vyšší generace). Objem přenášených dat odpovídá sjednanému tarifu. Toto připojení 
využívá nejčastěji mobilní telefon, datovou SIM kartu vloženou do přenosného zařízení, příp. USB modem.  

On-line tržiště (e-marketplace): obchodní portály, jejichž provozovatelem je obvykle společnost nezávislá 
na účastnících obchodování. Provozovatel on-line tržiště je zprostředkovatelem, který spojuje poptávku s 
nabídkou a umožňuje oběma stranám vyjednat podmínky uzavření elektronického obchodu.  Nejznámější 
on-line tržiště v ČR jsou Aukro, Tendermarket, ze zahraničních např. Booking, eBay, Amazon či Aliexpress.  

Optické připojení k internetu (FTTx; Fiber Optics Technology): připojení pomocí optických vláken 
představuje v dnešní době nejmodernější způsob, kterým se lze k internetu připojit. Vyniká zejména vysokou 
přenosovou rychlostí v obou směrech, neomezeným množstvím přenesených dat a vysokou stabilitou. 
Častým řešením je kombinace optického vlákna a metalických ethernetových rozvodů. Optické vlákno je 
zavedeno do budovy (FTTB, Fiber To The Building) a do jednotlivých dalších prostor jsou poté přivedeny 
ethernetové kabely. Bývá také využíváno zakončení optického vlákna přípojkou přímo v kancelářích firmy 
(FTTO, Fiber To The Office). 

Pevné připojení k internetu (Fixní broadband): zahrnuje všechny typy připojení umožňující přenosovou 
rychlost 256 kb/s a více kromě připojení přes mobilní sítě (viz výše). Patří sem hlavně technologie DSL, 
připojení přes kabelovou televizi, pevné bezdrátové připojení (Wi-Fi), pronajatý datový okruh atd.  

Pevné bezdrátové připojení: externí připojení k internetu bezdrátovými technologiemi, nejčastěji Wi-Fi. 
Firma se připojuje k internetu prostřednictvím rádiového zařízení (vysílače) poskytovatele, které je zpravidla 
umístěno mimo prostory firmy, např. v či na vzdálené budově. Nejedná se o Wi-Fi router, který slouží k 
bezdrátovému rozvodu internetu na počítače v rámci firmy. Nepatří sem také připojení prostřednictvím 
datových sítí mobilních operátorů. 

Placená internetová reklama (inzerce): jeden z nástrojů internetového marketingu využívaná např. 
k propagaci produktů či značky ve vyhledávačích, sociálních médiích či jinde na internetu.    
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RFID (Radio Frequency Identification): identifikace na radiové frekvenci představuje po čárových kódech 
další generaci bezkontaktních identifikátorů zboží a osob. Umožňují jejich rozpoznání na dálku pomocí 
radiových vln. Technologie RFID je založena na uložení požadovaných dat do RFID čipů, jejichž obsah může 
být načten na dálku RFID čtečkami (snímači). Při čtení dat z čipu není nutná přímá viditelnost mezi čtečkou a 
čipem. Do RFID řadíme i novější systém NFC (Near Field Communication), tedy bezkontaktní komunikaci na 
velmi krátkou vzdálenost (do 10 cm). Jde o bezdrátovou komunikaci mezi přístroji na podobném principu 
jako RFID. Typickým příkladem užití této technologie je bezkontaktní placení platebními kartami.  

SCM (Supply Chain Management): informační systém firmy/softwarový balík nebo aplikace umožňující řízení 
celého dodavatelsko-odběratelského řetězce v reálném čase. 

Smartphone (chytrý telefon): mobilní telefon, který využívá pokročilý mobilní operační systém a aplikační 
rozhraní, jež umožňuje instalaci nebo úpravy programů.  

Sociální média: on-line komunikační nástroje, které umožňují jejich uživatelům zakládat vlastní profily 
(uživatelské účty), jejichž prostřednictvím komunikují s ostatními uživateli, sdílejí s nimi informace či 
multimediální obsah. Sdílený obsah je zpravidla předmětem komentářů a diskuzí s dalšími členy, majícími 
zde uživatelský účet či profil. Nejznámější a nejvyužívanějším typem sociálních médií jsou sociální sítě, 
dále sem patří blogy, internetové stránky, na nichž uživatelé zveřejňují chronologicky uspořádané příspěvky 
v deníkové formě často společně s dalším multimediálním obsahem (obrázky, videi apod.). Dalším typem 
sociálních médií jsou webové stránky sdílející multimediální obsah a také webové stránky typu „wiki“, na 
nichž může prakticky každý oprávněný uživatel vytvářet či upravovat informace. Nejčastějším typem stránek 
typu „wiki“ jsou internetové encyklopedie (Wikipedie). "Wiki" mohou být ale využívány také jako informační 
systémy firem, intranety, znalostní báze odborných komunit nebo např. podpůrné systémy vývoje firemních 
produktů. 

Vzdálený přístup: možnost využívání pracovního e-mailu, firemních aplikací, dokumentů či souborů pro 
uživatele (zaměstnance) nacházející se mimo prostory firmy, obvykle formou zabezpečeného připojení 
prostřednictvím internetu. 

Webové stránky firmy: stránky/stránka prezentující firmu na internetu, jejichž obsah je pod kontrolou firmy 
(obsah uveřejněný na webových stránkách může oprávněná osoba měnit, upravovat). Za webové stránky 
firmy považujeme i stránky společné s jiným právním subjektem (např. webové stránky mateřské 
společnosti), pokud zde firma může alespoň částečně měnit/aktualizovat jejich obsah. Nepatří sem 
informace o subjektu zveřejněné pouze v internetových databázích firem (tzv. katalogy firem). 
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1. Firemní počítačová síť a související technologie 

Interní počítačovou sítí firmy se zde rozumí lokální počítačová síť (LAN), která ve firmě propojuje alespoň 
dva počítače či jiná IT zařízení a nejčastěji slouží k přenosu nebo sdílení dat (např. souborů, interních e-
mailů) a dále ke komunikaci či sdílení připojení k internetu v rámci firmy. 

Intranet: interní webové stránky, jejichž obsah a služby jsou zpřístupněny výhradně oprávněným uživatelům 
uvnitř firmy. Intranet není přístupný externím subjektům.  

Extranet: speciální webová stránka či rozšíření intranetu, které slouží ke komunikaci (on-line předávání 
souborů a informací) s oprávněnými dodavateli, prodejci, partnery, zákazníky a jinými subjekty, kteří jsou 
organizačně, obchodně nebo místně mimo centrálu firmy. Přístup do extranetu je možný až po autorizaci 
(přihlášení). 

Hlavní zjištění 

• V lednu 2017 byly v České republice interní počítačovou sítí vybaveny více než tři čtvrtiny firem 

s deseti a více zaměstnanci. Využívá ji více než 90 % středně velkých firem a téměř všechny velké firmy 

s více než 250 zaměstnanci. Procento malých podniků s LAN je již tradičně nejnižší (70,4 % v lednu 

2017), přesto rok od roku roste. 

• Vybavenost interní počítačovou sítí se velmi liší mezi firmami s různou převažující ekonomickou 

činností. Nejčastěji mají lokální počítačovou síť firmy z odvětví Informační a komunikační činnosti 

(97 %) nebo z odvětví souhrnně nazvaného Profesní, vědecké a technické činnosti (85 %), kam se řadí 

např. poskytování právních služeb, vedení účetnictví, výzkum a vývoj, průzkum trhu a další. Interní 

počítačovou sítí jsou naproti tomu nejméně vybaveny firmy zabývající se stravováním a pohostinstvím 

(44 %). Je to dáno z velké části vyšším zastoupením menších firem oproti jiným odvětvím.  

• Bezdrátové připojení k firemní počítačové síti (WLAN) měly v lednu 2017 téměř dvě třetiny českých firem 

(64 %). Zastoupení firem, které v rámci svých interních sítí používají bezdrátové technologie, v průběhu 

předchozí dekády výrazně rostlo. Před deseti lety používala bezdrátové připojení k interní počítačové síti 

jen o něco málo více než pětina (22 %) sledovaných firem, jejich podíl se za deset let ztrojnásobil. 

• Firmy v České republice čím dál častěji umožňují svým zaměstnancům vzdálený přístup k interním 

dokumentům, souborům či aplikacím. Činí to obvykle formou zabezpečeného připojení prostřednictvím 

internetu. Zatímco v roce 2010 tuto možnost nabízela třetina firem, dnes (leden 2017) je jich více než 

polovina (56 %). I zde platí, že mezi velkými firmami je tato možnost nabízena zaměstnancům častěji 

než u firem malých (95 % velkých firem, 48 % malých) a také zde nalézáme výrazné rozdíly podle 

převažující ekonomické činnosti sledovaných subjektů. Relativně nejméně často nabízí vzdálený přístup 

firmy zabývající se stravováním a pohostinstvím (24 %). Pro více než 90 % firem z odvětví Informační 

a komunikační činnosti je naproti tomu využívání možností vzdáleného přístupu samozřejmostí.  

• Interní webové stránky měla v lednu 2017 v České republice necelá třetina firem a tento podíl je 

v posledních několika letech relativně ustálený. Podle výsledků posledního šetření má intranet 80 % 

velkých firem, necelá polovina středních a čtvrtina malých firem. Ve stejném období mělo extranet 17 % 

ekonomických subjektů. Podobně jako u interní počítačové sítě se vybavenost firem extranetem 

v posledních letech příliš nemění. Extranet mělo na začátku letošního roku 44 % velkých, 29 % středně 

velkých a 13 % malých firem. 

• Stejně jako u vybavenosti firem počítačovou sítí platí u všech dalších ukazatelů z oblasti využívání ICT 

v podnikatelském sektoru, že jsou tyto technologie více rozšířeny a využívány v odvětvích orientovaných 

na informační a komunikační činnosti. Nejméně často se naopak vyskytují v odvětví stravování 

a pohostinství, kde působí velké množství menších firem. 
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Graf 1.2: Firmy vybavené bezdrátovým připojením k interní počítačové síti (WLAN) 

  

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní skupině v daných letech  

 

Graf 1.3: Využívání intranetu a extranetu ve firmách s 10 – 49 zaměstnanci podle odvětví, leden 2017  

 

podíl na celkovém počtu firem s 10-49 zaměstnanci v dané odvětvové skupině 

Zdroj: Český statistický úřad 2017 
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2. Internet – druhy připojení k internetu a rychlost připojení 

Vysokorychlostní připojení k internetu umožňuje přenosovou rychlost vyšší než 256 kb/s. Rozlišujeme: 

• pevné připojení – řadíme sem nejčastěji připojení přes ADSL nebo jiné DSL technologie, bezdrátové 
připojení (Wi-Fi), pronajatý digitální (datový) okruh od telekomunikačních operátorů, optické připojení 
nebo připojení přes rozvody kabelové televize. 

• mobilní připojení (nejčastěji mobilní sítě třetí (3G) nebo čtvrté generace (4G)) – připojení k internetu 
je zajišťováno datovými sítěmi mobilních operátorů.  

Hlavní zjištění 

• Připojení k internetu je v podnikatelském sektoru již dlouhodobě samozřejmostí (v lednu 2017 jej mělo 
98 % firem). Devadesátiprocentní hranice podniků připojených k internetu byla překročena už na konci 
roku 2003. Zatímco dnes v souvislosti s rychlostí internetu mluvíme pouze nebo převážně 
o vysokorychlostním připojení, tehdy převládalo nízkorychlostní připojení převážně přes ISDN linky. 

• V posledních letech došlo v Česku k významnému posunu z hlediska technologií používaných firmami 
pro připojení k internetu. V roce 2017 například již téměř polovina firem (48 %) využívala mobilní 
připojení k internetu – v porovnání s výsledky z minulého roku jde o meziroční nárůst o 17 p. b. 

• Podíl firem využívajících internetové připojení přes datové sítě mobilních operátorů byl v lednu 2017 
nejvyšší právě ve firmách působících v telekomunikacích (69 %) nebo v IT sektoru (65 %). Pouze mobilní 
připojení k internetu však používalo jen necelé procento firem, což znamená, že firmy, které využívají 
mobilní připojení k internetu, mají zároveň i některý další způsob pevného internetového připojení. 

• Nejčastějším typem pevného (drátového) připojení k internetu je v českých firmách dlouhodobě 
připojení prostřednictvím DSL technologií. Díky této technologii, využívající rozvodů telefonních linek, se 
v lednu 2017 připojovalo necelých 58 % firem. I přes nejvyšší zastoupení DSL technologií využívaných 
v českých firmách k internetovému připojení však v posledních letech sledujeme klesající trend: v lednu 
2015 používalo DSL technologie k internetovému připojení 66 % firem, vloni 59 % a letos 58 %.  

• Opačný trend než v případě DSL technologií je naproti tomu u dalších typů pevného připojení k internetu: 
u optického připojení a pronajatého datového okruhu. Obliba těchto dvou způsobů pevného připojení 
k internetu v čase roste. V lednu 2017 každou z těchto dvou technologií použila v Česku přibližně pětina 
firem s 10 a více zaměstnanci, což je přibližně dvojnásobný podíl v porovnání se situací před pěti lety, kdy 
je používala jen desetina firem.  

• Více než dva typy připojení k internetu má v České republice přibližně sedm subjektů z deseti, častěji jde 
o velké firmy (90 %). Z odvětvového hlediska mají dva a více typů připojení na internet nejčastěji firmy 
zabývající se telekomunikačními činnostmi (85 %), firmy působící v IT sektoru (81 %) nebo cestovní 
agentury a kanceláře (80 %). Naopak pouze jeden typ připojení k internetu využívají především malé 
firmy (31 % v lednu 2017) a z hlediska odvětvového pak firmy působící ve zpracovatelském průmyslu, ve 
stravování a pohostinství, v činnostech v oblasti nemovitostí či v ostatních administrativních činnostech.  

• S rozšiřováním nových technologií roste i maximální rychlost stahování dat, tzv. download. Ještě v roce 
2006 stahovala výrazná většina firem (82 %) data rychlostí nižší než 2 Mb/s. V lednu 2017 se už téměř 
všechny firmy připojovaly k internetu rychlostí přesahující 2 Mb/s. Nejrozšířenější rychlost připojení 
v českých firmách byla v lednu 2017 v rozmezí 10–29,9 Mb/s (39 %), 18 % firem stahovalo data rychlostí 
vyšší než 30 Mb/s a dalších 12 % firem se připojovalo rychlostí převyšující 100 Mb/s. 

• V evropském žebříčku podniků s připojením k internetu rychlostí 30 Mb/s a vyšší se české firmy za leden 
20161 umístily pod průměrem EU28, a to až na 22. místě podobně jako např. podniky na Slovensku.  

• Nejrychlejší připojení k internetu měly k dispozici podniky v Dánsku, Švédsku, Portugalsku, Finsku, 
Nizozemsku a Belgii, kde v lednu 2016 více než pětina firem uvedla, že měla k dispozici internetové 
připojení umožňující maximální rychlost stahování dokonce vyšší než 100 Mb/s. 

                                                 

1 Poslední dostupná data s mezinárodním srovnáním výsledků za členské státy EU28 byla v době zpracování této publikace za leden roku 
2016. Jejich zdrojem je databáze Eurostatu: http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/comprehensive-database   
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Tab. 2.1:  Přístup k internetu v podnikatelském sektoru ČR, leden 2017 

  

Firmy  
s připojením 

k intenetu 
celkem 

vybrané typy používaného internetového připojení  
(firma mohla uvést více než 1 způsob používaného připojení) 

pevné 

mobilní xDSL 
technologie 

optické 
připojení 

pronajatý 
digitální 
okruh 

pouze Wi-Fi 
připojení 

Firmy celkem (10+) 97,6 57,5 21,4 19,2  19,7  48,1 

Velikost firmy          

  10–49 zaměstnanců 97,2 58,1 17,2 14,7  20,9  44,6 

  50–249 zaměstnanců 99,2 53,2 33,2 30,9  17,0  57,8 

  250 a více zaměstnanců 99,6 64,4 54,5 58,1  6,3  74,7 

Odvětví (ekonomická činnost)          

  Zpracovatelský průmysl 98,4 58,2 17,3 18,5  21,5  44,7 

  Výroba a rozvod energie, plynu, tepla 98,2 54,5 27,4 23,6  22,4  49,5 

  Stavebnictví 97,0 55,1 21,3 14,8  22,3  49,0 

  Obchod a opravy motorových vozidel 98,5 62,5 22,9 22,3  18,6  43,1 

  Velkoobchod 98,0 62,6 25,4 22,5  15,6  55,1 

  Maloobchod 95,5 68,1 16,5 16,0  16,3  52,9 

  Doprava a skladování 98,2 56,7 17,6 16,3  26,2  53,4 

  Ubytování 98,9 63,2 23,1 20,7  16,9  33,3 

  Stravování a pohostinství 94,2 58,2 10,7 10,2  21,7  32,2 

  Činnosti cestovních agentur a kanceláří 99,1 66,5 26,9 24,5  14,5  52,3 

  Audiovizuální činnosti; vydavatelství 100,0 52,2 41,0 26,0  11,9  58,8 

  Telekomunikační činnosti 100,0 30,6 70,7 44,9  5,1  69,1 

  Činnosti v oblasti IT 99,6 46,1 50,0 37,5  11,5  65,2 

  Činnosti v oblasti nemovitostí 96,6 47,6 27,2 20,9  19,0  38,3 

  Profesní, vědecké a technické činnosti 99,2 52,1 31,3 24,9  14,2  53,4 

  Ostatní administrativní a podpůrné činnosti 94,0 50,8 15,6 16,6  21,6  44,9 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %) 

 

Tab. 2.2: Rychlost připojení k internetu používaná v podnikatelském sektoru ČR, leden 2017 

  

nižší než
2 Mb/s 

2–9,9 
Mb/s 

10–29,9 
Mb/s 

30–99,9 
Mb/s 

100 Mb/s 
a vyšší 

30 Mb/s 
a vyšší 

Firmy celkem (10+) 3,0 25,8 38,9 18,1  11,8  29,9 

Velikost firmy            

  10–49 zaměstnanců 3,6 28,3 39,4 16,0  9,8  25,8 

  50–249 zaměstnanců 0,7 17,8 39,4 24,9  16,5  41,3 

  250 a více zaměstnanců 0,5 9,6 27,8 30,1  31,6  61,6 

Odvětví (ekonomická činnost)            

  Zpracovatelský průmysl 3,4 28,1 39,8 18,8  8,3  27,0 

  Výroba a rozvod energie, plynu, tepla 3,7 23,6 37,0 21,8  12,1  34,0 

  Stavebnictví 3,4 29,1 37,1 15,2  12,1  27,2 

  Obchod a opravy motorových vozidel 2,0 22,5 46,3 19,9  7,8  27,7 

  Velkoobchod 1,4 21,5 43,9 20,2  10,9  31,2 

  Maloobchod 4,9 30,0 34,3 18,7  7,6  26,3 

  Doprava a skladování 3,2 32,5 39,9 13,2  9,4  22,7 

  Ubytování 1,0 17,5 43,0 20,4  17,1  37,4 

  Stravování a pohostinství 5,2 29,4 38,2 13,7  7,6  21,3 

  Činnosti cestovních agentur a kanceláří 4,1 25,5 30,9 19,6  18,9  38,6 

  Audiovizuální činnosti; vydavatelství 1,1 10,9 31,6 24,7  31,7  56,4 

  Telekomunikační činnosti 0,7 3,9 11,5 15,8  68,0  83,9 

  Činnosti v oblasti IT 0,7 8,1 24,9 27,3  38,5  65,8 

  Činnosti v oblasti nemovitostí 2,3 23,0 38,9 18,3  14,1  32,4 

  Profesní, vědecké a technické činnosti 1,0 19,0 39,0 18,8  21,4  40,2 

  Ostatní administrativní a podpůrné činnosti 4,5 25,4 38,4 15,7  9,9  25,6 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %) 
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3.  Webové stránky a jejich využití 

Webové stránky – za firemní webové stránky považujeme i stránky společné s jiným právním subjektem 
(např. webové stránky mateřské společnosti), pokud firma může alespoň částečně měnit jejich obsah.  

Nezahrnují se případy, kdy informace o subjektu jsou pouze v internetových databázích (katalozích) firem.  

Hlavní zjištění 

• V lednu 2017 mělo v České republice webové stránky 83 % firem s deseti a více zaměstnanci. Oproti 
konci roku 2001, kdy měla webové stránky necelá polovina subjektů (45 %), se jejich podíl téměř 
zdvojnásobil. Nejvyšší nárůst podílu firem s webovými stránkami zaznamenal ČSÚ před rokem 2004, 
v následujících letech tento podíl narůstal už jen pozvolna a od roku 2014 stagnuje. Webovou prezentaci 
měly v lednu 2017 nejčastěji subjekty působící v ubytování, v cestovním ruchu a v sektoru informačních 
a komunikačních činností (více než 96 %).  

• Mezi zeměmi EU28 se firmy v České republice v tomto ukazateli v roce 20161 umístily na nadprůměrném 
10. místě. Průměr evropské osmadvacítky dosáhl v roce 2016 hranice 77 % firem s webovými stránkami.  

• Více než dvě pětiny firem v ČR, resp. více než polovina firem s webovými stránkami měla v lednu 2017 
svůj web přizpůsoben pro mobilní zařízení. Webové stránky použitelné na jakémkoli přenosném 
zařízení měly častěji velké firmy (59 %) a z hlediska odvětvového firmy poskytující ubytování (70 %), dále 
subjekty působící v oblasti IT či v telekomunikačním sektoru nebo cestovní agentury a kanceláře (65 %). 

• V českých firmách s deseti a více zaměstnanci, které mají webové stránky, provádí vývoj webových 
stránek i jejich následnou podporu (správu jejich obsahu a aktualizace) častěji externisté než vlastní 
zaměstnanci firem. Z mezinárodního srovnání firem s webovými stránkami navíc vyplývá, že české 
podniky jsou jedny z těch, které vývoj a podporu vlastních webových stránek nejčastěji zajišťují externě. 
Na externí pracovníky se v záležitostech spojených s webovými stránkami obrací naprostá většina firem, 
výjimkou jsou jen firmy působící v IT odvětví, kde více než 60 % firem provádí vývoj webových stránek 
i jejich následnou podporu díky svým vlastním zaměstnancům.  

• Nejčastější službou, kterou firemní webové stránky ve vztahu ke svým zákazníkům nabízejí, je možnost 
nahlížení do katalogů a ceníků nabízených výrobků a služeb. Tuto možnost umožňovaly dvě třetiny 
webových stránek českých firem (65 %). Z téměř 40 % webových stránek firem mohl zákazník 
objednávat či rezervovat nabízený produkt či službu.  

• Mezi méně často vyskytující se funkcionality webových stránek podniků patřila v lednu 2017 možnost 
konfigurovat nabízený produkt podle vlastních požadavků. Možnost přizpůsobovat si na míru 
standardně prodávaný výrobek/službu nabízelo svým zákazníkům 13 % firem s webovými stránkami. 
Desetina firem s webovými stránkami nabízela svým návštěvníkům možnost sledovat stav vyřizované 
zakázky či umožňovala zákazníkům za objednané produkty nebo služby přímo zaplatit. Jen o něco více 
než 7 % firemních stránek poskytovalo registrovaným uživatelům možnost přizpůsobovat zobrazovaný 
obsah stránek jejich preferencím. 

• Nejvíce výše zmíněných funkcionalit nabízely návštěvníkům webových stránek v lednu 2017 firmy 
poskytující ubytování, stravování a pohostinství a také subjekty zabývající se obchodem. Třetí příčka patří 
za rok 2017 firmám zabývajících se informačními a komunikačními činnostmi. Firmy poskytující ubytování 
a stravovací služby mají na svých webových stránkách častěji zveřejněné katalogy a ceníky a jejich 
zákazníci mohou přímo z webových stránek učinit objednávku nebo rezervaci příslušné služby. Firmy 
působící v obchodě naproti tomu častěji umožňují svým klientům sledovat stav vyřizované zakázky a učinit 
platbu za objednané produkty/služby. 

• Pětina firem v ČR (19 %) prodávala v roce 2016 zboží či služby přes webové stránky. Za posledních 
devět let se podíl subjektů prodávajících přes webové stránky zdvojnásobil. Firmy, které prodávají přes 
své vlastní webové stránky, prodávají přibližně stejně často jak koncovým zákazníkům (tzv. B2C prodej) 
tak dalším firmám nebo organizacím veřejné správy (tzv. B2B nebo B2G prodej).  

                                                 

1 Poslední dostupná data s mezinárodním srovnáním výsledků za členské státy EU28 byla v době zpracování této publikace za leden roku 
2016. Jejich zdrojem je databáze Eurostatu: http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/comprehensive-database  
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• V mezinárodním srovnání podniků prodávajících přes webové stránky byly za rok 20152 české subjekty 
na 7. místě, vysoko nad průměrem EU28. Nejvíce firem prodávajících přes webové stránky bylo v Irsku. 
Kdyby se evropský žebříček sestavoval pouze z firem prodávajících přes své webové stránky koncovým 
zákazníkům (B2C prodeje), byly by firmy v České republice za rok 2015 dokonce na 4. místě. 

Graf 3.1: Firmy v ČR s webovými stránkami 

 

podíl na celkovém počtu firem v daných letech  

 

Tab. 3.1: Webové stránky firem a jejich využití, leden 2017  

  

Firmy s 
webovými 
stránkami 

celkem 

přizpůsobenými pro mobilní 
zařízení 

jejichž vývoj ve firmě prováděli 
převážně vlastní zaměstnanci 

% z celkového 

počtu firem 

% z firem  
s webovými 
stránkami 

% z celkového 

počtu firem 

% z firem  
s webovými 
stránkami 

Firmy celkem (10+) 82,9 42,5 51,2 13,0  15,2 

Velikost firmy        

  10–49 zaměstnanců 80,4 40,3 50,1 11,8  14,2 

  50–249 zaměstnanců 91,8 48,3 52,6 16,2  17,0 

  250 a více zaměstnanců 94,2 59,2 62,8 23,5  24,3 

Odvětví (ekonomická činnost)        

  Zpracovatelský průmysl 84,4 38,9 46,1 11,9  13,7 

  Výroba a rozvod energie, plynu, tepla 88,2 43,0 48,8 13,0  14,8 

  Stavebnictví 83,3 40,6 48,7 9,3  10,7 

  Obchod a opravy motorových vozidel 92,2 50,9 55,3 6,2  6,8 

  Velkoobchod 89,9 46,3 51,6 13,4  15,0 

  Maloobchod 63,4 39,9 63,0 8,7  13,7 

  Doprava a skladování 70,9 29,9 42,1 9,5  12,1 

  Ubytování 97,3 69,9 71,8 6,8  7,0 

  Stravování a pohostinství 72,8 44,4 60,9 6,6  8,6 

  Činnosti cestovních agentur a kanceláří 96,6 65,4 67,8 14,6  15,1 

  Audiovizuální činnosti; vydavatelství 98,4 64,1 65,2 39,6  39,7 

  Telekomunikační činnosti 96,4 64,2 66,5 40,8  41,6 

  Činnosti v oblasti IT 96,0 65,4 68,2 60,5  61,1 

  Činnosti v oblasti nemovitostí 88,2 39,0 44,3 9,1  10,4 

  Profesní, vědecké a technické činnosti 88,9 46,3 52,1 19,8  20,8 

  Ostatní administrativní a podpůrné činnosti 72,9 39,5 54,1 10,7  14,6 

 

                                                 

2 Poslední dostupná data týkající se elektronického obchodování v mezinárodním srovnání členských států EU28 byla v době zpracování 
této publikace za rok 2015 (data o elektronickém obchodování se vztahují k roku předcházejícímu tomuto šetření). Jejich zdrojem je 
databáze Eurostatu: http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/comprehensive-database  
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Graf 3.5: Kdo ve firmách v ČR provádí provoz a správu webových stránek podle odvětví, leden 2017 

  

podíl na celkovém počtu firem s webovými stránkami v dané odvětvové skupině  

Tab. 3.2: Funkcionality webových stránek firem v ČR, leden 2017 

  

zveřejněné 
katalogy/ 

ceníky 

možnost 
přizpůsobení 

produktu/ 
služby 

možnost 
objednávky/ 
rezervace 

možnost 
platby 

možnost 
sledovat 

stav 
zakázky 

personalizace 
obsahu  

Firmy celkem (10+) 65,0 12,9 38,9 9,0  10,0  7,2 

Velikost firmy            

  10–49 zaměstnanců 65,4 12,1 39,9 8,4  9,5  6,8 

  50–249 zaměstnanců 64,2 14,8 35,4 10,6  10,6  8,0 

  250 a více zaměstnanců 61,5 18,4 36,0 12,8  16,9  11,2 

Odvětví (ekonomická činnost)            

  Zpracovatelský průmysl 63,7 11,8 31,1 5,0  5,5  5,1 

  Výroba a rozvod energie, plynu, tepla 62,1 7,6 28,3 3,1  4,1  4,8 

  Stavebnictví 51,7 5,6 24,8 2,3  1,4  2,7 

  Obchod a opravy motorových vozidel 77,0 29,4 56,1 5,0  10,1  13,4 

  Velkoobchod 81,7 14,8 54,3 18,5  22,4  11,1 

  Maloobchod 76,8 24,3 66,1 35,8  37,2  14,6 

  Doprava a skladování 47,8 8,5 35,6 4,5  8,4  7,2 

  Ubytování 91,3 40,8 89,4 23,8  15,3  12,8 

  Stravování a pohostinství 86,1 10,7 56,5 7,5  8,3  9,2 

  Činnosti cestovních agentur a kanceláří 92,6 49,3 81,4 35,7  25,1  17,6 

  Audiovizuální činnosti; vydavatelství 82,7 27,8 70,4 38,6  25,7  16,1 

  Telekomunikační činnosti 88,0 35,2 68,4 18,8  21,3  12,8 

  Činnosti v oblasti IT 61,7 18,1 36,2 13,3  15,5  12,2 

  Činnosti v oblasti nemovitostí 53,8 5,4 23,1 2,2  3,6  2,8 

  Profesní, vědecké a technické činnosti 52,6 7,8 26,9 4,9  5,7  5,9 

  Ostatní administrativní a podpůrné činnosti 55,4 8,1 32,0 3,9  6,5  5,9 

podíl na celkovém počtu firem s webovými stránkami v dané velikostní a odvětvové skupině (v %) 

Zdroj: Český statistický úřad 2017 
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4. Používání sociálních sítí a dalších sociálních médií 

Sociální média, z nichž nejznámější a nejvyužívanější jsou sociální sítě, jsou on-line komunikační nástroje, 
které umožňují jejich uživatelům zakládat vlastní profily (uživatelské účty), jejichž prostřednictvím komunikují 
s ostatními uživateli, sdílejí s nimi informace či multimediální obsah. Sdílený obsah je zpravidla předmětem 
komentářů a diskuzí s dalšími členy, majícími zde uživatelský účet či profil. Sociální média jsou využívána 
prostřednictvím internetu a komunikačních platforem, jež umožňují online vytváření a výměnu informací 
se zákazníky, dodavateli, partnery nebo zaměstnanci. 

Firmy využívající sociální média mají založený vlastní uživatelský profil, účet či licenci na zkoumaných 
typech sociálních médií.  

Hlavní zjištění 

• K aktivnímu používání sociálních médií (tj. využívání alespoň jednoho typu z celkem čtyř 
zkoumaných) se v Česku v lednu 2017 přihlásilo 37 % firem s více než deseti zaměstnanci. Stejně jako 
u mnoha dalších ukazatelů, i zde dominovaly subjekty v největší velikostní kategorii – využívaly je dvě 
třetiny velkých, zhruba polovina středních a třetina malých firem. Využívání sociálních médií sledujeme 
od roku 2013, od té doby se podíl firem, majících založený vlastní uživatelský profil či účet na některém 
z typů sociálních médií, více než zdvojnásobil (v lednu 2013 sociální média využívalo 17 % firem). 

• Odkaz na profil firmy na sociálních médiích má na svých webových stránkách 28 % všech firem 
(tj. více než tři čtvrtiny firem využívajících některé ze sociálních médií). Mají ho nejčastěji cestovní 
agentury a kanceláře a firmy působící v mediálním sektoru. Necelá desetina firem sice využívá nějaký 
typ sociálních médií, ale nemá odkaz na tento profil firmy na svých webových stránkách. 

• Zdaleka nejvíce využívaným typem sociálních médií byly v lednu 2017 mezi českými firmami sociální 
sítě (Facebook, LinkedIn apod.), na nichž mělo vlastní účet 34 % ze všech subjektů (tj. více než 93 % 
firem využívajících sociální média). Sociální sítě nejčastěji využívají subjekty, jejichž hlavní ekonomickou 
činností je poskytování ubytování, provozování cestovních agentur a kanceláří, činnosti v oblasti 
vydavatelství či maloobchod. Nejméně je naopak využívají subjekty z odvětví stavebnictví, doprava 
a skladování, výroba a rozvod energií, plynu a vody či subjekty působící v průmyslových odvětvích. 

• Zatímco sociální sítě jsou fenoménem poslední dekády a jejich obliba stále roste, webové stránky mají 
české subjekty o poznání déle. Z porovnání využívání webové prezentace (podrobněji viz předchozí 
kapitola) a sociálních sítí vyplynulo, že polovina firem v ČR má jen své webové stránky a k využívání 
sociálních sítí se zatím nemá. Třetina firem měla v lednu 2017 jak webovou prezentaci, tak také 
profil na sociálních sítích, podíl těchto firem každým rokem mírně narůstá. Velkých firem, které ovládly 
sociální sítě a zároveň provozují webové stránky, je dokonce více než 60 %. U malých a středně velkých 
firem stále ještě převažuje trend, že firma má jen webové stránky a sociální sítě nevyužívá. 

• O něco více než desetina firem (tj. třetina subjektů aktivně využívajících sociální média) aktivně využívá 
webové stránky umožňující sdílení multimediálního obsahu. Kanál YouTube a jemu podobné využívají 
častěji firmy zabývající se činnostmi v oblasti vydavatelství, filmu a televizních programů (52 %) nebo 
cestovní agentury a kanceláře (36 %). 

• Jen zlomek firem přispíval v lednu 2017 do firemních blogů či mikroblogů (např. Twitter1). Aktivní 
využívání tohoto typu sociálních médií přiznalo necelých 7 % subjektů v České republice (což je necelá 
pětina firem aktivně využívajících sociální média). Firemní blogy využívají častěji velké subjekty 
a z hlediska převažující ekonomické činnosti jde o firmy zabývající se činnostmi v oblasti vydavatelství, 
filmu a televizních programů, činnosti v oblasti IT (shodně 33 %) nebo cestovní kanceláře (27 %). 

• Jen velmi malá část subjektů využívá webových encyklopedických stránek typu „wiki“ (4 % ze všech 
firem, 12 % z firem využívajících sociální média). Častěji jsou to opět velké firmy a z hlediska odvětví 
především ty, které působí v oblasti informačních technologií. 

                                                 

1 Twitter je v ČR považován za sociální síť, pro mezinárodní srovnatelnost se však v šetření ICT 5-01považuje za tzv. 
mikroblog, tedy zmenšenou obdobu webového blogu sloužící k publikování textů omezené délky (např. max 160 znaků). 
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• I když od roku 2013 došlo v Česku k nárůstu počtu firem aktivně využívajících sociální sítě z 15 % 
na 34 % za leden 20162, ČR stále patřila mezi státy EU s nejnižší participací podniků v tomto způsobu 
komunikace (průměr EU v tomto ukazateli byl ve stejném období 43 %).    

• Profil na jednom typu sociálních médií, nejčastěji na sociálních sítích, mají dvě třetiny firem (64 %) 
využívajících sociální média, častěji jde o malé subjekty s 10 až 49 zaměstnanci (69 %). Z hlediska 
odvětví nacházíme více než 80 % subjektů s 10‒49 zaměstnanci používající pouze jeden typ sociálních 
médií ve stavebnictví, ve stravování a pohostinství, v energetice, v dopravě a v ostatních 
administrativních činnostech. Více než dva typy sociálních médií používá 14 % firem. Jsou 
to především velké firmy s více než 250 zaměstnanci (29 %) a subjekty působící v sektoru nazvaném 
Informační a komunikační činnosti (mediální sektor, telekomunikační a IT firmy). 

• Firmy využívají sociální média obdobně jako své webové stránky. Slouží jim k sebepropagaci 
a k informování veřejnosti o novinkách týkajících se jejich činnosti. Bezmála 90 % firem s profilem 
na sociálních médiích je používá ke zlepšování svého obrazu nebo v okamžiku uvádění svých 
produktů na trh. Často je využívají také k zákaznickému servisu. Podniky v nich vytváří prostor pro své 
zákazníky, kteří jim mohou klást dotazy (využívá 59 % firem s aktivním profilem na sociálních médiích), 
případně mohou participovat na vylepšování nabízeného zboží či poskytovaných služeb (využívá 22 %). 

• Sociální média lze využívat také ke komunikaci uvnitř firmy (uvedlo to 19 % subjektů využívajících 
sociální média), popř. ke komunikaci mezi podnikem a jeho klienty. Firma může prostřednictvím 
sociálních médií komunikovat s pracovním trhem a případně hledat nové zaměstnance. V lednu 2017 
tuto možnost využila více než polovina firem (56 %), v porovnání s výsledky z roku 2013 jde o nárůst 
o téměř 30 p.b. Bezmála 30 % firem prostřednictvím sociálních médií spolupracuje 
se svými obchodními partnery či jinými organizacemi. 

 

Graf 4.1: Důvody využívání sociálních médií firmami v ČR, leden 2017 

 

podíl na celkovém počtu firem využívajících alespoň jeden typ sociálního média  

 

                                                 

2
 Poslední dostupná data s mezinárodním srovnáním výsledků za členské státy EU28 byla v době zpracování této publikace za leden 

roku 2016. Jejich zdrojem je databáze Eurostatu: http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/comprehensive-

database  
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5. Používání placených služeb cloud computingu 

Cloud computing je souhrnné označení placených služeb umožňujících sdílení a vzdálený přístup 
k výpočetním prostředkům a datovým úložištím prostřednictvím internetu. Poskytovatel služeb propůjčuje 
uživatelům výpočetní prostředky (hardware či software) podle jejich potřeb. Uživatelé služeb tak nemusí 
nástroje vlastnit, udržovat ani aktualizovat. Služby hradí úměrně své spotřebě či smluvenému rozsahu.  

Pro potřeby šetření nebyly zahrnuty neplacené služby cloud computingu. 

Hlavní zjištění 

• V lednu 2017 využívala v Česku prostřednictvím internetu některou ze služeb placeného cloud 

computingu téměř čtvrtina firem (22 %) s deseti a více zaměstnanci. V lednu předchozího roku jich byla 
necelá pětina (18 %) a v roce 2014 dosahoval podíl firem využívajících placených cloudových služeb 15 %. 
Cloud computing využívají přibližně dvakrát častěji velké subjekty než malé a z hlediska odvětví to jsou 
výrazně nejčastěji firmy působící v oblasti IT (56 %).  

• V evropském srovnání za leden 20161 byly české firmy využívající cloud computing mírně pod průměrem 

EU. Placených cloudových služeb využívaly v roce 2016 nejvíce firmy ze severských států, především pak 
z Finska. Nejméně je naproti tomu využívaly firmy z Řecka, Lotyšska, Polska, Rumunska a Bulharska. 

• V dotazníku bylo blíže zjišťováno využívání vybraných sedmi služeb, které se dají nakupovat 
od poskytovatelů ve formě cloud computingu. Firmy využívající některé z placených služeb cloud 
computingu se vyjadřovaly ke každé z nich. Nejčastěji využívanou službou je v Česku od roku 2014 placený 
cloudový e-mail, v lednu 2017 jej využívaly více než tři čtvrtiny firem (77 %). Druhým nejčastěji 
nakupovaným typem služby je ukládání dat v cloudu, jež využívá téměř 60 % subjektů. Na třetím místě 
bylo v lednu 2017 využívání kancelářského SW ve formě cloud computingu. Za tuto službu zaplatila necelá 
polovina (48 %) z těch, co používají placený cloud. Méně často jsou pak z placených cloudových služeb 
využívány databázové (42 % firem využívajících cloud) či účetní aplikace (37 % firem využívajících cloud).  

• Relativně nejméně jsou prostřednictvím cloudu využívány aplikace analyzující informace o zákaznících, 
v lednu 2017 je používalo 23 % firem používajících cloud. Nejméně často si firmy v roce 2017 platily 
za výpočetní výkon využívaný pro fungování firemních aplikací (18 % firem využívajících cloud).  

• Využívání všech zmíněných služeb cloud computingu nabývá každým rokem na popularitě, nejvyšší 
meziroční nárůst jsme v lednu 2017 zaznamenali u ukládání dat v cloudu a cloudového kancelářského SW. 

• Šetření dále ukázalo, že více než polovina firem používajících placený cloud computing jej využívá pro tři 
a více účelů. Využívání více než dvou placených cloudových služeb je nejvíce typické pro firmy působícív 
 IT případně v mediálním sektoru. Jeden typ cloudové služby si platí nejčastěji subjekty zabývající se 
výrobou a rozvody energií.    

• Placené služby cloud computingu je možné využívat buď na sdílených serverech poskytovatelů služeb, 
nebo na serverech poskytovatelů, které jsou vyhrazeny přímo pro konkrétní firmu. Častěji využívanou 
možností jsou v českém prostředí servery sdílené, na nichž využilo některou z cloudových služeb 17 % 
všech firem (tj. více než tři čtvrtiny subjektů využívajících cloud computing). Na serverech vyhrazených 
výlučně pro konkrétní firmu pak využívá služeb Cloud computingu 9 % subjektů (tj. 42 % z firem, které 
využívají cloud). Vyhrazené servery využívají především velké subjekty s více než 250 zaměstnanci. 

• Pouze sdílené servery poskytovatelů služeb využívalo v lednu 2017 téměř 60 % firem. Čtvrtina subjektů 
naproti tomu využívala jen servery vyhrazené výlučně pro jejich firmu. Oba typy serverů využívala v lednu 
2017 pětina firem, nejčastěji firmy z IT sektoru či subjekty působící v odvětví souhrnně nazvaném Profesní, 
vědecké a technické činnosti, kam patří např. právní, účetní či architektonické činnosti nebo výzkum a vývoj.  

                                                 

1
 Poslední dostupná data s mezinárodním srovnáním výsledků za členské státy EU28 byla v době zpracování této publikace za leden roku 

2016. Jejich zdrojem je databáze Eurostatu: http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/comprehensive-database  
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Tab. 6.1: Firmy v ČR používající vybrané manažerské informační systémy, leden 2017 

  

firmy 
používající 

ERP  

firmy používající CRM  
firmy 

používající 
SCM celkem 

k získání a dalšímu 
zpřístupnění 

informací  
o zákaznících 

 k analyzování 
dat o zákaznících  

Firmy celkem (10+) 27,7 20,8 18,1 16,4  2,4 

Velikost firmy        

  10–49 zaměstnanců 19,7 16,6 14,3 12,9  1,7 

  50–249 zaměstnanců 53,0 34,3 30,4 27,7  4,3 

  250 a více zaměstnanců 77,4 45,7 38,9 35,8  9,2 

Odvětví (ekonomická činnost)        

  Zpracovatelský průmysl 36,6 22,1 19,2 17,2  2,8 

  Výroba a rozvod energie, plynu, tepla 25,4 21,5 16,1 13,7  0,9 

  Stavebnictví 14,8 8,7 7,3 6,8  1,1 

  Obchod a opravy motorových vozidel 35,0 32,5 28,5 28,1  10,4 

  Velkoobchod 44,1 34,3 31,6 28,3  2,3 

  Maloobchod 19,6 16,6 13,7 14,8  3,3 

  Doprava a skladování 14,1 10,7 9,4 6,7  3,3 

  Ubytování 20,2 18,4 13,2 13,7  1,2 

  Stravování a pohostinství 5,9 3,7 2,2 3,3  0,5 

  Činnosti cestovních agentur a kanceláří 24,1 26,4 20,6 19,8  .

  Audiovizuální činnosti; vydavatelství 32,1 45,6 36,0 33,4  .

  Telekomunikační činnosti 37,4 56,1 52,4 44,5  .

  Činnosti v oblasti IT 44,6 58,8 51,8 43,7  1,8 

  Činnosti v oblasti nemovitostí 19,2 12,4 9,9 6,9  .

  Profesní, vědecké a technické činnosti 24,0 24,4 21,6 20,9  1,8 

  Ostatní administrativní a podpůrné činnosti 18,7 13,4 11,4 8,9  1,4 

Pozn.: tečky v tabulce značí nespolehlivé údaje (velmi malý počet firem v daných odvětvích) 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %) 

 Graf 6.2: Používání systémů ERP a CRM firmami v ČR podle odvětví, leden 2017 

 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině  

Zdroj: Český statistický úřad 2017  
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7. Automatizované sdílení informací o objednávkách  

Integrací vnitropodnikových procesů se v šetření rozumí propojování vnitrofiremních informačních 
systémů za účelem automatizovaného sdílení informací o zadaných a přijatých objednávkách. Data jsou 
sdílena prostřednictvím jednotného informačního systému (např. ERP, CRM), jednotné databáze (datového 
skladu) nebo pomocí elektronické výměny dat mezi aplikacemi napříč různými oblastmi firmy.  

Pozn.: tato kapitola se týká pouze automatizovaného sdílení informací uvnitř firmy, nikoli komunikace firmy 

navenek s jejími obchodními partnery.  

Hlavní zjištění 

• Mnoho firem stále využívá ke své činnosti více samostatných informačních systémů (např. jeden pro 
řízení výroby, jiný pro logistiku, správu majetku, prodej, fakturaci, účetnictví, atd.) místo jednoho 
integrovaného. Má-li firma různé informační systémy propojeny, dochází mezi nimi 
k automatizovanému sdílení dat, což velmi usnadňuje, zrychluje a zefektivňuje její výrobní 
a distribuční procesy.  

• V České republice využívala v lednu 2017 integraci vnitrofiremních informačních systémů více než 
polovina firem (52 %) s deseti a více zaměstnanci. Míra provázanosti a automatického sdílení dat mezi 
různými informačními systémy roste s velikostí subjektu a liší se mezi sledovanými odvětvími, což 
je dáno především povahou vykonávaných činností. 

• Automatizované sdílení informací o přijatých i zadaných objednávkách elektronickou cestou v rámci 
firemního informačního systému používaly v lednu 2017 nejčastěji velké subjekty (87 %). Malých firem 
využívajících těchto technologií byla necelá polovina (45 %). V jednotlivých odvětvích se míra integrace 
vnitrofiremních procesů výrazně liší. V nejvyšší míře je automatizované sdílení informací o objednávkách 
využíváno ve velkoobchodě a ve zpracovatelském průmyslu – konkrétně v automobilovém průmyslu 
a mezi firmami zabývajícími se výrobou počítačů a jiných elektrických nebo elektronických zařízení. 
Ve všech zmíněných odvětvích byl podíl firem využívajících automatizované sdílení informací v lednu 
2017 vyšší než 75 %. 

• Informace o přijatých objednávkách jsou dlouhodobě nejčastěji ve firmách integrovány s fakturačním 
a platebním systém (toto propojení měla v lednu 2017 již téměř polovina firem). Takový informační 
systém umožňuje vystavovat a hradit faktury nebo může např. upozorňovat na překročení interních 
platebních limitů.   

• Více než třetina subjektů (36 %) měla ve stejném období informace o objednávkách současně dostupné 
v informačním systému pro řízení skladových zásob. Tento systém např. informuje o stavu a pohybu 
skladových zásob (výrobků, surovin, součástek) a může upozornit na případný nízký stav těchto zásob. 

• Více než 30 % firem pak využívalo propojení údajů o objednávkách s řízením produkce. Tento systém 
např. automaticky plánuje a upravuje výrobní procesy v souladu s přijímanými objednávkami a dokáže 
změnit pořadí vyráběných produktů. Bezmála třetina firem měla informace o objednávkách současně 
dostupné v logistických informačních systémech, které dokáží informovat o termínech vyskladnění, 
přepravy a dodání objednaného zboží či služeb. V případě potvrzení termínu pak tento systém vyčlení 
distribuční prostředky (dopravní kapacity). 

• Míru provázanosti a automatického sdílení dat mezi různými informačními systémy firmy lze 
demonstrovat kombinací odpovědí na čtyři otázky v dotazníku. Ukázalo se, že 22 % firem má údaje 
o objednávce současně dostupné v jednom nebo ve dvou ze čtyř testovaných typů informačních 
systémů. 30 % firem pak ve třech nebo ve všech čtyřech propojených informačních systémech, 
přičemž převažuje model, kdy firmy využívají všechny čtyři testované typy informačních systémů: 
pro řízení skladových zásob, pro účetnictví, pro řízení výroby nebo služeb a pro řízení distribuce.  

• Nejvyšší míru automatizace prokázaly v lednu 2017 velké firmy a z hlediska převažující ekonomické 
činnosti především podniky působící ve zpracovatelském průmyslu (59 % firem z tohoto odvětví má 
údaje o objednávce současně dostupné ve všech 4 testovaných informačních systémech). Z tohoto 
odvětví vyniká integrací informačních systémů zejména výroba automobilů či výroba elektrických 
zařízení a strojů. Vysoce provázané a automatizované sdílení dat mají dále firmy zabývající se 
obchodem (především velkoobchody) a firmy z IT sektoru. 
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Tab. 7.1: Firmy v ČR používající automatizované sdílení dat o objednávkách, leden 2017 

  

Celkem 

informace o objednávce jsou současně dostupné  
v informačním systému pro: 

účetnictví 
(fakturace, 

platby) 

řízení 
skladových 

zásob 

řízení výroby 
nebo služeb 

řízení 
distribuce 
produktů/ 

služeb 

Podniky celkem (10+) 52,1 46,1 36,3 31,1  31,3 

Velikost podniku         

  10–49 zaměstnanců 45,2 39,4 28,9 23,7  24,5 

  50–249 zaměstnanců 75,4 68,4 60,8 56,2  53,5 

  250 a více zaměstnanců 86,7 81,1 76,0 68,7  70,1 

Odvětví (ekonomická činnost)         

  Zpracovatelský průmysl 61,2 54,3 49,0 45,9  43,4 

  Výroba a rozvod energie, plynu, tepla 47,9 46,2 32,0 21,2  21,0 

  Stavebnictví 37,0 34,1 18,7 17,8  13,1 

  Obchod a opravy motorových vozidel 65,7 53,4 56,6 37,1  38,4 

  Velkoobchod 75,6 69,9 66,0 41,1  55,0 

  Maloobchod 46,5 36,2 43,1 18,7  23,8 

  Doprava a skladování 37,4 33,0 13,6 15,9  25,4 

  Ubytování 49,8 36,2 32,2 33,6  23,6 

  Stravování a pohostinství 28,5 20,5 18,4 11,8  12,4 

  Činnosti cestovních agentur a kanceláří 55,1 46,2 16,1 34,4  33,6 

  Audiovizuální činnosti; vydavatelství 56,9 49,6 32,5 29,5  33,4 

  Telekomunikační činnosti 67,1 62,7 45,8 42,4  43,6 

  Činnosti v oblasti IT 66,6 60,4 31,4 43,3  35,2 

  Činnosti v oblasti nemovitostí 28,3 26,0 8,5 13,7  10,4 

  Profesní, vědecké a technické činnosti 47,4 44,2 15,6 25,2  20,4 

  Ostatní administrativní a podpůrné činnosti 33,5 30,1 14,6 17,0  12,2 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %) 

 

Graf 7.1: Firmy v ČR používající automatizované sdílení dat o objednávkách 

 
podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině v daných letech  
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Graf 7.2: Pokud firma přijme/zadá objednávku, jsou relevantní údaje o ní současně dostupné v:  
(rozdíly podle vybraných odvětví), leden 2017 

 
Pozn. v šetření bylo konkrétně zjišťováno používání čtyř informačních systémů: pro řízení skladových zásob, pro účetnictví, pro řízení 

výroby nebo služeb a pro řízení distribuce (logistiky). Respondenti u každého z nich uváděli, zda jej používají, či nikoli. 

 

podíl na celkovém počtu firem v dané odvětvové skupině  

 

 

Zdroj: Český statistický úřad 2017  
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8. Elektronické sdílení informací k řízení dodavatelsko-odběratelských  

     vztahů 

Elektronickou výměnou (sdílením) dat mezi podnikem a jiným subjektem se v rámci tohoto šetření rozumí 
přenos strukturovaných zpráv (např. objednávek, faktur, platebních příkazů, katalogových listů zboží, apod.) 
elektronickou cestou mezi dvěma počítačovými aplikacemi, a to bez použití manuálního zápisu, přepisu či 
opisu zprávy. Tyto zprávy jsou založeny na standardech umožňujících jejich automatizované zpracování  
(např. EDI, XML, ISDOC či jiných proprietárních formátech). Elektronická výměna dat je řešením, které 
v komunikaci mezi podniky nahrazuje klasické papírování (předávání papírových dokumentů). Přínosem je 
nejen rychlost, ale i značná úspora nákladů, zvládnutí velkého objemu agend skrze jejich důslednější 
automatizaci apod.  

V rámci tohoto šetření se sledovalo využití elektronické výměny dat pro: 

- sdílení informací k řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů: výměna všech forem elektronických 
informací s dodavateli a odběrateli (zákazníky). Předávané informace slouží plánování a prognózování 
prodeje, koordinaci dodávek zboží a služeb, plánování a řízení výroby, řízení skladových zásob apod. 

- elektronické obchodování (podrobněji v kapitolách Elektronický prodej a Elektronické nakupování) 

 

Hlavní zjištění 

• Na začátku roku 2017 sdílelo elektronické informace s dodavateli či odběrateli 12 % firem. Sdílení 
elektronických informací úzce souvisí s velikostí firmy: praktikuje a využívá jej bezmála 40 % velkých 
subjektů a necelá desetina těch malých. Z odvětvového hlediska je automatizované sdílení informací 
nejvíce využíváno v určitých odvětvích zpracovatelského průmyslu, zejména v automobilové výrobě 

a ve výrobě ostatních dopravních prostředků (38 %).  

• Pokud jde o způsob, jakým jsou informace pro koordinaci dodavatelsko-odběratelských vztahů sdíleny, 
mírně převažuje využívání vlastních webových stránek či webu obchodních partnerů. V lednu 2017 
jich využilo 8,5 % firem na území ČR (tj. 70 % firem sdílejících elektronické informace s obchodními 
partnery). Elektronickou výměnu dat využívalo 7,6 % subjektů (tj. 63 % firem sdílejících informace 
s obchodními partnery elektronicky). U obou typů elektronického sdílení dat platí, že je využívají výrazně 

častěji velké subjekty a že ve všech zkoumaných odvětvích převažuje sdílení elektronických informací 
přes webové stránky nad sdílením prostřednictvím elektronické výměny dat. 

• Sdílení elektronických informací pouze přes webové stránky praktikují 4 % firem s 10 a více 
zaměstnanci, především firmy působící v IT či v telekomunikačních činnostech. Sdílení těchto informací 
výhradně prostřednictvím elektronické výměny dat využívají 3 % firem a tento způsob je typický 
především pro automobilovou výrobu.  

• Integrovaný informační systém k řízení dodavatelsko-odběratelských řetězců SCM (Supply Chain 
Management) využíval na začátku letošního roku jen zlomek podniků (2,4 %). Nejčastěji jej využívaly 
firmy působící v obchodě a ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu, především ve výrobě 

automobilů, počítačů, elektronických a optických přístrojů a také elektrických zařízení a strojů. 

• Elektronický prodej uskutečňovaný prostřednictvím elektronické výměny dat je typický při 
obchodování mezi firmami navzájem. Pomocí elektronické výměny dat prodávala v roce 2016 desetina 
firem. V roce 2016 takto své zboží či služby prodávalo 36 % velkých firem, ale pouze 7 % malých. 

• Z odvětvového pohledu je e-prodej elektronickou výměnou dat dlouhodobě nejvíce rozšířen 

v automobilovém průmyslu (39 %). S odstupem následují firmy vyrábějící počítače a jiná elektronická 
zařízení a telekomunikační firmy (e-prodej prostřednictvím EDI využívá shodně 22 %). 

• Firmy při elektronickém nakupování dlouhodobě upřednostňují webové stránky před elektronickou 
výměnou dat. V roce 2016 nakupovala prostřednictvím elektronické výměny dat pětina firem (21 %). 
Ačkoli je elektronické nakupování prostřednictvím webových stránek mnohem častější, intenzita  
e-nákupů (tj. podíl hodnoty e-nákupů na celkové hodnotě nákupů firem) uskutečněných pomocí 
elektronické výměny dat je téměř dvojnásobná v porovnání s intenzitou e-nákupů přes webové 
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stránky. Nejvyšší intenzitu e-nákupů prostřednictvím elektronické výměny dat zjišťujeme v odvětví 
Výroba a rozvody energií, plynu a tepla (49 %). Z průmyslových odvětví je tato intenzita nejvyšší v oboru 
Výroba počítačů a jiných elektronických přístrojů a zařízení (63 %), mimo průmyslová odvětví pak 
v telekomunikačních činnostech (60 %). 

 

Tab. 8.1: Elektronické sdílení informací k řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, leden 2017 

  

Firmy sdílející 
informace 

k řízení 
dodavatelsko-
odběratelských 
vztahů celkem 

způsob sdílení elektronických informací: firmy používající 
SCM pro 

elektronické 
sdílení informací 

v rámci 
dodavatelského 

řetězce 

webové stránky 
elektronická výměna 

dat 

Firmy celkem (10+) 12,2 8,5 7,6  2,4 

Velikost firmy       

  10–49 zaměstnanců 8,9 6,6 4,8  1,7 

  50–249 zaměstnanců 21,1 13,5 15,1  4,3 

  250 a více zaměstnanců 37,7 24,6 30,1  9,2 

Odvětví (ekonomická činnost)       

  Zpracovatelský průmysl 13,2 8,0 9,0  2,8 

  Výroba a rozvod energie, plynu, tepla 5,8 5,1 4,0  0,9 

  Stavebnictví 4,7 3,5 1,1  1,1 

  Obchod a opravy motorových vozidel 26,1 19,9 18,8  10,4 

  Velkoobchod 21,0 15,1 14,7  2,3 

  Maloobchod 17,9 12,5 12,0  3,3 

  Doprava a skladování 9,1 5,7 5,7  3,3 

  Ubytování 11,7 10,8 3,2  1,2 

  Stravování a pohostinství 4,2 2,9 1,5  0,5 

  Činnosti cestovních agentur a kanceláří 21,7 19,2 14,3  .

  Audiovizuální činnosti; vydavatelství 15,9 12,9 6,8  .

  Telekomunikační činnosti 20,3 16,0 6,9  .

  Činnosti v oblasti IT 20,3 17,4 7,8  1,8 

  Činnosti v oblasti nemovitostí 5,5 4,4 3,8  .

  Profesní, vědecké a technické činnosti 7,7 6,4 4,4  1,8 

  Ostatní administrativní a podpůrné činnosti 6,2 4,7 4,4  1,4 

Pozn.: tečky v tabulce značí nespolehlivé údaje (velmi malý počet firem v daných odvětvích) 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %) 

 

Graf 8.1: Firmy používající SCM softwarový balík pro elektronické sdílení informací 

 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní skupině v daných letech 

Zdroj: Český statistický úřad 2017  
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9. Elektronická fakturace  

Elektronickou fakturací rozumíme elektronické předávání účetních dokladů. Elektronické faktury mohou 
mít dvojí podobu: 

- Elektronické faktury zpracovatelné automatizovanými nástroji (tzv. e-faktury): veškeré údaje v nich 
jsou v digitálním formátu a díky tomu mohou být zpracovány automaticky. Tato faktura je automaticky 
přenesena od výstavce/poskytovatele služeb příslušnému příjemci faktury do jeho aplikací, které 
ji vyřizují.  

- Elektronické faktury ve formátu nevhodném pro automatizované zpracování dat: jedná se o faktury 
zaslané jako text klasickým e-mailem nebo faktury zaslané jako e-mailová příloha (např. v PDF formátu). 

Hlavní zjištění 

 

• Tři čtvrtiny firem s 10 a více zaměstnanci v Česku vystavily a zaslaly v lednu 2017 fakturu 
elektronickou cestou. V loňském šetření bylo takových subjektů 61 %, ale protože došlo 
k přeformulování otázky, nejsou výsledky plně srovnatelné.  

• Firmy v lednu 2017 častěji vystavovaly elektronické faktury ve formátu, který neumožňoval jejich 
automatizované zpracování, jednalo se např. o faktury zaslané emailem či jako jeho příloha v PDF 
formátu (69 %). Plně automatizované faktury (tzv. e-faktury) zaslalo na začátku letošního roku 18 % 
firem, tedy přibližně čtyřikrát méně než neautomatizované faktury. E-faktury zasílaly v lednu 2017 častěji 
velké firmy s více než 250 zaměstnanci (39 %) a z hlediska odvětvového je vystavovaly nejčastěji 
subjekty působící v automobilovém průmyslu, ve velkoobchodě či v informačních a komunikačních 
činnostech. 

• Faktury pouze1 v elektronické podobě ve formátu zpracovatelném automatizovanými nástroji (tzv. e-
faktury) vystavovalo v lednu 2017 velmi malé množství firem (5 %). Nejčastěji to byly subjekty působící 
v potravinářském, nápojovém a tabákovém průmyslu (16 %). Spočítáme-li průměrný podíl 
automatizovaných e-faktur zaslaných firmami na celkovém počtu jimi zaslaných faktur, vychází pro 
firmy s 10 a více zaměstnanci na 8 %. Středně velké firmy zasílaly průměrně 10 % plně 
automatizovaných e-faktur a velké firmy dokonce 18 % těchto faktur. Relativně nejvyšší podíl e-faktur 
na celkovém počtu vystavených faktur měly v lednu 2017 firmy působící v automobilovém průmyslu 
a také subjekty působící v odvětví Informační a komunikační činnosti, především v telekomunikacích.  

• Poměrně vysoký podíl firem působících v ČR stále vystavuje daňové doklady pouze klasickou cestou 
v papírové podobě (23 %). Jsou to častěji malé subjekty (26 %) než velké (10 %) a podle převažující 
ekonomické činnosti jich nalezneme nejvíce ve stravování a pohostinství (36 %), v maloobchodě (33 %) 
a činnostech v oblasti nemovitostí (32 %).  

• Vystavené faktury lze také přikládat do zpráv zasílaných prostřednictvím datových schránek. Datovou 
schránkou zaslalo fakturu v lednu 2017 pouhých 5,6 % všech firem, častěji se jednalo o velké subjekty 
(11 %). Datovou schránkou zasílaly v roce 2017 faktury nejčastěji firmy působící v telekomunikačních 
činnostech (21 %), nejméně často naopak velkoobchody (2,9 %) či dopravní firmy (3,5 %).  

• Stejně tak jako v případě vystavování elektronických faktur, tak u jejich přijímání platí, že firmy častěji 
přijímají faktury ve formátu neumožňujícím jejich automatizované zpracování. Více než 88 % firem 
přijalo v lednu elektronické faktury, 82 % jich bylo ve formátu nevhodném pro automatizované 
zpracování a téměř 30 % firem přijalo ve stejném období plně automatizované e-faktury.   

• Plně automatizované e-faktury přijalo v lednu 2017 přibližně třikrát méně firem než elektronické faktury 
ve formátu nevhodném pro automatizované zpracování. Přijímaly je častěji velké subjekty (43 %) 
a z hlediska odvětví firmy působící v automobilovém průmyslu a v obchodě.  

                                                 

1 Jednalo se o firmy, které v lednu 2017 vystavily a zaslaly pouze elektronické faktury ve standardizovaném formátu umožňujícím 
automatizované zpracování dat a zároveň nezaslaly žádné další typy faktur. 
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Graf 9.1: Firmy v ČR zasílající faktury prostřednictvím datových schránek 

 
podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní skupině v daných letech  

 

Tab. 9.1: Využití elektronické fakturace v podnikatelském sektoru ČR, leden 2017 

  

Firmy 
zasílající 
faktury 
v elektr. 
podobě 
celkem  

Formát zasílaných 
elektronických faktur: 

Firmy 
zasílající 
faktury 
prostř. 

datových 
schránek

Firmy 
přijímající 

faktury 
v elektr. 
podobě 
celkem 

Formát přijímaných 
elektronických faktur: 

standardi-
zovaný  
formát 

umožňující 
jejich 

automati-
zované 

zpracování 

jiný formát 
neumožňu-

jící jejich 
automati-
zované 

zpracování 

standardi-
zovaný  
formát 

umožňující 
jejich 

automati-
zované 

zpracování 

jiný formát 
neumožňu-

jící jejich 
automati-
zované 

zpracování 

Firmy celkem (10+) 74,8 18,4 69,4 5,6 88,3  29,6 81,9 

Velikost firmy            

  10–49 zaměstnanců 72,0 16,1 67,0 4,7 86,9  28,1 80,4 

  50–249 zaměstnanců 83,9 24,0 77,6 8,4 93,3  33,0 86,7 

  250 a více zaměstnanců 89,1 38,6 82,2 11,3 94,2  42,9 90,4 

Odvětví (ekonomická činnost)            

  Zpracovatelský průmysl 79,8 21,8 72,8 4,9 90,8  30,5 84,7 

  Výroba a rozvod energie, plynu, tepla 78,7 20,8 71,3 10,6 88,1  29,6 83,2 

  Stavebnictví 68,7 13,9 65,2 5,9 85,8  25,6 80,8 

  Obchod a opravy motorových vozidel 81,7 20,7 76,4 6,7 90,1  41,4 80,1 

  Velkoobchod 84,0 24,3 79,0 2,9 90,9  30,4 86,1 

  Maloobchod 62,3 20,0 56,9 4,7 84,3  33,6 72,9 

  Doprava a skladování 57,8 13,5 53,9 3,5 87,6  35,7 77,4 

  Ubytování 83,3 16,1 78,1 8,8 88,0  32,9 77,7 

  Stravování a pohostinství 58,7 12,8 54,9 5,7 77,7  26,6 69,2 

  Činnosti cestovních agentur a kanceláří 88,2 16,7 84,8 6,7 89,6  36,0 81,4 

  Audiovizuální činnosti; vydavatelství 90,2 22,0 84,4 10,1 96,8  32,5 93,6 

  Telekomunikační činnosti 94,5 25,9 87,3 21,0 97,9  35,8 95,1 

  Činnosti v oblasti IT 87,6 23,3 79,4 11,2 93,4  27,3 89,9 

  Činnosti v oblasti nemovitostí 63,7 8,3 60,3 5,3 85,4  18,5 77,9 

  Profesní, vědecké a technické činnosti 80,8 11,5 76,1 9,9 92,5  24,2 89,7 

  Ostatní administrativní a podpůrné činnosti 70,0 15,7 65,5 4,4 79,6  25,4 75,2 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %) 
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Graf 9.2: Zasílání plně automatizovaných faktur (tzv. e-faktur) firmami v ČR podle odvětví, leden 2017  

  

*jedná se o průměrný podíl e-faktur zaslaných firmami ve standardizovaném formátu určeném pro automatizované 
zpracování dat na celkovém počtu jimi vystavených a zaslaných faktur v lednu 2017 

 

Zdroj: Český statistický úřad 2017  
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10. RFID – Identifikace na radiové frekvenci 

RFID (Radio Frequency Identification) neboli identifikace na radiové frekvenci představuje po čárových 

kódech další generaci bezkontaktních identifikátorů zboží a osob. Umožňuje jejich rozpoznání na dálku 

pomocí radiových vln. Technologie RFID je založena na uložení požadovaných dat do RFID čipů, jejichž 

obsah je načten na dálku RFID čtečkami (snímači). Při čtení dat z čipu není nutná přímá viditelnost mezi 

čtečkou a čipem (funguje na vzdálenost cca 10 metrů), čip může být např. uvnitř obalu nebo na výrobku. 

Do RFID řadíme i novější systém NFC (Near Field Communication), bezkontaktní komunikaci mezi přístroji 

(čip a čtečka), rozdíl je ale v tom, že spolu komunikují na velmi krátkou vzdálenost. Typickým příkladem NFC 

je bezkontaktní placení platebními kartami. 

Hlavní zjištění 

• Technologie využívající bezkontaktní identifikaci zboží či osob (RFID či NFC) jsou firmami v ČR 

využívány sice relativně málo, jejich obliba v porovnání s předchozími obdobími však stále mírně roste. 

V roce 2009 využívaly RFID či NFC pouze 3 % firem s 10 a více zaměstnanci, v roce 2011 necelá 4 %, 

v roce 2014 téměř 6 % subjektů a v lednu 2017 necelá desetina firem. 

• Velmi významný je rozdíl ve využívání RFID či NFC v jednotlivých velikostních kategoriích firem a rozdíly 

nacházíme také mezi různými odvětvími. Mezi velkými firmami je uživatelů RFID či NFC více než třetina 

(35 %) a mezi podniky malými jich je 5 %. Bezkontaktní identifikaci využívají častěji vybraná 

průmyslová odvětví (především výroba počítačů a jiných elektronických a optických přístrojů 

a automobilový průmysl), z ostatních nevýrobních odvětví pak firmy působící v telekomunikacích. 

• Firmy v lednu 2017 nejčastěji využívaly technologie RFID či NFC k identifikaci osob nebo ke kontrole 

přístupu. K tomuto účelu využívalo RFID či NFC 8 % subjektů (tj. více než 93 % firem používajících tyto 

technologie). Již podstatně méně subjektů používalo RFID či NFC pro účely výroby, služeb 

a logistiky, takových byla pouhá dvě procenta všech firem (pětina firem využívajících tyto bezkontaktní 

technologie). Za zanedbatelné pak lze označit využívání RFID k účelům poprodejní identifikace 

produktu, tuto činnost neprovozovalo v lednu 2017 ani procento podniků a další analýzy tohoto 

ukazatele by tedy byly značně nespolehlivé. 
   

 

Graf 10.1: Firmy v ČR používající identifikaci na rádiové frekvenci (RFID) či systém NFC  

 
podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní skupině v daných letech 
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Tab. 10.1: Firmy používající identifikaci na rádiové frekvenci (RFID) či systém NFC, leden 2017 

  

Celkem 

účel použití RFID či NFC 

identifikace 
osob/ kontrola 

přístupu 

poprodejní 
identifikace produktu 
(např. ochrana před 
napodobeninami) 

sledování  
a kontrola výroby, 
služeb, sledování 

zásob, údržba  

Firmy celkem (10+) 8,6 7,7 0,6  1,8 

Velikost firmy         

  10–49 zaměstnanců 5,0 4,2 0,4  1,0 

  50–249 zaměstnanců 18,4 17,3 1,0  3,9 

  250 a více zaměstnanců 35,4 33,0 2,5  8,0 

Odvětví (ekonomická činnost)         

  Zpracovatelský průmysl 10,9 10,4 0,2  2,0 

  Výroba a rozvod energie, plynu, tepla 8,1 7,2 . 3,2 

  Stavebnictví 3,7 3,7 0,4  1,1 

  Obchod a opravy motorových vozidel 7,2 5,9 1,4  2,2 

  Velkoobchod 9,1 7,8 0,5  1,9 

  Maloobchod 5,6 2,9 1,8  1,3 

  Doprava a skladování 7,2 4,8 1,2  3,3 

  Ubytování 9,9 8,5 . 0,9 

  Stravování a pohostinství 4,0 1,9 0,6  1,4 

  Činnosti cestovních agentur a kanceláří 3,3 3,3 . .

  Audiovizuální činnosti; vydavatelství 8,2 8,2 . .

  Telekomunikační činnosti 23,6 23,0 . .

  Činnosti v oblasti IT 15,1 14,1 . 0,8 

  Činnosti v oblasti nemovitostí 4,7 4,7 0,8  0,6 

  Profesní, vědecké a technické činnosti 10,7 10,6 0,4  1,0 

  Ostatní administrativní a podpůrné činnosti 9,5 9,2 0,8  3,0 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %) 

Graf 10.2: Firmy používající technologie RFID či NFC podle odvětví, leden 2017  

 
podíl na celkovém počtu firem v dané odvětvové skupině  

Zdroj: Český statistický úřad 2017 
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11. Elektronický prodej 

Elektronický prodej zahrnuje prodej materiálu, zboží nebo služeb přes webové stránky, aplikace nebo 
pomocí elektronické výměny dat probíhající přes internet či ostatní počítačové sítě. Jedná se o příjem 
objednávky bez ohledu na způsob platby nebo realizace dodávky. Nezahrnují se sem prodeje uskutečněné 
prostřednictvím ručně psaných e-mailů.  

B2C (Business-to-Customer) znamená obchodování s koncovými zákazníky (soukromými osobami). 

B2B (Business-to-Business) znamená obchodování mezi podniky navzájem.  

B2G (Business-to-Government) znamená obchodování s organizacemi veřejné správy. 

Elektronická tržiště (on-line tržiště; e-marketplaces) představují obchodní portály, jejichž provozovatelem 
je obvykle společnost nezávislá na účastnících obchodování. Tento provozovatel je zprostředkovatelem, který 
spojuje poptávku s nabídkou a umožňuje oběma stranám vyjednat podmínky obchodu. Příkladem může být 
portál Aukro.cz  

Pozn.: otázky v této kapitole se vztahují k roku předcházejícímu šetření, tj. zde konkrétně k roku 2016  

Hlavní zjištění 

• V roce 2016 prodávala elektronicky své zboží a/nebo služby přibližně čtvrtina firem. Ve stejném roce se 
tržby z elektronických prodejů na celkových tržbách podniků s 10 a více zaměstnanci podílely již téměř 
třetinou (31 %) – v porovnání s necelou čtvrtinou před čtyřmi lety. Mezi velikostními kategoriemi subjektů 
dominují i v elektronickém prodeji velké firmy. Polovina z nich elektronicky prodává a více než dvě pětiny 
jejich celkových tržeb (43 %) pochází právě z e-prodejů.  

• V podílu tržeb realizovaných z e-prodejů se české firmy s deseti a více zaměstnanci umístily, po Irsku 
a Belgii, na třetím místě (údaj za rok 2015)1. 

• Podíl subjektů prodávajících zboží a/nebo služby přes webové stránky je dlouhodobě vyšší než podíl 
subjektů prodávajících zboží a/nebo služby pomocí elektronické výměny dat (EDI). Přes webové stránky 
prodávala v roce 2016 pětina firem (19 %), pomocí elektronické výměny dat poloviční podíl (10 %). 

• Opačná je situace týkající se tržeb z těchto prodejů. Tržby z prodejů uskutečněných přes webové stránky 
tvořily v roce 2016 jen 9 % celkových tržeb firem, zatímco tržby získané elektronickou výměnou dat 
tvořily 23 % jejich celkových tržeb, tzn. dvou a půl násobek tržeb z prodejů přes webové stránky.  

• K prodeji prostřednictvím elektronické výměny dat přistupují především velké subjekty (v roce 2016 
prodávalo zboží či služby 36 % velkých, ale pouze 7 % malých firem, což je pětkrát menší podíl). 
Z odvětvového pohledu je e-prodej elektronickou výměnou dat dlouhodobě nejvíce rozšířen 
v automobilovém průmyslu (39 % v roce 2016). S odstupem následují firmy vyrábějící počítače a jiná 
elektronická zařízení a telekomunikační firmy (e-prodej přes EDI využívalo shodně 22 % v roce 2016). 

• Firmy, které prodávají přes webové stránky, prodávají přibližně stejně často jak koncovým zákazníkům, 
tak dalším firmám nebo organizacím veřejné správy. Rozdíly ale najdeme v tržbách z těchto prodejů. 
Zatímco tržby z prodeje dalším podnikům (B2B) či organizacím veřejné správy (B2G), činily v roce 
2016 60 % podíl, tržby z webových prodejů soukromým osobám (B2C) tvořily 40 % z celkových 
webových tržeb firem. 

• Mezi firmy, které častěji prodávají koncovým zákazníkům (B2C) než jiným firmám či veřejné správě (B2B, 
B2G) patří ty, které poskytují ubytování, stravovací služby, dále pak firmy působící v maloobchodě, 
v telekomunikačních činnostech, v  oblasti nemovitostí a také cestovní agentury a kanceláře. Na e-prodej 
dalším firmám nebo organizacím veřejné správy se častěji než na B2C prodej zaměřují firmy 
ze zpracovatelského průmyslu, subjekty vyrábějící a distribuující energie a IT firmy. Potvrzují to i rozdíly 
v tržbách z prodejů B2C resp. B2B a B2G. Nejvyšší tržby z B2B a B2G prodejů byly v roce 2016 

                                                 

1 Poslední dostupná data týkající se elektronického obchodování v mezinárodním srovnání členských států EU28 byla v době zpracování 
této publikace za rok 2015 (data o elektronickém obchodování se vztahují k roku předcházejícímu tomuto šetření). Jejich zdrojem je 
databáze Eurostatu: http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/comprehensive-database  
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v energetice (Výroba a rozvod energií a vody), nejvyšší tržby z B2C prodejů byly naproti tomu v ubytování, 
stravování a ve stavebnictví. 

• Firmy prodávající přes webové stránky prodávají téměř výhradně přes své vlastní webové stránky či 
aplikace (98 %). Jen 14 % firem uskutečňuje webové prodeje přes tzv. on-line tržiště (e-marketplaces). 
Tržby z webových prodejů přes vlastní webové stránky firem kopírují tento trend: z celkových webových 
tržeb představují tržby z e-prodejů přes vlastní firemní weby více než 95 %, tržby z e-prodejů 
uskutečněných v roce 2016 přes elektronická tržiště tvořily necelých 5 % celkových webových tržeb. 

• Téměř všechny firmy prodávající přes webové stránky prodaly v roce 2016 své produkty či služby 
zákazníkům z ČR (99 %), polovina uskutečnila elektronický prodej do ostatních zemí EU (49 %) a 16 % 
prodalo zákazníkům do zemí mimo EU. Tržby z elektronických prodejů přes webové stránky byly 
pochopitelně nejvyšší za prodané produkty a služby zákazníkům z ČR (tvořily 79 % z celkových tržeb 
uskutečněných přes webové stránky). Tržby z webového prodeje zákazníkům z ostatních zemí EU v roce 
2016 tvořily 17 % a tržby z e-prodejů zákazníkům ze zemí mimo EU byly nejméně významné (4 %). 

• V posledním šetření byly firmy, které elektronicky prodávaly do ostatních zemí EU, dotázány, zda se při 
tomto prodeji setkaly s nějakými problémy. V roce 2016 bylo takových případů 57 % a nejčastěji 
zmiňovanou překážkou byly vysoké náklady související s dopravou zboží / s dodáním služeb, případně 
s vracením zboží v rámci reklamací. Tento problém zmínilo 43 % subjektů prodávajících přes webové 
stránky své produkty nebo služby zákazníkům z ostatních členských států EU (kromě ČR). Druhým 
nejčastěji uváděným problémem byla nutnost přizpůsobení výrobků resp. jejich obalů (uvedlo 26 %). 
Pětina firem uváděla při elektronickém prodeji do ostatních zemí EU problémy související s řešením 
stížností nebo sporů, 12 % nedostatečnou znalost cizích jazyků pro komunikaci se zahraničními zákazníky 
a desetina firem viděla jako problém omezení ze strany jejich obchodních partnerů, týkající se webového 
prodeje do ostatních zemí EU. 

 

Tab. 11.1: Elektronický prodej v podnikatelském sektoru ČR v roce 2016 

  

Celkem 

podle způsobu přijetí elektronických objednávek 

webové stránky 
elektronická výměna 

dat přes internet 

elektronická 
výměna dat  
přes jiné sítě 

% firem % tržeb % firem % tržeb % firem % tržeb % firem % tržeb 

Firmy celkem (10+) 23,9 31,1 19,1 8,6 8,9  12,9  3,6 9,6 

Velikost firmy            

  10–49 zaměstnanců 20,9 11,6 18,0 5,9 6,9  4,3  2,2 1,5 

  50–249 zaměstnanců 31,8 19,5 22,4 6,8 13,5  9,0  6,0 3,6 

  250 a více zaměstnanců 49,3 42,9 27,0 10,3 28,1  17,5  18,6 15,1 

Odvětví (ekonomická činnost)            

  Zpracovatelský průmysl 24,4 40,8 15,3 6,8 10,9  14,3  5,9 19,8 

  Výroba a rozvod energie, plynu, tepla 11,0 39,6 8,4 4,5 3,4  33,5  1,5 1,6 

  Stavebnictví 8,2 1,8 6,9 0,7 2,4  1,0  0,0 0,0 

  Obchod a opravy motorových vozidel 30,0 30,7 27,1 14,4 10,5  11,8  3,6 4,5 

  Velkoobchod 42,4 27,5 37,4 13,0 17,7  11,9  4,7 2,6 

  Maloobchod 34,7 17,0 32,8 14,2 8,7  2,4  3,5 0,3 

  Doprava a skladování 15,5 17,7 10,0 8,6 8,3  7,8  2,9 1,2 

  Ubytování 61,6 29,6 60,0 22,6 14,9  6,2  4,6 0,8 

  Stravování a pohostinství 21,4 5,6 20,9 4,4 3,0  1,0  1,0 0,2 

  Činnosti cestovních agentur a kanceláří 65,8 47,4 63,4 41,7 16,5  4,5  5,7 1,2 

  Audiovizuální činnosti; vydavatelství 61,4 28,2 59,3 23,2 15,6  4,8  4,8 0,3 

  Telekomunikační činnosti 56,4 31,7 53,5 15,6 22,3  11,4  4,2 4,7 

  Činnosti v oblasti IT 31,9 23,5 27,5 14,6 12,9  8,7  4,2 0,2 

  Činnosti v oblasti nemovitostí 10,9 4,4 10,0 2,4 2,1  1,8  0,8 0,3 

  Profesní, vědecké a technické činnosti 14,1 8,7 10,4 2,3 3,8  5,1  2,1 1,3 

  Ostatní administrativní a podpůrné činnosti 11,3 21,7 8,8 6,2 4,4  11,6  2,0 3,9 
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Graf 11.1: Elektronický prodej ve firmách v ČR 

 

 

Graf 11.2: Tržby z elektronického prodeje firem v ČR podle použité počítačové sítě  

 

podíl na celkových tržbách firem v daných letech  

 

Graf 11.3: Elektronický prodej firem v ČR v roce 2016 podle zemí, kam byly elektronické objednávky 
dodávány 

 

 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní skupině  
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Graf 11.4: Firmy v zemích EU prodávající přes webové stránky v roce 2015 

 
*firmy dané země, které v průběhu roku 2015 obdržely alespoň jednu elektronickou objednávku prostřednictvím webových 
stránek 

podíl na celkovém počtu firem s 10 a více zaměstnanci v dané zemi;                       zdroj dat: Eurostat, prosinec 2016 

Tab. 11.2: Elektronický prodej v podnikatelském sektoru ČR prostřednictvím webových stránek, 2016 

  

Firmy prodávající 
přes webové stránky 

zákazníkům: 

Tržby podle typu 
zákazníka 

Firmy prodávající 
elektronicky přes: 

Tržby podle 
způsobu prodeje 

B2C 
B2B či 
B2G 

B2C 
B2B či 
B2G 

vlastní 
web.str. 

tzv. on-
line 

tržiště 

přes 
vlastní 

web.str. 

přes tzv. 
on-line
tržiště 

% firem 
prodávajících přes 

webové stránky 

% tržeb z prodeje 
přes webové  stránky

% firem prodávajících 
přes webové stránky 

% tržeb z prodeje 
přes webové  

stránky 

Firmy celkem (10+) 81,3 84,2 39,7 60,3 97,5  14,3  95,2 4,8 

Velikost firmy               

  10–49 zaměstnanců 83,2 82,8 35,1 64,9 97,6  14,3  95,0 5,0 

  50–249 zaměstnanců 77,1 89,3 24,7 75,3 97,4  14,3  89,8 10,2 

  250 a více zaměstnanců 71,6 84,8 45,3 54,7 96,7  14,7  97,0 3,0 

Odvětví (ekonomická činnost)               

  Zpracovatelský průmysl 75,1 88,6 52,3 47,7 96,3  7,5  97,7 2,3 

  Výroba a rozvod energie, plynu, tepla 77,4 90,6 6,1 93,9 98,6  9,4  93,9 6,1 

  Stavebnictví 82,9 88,1 61,1 38,9 94,4  11,1  94,7 5,3 

  Obchod a opravy motorových vozidel 84,7 94,5 20,1 79,9 96,9  16,7  91,6 8,4 

  Velkoobchod 77,3 84,8 16,2 83,8 97,8  11,5  97,2 2,8 

  Maloobchod 94,9 75,7 75,3 24,7 99,8  14,6  94,8 5,2 

  Doprava a skladování 72,2 79,6 24,0 76,0 97,8  23,0  95,7 4,3 

  Ubytování 100,0 81,7 71,9 28,1 98,0  43,0  62,5 37,5 

  Stravování a pohostinství 92,6 75,1 61,5 38,5 93,2  19,6  83,3 16,7 

  Činnosti cestovních agentur a kanceláří 94,8 69,1 70,5 29,5 98,9  16,4  93,9 6,1 

  Audiovizuální činnosti; vydavatelství 80,7 87,2 59,7 40,3 100,0  6,3  99,5 0,5 

  Telekomunikační činnosti 95,1 75,2 64,7 35,3 97,5  10,4  98,2 1,8 

  Činnosti v oblasti IT 56,5 93,9 18,7 81,3 98,9  22,9  88,8 11,2 

  Činnosti v oblasti nemovitostí 87,8 77,4 55,8 44,2 100,0  11,2  54,6 45,4 

  Profesní, vědecké a technické činnosti 78,6 79,3 26,9 73,1 100,0  14,1  92,0 8,0 

  Ostatní administrativní a podpůrné činnosti 77,6 88,7 16,1 83,9 99,3  8,9  65,4 34,6 
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Graf 11.5: Problémy, které v roce 2016 nastaly firmám prodávajícím přes webové stránky zákazníkům 
ze zemí mimo EU 

 

podíl na celkovém počtu firem prodávajících přes webové stránky zákazníkům z ostatních zemí EU  

 

Graf 11.6: Elektronický prodej ve firmách v ČR s 10 – 49 zaměstnanci v roce 2016 podle způsobu přijetí   
  elektronických objednávek podle odvětví 

 

podíl na celkovém počtu firem s 10-49 zaměstnanci v dané odvětvové skupině 

 

Zdroj: Český statistický úřad 2017 
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12. Elektronické nakupování 

Elektronické nakupování znamená nákup přes webové stránky, aplikace či prostřednictvím elektronické 
výměny dat přes internet či jiné počítačové sítě. Probíhá zadáním objednávky na nákup jakéhokoli materiálu, 
zboží nebo služby bez ohledu na způsob platby nebo způsob realizace dodávky. Nezahrnují se sem nákupy 
uskutečněné prostřednictvím ručně psaných e-mailů.  

Pozn.: otázky v této kapitole se vztahují k roku předcházejícímu šetření, tj. zde konkrétně roku 2016 

Hlavní zjištění 

• Podíl subjektů, které elektronicky nakupují, je tradičně vyšší než podíl subjektů elektronicky 
prodávajících. V roce 2016 zadalo v ČR alespoň jednu elektronickou objednávku přes internet či 
jiné počítačové sítě 57 % firem, což je o polovinu vyšší podíl než v roce 2008.  

• Hodnota elektronických nákupů, tedy podíl nákupů uskutečněných elektronickou cestou na celkových 
nákupech firem, převyšuje v posledních dvou letech hranici 40 %, v roce 2016 byl tento ukazatel na 
hodnotě 41 %. Zatímco před deseti lety tvořila hodnota nákupů uskutečněných elektronickou cestou 
11 % celkových nákupů firem, v roce 2016 byl tento podíl téměř čtyřikrát vyšší. 

• Elektronické nakupování je doménou spíše větších firem (v roce 2016 jej realizovalo 54 % malých 
a 80 % velkých subjektů). Z odvětvového hlediska je e-nakupování zdaleka nejvíce využíváno firmami 
zabývajícími se telekomunikačními činnostmi, kde objednávky elektronickou cestou zadává více než 
90 % subjektů.  

• Podnikům v České republice se dlouhodobě daří v rámci Evropské unie ve sledovaných ukazatelích 
v oblasti elektronického obchodování, 62% podíl elektronicky nakupujících podniků v České republice 
byl v roce 20151 třetí nejvyšší ze všech zemí EU. Spolu s Dánskem, Rakouskem, Francií, Velkou 
Británií a Nizozemskem tak patříme mezi země s více jak pěti podniky z deseti, které uskutečnily nákup 
přes internet nebo jiné počítačové sítě. Naopak v Rumunsku, Bulharsku a Řecku nakoupilo přes internet 
méně než 15 % podniků. 

• Téměř všechny firmy, které uvedly, že v roce 2016 nakoupily prostřednictvím počítačových sítí, 
objednávaly nakupované produkty či služby od dodavatelů z České republiky (99 %). 
Od dodavatelů z ostatních zemí Evropské unie elektronicky objednalo ve stejném roce 39 % firem 
elektronicky nakupujících a ze zemí mimo EU pak 16 % elektronicky nakupujících podniků. Elektronické 
objednávky zasílají zahraničním dodavatelům častěji středně velké a především pak velké subjekty 
s více než 250 zaměstnanci. 

• Elektronické objednávky od zahraničních dodavatelů prováděly v roce 2016 nejčastěji firmy vyrábějící 
počítače a jiná elektronická zařízení, firmy z automobilového průmyslu, subjekty činné v mediálním 
sektoru či cestovní agentury a kanceláře.    

• Firmy při elektronickém nakupování dlouhodobě upřednostňují webové stránky před elektronickou 
výměnou dat. V roce 2016 nakupovala přes webové stránky více než polovina subjektů (55 %) 
a prostřednictvím elektronické výměny dat pětina firem (21 %). Ačkoli je elektronické nakupování 
prostřednictvím webových stránek mnohem častější, intenzita e-nákupů (tj. podíl hodnoty e-nákupů na 
celkové hodnotě nákupů firem) uskutečněných pomocí elektronické výměny dat je téměř 
dvojnásobná v porovnání s intenzitou e-nákupů přes webové stránky. 

• Elektronickou objednávku prostřednictvím webových stránek uskutečnily v roce 2016 nejčastěji firmy 
působící v telekomunikacích (90 %). Z průmyslových odvětví je e-nakupování přes webové stránky 
nejvíce využívané firmami zabývajícími se výrobou počítačů a jiných elektronických přístrojů (77 %). 

                                                 

1 Poslední dostupná data týkající se elektronického obchodování v mezinárodním srovnání členských států EU28 byla v době 
zpracování této publikace za rok 2015 (data o elektronickém obchodování se vztahují k roku předcházejícímu tomuto šetření). Jejich 
zdrojem je databáze Eurostatu: http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/comprehensive-database  
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• Nejvyšší hodnotu elektronických nákupů uskutečněných přes webové stránky vykázaly v roce 2016 
firmy působící v IT odvětví (Činnosti v oblasti IT: 41 %). Z průmyslových odvětví byla intenzita e-nákupů 
nejvyšší u firem z automobilového průmyslu (31 %) nebo u firem působících v mediálním sektoru (29 %). 

• Elektronickou objednávku pomocí elektronické výměny dat uskutečnily v roce 2016 nejčastěji firmy 
působící v obchodě (37 %), z průmyslových odvětví je elektronické nakupování přes elektronickou 
výměnu dat nejvíce využívané firmami působícími v automobilovém průmyslu (37 %). 

• Nejvyšší intenzitu e-nákupů prostřednictvím elektronické výměny dat sledujeme v odvětví zaměřeném 
na výrobu a rozvody energií a činnosti související s odpady (49 %). Z průmyslových odvětví je tato 
intenzita nejvyšší v oboru Výroba počítačů a jiných elektronických přístrojů a zařízení (63 %), mimo 
průmyslové odvětví pak v telekomunikačních činnostech (60 %). 

• Dlouhodobě platí, že ačkoli firmy v hojné míře nakupují přes webové stránky, jedná se o relativně 
levnější nákupy. Větší finanční částky jsou firmami vynakládány na nákupy elektronickou výměnou dat. 

 

Graf 12.1: Elektronické nakupování firem v ČR 

 
 

Tab. 12.1: Elektronické nakupování v podnikatelském sektoru ČR v roce 2016 

  

Celkem 
podle typu použité sítě 

webové stránky elektronická výměna dat 

% firem % nákupů % firem % nákupů % firem % nákupů 

Firmy celkem (10+) 57,3 41,0 54,5 15,3 20,7  25,7 

Velikost firmy          

  10–49 zaměstnanců 53,9 20,8 51,5 13,4 18,5  7,5 

  50–249 zaměstnanců 67,1 33,5 64,2 15,5 25,3  18,1 

  250 a více zaměstnanců 79,8 51,0 72,5 15,8 43,5  35,2 

Odvětví (ekonomická činnost)          

  Zpracovatelský průmysl 58,9 43,6 55,7 16,5 21,8  27,1 

  Výroba a rozvod energie, plynu, tepla 54,0 58,2 51,3 9,2 17,4  49,0 

  Stavebnictví 45,1 9,6 44,3 6,8 15,6  2,8 

  Obchod a opravy motorových vozidel 72,1 53,4 69,5 20,8 37,0  32,6 

  Velkoobchod 66,0 31,4 60,6 15,5 28,1  16,0 

  Maloobchod 57,5 57,3 53,3 13,3 27,3  44,0 

  Doprava a skladování 48,6 18,0 46,0 10,6 14,8  7,4 

  Ubytování 69,0 24,1 66,7 18,8 17,6  5,3 

  Stravování a pohostinství 42,9 27,5 40,9 16,4 13,0  11,1 

  Činnosti cestovních agentur a kanceláří 61,0 27,9 60,1 21,5 20,3  6,4 

  Audiovizuální činnosti; vydavatelství 81,7 40,4 80,3 29,1 25,5  11,3 

  Telekomunikační činnosti 91,4 75,8 89,6 15,8 33,0  60,0 

  Činnosti v oblasti IT 83,3 54,8 82,1 41,4 24,2  13,4 

  Činnosti v oblasti nemovitostí 55,0 18,8 53,3 17,0 9,7  1,8 

  Profesní, vědecké a technické činnosti 58,9 27,2 57,7 20,9 18,9  6,2 

  Ostatní administrativní a podpůrné činnosti 48,2 41,2 46,9 12,4 13,8  28,9 
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Graf 12.2: Hodnota elektronických nákupů firem podle použité počítačové sítě 

 

podíl na celkových nákupech firem v daných letech 

 
Graf 12.3: Elektronické nakupování firem v ČR v roce 2016 podle země sídla dodavatele 

 

podíl na celkovém počtu firem nakupujících elektronicky v dané velikostní skupině  

 
Graf 12.4: Elektronické nakupování ve firmách v ČR s 10 – 49 zaměstnanci v roce 2016  

  podle způsobu přijetí elektronických objednávek podle odvětví 

 

podíl na celkovém počtu firem s 10-49 zaměstnanci v dané odvětvové skupině 

Zdroj: Český statistický úřad 2017  
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13. Zaměstnanci používající ICT 

Hlavní zjištění 

• V lednu 2017 využívala počítač k pracovním účelům téměř polovina pracovníků (49 %) 
v podnikatelském sektoru. Tento podíl se již od roku 2006 pohybuje nad hranicí 45 % a v posledních 
letech je velice stabilní. Zatímco před 15 lety pracovala v Česku s počítačem třetina zaměstnanců firem, 
dnes je to přibližně každý druhý. 

• Podíly zaměstnanců využívajících v práci počítač se mezi velikostními skupinami firem příliš neliší, 
rozdíly nacházíme spíše mezi jednotlivými odvětvími. Nejvíce zaměstnanců pracujících s počítači byl 
v lednu 2017 v telekomunikacích a činnostech v oblasti IT (shodně 95 %). Nejmenší byl naproti tomu 
ve stravování a v pohostinství (27 %) a poměrně překvapivě také v odvětví nazvaném ostatní 
administrativní a podpůrné činnosti (patří sem bezpečnostní agentury, zprostředkování práce, činnosti 
v oblasti pronájmu apod.), kde v lednu 2017 počítače k pracovním účelům používalo 22 % zaměstnanců.  

• Přístup k internetu mělo z pracovního počítače letos 42 % zaměstnanců, v roce 2010 jich byla třetina. 
Podíl zaměstnanců používajících počítače s internetem rok od roku mírně narůstá, v lednu 2017 jejich 
podíl poprvé přesáhl 40 % hranici. Počet zaměstnanců, kteří mají z pracovního PC přístup na web, klesá 
– na rozdíl od počtu zaměstnanců používajících v práci počítač – s velikostí firmy. Důvodem mohou být 
omezení přístupu zaměstnanců na internet z jejich pracovních počítačů ze strany zaměstnavatele, která 
jsou zřejmě praktikována častěji ve velkých firmách.  

• Počítače s přístupem na internet mají více zaměstnanci v mediálním sektoru, v telekomunikacích či v IT 
(nad 90 %). Nejméně často (podobně jako v případě přístupu k počítačům) pak zaměstnanci 
ve stravování a v pohostinství (24 %) a v ostatních administrativních a podpůrných činnostech (21 %).  

• Ve srovnání s ostatními zeměmi EU vykazují české firmy jeden z nejnižších podílů zaměstnanců, kteří 
v práci používají internet. Tato skutečnost může být podmíněna strukturou českého hospodářství 
s vysokým zastoupením zpracovatelského průmyslu na celkové zaměstnanosti. Zaměstnanců 
používajících v práci internet je nejvíce v severských státech, v lednu 20161 jich zde bylo přibližně 70 %. 

• Firmy v posledních letech poskytují svým zaměstnancům k pracovním účelům čím dál častěji přenosná 
zařízení s přístupem na internet. Přenosný počítač, tablet či smartphone měla v lednu 2017 v práci 
k dispozici čtvrtina zaměstnanců firem s deseti a více zaměstnanci. Tento ukazatel meziročně vzrostl 
o více než 5 p.b. V tomto ukazateli byl český podnikatelský sektor za minulý rok lehce pod průměrem 
EU28, podobně jako např. sousední Německo, Polsko či Slovinsko a Estonsko.  

• Stejně jako v případě přístupu zaměstnanců k počítačům a k internetu k pracovním účelům, nalézáme 
i v případě přenosných zařízení určité rozdíly v závislosti na velikosti firem a podle převažující 
ekonomické činnosti. Mobilní zařízení s přístupem na internet mají možnost využívat o něco častěji 
zaměstnanci malých firem (30 %) než středně velkých nebo velkých subjektů (24 resp. 22 %). Nejvíce 
zaměstnanců používajících přenosná zařízení v práci je v odvětví Informačních a komunikačních 
činností (74 %), podle předpokladů především v telekomunikacích (86 %). Nejmenší podíl zaměstnanců 
pracujících s těmito zařízeními byl v lednu 2017 v textilním průmyslu (10 %) a v ostatních 
administrativních činnostech (12 %). 

• Téměř čtvrtina firem (23 %) poskytovala v roce 2016 svým zaměstnancům možnost školení k získání či 
rozšíření jejich počítačových znalostí. Možnost absolvovat počítačové školení měli výrazně častěji 
zaměstnanci středně velkých (43 %) a především pak velkých firem (78 %), z hlediska odvětví pak 
zaměstnanci působící v oborech souvisejících s IT (76 %) a také v telekomunikacích (67 %). Kurzy 
určené k získání či rozšíření počítačových dovedností nabízely svým zaměstnancům relativně nejméně 
často firmy působící ve stravování a pohostinství (7 %). Toto odvětví se ovšem vyznačovalo jedním 
z nejnižších podílů zaměstnanců pracujících s počítači.    
 

                                                 

1 Poslední dostupná data s mezinárodním srovnáním výsledků za členské státy EU28 byla v době zpracování této publikace za leden 
roku 2016. Jejich zdrojem je databáze Eurostatu: http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/comprehensive-
database  
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Graf 13.1: Využívání ICT firmami a jejich zaměstnanci 

 

podíl na celkovém počtu firem resp. zaměstnanců v daných letech 

Tab. 13.1: Zaměstnanci a ICT ve firmách v ČR, leden 2017  

  

zaměstnanci používající v práci firmy poskytující/nabízející zaměstnancům 

počítač 

počítač s 
přístupem 

na 
internet 

přenosná 
zařízení s 
internetem 

přenosná 
zařízení  

s přístupem 
na internet 

z toho: školení 
zaměřené 
na získání 

PC znalostí 
(v roce 
2016) 

přenosné 
počítače 

nebo 
tablety 

mobilní 
telefony 

nebo 
smartphony

podíl na celkovém počtu 
zaměstnanců v dané velikostní  

a odvětvové skupině (v %) 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní 
 a odvětvové skupině (v %) 

Firmy celkem (10+) 48,7 41,6 24,6 79,6 64,8  75,1 22,9 

Velikost firmy         

  10–49 zaměstnanců 45,9 43,5 30,0 75,9 58,9  71,0 15,6 

  50–249 zaměstnanců 46,8 42,0 23,8 91,9 84,3  88,9 43,4 

  250 a více zaměstnanců 51,3 40,4 22,4 98,4 96,1  97,3 77,9 

Odvětví (ekonomická činnost)         

  Zpracovatelský průmysl 44,1 34,1 17,8 79,8 64,3  75,7 24,0 

  Výroba a rozvod energie, plynu, tepla 54,8 49,3 26,7 85,0 68,5  81,4 23,4 

  Stavebnictví 41,4 40,9 30,6 81,0 65,7  78,4 17,4 

  Obchod a opravy motorových vozidel 67,3 63,8 32,9 85,3 74,9  80,8 22,3 

  Velkoobchod 72,1 66,5 42,6 90,1 81,0  86,5 24,8 

  Maloobchod 52,0 38,8 13,1 59,9 40,4  54,9 12,4 

  Doprava a skladování 40,5 30,9 20,7 81,3 55,8  77,9 11,4 

  Ubytování 42,0 39,1 17,7 71,4 54,2  66,2 15,9 

  Stravování a pohostinství 26,5 23,7 12,7 51,6 35,3  41,5 6,6 

  Činnosti cestovních agentur a kanceláří 79,6 78,7 31,3 89,2 82,3  81,5 29,9 

  Audiovizuální činnosti; vydavatelství 90,6 90,0 51,3 89,3 84,9  84,5 44,6 

  Telekomunikační činnosti 95,4 95,0 85,7 98,5 95,6  97,2 67,1 

  Činnosti v oblasti IT 95,0 94,8 77,7 98,5 95,3  93,1 76,0 

  Činnosti v oblasti nemovitostí 61,8 60,2 29,4 75,7 60,5  70,1 18,7 

  Profesní, vědecké a technické činnosti 81,6 80,3 61,1 87,5 76,8  83,2 35,6 

  Ostatní administrativní a podpůrné činnosti 22,0 20,9 11,5 75,6 60,2  69,6 20,8 
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Tab. 14.1: IT odborníci ve firmách v ČR, leden 2017  

  

Firmy zaměstnávající IT odborníky IT odborníci zaměstnaní ve firmách 

podíl na celkovém počtu firem v dané 
velikostní a odvětvové skupině (v %) 

podíl na celkovém počtu zaměstnanců  
v dané velikostní a odvětvové skupině (v %) 

Firmy celkem (10+) 20,4 2,8 

Velikost firmy   

  10–49 zaměstnanců 13,1 2,9 

  50–249 zaměstnanců 39,7 2,7 

  250 a více zaměstnanců 81,1 2,9 

Odvětví (ekonomická činnost)   

  Zpracovatelský průmysl 23,4 0,9 

  Výroba a rozvod energie, plynu, tepla 22,0 0,9 

  Stavebnictví 5,9 0,4 

  Obchod a opravy motorových vozidel 14,4 1,0 

  Velkoobchod 22,3 1,9 

  Maloobchod 16,7 0,9 

  Doprava a skladování 9,2 0,7 

  Ubytování 9,5 0,3 

  Stravování a pohostinství 4,1 0,3 

  Činnosti cestovních agentur a kanceláří 28,6 3,2 

  Audiovizuální činnosti; vydavatelství 55,9 10,8 

  Telekomunikační činnosti 84,6 18,7 

  Činnosti v oblasti IT 92,5 59,8 

  Činnosti v oblasti nemovitostí 18,2 1,5 

  Profesní, vědecké a technické činnosti 27,3 3,6 

  Ostatní administrativní a podpůrné činnosti 16,7 0,5 
 

Tab. 14.2: Zaměstnávání IT odborníků ve firmách v ČR v roce 2016 

  

Firmy, které v roce 2016: 

poskytovaly 
IT 

odborníkům 
školení  

přijaly 
nové IT 

odborníky 

měly 
problémy 
najít IT 

odborníky 

poskytovaly 
IT 

odborníkům 
školení  

přijaly 
nové IT 

odborníky 

měly 
problémy 
najít IT 

odborníky 

podíl na celkovém počtu firem v dané 
velikostní a odvětvové skupině (v %) 

podíl na celkovém počtu firem 
zaměstnávajících IT odborníky v dané 
velikostní a odvětvové skupině (v %) 

Firmy celkem (10+) 10,8 6,7 6,0 52,6  32,9  29,2 

Velikost firmy         

  10–49 zaměstnanců 5,4 4,1 4,2 41,5  31,1  32,0 

  50–249 zaměstnanců 23,4 12,1 8,8 59,0  30,4  22,1 

  250 a více zaměstnanců 60,3 35,1 28,3 74,4  43,3  34,9 

Odvětví (ekonomická činnost)         

  Zpracovatelský průmysl 12,6 5,7 3,9 53,7  24,3  16,4 

  Výroba a rozvod energie, plynu, tepla 12,4 3,4 1,7 56,2  15,4  7,7 

  Stavebnictví 3,0 0,3 0,6 51,5  4,6  10,0 

  Obchod a opravy motorových vozidel 6,3 2,9 3,1 43,4  20,0  21,7 

  Velkoobchod 9,9 5,4 5,7 44,4  24,0  25,5 

  Maloobchod 5,2 7,4 4,6 31,3  44,4  27,7 

  Doprava a skladování 4,3 2,2 1,5 46,5  24,1  16,5 

  Ubytování 4,2 2,3 0,8 44,0  24,2  8,4 

  Stravování a pohostinství 1,4 0,8 0,2 33,5  20,5  5,9 

  Činnosti cestovních agentur a kanceláří 13,5 5,6 7,1 47,3  19,6  24,9 

  Audiovizuální činnosti; vydavatelství 32,5 25,1 27,7 58,1  44,9  49,6 

  Telekomunikační činnosti 62,8 43,3 55,6 74,2  51,2  65,7 

  Činnosti v oblasti IT 72,2 66,3 73,9 78,1  71,7  79,9 

  Činnosti v oblasti nemovitostí 6,7 4,5 4,4 37,1  24,5  24,3 

  Profesní, vědecké a technické činnosti 13,3 10,4 8,6 48,7  38,1  31,6 

  Ostatní administrativní a podpůrné činnosti 6,9 5,0 3,4 41,5  29,8  20,3 

Zdroj: Český statistický úřad 2017  
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15.   Provádění a outsourcing vybraných činností souvisejících s ICT 

Outsourcing se volně překládá jako vyčleňování nebo externí zajištění. V tomto šetření jde konkrétně 
o vyčlenění činností souvisejících s ICT mimo organizaci formou smluvního vztahu s externím dodavatelem 
(poskytovatelem služby). K outsourcingu mohou vést různé důvody, např. nedostatek vlastních lidských 
zdrojů, nižší náklady, kterých dokáže dosáhnout externí dodavatel, vyšší kvalita poskytovaných služeb apod. 

Firemní informační systémy jsou aplikace, které podporují agendy a procesy v oblastech finančního řízení, 
řízení lidských zdrojů, výroby, skladového hospodářství, obsluhy a vyhledávání zákazníků nebo řízení 
dodavatelského řetězce. Nejčastěji jde o systémy kategorie ERP, CRM, SCM, WMS, účetní programy ad. 

 

Hlavní zjištění 

• Od roku 2015 v dotazníku ČSÚ každoročně zjišťuje, do jaké míry vkládají firmy kompetence provádět 
vybrané činnosti spojené s ICT do rukou vlastních zaměstnanců a do jaké míry to svěřují externím 
pracovníkům. Za rok 2016 resp. leden 2017 bylo zjišťováno těchto 7 činností: údržba ICT infrastruktury 
(tj. serverů, počítačů, tiskáren, sítí apod.), podpora kancelářského SW, vývoj firemních informačních 
systémů, podpora firemních informačních systémů, vývoj webových stránek a aplikací, podpora 
webových stránek a aplikací a bezpečnost a ochrana dat.   

• Letos se stejně jako v předchozích letech opět ukázalo, že u všech zjišťovaných oblastí se převažující 
část subjektů častěji obracela na externí dodavatele. Nejčastěji to bylo při zajišťování údržby ICT 
infrastruktury, u vývoje webových stránek a aplikací či u zajištění bezpečnosti a ochrany dat (všude 
shodně v 66 % případů). Zatímco údržbu ICT infrastruktury a podporu kancelářského SW outsourcují 
výrazně častěji malé firmy než ty velké, u ostatních sledovaných činností už tolik výrazné rozdíly podle 
velikosti firem nenacházíme.  

• Vlastním zaměstnancům naopak firmy relativně často svěřovaly podporu kancelářského softwaru, 
případně údržbu ICT. Platí to především pro velké subjekty s více než 250 zaměstnanci – údržbu ICT 
infrastruktury provádí převážně vlastní zaměstnanci u dvou třetin velkých firem a podporu kancelářského 
softwaru dokonce u tří čtvrtin velkých firem.  

• Zhruba třetina firem uvedla, že vývoj ani podporu firemních informačních systémů pro ně neprovádějí 
ani vlastní zaměstnanci ani externisté, tj. že tyto činnosti firma vůbec neprovádí. 

• Firem, kde pět a více zjišťovaných činností provádějí převážně vlastní zaměstnanci, je desetina. 
Podle předpokladů se jedná především o firmy z IT odvětví (60 %). Firem, kde naopak pět a více 
činností provádějí převážně externí subjekty, je 51 %. Častěji se jedná o malé či středně velké 
podniky. Nejčastěji outsourcují firmy působící v oblasti ubytování (77 %), obchodu (71 %) či cestovní 
agentury a kanceláře (68 %). 
 

Graf 15.1: Kdo ve firmách v ČR provádí vybrané činností související s ICT, leden 2017 

 
podíl na celkovém počtu firem používajících počítače 
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Tab. 15.1: Kompetence zaměstnanců provádět ve firmách vybrané činnosti spojené s ICT, leden 2017 

podíl firem, kde níže uvedené činnosti provádějí převážně zaměstnanci firmy, na celkovém počtu firem (v %) 

  

údržba 
ICT 

podpora 
kancelář. 

SW 

vývoj 
firemních 

informačních 
systémů 

podpora 
firemních 

informačních 
systémů 

vývoj 
webových 

stránek  
a aplikací 

podpora 
webových 

stránek  
a aplikací 

bezpečnost 
a ochrana 

dat 

Firmy celkem (10+) 26,2 37,7 10,4 16,6 13,0  17,4 15,2 

Velikost firmy           

  10–49 zaměstnanců 21,9 32,8 9,1 12,6 11,8  15,2 12,4 

  50–249 zaměstnanců 36,7 51,2 13,0 26,8 16,2  23,2 22,1 

  250 a více zaměstnanců 65,7 75,9 23,2 52,7 23,5  35,7 40,9 

Odvětví (ekonomická činnost)           

  Zpracovatelský průmysl 30,3 42,5 10,2 17,6 11,9  16,2 16,6 

  Výroba a rozvod energie, plynu, tepla 25,6 37,2 9,5 15,5 13,0  19,2 13,7 

  Stavebnictví 16,7 29,1 7,6 10,1 9,3  11,9 7,5 

  Obchod a opravy motorových vozidel 16,8 28,5 6,7 12,2 6,2  13,6 9,0 

  Velkoobchod 24,9 39,9 8,2 17,9 13,4  20,0 13,7 

  Maloobchod 20,2 29,4 6,2 12,3 8,7  14,0 11,2 

  Doprava a skladování 19,9 29,8 5,8 9,1 9,5  11,0 11,1 

  Ubytování 12,3 18,6 4,9 5,5 6,8  10,0 5,1 

  Stravování a pohostinství 14,4 23,2 4,9 5,6 6,6  9,1 5,6 

  Činnosti cestovních agentur a kanceláří 21,2 36,7 12,7 14,3 14,6  20,5 14,1 

  Audiovizuální činnosti; vydavatelství 50,2 60,9 32,4 45,0 39,6  49,3 33,6 

  Telekomunikační činnosti 83,7 86,6 46,4 56,7 40,8  54,4 68,1 

  Činnosti v oblasti IT 82,6 86,1 62,8 73,6 60,5  68,0 71,6 

  Činnosti v oblasti nemovitostí 23,2 35,0 6,8 9,9 9,1  14,2 15,5 

  Profesní, vědecké a technické činnosti 29,7 42,8 13,8 23,0 19,8  24,4 18,7 

  Ostatní administrativní a podpůrné činnosti 25,1 34,3 7,0 13,4 10,7  13,3 13,4 

Tab. 15.2: Outsourcing vybraných činností spojených s ICT, leden 2017 

podíl firem, kde níže uvedené činnosti provádějí převážně externí dodavatelé, na celkovém počtu firem (v %) 

  

údržba 
ICT 

podpora 
kancelář. 

SW 

vývoj 
firemních 

informačních 
systémů 

podpora 
firemních 

informačních 
systémů 

vývoj 
webových 

stránek  
a aplikací 

podpora 
webových 

stránek  
a aplikací 

bezpečnost 
a ochrana 

dat 

Firmy celkem (10+) 66,0 48,9 55,4 53,7 65,8  61,1 65,5 

Velikost firmy           

  10–49 zaměstnanců 68,6 51,3 51,2 52,4 64,0  60,2 65,8 

  50–249 zaměstnanců 61,9 44,2 71,1 62,1 73,3  65,9 67,5 

  250 a více zaměstnanců 33,0 21,5 69,0 43,4 68,8  57,4 51,6 

Odvětví (ekonomická činnost)           

  Zpracovatelský průmysl 63,6 46,5 56,5 54,3 66,8  62,8 64,0 

  Výroba a rozvod energie, plynu, tepla 69,9 53,4 66,1 63,6 72,7  64,3 71,3 

  Stavebnictví 74,9 54,2 47,8 48,7 67,6  65,4 68,9 

  Obchod a opravy motorových vozidel 79,0 63,8 71,8 75,9 84,3  79,0 79,3 

  Velkoobchod 70,1 53,0 69,4 65,7 74,7  65,1 75,9 

  Maloobchod 64,0 45,3 51,9 47,7 55,3  49,7 63,6 

  Doprava a skladování 69,3 53,2 50,7 50,9 57,4  54,9 63,9 

  Ubytování 84,0 72,1 71,9 77,9 86,8  83,4 85,0 

  Stravování a pohostinství 66,1 49,8 47,9 48,1 62,0  57,8 61,2 

  Činnosti cestovních agentur a kanceláří 74,5 55,7 73,0 71,6 81,3  74,5 77,7 

  Audiovizuální činnosti; vydavatelství 47,8 33,2 55,8 47,1 57,8  48,6 59,6 

  Telekomunikační činnosti 15,6 10,5 42,7 34,5 54,2  39,9 28,2 

  Činnosti v oblasti IT 16,6 9,1 27,0 18,5 35,4  27,9 23,9 

  Činnosti v oblasti nemovitostí 70,0 52,1 61,7 61,0 74,5  70,3 68,0 

  Profesní, vědecké a technické činnosti 66,4 46,4 51,6 50,9 64,7  59,7 66,7 

  Ostatní administrativní a podpůrné činnosti 61,7 48,1 49,7 47,3 58,2  56,1 57,4 

Zdroj: Český statistický úřad 2017 
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Údaje o základním souboru

Tab. 1: Základní soubor, leden 2017

celkový počet firem v dané velikostní a odvětvové skupině

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 8 152 3 033 866 12 051

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 969 348 68 1 385

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 556 157 27 739

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 947 215 39 1 201

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 981 543 155 1 679

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 2 059 643 127 2 829

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 197 87 28 313

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 1 136 576 182 1 894

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 204 179 175 558

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 1 103 285 65 1 453

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  578 230 55 863

 Stavebnictví – F (41–43) 4 130 495 51 4 676

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 7 169 973 193 8 335

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 1 035 165 18 1 217

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 3 861 542 68 4 471

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 2 273 267 107 2 646

 Doprava a skladování – H (49–53)            2 174 490 110 2 773

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 2 559 204 22 2 785

Ubytování (55) 654 101 8 763

Stravování a pohostinství (56) 1 905 104 15 2 023

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 1 157 268 76 1 501

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 177 40 14 231

Telekomunikační činnosti (61) 134 21 8 164

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 845 206 54 1 106

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 937 73 3 1 013

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 2 659 383 67 3 109

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 1 344 591 149 2 085

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 137 15 6 158

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 1 207 577 143 1 927

Celkem 30 859 6 740 1 592 39 191

Tab. 2: Počet zaměstnanců dopočtený na základní soubor, leden 2017

celkový počet zaměstnanců v dané velikostní a odvětvové skupině

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 177 306 329 171 591 612 1 098 089

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 21 485 39 065 40 847 101 397

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 11 883 17 030 15 014 43 926

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 18 938 22 486 17 513 58 936

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 21 822 59 908 95 026 176 756

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 43 350 67 567 75 332 186 249

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 4 396 10 159 28 887 43 442

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 26 873 65 150 120 465 212 488

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 5 437 20 321 164 728 190 486

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 23 123 27 486 33 800 84 408

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  12 029 23 418 38 849 74 296

 Stavebnictví – F (41–43) 78 152 47 356 32 911 158 419

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 136 601 91 835 188 574 417 010

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 20 278 14 841 10 206 45 325

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 76 978 50 857 37 446 165 281

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 39 345 26 138 140 922 206 405

 Doprava a skladování – H (49–53)            42 855 48 546 136 161 227 563

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 44 753 19 598 14 748 79 099

Ubytování (55) 13 477 9 877 3 274 26 628

Stravování a pohostinství (56) 31 275 9 721 11 474 52 470

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 24 150 26 674 56 473 107 297

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 3 500 4 354 11 468 19 322

Telekomunikační činnosti (61) 2 583 2 334 12 587 17 505

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 18 066 19 985 32 418 70 470

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 16 879 6 532 827 24 238

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 48 560 36 398 34 583 119 541

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 31 347 64 297 122 016 217 660

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 2 533 1 172 2 955 6 661

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 28 814 63 125 119 061 211 000

Celkem 612 631 693 826 1 216 754 2 523 212

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Firemní počítačová síť a související technologie

Tab. 3: Firmy používající počítač, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 98,4 99,3 99,8 98,7

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 97,3 97,2 100,0 97,4

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 90,9 96,6 100,0 92,4

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 99,3 100,0 97,3 99,4

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 99,1 100,0 99,3 99,4

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 98,6 100,0 100,0 99,0

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 99,2 98,7 100,0 99,2

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 100,0 100,0 100,0 100,0

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 95,9 97,6 100,0 97,7

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 100,0 100,0 100,0 100,0

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  97,4 100,0 100,0 98,2

 Stavebnictví – F (41–43) 97,8 100,0 100,0 98,1

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 97,3 99,9 100,0 97,7

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 99,0 100,0 100,0 99,1

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 98,4 100,0 100,0 98,6

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 94,8 99,6 100,0 95,5

 Doprava a skladování – H (49–53)            98,5 98,9 99,0 98,6

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 95,3 99,1 100,0 95,6

Ubytování (55) 99,4 100,0 100,0 99,5

Stravování a pohostinství (56) 93,9 98,2 100,0 94,2

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 99,6 100,0 100,0 99,7

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 100,0 100,0 100,0 100,0

Telekomunikační činnosti (61) 100,0 100,0 100,0 100,0

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 99,5 100,0 100,0 99,6

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 96,3 100,0 . 96,6

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 99,2 98,4 100,0 99,2

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 94,2 96,6 97,6 95,1

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 99,0 100,0 . 99,1

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 93,7 96,5 97,5 94,8

Celkem 97,7 99,2 99,6 98,0

Tab. 4: Firmy používající interní počítačovou síť, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 69,9 94,2 99,4 78,2

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 61,7 85,9 100,0 69,7

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 43,4 78,7 100,0 53,0

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 64,4 94,9 97,3 70,9

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 69,6 96,0 98,7 80,8

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 74,7 98,2 100,0 81,2

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 90,5 97,4 100,0 93,3

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 79,4 95,9 99,4 86,4

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 65,3 97,6 99,4 86,3

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 74,1 93,4 100,0 79,0

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  69,2 93,8 100,0 77,7

 Stavebnictví – F (41–43) 65,6 93,4 100,0 68,9

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 77,6 97,1 100,0 80,3

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 84,4 97,6 100,0 86,4

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 87,8 98,2 100,0 89,3

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 56,9 94,5 100,0 62,5

 Doprava a skladování – H (49–53)            57,6 82,6 97,7 63,6

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 50,7 91,5 100,0 54,1

Ubytování (55) 79,3 97,5 100,0 81,9

Stravování a pohostinství (56) 40,8 85,8 100,0 43,6

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 96,3 99,4 100,0 97,0

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 96,5 100,0 100,0 97,3

Telekomunikační činnosti (61) 99,1 100,0 100,0 99,3

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 95,8 99,2 100,0 96,6

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 75,7 92,1 . 76,9

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 84,4 88,9 100,0 85,3

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 55,4 74,5 88,4 63,2

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 81,2 100,0 . 83,7

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 52,5 73,8 87,9 61,5

Celkem 70,4 91,8 98,4 75,2

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Tab. 5: Firmy používající bezdrátové připojení k firemní počítačové síti, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 54,9 85,2 96,4 65,5

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 43,8 79,8 93,1 55,3

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 35,0 64,0 100,0 43,5

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 53,5 80,2 97,3 59,7

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 48,6 92,1 94,6 66,9

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 60,8 86,7 96,6 68,3

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 75,6 86,1 96,4 80,4

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 63,8 86,1 97,7 73,8

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 57,1 87,5 97,0 79,4

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 57,0 86,6 96,6 64,6

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  56,0 78,7 94,5 64,5

 Stavebnictví – F (41–43) 54,0 80,1 96,0 57,2

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 66,1 93,1 96,0 69,9

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 74,7 92,2 94,4 77,4

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 74,1 97,0 100,0 77,3

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 48,4 85,8 93,7 54,0

 Doprava a skladování – H (49–53)            46,7 76,4 94,2 53,8

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 46,3 75,2 100,0 48,9

Ubytování (55) 71,9 78,6 100,0 73,1

Stravování a pohostinství (56) 37,5 71,8 100,0 39,7

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 90,2 96,3 100,0 91,8

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 88,1 94,7 100,0 89,9

Telekomunikační činnosti (61) 92,8 94,8 100,0 93,4

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 90,2 96,7 100,0 91,9

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 53,6 83,6 . 55,9

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 68,5 75,3 100,0 70,0

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 44,1 64,7 83,3 52,8

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 69,1 91,1 . 72,3

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 41,3 64,0 82,6 51,2

Celkem 58,1 82,8 95,3 63,9

Tab. 6: Firmy umožňující vzdálený přístup k firemním aplikacím, dokumentům či souborům, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 45,0 81,8 95,7 57,9

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 39,2 78,9 93,1 51,8

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 25,8 67,9 96,2 37,3

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 33,9 76,3 91,8 43,4

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 41,2 78,4 96,7 58,4

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 46,8 82,5 95,1 57,1

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 68,5 83,6 92,8 74,9

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 63,7 88,6 94,8 74,2

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 44,7 92,5 97,6 76,6

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 46,1 80,7 98,2 55,2

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  50,0 84,9 96,4 62,3

 Stavebnictví – F (41–43) 39,4 82,7 98,0 44,6

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 57,9 92,5 97,9 62,9

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 53,1 89,7 100,0 58,8

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 70,5 96,3 100,0 74,0

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 38,9 86,3 96,1 46,0

 Doprava a skladování – H (49–53)            30,2 68,1 95,7 39,5

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 30,9 77,1 100,0 34,8

Ubytování (55) 58,4 91,3 100,0 63,2

Stravování a pohostinství (56) 21,4 63,3 100,0 24,1

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 89,3 95,4 100,0 90,9

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 83,8 100,0 100,0 87,6

Telekomunikační činnosti (61) 88,3 100,0 100,0 90,4

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 90,6 94,0 100,0 91,7

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 48,7 75,8 . 50,8

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 65,7 77,7 100,0 67,9

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 30,6 58,9 82,3 42,3

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 67,8 100,0 . 72,0

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 26,4 57,9 81,6 39,9

Celkem 48,1 80,6 95,3 55,6

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Tab. 7: Firmy používající intranet, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 20,8 46,1 79,9 31,4

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 16,0 42,9 65,6 25,2

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 14,2 33,9 61,6 20,1

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 24,3 46,8 83,7 30,2

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 14,6 36,8 78,2 27,6

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 17,3 50,8 77,1 27,6

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 42,1 65,9 92,8 53,3

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 28,2 62,1 83,4 43,8

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 22,6 42,3 84,4 48,3

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 25,9 27,7 82,3 28,8

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  27,6 47,2 90,9 36,9

 Stavebnictví – F (41–43) 17,6 31,0 79,4 19,7

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 24,7 57,2 82,3 29,8

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 27,6 47,6 88,5 31,2

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 24,9 62,3 89,3 30,4

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 23,1 52,8 76,8 28,2

 Doprava a skladování – H (49–53)            26,9 39,7 73,0 31,0

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 21,4 35,4 91,0 23,0

Ubytování (55) 22,9 38,3 100,0 25,7

Stravování a pohostinství (56) 20,8 32,6 86,3 21,9

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 63,0 91,5 100,0 69,9

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 55,3 94,5 100,0 64,8

Telekomunikační činnosti (61) 67,8 100,0 100,0 73,6

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 63,8 90,0 100,0 70,4

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 21,7 54,6 . 24,3

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 37,3 69,9 97,0 42,6

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 24,6 33,6 56,9 29,5

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 42,4 59,5 . 45,4

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 22,6 32,9 55,9 28,2

Celkem 25,1 48,0 79,8 31,2

Tab. 8: Firmy používající extranet, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 8,5 25,4 40,5 15,0

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 10,5 21,5 38,8 14,6

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 5,3 10,6 15,4 6,8

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 10,1 18,1 40,4 12,5

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 7,0 16,8 42,7 13,5

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 6,3 33,2 35,3 13,7

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 18,9 30,5 53,4 25,2

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 9,9 28,8 38,5 18,4

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 13,5 33,5 47,6 30,6

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 8,0 28,6 38,7 13,4

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  8,1 32,9 61,8 18,1

 Stavebnictví – F (41–43) 4,3 18,1 38,7 6,2

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 18,0 38,4 49,3 21,1

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 20,4 35,5 33,9 22,7

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 20,0 41,6 61,0 23,2

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 13,5 33,7 44,3 16,8

 Doprava a skladování – H (49–53)            11,2 21,1 43,6 14,2

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 12,0 24,0 54,0 13,2

Ubytování (55) 20,4 34,5 78,7 22,8

Stravování a pohostinství (56) 9,1 13,7 41,0 9,5

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 52,6 60,2 74,8 55,1

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 35,2 60,1 45,3 40,1

Telekomunikační činnosti (61) 46,4 59,6 87,5 50,2

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 57,2 60,3 80,4 58,9

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 12,0 31,8 . 13,6

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 16,9 41,5 61,7 20,9

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 9,0 27,3 29,8 15,7

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 30,2 41,8 . 32,4

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 6,6 26,9 28,5 14,3

Celkem 13,1 29,2 44,3 17,1

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Internet - druhy připojení k internetu a rychlost připojení

Tab. 9: Firmy s (vysokorychlostním) připojením k internetu, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 97,9 99,3 99,8 98,4

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 95,5 97,2 100,0 96,2

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 90,1 96,6 100,0 91,8

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 99,3 100,0 97,3 99,4

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 98,0 100,0 99,3 98,8

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 98,1 100,0 100,0 98,6

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 99,2 98,7 100,0 99,2

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 100,0 100,0 100,0 100,0

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 95,9 97,6 100,0 97,7

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 100,0 100,0 100,0 100,0

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  97,4 100,0 100,0 98,2

 Stavebnictví – F (41–43) 96,6 100,0 100,0 97,0

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 96,9 99,9 100,0 97,3

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 98,2 100,0 100,0 98,5

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 97,7 100,0 100,0 98,0

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 94,8 99,6 100,0 95,5

 Doprava a skladování – H (49–53)            98,0 98,9 99,0 98,2

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 95,1 99,1 100,0 95,5

Ubytování (55) 98,7 100,0 100,0 98,9

Stravování a pohostinství (56) 93,9 98,2 100,0 94,2

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 99,6 100,0 100,0 99,7

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 100,0 100,0 100,0 100,0

Telekomunikační činnosti (61) 100,0 100,0 100,0 100,0

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 99,5 100,0 100,0 99,6

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 96,3 100,0 . 96,6

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 99,2 98,4 100,0 99,2

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 93,0 96,6 97,6 94,3

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 99,0 100,0 . 99,1

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 92,3 96,5 97,5 94,0

Celkem 97,2 99,2 99,6 97,6

Tab. 10: Firmy používající pro připojení k internetu ADSL nebo jiné DSL technologie, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 60,9 51,0 57,7 58,2

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 70,3 59,9 83,1 68,3

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 56,0 79,1 61,6 61,1

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 67,5 49,1 62,0 64,1

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 62,9 38,2 56,2 54,3

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 56,8 51,4 45,8 55,1

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 54,7 45,5 37,5 50,6

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 58,8 54,9 56,9 57,4

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 40,3 35,0 59,7 44,7

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 62,4 53,8 58,7 60,5

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  55,9 46,8 72,7 54,5

 Stavebnictví – F (41–43) 56,6 40,6 77,7 55,1

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 63,0 69,2 89,5 64,4

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 62,5 60,5 82,9 62,5

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 61,7 66,8 82,3 62,6

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 65,5 79,4 95,2 68,1

 Doprava a skladování – H (49–53)            55,6 58,7 71,2 56,7

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 59,5 59,7 69,5 59,6

Ubytování (55) 64,4 55,7 58,8 63,2

Stravování a pohostinství (56) 57,8 63,7 75,2 58,2

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 44,4 45,7 59,2 45,4

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 48,6 53,8 92,7 52,2

Telekomunikační činnosti (61) 26,7 42,9 62,5 30,6

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 46,3 44,4 50,3 46,1

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 48,4 37,4 . 47,6

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 53,6 43,7 38,3 52,1

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 48,2 55,5 72,3 52,0

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 63,2 83,6 . 66,5

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 46,5 54,7 71,1 50,8

Celkem 58,1 53,2 64,4 57,5

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru

leden 2017 (rok 2016) 79



Tab. 11: Firmy používající pevné bezdrátové připojení k internetu (WiFi), leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 64,4 71,3 72,1 66,7

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 59,6 78,0 84,6 65,4

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 57,3 62,9 69,2 59,0

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 63,7 73,4 78,3 65,9

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 55,9 76,0 71,1 63,8

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 69,2 73,1 71,8 70,2

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 61,8 67,0 70,5 64,0

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 70,6 59,3 72,4 67,3

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 60,6 73,1 74,7 69,1

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 66,4 78,0 51,8 68,0

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  64,3 65,2 70,9 64,9

 Stavebnictví – F (41–43) 66,5 82,9 81,5 68,4

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 68,0 78,1 80,7 69,5

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 72,4 78,7 83,1 73,4

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 66,4 75,6 87,5 67,9

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 68,7 82,7 76,0 70,4

 Doprava a skladování – H (49–53)            71,3 83,8 71,2 73,5

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 70,9 72,0 79,7 71,0

Ubytování (55) 75,7 66,8 80,1 74,6

Stravování a pohostinství (56) 69,2 77,1 79,5 69,7

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 65,2 55,2 72,7 63,8

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 66,7 64,8 78,1 67,0

Telekomunikační činnosti (61) 55,1 58,9 75,0 56,6

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 66,5 53,0 71,0 64,2

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 57,3 70,6 . 58,2

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 64,4 61,4 61,8 64,0

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 64,9 59,3 75,0 64,0

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 72,4 76,0 . 72,2

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 64,0 58,9 75,7 63,3

Celkem 66,4 71,6 73,2 67,6

Tab. 12: Firmy používající pro připojení k internetu pronajatý digitální okruh od telekomunikačních operátorů, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 11,1 28,1 54,3 18,5

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 5,1 28,4 57,0 13,6

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 8,6 23,9 46,4 13,2

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 12,6 30,8 56,6 17,3

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 9,5 27,6 51,8 19,3

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 10,8 31,7 47,1 17,2

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 9,9 27,9 71,4 20,5

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 17,5 17,3 52,4 20,8

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 13,8 38,6 65,1 37,8

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 11,5 35,8 41,8 17,7

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  14,8 35,1 67,3 23,6

 Stavebnictví – F (41–43) 13,4 22,3 61,6 14,8

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 16,4 41,1 63,6 20,4

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 18,1 42,6 77,2 22,3

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 18,8 41,5 76,9 22,5

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 11,5 39,5 52,8 16,0

 Doprava a skladování – H (49–53)            11,3 27,6 65,7 16,3

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 11,2 31,3 61,3 13,1

Ubytování (55) 17,1 39,5 78,7 20,7

Stravování a pohostinství (56) 9,2 23,2 52,2 10,2

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 29,9 51,6 84,3 36,5

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 14,6 53,7 91,0 26,0

Telekomunikační činnosti (61) 40,1 63,7 75,0 44,9

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 31,4 49,9 84,0 37,5

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 19,4 39,2 . 20,9

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 22,1 34,7 80,1 24,9

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 11,9 23,7 39,6 17,2

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 19,6 48,0 . 24,5

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 11,1 23,1 37,9 16,6

Celkem 14,7 30,9 58,1 19,2

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Tab. 13: Firmy používající pro připojení k internetu optický kabel (FTTx), leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 10,7 27,0 45,5 17,3

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 5,6 18,0 47,2 10,7

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 8,0 15,4 31,0 10,4

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 10,7 25,2 54,0 14,7

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 13,0 25,0 47,2 20,0

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 8,6 38,6 41,6 16,9

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 21,1 40,7 63,3 30,4

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 18,2 23,4 49,5 22,8

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 6,4 29,2 39,2 24,0

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 9,5 25,4 46,7 14,3

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  17,3 39,6 81,8 27,4

 Stavebnictví – F (41–43) 18,9 36,7 67,6 21,3

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 18,6 41,4 61,5 22,2

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 19,8 39,0 53,8 22,9

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 22,1 43,0 75,9 25,4

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 12,0 39,9 53,6 16,5

 Doprava a skladování – H (49–53)            14,5 23,3 52,0 17,6

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 12,1 31,3 91,0 14,1

Ubytování (55) 18,0 50,6 100,0 23,1

Stravování a pohostinství (56) 10,0 12,4 86,3 10,7

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 44,7 66,7 88,9 50,9

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 32,7 62,5 84,9 41,0

Telekomunikační činnosti (61) 66,9 83,7 100,0 70,7

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 43,7 65,7 88,2 50,0

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 25,8 41,8 . 27,2

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 27,1 50,1 90,5 31,3

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 8,1 28,1 45,0 16,4

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 20,3 58,2 . 26,9

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 6,7 27,4 42,6 15,6

Celkem 17,2 33,2 54,5 21,4

Tab. 14: Firmy používající jiné pevné vysokorychlostní připojení k internetu, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 10,7 11,0 15,6 11,2

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 15,1 9,7 20,2 14,0

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 6,4 6,6 7,6 6,5

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 9,0 17,1 21,3 10,9

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 10,7 6,4 15,8 9,8

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 10,1 10,2 15,2 10,4

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 11,6 12,6 34,7 13,9

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 8,1 12,6 13,2 10,0

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 6,0 13,8 14,5 11,1

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 15,0 15,8 12,8 15,1

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  5,5 6,8 21,8 6,9

 Stavebnictví – F (41–43) 9,9 12,3 41,7 10,5

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 11,5 15,2 24,8 12,2

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 12,1 15,7 35,8 13,0

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 9,4 12,2 20,9 9,9

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 14,8 20,9 25,4 15,8

 Doprava a skladování – H (49–53)            7,1 13,6 24,9 9,0

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 11,1 15,8 26,4 11,6

Ubytování (55) 10,6 16,2 37,5 11,6

Stravování a pohostinství (56) 11,3 15,4 20,5 11,6

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 14,5 29,0 30,2 17,9

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 17,1 14,0 24,6 17,0

Telekomunikační činnosti (61) 16,0 55,8 62,5 23,4

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 13,7 29,1 26,9 17,2

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 10,3 12,8 . 10,5

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 11,6 13,1 20,3 12,0

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 12,1 12,3 22,4 12,9

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 10,7 8,9 . 10,9

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 12,3 12,4 22,5 13,1

Celkem 10,7 12,9 20,1 11,5

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Tab. 15: Firmy používající mobilní připojení (alespoň 3G), leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 39,6 51,4 68,6 44,7

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 32,7 54,8 79,4 40,6

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 27,8 44,0 50,0 32,1

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 35,8 55,9 75,6 40,7

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 33,1 52,0 66,4 42,3

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 41,6 51,7 60,0 44,7

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 41,9 62,0 66,9 49,8

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 51,2 40,7 67,9 49,6

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 35,1 50,3 73,5 52,0

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 45,5 65,3 73,0 50,6

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  37,5 69,8 90,9 49,5

 Stavebnictví – F (41–43) 45,9 70,2 91,9 49,0

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 50,6 61,3 86,5 52,7

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 40,6 53,8 88,5 43,1

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 54,0 59,0 91,5 55,1

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 49,5 70,4 82,9 52,9

 Doprava a skladování – H (49–53)            48,7 66,6 85,8 53,4

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 30,6 53,3 65,0 32,5

Ubytování (55) 29,3 58,5 37,5 33,3

Stravování a pohostinství (56) 31,0 48,2 79,5 32,2

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 62,3 67,9 88,6 64,6

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 54,2 70,2 85,2 58,8

Telekomunikační činnosti (61) 65,9 77,4 100,0 69,1

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 63,4 66,4 87,8 65,2

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 36,2 64,0 . 38,3

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 51,3 64,1 77,7 53,4

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 38,9 54,4 68,2 45,4

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 50,4 67,1 . 52,3

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 37,6 54,1 68,5 44,9

Celkem 44,6 57,8 74,7 48,1

Tab. 16: Firmy s maximální rychlostí připojení k internetu 2 Mb/s a vyšší, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 93,4 98,1 99,4 95,0

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 88,4 96,9 100,0 91,1

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 81,7 93,4 100,0 84,9

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 95,5 100,0 97,3 96,4

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 95,3 100,0 99,3 97,2

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 94,2 98,1 98,4 95,3

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 97,8 98,7 100,0 98,3

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 95,0 96,5 100,0 95,9

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 87,0 97,6 99,4 94,3

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 97,5 100,0 100,0 98,1

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  91,9 100,0 100,0 94,6

 Stavebnictví – F (41–43) 92,6 100,0 100,0 93,5

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 93,8 99,9 100,0 94,7

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 95,9 100,0 100,0 96,5

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 96,0 100,0 100,0 96,6

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 89,1 99,6 100,0 90,6

 Doprava a skladování – H (49–53)            94,0 98,9 97,9 95,0

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 90,7 99,1 100,0 91,4

Ubytování (55) 97,6 100,0 100,0 97,9

Stravování a pohostinství (56) 88,4 98,2 100,0 89,0

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 98,6 100,0 100,0 98,9

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 98,6 100,0 100,0 98,9

Telekomunikační činnosti (61) 99,1 100,0 100,0 99,3

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 98,6 100,0 100,0 98,9

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 93,9 100,0 . 94,4

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 98,1 98,4 100,0 98,2

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 86,9 95,3 95,1 89,8

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 95,1 92,4 . 95,0

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 85,9 95,4 94,9 89,4

Celkem 93,5 98,5 99,1 94,6

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Tab. 17: Firmy s maximální rychlostí připojení k internetu v rozmezí 2-9,9 Mb/s, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 32,8 20,4 11,3 28,1

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 32,9 23,0 13,6 29,5

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 29,7 27,6 11,6 28,6

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 38,9 19,9 10,7 34,6

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 46,6 10,9 11,9 31,9

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 28,9 16,2 7,5 25,1

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 23,8 16,3 7,2 20,2

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 30,2 31,7 10,9 28,8

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 39,3 16,3 17,4 25,1

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 27,1 21,8 1,5 24,9

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  27,5 19,6 0,0 23,6

 Stavebnictví – F (41–43) 31,1 15,5 4,0 29,1

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 26,0 15,1 12,8 24,4

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 24,0 15,0 5,6 22,5

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 23,3 11,3 5,4 21,5

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 31,4 22,7 18,7 30,0

 Doprava a skladování – H (49–53)            36,1 21,6 8,9 32,5

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 26,9 19,8 0,0 26,2

Ubytování (55) 18,7 11,2 0,0 17,5

Stravování a pohostinství (56) 29,7 28,2 0,0 29,4

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 9,4 4,2 2,9 8,1

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 13,6 2,9 0,0 10,9

Telekomunikační činnosti (61) 4,7 0,0 0,0 3,9

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 9,2 4,9 4,1 8,1

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 24,7 3,2 . 23,0

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 21,3 6,2 1,5 19,0

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 28,5 22,0 10,5 25,4

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 28,5 7,6 . 25,5

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 28,5 22,4 10,9 25,4

Celkem 28,3 17,8 9,6 25,8

Tab. 18: Firmy s maximální rychlostí připojení k internetu v rozmezí 10-29,9 Mb/s, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 39,6 42,0 34,7 39,8

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 37,7 41,3 49,4 39,2

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 38,1 48,7 53,6 41,0

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 40,6 48,7 24,4 41,5

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 28,0 48,1 34,6 35,1

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 42,5 41,6 34,6 42,0

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 42,7 49,6 14,3 42,1

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 36,4 34,3 25,3 34,7

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 34,4 42,7 38,5 38,4

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 49,5 36,6 42,8 46,7

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  38,6 39,1 10,9 37,0

 Stavebnictví – F (41–43) 36,4 46,3 6,1 37,1

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 41,7 41,6 18,8 41,2

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 48,8 33,4 18,0 46,3

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 43,7 48,3 17,1 43,9

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 35,1 33,0 20,0 34,3

 Doprava a skladování – H (49–53)            39,0 44,9 34,6 39,9

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 40,7 26,9 22,4 39,5

Ubytování (55) 47,5 17,2 0,0 43,0

Stravování a pohostinství (56) 38,4 36,3 34,2 38,2

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 28,7 12,8 2,7 24,5

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 36,7 19,6 0,0 31,6

Telekomunikační činnosti (61) 13,3 0,0 12,5 11,5

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 29,4 12,8 1,9 24,9

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 39,3 34,9 . 38,9

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 41,6 26,4 6,7 39,0

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 38,9 37,0 31,7 37,8

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 32,7 26,6 . 30,9

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 39,6 37,3 33,0 38,4

Celkem 39,4 39,4 27,8 38,9

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Tab. 19: Firmy s maximální rychlostí připojení k internetu v rozmezí 30-99,9 Mb/s, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 15,0 25,5 31,0 18,8

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 13,8 24,1 22,0 16,8

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 13,1 12,1 23,2 13,3

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 10,7 25,0 37,9 14,1

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 11,6 27,6 34,4 18,9

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 16,8 29,3 31,4 20,3

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 21,7 19,0 34,7 22,1

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 19,3 21,5 35,6 21,6

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 11,7 30,2 25,3 21,9

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 15,0 29,3 31,7 18,6

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  18,7 24,0 45,5 21,8

 Stavebnictví – F (41–43) 14,2 20,2 47,5 15,2

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 18,7 25,0 30,9 19,7

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 16,4 39,0 48,1 19,9

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 19,6 23,9 30,2 20,2

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 18,2 18,6 28,4 18,7

 Doprava a skladování – H (49–53)            10,5 21,9 28,9 13,2

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 14,7 24,9 20,8 15,5

Ubytování (55) 19,1 28,8 21,3 20,4

Stravování a pohostinství (56) 13,3 21,0 20,5 13,7

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 27,3 23,2 8,6 25,6

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 26,5 25,2 0,0 24,7

Telekomunikační činnosti (61) 17,0 9,7 12,5 15,8

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 29,1 24,2 10,2 27,3

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 17,0 33,7 . 18,3

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 15,6 38,3 35,3 18,8

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 14,0 19,0 22,3 16,0

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 18,1 25,3 . 19,6

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 13,6 18,8 21,5 15,7

Celkem 16,0 24,9 30,1 18,1

Tab. 20: Firmy s maximální rychlostí připojení k internetu vyšší než 100 Mb/s, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 6,0 10,2 22,4 8,3

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 4,0 8,5 15,0 5,6

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 0,8 4,9 11,6 2,1

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 5,3 6,4 24,2 6,1

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 9,0 13,3 18,5 11,3

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 5,9 11,0 24,9 7,9

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 9,5 13,9 43,8 13,8

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 9,0 9,1 28,2 10,9

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 1,7 8,3 18,1 9,0

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 5,9 12,3 24,0 7,9

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  7,1 17,3 43,6 12,1

 Stavebnictví – F (41–43) 11,0 18,1 42,4 12,1

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 7,5 18,3 37,6 9,4

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 6,7 12,6 28,3 7,8

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 9,5 16,5 47,3 10,9

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 4,4 25,3 32,9 7,6

 Doprava a skladování – H (49–53)            8,4 10,5 25,5 9,4

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 8,4 27,6 56,8 10,2

Ubytování (55) 12,4 42,8 78,7 17,1

Stravování a pohostinství (56) 7,0 12,7 45,3 7,6

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 33,3 59,8 85,8 40,7

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 21,8 52,2 100,0 31,7

Telekomunikační činnosti (61) 64,1 90,3 75,0 68,0

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 30,8 58,1 83,9 38,5

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 12,9 28,2 . 14,1

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 19,6 27,4 56,4 21,4

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 5,4 17,3 30,7 10,6

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 15,6 32,9 . 18,9

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 4,2 16,9 29,4 9,9

Celkem 9,8 16,5 31,6 11,8

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Tab. 21: Firmy s maximální rychlostí připojení k internetu vyšší než 30 Mb/s, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 21,0 35,7 53,4 27,0

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 17,8 32,6 37,0 22,5

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 13,9 17,0 34,8 15,3

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 16,0 31,4 62,2 20,3

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 20,6 41,0 52,8 30,2

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 22,8 40,3 56,3 28,2

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 31,3 32,9 78,5 35,9

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 28,3 30,5 63,8 32,4

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 13,3 38,5 43,4 30,8

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 20,9 41,6 55,7 26,5

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  25,8 41,3 89,1 34,0

 Stavebnictví – F (41–43) 25,2 38,2 89,9 27,2

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 26,1 43,2 68,5 29,1

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 23,1 51,6 76,4 27,7

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 29,1 40,3 77,5 31,2

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 22,6 43,9 61,3 26,3

 Doprava a skladování – H (49–53)            18,9 32,4 54,5 22,7

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 23,1 52,4 77,6 25,7

Ubytování (55) 31,4 71,6 100,0 37,4

Stravování a pohostinství (56) 20,3 33,7 65,8 21,3

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 60,6 83,0 94,4 66,3

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 48,3 77,5 100,0 56,4

Telekomunikační činnosti (61) 81,1 100,0 87,5 83,9

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 60,0 82,3 94,0 65,8

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 29,9 62,0 . 32,4

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 35,2 65,7 91,8 40,2

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 19,4 36,3 52,9 26,6

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 33,8 58,2 . 38,6

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 17,8 35,7 50,9 25,6

Celkem 25,8 41,3 61,6 29,9

Tab. 22: Firmy, pro jejichž potřeby je maximální rychlost jejich pevného připojení k internetu dostačující, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 85,8 88,2 87,8 86,5

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 85,9 84,8 86,4 85,7

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 81,3 78,4 92,4 81,1

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 88,1 87,4 86,4 87,9

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 80,5 96,6 87,3 86,3

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 88,7 87,0 88,7 88,3

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 92,1 96,1 89,2 93,0

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 83,8 88,1 89,6 85,7

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 83,7 90,8 85,0 86,4

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 86,5 80,8 89,0 85,5

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  91,2 88,8 90,9 90,6

 Stavebnictví – F (41–43) 86,6 96,7 75,8 87,6

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 83,5 93,3 88,0 84,7

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 86,4 94,6 93,3 87,6

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 81,6 92,4 87,9 83,0

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 85,4 94,4 87,2 86,4

 Doprava a skladování – H (49–53)            90,9 93,3 93,0 91,4

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 86,4 93,3 100,0 87,0

Ubytování (55) 88,3 94,6 100,0 89,3

Stravování a pohostinství (56) 85,7 92,0 100,0 86,1

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 89,1 92,1 96,0 90,0

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 83,7 94,5 92,2 86,0

Telekomunikační činnosti (61) 96,4 95,1 100,0 96,4

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 89,0 91,3 96,3 89,8

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 90,7 96,8 . 91,2

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 88,0 96,1 83,7 88,9

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 80,9 89,0 88,0 83,7

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 90,4 100,0 . 91,7

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 79,8 88,7 87,5 83,1

Celkem 86,1 90,9 88,3 87,0

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Tab. 23:  Firmy zadávající placenou internetovou reklamu, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 29,0 29,0 33,5 29,3

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 26,6 23,9 54,0 27,2

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 17,9 22,9 19,3 19,0

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 33,0 36,5 40,3 33,9

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 26,5 36,2 36,3 30,6

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 25,9 33,5 30,8 27,8

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 31,8 31,7 31,1 31,7

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 34,0 18,1 36,8 29,4

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 30,0 11,0 23,5 21,9

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 35,6 41,5 30,6 36,5

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  21,6 26,1 32,7 23,5

 Stavebnictví – F (41–43) 27,5 14,2 36,4 26,2

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 38,7 59,0 60,7 41,6

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 43,6 67,0 68,7 47,2

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 40,9 65,6 63,1 44,2

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 32,7 40,8 57,9 34,5

 Doprava a skladování – H (49–53)            15,9 29,0 38,3 19,1

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 35,8 58,4 74,8 37,8

Ubytování (55) 49,9 68,3 78,7 52,6

Stravování a pohostinství (56) 31,0 48,8 72,7 32,2

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 45,2 54,5 59,1 47,6

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 52,5 71,5 83,7 57,7

Telekomunikační činnosti (61) 44,6 62,1 75,0 48,4

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 43,7 50,5 50,6 45,3

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 22,0 28,3 . 22,6

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 34,1 32,2 48,3 34,2

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 26,2 31,0 51,6 29,4

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 63,4 67,1 . 65,1

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 22,0 30,1 49,5 26,5

Celkem 31,3 34,4 41,3 32,2

Webové stránky a jejich využití

Tab. 24: Firmy s webovými stránkami, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 81,0 91,8 91,3 84,4

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 65,4 94,6 98,3 74,4

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 66,6 70,1 96,2 68,5

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 88,2 94,6 91,9 89,5

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 83,8 93,7 93,4 87,9

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 77,9 96,4 92,8 82,7

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 92,9 89,9 82,1 91,1

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 89,3 90,2 93,1 89,9

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 81,0 87,6 84,3 84,2

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 88,3 90,5 91,5 88,9

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  82,3 100,0 100,0 88,2

 Stavebnictví – F (41–43) 81,5 97,1 100,0 83,3

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 79,7 94,1 97,5 81,8

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 91,5 96,9 86,7 92,2

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 88,6 97,9 100,0 89,9

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 59,3 84,7 97,7 63,4

 Doprava a skladování – H (49–53)            66,6 84,1 97,7 70,9

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 78,4 91,3 100,0 79,6

Ubytování (55) 96,9 100,0 100,0 97,3

Stravování a pohostinství (56) 72,1 82,8 100,0 72,8

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 96,9 94,2 96,1 96,4

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 98,6 97,1 100,0 98,4

Telekomunikační činnosti (61) 96,4 100,0 87,5 96,4

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 96,7 93,0 96,3 96,0

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 87,2 100,0 . 88,2

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 88,1 92,6 100,0 88,9

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 68,5 83,7 95,1 74,7

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 97,0 91,1 . 96,6

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 65,2 83,6 94,9 72,9

Celkem 80,4 91,8 94,2 82,9

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Tab. 25: Firmy nabízející webové stránky přizpůsobené pro mobilní zařízení, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 35,2 44,8 53,1 38,9

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 38,2 44,3 59,1 40,7

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 22,2 38,2 57,8 26,9

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 36,8 42,7 48,6 38,3

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 36,9 37,9 55,9 39,0

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 36,9 45,9 50,0 39,6

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 34,8 51,9 45,5 40,6

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 29,6 48,4 59,3 38,1

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 39,3 37,1 47,6 41,2

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 38,1 56,4 47,7 42,1

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  40,0 45,6 63,6 43,0

 Stavebnictví – F (41–43) 41,1 35,2 47,1 40,6

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 42,6 58,1 67,0 45,0

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 48,4 65,9 62,1 50,9

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 43,8 61,1 71,7 46,3

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 37,9 47,2 64,8 39,9

 Doprava a skladování – H (49–53)            26,3 41,3 49,0 29,9

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 49,4 72,3 91,0 51,4

Ubytování (55) 67,2 85,5 100,0 69,9

Stravování a pohostinství (56) 43,2 59,4 86,3 44,4

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 62,3 70,2 90,3 65,1

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 57,7 80,4 100,0 64,1

Telekomunikační činnosti (61) 62,4 66,3 87,5 64,2

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 63,2 68,6 88,3 65,4

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 37,5 55,9 . 39,0

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 44,6 51,7 82,5 46,3

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 36,8 46,7 62,3 41,4

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 63,9 65,8 . 65,4

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 33,7 46,3 60,8 39,5

Celkem 40,3 48,3 59,2 42,5

Tab. 26: Firmy zveřejňující na webových stránkách katalogy a ceníky, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 51,4 60,3 53,0 53,8

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 56,6 71,4 76,1 61,3

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 51,3 38,6 69,3 49,3

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 56,1 64,8 54,0 57,6

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 59,6 63,8 63,0 61,3

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 37,9 53,7 53,2 42,2

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 64,4 60,8 34,7 60,7

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 59,0 61,9 54,6 59,4

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 44,4 33,7 30,1 36,5

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 52,2 76,6 61,3 57,4

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  52,2 57,0 72,7 54,8

 Stavebnictví – F (41–43) 43,8 37,0 42,1 43,0

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 62,1 84,5 83,8 65,2

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 67,8 90,2 81,0 71,0

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 71,5 85,4 84,0 73,4

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 43,5 79,2 84,1 48,7

 Doprava a skladování – H (49–53)            32,6 33,9 59,2 33,9

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 68,7 83,2 83,7 69,9

Ubytování (55) 87,0 100,0 100,0 88,9

Stravování a pohostinství (56) 62,4 66,8 75,2 62,7

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 65,9 62,5 68,8 65,4

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 80,9 80,5 91,0 81,4

Telekomunikační činnosti (61) 83,0 95,3 87,5 84,9

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 60,0 55,6 60,5 59,2

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 46,6 57,2 . 47,4

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 46,2 51,1 45,0 46,8

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 43,5 44,4 48,4 44,1

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 89,5 83,6 . 89,4

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 38,2 43,4 46,2 40,4

Celkem 52,6 58,9 57,9 53,9

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Tab. 27: Firmy umožňující na webových stránkách zákazníkům přizpůsobit si produkt či službu na míru, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 8,7 12,9 11,7 10,0

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 6,7 7,4 6,7 6,8

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 17,3 9,0 3,8 15,0

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 13,4 22,2 27,1 15,4

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 7,9 8,9 15,1 8,9

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 3,4 14,9 9,7 6,3

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 12,4 11,4 15,2 12,4

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 12,0 13,7 16,1 12,9

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 10,4 2,2 4,2 5,8

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 8,5 23,0 12,8 11,6

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  3,8 7,6 32,7 6,7

 Stavebnictví – F (41–43) 4,3 6,8 6,7 4,6

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 14,2 26,6 30,2 16,0

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 23,8 46,5 39,6 27,1

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 11,7 21,3 40,3 13,3

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 13,9 25,2 22,2 15,4

 Doprava a skladování – H (49–53)            5,3 6,6 19,1 6,1

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 14,4 40,0 49,5 16,5

Ubytování (55) 35,6 63,3 78,6 39,7

Stravování a pohostinství (56) 7,1 17,4 34,2 7,8

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 18,3 24,4 44,9 20,7

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 24,0 28,8 66,6 27,3

Telekomunikační činnosti (61) 27,6 62,7 62,5 33,9

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 15,7 19,5 36,9 17,4

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 5,2 0,0 . 4,8

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 7,9 0,0 10,6 7,0

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 9,9 5,8 14,2 9,1

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 44,2 58,2 . 47,6

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 6,0 4,5 10,6 5,9

Celkem 9,8 13,6 17,3 10,7

Tab. 28: Firmy umožňující na webových stránkách učinit objednávku či rezervaci, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 27,2 24,8 22,4 26,3

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 31,8 25,2 30,2 30,0

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 35,3 33,1 34,7 34,8

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 30,1 47,2 40,5 33,5

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 31,0 14,3 28,3 25,4

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 17,2 20,6 21,2 18,1

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 29,9 27,9 18,7 28,3

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 29,8 26,9 19,6 27,9

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 32,5 15,6 10,3 20,1

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 28,1 33,1 28,6 29,1

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  18,7 35,6 45,5 24,9

 Stavebnictví – F (41–43) 21,1 16,3 25,6 20,6

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 44,7 61,5 61,6 47,0

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 48,1 72,6 64,1 51,7

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 46,9 59,0 73,6 48,8

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 39,3 59,8 53,5 41,9

 Doprava a skladování – H (49–53)            21,7 34,0 55,1 25,2

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 52,2 71,1 73,1 53,7

Ubytování (55) 85,6 95,1 100,0 87,0

Stravování a pohostinství (56) 40,7 47,8 59,0 41,2

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 43,4 41,7 50,5 43,4

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 70,8 60,8 74,4 69,3

Telekomunikační činnosti (61) 62,3 85,2 75,0 65,9

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 34,6 33,5 40,9 34,7

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 20,2 19,2 . 20,4

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 24,5 19,5 26,3 23,9

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 26,8 27,1 35,9 27,5

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 78,0 76,0 . 78,6

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 21,0 25,9 33,2 23,3

Celkem 32,1 32,4 33,9 32,2

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Tab. 29:  Firmy umožňující na webových stránkách učinit platbu, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 4,0 4,3 5,9 4,2

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 7,1 8,1 8,1 7,4

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 12,5 12,1 19,4 12,7

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 5,4 4,9 10,7 5,5

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 0,0 3,0 7,8 1,7

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 0,0 2,4 6,5 0,8

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 6,9 6,5 4,4 6,5

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 4,2 0,0 4,6 3,0

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 8,7 4,0 1,2 4,9

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 5,5 9,7 6,8 6,4

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  1,8 2,6 12,7 2,7

 Stavebnictví – F (41–43) 1,7 3,7 2,0 1,9

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 14,6 30,5 30,7 16,8

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 5,2 0,6 5,6 4,6

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 14,2 32,7 26,3 16,6

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 19,4 44,4 37,7 22,7

 Doprava a skladování – H (49–53)            1,9 5,0 19,6 3,2

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 8,4 30,1 46,8 10,3

Ubytování (55) 18,4 50,8 62,6 23,2

Stravování a pohostinství (56) 4,9 9,9 38,5 5,4

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 15,6 20,0 32,8 17,3

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 35,7 38,2 67,1 38,0

Telekomunikační činnosti (61) 14,3 30,7 50,0 18,2

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 11,6 15,4 21,6 12,8

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 1,8 4,0 . 2,0

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 4,1 5,5 7,5 4,3

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 4,5 6,6 7,3 5,3

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 29,9 50,7 . 34,4

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 1,6 5,5 3,4 2,9

Celkem 6,7 9,7 12,0 7,5

Tab. 30:  Firmy umožňující na webových stránkách sledovat stav zakázky, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 4,5 4,1 8,3 4,7

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 5,1 2,0 11,5 4,6

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 9,9 13,1 7,7 10,5

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 6,8 8,1 18,8 7,4

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 1,1 5,7 7,9 3,2

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 0,5 2,9 12,2 1,6

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 7,4 6,5 7,2 7,1

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 7,3 0,0 6,3 5,0

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 6,5 7,1 3,0 5,6

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 6,0 3,7 12,6 5,9

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  1,0 5,6 23,6 3,7

 Stavebnictví – F (41–43) 1,3 0,2 2,4 1,2

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 17,7 29,9 38,8 19,7

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 8,8 10,5 29,2 9,3

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 17,9 32,6 49,0 20,1

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 21,6 36,4 33,9 23,6

 Doprava a skladování – H (49–53)            2,8 13,3 34,9 6,0

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 7,2 21,6 31,0 8,5

Ubytování (55) 11,0 36,8 63,9 14,9

Stravování a pohostinství (56) 5,9 6,7 13,7 6,0

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 15,3 20,3 33,4 17,1

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 22,5 33,1 38,0 25,3

Telekomunikační činnosti (61) 17,8 31,8 37,5 20,6

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 13,4 16,6 31,6 14,9

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 3,4 0,0 . 3,1

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 4,9 5,2 10,5 5,1

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 5,5 6,9 9,3 6,2

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 20,7 50,7 . 24,2

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 3,8 5,8 8,0 4,7

Celkem 7,6 9,7 15,9 8,3

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 3,5 5,7 7,2 4,3

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 3,4 4,0 9,9 3,9

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 5,4 13,5 7,7 7,2

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 2,9 7,8 16,2 4,2

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 5,8 7,4 9,8 6,7

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 1,0 1,6 6,3 1,4

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 2,1 5,0 4,4 3,1

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 5,3 3,8 5,8 4,8

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 0,0 0,6 4,8 1,7

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 4,5 15,4 6,5 6,7

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  3,8 4,2 9,1 4,2

 Stavebnictví – F (41–43) 2,2 3,1 2,0 2,3

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 9,2 14,7 19,3 10,1

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 11,8 15,4 17,0 12,4

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 9,1 14,7 19,6 9,9

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 8,2 14,3 19,5 9,2

 Doprava a skladování – H (49–53)            4,2 7,0 14,2 5,1

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 8,0 11,9 11,4 8,3

Ubytování (55) 11,4 18,8 19,9 12,4

Stravování a pohostinství (56) 6,8 5,3 6,8 6,7

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 10,9 13,2 31,8 12,4

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 12,7 20,0 44,7 15,8

Telekomunikační činnosti (61) 9,7 14,3 50,0 12,3

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 10,8 11,8 25,8 11,7

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 2,1 7,1 . 2,5

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 5,1 5,6 6,0 5,2

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 4,9 5,0 10,3 5,3

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 14,5 31,6 . 17,0

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 3,8 4,3 9,1 4,3

Celkem 5,5 7,3 10,5 6,0

Používání sociálních sítí a dalších sociálních médií

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 22,3 41,2 60,2 29,8

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 34,2 53,5 72,6 40,9

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 32,7 32,7 38,7 32,9

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 21,1 40,8 48,6 25,5

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 13,9 34,7 64,6 25,3

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 13,4 37,2 58,1 20,8

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 25,7 50,9 71,4 36,8

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 26,2 46,8 66,2 36,3

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 27,8 31,0 53,6 36,9

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 26,1 45,0 53,5 31,0

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  17,2 41,9 56,4 26,3

 Stavebnictví – F (41–43) 20,7 26,2 55,5 21,6

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 41,6 72,4 76,7 46,0

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 48,2 71,8 86,7 52,0

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 40,0 72,8 75,5 44,6

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 41,3 72,0 75,8 45,8

 Doprava a skladování – H (49–53)            19,7 37,8 73,5 25,0

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 58,0 78,4 95,5 59,8

Ubytování (55) 76,0 92,9 100,0 78,5

Stravování a pohostinství (56) 51,8 64,4 93,2 52,7

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 67,2 83,2 93,1 71,4

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 78,8 94,3 91,0 82,2

Telekomunikační činnosti (61) 69,6 82,5 100,0 72,8

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 64,4 81,1 92,6 68,9

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 23,2 39,4 . 24,6

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 38,6 40,3 88,1 39,9

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 30,5 37,6 53,9 34,2

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 83,5 83,6 . 84,2

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 24,4 36,4 52,0 30,1

Celkem 32,7 46,8 65,6 36,5

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 31:  Firmy umožňující webové stránky personalizovat podle preferencí zákazníků, leden 2017

Tab. 32: Firmy aktivně využívající sociální média, leden 2017
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 16,0 28,4 41,8 21,0

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 24,4 39,2 64,3 30,1

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 30,8 20,7 34,9 28,8

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 15,6 35,1 37,7 19,8

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 9,4 23,9 49,9 17,9

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 8,1 20,6 42,5 12,5

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 16,6 33,0 38,3 23,1

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 18,5 33,7 46,6 25,8

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 18,5 16,4 25,9 20,2

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 19,1 36,3 33,6 23,1

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  10,9 33,1 49,1 19,2

 Stavebnictví – F (41–43) 12,9 22,7 42,4 14,3

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 33,6 59,2 67,4 37,4

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 38,9 66,3 81,0 43,2

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 31,9 57,1 61,3 35,4

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 34,2 59,1 69,1 38,1

 Doprava a skladování – H (49–53)            10,2 24,2 57,9 14,5

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 49,5 70,7 82,1 51,3

Ubytování (55) 62,6 87,7 100,0 66,3

Stravování a pohostinství (56) 45,0 54,1 72,7 45,7

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 50,9 69,8 86,2 56,0

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 66,7 82,5 91,0 70,9

Telekomunikační činnosti (61) 59,8 63,0 87,5 61,6

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 46,1 68,1 84,8 52,1

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 16,8 35,5 . 18,4

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 32,6 30,1 62,7 32,9

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 23,4 31,8 43,4 27,2

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 79,8 83,6 . 80,9

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 17,0 30,5 41,1 22,8

Celkem 25,0 35,7 50,1 27,9

Tab. 34: Firmy využívající sociální sítě, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 19,6 36,6 56,0 26,5

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 34,2 45,9 69,2 38,9

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 31,6 30,4 38,7 31,6

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 18,5 40,8 45,9 23,4

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 9,0 33,2 59,9 21,5

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 10,5 31,3 55,7 17,3

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 18,1 40,6 63,4 28,5

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 20,6 39,3 60,4 30,1

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 26,0 29,5 48,8 34,3

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 26,1 42,2 50,4 30,3

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  13,7 37,8 50,9 22,5

 Stavebnictví – F (41–43) 16,4 26,0 49,2 17,8

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 40,6 71,3 74,9 45,0

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 47,6 69,4 86,7 51,1

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 38,6 71,8 75,5 43,2

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 40,7 71,5 72,6 45,1

 Doprava a skladování – H (49–53)            18,4 36,8 73,5 23,9

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 58,0 75,0 91,0 59,5

Ubytování (55) 76,0 92,9 100,0 78,5

Stravování a pohostinství (56) 51,8 57,5 86,3 52,3

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 60,3 80,4 91,8 65,5

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 75,2 91,4 91,0 78,9

Telekomunikační činnosti (61) 67,8 67,7 100,0 69,4

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 56,0 79,5 90,7 62,1

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 20,8 39,4 . 22,3

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 36,2 40,3 83,6 37,7

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 28,3 37,6 53,1 32,7

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 83,5 83,6 . 84,2

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 22,0 36,4 51,1 28,5

Celkem 30,4 44,1 62,3 34,1

Tab. 33: Firmy mající na webových stránkách odkaz na profil firmy na sociálních médiích, leden 2017

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Tab. 35: Firmy využívající firemní blogy nebo mikroblogy, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 2,4 5,8 15,4 4,2

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 3,5 0,6 23,4 3,8

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 2,7 5,6 7,7 3,5

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 3,2 13,1 16,0 5,4

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 0,0 4,9 19,7 3,4

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 1,4 5,0 13,7 2,8

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 4,4 12,7 26,7 8,7

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 4,5 7,1 15,6 6,3

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 3,8 5,4 8,5 5,8

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 2,0 5,9 15,5 3,4

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  1,9 11,3 10,9 5,0

 Stavebnictví – F (41–43) 0,0 0,4 11,1 0,2

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 8,3 16,3 25,3 9,6

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 5,3 17,1 28,2 7,2

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 9,5 12,0 20,6 9,9

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 7,6 24,4 27,9 10,1

 Doprava a skladování – H (49–53)            1,6 6,1 18,1 3,0

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 3,5 29,3 48,4 5,8

Ubytování (55) 9,2 38,8 41,3 13,5

Stravování a pohostinství (56) 1,6 20,1 52,2 2,9

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 25,4 46,9 79,5 32,0

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 25,9 53,7 68,9 33,2

Telekomunikační činnosti (61) 15,1 34,7 75,0 20,6

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 26,9 46,8 82,8 33,4

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 3,0 9,9 . 3,5

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 10,7 18,7 48,2 12,5

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 3,0 7,7 11,3 4,9

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 22,4 50,7 . 26,5

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 0,7 6,6 9,2 3,1

Celkem 5,1 10,4 21,0 6,7

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 7,1 14,9 25,9 10,4

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 4,3 16,2 28,5 8,5

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 5,0 15,7 19,4 7,8

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 6,6 9,1 18,8 7,5

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 7,9 11,2 33,4 11,3

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 4,0 17,0 25,0 7,9

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 9,3 21,6 29,5 14,5

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 16,5 17,9 32,2 18,4

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 11,5 5,5 15,1 10,7

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 5,0 17,5 24,2 8,3

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  4,6 12,9 34,5 8,7

 Stavebnictví – F (41–43) 4,7 0,2 26,2 4,5

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 13,4 34,5 44,4 16,6

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 11,8 45,6 69,7 17,2

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 16,0 31,3 47,4 18,3

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 9,9 34,2 38,3 13,5

 Doprava a skladování – H (49–53)            1,7 7,6 25,4 3,7

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 6,9 33,2 48,4 9,1

Ubytování (55) 14,2 45,3 41,2 18,5

Stravování a pohostinství (56) 4,4 21,4 52,2 5,6

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 28,0 42,8 67,7 32,6

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 44,6 73,8 76,4 51,6

Telekomunikační činnosti (61) 18,7 37,9 87,5 24,6

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 25,9 37,3 62,6 29,9

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 5,5 9,9 . 5,9

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 14,3 16,3 57,4 15,5

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 7,1 11,2 17,9 9,0

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 33,1 43,1 . 35,8

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 4,1 10,4 15,3 6,8

Celkem 9,2 17,4 31,4 11,5

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 36: Firmy využívající webové stránky sdílející multimediální obsah, leden 2017
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 1,3 4,4 10,0 2,7

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 1,1 5,4 13,0 2,8

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 0,0 4,3 0,0 0,9

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 2,9 1,7 5,3 2,8

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 1,8 3,3 8,4 2,9

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 0,0 3,4 8,1 1,1

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 5,5 15,3 26,7 10,1

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 2,6 7,3 9,8 4,7

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 0,0 2,7 13,3 5,0

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 1,0 0,9 6,3 1,2

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  1,8 5,1 12,7 3,4

 Stavebnictví – F (41–43) 1,3 0,4 9,1 1,3

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 3,3 5,6 14,3 3,9

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 2,7 3,0 17,0 2,9

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 3,7 5,5 17,6 4,1

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 3,1 7,3 11,7 3,8

 Doprava a skladování – H (49–53)            3,3 2,8 20,1 3,9

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 1,5 8,0 18,7 2,1

Ubytování (55) 3,0 7,4 41,3 3,9

Stravování a pohostinství (56) 1,0 8,5 6,8 1,4

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 25,8 42,9 65,3 30,8

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 17,3 35,8 47,0 22,3

Telekomunikační činnosti (61) 20,3 38,8 62,5 24,8

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 28,4 44,7 70,3 33,5

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 2,4 0,0 . 2,4

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 5,6 3,9 40,7 6,2

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 2,0 3,8 4,4 2,7

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 5,8 41,8 . 9,6

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 1,6 2,8 3,8 2,1

Celkem 3,3 5,7 14,9 4,2

Tab. 38: Firmy využívající sociální média ke zlepšování obrazu firmy či při uvádění produktů na trh, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 18,4 34,4 49,4 24,6

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 29,7 48,1 67,5 36,2

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 26,6 27,7 34,9 27,2

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 19,7 40,8 48,6 24,4

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 12,1 28,3 57,2 21,5

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 8,5 27,6 50,1 14,7

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 19,3 38,1 48,2 27,1

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 21,0 42,9 53,5 30,8

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 24,0 17,0 34,4 25,0

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 23,1 36,3 46,3 26,7

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  11,0 33,5 52,7 19,7

 Stavebnictví – F (41–43) 16,4 22,9 49,2 17,4

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 38,1 67,8 71,6 42,3

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 43,5 67,0 86,7 47,3

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 36,8 65,9 71,9 40,9

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 37,8 72,0 69,0 42,5

 Doprava a skladování – H (49–53)            13,8 30,1 65,6 18,7

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 51,4 73,7 91,0 53,3

Ubytování (55) 68,0 90,3 100,0 71,3

Stravování a pohostinství (56) 45,7 57,5 86,3 46,6

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 57,7 75,7 87,8 62,4

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 72,3 82,8 83,7 74,8

Telekomunikační činnosti (61) 66,0 72,6 87,5 68,0

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 53,3 74,7 88,9 59,0

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 21,1 38,0 . 22,4

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 35,4 32,6 61,1 35,6

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 24,7 29,8 46,3 27,7

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 75,7 83,6 . 77,4

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 18,9 28,5 44,1 23,6

Celkem 28,3 40,4 56,0 31,5

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 37: Firmy využívající webové stránky typu „wiki“ založené na sdílení znalostí/informací, leden 2017
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Tab. 39: Firmy využívající sociální média k získávání názorů, recenzí a otázek od zákazníků, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 12,4 22,4 29,7 16,2

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 27,7 37,6 60,8 31,8

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 18,9 18,8 34,9 19,5

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 9,9 23,0 26,9 12,8

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 6,8 20,9 35,3 14,0

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 6,1 14,9 31,4 9,2

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 12,1 26,7 22,3 17,1

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 11,0 22,5 28,7 16,2

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 17,9 12,3 15,1 15,2

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 15,0 29,8 25,3 18,4

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  8,6 21,5 32,7 13,6

 Stavebnictví – F (41–43) 7,8 14,2 27,9 8,7

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 25,2 56,0 61,9 29,6

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 29,3 57,4 69,7 33,7

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 24,5 52,6 52,4 28,4

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 24,5 62,0 66,7 30,0

 Doprava a skladování – H (49–53)            8,2 22,4 51,1 12,4

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 43,5 68,3 85,5 45,7

Ubytování (55) 64,7 83,2 83,8 67,3

Stravování a pohostinství (56) 36,2 53,8 86,3 37,5

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 34,3 60,4 67,6 40,6

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 55,0 74,8 91,0 60,6

Telekomunikační činnosti (61) 49,1 58,3 75,0 51,5

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 27,6 57,7 60,7 34,8

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 13,8 32,3 . 15,2

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 21,6 26,9 42,1 22,7

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 15,6 20,1 30,6 18,0

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 67,3 76,0 . 67,8

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 9,7 18,7 29,3 13,9

Celkem 18,8 29,7 38,3 21,4

Používání placených služeb cloud computingu

Tab. 40: Firmy využívající placené služby cloud computingu, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 17,2 20,2 32,2 19,1

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 17,3 20,2 35,5 18,9

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 11,5 27,6 19,2 15,2

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 19,9 28,6 37,8 22,0

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 18,1 5,8 34,6 15,6

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 16,8 31,2 31,2 20,7

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 18,7 26,7 54,5 24,2

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 21,8 13,5 35,6 20,6

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 17,9 20,5 23,5 20,5

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 12,5 24,2 31,0 15,7

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  22,3 28,4 32,7 24,6

 Stavebnictví – F (41–43) 16,0 23,8 32,0 17,0

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 23,9 36,3 46,2 25,9

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 22,4 24,6 34,9 22,9

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 26,2 40,3 56,1 28,4

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 20,8 35,2 41,7 23,1

 Doprava a skladování – H (49–53)            9,0 23,0 38,8 12,6

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 11,4 35,7 62,3 13,6

Ubytování (55) 21,5 40,6 42,6 24,3

Stravování a pohostinství (56) 8,0 31,0 72,7 9,6

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 47,2 65,2 71,3 51,7

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 36,5 63,6 83,4 44,0

Telekomunikační činnosti (61) 25,9 56,2 37,5 30,4

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 52,8 66,5 73,2 56,4

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 17,0 32,3 . 18,3

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 30,2 29,2 67,2 30,9

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 19,4 35,1 37,3 25,1

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 29,7 67,1 . 33,6

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 18,2 34,3 37,2 24,4

Celkem 20,0 27,5 38,7 22,0

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Tab. 41: Firmy využívající cloudový e-mail, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 12,9 15,2 21,2 14,1

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 14,1 12,2 20,2 13,9

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 8,5 22,2 11,6 11,5

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 12,2 24,0 24,3 14,7

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 14,8 2,8 24,8 11,9

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 12,0 24,8 20,9 15,3

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 13,7 19,0 32,2 16,8

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 18,2 10,0 21,8 16,0

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 9,8 18,5 14,4 14,1

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 9,5 17,8 27,8 12,0

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  20,3 15,7 21,8 19,2

 Stavebnictví – F (41–43) 16,0 20,9 19,2 16,5

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 18,7 23,9 28,1 19,5

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 17,0 16,6 11,3 16,9

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 19,9 23,0 35,3 20,5

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 17,2 30,3 26,4 18,9

 Doprava a skladování – H (49–53)            8,0 16,3 30,4 10,4

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 8,6 31,9 53,3 10,7

Ubytování (55) 18,2 35,6 42,6 20,8

Stravování a pohostinství (56) 5,4 28,3 59,0 6,9

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 31,8 41,4 50,6 34,5

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 22,4 49,4 68,3 29,8

Telekomunikační činnosti (61) 14,3 24,5 12,5 15,6

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 36,6 41,5 51,8 38,2

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 14,0 22,9 . 14,8

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 22,4 25,1 53,1 23,4

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 15,4 27,8 30,2 20,0

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 21,0 49,3 . 23,6

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 14,7 27,3 30,7 19,7

Celkem 15,8 20,3 26,8 17,0

Tab. 42: Firmy využívající cloudový kancelářský software, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 7,6 10,3 19,6 9,1

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 8,8 12,5 20,3 10,3

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 6,9 7,3 11,6 7,1

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 9,9 11,5 16,2 10,4

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 5,6 2,4 22,1 6,1

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 6,2 21,8 18,4 10,3

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 8,9 14,0 39,4 13,1

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 10,7 4,4 21,3 9,8

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 7,5 8,4 13,3 9,6

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 5,5 10,0 24,3 7,2

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  8,5 6,9 18,2 8,7

 Stavebnictví – F (41–43) 11,2 10,7 17,2 11,2

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 10,1 14,2 24,0 10,9

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 9,2 6,7 5,7 8,8

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 11,1 17,2 35,0 12,2

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 9,0 12,5 20,0 9,8

 Doprava a skladování – H (49–53)            4,6 13,2 23,9 6,9

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 5,3 19,2 25,2 6,5

Ubytování (55) 7,1 25,2 0,0 9,5

Stravování a pohostinství (56) 4,7 13,4 38,5 5,4

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 22,8 45,0 48,1 28,1

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 16,9 50,7 53,7 24,9

Telekomunikační činnosti (61) 11,7 32,0 25,0 15,0

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 25,8 45,3 50,1 30,7

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 7,3 4,6 . 7,2

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 12,0 22,8 50,1 14,1

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 9,1 14,5 20,5 11,4

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 12,5 32,9 . 14,7

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 8,7 14,0 20,6 11,2

Celkem 9,3 13,7 23,2 10,6

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Tab. 43: Firmy využívající firemní databáze v cloudu, leden 2017 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 6,2 8,0 10,7 7,0

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 6,7 10,0 17,0 8,0

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 5,8 7,2 11,6 6,3

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 9,0 11,0 13,5 9,5

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 3,1 2,1 11,7 3,6

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 6,2 15,5 9,6 8,5

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 10,5 5,0 15,2 9,4

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 7,8 2,2 9,2 6,2

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 6,1 9,0 9,6 8,2

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 4,0 9,6 6,8 5,2

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  4,4 12,0 7,3 6,6

 Stavebnictví – F (41–43) 8,2 7,8 12,8 8,2

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 10,2 16,8 15,9 11,1

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 7,9 6,1 11,3 7,7

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 11,9 13,6 21,4 12,3

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 8,3 29,9 13,1 10,7

 Doprava a skladování – H (49–53)            2,3 9,0 23,2 4,3

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 4,9 18,3 41,6 6,2

Ubytování (55) 7,4 26,7 42,6 10,3

Stravování a pohostinství (56) 4,1 10,1 41,0 4,6

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 24,8 33,1 37,5 26,9

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 19,2 23,4 31,9 20,7

Telekomunikační činnosti (61) 12,4 23,9 25,0 14,5

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 27,9 35,9 40,7 30,0

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 5,5 14,7 . 6,3

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 11,1 15,5 36,5 12,2

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 10,6 18,2 19,1 13,4

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 21,0 32,9 . 21,3

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 9,4 17,9 19,9 12,7

Celkem 8,3 12,1 15,8 9,3

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 8,8 12,1 20,1 10,5

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 9,8 12,9 28,7 11,5

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 4,6 11,5 11,6 6,3

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 12,2 12,9 21,6 12,6

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 7,3 5,0 22,2 7,9

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 6,7 21,2 19,3 10,6

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 15,6 16,4 43,8 18,4

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 13,3 7,6 19,0 12,1

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 9,6 11,2 15,0 11,8

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 6,5 12,5 16,6 8,1

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  9,1 8,7 16,4 9,4

 Stavebnictví – F (41–43) 9,5 17,3 25,6 10,5

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 15,3 20,7 31,2 16,3

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 13,6 9,9 11,3 13,1

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 16,3 22,5 38,6 17,4

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 14,3 23,9 29,7 15,9

 Doprava a skladování – H (49–53)            3,9 10,2 30,6 6,1

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 6,9 20,1 54,9 8,3

Ubytování (55) 9,7 24,3 21,3 11,7

Stravování a pohostinství (56) 6,0 16,1 72,7 7,0

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 34,9 54,7 59,1 39,6

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 23,2 46,5 61,6 29,5

Telekomunikační činnosti (61) 17,7 46,0 37,5 22,4

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 40,0 57,2 61,6 44,3

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 9,3 15,4 . 9,9

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 16,9 14,1 53,3 17,3

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 9,7 22,3 26,8 14,5

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 19,0 34,2 . 20,5

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 8,6 22,0 27,1 14,0

Celkem 11,6 16,5 26,7 13,1

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 44: Firmy ukládající data v cloudu, leden 2017 

Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru 

96 leden 2017 (rok 2016)



Tab. 45: Firmy využívající cloudové účetní aplikace, leden 2017 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 6,8 8,3 5,6 7,1

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 8,5 12,9 6,7 9,5

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 6,6 8,9 7,7 7,1

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 11,7 10,9 13,5 11,6

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 9,5 3,7 6,5 7,3

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 4,8 11,7 7,9 6,5

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 5,3 3,8 3,6 4,7

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 4,7 4,2 4,0 4,5

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 4,0 7,1 3,6 4,9

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 5,5 12,4 3,2 6,8

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  9,7 7,9 1,8 8,7

 Stavebnictví – F (41–43) 9,9 7,4 10,4 9,7

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 7,6 12,0 7,9 8,1

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 10,2 5,5 0,0 9,4

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 6,7 8,6 12,6 7,0

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 7,9 22,9 6,2 9,3

 Doprava a skladování – H (49–53)            5,5 7,6 17,0 6,4

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 4,4 12,8 4,5 5,0

Ubytování (55) 3,7 14,3 0,0 5,0

Stravování a pohostinství (56) 4,6 11,4 6,8 5,0

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 11,0 17,9 25,4 13,0

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 10,5 11,7 21,9 11,4

Telekomunikační činnosti (61) 11,7 4,7 0,0 10,2

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 11,1 20,5 30,0 13,8

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 4,6 10,7 . 5,2

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 11,6 9,5 16,7 11,5

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 9,0 8,8 17,3 9,6

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 13,5 8,9 . 12,6

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 8,5 8,8 18,0 9,3

Celkem 7,8 9,4 9,3 8,1

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 3,1 4,0 6,6 3,6

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 2,6 2,9 8,5 2,9

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 1,9 2,5 0,0 2,0

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 6,4 5,9 5,3 6,3

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 3,4 0,2 7,1 2,7

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 1,9 11,5 6,4 4,3

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 3,6 5,0 3,6 4,0

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 1,8 0,0 11,5 2,2

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 0,0 3,7 3,0 2,1

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 5,5 3,2 5,0 5,0

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  0,9 8,0 9,1 3,3

 Stavebnictví – F (41–43) 1,3 7,6 6,4 2,0

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 6,6 10,3 16,2 7,3

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 6,9 8,7 5,6 7,1

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 8,4 12,8 25,1 9,2

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 3,5 6,2 12,3 4,2

 Doprava a skladování – H (49–53)            2,3 3,4 9,7 2,8

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 2,6 10,0 34,2 3,4

Ubytování (55) 7,0 11,9 21,3 7,8

Stravování a pohostinství (56) 1,1 8,2 41,0 1,7

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 17,8 20,7 24,5 18,7

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 11,9 20,1 7,3 13,0

Telekomunikační činnosti (61) 12,6 9,6 0,0 11,6

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 19,9 21,9 32,5 20,9

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 3,4 6,0 . 3,5

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 5,7 10,0 29,8 6,8

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 4,6 6,1 12,0 5,5

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 9,8 34,2 . 11,7

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 4,0 5,4 12,6 5,0

Celkem 4,4 6,7 10,8 5,1

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 46: Firmy využívající cloudové CRM aplikace pro správu a využití informací o zákaznících, leden 2017 

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Tab. 47: Firmy využívající cloudový výpočetní výkon pro fungování firemních aplikací, leden 2017 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 1,7 3,8 6,5 2,6

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 1,0 7,4 15,1 3,3

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 3,8 6,9 7,6 4,6

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 3,8 3,4 8,1 3,9

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 1,1 0,6 5,9 1,4

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 1,0 8,1 4,8 2,8

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 3,0 3,8 10,7 3,9

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 0,8 0,2 5,7 1,1

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 0,0 1,5 5,4 2,2

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 2,5 2,8 4,8 2,7

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  0,9 3,1 5,5 1,8

 Stavebnictví – F (41–43) 0,9 3,7 13,1 1,3

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 3,5 12,8 15,6 4,9

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 4,0 4,2 18,0 4,2

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 3,9 12,3 18,0 5,1

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 2,7 19,1 13,6 4,8

 Doprava a skladování – H (49–53)            1,1 4,2 15,7 2,2

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 1,0 8,9 17,9 1,7

Ubytování (55) 2,5 10,9 0,0 3,6

Stravování a pohostinství (56) 0,4 7,1 27,3 1,0

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 19,9 34,9 34,1 23,3

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 13,4 32,6 21,9 17,2

Telekomunikační činnosti (61) 9,6 29,2 12,5 12,3

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 22,9 36,0 40,4 26,2

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 1,8 6,6 . 2,2

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 3,1 11,3 32,3 4,7

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 4,4 4,8 15,3 5,3

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 9,8 25,3 . 11,6

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 3,8 4,3 15,1 4,8

Celkem 2,8 7,0 11,8 3,9

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 13,4 14,5 22,9 14,4

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 11,6 7,1 20,4 10,9

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 8,8 23,6 15,4 12,2

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 17,0 24,0 18,9 18,3

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 14,0 3,7 24,2 11,6

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 12,5 24,3 22,5 15,6

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 14,4 24,2 43,0 19,7

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 19,8 11,2 27,6 17,9

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 9,9 16,2 15,1 13,5

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 9,5 12,5 27,8 10,9

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  15,0 21,4 25,5 17,4

 Stavebnictví – F (41–43) 9,9 20,1 21,2 11,1

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 17,7 27,1 37,7 19,3

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 16,1 20,3 22,6 16,7

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 18,4 31,1 52,4 20,5

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 17,2 23,2 30,7 18,4

 Doprava a skladování – H (49–53)            5,7 16,4 30,2 8,5

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 8,9 26,8 50,5 10,5

Ubytování (55) 17,6 33,3 21,3 19,7

Stravování a pohostinství (56) 5,9 20,4 65,8 7,1

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 36,2 58,3 56,3 41,2

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 31,0 54,1 68,8 37,2

Telekomunikační činnosti (61) 18,0 46,6 25,0 22,0

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 40,2 60,4 57,8 44,8

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 14,2 23,1 . 15,0

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 25,5 20,0 53,5 25,5

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 16,7 27,7 26,6 20,5

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 23,8 22,7 . 23,5

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 15,9 27,8 26,9 20,3

Celkem 15,1 20,8 28,9 16,7

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 48: Firmy využívající placené cloudové služby provozované na sdílených serverech poskytovatelů služeb, leden 2017 

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 5,9 6,9 16,2 6,9

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 7,5 13,2 25,2 9,8

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 5,4 4,0 3,8 5,1

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 5,8 5,9 27,0 6,5

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 4,1 2,3 17,6 4,8

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 6,3 9,0 15,1 7,3

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 8,5 5,0 22,3 8,8

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 6,0 2,5 17,3 6,0

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 10,0 7,6 12,7 10,1

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 4,5 15,0 8,2 6,7

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  9,1 10,5 14,5 9,8

 Stavebnictví – F (41–43) 9,1 3,9 17,5 8,6

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 9,7 19,2 20,1 11,0

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 8,5 6,8 23,7 8,5

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 11,6 20,5 21,2 12,8

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 7,0 24,1 18,7 9,2

 Doprava a skladování – H (49–53)            5,1 11,6 21,4 6,9

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 3,6 13,3 25,3 4,5

Ubytování (55) 6,4 14,2 21,4 7,6

Stravování a pohostinství (56) 2,6 12,4 27,3 3,3

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 20,7 29,9 45,8 23,7

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 15,4 44,8 44,7 22,3

Telekomunikační činnosti (61) 12,4 23,9 25,0 14,5

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 23,2 27,6 49,1 25,3

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 5,2 12,4 . 5,8

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 12,3 19,0 47,0 13,9

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 5,9 13,3 22,2 9,2

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 9,7 52,0 . 14,0

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 5,5 12,4 22,3 8,8

Celkem 8,1 11,3 20,5 9,2

Využívání vybraných manažerských informačních systémů

Tab. 50: Firmy používající systém ERP pro sdílení informací mezi různými oblastmi firmy, leden 2017 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 20,4 65,7 87,6 36,6

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 14,1 52,1 82,9 27,0

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 9,9 32,8 73,1 17,1

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 16,2 53,4 83,7 25,0

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 18,9 67,0 89,5 41,0

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 22,0 73,6 87,7 36,7

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 33,1 76,1 80,4 49,3

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 36,1 73,5 88,5 52,5

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 21,8 73,0 92,2 60,3

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 14,5 65,7 84,7 27,7

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  14,5 39,8 80,0 25,4

 Stavebnictví – F (41–43) 11,6 34,7 79,4 14,8

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 30,5 59,8 77,4 35,0

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 31,9 49,5 81,0 35,0

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 39,7 69,5 95,0 44,1

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 14,3 46,5 65,6 19,6

 Doprava a skladování – H (49–53)            8,2 28,6 65,5 14,1

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 8,2 25,7 50,3 9,8

Ubytování (55) 18,3 32,7 16,2 20,2

Stravování a pohostinství (56) 4,7 19,0 68,3 5,9

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 36,7 56,0 71,7 41,9

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 25,0 61,5 36,7 32,1

Telekomunikační činnosti (61) 30,3 58,6 100,0 37,4

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 40,2 54,6 76,4 44,6

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 16,6 51,9 . 19,2

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 19,5 46,2 76,2 24,0

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 12,6 30,4 33,0 19,1

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 18,0 58,2 . 24,1

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 12,0 29,7 31,0 18,7

Celkem 19,7 53,0 77,4 27,7

Tab. 49: Firmy využívající placené cloudové služby provozované na serverech vyhrazených poskytovateli výlučně pro jejich firmu

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 14,6 36,3 43,1 22,1

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 10,1 31,0 45,8 17,1

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 5,8 19,1 30,8 9,5

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 14,3 37,8 43,0 19,4

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 12,6 40,4 44,0 24,5

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 13,4 47,5 45,1 22,6

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 23,2 44,4 39,4 30,6

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 22,9 30,7 50,6 27,9

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 11,5 27,3 34,4 23,7

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 18,1 32,0 42,8 21,9

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  13,4 31,0 67,3 21,5

 Stavebnictví – F (41–43) 7,6 15,4 35,0 8,7

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 25,3 45,7 55,3 28,4

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 28,8 51,8 68,6 32,5

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 31,5 49,7 70,4 34,3

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 13,4 33,8 43,4 16,6

 Doprava a skladování – H (49–53)            6,9 21,8 36,1 10,7

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 5,5 31,1 44,4 7,7

Ubytování (55) 14,2 43,8 42,6 18,4

Stravování a pohostinství (56) 2,6 18,7 45,3 3,7

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 53,5 63,9 76,2 56,5

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 37,7 70,5 75,6 45,6

Telekomunikační činnosti (61) 50,9 72,4 100,0 56,1

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 57,2 61,7 72,9 58,8

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 11,0 29,9 . 12,4

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 21,5 38,0 60,8 24,4

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 10,8 19,0 29,1 14,4

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 20,6 76,0 . 26,4

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 9,6 17,5 28,7 13,4

Celkem 16,6 34,3 45,7 20,8

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 1,2 4,7 11,7 2,8

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) . 2,6 13,4 1,3

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 1,1 . . 1,3

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) . . . .

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 2,0 . 8,5 2,1

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 2,4 7,7 7,4 3,8

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) . . 41,9 5,5

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 1,6 8,7 12,1 4,8

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) . 8,9 13,3 7,8

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) . 3,3 8,0 1,0

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  0,8 . . 0,9

 Stavebnictví – F (41–43) 1,3 . 0,0 1,1

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 3,0 8,3 11,0 3,8

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 9,3 16,9 . 10,4

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 1,6 5,6 13,8 2,3

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 2,4 8,4 9,1 3,3

 Doprava a skladování – H (49–53)            2,8 4,5 7,4 3,3

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 0,4 4,2 . 0,7

Ubytování (55) 1,4 . . 1,2

Stravování a pohostinství (56) . 8,2 . 0,5

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 1,1 . . 1,6

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) . . . .

Telekomunikační činnosti (61) . . . .

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 1,4 . 13,5 1,8

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) . . . .

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 1,5 3,9 . 1,8

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 0,9 2,7 . 1,5

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) . . . .

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 0,8 2,6 . 1,4

Celkem 1,7 4,3 9,2 2,4

Tab. 51: Firmy používající systém CRM pro správu a využití informací o svých zákaznících, leden 2017

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 52: Firmy používající systém SCM pro elektronické sdílení informací v dodavatelském řetězci, leden 2017

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Automatizované sdílení informací o objednávkách

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 49,1 84,4 94,2 61,2

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 41,8 70,7 93,2 51,6

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 35,0 67,3 84,5 43,7

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 45,0 76,9 91,9 52,3

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 56,6 82,5 93,5 68,4

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 45,1 90,5 91,1 57,5

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 67,0 84,9 92,0 74,2

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 63,1 93,9 96,6 75,6

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 52,8 81,9 95,8 75,6

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 48,9 87,9 98,3 58,7

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  38,6 63,5 80,0 47,9

 Stavebnictví – F (41–43) 32,2 72,3 83,2 37,0

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 61,8 83,3 89,6 64,9

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 63,3 78,0 92,5 65,7

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 73,1 91,3 96,4 75,6

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 42,0 70,2 84,8 46,5

 Doprava a skladování – H (49–53)            30,6 57,3 82,4 37,4

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 31,9 58,7 92,7 34,3

Ubytování (55) 47,0 64,5 100,0 49,8

Stravování a pohostinství (56) 26,7 53,2 88,9 28,5

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 60,8 80,3 77,7 65,1

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 53,1 71,9 61,3 56,9

Telekomunikační činnosti (61) 62,4 84,2 100,0 67,1

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 62,1 81,5 78,6 66,6

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 25,8 57,2 . 28,3

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 43,5 68,8 83,0 47,4

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 27,4 48,5 52,0 35,1

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 50,1 83,6 . 55,1

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 24,8 47,7 50,0 33,5

Celkem 45,2 75,4 86,7 52,1

Elektronické sdílení informací k řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 7,1 21,5 41,8 13,2

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 6,2 25,0 35,4 12,3

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 3,8 6,5 23,1 5,1

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 12,2 12,1 37,8 13,0

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 5,4 26,1 38,3 15,1

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 7,2 23,1 39,6 12,3

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 5,4 19,1 44,6 12,7

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 7,2 19,2 35,7 13,5

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 11,4 43,5 63,9 38,1

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 6,0 11,7 27,7 8,1

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  0,8 14,0 23,6 5,8

 Stavebnictví – F (41–43) 3,9 10,5 8,7 4,7

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 17,2 42,0 46,3 20,8

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 21,5 53,1 40,6 26,1

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 17,5 41,2 59,5 21,0

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 14,8 36,5 38,8 17,9

 Doprava a skladování – H (49–53)            5,4 18,5 41,8 9,1

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 5,3 15,4 36,6 6,3

Ubytování (55) 9,8 21,8 41,2 11,7

Stravování a pohostinství (56) 3,7 9,2 34,2 4,2

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 18,8 17,8 37,4 19,6

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 15,3 21,8 7,3 15,9

Telekomunikační činnosti (61) 17,7 20,8 62,5 20,3

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 19,8 16,7 41,4 20,3

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 5,5 4,2 . 5,5

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 6,3 10,7 45,4 7,7

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 5,5 10,7 11,1 7,4

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 18,8 41,8 . 21,7

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 4,0 9,9 9,9 6,2

Celkem 8,9 21,1 37,7 12,2

Tab. 53: Firmy používající automatizované sdílení dat o přijatých/zadaných objednávkách, leden 2017 

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 54: Firmy sdílející elektronicky informace za účelem řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, leden 2017 

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 4,8 11,4 26,2 8,0

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 1,1 10,6 26,9 4,8

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 3,8 3,6 7,7 3,9

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 8,3 7,5 26,9 8,8

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 3,1 14,5 23,8 8,7

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 5,8 13,8 25,3 8,5

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 3,0 7,6 41,0 7,7

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 4,5 10,1 20,7 7,8

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 11,4 25,8 39,2 24,7

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 4,5 3,3 14,8 4,7

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  0,8 11,4 23,6 5,1

 Stavebnictví – F (41–43) 3,0 7,6 4,7 3,5

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 12,5 31,0 26,3 15,0

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 16,1 42,8 29,3 19,9

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 12,6 30,6 35,0 15,1

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 10,7 24,6 20,2 12,5

 Doprava a skladování – H (49–53)            4,3 7,2 27,5 5,7

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 4,4 11,6 20,3 5,1

Ubytování (55) 9,2 20,0 19,9 10,8

Stravování a pohostinství (56) 2,7 3,5 20,5 2,9

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 15,6 16,2 32,5 16,6

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 13,2 13,5 7,3 12,9

Telekomunikační činnosti (61) 13,2 15,8 62,5 16,0

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 16,5 16,7 34,5 17,4

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 4,3 4,2 . 4,4

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 4,9 10,7 39,0 6,4

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 4,5 8,3 7,7 5,8

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 15,9 41,8 . 19,2

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 3,2 7,4 6,3 4,7

Celkem 6,6 13,5 24,6 8,5

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 3,8 15,6 35,0 9,0

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 5,1 17,6 30,2 9,5

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 1,9 5,2 11,6 3,0

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 7,3 9,1 24,3 8,2

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 4,3 14,8 32,2 10,3

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 3,4 21,2 33,1 8,8

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 2,9 12,6 33,1 8,3

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 2,9 13,5 30,5 8,8

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 8,1 29,7 58,5 30,8

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 1,5 8,4 17,6 3,6

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  0,0 10,9 16,4 4,0

 Stavebnictví – F (41–43) 0,4 6,6 4,0 1,1

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 11,1 33,2 43,4 14,5

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 13,7 48,3 40,6 18,8

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 11,6 32,2 54,3 14,7

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 9,2 25,9 36,9 12,0

 Doprava a skladování – H (49–53)            1,6 17,5 34,2 5,7

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 1,6 5,8 11,8 2,0

Ubytování (55) 2,6 6,0 21,3 3,2

Stravování a pohostinství (56) 1,3 5,6 6,8 1,5

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 6,8 7,9 16,7 7,5

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 7,0 7,9 0,0 6,8

Telekomunikační činnosti (61) 5,4 4,9 37,5 6,9

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 7,0 8,2 17,9 7,8

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 4,0 0,0 . 3,8

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 4,3 1,9 23,6 4,4

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 4,1 6,8 7,5 5,1

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 12,8 26,6 . 14,3

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 3,1 6,3 7,0 4,4

Celkem 4,8 15,1 30,1 7,6

Tab. 55: Firmy používající pro elektronické sdílení informací vlastní webové stránky či webové stránky svých obchodních 

partnerů, leden 2017

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 56: Firmy používající pro elektronické sdílení informací elektronickou výměnu dat, leden 2017 

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Elektronická fakturace

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 18,1 24,9 45,4 21,8

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 28,3 59,7 88,0 39,1

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 14,9 15,5 26,9 15,5

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 14,7 20,1 35,1 16,3

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 17,5 35,3 42,7 25,6

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 15,9 14,1 37,9 16,5

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 11,4 17,8 60,6 17,6

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 23,1 13,7 33,4 21,2

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 13,3 33,1 59,7 34,2

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 15,5 15,5 24,3 15,9

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  19,0 23,7 27,3 20,8

 Stavebnictví – F (41–43) 15,0 4,1 16,8 13,9

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 19,4 40,6 42,2 22,4

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 19,2 29,9 23,6 20,7

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 20,5 46,5 66,3 24,3

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 17,8 35,0 29,8 20,0

 Doprava a skladování – H (49–53)            10,0 25,8 29,3 13,5

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 13,5 15,3 20,8 13,7

Ubytování (55) 15,8 17,4 21,4 16,1

Stravování a pohostinství (56) 12,7 13,3 20,5 12,8

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 22,1 25,9 32,9 23,4

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 20,4 26,4 30,9 22,0

Telekomunikační činnosti (61) 27,7 10,2 37,5 25,9

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 21,6 27,4 32,7 23,3

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 8,8 0,0 . 8,3

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 11,1 10,4 35,9 11,5

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 12,9 21,4 19,4 15,8

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 16,5 25,3 . 16,7

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 12,5 21,3 20,2 15,7

Celkem 16,1 24,0 38,6 18,4

průměrný podíl  zasílaných e-faktur z celkového počtu všech zasílaných faktur firmami v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 7,8 10,6 23,3 9,6

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 6,9 21,3 38,7 12,1

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 7,7 4,0 6,6 6,9

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 7,2 9,4 16,7 7,9

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 8,6 14,6 17,4 11,4

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 6,5 6,5 16,2 6,9

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 6,2 7,4 46,0 10,1

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 11,1 5,4 19,3 10,2

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 5,9 22,3 36,2 20,6

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 7,7 7,6 12,1 7,9

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  5,5 6,6 6,5 5,9

 Stavebnictví – F (41–43) 5,5 0,5 5,7 5,0

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 8,4 15,3 16,2 9,4

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 5,4 12,5 1,6 6,3

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 8,8 18,0 21,6 10,1

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 9,1 11,6 15,1 9,6

 Doprava a skladování – H (49–53)            2,4 8,9 11,4 3,9

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 4,9 7,6 6,2 5,1

Ubytování (55) 4,8 9,8 13,9 5,6

Stravování a pohostinství (56) 4,9 5,3 2,1 4,9

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 13,9 16,3 16,2 14,4

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 10,4 12,0 18,2 11,2

Telekomunikační činnosti (61) 18,9 5,0 13,0 16,8

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 13,8 18,3 16,2 14,8

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 4,9 0,0 . 4,7

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 7,2 5,9 15,5 7,2

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 6,5 11,2 7,7 7,9

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 13,4 13,9 . 12,9

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 5,7 11,1 8,1 7,5

Celkem 7,0 10,1 18,1 8,0

Tab. 57: Firmy zasílající elektronické faktury ve standardizovaném formátu určeném pro automatizované zpracování dat, 

leden 2017 

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 58: Průměrný podíl e-faktur zaslaných firmami ve standardizovaném formátu určeném pro automatizované zpracování dat 

na celkovém počtu jimi vystavených a zaslaných faktur, leden 2017 

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 69,8 78,0 83,0 72,8

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 47,4 59,1 83,0 52,1

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 56,8 76,4 88,5 62,1

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 78,3 85,0 81,0 79,6

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 74,5 76,3 82,9 75,9

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 72,5 80,7 80,5 74,8

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 87,4 85,9 92,8 87,5

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 72,8 85,8 81,6 77,6

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 65,3 70,7 84,3 73,0

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 74,1 80,9 83,7 75,8

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  68,1 75,7 87,3 71,3

 Stavebnictví – F (41–43) 63,4 79,4 72,1 65,2

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 69,9 82,3 78,9 71,6

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 76,3 78,8 64,0 76,4

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 77,9 85,0 92,9 79,0

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 53,5 79,1 72,5 56,9

 Doprava a skladování – H (49–53)            48,2 72,8 82,7 53,9

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 59,7 77,5 91,0 61,3

Ubytování (55) 75,9 90,5 100,0 78,1

Stravování a pohostinství (56) 54,2 64,9 86,3 54,9

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 80,2 85,4 77,7 81,0

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 83,9 89,2 77,6 84,4

Telekomunikační činnosti (61) 88,3 85,7 75,0 87,3

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 78,2 84,6 78,2 79,4

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 59,9 66,0 . 60,3

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 76,1 73,0 95,2 76,1

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 63,7 71,6 78,1 67,0

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 83,5 91,1 . 84,8

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 61,5 71,1 77,2 65,5

Celkem 67,0 77,6 82,2 69,4

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 21,4 14,6 7,8 18,7

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 38,6 10,3 1,7 29,7

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 26,1 16,1 7,6 23,3

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 16,5 8,6 5,4 14,8

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 16,2 16,5 7,9 15,5

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 19,3 17,2 13,8 18,6

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 8,4 7,6 3,6 7,8

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 19,3 14,2 8,6 16,7

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 24,3 16,6 5,4 15,9

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 20,4 15,8 9,9 19,0

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  22,2 12,9 10,9 19,0

 Stavebnictví – F (41–43) 30,5 20,6 23,6 29,4

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 22,6 9,3 14,6 20,9

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 18,1 11,5 30,3 17,4

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 16,1 5,0 0,0 14,5

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 35,7 16,6 21,4 33,2

 Doprava a skladování – H (49–53)            47,1 18,7 10,4 40,7

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 31,6 16,2 4,5 30,2

Ubytování (55) 18,2 4,1 0,0 16,2

Stravování a pohostinství (56) 36,1 28,0 6,8 35,5

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 11,4 6,3 14,0 10,6

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 9,1 7,9 14,6 9,2

Telekomunikační činnosti (61) 3,6 9,4 12,5 4,8

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 13,1 5,6 14,0 11,7

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 32,2 34,0 60,1 32,4

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 18,6 18,9 3,2 18,3

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 26,8 18,6 15,2 23,7

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 11,6 8,9 0,0 10,9

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 28,6 18,8 15,8 24,7

Celkem 25,5 15,0 10,3 23,1

Tab. 59: Firmy zasílající elektronické faktury ve formátu neumožňujícím jejich automatizované zpracování (např. faktury, které 

jsou součástí e-mailu či faktury ve formátu PDF), leden 2017

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 60: Firmy zasílající faktury pouze klasickou cestou v papírové podobě, leden 2017 

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 3,3 8,2 8,7 4,9

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 3,5 5,6 10,2 4,4

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 2,7 15,3 7,7 5,6

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 3,7 6,4 16,2 4,6

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 2,7 1,2 7,3 2,6

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 5,3 6,2 8,0 5,6

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 4,9 11,4 14,3 7,6

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 1,8 16,9 6,3 6,8

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 0,0 11,1 9,7 6,6

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 1,5 6,4 9,6 2,8

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  10,9 7,9 20,0 10,6

 Stavebnictví – F (41–43) 5,1 10,7 20,6 5,9

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 3,9 4,4 7,5 4,0

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 7,8 0,6 0,0 6,7

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 2,7 3,5 5,0 2,9

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 4,0 8,4 10,3 4,7

 Doprava a skladování – H (49–53)            1,1 10,9 17,5 3,5

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 5,8 14,0 25,3 6,5

Ubytování (55) 8,5 9,6 21,4 8,8

Stravování a pohostinství (56) 4,8 18,3 27,3 5,7

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 10,7 16,4 17,8 12,1

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 6,4 16,5 39,4 10,1

Telekomunikační činnosti (61) 22,3 11,2 25,0 21,0

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 9,8 16,9 11,2 11,2

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 4,9 9,1 . 5,3

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 9,9 10,4 7,5 9,9

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 2,7 5,9 16,3 4,6

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 5,9 8,9 . 6,7

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 2,3 5,8 16,1 4,4

Celkem 4,7 8,4 11,3 5,6

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 28,2 32,9 44,2 30,5

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 33,6 43,9 54,0 37,2

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 20,2 42,3 26,9 25,2

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 28,1 33,4 32,4 29,2

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 24,3 34,7 39,3 29,1

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 25,2 35,5 40,5 28,2

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 17,6 22,8 52,7 22,2

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 36,8 22,6 38,6 32,7

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 27,6 38,3 60,3 41,2

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 29,8 25,2 35,4 29,1

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  31,1 24,2 36,4 29,6

 Stavebnictví – F (41–43) 27,1 12,8 27,9 25,6

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 30,7 43,9 62,4 33,0

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 38,8 55,9 58,6 41,4

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 28,9 38,0 53,9 30,4

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 30,2 48,6 68,4 33,6

 Doprava a skladování – H (49–53)            34,1 43,0 36,3 35,7

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 27,7 35,4 32,6 28,3

Ubytování (55) 33,4 29,2 42,6 32,9

Stravování a pohostinství (56) 25,8 41,4 27,3 26,6

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 26,7 34,9 43,1 29,0

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 30,4 37,0 46,7 32,5

Telekomunikační činnosti (61) 33,1 47,1 50,0 35,8

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 24,9 33,2 41,2 27,3

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 17,8 24,1 . 18,5

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 23,7 25,6 37,5 24,2

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 23,8 31,8 25,7 26,2

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 36,9 34,2 . 36,0

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 22,4 31,7 25,9 25,4

Celkem 28,1 33,0 42,9 29,6

Tab. 61: Firmy zasílající faktury prostřednictvím datových schránek, leden 2017

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 62: Firmy přijímající elektronické faktury ve standardizovaném formátu určeném pro automatizované zpracování dat, leden 

2017 

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 83,0 87,3 90,4 84,7

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 68,5 84,1 96,6 73,8

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 76,5 72,2 92,4 76,2

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 89,1 95,3 91,8 90,3

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 84,7 83,5 89,0 84,7

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 84,6 85,1 86,9 84,8

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 94,7 88,6 92,8 92,8

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 85,3 89,6 87,4 86,8

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 81,3 88,7 92,8 87,3

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 85,5 100,0 93,7 88,7

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  82,0 82,9 98,2 83,2

 Stavebnictví – F (41–43) 78,4 99,4 88,9 80,8

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 80,1 85,8 90,8 81,0

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 79,2 84,8 86,7 80,1

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 85,4 89,4 96,4 86,1

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 71,4 79,0 87,8 72,9

 Doprava a skladování – H (49–53)            74,9 84,8 93,0 77,4

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 70,1 86,8 91,0 71,5

Ubytování (55) 75,2 92,5 100,0 77,7

Stravování a pohostinství (56) 68,4 81,4 86,3 69,2

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 90,3 95,8 86,1 91,0

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 92,9 94,3 100,0 93,6

Telekomunikační činnosti (61) 95,6 100,0 75,0 95,1

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 88,9 95,7 84,3 89,9

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 77,7 81,6 . 77,9

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 90,0 86,6 95,0 89,7

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 74,9 74,5 86,6 75,6

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 79,4 92,4 . 81,4

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 74,4 74,1 86,0 75,2

Celkem 80,4 86,7 90,4 81,9

RFID – Identifikace na radiové frekvenci

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem
 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 4,3 20,3 40,7 10,9

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 2,4 12,0 43,8 6,9

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 1,9 17,1 38,5 6,5

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 0,0 9,6 43,1 3,1

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 2,3 25,5 42,0 13,5

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 7,7 19,6 33,7 11,6

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 15,2 31,5 52,6 23,1

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 5,7 23,6 39,1 14,4

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 3,6 24,2 46,4 23,6

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 3,0 19,4 30,8 7,5

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  1,8 17,4 34,5 8,1

 Stavebnictví – F (41–43) 3,0 7,4 25,6 3,7

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 5,3 20,8 31,5 7,7

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 5,7 11,5 52,8 7,2

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 6,5 25,3 33,6 9,1

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 3,2 17,6 26,7 5,6

 Doprava a skladování – H (49–53)            4,1 14,0 38,9 7,2

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 4,2 18,5 51,3 5,6

Ubytování (55) 6,8 26,3 62,6 9,9

Stravování a pohostinství (56) 3,3 11,0 45,3 4,0

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 12,4 22,1 29,1 15,0

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 7,0 14,0 7,3 8,2

Telekomunikační činnosti (61) 17,8 45,8 62,5 23,6

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 12,7 21,2 29,6 15,1

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 3,4 21,8 . 4,7

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 9,5 13,6 37,7 10,7

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 4,8 18,3 10,9 9,1

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 2,1 7,6 . 3,3

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 5,2 18,5 10,5 9,5

Celkem 5,0 18,4 35,4 8,6

Tab. 63: Firmy přijímající elektronické faktury ve formátu neumožňujícím jejich automatizované zpracování (např. faktury, které 

jsou součástí e-mailu či faktury ve formátu PDF), leden 2017

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 64: Firmy používající RFID či systém NFC, leden 2017 

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Elektronický prodej

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 18,7 30,9 54,5 24,4

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 18,1 42,9 72,6 27,0

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 26,6 26,3 53,9 27,6

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 20,0 33,7 37,8 23,0

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 19,3 27,4 54,8 25,2

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 13,4 31,2 46,1 18,9

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 30,8 39,2 59,8 35,7

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 19,6 23,7 42,0 23,0

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 30,2 40,7 72,9 47,0

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 18,4 28,5 45,1 21,6

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  6,3 17,2 34,5 11,0

 Stavebnictví – F (41–43) 7,3 14,4 14,8 8,2

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 34,4 60,8 64,1 38,1

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 25,5 54,4 64,3 30,0

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 38,5 64,7 85,8 42,4

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 31,3 56,7 50,1 34,7

 Doprava a skladování – H (49–53)            12,7 21,1 45,6 15,5

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 30,2 56,9 70,3 32,4

Ubytování (55) 58,0 83,4 78,7 61,6

Stravování a pohostinství (56) 20,6 31,2 65,8 21,4

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 37,4 46,2 41,2 39,1

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 63,1 55,2 58,8 61,4

Telekomunikační činnosti (61) 52,6 73,0 75,0 56,4

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 29,5 41,6 31,8 31,9

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 11,3 5,5 . 10,9

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 13,4 13,7 42,0 14,1

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 13,3 18,1 23,8 15,4

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 62,5 83,6 . 65,8

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 7,7 16,4 20,7 11,3

Celkem 20,9 31,8 49,3 23,9

Tab. 66: Prodeje uskutečněné v roce 2016 pomocí elektronických objednávek celkem

podíl na celkových tržbách  firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 9,9 17,4 50,5 40,8

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 9,2 22,1 48,0 33,0

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 13,4 11,5 18,6 15,2

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 8,9 13,4 21,1 16,2

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 17,8 15,4 25,4 22,7

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 4,2 14,5 26,8 19,1

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 14,5 12,4 83,6 75,9

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 10,0 13,2 39,6 31,3

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 32,5 48,4 65,5 64,2

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 5,5 3,3 34,8 17,1

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  9,4 10,2 55,2 39,6

 Stavebnictví – F (41–43) 1,7 0,7 3,2 1,8

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 15,1 30,2 29,2 25,1

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 12,1 42,3 31,5 30,7

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 14,5 26,9 46,3 27,5

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 22,2 27,7 14,0 17,0

 Doprava a skladování – H (49–53)            4,8 13,8 25,9 17,7

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 14,6 21,5 12,1 16,3

Ubytování (55) 30,2 31,7 23,2 29,6

Stravování a pohostinství (56) 5,7 5,8 5,4 5,6

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 20,9 25,5 29,3 27,1

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 37,0 15,5 30,6 28,2

Telekomunikační činnosti (61) 23,3 26,7 32,6 31,7

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 14,2 28,3 24,4 23,5

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 4,7 5,5 . 4,4

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 6,5 1,0 29,2 8,7

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 14,1 33,7 23,8 25,3

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 41,0 38,5 . 47,4

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 7,5 33,4 16,1 21,7

Celkem 11,6 19,5 42,9 31,1

Tab. 65: Firmy, které v roce 2016 prodávaly elektronicky materiál, zboží nebo služby celkem

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 14,5 15,9 20,6 15,3

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 16,7 21,3 31,7 18,6

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 22,8 20,2 30,8 22,5

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 17,5 26,1 27,0 19,3

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 11,2 15,0 24,5 13,7

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 10,0 13,1 20,3 11,1

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 21,6 20,2 10,7 20,3

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 15,2 9,6 14,4 13,4

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 22,1 6,4 16,9 15,4

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 14,0 25,0 23,9 16,6

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  5,3 12,0 25,5 8,4

 Stavebnictví – F (41–43) 6,0 14,2 8,4 6,9

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 31,1 54,2 57,5 34,4

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 22,9 50,2 58,5 27,1

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 34,0 55,5 80,4 37,4

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 29,8 54,1 42,7 32,8

 Doprava a skladování – H (49–53)            8,2 11,4 38,3 10,0

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 29,4 55,2 70,3 31,6

Ubytování (55) 56,2 83,4 78,7 60,0

Stravování a pohostinství (56) 20,2 27,8 65,8 20,9

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 33,9 40,9 35,5 35,3

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 60,2 55,2 58,8 59,3

Telekomunikační činnosti (61) 50,0 68,0 75,0 53,5

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 25,9 35,3 23,8 27,5

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 10,4 4,1 . 10,0

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 10,3 10,0 15,1 10,4

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 12,1 13,5 17,8 12,9

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 59,7 83,6 . 63,4

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 6,7 11,7 14,3 8,8

Celkem 18,0 22,4 27,0 19,1

Tab. 68: Prodeje uskutečněné v roce 2016 pomocí elektronických objednávek přes webové stránky

podíl na celkových tržbách  firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 3,6 2,2 8,4 6,8

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 3,4 4,2 7,9 5,9

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 5,4 6,5 1,1 3,8

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 3,9 2,2 2,3 2,6

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 5,1 1,0 7,0 5,5

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 1,9 2,5 3,1 2,7

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 6,4 2,7 0,9 1,2

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 5,3 1,4 3,6 3,3

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 2,2 0,8 14,4 13,5

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 2,7 0,6 5,3 3,0

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  0,2 5,7 4,2 4,5

 Stavebnictví – F (41–43) 1,1 0,4 0,7 0,7

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 7,7 12,8 18,6 13,5

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 10,6 16,3 15,7 14,4

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 5,5 9,9 27,1 13,0

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 18,5 23,0 11,8 14,2

 Doprava a skladování – H (49–53)            2,5 7,7 12,1 8,6

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 12,2 15,5 8,5 12,4

Ubytování (55) 25,1 23,9 14,3 22,6

Stravování a pohostinství (56) 4,8 2,6 5,1 4,4

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 15,1 17,0 16,6 16,5

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 30,3 11,5 25,8 23,2

Telekomunikační činnosti (61) 18,4 17,5 15,3 15,6

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 8,5 18,5 14,7 14,6

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 3,4 0,0 . 2,4

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 3,2 0,2 5,6 2,3

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 7,5 10,9 14,6 11,2

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 31,2 27,3 . 41,7

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 1,6 9,8 4,7 6,2

Celkem 5,9 6,8 10,3 8,6

Tab. 67: Firmy, které v roce 2016 prodávaly elektronicky materiál, zboží nebo služby přes webové stránky

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 11,7 10,3 13,8 11,5

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 13,8 11,6 18,4 13,5

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 22,8 17,9 30,8 22,1

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 15,6 23,0 24,2 17,2

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 7,9 10,3 19,2 9,7

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 6,6 4,6 14,7 6,5

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 14,5 10,3 7,2 12,7

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 11,2 5,9 6,3 9,1

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 22,1 6,4 7,8 12,6

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 12,0 18,9 20,5 13,8

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  4,3 9,1 18,2 6,5

 Stavebnictví – F (41–43) 4,8 14,2 4,0 5,7

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 26,2 45,0 42,0 28,7

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 19,9 39,7 46,1 23,0

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 26,7 42,3 48,6 28,9

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 28,1 53,6 37,2 31,1

 Doprava a skladování – H (49–53)            5,8 8,6 29,7 7,2

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 28,1 55,2 70,3 30,5

Ubytování (55) 56,2 83,4 78,7 60,0

Stravování a pohostinství (56) 18,5 27,8 65,8 19,3

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 23,3 27,8 28,4 24,4

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 48,4 41,7 58,8 47,8

Telekomunikační činnosti (61) 49,1 58,1 62,5 50,9

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 14,0 21,9 15,7 15,5

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 9,2 4,1 . 8,8

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 8,1 8,3 10,4 8,1

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 11,2 9,7 12,3 10,9

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 56,7 76,0 . 60,1

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 6,0 8,1 8,7 6,8

Celkem 15,0 17,2 19,3 15,5

Tab. 70: Firmy, které v roce 2016 prodávaly prostřednictvím webových stránek jiným firmám (B2B)/veř.správě (B2G) 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 12,4 15,3 18,4 13,6

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 12,8 21,3 25,0 15,6

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 16,8 18,2 30,8 17,6

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 15,2 24,6 21,6 17,1

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 10,3 14,8 19,2 12,6

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 10,0 13,1 18,0 11,0

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 19,2 20,2 10,7 18,7

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 12,3 9,4 13,8 11,6

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 18,4 6,4 16,9 14,1

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 11,5 21,7 23,9 14,1

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  4,5 12,0 21,8 7,6

 Stavebnictví – F (41–43) 6,0 6,8 4,4 6,1

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 25,5 47,5 47,3 28,6

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 21,6 47,2 58,5 25,6

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 28,9 45,6 76,9 31,7

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 21,6 51,5 26,5 24,8

 Doprava a skladování – H (49–53)            6,1 11,4 28,4 7,9

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 23,1 43,1 51,2 24,8

Ubytování (55) 46,3 66,0 57,5 49,0

Stravování a pohostinství (56) 15,2 20,7 47,8 15,7

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 30,2 36,4 32,9 31,4

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 53,3 44,9 51,6 51,7

Telekomunikační činnosti (61) 35,7 60,5 62,5 40,3

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 24,4 32,2 23,8 25,9

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 7,9 4,1 . 7,7

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 7,9 10,0 12,1 8,2

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 9,0 12,8 15,4 10,5

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 40,7 67,1 . 43,9

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 5,3 11,5 13,5 7,8

Celkem 14,9 20,0 22,9 16,1

Tab. 69: Firmy, které v roce 2016 prodávaly prostřednictvím webových stránek soukromým osobám (B2C)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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podíl na celkových tržbách z prodeje přes webové stránky  v dané velikostní a odvětvové skupině firem (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 34,3 10,0 56,2 52,3

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 31,1 7,4 20,8 17,6

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 63,1 15,1 49,2 29,0

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 59,4 23,3 44,2 42,4

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 41,1 9,9 10,7 12,3

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 32,6 3,3 43,6 29,9

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 14,8 13,6 0,1 4,8

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 11,8 6,3 22,5 19,6

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 41,9 32,0 72,3 72,1

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 44,0 23,1 57,2 52,3

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  9,1 2,3 8,3 6,1

 Stavebnictví – F (41–43) 50,4 71,5 72,1 61,1

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 33,6 29,5 35,0 33,1

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 23,8 12,0 34,4 20,1

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 19,1 26,5 10,7 16,2

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 67,7 58,5 83,6 75,3

 Doprava a skladování – H (49–53)            14,9 12,6 28,8 24,0

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 63,1 74,7 77,8 69,9

Ubytování (55) 62,1 76,7 88,8 71,9

Stravování a pohostinství (56) 66,1 46,0 59,3 61,5

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 23,4 25,0 55,0 43,7

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 20,0 44,4 83,4 59,7

Telekomunikační činnosti (61) 50,6 82,8 64,3 64,7

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 18,2 14,1 22,7 18,7

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 60,8 90,0 . 55,8

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 29,9 65,4 21,4 26,9

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 51,8 18,6 66,0 44,4

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 60,4 65,2 . 70,5

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 11,4 10,0 36,4 16,1

Celkem 35,1 24,7 45,3 39,7

Tab. 72: Prodeje uskutečněné v roce 2016 přes webové stránky jiným firmám(B2B)/ veřejné správě (B2G)

podíl na celkových tržbách z prodeje přes webové stránky  v dané velikostní a odvětvové skupině firem (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 65,7 90,0 43,8 47,7

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 68,9 92,6 79,2 82,4

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 36,9 84,9 50,8 71,0

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 40,6 76,7 55,8 57,6

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 58,9 90,1 89,3 87,7

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 67,4 96,7 56,4 70,1

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 85,2 86,4 99,9 95,2

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 88,2 93,7 77,5 80,4

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 58,1 68,0 27,7 27,9

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 56,0 76,9 42,8 47,7

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  90,9 97,7 91,7 93,9

 Stavebnictví – F (41–43) 49,6 28,5 27,9 38,9

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 66,4 70,5 65,0 66,9

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 76,2 88,0 65,6 79,9

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 80,9 73,5 89,3 83,8

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 32,3 41,5 16,4 24,7

 Doprava a skladování – H (49–53)            85,1 87,4 71,2 76,0

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 36,9 25,3 22,2 30,1

Ubytování (55) 37,9 23,3 11,2 28,1

Stravování a pohostinství (56) 33,9 54,0 40,7 38,5

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 76,6 75,0 45,0 56,3

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 80,0 55,6 16,6 40,3

Telekomunikační činnosti (61) 49,4 17,2 35,7 35,3

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 81,8 85,9 77,3 81,3

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 39,2 10,0 . 44,2

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 70,1 34,6 78,6 73,1

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 48,2 81,4 34,0 55,6

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 39,6 34,8 . 29,5

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 88,6 90,0 63,6 83,9

Celkem 64,9 75,3 54,7 60,3

Tab. 71: Prodeje uskutečněné v roce 2016 přes webové stránky soukromým osobám (B2C)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru 

110 leden 2017 (rok 2016)



podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 14,1 15,1 20,0 14,8

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 16,7 16,5 31,7 17,4

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 22,8 20,2 30,8 22,5

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 16,6 26,1 27,0 18,6

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 11,2 15,0 24,5 13,7

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 10,0 11,8 19,5 10,8

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 21,1 19,0 10,7 19,6

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 14,2 9,6 12,6 12,6

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 20,3 6,4 16,3 14,6

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 13,0 25,0 23,9 15,9

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  5,3 12,0 23,6 8,2

 Stavebnictví – F (41–43) 5,6 14,2 8,4 6,5

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 30,5 53,7 56,5 33,8

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 22,4 47,2 58,5 26,3

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 33,1 55,5 80,4 36,5

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 29,8 54,1 40,8 32,7

 Doprava a skladování – H (49–53)            8,2 10,4 37,0 9,7

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 27,9 54,7 70,3 30,2

Ubytování (55) 54,9 82,4 78,7 58,8

Stravování a pohostinství (56) 18,6 27,8 65,8 19,5

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 33,8 40,6 31,3 34,9

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 60,2 55,2 58,8 59,3

Telekomunikační činnosti (61) 49,1 68,0 62,5 52,2

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 25,9 34,9 19,7 27,2

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 10,4 4,1 . 10,0

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 10,3 10,0 15,1 10,4

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 12,1 13,3 17,0 12,8

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 59,7 76,0 . 62,7

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 6,7 11,7 13,5 8,7

Celkem 17,6 21,8 26,1 18,6

Tab. 74: Firmy, které v roce 2016 prodávaly přes tzv. on-line třžiště (e-marketplaces)

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 1,0 1,1 2,1 1,1

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 1,8 4,8 . 2,8

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 3,4 . . 2,5

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 1,6 3,5 . 2,0

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) . . . 0,1

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) . 1,3 . 0,3

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) . . . 2,1

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 1,0 . 2,9 0,9

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 3,5 . . 1,8

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 1,0 . . 0,8

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  0,8 . . 0,8

 Stavebnictví – F (41–43) 0,9 . . 0,8

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 3,9 8,4 7,0 4,5

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 3,2 12,9 . 4,5

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 4,1 5,2 10,2 4,3

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 3,9 12,2 5,2 4,8

 Doprava a skladování – H (49–53)            1,8 3,0 7,7 2,3

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 8,5 27,7 26,3 10,0

Ubytování (55) 21,6 52,6 . 25,8

Stravování a pohostinství (56) 4,0 . . 4,1

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 5,2 7,9 8,3 5,8

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) . 12,0 . 3,7

Telekomunikační činnosti (61) 3,5 . . 5,6

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 6,1 6,8 . 6,3

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 1,2 . . 1,1

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 1,6 . . 1,5

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 1,5 1,0 3,4 1,5

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 7,6 32,9 . 10,4

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 0,8 . . 0,8

Celkem 2,6 3,2 4,0 2,7

Tab. 73: Firmy, které v roce 2016 prodávaly prostřednictvím jejich vlastních webových stránek

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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podíl na celkových tržbách z prodeje přes webové stránky  v dané velikostní a odvětvové skupině firem (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 94,8 97,5 97,8 97,7

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 98,3 99,0 78,0 85,4

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 98,4 100,0 100,0 99,7

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 99,2 90,3 84,5 90,5

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 100,0 100,0 99,0 99,1

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 100,0 97,6 99,1 98,7

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 86,4 76,3 100,0 93,5

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 88,2 100,0 89,1 90,0

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 97,7 100,0 99,9 99,9

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 85,4 100,0 100,0 97,3

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  96,9 100,0 90,2 93,9

 Stavebnictví – F (41–43) 89,4 100,0 100,0 94,7

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 97,6 90,8 97,7 95,7

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 97,6 87,3 95,4 91,6

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 97,7 92,7 99,0 97,2

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 97,4 90,3 95,7 94,8

 Doprava a skladování – H (49–53)            90,8 95,3 96,4 95,7

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 71,4 52,7 88,9 66,6

Ubytování (55) 69,7 49,8 87,0 62,5

Stravování a pohostinství (56) 76,6 93,7 92,1 83,3

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 96,5 97,6 93,0 94,5

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 99,0 98,9 100,0 99,5

Telekomunikační činnosti (61) 92,6 99,5 98,5 98,2

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 94,6 97,2 80,5 88,8

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 50,3 100,0 . 54,6

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 91,9 100,0 91,5 92,0

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 97,4 55,9 96,2 80,2

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 96,9 69,8 . 93,9

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 99,8 53,3 93,3 65,4

Celkem 95,0 89,8 97,0 95,2

Tab. 76: Prodeje uskutečněné v roce 2016 přes tzv. on-line třžiště (e-marketplaces)

podíl na celkových tržbách z prodeje přes webové stránky  v dané velikostní a odvětvové skupině firem (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 5,2 2,5 2,2 2,3

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 1,7 1,0 22,0 14,6

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 1,6 0,0 0,0 0,3

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 0,8 9,7 15,5 9,5

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 0,0 0,0 1,0 0,9

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 0,0 2,4 0,9 1,3

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 13,6 23,7 0,0 6,5

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 11,8 0,0 10,9 10,0

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 2,3 0,0 0,1 0,1

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 14,6 0,0 0,0 2,7

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  3,1 0,0 9,8 6,1

 Stavebnictví – F (41–43) 10,6 0,0 0,0 5,3

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 2,4 9,2 2,3 4,3

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 2,4 12,7 4,6 8,4

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 2,3 7,3 1,0 2,8

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 2,6 9,7 4,3 5,2

 Doprava a skladování – H (49–53)            9,2 4,7 3,6 4,3

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 28,6 47,3 11,1 33,4

Ubytování (55) 30,3 50,2 13,0 37,5

Stravování a pohostinství (56) 23,4 6,3 7,9 16,7

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 3,5 2,4 7,0 5,5

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 1,0 1,1 0,0 0,5

Telekomunikační činnosti (61) 7,4 0,5 1,5 1,8

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 5,4 2,8 19,5 11,2

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 49,7 0,0 . 45,4

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 8,1 0,0 8,5 8,0

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 2,6 44,1 3,8 19,8

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 3,1 30,2 . 6,1

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 0,2 46,7 6,7 34,6

Celkem 5,0 10,2 3,0 4,8

Tab. 75: Prodeje uskutečněné v roce 2016 prostřednictvím vlastních firemních webových stránek

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 14,2 15,2 19,8 14,9

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 15,6 21,3 31,7 17,8

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 22,8 20,2 30,8 22,5

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 17,5 26,1 24,2 19,3

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 11,2 15,0 24,5 13,7

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 9,5 11,2 20,3 10,4

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 20,6 17,7 7,2 18,6

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 15,2 9,6 12,1 13,2

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 20,6 6,4 16,3 14,7

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 14,0 22,1 23,9 16,1

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  5,3 12,0 25,5 8,4

 Stavebnictví – F (41–43) 6,0 14,2 8,4 6,9

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 30,7 54,2 57,5 34,0

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 22,9 50,2 58,5 27,1

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 33,6 55,5 80,4 37,0

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 29,1 54,1 42,7 32,2

 Doprava a skladování – H (49–53)            8,2 11,4 38,3 10,0

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 29,4 55,2 70,3 31,6

Ubytování (55) 56,2 83,4 78,7 60,0

Stravování a pohostinství (56) 20,2 27,8 65,8 20,9

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 33,9 38,5 35,5 34,8

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 60,2 55,2 58,8 59,3

Telekomunikační činnosti (61) 50,0 68,0 75,0 53,5

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 25,9 32,2 23,8 26,9

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 10,4 4,1 . 10,0

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 10,3 10,0 13,6 10,3

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 12,1 13,5 17,8 12,9

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 59,7 83,6 . 63,4

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 6,7 11,7 14,3 8,8

Celkem 17,8 21,9 26,5 18,9

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 5,9 10,0 11,6 7,3

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 5,7 10,5 8,2 7,0

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 14,9 20,2 23,1 16,3

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 6,1 14,4 13,6 7,8

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 2,9 8,9 12,0 5,7

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 3,6 10,3 15,5 5,6

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 11,1 16,4 7,2 12,2

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 6,4 7,7 9,2 7,0

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 12,6 4,0 12,6 9,8

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 5,5 9,0 6,6 6,2

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  0,8 4,7 5,5 2,2

 Stavebnictví – F (41–43) 2,2 3,9 6,4 2,4

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 13,8 30,6 22,4 16,0

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 10,8 24,1 35,0 12,9

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 12,1 30,9 32,7 14,7

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 18,2 34,0 13,7 19,6

 Doprava a skladování – H (49–53)            4,1 7,0 18,6 5,2

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 17,3 46,2 45,5 19,6

Ubytování (55) 47,1 79,0 58,8 51,4

Stravování a pohostinství (56) 7,0 14,2 38,5 7,6

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 15,8 18,0 15,2 16,2

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 30,8 19,1 29,7 28,7

Telekomunikační činnosti (61) 9,7 19,3 12,5 11,1

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 13,6 17,7 11,9 14,3

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 6,1 4,1 . 5,9

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 6,1 5,5 12,1 6,2

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 4,5 6,5 9,9 5,5

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 30,4 59,5 . 34,9

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 1,6 5,1 7,0 3,0

Celkem 8,3 12,9 13,5 9,3

Tab. 77: Firmy, které v roce 2016 prodávaly materiál, zboží nebo služby přes webové stránky zákazníkům z ČR 

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 78: Firmy, které v roce 2016 prodávaly materiál, zboží nebo služby přes webové stránky zákazníkům z ostatních zemí EU
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podíl na celkovém počtu firem, které v roce 2016 prodávaly přes webové stránky do ostatních zemí EU  v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 59,3 48,8 58,3 55,6

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 69,1 76,2 58,8 71,2

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 51,6 56,2 33,1 51,9

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 63,1 77,3 60,0 67,6

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 61,7 7,0 55,9 33,0

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 54,2 37,3 63,5 48,4

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 50,7 54,3 100,0 54,7

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 71,3 48,9 56,2 62,0

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 51,3 40,2 61,9 54,1

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 54,6 73,0 48,3 59,5

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  100,0 50,5 33,3 60,4

 Stavebnictví – F (41–43) 100,0 5,2 36,7 81,8

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 73,4 67,0 53,6 71,3

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 39,4 50,5 64,7 43,2

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 76,9 60,4 48,1 71,7

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 78,6 86,5 57,2 79,3

 Doprava a skladování – H (49–53)            30,3 58,8 43,2 39,0

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 23,3 26,4 31,9 24,0

Ubytování (55) 24,0 24,2 27,5 24,1

Stravování a pohostinství (56) 21,5 38,4 35,5 23,7

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 39,9 30,1 19,5 37,0

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 45,3 27,5 0,0 40,5

Telekomunikační činnosti (61) 54,6 24,2 0,0 44,7

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 35,6 31,3 34,8 34,6

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 29,7 0,0 . 28,2

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 33,1 70,3 100,0 40,0

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 32,0 58,8 49,2 43,2

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 25,3 14,9 . 23,7

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 46,6 71,6 60,8 61,7

Celkem 54,7 51,8 52,9 53,9

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 1,1 2,9 6,3 1,9

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 1,8 2,2 . 2,0

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 1,6 7,8 . 3,1

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 1,6 6,8 . 2,7

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 0,9 . 5,3 1,1

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) . 5,2 9,0 1,6

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 5,3 7,7 . 6,1

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 0,8 . 6,3 1,1

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 5,9 . 6,0 4,6

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 0,5 2,9 . 1,2

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  . . . 0,1

 Stavebnictví – F (41–43) . 3,7 . 0,4

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 1,9 5,0 4,6 2,3

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 0,8 . . 0,8

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 1,6 5,9 . 2,1

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 3,0 6,1 4,3 3,3

 Doprava a skladování – H (49–53)            1,6 3,4 10,7 2,3

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 12,2 40,2 20,3 14,3

Ubytování (55) 35,9 74,2 58,8 41,2

Stravování a pohostinství (56) 4,1 7,1 . 4,2

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 6,8 9,0 13,9 7,6

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 12,5 . . 12,2

Telekomunikační činnosti (61) 4,4 . . 4,3

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 6,0 10,7 10,1 7,1

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 2,4 . . 2,5

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 2,0 1,6 10,6 2,2

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 2,7 1,9 . 2,4

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 12,1 . . 13,6

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 1,6 1,3 . 1,5

Celkem 2,5 4,5 6,4 3,0

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 79: Firmy, které se při elektronickém prodeji přes webové stránky do ostatních zemí EU, setkaly s nějakými problémy

Tab. 80: Firmy, které v roce 2016 prodávaly materiál, zboží nebo služby přes webové stránky zákazníkům ze zemí mimo EU
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Tab. 81: Firmy, které v roce 2016 prodávaly elektronicky pomocí elektronické výměny dat

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 7,6 20,0 46,9 13,5

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 8,7 35,7 69,1 18,5

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 5,7 13,9 34,5 8,5

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 6,6 18,8 21,6 9,3

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 10,1 15,6 42,8 14,9

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 4,4 20,4 40,3 9,6

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 15,0 29,1 52,6 22,3

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 9,2 15,9 37,4 14,0

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 11,8 38,3 70,5 38,7

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 8,4 6,6 27,5 8,9

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  1,8 5,7 20,0 4,0

 Stavebnictví – F (41–43) 2,2 3,9 6,4 2,4

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 12,3 28,0 35,8 14,7

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 8,2 22,7 46,4 10,8

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 16,5 34,1 53,8 19,2

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 6,9 19,1 22,4 8,7

 Doprava a skladování – H (49–53)            6,8 13,1 28,6 8,8

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 5,6 16,0 11,8 6,4

Ubytování (55) 13,4 25,7 21,4 15,1

Stravování a pohostinství (56) 2,9 6,5 6,8 3,1

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 13,7 16,1 17,9 14,4

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 18,1 7,6 7,3 15,6

Telekomunikační činnosti (61) 18,9 42,7 25,0 22,3

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 12,0 15,0 19,6 12,9

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 3,0 1,5 0,0 2,9

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 4,8 3,8 31,6 5,2

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 4,5 9,1 10,3 6,2

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 16,4 24,0 0,0 16,5

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 3,1 8,8 10,8 5,4

Celkem 7,3 16,6 36,1 10,1

Tab. 82: Prodeje uskutečněné v roce 2016 pomocí elektronických objednávek pomocí elektronické výměny dat 

podíl na celkových tržbách  firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 6,3 15,2 42,2 34,0

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 5,8 17,8 40,1 27,1

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 8,0 5,1 17,5 11,4

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 5,0 11,1 18,9 13,6

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 12,7 14,4 18,4 17,2

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 2,3 12,0 23,7 16,4

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 8,0 9,7 82,7 74,7

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 4,7 11,8 35,9 28,0

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 30,3 47,6 51,1 50,7

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 2,8 2,7 29,5 14,1

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  9,2 4,5 50,9 35,1

 Stavebnictví – F (41–43) 0,6 0,3 2,5 1,1

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 7,4 17,4 10,6 11,6

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 1,5 25,9 15,9 16,2

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 8,9 17,0 19,3 14,5

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 3,7 4,7 2,2 2,8

 Doprava a skladování – H (49–53)            2,3 6,1 13,9 9,1

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 2,4 6,0 3,5 3,8

Ubytování (55) 5,2 7,8 8,9 7,0

Stravování a pohostinství (56) 0,9 3,2 0,3 1,3

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 5,8 8,5 12,6 10,7

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 6,6 4,1 4,9 5,1

Telekomunikační činnosti (61) 4,9 9,1 17,3 16,1

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 5,7 9,8 9,7 8,9

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 1,3 5,5 . 2,1

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 3,3 0,8 23,6 6,4

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 6,7 22,8 9,2 14,1

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 9,8 11,3 . 5,7

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 5,9 23,6 11,4 15,5

Celkem 5,8 12,6 32,6 22,5

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru

leden 2017 (rok 2016) 115



Elektronické nakupování

Tab. 83: Firmy, které v roce 2016 nakupovaly elektronicky materiál, zboží nebo služby celkem

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 53,6 68,2 77,0 58,9

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 37,6 63,6 69,4 45,7

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 45,0 67,2 69,2 50,6

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 52,1 61,0 78,4 54,5

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 57,0 75,6 74,6 64,7

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 52,9 61,4 73,3 55,8

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 75,1 88,6 74,9 78,9

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 62,2 68,1 78,8 65,6

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 55,6 73,3 86,7 71,0

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 58,4 71,6 70,3 61,5

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  45,8 67,4 83,6 54,0

 Stavebnictví – F (41–43) 43,8 53,5 63,6 45,1

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 61,5 79,3 89,7 64,2

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 70,3 79,9 100,0 72,1

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 63,1 83,9 87,4 66,0

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 54,6 69,4 89,5 57,5

 Doprava a skladování – H (49–53)            45,3 56,3 79,8 48,6

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 48,1 71,0 88,2 50,1

Ubytování (55) 67,5 78,5 78,7 69,0

Stravování a pohostinství (56) 41,4 63,6 93,2 42,9

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 82,4 88,2 91,8 83,9

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 81,0 81,0 92,7 81,7

Telekomunikační činnosti (61) 91,9 84,9 100,0 91,4

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 81,2 89,9 90,4 83,3

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 54,1 65,8 . 55,0

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 58,9 52,6 95,0 58,9

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 41,5 60,8 72,2 49,2

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 57,9 74,7 . 61,0

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 39,6 60,4 71,0 48,2

Celkem 53,9 67,1 79,8 57,3

Tab. 84: Nákupy uskutečněné v roce 2016 pomocí elektronických objednávek celkem

podíl na celkových nákupech  firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 18,2 19,5 52,0 43,6

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 8,3 13,8 21,3 16,6

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 17,5 20,7 24,4 22,0

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 23,2 23,3 26,1 24,6

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 26,5 18,1 15,2 16,4

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 13,2 17,6 35,1 26,2

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 31,3 21,8 74,7 70,1

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 16,1 14,0 49,1 39,6

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 31,2 37,0 71,0 68,8

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 23,1 23,5 45,1 32,6

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  28,6 56,2 61,4 58,2

 Stavebnictví – F (41–43) 11,5 8,5 8,8 9,6

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 24,3 44,6 51,5 41,0

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 41,3 63,9 47,3 53,4

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 18,3 39,9 39,3 31,4

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 44,6 36,1 63,6 57,3

 Doprava a skladování – H (49–53)            11,3 15,0 23,1 18,0

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 16,1 30,8 42,5 26,1

Ubytování (55) 19,3 27,1 27,5 24,1

Stravování a pohostinství (56) 14,4 35,8 51,6 27,5

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 49,3 48,9 66,0 59,5

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 40,7 42,8 38,9 40,4

Telekomunikační činnosti (61) 58,7 50,7 78,6 75,8

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 51,7 50,9 59,2 54,8

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 13,9 35,5 . 18,8

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 10,7 25,2 67,9 27,2

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 14,5 54,2 39,1 38,6

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 22,5 44,0 . 27,9

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 11,6 55,2 45,5 41,2

Celkem 20,8 33,5 51,0 41,0

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Tab. 85: Firmy, které v roce 2016 nakupovaly elektronicky materiál, zboží nebo služby přes webové stránky 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 51,0 64,5 68,3 55,7

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 35,8 60,8 69,4 43,7

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 42,3 62,7 61,5 47,3

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 49,3 61,0 75,7 52,2

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 56,1 70,3 70,0 62,0

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 48,6 57,8 67,8 51,5

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 74,6 87,4 63,4 77,2

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 59,3 64,4 70,7 62,0

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 55,6 66,9 67,4 62,9

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 56,9 68,5 60,5 59,3

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  43,3 64,6 80,0 51,3

 Stavebnictví – F (41–43) 43,0 53,5 63,6 44,3

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 57,0 75,0 79,4 59,6

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 68,5 72,7 94,4 69,5

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 57,4 80,1 82,2 60,6

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 50,8 65,9 75,1 53,3

 Doprava a skladování – H (49–53)            42,5 54,9 76,1 46,0

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 46,0 67,9 88,2 47,9

Ubytování (55) 65,1 76,6 78,7 66,7

Stravování a pohostinství (56) 39,5 59,4 93,2 40,9

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 81,4 87,4 83,7 82,6

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 80,3 78,5 85,4 80,3

Telekomunikační činnosti (61) 91,9 80,2 75,0 89,6

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 80,0 89,9 84,5 82,1

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 52,2 65,8 . 53,3

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 58,1 49,8 87,6 57,7

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 40,7 58,3 70,6 47,9

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 56,9 74,7 . 60,1

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 38,9 57,9 69,3 46,9

Celkem 51,5 64,2 72,5 54,5

Tab. 86: Nákupy uskutečněné v roce 2016 pomocí elektronických objednávek přes webové stránky 

podíl na celkových nákupech  firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 10,5 9,5 18,8 16,5

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 4,3 6,8 10,8 8,4

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 6,7 13,5 5,0 8,7

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 13,5 10,1 19,8 15,3

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 10,7 10,1 7,2 8,0

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 9,2 8,3 10,1 9,3

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 24,1 14,6 6,6 7,5

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 10,2 5,4 11,5 10,2

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 10,7 12,0 32,6 31,2

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 16,3 16,4 8,4 13,0

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  24,4 16,5 4,8 9,2

 Stavebnictví – F (41–43) 6,3 7,2 7,0 6,8

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 15,1 19,3 13,2 15,6

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 30,7 18,4 12,7 20,8

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 10,1 19,8 17,6 15,5

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 30,1 18,4 9,1 13,3

 Doprava a skladování – H (49–53)            8,4 12,3 10,8 10,6

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 12,8 20,6 23,6 17,4

Ubytování (55) 17,1 20,0 19,9 18,8

Stravování a pohostinství (56) 10,6 21,4 25,8 16,4

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 42,2 36,7 23,9 29,8

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 37,1 27,9 25,7 29,1

Telekomunikační činnosti (61) 52,1 31,6 12,4 15,8

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 42,8 40,7 41,2 41,4

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 11,9 34,3 . 17,0

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 8,8 24,4 35,2 20,9

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 6,9 13,0 24,2 14,2

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 15,0 25,5 . 21,5

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 4,0 11,8 23,5 12,4

Celkem 13,4 15,5 15,8 15,3

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 18,5 24,0 44,4 21,8

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 11,4 23,5 30,1 15,3

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 13,0 26,6 26,9 16,4

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 20,0 23,9 37,8 21,3

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 24,7 22,7 37,3 25,2

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 17,8 19,9 32,4 19,0

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 25,4 31,6 60,6 30,3

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 23,0 20,2 47,8 24,5

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 13,0 35,7 67,5 37,4

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 17,3 32,8 33,0 21,0

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  12,6 25,0 36,4 17,4

 Stavebnictví – F (41–43) 16,3 9,9 16,5 15,6

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 26,4 42,7 61,0 29,1

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 34,6 48,3 69,7 37,0

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 26,1 38,5 53,8 28,1

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 23,1 48,0 64,1 27,3

 Doprava a skladování – H (49–53)            12,2 23,8 25,0 14,8

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 13,2 24,4 46,0 14,3

Ubytování (55) 17,3 17,9 42,6 17,6

Stravování a pohostinství (56) 11,8 30,7 47,8 13,0

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 22,7 31,1 45,2 25,3

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 24,7 25,4 36,7 25,5

Telekomunikační činnosti (61) 26,9 65,0 50,0 33,0

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 21,6 28,8 46,7 24,2

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 9,8 7,9 . 9,7

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 18,3 15,8 60,8 18,9

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 8,1 24,1 31,9 14,3

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 17,3 49,3 . 20,3

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 7,0 23,4 32,4 13,8

Celkem 18,5 25,3 43,5 20,7

Tab. 88: Nákupy uskutečněné v roce 2016 pomocí elektronických objednávek pomocí elektronické výměny dat 

podíl na celkových nákupech  firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 7,8 10,0 33,3 27,1

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 4,0 6,9 10,5 8,2

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 10,9 7,2 19,4 13,3

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 9,8 13,3 6,3 9,3

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 15,8 8,0 8,0 8,4

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 4,0 9,3 25,1 16,9

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 7,3 7,2 68,1 62,7

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 5,9 8,6 37,6 29,4

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 20,6 25,0 38,4 37,5

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 6,9 7,1 36,7 19,6

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  4,2 39,7 56,6 49,0

 Stavebnictví – F (41–43) 5,2 1,2 1,8 2,8

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 9,2 25,3 38,3 25,3

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 10,6 45,4 34,5 32,6

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 8,2 20,1 21,7 16,0

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 14,5 17,7 54,5 44,0

 Doprava a skladování – H (49–53)            3,0 2,7 12,4 7,4

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 3,2 10,3 19,0 8,7

Ubytování (55) 2,2 7,1 7,6 5,3

Stravování a pohostinství (56) 3,8 14,4 25,8 11,1

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 7,1 12,2 42,2 29,7

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 3,7 14,9 13,2 11,3

Telekomunikační činnosti (61) 6,6 19,2 66,2 60,0

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 8,9 10,1 18,0 13,4

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 2,0 1,2 . 1,8

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 1,9 0,8 32,7 6,2

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 7,6 41,2 15,0 24,4

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 7,5 18,5 . 6,4

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 7,6 43,3 21,9 28,9

Celkem 7,5 18,1 35,2 25,7

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 87: Firmy, které v roce 2016 nakupovaly elektronicky materiál, zboží nebo služby pomocí  elektronické výměny dat 
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Tab. 89: Firmy, které v roce 2016 nakupovaly elektronicky materiál, zboží nebo služby od dodavatelů z ČR

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 53,5 67,5 75,2 58,6

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 37,6 63,6 69,4 45,7

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 45,0 64,4 61,4 49,7

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 51,4 61,0 78,4 54,0

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 57,0 72,6 73,3 63,6

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 52,9 61,4 70,9 55,6

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 73,9 88,6 71,4 77,8

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 62,2 68,1 75,9 65,3

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 55,6 72,7 86,1 70,7

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 58,4 71,6 68,8 61,4

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  45,8 67,4 83,6 54,0

 Stavebnictví – F (41–43) 43,8 53,5 63,6 45,1

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 60,2 77,6 87,9 62,9

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 70,3 79,9 100,0 72,1

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 60,8 81,4 87,4 63,7

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 54,6 68,5 86,2 57,2

 Doprava a skladování – H (49–53)            45,3 55,0 79,8 48,4

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 48,1 71,0 88,2 50,1

Ubytování (55) 67,5 78,5 78,7 69,0

Stravování a pohostinství (56) 41,4 63,6 93,2 42,9

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 82,4 88,2 91,8 83,9

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 81,0 81,0 92,7 81,7

Telekomunikační činnosti (61) 91,9 84,9 100,0 91,4

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 81,2 89,9 90,4 83,3

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 54,1 65,8 . 55,0

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 58,9 52,6 95,0 58,9

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 41,5 60,8 72,2 49,2

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 57,9 74,7 . 61,0

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 39,6 60,4 71,0 48,2

Celkem 53,6 66,5 78,6 56,9

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 18,0 37,8 55,7 25,7

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 7,9 31,6 42,0 15,5

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 16,4 44,6 50,0 23,6

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 17,8 34,6 43,2 21,6

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 22,5 42,1 46,0 31,0

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 16,3 31,2 53,2 21,4

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 48,1 58,1 71,4 53,0

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 27,5 38,7 57,0 33,7

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 19,6 51,8 77,7 48,2

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 11,9 34,2 37,8 17,4

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  11,6 24,3 36,4 16,6

 Stavebnictví – F (41–43) 8,6 10,3 17,5 8,9

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 27,3 52,3 55,4 30,9

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 34,4 48,7 83,1 37,0

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 30,9 57,0 64,4 34,6

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 18,1 44,9 45,0 21,9

 Doprava a skladování – H (49–53)            10,6 22,5 38,7 13,8

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 7,9 31,3 70,3 10,1

Ubytování (55) 14,7 40,2 78,7 18,7

Stravování a pohostinství (56) 5,5 22,8 65,8 6,8

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 48,4 65,4 76,4 52,8

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 45,7 53,3 74,6 48,8

Telekomunikační činnosti (61) 39,2 64,7 75,0 44,3

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 50,4 67,9 77,0 55,0

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 8,8 8,3 . 8,9

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 22,7 28,7 66,3 24,3

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 9,5 19,2 29,0 13,7

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 29,9 41,8 . 32,9

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 7,2 18,7 26,9 12,1

Celkem 18,3 34,7 51,7 22,5

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 90: Firmy, které v roce 2016 nakupovaly elektronicky materiál, zboží nebo služby od dodavatelů z ostatních zemí EU
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 5,4 14,5 36,3 9,9

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 3,3 10,0 20,1 5,8

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 5,7 16,9 23,0 8,7

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 3,8 9,3 26,9 5,6

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 3,4 13,1 25,0 8,5

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 2,4 12,5 35,4 6,2

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 31,7 40,6 53,4 36,1

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 12,3 15,3 42,6 16,1

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 3,7 20,6 53,7 24,8

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 4,5 16,3 21,2 7,6

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  0,0 4,8 9,1 1,9

 Stavebnictví – F (41–43) 1,7 0,4 2,4 1,6

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 9,6 20,2 26,5 11,3

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 5,5 10,3 35,0 6,6

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 12,1 22,8 36,3 13,8

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 7,4 20,9 18,9 9,2

 Doprava a skladování – H (49–53)            3,1 7,8 11,6 4,2

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 2,9 15,1 16,3 3,9

Ubytování (55) 5,4 23,9 21,4 8,0

Stravování a pohostinství (56) 2,0 6,6 13,7 2,3

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 34,2 49,0 61,5 38,2

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 23,1 40,6 74,6 29,2

Telekomunikační činnosti (61) 24,0 55,1 50,0 29,3

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 38,2 50,0 59,9 41,5

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 2,7 0,0 . 2,5

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 10,5 17,4 40,5 12,0

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 4,2 6,6 12,1 5,4

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 19,6 8,9 . 20,9

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 2,4 6,5 9,2 4,1

Celkem 6,8 14,2 30,2 9,0

Zaměstnanci používající ICT

Tab. 92:  Zaměstnanci používající v práci počítač alespoň jednou týdně, leden 2017

podíl na celkovém počtu zaměstnanců  v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 34,9 41,4 48,3 44,1

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 25,5 30,8 47,1 36,2

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 24,7 25,4 33,4 27,9

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 31,1 36,8 43,6 37,0

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 32,1 44,1 46,5 43,9

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 33,8 45,0 46,8 43,1

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 64,2 66,3 68,6 67,6

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 43,5 42,7 50,5 47,2

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 26,2 42,2 46,4 45,4

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 43,0 42,6 52,5 46,7

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  35,8 46,6 65,7 54,8

 Stavebnictví – F (41–43) 35,4 36,8 62,3 41,4

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 63,1 66,7 58,1 61,6

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 58,9 66,5 85,0 67,3

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 70,1 68,6 81,1 72,1

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 51,7 63,1 50,0 52,0

 Doprava a skladování – H (49–53)            25,3 33,2 47,9 40,5

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 28,5 34,9 37,0 31,7

Ubytování (55) 40,9 41,9 46,7 42,0

Stravování a pohostinství (56) 23,2 27,8 34,3 26,5

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 89,0 94,1 96,6 94,3

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 84,7 91,0 92,2 90,6

Telekomunikační činnosti (61) 85,7 89,9 98,3 95,4

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 90,2 95,3 97,6 95,0

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 57,7 67,4 . 61,8

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 75,0 82,4 90,1 81,6

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 32,2 25,4 20,6 23,7

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 73,9 86,3 . 79,6

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 28,6 24,3 19,1 22,0

Celkem 45,9 46,8 51,3 48,7

Tab. 91: Firmy, které v roce 2016 nakupovaly elektronicky materiál, zboží nebo služby od dodavatelů ze zemí mimo EU

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Tab. 93: Zaměstnanci používající v práci počítač s přístupem na internet alespoň jednou týdně, leden 2017

podíl na celkovém počtu zaměstnanců  v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 31,4 33,3 35,4 34,1

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 22,7 27,3 39,3 31,1

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 20,8 21,4 25,1 22,5

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 29,2 28,4 32,3 29,8

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 27,8 38,2 34,7 35,0

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 29,6 33,8 32,2 32,2

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 60,4 52,0 47,9 50,1

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 38,6 32,0 39,1 36,9

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 24,6 32,2 30,4 30,4

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 41,4 38,2 46,8 42,5

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  33,9 41,8 58,6 49,3

 Stavebnictví – F (41–43) 34,5 36,6 62,2 40,9

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 59,2 63,4 42,4 52,5

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 57,2 64,8 75,4 63,8

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 67,9 66,7 63,5 66,5

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 43,3 56,0 34,3 38,8

 Doprava a skladování – H (49–53)            24,2 31,6 32,7 30,9

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 25,8 32,0 34,1 28,9

Ubytování (55) 37,7 38,5 46,7 39,1

Stravování a pohostinství (56) 20,7 25,5 30,5 23,7

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 88,5 93,9 96,4 94,0

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 84,1 90,8 91,5 90,0

Telekomunikační činnosti (61) 85,2 89,9 98,0 95,0

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 89,8 95,0 97,6 94,8

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 57,0 63,4 . 60,2

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 74,3 81,5 87,5 80,3

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 30,9 24,9 19,5 22,7

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 71,5 86,3 . 78,7

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 27,4 23,7 17,9 20,9

Celkem 43,5 42,0 40,4 41,6

Tab. 94: Firmy poskytující zaměstancům přenosné počítače nebo tablety s internetem k pracovním účelům, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 54,7 81,3 96,3 64,3

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 40,4 72,6 96,5 51,2

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 37,6 64,5 92,4 45,3

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 48,1 83,1 97,3 55,9

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 58,8 87,5 96,7 71,6

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 55,2 84,0 98,3 63,7

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 81,9 86,2 96,4 84,4

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 62,2 73,1 94,3 68,6

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 49,2 90,7 96,4 77,3

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 65,0 90,5 98,2 71,5

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  58,2 86,8 100,0 68,5

 Stavebnictví – F (41–43) 61,7 96,3 98,0 65,7

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 63,3 90,5 97,0 67,2

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 72,2 89,7 100,0 74,9

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 78,0 100,0 100,0 81,0

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 34,2 71,7 94,6 40,4

 Doprava a skladování – H (49–53)            49,0 76,7 96,8 55,8

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 37,1 76,6 100,0 40,5

Ubytování (55) 48,8 85,5 100,0 54,2

Stravování a pohostinství (56) 33,0 68,0 100,0 35,3

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 92,1 98,7 100,0 93,7

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 81,6 94,1 100,0 84,9

Telekomunikační činnosti (61) 94,7 100,0 100,0 95,6

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 93,9 99,5 100,0 95,3

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 58,2 88,9 . 60,5

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 74,0 92,5 100,0 76,8

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 53,2 75,2 86,6 61,9

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 79,7 100,0 . 82,3

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 50,2 74,6 86,0 60,2

Celkem 58,9 84,3 96,1 64,8

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Tab. 95: Firmy poskytující zaměstancům mobilní telefony nebo smartphony s internetem k pracovním účelům, leden 2017

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 69,4 86,4 97,5 75,7

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 56,8 82,3 96,6 65,2

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 46,6 78,2 92,4 55,0

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 60,3 84,9 97,3 65,9

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 69,9 88,3 98,7 78,5

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 75,4 90,7 100,0 80,0

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 84,7 86,3 96,4 86,2

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 79,0 82,8 96,0 81,8

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 55,2 91,0 98,2 80,2

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 77,9 87,7 95,3 80,6

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  74,9 93,2 100,0 81,4

 Stavebnictví – F (41–43) 75,6 100,0 100,0 78,4

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 72,9 91,5 98,3 75,6

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 78,8 91,5 94,2 80,8

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 84,7 98,0 100,0 86,5

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 50,1 78,4 98,0 54,9

 Doprava a skladování – H (49–53)            75,0 86,6 97,8 77,9

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 44,8 86,1 100,0 48,3

Ubytování (55) 62,1 90,5 100,0 66,2

Stravování a pohostinství (56) 38,9 81,8 100,0 41,5

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 91,4 94,7 97,1 92,2

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 81,8 94,1 91,0 84,5

Telekomunikační činnosti (61) 97,4 100,0 87,5 97,2

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 92,4 94,3 100,0 93,1

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 68,2 92,9 . 70,1

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 80,8 96,4 100,0 83,2

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 63,3 81,8 90,9 70,5

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 78,8 100,0 . 81,5

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 61,6 81,3 90,5 69,6

Celkem 71,0 88,9 97,3 75,1

Tab. 96:  Zaměstnanci využívající přenosná zařízení s přístupem na internet k pracovním účelům, leden 2017
podíl na celkovém počtu zaměstnanců v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 19,9 15,9 18,3 17,8

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 14,7 13,1 21,3 16,8

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 10,0 8,6 11,1 9,8

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 16,0 13,9 16,8 15,5

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 16,0 18,0 15,8 16,6

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 21,1 17,9 13,8 16,9

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 34,5 23,4 23,7 24,7

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 24,4 12,8 17,5 16,9

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 12,9 15,7 20,8 20,0

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 27,8 21,4 21,5 23,2

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  19,2 25,3 29,8 26,7

 Stavebnictví – F (41–43) 27,7 30,5 37,7 30,6

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 38,4 30,3 17,0 26,9

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 31,3 34,0 34,4 32,9

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 50,3 35,9 35,6 42,6

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 18,6 17,2 10,8 13,1

 Doprava a skladování – H (49–53)            29,1 23,6 17,0 20,7

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 13,4 16,8 14,2 14,4

Ubytování (55) 16,5 18,0 22,0 17,7

Stravování a pohostinství (56) 12,1 15,7 11,9 12,7

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 68,2 71,9 78,0 74,2

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 53,7 50,4 50,9 51,3

Telekomunikační činnosti (61) 69,7 65,3 92,8 85,7

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 70,8 77,3 81,8 77,7

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 28,6 25,3 . 29,4

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 53,5 57,8 75,2 61,1

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 20,5 12,2 9,9 12,1

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 38,1 29,9 . 31,3

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 18,9 11,9 9,5 11,5

Celkem 30,0 23,8 22,4 24,6

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 10,9 43,3 79,8 24,0

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 6,8 29,2 70,9 15,6

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 4,5 28,6 84,6 12,5

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 11,7 39,8 70,1 18,6

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 5,6 43,3 85,4 25,1

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 9,1 53,0 75,8 22,1

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 31,3 52,1 82,1 41,6

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 19,9 40,2 80,5 31,9

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 17,3 51,2 85,0 49,4

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 11,0 48,0 70,8 20,9

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  11,1 38,2 90,9 23,4

 Stavebnictví – F (41–43) 14,6 34,1 81,5 17,4

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 15,2 48,6 75,3 20,5

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 17,7 44,7 82,0 22,3

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 18,4 61,9 89,4 24,8

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 8,5 24,1 65,1 12,4

 Doprava a skladování – H (49–53)            4,2 29,3 74,0 11,4

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 6,6 34,3 80,9 9,2

Ubytování (55) 11,4 42,3 57,5 15,9

Stravování a pohostinství (56) 4,9 26,4 93,2 6,6

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 64,2 88,2 97,0 70,2

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 34,5 75,9 83,1 44,6

Telekomunikační činnosti (61) 62,3 84,8 100,0 67,1

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 70,8 91,0 100,0 76,0

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 15,7 54,2 . 18,7

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 32,1 50,2 90,5 35,6

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 12,8 33,8 51,0 21,5

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 25,5 59,5 . 29,9

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 11,4 33,1 50,7 20,8

Celkem 15,6 43,4 77,9 22,9

IT odborníci ve firmách 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 9,2 43,6 86,9 23,4

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 4,2 34,2 84,5 15,7

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 3,8 34,2 92,4 13,5

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 6,4 35,7 91,8 14,4

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 6,8 39,3 85,5 24,6

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 8,6 41,0 83,8 19,4

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 47,6 74,8 84,8 58,6

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 14,9 57,9 90,8 35,2

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 13,2 39,7 90,4 45,9

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 8,5 43,8 74,6 18,4

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  9,3 38,0 89,1 22,0

 Stavebnictví – F (41–43) 4,2 12,7 77,1 5,9

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 14,2 45,1 82,6 19,4

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 8,6 43,0 86,7 14,4

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 17,2 51,1 85,8 22,3

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 11,6 34,1 79,8 16,7

 Doprava a skladování – H (49–53)            3,8 18,4 74,4 9,2

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 3,8 22,4 61,9 5,6

Ubytování (55) 6,3 26,5 62,6 9,5

Stravování a pohostinství (56) 2,9 18,4 61,5 4,1

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 83,3 95,1 95,2 86,0

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 46,8 84,0 91,0 55,9

Telekomunikační činnosti (61) 82,9 89,7 100,0 84,6

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 91,0 97,8 95,6 92,5

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 14,8 58,0 . 18,2

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 23,3 46,3 76,5 27,3

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 10,7 25,9 46,6 17,6

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 21,3 68,4 . 28,6

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 9,5 24,8 44,3 16,7

Celkem 13,1 39,7 81,1 20,4

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 97: Firmy, které v roce 2016 poskytly svým zaměstnancům možnost školení pro získání/rozšíření jejich počítačových 

znalostí

Tab. 98: Firmy zaměstnávající IT odborníky, leden 2017
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Tab. 99: IT odborníci zaměstnaní ve firmách, leden 2017

podíl na celkovém počtu zaměstnanců  v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 0,8 0,8 1,0 0,9

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 0,2 0,5 0,9 0,6

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 0,3 0,5 0,5 0,4

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 0,7 0,5 2,0 1,0

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 0,3 0,6 0,8 0,6

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 0,4 0,5 0,8 0,6

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 9,1 4,1 2,4 3,5

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 1,2 0,9 1,2 1,1

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 0,5 0,5 0,7 0,7

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 0,7 1,4 0,9 1,0

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  0,5 0,7 1,2 0,9

 Stavebnictví – F (41–43) 0,4 0,3 0,8 0,4

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 1,6 1,4 1,0 1,3

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 0,8 1,0 1,6 1,0

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 2,1 1,7 2,0 1,9

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 1,2 1,1 0,7 0,9

 Doprava a skladování – H (49–53)            0,2 0,4 1,0 0,7

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 0,2 0,4 0,4 0,3

Ubytování (55) 0,3 0,3 0,4 0,3

Stravování a pohostinství (56) 0,2 0,4 0,4 0,3

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 48,0 48,1 40,8 44,3

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 18,2 17,1 6,1 10,8

Telekomunikační činnosti (61) 32,2 29,1 14,1 18,7

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 56,0 57,1 63,5 59,8

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 1,6 1,2 . 1,5

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 3,7 1,6 5,5 3,6

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 0,6 0,9 0,4 0,6

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 1,4 4,3 . 3,2

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 0,5 0,8 0,3 0,5

Celkem 2,9 2,7 2,9 2,8

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 3,1 23,7 62,5 12,6

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 1,1 21,3 58,9 9,0

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 1,1 17,4 77,0 7,3

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 3,2 16,1 56,7 7,2

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 1,1 25,3 64,5 14,8

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 1,0 20,3 56,7 7,9

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 21,3 44,5 63,3 31,5

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 8,4 27,8 63,8 19,6

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 5,9 20,8 69,9 30,7

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 2,5 27,9 46,2 9,4

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  2,0 23,6 74,5 12,4

 Stavebnictví – F (41–43) 1,7 7,8 64,6 3,0

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 4,0 26,7 58,8 7,9

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 2,0 26,4 68,8 6,3

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 5,6 33,5 66,5 9,9

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 2,1 13,0 52,2 5,2

 Doprava a skladování – H (49–53)            0,0 12,3 53,0 4,3

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 1,1 11,6 36,6 2,2

Ubytování (55) 1,8 16,7 41,3 4,2

Stravování a pohostinství (56) 0,8 6,7 34,2 1,4

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 58,8 84,2 92,5 65,1

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 20,4 68,4 83,1 32,5

Telekomunikační činnosti (61) 57,9 80,1 100,0 62,8

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 67,0 87,8 93,7 72,2

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 4,9 31,1 . 6,7

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 10,3 23,8 71,6 13,3

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 2,0 13,6 31,7 7,4

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 8,4 43,1 . 13,5

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 1,3 12,9 30,5 6,9

Celkem 5,4 23,4 60,3 10,8

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 100: Firmy, které v roce 2016 poskytly svým IT odborníkům možnost školení pro získání/rozšíření jejich odborných znalostí
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Tab. 101: Firmy, které v roce 2016 přijaly do zaměstnaneckého poměru IT odborníka(y) 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 1,6 9,3 31,6 5,7

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 0,0 8,0 26,8 3,3

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 1,9 1,6 11,5 2,2

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 1,9 3,0 32,3 3,1

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 0,0 7,9 29,4 5,3

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 1,0 13,4 28,1 5,0

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 13,2 25,5 49,0 19,8

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 3,4 10,3 34,0 8,5

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 1,5 12,2 40,4 17,1

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 1,5 3,9 19,1 2,8

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  1,0 3,3 29,1 3,4

 Stavebnictví – F (41–43) 0,0 0,2 22,9 0,3

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 3,2 16,5 41,6 5,6

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 1,4 8,7 35,9 2,9

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 2,6 19,6 48,9 5,4

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 5,1 14,8 37,8 7,4

 Doprava a skladování – H (49–53)            0,0 5,1 33,2 2,2

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 0,3 7,6 45,6 1,2

Ubytování (55) 1,4 5,4 41,3 2,3

Stravování a pohostinství (56) 0,0 9,8 47,8 0,8

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 50,6 78,9 87,1 57,5

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 16,8 47,2 67,9 25,1

Telekomunikační činnosti (61) 35,6 70,5 100,0 43,3

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 60,0 86,0 90,0 66,3

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 4,0 9,5 . 4,5

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 9,2 11,7 48,7 10,4

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 1,0 10,2 21,0 5,0

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 2,0 17,8 . 5,6

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 0,8 10,0 19,3 5,0

Celkem 4,1 12,1 35,1 6,7

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 1,0 5,5 24,7 3,9

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 0,0 3,2 13,1 1,4

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 0,8 1,6 11,5 1,4

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 0,9 1,5 26,8 1,9

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 0,0 8,7 21,5 4,8

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 0,0 6,8 21,6 2,5

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 15,4 21,6 41,9 19,5

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 1,6 3,6 31,7 5,1

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 0,0 4,4 30,2 10,9

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 2,0 3,9 12,6 2,9

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  0,0 2,4 16,4 1,7

 Stavebnictví – F (41–43) 0,4 0,2 17,2 0,6

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 3,1 12,5 35,2 5,0

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 2,7 1,8 41,6 3,1

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 3,3 18,0 43,2 5,7

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 3,1 8,2 29,0 4,6

 Doprava a skladování – H (49–53)            0,6 0,3 24,6 1,5

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 0,0 3,7 15,8 0,4

Ubytování (55) 0,0 4,5 19,9 0,8

Stravování a pohostinství (56) 0,0 2,8 13,7 0,2

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 61,3 73,5 87,1 64,8

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 23,0 37,1 60,6 27,7

Telekomunikační činnosti (61) 49,9 75,1 100,0 55,6

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 71,2 80,4 91,9 73,9

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 4,0 6,7 . 4,4

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 7,3 11,4 46,8 8,6

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 1,0 7,0 13,9 3,7

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 2,9 25,3 . 7,1

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 0,8 6,5 12,0 3,4

Celkem 4,2 8,8 28,3 6,0

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 102: Firmy, které měly v roce 2016 volné pracovní pozice, pro které bylo těžké najít IT odborníka(y)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Provádění a outsourcing vybraných činností souvisejících s ICT

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 22,9 38,8 70,0 30,3

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 17,4 41,6 64,2 25,8

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 18,3 27,7 69,2 22,1

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 22,3 41,2 78,4 27,5

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 18,4 35,5 67,0 28,4

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 24,0 31,6 70,0 27,8

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 49,4 65,8 78,5 56,6

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 25,6 44,3 75,3 36,1

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 21,7 41,4 77,1 45,4

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 25,1 41,5 41,1 29,0

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  18,9 29,3 80,0 25,6

 Stavebnictví – F (41–43) 15,9 18,5 67,7 16,7

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 19,0 37,4 65,4 22,2

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 13,5 32,5 63,2 16,8

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 22,0 40,4 66,6 24,9

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 16,4 34,3 64,9 20,2

 Doprava a skladování – H (49–53)            17,1 23,6 58,7 19,9

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 13,2 17,8 52,9 13,8

Ubytování (55) 11,7 14,2 41,3 12,3

Stravování a pohostinství (56) 13,7 21,3 59,0 14,4

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 75,3 86,6 83,3 77,7

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 41,5 74,7 91,0 50,2

Telekomunikační činnosti (61) 84,7 75,5 87,5 83,7

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 80,9 90,1 80,7 82,6

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 20,6 53,8 . 23,2

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 27,5 40,5 55,4 29,7

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 19,8 32,9 37,4 24,8

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 16,6 32,9 . 21,2

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 20,2 32,9 34,8 25,1

Celkem 21,9 36,7 65,7 26,2

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 68,8 59,7 28,8 63,6

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 65,1 55,6 35,8 61,3

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 59,7 65,5 30,8 59,8

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 68,9 57,1 18,9 65,1

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 77,8 64,3 32,3 69,2

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 69,7 66,3 29,2 67,1

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 46,6 32,9 17,9 40,2

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 71,5 55,4 23,0 62,0

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 69,3 56,2 22,9 50,6

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 67,9 58,5 54,0 65,4

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  75,2 68,7 20,0 69,9

 Stavebnictví – F (41–43) 74,7 81,5 32,3 74,9

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 71,4 62,5 33,6 69,4

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 81,7 67,5 31,0 79,0

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 72,2 59,6 33,4 70,1

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 65,2 65,3 34,1 64,0

 Doprava a skladování – H (49–53)            69,4 75,3 39,5 69,3

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 70,5 80,5 47,1 71,0

Ubytování (55) 84,0 85,8 58,7 84,0

Stravování a pohostinství (56) 65,8 75,3 41,0 66,1

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 23,6 13,0 15,4 21,3

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 56,4 22,8 9,0 47,8

Telekomunikační činnosti (61) 14,4 24,5 12,5 15,6

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 18,2 9,9 17,4 16,6

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 72,1 46,2 . 70,0

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 68,2 57,9 44,6 66,4

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 63,3 62,2 59,3 62,7

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 79,5 58,2 . 74,5

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 61,4 62,3 61,8 61,7

Celkem 68,6 61,9 33,0 66,0

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Tab. 103: Firmy, v nichž údržbu ICT provádí převážně vlastní zaměstnanci, leden 2017

Tab. 104: Firmy, v nichž údržbu ICT provádí převážně externí dodavatelé, leden 2017
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 34,8 52,2 81,6 42,5

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 31,1 49,0 72,6 37,6

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 22,4 41,5 96,2 29,2

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 33,2 57,0 91,9 39,4

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 38,2 45,7 80,9 44,6

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 32,7 47,2 80,5 38,1

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 68,5 74,5 85,7 71,7

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 40,1 63,9 83,3 51,5

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 35,8 48,1 84,4 55,0

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 34,8 54,3 68,6 40,1

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  29,5 46,0 81,8 37,2

 Stavebnictví – F (41–43) 25,7 52,9 72,7 29,1

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 31,7 49,8 79,4 34,9

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 24,3 50,2 69,8 28,5

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 37,1 54,8 80,6 39,9

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 25,8 39,3 80,2 29,4

 Doprava a skladování – H (49–53)            25,5 40,0 68,3 29,8

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 20,6 32,5 73,7 21,9

Ubytování (55) 17,0 26,1 62,6 18,6

Stravování a pohostinství (56) 21,9 38,7 79,5 23,2

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 80,1 91,6 81,8 82,2

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 54,0 81,2 91,0 60,9

Telekomunikační činnosti (61) 86,7 90,1 75,0 86,6

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 84,6 93,7 80,4 86,1

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 32,2 68,7 . 35,0

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 40,9 53,3 58,9 42,8

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 29,5 42,9 47,0 34,5

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 32,4 52,0 . 36,7

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 29,1 42,6 44,8 34,3

Celkem 32,8 51,2 75,9 37,7

Tab. 106: Firmy, v nichž provoz a správu kancelářského SW provádí převážně externí dodavatelé, leden 2017 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 50,6 44,0 16,5 46,5

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 43,5 40,6 27,4 42,0

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 48,6 52,3 3,8 47,7

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 52,6 37,9 5,4 48,4

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 53,2 52,3 17,8 49,6

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 54,3 50,6 18,0 51,8

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 23,2 21,6 10,8 21,7

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 50,4 32,2 14,4 41,4

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 49,3 47,5 15,0 38,0

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 52,2 45,7 23,4 49,6

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  59,3 47,3 16,4 53,4

 Stavebnictví – F (41–43) 55,8 44,0 25,3 54,2

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 53,8 47,0 17,8 52,1

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 66,8 49,8 24,4 63,8

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 55,2 42,0 19,4 53,0

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 45,5 55,4 15,7 45,3

 Doprava a skladování – H (49–53)            55,1 49,9 29,9 53,2

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 55,6 62,8 26,3 55,9

Ubytování (55) 72,6 71,4 37,4 72,1

Stravování a pohostinství (56) 49,8 54,4 20,5 49,8

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 14,4 6,6 14,2 13,0

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 38,9 16,3 9,0 33,2

Telekomunikační činnosti (61) 9,8 9,9 25,0 10,5

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 9,9 4,4 13,9 9,1

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 53,9 31,3 . 52,1

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 47,1 43,2 38,0 46,4

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 49,6 47,4 45,3 48,7

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 59,8 39,1 . 55,7

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 48,4 47,7 47,2 48,1

Celkem 51,3 44,2 21,5 48,9

Tab. 105: Firmy, v nichž provoz a správu kancelářského SW provádí převážně vlastní zaměstnanci, leden 2017

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 7,2 14,2 24,5 10,2

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 3,8 11,8 11,8 6,2

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 5,1 14,9 23,3 7,9

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 6,8 13,0 19,0 8,3

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 7,8 10,6 21,1 9,9

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 5,3 17,7 30,5 9,2

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 24,0 27,8 46,3 27,1

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 9,2 17,1 28,8 13,5

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 8,6 11,4 25,3 14,8

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 9,0 8,9 14,5 9,2

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  8,1 8,7 27,3 9,5

 Stavebnictví – F (41–43) 8,1 3,1 12,8 7,6

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 6,5 10,9 21,2 7,3

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 5,8 9,9 28,3 6,7

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 7,5 10,9 24,5 8,2

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 5,1 11,4 17,9 6,2

 Doprava a skladování – H (49–53)            5,2 5,5 19,2 5,8

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 5,0 2,9 19,2 4,9

Ubytování (55) 4,8 2,5 42,6 4,9

Stravování a pohostinství (56) 5,0 3,3 6,8 4,9

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 56,4 57,2 52,2 56,3

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 27,5 57,3 22,7 32,4

Telekomunikační činnosti (61) 44,7 55,7 50,0 46,4

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 64,3 57,4 60,0 62,8

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 6,6 9,0 . 6,8

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 13,5 15,1 15,7 13,8

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 5,9 9,5 12,3 7,4

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 9,4 24,0 . 12,7

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 5,6 9,2 10,3 7,0

Celkem 9,1 13,0 23,2 10,4

Tab. 108: Firmy, v nichž vývoj firemních informačních systémů provádí převážně externí dodavatelé, leden 2017 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 49,5 72,0 68,6 56,5

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 47,6 75,2 88,2 56,5

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 37,8 61,6 69,1 44,0

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 47,3 72,0 75,6 52,6

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 54,5 71,2 74,9 61,8

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 42,6 72,9 68,0 50,6

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 47,9 62,1 46,6 51,8

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 63,9 70,7 63,2 65,9

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 53,6 73,5 66,9 64,1

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 51,9 78,4 59,6 57,4

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  64,3 69,4 70,9 66,1

 Stavebnictví – F (41–43) 43,5 80,6 81,1 47,8

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 61,7 80,2 74,8 64,2

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 69,8 85,3 65,9 71,8

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 67,3 83,6 73,8 69,4

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 48,6 70,0 76,9 51,9

 Doprava a skladování – H (49–53)            45,4 69,2 73,8 50,7

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 52,3 78,7 80,8 54,5

Ubytování (55) 69,2 90,6 57,4 71,9

Stravování a pohostinství (56) 46,5 67,2 93,2 47,9

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 31,3 37,3 47,8 33,2

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 58,4 37,4 77,3 55,8

Telekomunikační činnosti (61) 42,0 44,3 50,0 42,7

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 23,9 36,6 40,0 27,0

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 60,8 73,9 . 61,7

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 49,0 67,0 70,4 51,6

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 46,2 60,4 63,8 51,5

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 75,1 67,1 . 73,0

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 42,9 60,2 64,8 49,7

Celkem 51,2 71,1 69,0 55,4

Tab. 107: Firmy, v nichž vývoj firemních informačních systémů provádí převážně vlastní zaměstnanci, leden 2017

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 10,1 26,5 56,9 17,6

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 7,6 19,7 42,1 12,3

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 9,0 20,6 46,2 12,8

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 10,1 24,5 56,6 14,2

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 9,4 20,7 52,5 17,0

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 8,2 30,3 53,1 15,2

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 34,4 40,4 67,8 39,0

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 12,6 33,3 64,4 23,9

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 10,3 24,9 63,3 31,6

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 10,5 24,5 52,5 15,1

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  9,1 20,9 60,0 15,5

 Stavebnictví – F (41–43) 8,1 22,5 50,8 10,1

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 12,2 29,7 56,9 15,3

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 11,2 13,6 58,5 12,2

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 14,6 36,0 62,6 17,9

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 8,7 26,6 53,1 12,3

 Doprava a skladování – H (49–53)            6,9 12,4 38,5 9,1

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 5,0 7,6 48,9 5,5

Ubytování (55) 4,9 6,2 42,6 5,5

Stravování a pohostinství (56) 5,0 9,1 52,2 5,6

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 64,9 76,8 71,8 67,3

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 37,9 73,4 53,6 45,0

Telekomunikační činnosti (61) 52,6 75,7 75,0 56,7

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 72,5 77,5 75,9 73,6

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 7,8 32,4 . 9,9

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 21,9 28,9 34,0 23,0

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 7,4 23,2 29,3 13,4

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 10,4 24,0 . 14,3

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 7,0 23,2 27,2 13,4

Celkem 12,6 26,8 52,7 16,6

Tab. 110: Firmy, v nichž podporu firemních informačních systémů provádí převážně externí dodavatelé, leden 2017 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 52,1 64,4 39,8 54,3

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 48,5 69,9 57,9 54,4

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 34,8 59,6 53,8 40,8

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 49,2 63,4 35,2 51,3

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 58,1 69,2 45,5 60,5

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 50,4 65,6 46,1 53,7

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 49,1 54,6 28,6 48,8

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 62,5 56,2 32,1 57,7

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 56,0 59,0 32,5 49,6

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 53,0 72,5 38,0 56,2

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  64,1 68,3 38,2 63,6

 Stavebnictví – F (41–43) 46,4 67,9 49,2 48,7

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 61,5 65,5 40,1 61,4

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 75,3 84,0 35,7 75,9

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 66,4 64,0 35,6 65,7

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 46,7 57,3 43,7 47,7

 Doprava a skladování – H (49–53)            47,3 64,9 59,7 50,9

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 54,5 79,0 51,1 56,3

Ubytování (55) 75,7 93,8 57,4 77,9

Stravování a pohostinství (56) 47,2 64,7 47,8 48,1

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 25,2 21,2 28,2 24,7

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 53,0 21,6 46,4 47,1

Telekomunikační činnosti (61) 36,6 24,3 25,0 34,5

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 17,6 20,8 24,1 18,5

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 61,4 58,2 . 61,0

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 49,4 58,9 64,5 50,9

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 47,9 50,5 54,5 49,1

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 74,3 67,1 . 71,6

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 44,9 50,1 55,9 47,3

Celkem 52,4 62,1 43,4 53,7

Tab. 109: Firmy, v nichž podporu firemních informačních systémů provádí převážně vlastní zaměstnanci, leden 2017

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 9,6 15,3 22,2 11,9

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 5,1 10,7 5,0 6,5

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 8,6 5,2 15,5 8,2

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 7,4 15,6 10,9 9,0

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 10,7 6,4 16,9 9,9

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 10,1 22,0 24,3 13,5

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 29,2 27,9 42,7 30,1

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 8,3 22,5 27,1 14,4

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 2,5 15,8 29,5 15,2

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 13,0 9,7 15,9 12,5

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  10,9 15,4 25,5 13,0

 Stavebnictví – F (41–43) 9,4 9,1 8,4 9,3

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 10,0 14,7 24,8 10,9

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 5,0 11,1 34,9 6,2

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 13,2 14,8 15,1 13,4

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 6,8 16,9 29,3 8,7

 Doprava a skladování – H (49–53)            9,6 7,4 17,4 9,5

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 6,8 4,3 11,8 6,7

Ubytování (55) 6,9 5,1 21,4 6,8

Stravování a pohostinství (56) 6,8 3,4 6,8 6,6

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 55,1 52,8 64,7 55,1

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 34,3 50,6 75,4 39,6

Telekomunikační činnosti (61) 39,2 43,1 62,5 40,8

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 61,9 54,2 62,4 60,5

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 7,8 26,3 . 9,1

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 19,0 24,0 29,3 19,8

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 7,4 17,6 17,0 11,0

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 10,4 43,1 . 14,6

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 7,0 16,9 16,0 10,7

Celkem 11,8 16,2 23,5 13,0

Tab. 112: Firmy, v nichž vývoj webových stránek a aplikací provádí převážně externí dodavatelé, leden 2017 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 64,1 73,7 67,3 66,8

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 52,4 74,6 93,3 60,0

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 51,7 70,2 80,7 56,6

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 65,5 77,5 81,0 68,1

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 72,9 82,2 77,1 76,3

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 61,0 71,5 64,5 63,5

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 59,8 63,2 43,0 59,2

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 75,5 65,9 60,9 71,2

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 53,7 72,3 55,4 60,2

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 68,6 80,9 69,1 71,0

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  70,6 78,4 70,9 72,7

 Stavebnictví – F (41–43) 66,1 78,1 89,6 67,6

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 68,4 80,2 72,8 69,9

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 84,3 88,2 51,7 84,3

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 73,2 83,9 84,9 74,7

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 53,2 67,6 68,5 55,3

 Doprava a skladování – H (49–53)            52,7 74,1 76,3 57,4

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 67,2 85,9 88,2 68,8

Ubytování (55) 85,9 93,2 78,6 86,8

Stravování a pohostinství (56) 60,8 78,9 93,2 62,0

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 41,0 43,0 31,3 40,9

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 62,2 49,4 24,6 57,8

Telekomunikační činnosti (61) 55,5 56,9 25,0 54,2

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 34,3 40,3 34,0 35,4

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 74,9 70,3 . 74,5

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 64,0 68,6 70,7 64,7

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 55,6 66,3 74,7 60,0

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 85,8 48,0 . 81,3

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 52,1 66,8 75,3 58,2

Celkem 64,0 73,3 68,8 65,8

Tab. 111: Firmy, v nichž vývoj webových stránek a aplikací provádí převážně vlastní zaměstnanci, leden 2017

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 11,8 22,5 34,7 16,2

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 6,9 20,2 23,8 11,1

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 9,4 11,4 50,1 11,3

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 9,3 30,1 19,0 13,3

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 13,5 7,4 29,9 13,0

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 12,0 28,9 33,3 16,8

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 35,2 41,8 57,0 39,0

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 9,9 29,7 42,6 19,1

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 3,8 25,1 36,2 20,8

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 17,0 18,4 27,8 17,8

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  13,5 27,1 45,5 19,2

 Stavebnictví – F (41–43) 10,3 24,5 22,6 11,9

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 15,6 24,0 40,5 17,2

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 12,8 14,7 47,2 13,6

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 19,1 24,2 37,9 20,0

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 11,0 29,2 41,0 14,0

 Doprava a skladování – H (49–53)            10,2 9,4 33,1 11,0

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 9,5 7,3 11,8 9,3

Ubytování (55) 9,9 9,3 21,4 10,0

Stravování a pohostinství (56) 9,3 5,3 6,8 9,1

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 63,3 63,4 69,0 63,6

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 42,7 67,1 82,7 49,3

Telekomunikační činnosti (61) 52,5 63,2 62,5 54,4

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 69,4 62,7 66,4 68,0

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 12,4 35,3 . 14,2

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 23,6 27,6 36,7 24,4

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 11,1 17,6 24,0 13,9

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 18,3 25,3 . 20,5

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 10,3 17,4 22,5 13,3

Celkem 15,2 23,2 35,7 17,4

Tab. 114: Firmy, v nichž provoz a správu webových stránek a aplikací provádí převážně externí dodavatelé, leden 2017 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 62,1 66,7 55,5 62,8

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 52,0 70,0 74,5 57,6

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 49,2 60,6 46,1 51,5

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 64,3 61,3 70,2 63,9

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 68,3 82,1 64,0 72,3

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 59,6 64,6 56,2 60,5

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 54,0 49,3 32,2 50,7

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 74,9 58,7 48,3 67,4

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 52,5 63,3 48,8 54,8

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 65,0 69,6 57,1 65,6

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  65,3 64,3 52,7 64,3

 Stavebnictví – F (41–43) 65,3 65,6 75,4 65,4

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 61,4 69,3 57,0 62,2

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 78,7 84,7 39,5 79,0

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 64,1 72,5 62,1 65,1

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 48,9 53,4 56,7 49,7

 Doprava a skladování – H (49–53)            51,0 70,7 61,5 54,9

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 63,1 82,9 88,2 64,8

Ubytování (55) 82,6 89,0 78,6 83,4

Stravování a pohostinství (56) 56,5 77,0 93,2 57,8

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 32,8 32,3 27,1 32,4

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 54,6 32,9 17,3 48,6

Telekomunikační činnosti (61) 41,3 36,8 25,0 39,9

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 26,8 31,7 29,9 27,9

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 71,1 59,6 . 70,3

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 59,5 61,1 61,8 59,7

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 52,1 66,5 70,3 57,5

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 76,9 65,8 . 74,5

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 49,3 66,5 71,5 56,1

Celkem 60,2 65,9 57,4 61,1

Tab. 113: Firmy, v nichž provoz a správu webových stránek a aplikací provádí převážně vlastní zaměstnanci, leden 2017

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 12,0 22,2 41,3 16,6

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 11,4 22,2 45,5 15,8

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 8,0 11,3 34,6 9,7

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 12,6 21,2 37,7 14,9

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 11,0 16,9 34,7 15,1

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 11,0 21,3 42,5 14,8

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 28,2 49,1 60,6 37,0

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 14,5 26,0 45,4 21,0

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 5,8 25,8 45,8 24,8

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 12,0 22,8 23,0 14,6

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  8,9 16,2 52,7 13,7

 Stavebnictví – F (41–43) 7,3 7,0 36,0 7,5

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 10,0 22,4 41,3 12,2

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 7,1 18,0 40,6 9,0

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 11,1 27,8 45,3 13,7

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 9,6 14,2 38,8 11,2

 Doprava a skladování – H (49–53)            10,0 11,3 33,5 11,1

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 5,0 7,6 32,6 5,4

Ubytování (55) 4,3 8,5 21,4 5,1

Stravování a pohostinství (56) 5,3 6,7 38,5 5,6

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 63,7 71,0 70,6 65,3

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 29,6 46,8 46,2 33,6

Telekomunikační činnosti (61) 65,9 70,0 100,0 68,1

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 70,5 75,8 72,4 71,6

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 13,6 35,9 . 15,5

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 16,1 32,6 42,0 18,7

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 9,6 19,0 25,4 13,4

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 9,0 43,1 . 14,1

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 9,7 18,4 24,0 13,4

Celkem 12,4 22,1 40,9 15,2

Tab. 116: Firmy, v nichž se o bezpečnost a ochranu dat starají převážně externí dodavatelé, leden 2017 

podíl na celkovém počtu firem v dané velikostní a odvětvové skupině (v %)

10–49 50–249 250+ Celkem

 Zpracovatelský průmysl – C (10–33) 64,5 66,4 50,0 64,0

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (10–12) 57,5 64,2 52,8 59,0

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl (13–15) 57,2 71,3 57,8 60,2

Dřevozpracující a papírenský průmysl (16–18) 66,9 66,2 59,6 66,5

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a stavebních hmot (19–23) 72,3 70,6 60,7 70,7

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (24–25) 63,9 69,5 45,3 64,3

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (26) 58,3 43,3 32,2 51,8

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. (27–28) 65,6 61,7 43,6 62,3

Automobilový průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků (29–30) 71,9 62,8 47,6 61,4

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a zařízení (31–33) 65,4 70,7 53,8 65,9

 Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady – D, E (35–39)  74,9 68,8 43,6 71,3

 Stavebnictví – F (41–43) 67,3 83,3 53,9 68,9

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – G (45–47) 72,8 74,1 52,1 72,5

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (45) 80,2 77,1 47,9 79,3

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (46) 77,0 71,2 51,2 75,9

Maloobchod, kromě motorových vozidel (47) 62,3 78,3 53,5 63,6

 Doprava a skladování – H (49–53)            60,4 80,5 59,3 63,9

 Ubytování, stravování a pohostinství – I (55–56) 66,2 86,4 67,4 67,7

Ubytování (55) 84,1 91,5 78,6 85,0

Stravování a pohostinství (56) 60,1 81,4 61,5 61,2

 Informační a komunikační činnosti – J (58–63) 30,9 25,4 29,4 29,8

Činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů (58–60) 63,3 45,3 53,8 59,6

Telekomunikační činnosti (61) 29,7 30,0 0,0 28,2

Činnosti v oblasti informačních technologií; Informační činnosti (62–63) 24,3 21,1 27,6 23,9

 Činnosti v oblasti nemovitostí – L (68) 69,0 57,2 . 68,0

 Profesní, vědecké a technické činnosti – M (69–75) 68,2 58,2 58,0 66,7

 Administrativní a podpůrné činnosti – N (77–82) 59,0 57,6 63,8 58,9

Činnosti cestovních agentur a kanceláří (79) 83,3 40,5 . 77,7

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti (77–78, 80–82) 56,2 58,0 64,8 57,4

Celkem 65,8 67,5 51,6 65,5

Tab. 115: Firmy, v nichž se o bezpečnost a ochranu dat starají převážně vlastní zaměstnanci, leden 2017

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)

Odvětví (ekonomická činnost) – CZ NACE
Velikost firmy (počet zaměstnanců)
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Dotazník
o využívání informačních

a komunikačních technologií

ICT 5-01 (b)
Registrováno
ČSÚ ČV 80/16
ze dne 11.9.2015
IKF 302216

za rok 2016

Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2016. Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje.

Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Děkujeme za spolupráci.

Vyplněný dotazník doručte do 31. 3. 2017
na adresu Krajská správa ČSÚ v Praze, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

nebo elektronicky tlačítkem "Odeslat výkaz"

Formuláře výkazů, elektronický sběr dat, registry, číselníky a aktuální statistické informace na: www.vykazy.cz

IČO

Název a sídlo (adresa) zpravodajské jednotky:

Dotazník
vyplnil:

Jméno a příjmení

Telefon

Fax

E-mail Datum

Vyplňuje-li výkaz za zpravodajskou jednotku jiný subjekt (účetní firma ap.), uvede zde svoje kontaktní spojení.

Vyplnění záhlaví dotazníku:

IČO - identifikační číslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zleva nuly

Společné vysvětlivky:

Peněžní ukazatele se uvádějí v tisících Kč. Všechny vykazované údaje musí být celočíselné, není-li uvedeno jinak. Pokud
požadované údaje nelze zjistit v potřebném členění, uvede se kvalifikovaný odhad. U otázek zakřížkujte vždy nejvhodnější
alternativu odpovědi, pokud z dotazu logicky vyplývá možnost více odpovědí, zakřížkujte je.

Není-li uvedeno jinak, je referenčním obdobím leden 2017. V oddílech D070, D079 a D080 vztahujte své odpovědi k celému roku
2016. Děkujeme za pochopení.

Účel šetření:

Výsledky šetření o využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru jsou primárním podkladem pro hodnocení míry
úspěšnosti státní informační politiky ČR. Poskytují ucelený pohled na využívání informačních a komunikačních technologií
podnikatelskými subjekty. Jsou klíčovým zdrojem dat pro širokou veřejnost, podniky a mezinárodní organizace.

Šetření je na mezinárodní úrovni koordinováno Evropským statistickým úřadem (Eurostat). Respektováním nařízení Evropského
parlamentu a Rady Evropy je zajištěna mezinárodní srovnatelnost získaných údajů.

K o m e n t á ř: zpravodajská jednotka uvede vysvětlení logických nesrovnalostí nebo mimořádného vývoje ve vykazovaných datech, které vyplývají
                         z organizačních změn nebo jiných okolností (v případě, že vymezený prostor při vyplňování papírového formuláře nepostačuje,
                         pokračujte na samostatném listě).

© ČSÚ 2016
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Část A: Vybavenost a využití informačních a komunikačních technologií (ICT)

V tomto dotazníku nás zajímají informační a komunikační technologie (ICT), jež jsou ve Vaší firmě skutečně využívány.
Nerozhoduje, jde-li o vlastní, půjčená či pronajatá zařízení (např. od mateřské společnosti).

D065 FIREMNÍ POČÍTAČOVÁ SÍŤ A SOUVISEJÍCÍ TECHNOLOGIE
15D065

Používá vaše firma počítače [1]? Ano Ne 1

jestliže Ne, konec dotazníku

Má vaše firma interní počítačovou síť (LAN) [2]? Ano Ne 2

Pokud Ano, používá/umožňuje vaše firma v rámci této sítě nebo její části: jestliže Ne, jděte na řádek 5

    bezdrátové připojení (WLAN) [3] Ano Ne 3

    vzdálený přístup k firemním aplikacím, dokumentům či souborům [4] Ano Ne 4

Má vaše firma intranet [5]? Ano Ne 5

Má vaše firma extranet [6]? Ano Ne 6

[1] Počítači rozumíme zařízení vybavená operačním systémem, obvykle stolní či přenosné počítače (notebooky, netbooky). Pro
potřeby tohoto šetření sem řadíme také tablety či chytré telefony (smartphony).

[2] Lokální počítačová síť, která propojuje alespoň dva počítače a slouží k přenosu dat (např. souborů, interních e-mailů),
komunikaci osob a zařízení či připojení k internetu.

[3] Lokální počítačová síť umožňuje bezdrátové propojení dvou a více zařízení a přenos dat pomocí rádiových či jiných vln.
Nejčastější technologií je Wi-Fi.

[4] Lokální počítačová síť zpřístupňuje firemní aplikace, služby a datové soubory uživatelům nacházejícím se mimo prostory firmy,
a to pomocí internetu nebo jiného komunikačního kanálu.

[5] Interní webové stránky využívající stejné protokoly jako internet, poskytující obsah a služby výhradně uvnitř firmy, jenž nejsou
přístupné externím subjektům.

[6] Webová stránka či rozšíření intranetu, přístupné z veřejné telekomunikační sítě, které slouží ke komunikaci s oprávněnými
dodavateli, prodejci, partnery, zákazníky a jinými subjekty.
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D067 INTERNET A JEHO VYUŽITÍ
16D067

Má vaše firma připojení k internetu? Ano Ne 1

Pokud Ano, označte všechny typy připojení, které vaše firma používá [1]: jestliže Ne, jděte na oddíl D069

    ADSL nebo jiné DSL technologie [2] Ano Ne 2

    bezdrátové připojení (např. Wi-Fi) [3] Ano Ne 3

    pronajatý digitální (datový) okruh od telekomunikačních operátorů [4] Ano Ne 4

    připojení optickým kabelem (FTTx) [5] Ano Ne 5

    jiné pevné připojení [6] Ano Ne 6

    mobilní připojení (alespoň 3G či vyšší) [7] Ano Ne 7

Jaká je maximální rychlost vašeho připojení k internetu (download)?
(rychlost uvedená ve smlouvě s poskytovatelem internetového připojení) nižší než 2 Mb/s 8

2 - 9,9 Mb/s

10 - 29,9 Mb/s

30 - 99,9 Mb/s

100 Mb/s a vyšší

Je rychlost vašeho pevného připojení k internetu pro potřeby vaší firmy dostačující? Ano Ne 9

Je vaše firma zadavatelem placené internetové reklamy (ve vyhledávačích, sociálních
médiích, jiných webových stránkách apod.)? Ano Ne 10

[1] Zjišťuje se pouze vnější připojení dodávané poskytovatelem, nikoli způsob dalšího rozvedení či sdílení připojení uvnitř vaší firmy.

[2] Internetové připojení využívající rozvodů telefonních linek.

[3] Externí připojení k internetu bezdrátovými technologiemi, nejčastěji Wi-Fi. Nepatří sem připojení mobilními sítěmi (3G/CDMA,
3G/UMTS/HSPA, 4G/LTE). Bezdrátové připojení musí být dodáváno poskytovatelem internetu, není realizované vlastními silami.

[4] Uživatel si od poskytovatele (telekomunikační společnosti, operátora) pronajímá přenosovou linku na míru s garantovanou
(smluvní) přenosovou rychlostí a dalšími parametry služby (zabezpečení přenosu, šifrování).

[5] Častým řešením je kombinace optického kabelu (vlákna) a metalických ethernetových rozvodů, tj. klasických kabelů používaných
pro připojení počítače do datové sítě. V takovém případě bývá optické vlákno zavedeno do budovy (FTTB, Fiber To The Building),
v níž je dále rozváděno např. ethernetovými kabely.

[6] Např. připojení přes rozvody kabelové televize (CATV).

[7]  Připojení k internetu je zajišťováno datovými sítěmi mobilních operátorů. Objem přenášených dat odpovídá sjednanému tarifu.
Toto připojení využívá nejčastěji mobilní telefon, smartphone, datovou kartu do počítače či mobilní modem v podobě  např. USB
klíčenky.
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D069 WEBOVÉ STRÁNKY A JEJICH VYUŽITÍ
16D069

Má vaše firma vlastní webové stránky [1]? Ano Ne 1

jestliže Ne, jděte na oddíl D066

Jsou webové stránky vaší firmy přizpůsobeny pro mobilní zařízení? Ano Ne 2

Umožňují vaše webové stránky návštěvníkům:
           

    prohlížet nabídku zboží, katalogy nebo ceníky Ano Ne 3

    konfigurovat, tj. přizpůsobit si standardní produkt/službu, vybrat si volitelné doplňky, případně
    navrhnout změny produktu/služby Ano Ne 4

    učinit objednávku či rezervaci Ano Ne 5

    učinit platbu Ano Ne 6

    sledovat stav zakázky Ano Ne 7

    personalizovat obsah webových stránek  podle preferencí pravidelných návštěvníků [2] Ano Ne 8

Máte na vašich webových stránkách odkaz na profil vaší firmy na sociálních médiích?
(Facebook, Twitter, YouTube apod.)

Ano Ne 9

[1] Zahrnují se pouze webové stránky/stránka s obsahem pod vaší kontrolou (který můžete sami ovlivnit). Mezi vlastní webové
stránky firmy zařazujeme i stránky společné s jiným právním subjektem (např. mateřská ->dceřiná společnost). Vlastní webové
stránky firem mají obvykle tzv. homepage, úvodní stránky webu, vstupní místo do webové prezentace.

[2] Možnost nastavení vlastní podoby stránky a pravidelného zobrazení vybraných oddílů po přihlášení se pod uživatelským heslem.

D066 ZAMĚSTNANCI POUŽÍVAJÍCÍ POČÍTAČ A JINÉ ICT
16D066

Uveďte počet vašich zaměstnanců, kteří používají v práci počítač alespoň jednou týdně 1

    z toho počítač s přístupem na internet 2

Poskytuje vaše firma zaměstnancům následující přenosná zařízení s přístupem
na internet? 

          
    přenosné počítače nebo tablety Ano Ne 3

    mobilní telefony nebo smartphony Ano Ne 4

Pokud jste v předchozích dvou otázkách odpověděli alespoň 1x Ano, uveďte počet vašich
zaměstnanců, kteří tato přenosná zařízení používají k pracovním účelům 5

Poskytovala Vaše firma svým zaměstnancům v roce 2016 možnost vzdělávání či školení
zaměřeného na získání/rozšíření jejich počítačových znalostí?
(organizované, placené nebo objednané vaší firmou)

Ano Ne 6
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D078 IT ODBORNÍCI
15D078

Zaměstnává vaše firma IT odborníky [1]? Ano Ne 1

jestliže Ne, jděte na oddíl D083

Uveďte počet IT odborníků zaměstnaných ve vaší firmě 2

    z toho počet programátorů, kteří vytvářejí počítačový software a ICT aplikace pro vnitřní potřeby
    vaší firmy 3

Poskytovala vaše firma svým IT odborníkům v roce 2016 možnost vzdělávání či školení
zaměřeného na získání/rozšíření jejich odborných znalostí?
(organizované, placené nebo objednané vaší firmou)

Ano Ne 4

Přijala vaše firma v roce 2016 do zaměstnaneckého poměru IT odborníka(y)? Ano Ne 5

Měla vaše firma v roce 2016 volné pracovní pozice, pro které bylo těžké najít IT
odborníka(y) s odpovídajícími dovednostmi? Ano Ne 6

[1] Obecně se jedná o zaměstnance, kteří jsou experty na hardware, software a služby v oblasti ICT, jejichž hlavní činností je podílet
se na vývoji nových technologií a umožňovat využívání informačních a komunikačních technologií jiným osobám. IT odborníci
zahrnují: analytiky, vývojáře a programátory softwaru, databází, počítačových, webových a multimediálních aplikací, administrátory,
správce počítačových sítí, databází, webu a zaměstnance zajišťující uživatelskou podporu provozu ICT.
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D083 SERVIS ICT
15D083

Uveďte, kdo ve vaší firmě převážně provádí následující činnosti:

    údržba ICT infrastruktury (tj. serverů, počítačů, tiskáren, sítí apod.) zaměstnanci firmy [1] 1

externí dodavatelé

nikdo z uvedených

    podpora kancelářského software (textové procesory, tabulkové procesory apod.) zaměstnanci firmy [1] 2

externí dodavatelé

nikdo z uvedených

    vývoj počítačového software a ICT aplikací pro vnitřní potřeby firmy zaměstnanci firmy [1] 3

externí dodavatelé

nikdo z uvedených

    vývoj firemních informačních systémů [2] zaměstnanci firmy [1] 4

externí dodavatelé

nikdo z uvedených

    podpora firemních informačních systémů [2] zaměstnanci firmy [1] 5

externí dodavatelé

nikdo z uvedených

    vývoj webových stránek a webových aplikací zaměstnanci firmy [1] 6

externí dodavatelé

nikdo z uvedených

    podpora webových stránek a webových aplikací zaměstnanci firmy [1] 7

externí dodavatelé

nikdo z uvedených

    bezpečnost a ochrana dat (testování bezpečnosti, vývoj ochranného software apod.) zaměstnanci firmy [1] 8

externí dodavatelé

nikdo z uvedených

[1] Jedná se jak o vaše vlastní zaměstnance, tak o zaměstnance mateřské firmy či jiných přidružených společností.

[2] Aplikace, které podporují agendy a procesy v oblastech finančního řízení, řízení lidských zdrojů, výroby, skladového
hospodářství, obsluhy a vyhledávání zákazníků nebo dodavatelského řetězce. Nejčastěji jde o systémy kategorie ERP, CRM, SCM,
WMS, účetní programy a další.
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Část B: Používání sociálních médií

Sociální média jsou on-line komunikační nástroje, které umožňují jejich uživatelům zakládat vlastní profily, jejichž
prostřednictvím komunikují s ostatními uživateli, s nimiž sdílejí informace či multimediální obsah. Sdílený obsah je
zpravidla předmětem komentářů a diskuzí s dalšími členy, majícími zde uživatelský účet či profil.

Firmy využívající sociální média mají založený vlastní uživatelský profil, účet či licenci na níže uváděných typech
sociálních médií. Sociální média jsou využívána prostřednictvím Internetu a komunikačních platforem, jež umožňují
online vytváření a výměnu informací se zákazníky, dodavateli, partnery nebo zaměstnanci.

D081 POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ
15D081

Označte všechny typy sociálních médií, které vaše firma aktivně používá
(tj. má vlastní uživatelský účet a profil, vlastní informační kanály, vlastní prezentace apod.):

    sociální sítě (profil na Facebooku, LinkedIn apod.) Ano Ne 1

    firemní blogy nebo mikroblogy (profil na Twitteru apod.) [1] Ano Ne 2

    webové stránky sdílející multimediální obsah (vlastní účet na YouTube, Picassa apod.) Ano Ne 3

    webové stránky typu "wiki" založené na sdílení znalostí a informací [2] Ano Ne 4

jestliže jste na otázky 1 až 4 odpověděli 4x Ne,
přejděte na oddíl D082,

 jinak pokračujte na řádek 5 a další

Ke kterým z následujících činností využívá vaše firma sociální média:

    zlepšování obrazu firmy či uvádění produktů na trh Ano Ne 5

    získávání názorů, recenzí a otázek od zákazníků a odpovídání na ně Ano Ne 6

    zapojování zákazníků do vývoje a inovování zboží či služeb Ano Ne 7

    spolupráce s obchodními partnery (dodavateli apod.) či jinými organizacemi
    (organizace veřejné správy, neziskové organizace apod.) Ano Ne 8

    získávání nových zaměstnanců Ano Ne 9

    výměna názorů a znalostí uvnitř firmy Ano Ne 10

[1] Blogem (weblogem či mikroblogem) rozumíme internetové stránky, na nichž uživatelé zveřejňují chronologicky uspořádané
příspěvky v deníkové formě často společně s dalším multimediálním obsahem (obrázky, videi apod.). Právo měnit obsah má pouze
"majitel" daného blogu.

[2] Wiki (od slova Wikipedie) je označení internetových stránek sloužících jako internetové encyklopedie. Oproti blogům, kde jsou
autorské příspěvky upravovány úzkou skupinou autorů, může být obsah v encyklopediích upravován a doplňován širokou skupinou
oprávněných uživatelů.
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Část C: Cloud computing

Cloud computing je souhrnné označení placených služeb umožňujících sdílení a vzdálený přístup k výpočetním
prostředkům a datovým úložištím prostřednictvím internetu. Poskytovatel služeb propůjčuje uživatelům výpočetní
prostředky (hardware či software) podle jejich potřeb. Uživatelé služeb tím nemusí nástroje vlastnit, udržovat či
aktualizovat. Služby hradí úměrně své spotřebě či smluvenému rozsahu.

Pro cloud computing je charakteristické:

– je poskytován prostřednictvím serverů poskytovatelů těchto služeb

– služby jsou zpoplatněny

– služby mohou být snadno změněny (počet uživatelů, velikost uložených souborů apod.)

– poskytovatelé služeb zajišťují aktuálnost softwaru, zabezpečení a funkčnost výpočetních prostředků.
   Uživatel do správy zasahuje jen ve smluvně stanovené míře

– může zahrnovat připojení přes virtuální privátní sítě (VPN)

Pozn.: Pro potřeby dotazníku NEJSOU zahrnuty neplacené služby cloud computingu.

D082 CLOUD COMPUTING
15D082

Využívá vaše firma prostřednictvím internetu placených služeb cloud computingu? Ano Ne 1

Pokud Ano, uveďte, jaké z následujících služeb ve formě cloud computingu využíváte
(lze označit více odpovědí): jestliže Ne, jděte na oddíl D074

    e-mail Ano Ne 2

    kancelářský software [1] Ano Ne 3

    možnost uložení firemních databází [2] Ano Ne 4

    ukládání dat [2] Ano Ne 5

    účetní aplikace [1] Ano Ne 6

    CRM aplikace pro správu a využití informací o zákaznících [3] Ano Ne 7

    výpočetní výkon využívaný pro fungování vlastních firemních aplikací Ano Ne 8

Využívá vaše firma placené služby cloud computingu provozované na:

    sdílených serverech poskytovatelů služeb Ano Ne 9

    serverech vyhrazených  poskytovateli výlučně pro vaši firmu Ano Ne 10

[1] Počítačový software či aplikace jsou zpřístupněny přes internet, soubory jsou ukládány na vzdálené servery poskytovatele
cloudových služeb, který odpovídá za jejich provoz a údržbu.

[2] Firemní data a databáze jsou ukládány na vzdálených serverech poskytovatele cloudových služeb a jsou zpřístupněna přes
internet. Poskytovatel odpovídá za provoz zařízení a jejich zabezpečení.

[3] Firemní aplikace a databáze sloužící řízení vztahů se zákazníky (CRM) jsou provozovány s využitím vzdálených serverů
poskytovatele cloudových služeb. Aplikace CRM (Customer relationship management) jsou elektronické systémy, jež slouží ke
shromažďování a zpracování informací o firemních zákaznících. Umožňují odhadnout, předvídat a vyhovět potřebám zákazníků,
jejich nákupním zvyklostem a spotřebitelskému chování.
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Část D: Integrace vnitrofiremních procesů

Integrací vnitrofiremních procesů se pro účely tohoto dotazníku rozumí propojování vnitrofiremních informačních
systémů za účelem automatizovaného sdílení informací o zadaných a přijatých objednávkách a to prostřednictvím:

 – jednotného informačního systému propojujícího různé funkční oblasti firmy (např. ERP nebo CRM),

 – jednotné databáze (datového skladu) sloužící aplikacím napříč různými funkčními oblastmi firmy,

 – elektronické výměny dat mezi aplikacemi napříč různými funkčními oblastmi firmy.

Pozn.: Otázky se týkají pouze automatizovaného sdílení informací uvnitř firmy. Netýkají se vaší komunikace
s obchodními partnery.

D074 INTEGRACE VNITROFIREMNÍCH PROCESŮ
13D074

Pokud vaše firma přijme/zadá objednávku, jsou relevantní údaje o této objednávce
současně dostupné ve vašem informačním systému pro:

    řízení skladových zásob [1] Ano Ne 1

    účetnictví (včetně fakturačního a platebního systému) [2] Ano Ne 2

    řízení výroby nebo služeb [3] Ano Ne 3

    řízení distribuce výrobků, zboží a služeb (logistika) [4] Ano Ne 4

Používá vaše firma ERP [5] softwarovou aplikaci/balík pro sdílení informací mezi různými
funkčními oblastmi firmy (účetnictví, plánování, výroba, marketing apod.)?

Ano Ne 5

Používá vaše firma CRM [6] softwarovou aplikaci/balík pro správu a využití informací
o zákaznících?

Ano Ne 6

Pokud Ano, umožňuje tato softwarová aplikace:

    získávat, ukládat a zpřístupňovat informace o zákazních pro ostatní funkční oblasti firmy Ano Ne 7

    analyzovat data o zákaznících pro další využití (stanovení cen a slev, výběr vhodného
    komunikačního kanálu a způsobu propagace pro určité skupiny zákazníků apod.) Ano Ne 8

[1] Aplikace či informační systém například informuje o stavu a pohybu skladových zásob (výrobků, surovin, součástek), může
upozornit na případný nízký stav zásob apod.

[2] Aplikace či informační systém umožňuje vystavovat a hradit faktury, oznamuje překročení interních limitů apod.

[3] Systém automaticky plánuje a upravuje výrobní proces v souladu s přijímanými objednávkami, případně změní pořadí
vyráběných produktů.

[4] Aplikace či informační systém informuje o termínech vyskladnění, přepravy a dodání objednaného zboží či služeb. V případě
potvrzení termínu vyčlení distribuční prostředky (dopravní kapacity).

[5] ERP (Enterprise Resource Planning) je aplikace, jež v rámci firemního informačního systému integruje a automatizuje procesy
související s produkčními činnostmi firmy. Typicky se jedná o oblasti výroby, logistiky, nákupu, skladování, prodeje, distribuce,
správy majetku, fakturace a účetnictví. ERP využívá provázaných databází, čímž umožňuje okamžitý přehled o klíčových procesech
firmy.

[6] CRM (Customer Relationship Management) je manažerský informační systém používaný pro správu a využití informací
o zákaznících (koordinaci vztahu firmy se zákazníky). Tento systém je založen na intenzivním využití informačních technologií
a umožňuje sběr, integraci, zpracování a analýzu informací o zákaznících.
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Část E: Elektronická výměna dat mezi subjekty

D095 ELEKTRONICKÁ FAKTURACE
16D095

Elektronickou fakturací rozumíme elektronické předávání účetních dokladů. Elektronické faktury mohou mít dvojí
podobu:

 – elektronických faktur (e-faktur) zpracovatelných automatizovanými nástroji zpracování dat. Výstavce daňového
    dokladu (prodejce či poskytovatel služeb) zanese fakturu do aplikací příjemce, které ji vyřizují. Přenosovými formáty
    mohou být např. EDI, XML, ISDOC, IDOC, CSV či jiné formáty  využívané výrobci fakturačního softwaru.

 – elektronických faktur ve formátu nevhodném pro automatické zpracování dat (nestrukturovaných faktur). Jedná
    se například o faktury zaslané jako text klasickým e-mailem nebo faktury zaslané jako e-mailová příloha např. v pdf
    formátu.

Zasílá vaše firma elektronické faktury:

    ve standardizovaném formátu umožňujícím jejich automatizované zpracování
    (EDI, XML, ISDOC, UBL apod.) - tzv. e-faktury Ano Ne 1

        pokud jste v předchozí otázce uvedli Ano, kolik procent tvoří takovéto faktury
        z celkového počtu vámi vystavených a zaslaných faktur (odhadněte v celých procentech) % 2

    v jiném formátu neumožňujícím jejich automatizované zpracování
    (faktury zaslané e-mailem či jako jeho obrazová nebo jiná příloha) Ano Ne 3

Zasílá Vaše firma faktury pouze klasickou cestou v papírové podobě? Ano Ne 4

Zasílá vaše firma faktury prostřednictvím datových schránek? Ano Ne 5

Přijímá vaše firma elektronické faktury:

    ve standardizovaném formátu umožňujícím jejich automatizované zpracování
    (EDI, XML, ISDOC, UBL apod.) - tzv. e-faktury Ano Ne 6

    v jiném formátu neumožňujícím jejich automatizované zpracování
    (faktury zaslané e-mailem či jako jeho obrazová nebo jiná příloha) Ano Ne 7
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D134 ELEKTRONICKÉ SDÍLENÍ INFORMACÍ K ŘÍZENÍ DODAVATELSKO-ODBĚRATELSKÝCH VZTAHŮ
13D134

Elektronické sdílení informací s dodavateli či odběrateli v rámci řízení dodavatelského řetězce (SCM – Supply
Chain Management) znamená výměnu všech forem elektronických informací s dodavateli a odběrateli (zákazníky).
Předávané informace mezi obchodními partnery v celém dodavatelském řetězci slouží plánování a prognózování
prodeje, koordinaci dodávek zboží a služeb, plánování a řízení výroby, řízení skladových zásob apod. Elektronická
výměna informací může probíhat prostřednictvím internetu či jiných sítí (např. extranetu) nebo elektronické výměny dat
(EDI – Electronic Data Interchange).

Netýká se ručně psaných zpráv (např. e-mailů), jež neslouží k automatizovanému zpracování.

Sdílí vaše firma v rámci řízení dodavatelského řetězce [1] elektronické informace
s ostatními obchodními partnery (tj. s vašimi dodavateli nebo odběrateli/zákazníky)? Ano Ne 1

jestliže Ne, jděte na řádek 4
Pokud Ano, jakými elektronickými prostředky jsou tyto informace sdíleny?

    vlastními webovými stránkami, webovými stránkami obchodních partnerů či webovými portály Ano Ne 2

    elektronickou výměnou dat určených k automatizovanému zpracování (XML, EDIFACT apod.) [2] Ano Ne 3

Používá vaše firma SCM [3] softwarový balík pro elektronické sdílení informací v rámci
dodavatelského řetězce? Ano Ne 4

[1] Informace jsou mezi obchodními partnery a jejich počítačovými systémy předávány v datových protokolech umožňujících jejich
automatizovanou výměnu a zpracovávání. Standardizovanými formáty umožňujícími komunikaci různých počítačových systémů jsou
např. VDA, Odette, XML či EDIFACT.

[2]  Přenos strukturovaných zpráv (např. objednávek, faktur, platebních příkazů, účetních dokladů, katalogových listů) mezi dvěma
počítačovými aplikacemi, realizovaný v předem dohodnutém formátu datových zpráv založených na standardech umožňujících jejich
automatické zpracování (EDI, EDIFACT, ODETTE, EANCOM, XML, cXML, ebXML apod.) a uskutečněný přes internet nebo jiné
počítačové sítě.

[3] SCM (Supply Chain Management) je informační systém (softwarový balík/aplikace) umožňující řízení celého dodavatelsko-
odběratelského řetězce v reálném čase. SCM integruje plán, sběr a vyhodnocování dat z reálných procesů do jednoho celku na
všech úrovních, tj. zahrnuje všechny subjekty řetězce (dodavatele, výrobce, distribuční centra, zákazníky a další).

Část F: RFID - Identifikace na radiové frekvenci

RFID (Radio Frequency Identification) neboli identifikace na radiové frekvenci představuje po čárových kódech další
generaci bezkontaktních identifikátorů zboží a osob. Umožňují jejich rozpoznání na dálku pomocí radiových vln.
Technologie RFID je založena na uložení požadovaných dat do RFID čipů, jejichž obsah může být načten na dálku
RFID čtečkami (snímači). Při čtení dat z čipu není nutná přímá viditelnost mezi čtečkou a čipem.

Do RFID řadíme i novější systém NFC (Near Field Communication), tedy bezkontaktní komunikaci na velmi krátkou
vzdálenost (do 10 cm). Jde o bezdrátovou komunikaci mezi přístroji na podobném principu jako RFID. Typickým
příkladem užití této technologie je bezkontaktní placení platebními kartami.

D140 RFID - IDENTIFIKACE NA RADIOVÉ FREKVENCI
13D140

Používá vaše firma RFID (identifikaci na radiové frekvenci) či systém NFC? Ano Ne 1

jestliže Ne, jděte na oddíl D070

Označte, k jakým účelům vaše firma RFID či NFC používá:

    identifikace osob nebo kontrola přístupu Ano Ne 2

    poprodejní identifikace produktu (ochrana před jeho zcizením nebo napodobeninami apod.) Ano Ne 3

    pro účely výroby, služeb a logistiky (sledování a kontrola výroby a služeb, sledování zásob
    a toků v rámci dodavatelského řetězce, správa aktiv, údržba) Ano Ne 4
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Část G:  Elektronické obchodování

Elektronické obchodování je nákup nebo prodej (objednávání nebo přijímání objednávek) přes internet nebo
počítačovou síť (např. uzavřenou mezipodnikovou síť). Pro elektronické obchodování je rozhodující elektronické
zadání nebo přijetí objednávek. Způsob placení a uskutečnění dodávky pro posouzení, zda jde o elektronické
obchodování, rozhodující není. Elektronické obchodování může probíhat dvěma způsoby:

– na webových stránkách či aplikacích (web e-commerce). Objednávka je vyplněna přes internetové stránky
   elektronického obchodu (e-shopu), přes on-line tržiště či obchodní portál a odeslána přes internet, přes aplikace či
   přes extranet.

– elektronickou výměnou dat (EDI commerce) prostřednictvím aplikací dostupných v informačních systémech ERP
   (Enterprise Resource Planning) nebo SCM (Supply Chain Management). Je to nejpoužívanější datový formát pro
   elektronické obchodní transakce na světě.

Pozn.: Objednávky uskutečněné prostřednictvím ručně psaných e-mailů se nezahrnují! Netýká se ani
objednávek, jež byly připraveny podle informací z internetu a následně provedeny telefonicky, faxem či listinnou
objednávkou.

D070 ELEKTRONICKÝ NÁKUP
15D070 Nezahrnuje nákupy uskutečněné prostřednictvím ručně psaných e-mailů!

Zadala vaše firma v roce 2016 alespoň jednu elektronickou objednávku [1] na nákup
jakéhokoliv materiálu, zboží nebo služby prostřednictvím počítačových sítí? Ano Ne 1

jestliže Ne, jděte na oddíl D079

Uveďte, kolik procent z celkového finančního objemu vašich nákupů (bez DPH), tvořily
v roce 2016 nákupy uskutečněné pomocí elektronických objednávek % 2

Rozdělte hodnotu elektronických nákupů dle způsobu zadání elektronických objednávek
(odhadněte v celých procentech) [2]:

    prostřednictvím webových stránek (webového rozhraní) či aplikací % 3

    pomocí elektronické výměny dat % 4

Zadala vaše firma v roce 2016 elektronickou objednávku [1] u dodavatelů sídlících
v následujících zemích?

    Česká republika Ano Ne 5

    ostatní země EU Ano Ne 6

    země mimo EU Ano Ne 7

[1] Objednávky, odvolávky či jiné žádosti o dodání zboží či poskytnutí služby, které obsahují náležitosti nezbytné k realizaci obchodu
(kupní smlouvy apod.) dle všeobecných či sjednaných obchodních podmínek a splňující podmínky pro elektronické obchodování.

[2] Součet řádků 3 až 4 musí být 100 %.
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D079 ELEKTRONICKÝ PRODEJ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK
16D079 Nezahrnuje prodeje uskutečněné prostřednictvím ručně psaných e-mailů!

Přijala vaše firma v roce 2016 alespoň jednu elektronickou objednávku [1] na nákup
jakéhokoliv materiálu, zboží nebo služby prostřednictvím webových stránek
(webového rozhraní) či aplikací? Ano Ne 1

jestliže Ne, jděte na oddíl D080

[1] Objednávky, odvolávky či jiné žádosti o dodání zboží či poskytnutí služby, které obsahují náležitosti nezbytné k realizaci obchodu
(kupní smlouvy apod.) dle všeobecných či sjednaných obchodních podmínek a splňující podmínky pro elektronické obchodování.

Uveďte, kolik procent z celkového finančního objemu vašich tržeb (bez DPH),
tvořily v roce 2016 prodeje uskutečněné pomocí vašich webových stránek
(webového rozhraní) či aplikací % 2

D079 řádek 2 + D080 řádek 2 =< 100 %

Rozdělte hodnotu elektronických tržeb z objednávek přijatých prostřednictvím webových
stránek či aplikací podle typu zákazníka (odhadněte v celých procentech) [2]:

    soukromé osoby (tzv. B2C prodeje) % 3

    firmy (tzv. B2B prodeje) a organizace veřejné správy (tzv. B2G prodeje) % 4

[2] Součet řádků 3 až 4 musí být 100 %.

Přijala vaše firma elektronickou objednávku (elektronické objednávky) na nákup materiálu,
zboží nebo služeb následujícím způsobem?

    přes vaše vlastní webové stránky (webové rozhraní) či aplikace Ano Ne 5

    přes tzv. on-line tržiště (e-marketplaces)  [3] Ano Ne 6

jestliže jste na otázky na řádcích 5 a 6 odpověděli 2x Ano,
pokračujte na řádek 7, jinak přejděte na řádek 9

[3] On-line tržiště představují obchodní portály, jejichž provozovatelem je obvykle společnost nezávislá na účastnících obchodování.
Provozovatel on-line tržiště je zprostředkovatelem, který spojuje poptávku s nabídkou a umožňuje oběma stranám vyjednat
podmínky uzavření obchodu.  Nejznámější on-line tržiště v ČR jsou Aukro, iTRH.eu, Tendermarket apod. Ze zahraničních jsou to
např. Booking, eBay či Amazon.

Rozdělte hodnotu elektronických tržeb z objednávek přijatých prostřednictvím webových
stránek podle způsobu přijetí objednávky (odhadněte v celých procentech) [4]:

    přes vaše vlastní webové stránky (webové rozhraní) či aplikace % 7

    přes tzv. on-line tržiště (e-marketplaces)  [3] % 8

[4] Součet řádků 7 až 8 musí být 100 %.

Přijala vaše firma v roce 2016 elektronickou objednávku [1] prostřednictvím webových
stránek či webových aplikací od zákazníků z následujících zemí?

    Česká republika Ano Ne 9

    ostatní země EU Ano Ne 10

    země mimo EU Ano Ne 11

jestliže jste na řádcích 9 až 11 odpověděli alespoň 2x Ano,
pokračujte na řádek 12, jinak přejděte na oddíl D080

Rozdělte hodnotu elektronických tržeb z objednávek přijatých prostřednictvím webových
stránek či aplikací podle země, kam byly elektronické objednávky dodávány
(odhadněte v celých procentech) [5]:

    Česká republika % 12

    ostatní země EU % 13

    země mimo EU % 14

[5] Součet řádků 12 až 14 musí být 100 %.
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jestliže jste na řádku 10 odpověděli Ano, pokračujte na řádky 15 až 19, jinak přejděte na oddíl D080

Setkala se vaše firma při elektronickém prodeji materiálu, zboží nebo služeb do ostatních
zemí EU s nějakými z následujících problémů (lze označit více odpovědí):

    vysoké náklady související s logistikou (doprava zboží, dodání služeb, vracení zboží v rámci
    reklamace) Ano Ne 15

    problémy související s řešením stížností nebo sporů Ano Ne 16

    nutnost přizpůsobit výrobky resp. jejich obaly (označit zemí původu, informovat spotřebitele
    o složení výrobku, o způsobech jeho použití apod.) Ano Ne 17

    nedostatečná znalost cizích jazyků pro komunikaci se zahraničními zákazníky Ano Ne 18

    omezení ze strany vašich obchodních partnerů týkající se prodeje do ostatních zemí EU Ano Ne 19

D080 ELEKTRONICKÝ PRODEJ POMOCÍ ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY DAT
15D080 Nezahrnuje prodeje uskutečněné prostřednictvím ručně psaných e-mailů!

Přijala vaše firma v roce 2016 alespoň jednu elektronickou objednávku [1] na nákup
jakéhokoliv materiálu, zboží nebo služby prostřednictvím elektronické výměny dat? Ano Ne 1

jestliže Ne, konec dotazníku

Uveďte, kolik procent z celkového finančního objemu vašich tržeb (bez DPH),
tvořily v roce 2016 prodeje uskutečněné pomocí elektronické výměny dat % 2

D079 řádek 2 + D080 řádek 2 =< 100 %

Rozdělte hodnotu prodejů uskutečněných pomocí elektronické výměny dat podle použité sítě
(odhadněte v celých procentech) [2]:

    internet % 3

    jiné sítě než je internet % 4

Přijala vaše firma v roce 2016 elektronickou objednávku [1] pomocí elektronické výměny
dat od zákazníků z následujících zemí?

    Česká republika Ano Ne 5

    ostatní země EU Ano Ne 6

    země mimo EU Ano Ne 7

[1] Objednávky, odvolávky či jiné žádosti o dodání zboží či poskytnutí služby, které obsahují náležitosti nezbytné k realizaci obchodu
(kupní smlouvy apod.) dle všeobecných či sjednaných obchodních podmínek a splňující podmínky pro elektronické obchodování.

[2] Součet řádků 3 až 4 musí být 100 %.
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