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EDITORIAL

V ážení a milí čtenáři,
hlavním tématem březnového vydání Statistiky & My je využí-
vání ICT, a proto jsem se rozhodla pro malý experiment. Napsání 
úvodníku jsem zadala umělé inteligenci – nástroji ChatGPT.

ZADÁNÍ:
Vytvoř, prosím, editorial pro březnové číslo časopisu Statistika & My, jako by 
ho psala 1. místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová. Hlavním tématem vy-
dání jsou data o využívání internetu a ICT v České republice, která statistický 
úřad shromažďuje a analyzuje. Text úvodníku bude o tom, že Eva Krumpová 
chtěla vyzkoušet, jak se ChatGPT vypořádá s úkolem napsat takový text, 
a ukáže, že vývoj moderních technologií, včetně jazykových modelů, dnes 
výrazně pokročil.

TEXT VYTVO ENÝ UMĚLOU INTELIGENCÍ:
Milí čtenáři,
je pro mě velkou ctí napsat úvodník k březnovému číslu časopisu Statistika&My,
které se věnuje tématu, které je pro mě i pro celý Český statistický úřad velmi 
důležité – využívání internetu a ICT v České republice. Tato oblast se totiž stává 
stále více klíčovou pro mnoho oblastí našeho života, ať už se jedná o ekonomiku, 
vzdělávání, zdravotnictví či komunikaci s rodinou a přáteli.

V rámci našeho statistického úřadu shromažďujeme a analyzujeme data tý-
kající se využívání internetu a ICT v naší zemi již několik let. Tyto informace 
nám pomáhají lépe porozumět tomu, jak občané ČR využívají moderní tech-
nologie, jaké jsou jejich potřeby a jak se tyto potřeby mění v čase. Díky těmto 
datům můžeme například lépe plánovat rozvoj telekomunikační infrastruktury, 
vzdělávacích programů či eGovernmentu.

Při psaní tohoto úvodníku jsem se rozhodla vyzkoušet něco nového. Roz-
hodla jsem se totiž, že text napíšu pomocí jazykového modelu ChatGPT, který 
je schopen vytvářet texty podobné těm, jaké by napsal člověk. Věřím, že toto 
rozhodnutí ukáže, jak výrazně pokročil vývoj moderních technologií, a jak mo-
hou být tyto technologie využívány i v oblasti statistiky a analýzy dat.

Při psaní tohoto úvodníku jsem se spoléhala na schopnosti jazykového mo-
delu ChatGPT a využila jsem jeho schopnosti generovat plynulé a přesné texty. 
Věřím, že výsledný text je srozumitelný a přínosný pro čtenáře, a že ukáže, jak 
je důležité využívat moderní technologie v rámci statistiky a analýzy dat.

Doufám, že vás čtení tohoto čísla časopisu Statistika & My potěší a že si z něj 
odnesete nové poznatky a inspiraci pro vaši práci.

S pozdravem
Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně ČSÚ

Jak se vám editorial líbí? Mně přijde skoro neuvěřitelné, že ho napsal stroj 
a použil k tomu jen informace, které sesbíral volně na internetu. Mám za to, 
že nás s využíváním umělé inteligence čeká ještě velmi zajímavá budoucnost.

Přeji vám příjemné čtení i ostatních článků v tomto časopise, které psali 
skuteční lidé.
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UDÁLOSTI

SÚ v Evropě

Na únorovém jednání Výboru pro Evropský 
statistický systém v Lucemburku zastupo-
vali Českou republiku místopředseda ČSÚ 
Jaroslav Sixta a vedoucí oddělení evropské 
integrace ČSÚ Marcela Ernest Jindrová. 
Vedle standardních konzultací představitelů 
EU se zástupci členských států se též pro-
bírala témata týkající se inovační agendy, 
statistiky rovností a Zelené dohody pro Ev-
ropu. Jednání předcházel seminář k Nařízení 
o správě dat a výzev a dopadů pro národní 
statistické úřady.

Podpora balkánským statistikům

Na konci ledna se v Praze uskutečnil semi-
nář na podporu balkánských zemí ke sta-
tistice zahraničního obchodu se službami 
při implementaci evropského nařízení 
o podnikových statistikách, se zvláštním 
zaměřením na plnění nových požadavků 
v oblasti této statistiky. Zástupci Českého 
statistického úřadu se na semináři podělili 
o své zkušenosti zejména v oblasti přechodu 

od statistiky založené na systému hlášení 
mezinárodních platebních transakcí (ITRS) 
k produkční statistice založené na statistic-
kém zjišťování a dalších administrativních 
zdrojích dat. Z balkánských zemí se semi-
náře zúčastnili zástupci Bosny a Hercego-
viny, Černé Hory, Kosova, Severní Makedo-
nie a Turecka. Konání semináře podpořili 
také experti z Eurostatu a OSN.

Další ro ník šet ení životních podmínek

Pravidelné každoro ní šet ení SÚ 
o p íjmech a životních podmínkách 
domácností letos probíhá v období 
od 4. února do 18. ervna.

Odborně proškolení tazatelé při něm osobně 
navštíví téměř 11,5 tisíce domácností po celé 
republice. Smyslem šetření je získat dlou-
hodobě srovnatelné údaje pro hodnocení 
sociální a ekonomické situace obyvatel a za-
jistit data pro výpočet ukazatelů peněžní 
a materiální chudoby.

Šetření nazvané Životní podmínky or-
ganizuje ČSÚ každoročně již od roku 2005. 
Jednotliví členové náhodně vybraných do-
mácností při něm odpovídají tazatelům 
na otázky týkající se bydlení, pracovní ak-
tivity, příjmů a vyjadřují se i k materiál-
ním a zdravotním podmínkám. Obdobné 
zjišťování probíhá v celkem 34 evropských 
zemích.

Ve všech fázích zpracování je zaručena 
anonymita zjištěných údajů a získaná data 
jsou ze zákona důsledně chráněna. Všichni 
pracovníci zapojení do zjišťování a procesu 
zpracování jsou rovněž vázáni mlčenlivostí. 

Tazatelé ČSÚ se při oslovení vybraných do-
mácností legitimují průkazem tazatele stati-
stického zjišťování, který je ve spojení se slu-
žebním průkazem ČSÚ nebo s občanským 
průkazem opravňuje k provedení šetření. 
Průkaz tazatele vydává příslušná krajská 
správa ČSÚ. Jedná se o oboustranně potiš-
těnou kartu, která je opatřena ochrannými 
prvky a logem úřadu. Totožnost tazatele je 
navíc možné ověřit přímo na webu ČSÚ 
na níže uvedeném odkazu. 

 bit.ly/41zJ3k3

Mimo ádné volby 
v obcích

Dodatečné, nové či opakované volby do obec-
ních zastupitelstev proběhly letos v lednu 
a únoru již ve 13 obcích. O celkem 89 man-
dátů se v nich ucházelo 203 platných kandi-
dátů. Pro volby bylo zaregistrováno celkem 44 
kandidátních listin. Nejmladšímu kandidátovi 
bylo v době konání voleb 19 let, nejstaršímu 
pak 76 let. Nejvyšší zájem voličů zaznamenali 
v obci Moldava v okrese Teplice, kde k volbám 
dorazilo 90,43 % oprávněných voličů.

Volilo se v obcích Rokytovec, Třebsko 
a Želízy ve Středočeském kraji, Nevězice 
v Jihočeském kraji, Buková, Cebív a Troka-
vec v Plzeňském kraji, Moldava v Ústeckém 
kraji, Ohařice v Královéhradeckém kraji, 
Všeradov v Pardubickém kraji, Břežany v Ji-
homoravském kraji, Lišná v Olomouckém 
kraji a Hrčava na Frýdecko-Místecku v Mo-
ravskoslezském kraji.
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Koloběh života na fotkách
V SÚ se uzav el další, již desátý ro ník fotografické soutěže pro zaměstnance.

Tématem byl tentokrát „koloběh života“ a soutěžilo 
se v kategoriích jaro, léto, podzim, zima. Celkem 
do soutěže přišlo 180 fotografií od 68 autorů. Z nich 
bylo 48 žen a 20 mužů. Nejvíce snímků (77) se utkalo 
v kategorii léto, nejméně (29) v kategorii zima. Z vy-
braných fotografií byl sestaven kalendář pro zaměst-
nance a partnery ČSÚ.

Blahopřejeme vítězům, děkujeme všem soutěží-
cím a těšíme se na fotografie z ročníku 2023, jehož 
tématem je láska.

Kategorie jaro
1. místo 
Hnízdící strakapoud velký ve své oblíbené b íze, Petra Pletichová

Kategorie léto
1. místo
Kyti ka pro maminku, Petra Baldy áková 

Kategorie podzim
1. místo ‒ Absolutní vítěz soutěže
Podzim života, Pavel Demuth

Kategorie zima
1. místo
Dotek váno ní atmosféry, Daniel Redek

TEREZA 
KOUTECKÁ
odbor komunikace
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Kategorie jaro 
1. místo 
Hnízdící strakapoud 
velký ve své oblíbené 
bříze
Petra Pletichová  

2. místo
Poslední sníh
Eva Součková

3. místo
Labutě s mláďaty
Yveta Modrá

Kategorie léto
1. místo
Kytička pro maminku
Petra Baldyňáková 

2. místo
Léto života
Pavel Demuth

3. místo
Cesta slunce
Jan Šafka 

Kategorie podzim
1. místo – Absolutní 
vítěz soutěže
Podzim života
Pavel Demuth

2. místo
Táta a dcera
Petra Baldyňáková 

3. místo
Galeje na zahradě
Daniel Redek

Kategorie zima
1. místo
Dotek vánoční 
atmosféry
Daniel Redek

2. místo
Na sněhové peřině
Lukáš Buryan

3. místo
Kouzlo sněhové vločky
Lenka Dohnalová

2. místo
Na sněhové pe ině, Lukáš Buryan

2. místo
Poslední sníh, Eva Sou ková

3. místo
Cesta slunce, Jan Šafka 

2. místo
Táta a dcera, Petra Baldy áková 

3. místo
Labutě s mlá aty, Yveta Modrá

2. místo
Léto života, Pavel Demuth

Kategorie léto Kategorie jaro 

Kategorie zima

Kategorie podzim

3. místo
Kouzlo sněhové vlo ky,  
Lenka Dohnalová

3. místo
Galeje na zahradě, Daniel Redek

KRÁTCE

V SÚ zapo aly práce 
na p ípravě vyhlášky 
o programu statistic-
kých zjiš ování na rok 
2024.

SÚ zve ejnil výro ní 
zprávu o poskytování 
informací podle zá-
kona . 106/1999 Sb., 
o svobodném p ístupu 
k informacím za rok 
2022. Zpráva obsahuje 
informace o po tu p i-
jatých žádostí a o po-
tu odmítnutých žá-
dostí. 

 bit.ly/3YcXpDS

P edseda SÚ Marek 
Rojí ek se v únoru zú-
astnil zasedání Sta-
tistické komise OSN 
v New Yorku. Na pro-
gramu jednání bylo 
mě ení cílů udržitel-
ného rozvoje a zkuše-
nosti ze s ítání oby-
vatelstva v různých 
zemích.

SÚ podal žádost 
o podporu z opera -
ního programu Za-
městnanost+ na finan-
cování provozu dětské 
skupiny Sta á ek.
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ZE SVĚTA

KRÁTCE

Světové ceny zlata i 
směnné kurzy vybra-
ných měn jsou běžně 
zve ej ovány v reálném 
ase. Stejně tak tomu 
bývá i na komoditních 
burzách. Naproti tomu 
údaje o změnách cel-
kové cenové hladiny, 
tedy o inflaci, zve ej ují 
statistické ú ady ob-
vykle jednou měsí ně. 
Statistický ú ad Myan-
maru však poskytuje 
údaje o cenových změ-
nách vybraného zboží 
i komodit na denní 
bázi, a obyvatelé tak 
mohou sledovat prů-
běžně nejen, jestli se 
změnila cena rýže, kon-
krétního druhu luštěnin 
nebo masa a ryb v ob-
chodě, kam chodí na-
kupovat, ale i jaké jsou 
cenové změny v celé 
zemi. Nutno podotk-
nout, že cenová hladina 
je v Myanmaru až na se-
zonní výkyvy u potravin 
poměrně stabilní. 

 bit.ly/3I87Tjh

V roce 2022 bylo v ra-
kouských drůbežích 
líhních umístěno k in-
kubaci 134,9 mil. slepi-
ích vajec. Ve srovnání 
s p edchozím rokem to 
p edstavovalo nárůst 
o 0,8 %. U masných ple-
men se jednalo o ná-
růst o 0,9 % na 111,0 
mil., u plemen ur e-
ných na snášku statis-
tici meziro ně prak-
ticky žádnou změnu 
nezaznamenali. Cel-
kový po et vylíhnutých 
ku at zůstal ve srovnání 
s rokem 2021 nezmě-
něn na 106,8 mil. 
 
 bit.ly/3HFMv3e

tvrtina obyvatel Nizozemska 
pevně vě í v Boha
Podíl vě ících se ale postupně snižuje. Vyplývá to z výsledků průzkumu 
o sociální soudržnosti a blahobytu, provedeného nizozemským 
statistickým ú adem.

V roce 2021 uvedlo téměř 60 % nizozemské po-
pulace ve věku 15 a více let, že se nehlásí k žádné 
náboženské denominaci či skupině. Přitom o rok 
dříve, v roce 2020, to bylo 55 % a v roce 2010 
jen necelá polovina (45 %) obyvatel dané věkové 
skupiny.

Možná poněkud překvapivě je mezi věřícími 
obyvateli Nizozemska nejvíce katolíků. K římsko-
katolické církvi se v posledním průzkumu při-
hlásilo 18 % osob 15letých a starších. Meziročně 
ale došlo k poklesu o 2 procentní body (p. b.) 
a ve srovnání s rokem 2010 dokonce o 9 p. b. 
Kromě toho 14 % respondentů uvedlo, že patří 
k protestantské církvi, což oproti roku 2010 před-
stavovalo snížení zastoupení o 4 p. b. Podíl mus-
limů v populaci zůstal stabilní na 5 %, stejně jako 
zastoupení osob, které uvedly, že patří k jiné ideo-
logické skupině (6 %).

Mezi ženami, které již oslavily 15. narozeniny, 
se 45 % považovalo za součást náboženské skupiny, 
mezi stejně starými muži to bylo jen 40 %. Větší ná-
boženská příslušnost u žen není novinkou. V roce 
2010 bylo mezi ženami 57 % věřících, zatímco mezi 
muži to bylo 52 %.

ROZDÍLY MEZI VĚKOVÝMI KATEGORIEMI
V roce 2021 uvedlo 28 % 18–24letých, že patří 
k náboženské skupině, mezi osobami ve věku 75 
a více let to bylo 65 %. V nejmladší věkové skupině  
15–17 let se k věřícím zařadilo 41 % respondentů.

V roce 2010 byly rozdíly mezi věkovými kate-
goriemi méně výrazné. V té době téměř polovina 
osob ve všech věkových kategoriích mezi 15 a 44 
lety patřila k náboženské skupině. Se zvyšujícím 
se věkem respondentů toto zastoupení rostlo až 
na 73 % u lidí nad 75 let.

Stále menší část populace ve věku 15 a více let 
pravidelně navštěvuje bohoslužby. Ještě v roce 2010 
navštěvovalo bohoslužbu pravidelně, tedy alespoň 
jednou měsíčně, 18 % osob starších 15 let. V roce 
2021 to uvedlo už pouze 13 %.

DO KOSTELA CHODÍ HLAVNĚ PROTESTANTI
Z nejrozšířenějších náboženství chodí v Nizozem-
sku do kostela nejméně často katolíci (13 % v roce 
2021). Z protestantů navštěvuje kostel pravidelně 
více než polovina. V případě muslimů navštíví me-
šitu alespoň jednou za měsíc 43 % a mezi těmi, kteří 
patří k nějaké jiné náboženské skupině, navštěvuje 
bohoslužbu pravidelně 28 %.

Třetina (33 %) Nizozemců říká, že nevěří v Boha, 
naproti tomu pevně v jeho existenci věří čtvrtina 
(24 %) respondentů. Zbytek naznačuje, že nevědí 
nebo si nejsou jisti. Například 15 % dotazovaných 
říká, že neví, jestli Bůh existuje, 6 % někdy v Boha věří 
a někdy ne a 8 % tvrdí, že v Boha věří, ale stále po-
chybují. Zbylých 15 % uvádí, že nevěří v Boha, který 
jedná s lidmi osobně, ale že věří v nějakou vyšší moc.

 bit.ly/3DznZzE

EVA 
HENZLEROVÁ
odbor komunikace
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ZE SVĚTA

Obchodní bilance Slovenska se loni 
propadla do rekordního deficitu 4,3 
miliardy eur (102 mld. K ). Zna ně 
stoupla hodnota dovážených 
energetických komodit.

Podle předběžných údajů se celkový vývoz 
zboží ze Slovenska v roce 2022 meziročně 
zvýšil o 16,1 %, celkový dovoz však vzrostl 
téměř o čtvrtinu (o 23,6 %). A tak zatímco 
růst vývozu ve srovnání s rokem 2021 zpo-
malil tempo, dovoz naopak rostl rychleji 
než v roce 2021. Hodnoty exportu a im-
portu překročily v běžných cenách hranici 
100 mld. eur a v obou případech se jednalo 
o nejvyšší hodnotu od zavedení současné 
metodiky sledování zahraničního obchodu 
v roce 2010.

Růst exportu, mnohdy až dvouciferný, 
byl v roce 2022 zaznamenán ve všech de-
seti třídách. Největší vliv na zvýšení vývozu 
zboží ze Slovenska měla nejvíce obcho-
dovaná třída Stroje a přepravní zařízení, 
do níž spadají i automobily. Přestože v le-
tech 2020 a 2021 protipandemická opat-
ření v zemi výrobu vozidel omezila a loni 
se musel slovenský automobilový průmysl 
vyrovnat s problémy v dodavatelských ře-
tězcích, vzrostla hodnota vyvezených strojů 
a přepravních zařízení meziročně o téměř 
11 %. To byl sice nejvyšší růst za posledních 
deset let, ale podíl této třídy na celkovém 

exportu se mírně snížil. Zatímco v roce 
2021 činil přibližně 61 %, loni tvořily stroje 
a přepravní zařízení necelých 58 % z celko-
vého vývozu.

Absolutní většina, 80 % vyváženého 
zboží, mířila do členských států EU a ob-
jem tohoto vývozu meziročně vzrostl o té-
měř 17 %, vývoz do zemí mimo EU vzrostl 
o více než 14 %.

I na straně dovozu se meziroční nárůst 
projevil ve všech deseti třídách. Výrazný 
vliv na rekordně vysoký import měly pře-
devším rostoucí ceny vybraných energetic-
kých komodit. Nejvýrazněji přispěla k růstu 

celkového dovozu v roce 2022 více než dvoj-
násobná hodnota dovozu ve třídě Mine-
rální paliva, mezi něž patří zemní plyn, ropa 
a elektrická energie. Dovoz strojů a přeprav-
ních zařízení, který tvořil loni téměř 44% 
podíl z celkového dovozu, meziročně vzrostl 
o více než 12 %.

Dovoz zboží z členských států EU se 
na celkovém slovenském dovozu podílel 
více než 62 % a meziročně vzrostl o téměř 
pětinu. Dovoz ze zbytku světa meziročně 
vzrostl o přibližně 31 %.

 bit.ly/3I5nGzk

ínské domácnosti si polepšily
I v íně je mzdové rozdělení zešikmené doprava. Medián 
disponibilního p íjmu obyvatel byl na úrovni 85,1 % 
průměru.

V roce 2022 činil průměrný disponibilní příjem obyvatel Číny 
36 883 juanů. To představovalo meziročně nominální nárůst 
o 5,0 % a reálný nárůst o 2,9 %. Průměrný příjem na venkově 
a ve městech se však i nadále značně lišil. V městských regio-
nech hospodařili rezidenti průměrně se 49 283 juany a jejich 
příjem vzrostl nominálně o 3,9 %, reálně o 1,9 %. Disponibilní 
příjem venkovských obyvatel byl pouze 20 133 juanů, avšak 
meziroční zvýšení činilo nominálně 6,3 %, reálně 4,2 %.

Také výdaje na spotřebu se u obyvatel Číny meziročně 
nominálně zvýšily, a sice o 1,8 %, když průměrně vycházely 

na 24 538 juanů. Po odečtení vlivu cenových faktorů však 
reálně klesly o 0,2 %. Spotřební výdaje městských obyvatel 
činily 30 391 juanů na hlavu, průměrné výdaje na spotřebu 
u obyvatel venkovských regionů vyčíslili statistici na 16 632 
juanů na jednoho.

Spotřebitelské výdaje zahrnovaly osm kategorií: potraviny, 
tabák a alkohol; oděvy; bydlení; předměty denní potřeby 
a služby; dopravu a komunikaci; vzdělání, kulturu a rekreaci; 
lékařskou péči a další potřeby a služby. Za potraviny, tabák a al-
kohol utratil v roce 2022 průměrný obyvatel Číny 30 % svých 
výdajů a na bydlení šlo 24 % z celkových výdajů.

 bit.ly/40Is9PF 

Zahrani ní obchod Slovenska 
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Na konci roku 2021 bylo v České republice v provozu 
50 875 fotovoltaických elektráren s celkovým insta-
lovaným výkonem cca 2 200 MWp. Velkých solár-
ních parků s výkonem nad 1 MWp z toho bylo 494, 
zbytek tvořily menší elektrárny na střechách nebo 
v průmyslových objektech.

Rok 2022 představoval výrazný zlom. Po řadě let, 
kdy nové fotovoltaiky přibývaly jen velmi pomalu, 
došlo k radikálnímu nárůstu. Celkový počet nově 
připojených elektráren se zvýšil o 33 760 a instalo-
vaný výkon vzrostl o 288,8 MWp. Proti předcho-
zímu roku se tak zvyšování počtu fotovoltaických 
elektráren urychlilo o 262,2 % a přírůstek výkonu 
o 365,8 %.

Důvodů pro tak výrazný skok je více. V prvé řadě 
můžeme jmenovat energetickou krizi a snahu do-
mácností i firem zajistit si alespoň část energetických 

potřeb z vlastního zdroje. Tuto přirozenou poptávku 
vhodně doplnily dotační programy – Národní plán 
obnovy pro firmy a Nová zelená úsporám pro do-
mácnosti. Díky nim mohou investoři ušetřit nemalé 
částky z pořizovacích nákladů.

Na nebývalý nárůst poptávky reaguje samozřejmě 
také strana nabídky. Během roku 2022 přibyla celá 
řada subjektů, které instalaci fotovoltaiky zajišťují, jen 
řada členů Solární asociace se rozšířila o 50 takových 
firem (96 %). Nové i stávající firmy se však musejí 
potýkat s nedostatkem kvalifikovaných montérů 
a dlouhými dodacími lhůtami na materiál a kompo-
nenty. Doba instalace nového zdroje se prodloužila 
o několik měsíců.

Pro usnadnění orientace zájemců o střešní foto-
voltaické elektrárny připravila Solární asociace 28  
zásad, jejichž splnění ze strany instalační firmy by 
mělo garantovat kvalitní projekt a montáž, i bezpečný 
provoz zařízení. Na webových stránkách asociace je 
zveřejněn seznam firem, které se tento kodex kvality 
zavázaly dodržovat.

POTENCIÁL RŮSTU VE VŠECH SEGMENTECH
K 31. prosinci 2022 bylo v Česku v provozu 84 256 
fotovoltaických elektráren s celkovým instalovaným 
výkonem 2 460 MWp. Z celkového výkonu všech 
elektráren na území Česka tak fotovoltaika zaujímá 
zhruba 10 %, podíl na vyrobené elektřině se však 
pohybuje pod 4 %. Nejvíce solárních elektráren se 
nacházelo ve Středočeském kraji, naopak nejméně 
jich je v Karlovarském kraji. Tomu odpovídají i po-
čty nově připojených fotovoltaik v roce 2022, kdy se 
s 6 079 připojeními stal rekordmanem Středočeský 

Druhý solární boom v esku
Po et i výkon nově instalovaných fotovoltaických elektráren v esku v roce 2022 rekordně 
narostl. Stále však výrazně zaostáváme za Rakouskem nebo Polskem.

PAVEL  
ERNÝ
oddělení
marketingu a PR

NÁRŮST INSTALOVANÉHO VÝKONU FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN 
V ESKU (MWp)
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20 918,2 MW
(Zdroj: ERÚ)

Zdroj: Solární asociace
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kraj a poslední příčka na žebříčku s 682 připojeními 
patřila Karlovarskému kraji.

Fotovoltaické zdroje lze rozdělit podle výkonu 
na mikrozdroje (do 10 kWp), menší zdroje (do 100 
kWp), střední (od 100 kWp do 1 000 kWP) a velké 
(nad 1 MWp). Mikrozdrojů bylo u nás na konci loň-
ského roku instalováno 73 441 s celkovým výkonem 
0,449 MWp, menších 9 125 s celkovým výkonem 
243,3 MWp, středních 1 197 o výkonu 480,4 MWp 
a velkých 493 s celkovým výkonem 1 290,4 MWp. 
Do budoucna lze očekávat rozvoj ve všech sektorech, 
tedy jak zdrojů na rodinných domech, tak i firem-
ních elektráren, ale rovněž velkých solárních parků 
pro průmysl.

Podle odhadů Solární asociace existuje značný 
potenciál zvláště v případě pozemních elektráren, 
které budou dodávat elektřinu buď prostřednictvím 
smluv o prodeji elektřiny průmyslovým podnikům, 
nebo přes distribuční síť na trh. Rozvoj jejich výstavby 
z velké části závisí na odstranění administrativních 
bariér a investorské stabilitě České republiky. Nárůstu počtu instalací na bytových domech by měla pomoci 

nedávno novelizovaná vyhláška Energetického regu-
lačního úřadu a novela energetického zákona, která 
zvýší hranici výkonu, do níž není třeba žádat o sta-
vební povolení.

SOUSEDÉ NÁS P EDHÁNĚJÍ
Přestože počty i výkon fotovoltaických elektráren 
u nás v posledních měsících rostou rekordním tem-
pem, v řadě evropských zemí pokračuje rozvoj tohoto 
segmentu ještě mnohem rychleji. Např. v sousedním 
Rakousku bylo loni instalováno 1 000 MWp a v Polsku 
dokonce 4 900 MWp, což v obou zemích odpovídá 
0,13 kWp na obyvatele. V Česku to přitom bylo pouze 
0,03 kWp na obyvatele. Dalším z evropských solár-
ních lídrů se stává Nizozemsko s loni instalovaným 
výkonem 4 000 MWp, tedy 0,23 kWp na obyvatele.

SOUHRNNÝ INDIKÁTOR DŮVĚRY
Důvěra podnikatelů meziměsí ně klesla, u spot ebitelů se zvýšila. Meziměsí ně 
se indikátor mírně snížil na hodnotu 91,7. Meziro ně je také nižší.

ÚNOR  
2023

‒0,3
bodu

PRŮMYSL 
Důvěra podnikatelů 
v odvětví průmy-
slu se snížila. Indi-
kátor důvěry oproti 
lednu poklesl o 4,4 
bodu na hodnotu 88,7. 
V meziro ním srovnání 
je důvěra v průmyslu 
nižší.

SPOT EBITELÉ 
Mezi spot ebiteli se 
důvěra v ekonomiku 
oproti lednu zvý-
šila. Indikátor důvěry 
vzrostl o 4,8 bodu 
na hodnotu 87,7. Me-
ziro ně je ale důvěra 
spot ebitelů nižší.

STAVEBNICTVÍ 
Ve stavebnictví se dů-
věra v ekonomiku me-
ziměsí ně zvýšila. In-
dikátor důvěry vzrostl 
o 1,8 bodu na hodnotu 
106,2. Meziro ně je 
důvěra ve stavebnic-
tví nižší.

OBCHOD 
V odvětví obchodu se 
důvěra podnikatelů 
oproti lednu mírně 
snížila. Indikátor dů-
věry poklesl o 0,4 
bodu na hodnotu 94,4. 
Ve srovnání s únorem 
2022 je důvěra v ob-
chodu nižší.

SLUŽBY 
Důvěra podnikatelů 
ve vybraných odvět-
vích služeb se mezi-
měsí ně zvýšila. Indi-
kátor důvěry vzrostl 
o 1,3 bodu na hod-
notu 94,6. V meziro -
ním srovnání je důvěra 
ve službách nižší.

+4,8‒0,4 +1,3+1,8‒4,4
bodu bodu bodu bodu bodu
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FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY V KRAJÍCH (2022)
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Český statistický úřad sleduje odpadovou problema-
tiku ze dvou úhlů – produkce a nakládání. Produkce 
odpadů zahrnuje veškerý odpad vzniklý na území 
České republiky v daném časovém úseku, včetně pro-
dukce sekundárního odpadu (odpad ze zpracování 
odpadu). Nakládáním s odpady se rozumí využití 
a odstraňování odpadů. Do nakládání se nezahrnují 
přípravné operace, vývoz odpadu, uskladnění, ani 
předání jiné oprávněné osobě. Naopak, nakládání 
může kromě vlastní produkce zahrnovat i dovozené 
odpady nebo zůstatek na skladě z předchozích období.

Zdrojem pro odpadovou statistiku ČSÚ je již ně-
kolik let Integrovaný systém plnění ohlašovacích 

povinností (ISPOP) provozovaný Českou informační 
agenturou životního prostředí CENIA.

CELKOVĚ ODPADŮ P IBYLO
V roce 2021 dosáhla produkce odpadů v České re-
publice 39 168 578 tun. Je to přibližně o 1,8 % více 
než v roce předešlém. Z celkového množství tvořily 
61,5 % odpady minerální, mezi něž spadají zejména 
zeminy (15 889 530 t), stavební a demoliční odpady 
(6 767 898 t) a odpady ze spalování (596 758 t). Té-
měř 13 % se na celkovém množství vyprodukova-
ných odpadů podílel kovový odpad, následovaný 
směsným odpadem (11,3 %) a nekovovým odpa-
dem (6,6 %). Nekovový odpad tvořil hlavně odpad 
z papíru a lepenky (1 277 201 t), odpadní plasty 
(546 513 t), skleněný odpad (314 147 t) a odpad ze 
dřeva (278 753 t).

Při pohledu na celkové množství vyprodukova-
ného odpadu z hlediska ekonomické činnosti pů-
vodce jasně dominuje stavebnictví s téměř 18 mili-
ony tun odpadu. Druhým největším producentem 
je veřejná správa a obrana; povinné sociální zabez-
pečení s více než 6 miliony tun. V této kategorii jsou 
zahrnuty i obce, které zajišťují sběr odpadu od ob-
čanů. Třetí kategorií činností z pohledu celkového 
množství vyprodukovaného odpadu je zpracovatel-
ský průmysl, který v roce 2021 vygeneroval téměř 
5 milionů tun odpadu.

Zamě eno na odpady
Jedním z velkých problémů sou asné spole nosti jsou odpady. Jak si s nimi dokážeme 
poradit v eské republice?

TOMÁŠ 
HARÁK
vedoucí oddělení 
datové podpory 
statistiky obchodu, 
služeb a životního 
prost edí

PRODUKCE ODPADŮ V ESKU CELKEM (mil. t)
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Ve srovnání s ostatními státy EU je Česká repub-
lika v produkci odpadu na jednoho obyvatele lehce 
podprůměrná. V roce 2020 se v tuzemsku vytvořilo 
3 597 kg odpadu na jednoho obyvatele, přičemž prů-
měr evropské sedmadvacítky činil 4 813 kg na oby-
vatele. V době psaní článku bohužel nebyla dostupná 
data za rok 2021, neboť celková produkce odpadů se 
do Eurostatu reportuje jednou za dva roky.

Za zmínku stojí i fakt, že z celkového množství od-
padu u nás tvořily 1 732 851 tun odpady nebezpečné. 
Oproti roku 2020 došlo k poklesu o 1,5 %. Více než 
třetinu (37,7 %) nebezpečných odpadů vyprodukoval 
zpracovatelský průmysl.

V KOMUNÁLNÍCH ODPADECH NASTAL POKLES
Kromě celkových odpadů sleduje statistika i komu-
nální odpad. Dle definice EU sem spadají veškeré 
odpady z domácností a odpad podobný povahou 
a složením odpadu z domácností. Spolu s obsahem 
tzv. „černých popelnic“, kontejnerů pro sběr třídě-
ného odpadu, biologicky rozložitelného odpadu nebo 
odpadu ze sběrných dvorů mezi komunální odpad 
patří i odpad z podnikatelské sféry, pokud je po-
vahou a složením podobný odpadu z domácností, 
a nepochází z výroby. Jako zjednodušený příklad 
pro lepší pochopení této definice lze uvést např. pa-
pír a lepenku, které se, pokud byly vyprodukovány 
např. školou nebo hotelem, do komunálního odpadu 
počítají. Jestliže však byly vyprodukovány subjektem, 
jehož převládající ekonomickou aktivitou je tisk a čin-
nosti související s tiskem, mezi komunální odpady 
se nezapočítávají.

Celkem bylo v Česku v roce 2021 vyprodukováno 
5 352 705 tun komunálního odpadu, z toho 3 985 688 
tun pocházelo z obcí, resp. od občanů, kterým sběr 
odpadu právě obce zajišťují, a od dalších subjektů 
zapojených do obecního sběru odpadu. V přepočtu 
na jednoho obyvatele se jednalo o 380 kilogramů 
„obecního komunálního odpadu“. Krajem, kde se 
komunálního odpadu v obcích na jednoho obyvatele 
vyprodukovalo nejvíce, byl Středočeský kraj se 447 
kilogramy na osobu. Na druhém konci krajského 
srovnání se nacházel Královéhradecký kraj s 286 ki-
logramy na osobu.

Z celkového množství komunálních odpadů tvořily 
60,5 % směsné odpady, 15,5 % odpady živočišného 
a rostlinného původu (zejména biologicky rozloži-
telný odpad) a 15,4 % nekovové odpady. Z nich bylo 
46,6 % odpadu z papíru a lepenky, 22,5 % odpadních 
plastů a 19,7 % skleněného odpadu. Menší část ne-
kovových komunálních odpadů zaujímaly odpad ze 
dřeva (8,1 %) a textilní odpad (3,1 %). Nebezpečných 
komunálních odpadů vzniklo 10 533 tun, přičemž 
téměř polovinou (5 124 t) se na tomto množství po-
dílely barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice ob-
sahující nebezpečné látky. V meziročním srovnání 
se celkové množství komunálních odpadů snížilo 
o 1,2 % a množství nebezpečných komunálních od-
padů kleslo o 6,5 %.

PODÍL RECYKLACE SE ZVYŠUJE
Jak již bylo řečeno, kromě produkce odpadů statis-
tika sleduje i nakládání s nimi. Jedná se o tzv. ko-
nečné nakládání, tedy stav, kdy je odpad odstraněn 
nebo využit, a přestane být odpadem. Do celkového 
nakládání se tedy nezapočítává předání odpadu jiné 
oprávněné osobě či provozovně, jeho uskladnění ani 
předúpravy odpadu (třídění, míšení aj.).

Celkové množství odpadu, s nímž bylo v roce 
2021 nakládáno, činilo 33 884 852 tun. Rozdíl mezi 
celkovou produkcí odpadů a celkovým množstvím 
odpadů, s nimiž bylo finálně naloženo, je dán tím, že 
do produkce vstupuje veškerý odpad, který byl na da-
ném území v daném období vytvořen, bez ohledu 
na to, zda s ním bylo nakládáno. Tedy i ten, který byl 
uskladněn pro využití či odstranění v letech následu-
jících, nebo ten, který byl vyvezen za hranice státu. 
Naopak do nakládání je započítáván i odpad, který 
byl do tuzemska dovezen, nebo vyskladněný odpad 
vytvořený v letech minulých.

Důležitější než absolutní číslo, je sledovat trendy 
v relativních poměrech jednotlivých forem využití 
či odstranění. Z celkového množství odpadů, s ni-
miž bylo nakládáno, byla 4 % energeticky využita 
a 50,6 % bylo využito pro recyklaci materiálu. Do re-
cyklace spadá například znovuzískání kovů, jiných 

PRODUKCE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (mil. t)
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vyplývá z rozdílného složení těchto kategorií. Zatímco 
významnou složkou celkových odpadů jsou odpady 
minerální, které lze vhodně využívat k terénním 
úpravám, tak nejvýznamnější složkou odpadů komu-
nálních jsou směsné odpady, jež z velké části končí 
na skládkách. Z celkového množství komunálních 
odpadů, s nimiž bylo nakládáno (5 182 105 t) jich 
bylo skládkováno 46,9 %. Druhou nejvýznamnější 
kategorií nakládání pak byla recyklace materiálu 
s podílem 24,6 %. Následovalo energetické využití 
s 15,8 %. Zkompostováno bylo 12,3 % komunálních 
odpadů a jen 0,2 % bylo využito k zasypávání. Spá-
leno bez energetického využití bylo pouhých 0,1 %. 
Ve srovnání s předchozím rokem 2020 tedy vzrostlo 
energetické využití komunálních odpadů a jejich re-
cyklace, naopak spalování bez energetického využití 
a skládkování se snížilo. Doufejme, že tento trend 
bude zachován i v letech následujících.

LEDEN 2023

MALOOBCHOD 
Tržby v maloobchodě 
o ištěné od kalendá -
ních vlivů se reálně me-
ziro ně snížily o 7,7 %. 
Tržby za potraviny a ne-
potraviná ské zboží 
klesly, naopak za po-
honné hmoty rostly. 

STAVEBNICTVÍ 
Stavební produkce 
v lednu reálně mezi-
ro ně vzrostla o 5,4 %. 
Po vylou ení sezon-
ních vlivů byla mezi-
měsí ně vyšší o 5,1 %.

SLUŽBY 
Tržby za služby o iš-
těné od kalendá ních 
vlivů se meziro ně sní-
žily o 0,3 %. K poklesu 
došlo u většiny od-
větví služeb, naopak 
růst tržeb vykázalo od-
větví ubytování, stra-
vování a pohostinství. 

CESTOVNÍ RUCH 
V prvním měsíci le-
tošního roku došlo 
k meziro nímu zvýšení 
návštěvnosti v hote-
lích o 72,5 % v p íjez-
dech hostů a po et 
p enocování se zvýšil 
o 62,8 %.

PRŮMYSL
Průmyslová produkce 
v lednu 2023 po o iš-
tění o vliv po tu pra-
covních dnů mezi-
ro ně klesla o 1,4 %. 
Po vylou ení sezon-
ních vlivů byla mezi-
měsí ně nižší o 2,7 %.

+72,5+5,4 ‒0,3‒7,7‒1,4
% % % % %

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY  
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anorganických látek či rafinace použitých olejů. 
V roce 2020 bylo pro recyklaci využito 48,2 % odpadů.

Pro účely kompostování bylo předloni použito 
2,9 % odpadů. Podíl odpadů využitých k zasypávání, 
tedy na terénní úpravy nebo pro rekultivace skládek, 
činil 31,2 %. Dalších 11,1 % odpadů bylo skládko-
váno a pouze 0,3 % bylo spáleno bez energetického 
využití. Poměr mezi využitím (energetické využití, 
recyklace materiálu, kompostování a zasypávání) 
a odstraněním (spalování bez energetického využití 
a skládkování) odpadů se meziročně mírně zvýšil 
ve prospěch využití, což lze samozřejmě považovat 
za pozitivní trend.

NEJVÍCE KOMUNÁLNÍHO ODPADU STÁLE 
SKLÁDKUJEME
Struktura v nakládání s komunálním odpadem 
je od celkového odpadu odlišná, což samozřejmě 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY CELKEM (tis. t, 2021)
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Nezaměstnanost v EU na minimu
Obecná míra nezaměstnanosti v EU v posledních měsících stagnovala na rekordně nízké úrovni.

Zpomalení ekonomického růstu 
ve  druhé polovině loňského 
roku se zatím neprojevilo ros-
toucí nezaměstnaností. Obecná 
míra nezaměstnanosti 15–74le-
tých v EU celkově v prosinci 
2022 zůstala na úrovni 6,1 %, 
kde se drží už od  loňského 
dubna. Zatím se tedy nepotvr-
dily obavy ze stagflace – situace, 
kdy je výrazný růst cen dopro-
vázen zvýšením nezaměstna-
nosti. Ve srovnání s koncem 
roku 2021 byla míra nezaměst-
nanosti v EU o 0,3 p. b. nižší. 
Ukazatel se aktuálně nachází 
na rekordně nízké úrovni, do-
konce níže, než bylo předpan-
demické minimum v březnu 
2020 (6,5 %). Vyšší hodnoty 
(7,1 %) dosahovala míra neza-
městnanosti i těsně před přícho-
dem ekonomické krize v únoru 
a  březnu 2008. Meziroční 

pokles nezaměstnanosti bylo 
loni v prosinci možné sledovat 
ve většině zemí EU.

Obecná míra nezaměstna-
nosti žen v EU byla v prosinci 
s hodnotou 6,4 % mírně vyšší 
než u mužů, pro které tento 
ukazatel vycházel na 5,8 %. Pro 
obě pohlaví zůstávala nezaměst-
nanost v posledních měsících 
neměnná.

Zatímco míra nezaměst-
nanosti za celou populaci ne-
rostla, v případě osob mladších 
25 let jsou dopady ekonomic-
kého zpomalení viditelné. Je-
jich míra nezaměstnanosti v EU 
v prosinci dosáhla 15,0 %, a me-
ziročně tak vzrostla o 0,6 %. 
Podle sezonně očištěných dat 
se v  této věkové skupině za-
stavil postpandemický pokles 
nezaměstnanosti loni na jaře, 
a od května ukazatel rostl. Mezi 

země, kde nezaměstnanost mla-
dých v posledním roce stoupla, 
se řadilo i Česko.

Přesto Česká republika již 
několik let vykazuje nejnižší 
celkovou míru nezaměstna-
nosti v celé EU (2,3 % v prosinci 
2022). Za námi se umístily další 
středoevropské státy – Polsko 
a Německo (oba shodně 2,9 %). 
Velmi vysoká míra nezaměst-
nanosti přetrvává v  zemích 
jižní Evropy. Nejvyšší míru ne-
zaměstnanosti zaznamenalo 
v prosinci Španělsko (13,1 %). 
To se do pozice země EU s nej-
vyšší nezaměstnaností dostalo 
v červnu 2021, kdy předstihlo 
Řecko, a prvenství si od té doby 
drží (s dvěma výjimkami v lednu 
a květnu 2022). V Řecku byla 
v prosinci míra nezaměstnanosti 
11,6 %. Třetí Itálie následovala 
s větším odstupem (7,8 %).
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Údaje o hrubém domácím produktu jsou tradičně 
jedny z nejsledovanějších. Tvůrci dat se neustále 
snaží o zkrácení prodlevy mezi koncem referenč-
ního období a vydáním zprávy o ekonomickém 
vývoji v dané době. První informace tak bývají kva-
litní a přesné, ale chybí v nich podrobnější územní 
i věcná struktura, a některé aspekty ekonomického 
vývoje nám tak v dané chvíli mohou uniknout. Po-
drobnější data se zveřejňují až s určitým zpožděním, 
takže již nejsou tak aktuální, přesto z nich vyplývají 
důležitá zjištění.

PANDEMICKÝ ŠOK NEP EKONÁN
Regionální účty aktualizuje ČSÚ obvykle na začátku 
ledna, rok po skončení referenčního období. Letos 
tak můžeme analyzovat rok 2021, který byl z hlediska 
vývoje HDP poměrně turbulentní. V jeho první čtvr-
tině totiž platila přísná protipandemická opatření 
zasahující služby a obchod. V květnu byla omezení 
zcela zrušena, což bylo spojeno s velkým oživením ob-
chodu i dotčených odvětví služeb, hlavně v cestovním 
ruchu. Na druhé straně se ale postupně prohlubovaly 
problémy s dodavatelskými řetězci v průmyslu. Ty 
vrcholily zejména v létě a na podzim, kdy byla kvůli 
chybějícím součástkám paralyzována výroba moto-
rových vozidel.

Celkem v roce 2021 vzrostl český HDP reálně 
o 3,6 %. Jedná se ale o přírůstek proti velmi nízké 
srovnávací základně – v roce 2020 totiž HDP klesl 
o 5,5 %. Z pohledu údajů v cenách roku 1995 tak 
česká ekonomika v roce 2021 ještě zůstala pod úrovní 
předkrizového roku 2019 a propad se jí podařilo do-
rovnat až loni.

KARLOVARSKÝ KRAJ ZAOSTÁVÁ
V roce 2020 se hrubý domácí produkt výrazně pro-
padl ve všech krajích. Oproti celorepublikovému prů-
měru byl ekonomický dopad prvního roku pandemie 
výrazně vážnější v krajích Středočeském (–9,8 %), 
Moravskoslezském (–7,6 %), Ústeckém (–7,3 %), Kar-
lovarském (–7,2 %) a Zlínském (–7,1 %). Ze skladby 
hrubé přidané hodnoty se dá usuzovat, že většinu 
těchto krajů velmi silně negativně ovlivnila uzávěra 
průmyslu, k níž došlo na jaře 2020. Karlovarský kraj 
naproti tomu těžce zasáhla paralýza zahraničního 
cestovního ruchu.

Některé kraje se vůči šoku představovanému pan-
demií ukázaly být odolnější. V Pardubickém kraji 
(–1,5 %), v Kraji Vysočina (–1,6 %) a v Jihomoravském 
kraji (–2,7 %) byl pokles HDP v roce 2020 mírnější 
než celorepublikový průměr. Pardubický kraj i Vyso-
čina patřily k výjimkám, u nichž nominálně vzrostla 
HPH průmyslu. Jihomoravskému kraji napomohlo 
silné zastoupení informačních a komunikačních 
činností nebo peněžnictví a pojišťovnictví, které 
nebyly pandemií zasaženy (oblast IT naopak získala 
růstový impuls).

Jak už bylo řečeno výše, v roce 2021 ještě proti 
sobě působila některá přísná omezení obchodu a slu-
žeb na začátku roku a prudké vzedmutí spotřeby 
po květnovém uvolnění. Nezanedbatelný vliv mělo 
i narušení dodavatelských řetězců v průmyslu. Ne-
gativní faktory převážily v případě Kraje Vysočina 
(pokles HDP o 2,3 %) a Karlovarského kraje (–1,0 %). 
Stagnace nebo jen mírné ekonomické zotavení se tý-
kalo krajů Jihočeského (0,1 %), Pardubického (0,5 %), 
Libereckého (0,9 %) a Ústeckého (1,3 %).

Praha zůstává nejbohatším regionem
Údaje regionálních ú tů odhalují různý dopad pandemie covidu na jednotlivé kraje. Lépe se 
da ilo krajům s větším zastoupením tržních služeb.

REÁLNÁ ÚROVE  HDP V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (v cenách roku 1995, rok 1995 = 100)
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Nadprůměrně silný přírůstek HDP v roce 2021 
zaznamenal Moravskoslezský kraj (6,4 %), u kterého 
ale pomohla i nižší srovnávací základna. Podobně 
na hluboký propad navázalo silnější navýšení HDP 
ve Zlínském kraji (4,8 %). Nad celorepublikovým 
průměrem ale ekonomicky rostly i Královehradecký 
kraj (5,5 %), Praha (4,8 %), Jihomoravský kraj (4,6 %) 
a Plzeňský kraj (4,2 %).

Pokud se podíváme na reálnou úroveň HDP (v ce-
nách roku 1995), je vidět, že u většiny krajů zotavení 
v roce 2021 nestačilo na návrat k předkrizové úrovni 
roku 2019. Výjimkami byly pouze kraje Jihomoravský 
a Královehradecký. V Praze a v krajích Středočeském, 
Pardubickém, Olomouckém a Zlínském se HDP v roce 
2021 reálně dostal pouze nad úroveň roku 2018. V kra-
jích Jihočeském a Plzeňském ekonomická úroveň  
reál ně překonala jen rok 2017 a v krajích Ústeckém, 
Libereckém, Moravskoslezském a na Vysočině dokonce 
rok 2016. Kritická zůstala situace v Karlovarském kraji, 
kde se reálná úroveň HDP během let 2020 a 2021 pro-
padla až na úroveň devadesátých let – konkrétně zde 
byl HDP nejnižší od roku 1999. Ekonomika Karlovar-
ského kraje silně závisí na lázeňském cestovním ruchu, 
a proto ji velmi negativně ovlivnil odchod zahraniční 
klientely. A v případě mimoevropských návštěvníků 
nedošlo k výraznému návratu ani po uvolnění cestov-
ních restrikcí ve druhé polovině roku 2021.

EKONOMICKÁ KONVERGENCE SE ZASTAVILA
Česku se po léta postupně dařilo ekonomicky kon-
vergovat k průměru EU. Patrné je to na vývoji 
HDP na osobu v paritě kupní síly (PPP), která byla 
na úrovni 80,7 % průměru EU v roce 2004, 85,5 % 
v roce 2013 a 93,4 % v roce 2020. Pandemický pro-
pad v roce 2020 postihl společně prakticky celou EU, 
takže pozice Česka se nezhoršila. V roce 2021 ovšem 
klesl HDP na osobu v Česku v PPP na úroveň 91,6 % 
průměru EU a zdá se tedy, že dopady druhého pande-
mického roku byly u nás vážnější než ve zbytku Unie.

Ekonomicky nejúspěšnější oblastí Česka je dlou-
hodobě Praha, kde HDP na osobu v PPP v roce 2021 

dosáhl 202,9 % průměru EU. Zbytek krajů ale zatím 
zůstává pod úrovní 100 %. Nejlépe na tom byl v roce 
2021 Jihomoravský kraj (90,2 %), v němž se po Praze 
soustředí nejvíce služeb s vysokou přidanou hodnotou. 
Třetí nejvyšší úroveň HDP na osobu v PPP měl Králove-
hradecký kraj (83,8 % průměru EU) a přes 80% hranici 
se dostal i Plzeňský kraj (80,9 %). V Jihomoravském, 
Královehradeckém a Olomouckém kraji tento ukazatel 
rovněž převyšoval předkrizovou úroveň z roku 2019.

Nejnižší takto měřenou ekonomickou úroveň měl 
v roce 2021 již zmíněný Karlovarský kraj (54,5 %), 
následovaný kraji Ústeckým (63,5 %) a Libereckým 
(67,7 %). U všech tří přitom oproti roku 2019 do-
šlo k výraznému poklesu. Nejvíce se ovšem HDP 
na osobu v PPP snížil ve Středočeském kraji, kde 
v roce 2021 dosáhl 79,4 %. V HDP na osobu v me-
zikrajském srovnání tak Středočeský kraj spadl ze 
třetího místa v roce 2019 na páté v roce 2021.

DISPONIBILNÍ DŮCHOD DOMÁCNOSTÍ 
REÁLNĚ ROSTL
Čistý disponibilní důchod (ČDD) domácností na jed-
noho obyvatele v roce 2021 nominálně (o 20 034 Kč) 
i reálně (o 4,3 %, očištěno deflátorem spotřeby domác-
ností) rostl v celé České republice i ve všech krajích. 
Ukazatel zahrnuje kromě mezd a platů i další příjmy, 
jako jsou příjmy drobných podnikatelů zařazených 
v sektoru domácností, důchody z vlastnictví, a pře-
devším sociální důchody. Právě poslední jmenované 
byly důvodem, proč vývoj ČDD neodrážel výše po-
psaný ekonomický propad v jednotlivých krajích.

Celková výše ČDD na jednoho obyvatele v ČR 
dosáhla 295 159 Kč a v  jednotlivých krajích se 
pohybovala od 255 189 Kč v Karlovarském kraji 
až po  402  406  Kč v  Praze. Druhý Středočeský 
kraj za Prahou následoval s výrazným odstupem 
(295 852 Kč). Nejvíce reálně rostl ČDD na osobu 
v Praze (10,3 %) a v krajích Jihočeském (4,7 %) a Olo-
mouckém (4,5 %). Naopak jen mírně se navyšoval 
v krajích Karlovarském (1,1 %), Libereckém a Ús-
teckém (oba shodně o 1,9 %).

HDP NA OSOBU V PPP V ROCE 2021 (průměr EU = 100) a změna proti 
roku 2019 (p. b.)

ISTÝ DISPONIBILNÍ DŮCHOD NA OSOBU (tis. K )  
A JEHO REÁLNÝ RŮST (%) V ROCE 2021
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Naše systémy chceme u init 
p ívětivější vů i uživatelům
Vrchní rada SÚ Libor Svoboda nás seznámil s aktuálním stavem S ítání 2021 a s tím, 
jaké změny ekají poskytovatele i uživatele dat v souvislosti s modernizací statistického 
informa ního systému.

ROZHOVOR

V jaké fázi je Sčítání 2021? Už je všechno hotovo?
Projekt sčítání ještě neskončil. V současné době pro-
bíhá zpracování posledních údajů. Většina výstupních 
sad už je ale hotová a publikovaná. Intenzivně také 
pracujeme na aplikaci, která umožní uživatelům vy-
tvořit si z našich dat vlastní výstupy. Ta bude nejprve 

fungovat na výsledcích sčítání, postupně do ní ale 
budou nahrána další data, které náš úřad produkuje. 
Vznikne tak jakási samoobsluha s názvem DataStat, 
v níž si lidé budou moci vybírat data, a vytvářet z nich 
grafy a tabulky podle vlastních potřeb. Do rutinního 
provozu ji chceme nasadit nejpozději do konce léta. 
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ROZHOVOR

V závěrečné fázi přípravy je i aplikace, která umožní 
uživatelům prohlížet si data ze sčítání v mapách.

Kde zájemci najdou výsledky ze sčítání dnes?
Již zpracované výsledky jsou na webu scitani.cz a rov-
něž ve veřejné databázi na webu ČSÚ. A kdo chce 
mít data stále po ruce, může využít mobilní aplikaci 
ČSÚ. Zvlášť zajímavé budou například mapy s daty 
za dojížďku.

Kromě funkce nositele projektu SLDB 2021 
jste i projektovým manažerem projektů rozvoje 
Statistického informačního systému. Co tahle 
práce obnáší?
Statistický informační systém, který používá ČSÚ, byl 
naposledy výrazně modernizován zhruba před deseti 
lety. Nyní už pozvolna končí životnost jednotlivých 
komponent a také se za těch deset let změnily tech-
nologie, metody zpracování dat i nástroje pro sběr dat 
a publikování výsledků. Cílem rozvojových projektů je 
tedy posunout se na současnou technologickou a meto-
dickou úroveň a zároveň učinit naše systémy přívětivější 
vůči subjektům, které nám poskytují data. Aby to po-
skytování dat bylo co nejjednodušší, a pokud možno je 
příliš nezatěžovalo. A patří sem i již zmíněný DataStat, 
který zase rozšíří možnosti pro uživatele našich dat. 
Jedná se celkem o sedm dílčích projektů zastřešených 
pod jedním názvem, takže je to poměrně hodně práce.

Můžete těch sedm dílčích projektů čtenářům 
trochu přiblížit?
Největší změny, především pro externí uživatele, při-
nesou dva projekty. Jedním je centrální vstupní roz-
hraní. To znamená, že budeme rozšiřovat a inovovat 
možnosti, jak nám mohou podniky a respondenti 
v různých šetřeních předávat údaje. Modernizací pro-
jde současná on-line aplikace sloužící pro vyplňování 
výkazů Dante Web. Dále chceme vytvořit rozhraní 
pro přebírání dat přímo z informačních systémů re-
spondentů, například mzdových systémů, účetních 
či ERP. Toto rozhraní umožní i příjem dat z admini-
strativních zdrojů od orgánů veřejné moci. Cílem je 
výrazné snížení administrativní zátěže respondentů, 
tedy eliminace ručního vyplňování výkazů a snížení 
počtu ukazatelů na výkazech. Přitom musíme dodržet 
konzistenci dat a jejich vysokou kvalitu.

Druhým pro uživatele významným projektem je 
datový portál DataStat, o němž jsem už mluvil. Ten 
umožní vytvářet výstupy ve formě grafů, tabulek 
a různých sestav podle zadání uživatele. Chceme 
takto postupně zpřístupnit všechna data, pro která 
to dává smysl a máme je v dostatečně podrobném 
členění. S DataStatem úzce souvisí i nová struktura 
webu úřadu, která se rovněž připravuje.

Širší veřejnost jistě zaznamená i další projekt, 
který se týká soustavy statistických registrů. V jeho 
rámci budeme postupně naplňovat požadavky zá-
kona o právu na digitální služby a rozšiřovat objem 
poskytovaných služeb. Subjekty zaznamenané v re-
gistrech tak například budou moci požádat o výpis 

údajů z registru ekonomických subjektů, reklamovat 
vybrané údaje nebo automaticky získávat informace 
o každé změně údajů.

Rozsahem nejmenším, ale významem velmi důle-
žitým projektem je centrální autentizační bod, který 
sjednotí autentizaci uživatelů přihlašujících se do na-
šich systémů. I tento projekt souvisí se zákonem 
o právu na digitální služby.

Zbylé projekty se týkají centrálního zpracování 
dat uvnitř úřadu a metainformačního systému. Tvoří 
vlastně jádro celého systému, ale vnějších uživatelů 
se příliš nedotknou, snad s výjimkou zpřístupnění 
statistických klasifikací a číselníků prostřednictvím 
veřejného datového fondu v otevřených formátech.

Jak dlouho bude realizace uvedených projektů 
trvat?
V současné chvíli se u většiny projektů nacházíme 
v předrealizační fázi. Připravujeme podklady potřebné 
k tomu, abychom mohli skutečně začít během tří až 
čtyř měsíců. Oproti původním plánům to představuje 
určité zpoždění, které vzniklo především vzhledem 
k nedořešeným detailům Národního plánu obnovy, 
z něhož bude modernizace našeho informačního 
systému financována. Většinu problémů už se ale po-
dařilo zvládnout, a já věřím, že už nic nestojí v cestě 
úspěšnému zahájení realizace.

Druhou příčinou zpoždění byla i skutečnost, že 
jsme s Ministerstvem vnitra, které bude prostředky 
z Národního plánu obnovy přidělovat, dojednávali 
sloučení sedmi dílčích projektů pod jeden zastře-
šující. Monitorovací zprávy a další dokumenty se 
díky tomu budou připravovat souhrnně za jeden 
projekt, nikoliv za sedm samostatných, což ve vý-
sledku nesmírně zjednoduší zejména administra-
tivu. Pro všechny dílčí projekty byl také stanovený 
společný termín dokončení na konec roku 2025. 
Do té doby by tedy mělo být hotovo, a já věřím, 
že to stihneme.

Do jaké míry se na modernizaci budou podílet 
interní zaměstnanci úřadu?
Některé dílčí části zajistí naši zaměstnanci, ale pře-
važující většinu činností budeme zadávat externím 
firmám. Jedná se o tak rozsáhlý úkol, že na jeho 
splnění v daném termínu nemáme vlastní kapacitu.

Jak budete dodavatelské firmy vybírat?
Výběr bude dvoukolový. V prvním kole bychom rádi 
vybrali několik dodavatelů, s nimiž podepíšeme rám-
covou smlouvu. V této fázi budou posuzovány veškeré 
kvalifikační požadavky, takže firmy, které v tomto 
kole uspějí, už následně nebudou muset dokládat 
odbornost a způsobilost se o zakázky ČSÚ ucházet. 
K jednotlivým komponentům informačního systému 
pak budou probíhat dílčí výběrová řízení, v nichž se 
tyto vybrané firmy „poperou“ o realizaci zakázky 
kvalitou nabídky a cenou. Tento postup je mnohem 
efektivnější, než kdybychom soutěžili každou dílčí 
část projektu naprosto samostatně.

Intenzivně 
pracujeme 
na aplikaci, 
která umožní 
uživatelům 
vytvořit si z našich 
dat vlastní 
výstupy.

PAVEL  
ERNÝ
oddělení
marketingu a PR
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Kdy bude výběrové řízení vypsáno?
Zadání na soutěž k rámcové smlouvě máme téměř 
hotové a já předpokládám, že výběrové řízení stih-
neme vyhlásit ještě v průběhu března. První dílčí sou-
těže na jednotlivé komponenty by mohly odstartovat 
zhruba v polovině roku.

Je na českém trhu dostatek firem, které dokážou 
požadavky ČSÚ splnit?
Já odhaduji, že jich bude okolo dvaceti, což by mělo 
být dostatečné. Jistou komplikaci může představo-
vat skutečnost, že z Národního plánu obnovy budou 
na podobné projekty čerpat finance i další veřejné 
instituce, takže v jeden čas se může vyskytovat vyšší 
poptávka, než bude aktuální kapacita potenciálních 
dodavatelů. I proto se snažíme práce urychlit, aby-
chom vyhlásili tendr dřív než ostatní, a měli tak co 
nejširší výběr.

Vznikne informační systém zcela nový, nebo se 
využije nějaká část toho stávajícího?
Proces modernizace se řídí desaterem statistického 
informačního systému, které máme zveřejněné 
na webu. Hned první jeho princip říká, že při bu-
dování nového využíváme maximum ze stávajícího 
systému. Ty části, které jsou funkční a způsobilé 
k dalšímu využití, tedy určitě nezahodíme. Na druhé 
straně je třeba vzít v úvahu, že za deset let provozu 
už mnohé technologie zastaraly a často jim i skončila 
podpora. Součástí modernizace tedy je také přenos 

Ing. Libor Svoboda 

Vystudoval obor 
ekonomická statis-
tika na Národohos-
podá ské fakultě 
Vysoké školy eko-
nomické v Praze. 
Na této fakultě též 
vykonával funkci 
zástupce vedou-
cího katedry sta-
tistiky. V deva-
desátých letech 
působil ve státní 
správě jako náměs-
tek ministra v re-
zortech školství 
a financí. Po roce 
2000 zastával ma-
nažerské pozice 
v komer ní sfé e. 
V letech 2007‒2018 
byl kvestorem VŠE. 
V SÚ je zaměst-
nán od roku 2019.

stávajícího funkčního obsahu na moderní techno-
logické platformy tak, abychom splňovali aktuální 
běžné standardy a byli otevření dalšímu zlepšování 
v budoucnosti.

Kolik bude modernizace stát?
Na vlastní modernizaci máme z Národního plánu 
obnovy vyčleněno přes 200 milionů korun bez 
DPH. Po spuštění budou modernizované systémy 
samozřejmě vyžadovat nějaké částky na zajištění 
provozu a jeden z našich cílů je, aby se tyto ka-
ždoroční provozní výdaje příliš nelišily od těch 
současných. Vzhledem k aktuální inflaci je to cíl 
poměrně ambiciózní.

Čerpáte při návrhu modernizovaných 
komponent informačního systému inspiraci 
ze zahraničí?
Kolegové, kteří se podílejí na přípravě projektu, se 
samozřejmě dívali, jak podobné úkoly řeší statistické 
úřady v Evropě i jinde ve světě. Řada našich odbor-
ných pracovníků vyjíždí do zahraničí a odtamtud si 
přiváží náměty, co bychom mohli uplatnit i u nás. 
Jeden konkrétní inspirační zdroj sice nemáme, ale 
řada funkcionalit je podobná tomu, co už úspěšně 
funguje někde jinde. Zásadní rámec toho, jak naše 
výstupy mají vypadat, je však definován požadavky 
Eurostatu, které musíme plnit. Takže tady není zase 
až tak velký prostor pro to, abychom si vybírali libo-
volná řešení, která se nám líbí.

ROZHOVOR
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Základní stavební prvek digitalizace
Internet je dnes jednou z ve ejných infrastruktur nezbytných pro plnohodnotné fungování 
spole nosti. Neomezené, cenově dostupné, stabilní a rychlé p ipojení k této celosvětové síti 
pat í k důležitým p edpokladům dalšího ekonomického rozvoje.

Stále nový obsah, služby a aplikace dostupné online 
zvyšují nároky na stabilitu a kvalitu internetového 
připojení. Důležitým kritériem při výběru vhodné pří-
pojky se proto stává typ použité technologie společně 
s rychlostí stahovaného a odesílaného objemu dat.

S OPTIKOU ZAOSTÁVÁME,  
V BEZDRÁTU JSME JEDNI KY
Ve většině zemí dochází u fixního internetu k po-
stupnému přechodu na optické připojení umožňu-
jící stabilní přenos obrovského množství dat. V roce 
2021 představovala tato technologie nejrozšířenější 
způsob připojení k internetu z tzv. pevného místa 
ve více než polovině zemí EU. Například v pobal-
tských zemích, ve Švédsku či Španělsku se optické 
přípojky podílejí na celkovém počtu fixních přípojek 

k internetu již přibližně z 80 %, v Česku to bylo jen 
z 20 %. Ještě nižších podílů dosahovala optika u našich 
sousedů v Německu a v Rakousku, kde stále převa-
žuje připojení přes pevnou telefonní linku. Přestože 
se u nás počet optických přípojek mezi lety 2011 
a 2021 více než ztrojnásobil až na 740 tisíc, v přepo-
čtu na 100 obyvatel stále zaostáváme za většinou zemí 
EU. Na konci roku 2021 jich v Česku na 100 obyvatel 
připadlo sedm, v Portugalsku, Španělsku či Švédsku 
to bylo pětadvacet a více. V Koreji ve stejném období 
vycházelo na sto obyvatel téměř čtyřicet optických 
přípojek. Toto připojení je v Česku využíváno pře-
devším domácnostmi. Devět z deseti se nacházelo 
v rodinných domech a bytech. 

Přístup k internetu prostřednictvím linek kabe-
lové televize v Česku roste od roku 2015 o cca 15 tisíc 

MARTIN  
MANA
editel odboru 
statistik rozvoje 
spole nosti
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ročně, tj. výrazně pomaleji než v případě optiky, kde 
to bylo v tomto období v průměru o 45 tisíc ročně. 
Na konci roku 2021 používalo připojení k internetu 
přes rozvody kabelové TV téměř 590 tisíc domác-
ností, zejména ve velkých městech, a 40 tisíc firem. Ze 
zemí EU je tato technologie nejrozšířenější v Belgii, 
Nizozemsku a Maďarsku, kde se na konci roku 2021 
kabelová síť podílela na maloobchodním trhu s fixním 
připojením k internetu přibližně z poloviny a na 100 
obyvatel zde připadlo od 16 těchto přípojek v Maďar-
sku po 22 v Belgii. Ještě větší, 60% podíl na fixním 
internetu, zaujímá tato technologie v USA. V Česku se 
připojení k internetu přes kabelovou televizi podílelo 

z jedné pětiny na fixním internetu a na 100 obyvatel 
připadlo o něco méně než 6 těchto přípojek.

Připojení přes telefonní rozvody pomocí technolo-
gie xDSL bylo ve většině zemí EU v minulosti nejroz-
šířenějším způsobem přístupu k internetu. Na konci 
roku 2021 platí toto konstatování již jen pro několik 
zemí, např. pro Řecko, Německo nebo Itálii. V Česku 
se podíl přípojek přes linky pevné telefonní sítě snížil 
z 35 % v roce 2011 na 25 % o deset let později. 

Za dlouholeté specifikum Česka lze označit vý-
razné zastoupení bezdrátového přístupu k internetu 
z tzv. pevného místa pomocí fixní wifi a v posledních 
letech i fixního LTE. Jde o alternativu k technolo-
giím využívajícím pro přístup k internetu telefonní, 
kabelové či optické linky. V roce 2021 bylo v Česku 
evidováno celkem 3,9 milionu aktivních přístupů k in-
ternetu z pevného místa, z nichž ale 40 % (1,6 mil.) 
bylo realizováno pomocí zmíněných bezdrátových 
přístupů. Jde o zdaleka nejvyšší podíl ze všech zemí 
EU. Za jednu z hlavních příčin můžeme označit vyšší 
cenu a zároveň nižší kvalitu a dostupnost ADSL tech-
nologie v Česku v minulosti oproti většině zemí EU. 

JAKÝ SEGMENT E-SHOPŮ 
SE V ESKU V POSLEDNÍCH 
LETECH ROZVÍJÍ NEJRYCHLEJI 
A VE KTERÉM SEGMENTU ZBOŽÍ 
SE NAOPAK E-SHOPŮM U NÁS 
NEDA Í?

JAN 
VETYŠKA  
výkonný editel 
Asociace pro 
elektronickou komerci

eská e-commerce zaznamenala v uply-
nulých t ech letech dynamický rozvoj, a to 
i v souvislosti s protipandemickými opat e-
ními spojenými s onemocněním covid-19. 
P edevším v letech 2020 a 2021 tak eši ob-
jevili další možnosti internetového naku-
pování. Růst v online prost edí tedy zazna-
menaly i poslední kategorie maloobchodu, 
které do té doby spot ebitelé p íliš nevyuží-
vali. Jednozna nými vítězi uplynulých let jsou 
kategorie zboží denní spot eby. A to v ele 
s prodejem potravin, drogistického zboží, ale 
i lé iv a zdravotnických pot eb.
V roce 2022 došlo ke stabilizaci prost edí 

e-commerce a poprvé v historii prodej zboží 
po internetu meziro ně poklesl. Jednalo 
se ale o svého druhu narovnání růstového 
trendu, který i díky covidu p edběhl p irozený 
vývoj. V sou asné době neexistuje segment, 
ve kterém by zákazníci e-shopy nevyužívali. 
K ur ité stagnaci došlo u nejvýznamnějších 
„internetových“ kategorií, mezi které adíme 
prodej elektroniky, po íta ů nebo sportov-
ního vybavení.

FIXNÍ INTERNET V ESKU (tis. aktivních p ípojek)

Zdroj: eský telekomunika ní ú ad
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Pro konec roku 2021 odhadovala Mezinárodní te-
lekomunikační unie, že na celém světě se nacházelo 
téměř 8,5 miliardy osob, firem a dalších účastníků 
s přístupem k mobilnímu internetu, tj. šestkrát více 
než v případě připojení fixního. Ve stejném období 
fungovalo v Česku již více než deset milionů SIM ka-
ret používaných v telefonech pro přístup k internetu, 
zatímco aktivních fixních přípojek k internetu byly 
„jen“ výše uvedené necelé čtyři miliony.

V posledních letech roste počet lidí využívajících 
datový měsíční tarif pro přístup k internetu na tele-
fonu. Na konci roku 2021 byla v Česku aktivovaná 
služba internetu v mobilu s měsíčním datovým ta-
rifem (datových SIM karet) na 8,2 milionu telefonů 
v porovnání s 1,4 milionu o deset let dříve. Patrný je 
i významný nárůst objemu přenesených dat v rámci 
mobilního internetu. V roce 2021 dosáhla průměrná 
měsíční spotřeba dat na SIM kartu používanou pro 
přístup k internetu 4,6 GB v porovnání s 1,8 GB v roce 
2019. Česko však v objemu spotřebovaných mobil-
ních dat spolu se Slovenskem stále dosahuje jedné 
z nejnižších hodnot v rámci zemí EU.

Tento druh připojení je typický hlavně pro domác-
nosti v malých obcích, kde místy stále existuje pouze 
omezená nabídka jiných možností, jak se k internetu 
připojit. Bezdrátové připojení je však v průměru vý-
razně pomalejší než výše uvedené optické přípojky 
či připojení přes kabelovou TV. S podobnou situací 
se můžeme setkat také na Slovensku.

V RYCHLOSTI INTERNETU ZAOSTÁVÁME
S postupující dobou se výrazně mění rychlost fixního 
internetu. Od roku 2017 se počet přípojek s inzero-
vanou rychlostí umožňující stahování 100 megabitů 
a více dat za sekundu v Česku zdvojnásobil až na 1,3 
milionu v roce 2021. Jejich podíl na všech aktivních 
přípojkách k internetu z pevného místa u nás dosa-
hoval jedné třetiny, průměr za země EU přitom byla 
téměř polovina. Ve Švédsku a v Portugalsku se tento 
podíl blížil 90 % a v Koreji dosáhl 94 %. Ve většině 
zemí EU je superrychlý internet nejčastěji poskyto-
ván přes optickou nebo kabelovou síť. V Česku bylo 
na konci minulého roku 42 % ze superrychlých pří-
pojek realizováno přes síť kabelové televize, 38 % přes 
optické připojení, 14 % přes telefonní síť a zbylých 
6 % přes fixní bezdrátový přístup.

V přepočtu superrychlých přípojek na 100 obyvatel 
Česko výrazně zaostává za většinou zemí EU. Zatímco 
u nás připadlo v roce 2021 na 100 obyvatel 12 super-
rychlých internetových přípojek, ve Švédsku a v Por-
tugalsku to bylo kolem 35. Ve Švýcarsku a v Koreji 
vycházelo na 100 obyvatel dokonce okolo 40 aktivních 
fixních přípojek umožňujících přenos 100 a více Mbit/s. 

INTERNET SE P ESOUVÁ NA MOBILY
Přestože primárním prostředkem pro přístup domác-
ností, firem, škol a úřadů k internetu zůstává ve vy-
spělém světě stále pevné připojení, u individuálního 
používání se internet rychle přesouvá na mobilní sítě. 
V posledních letech tento trend nadále zrychluje, a to 
především díky rozšíření chytrých telefonů, vyso-
kokapacitních mobilních sítí čtvrté a páté generace 
a snížení cen za mobilní připojení. 

Údaje za internetovou infrastrukturu uvedené 
v tomto lánku jsou založeny na po tech tzv. 
ú astníků (firmy, domácnosti) s fixním p ístu-
pem k internetu získaným na základě smlouvy 
s poskytovateli tohoto p ipojení. P ístup se 
dělí na pevný a bezdrátový a dále podle typu 
ú astníka, inzerované rychlosti p ipojení, pou-
žívané sítě nebo technologie. Po et ú astníků 
s fixním p ístupem k internetu je mě en na zá-
kladě po tu tzv. p ístupových míst (aktivních 
p ípojek). Sou ástí dat o internetové infra-
struktu e v esku jsou rovněž údaje o ú astní-
cích s mobilním širokopásmovým internetem. 
Podrobná data, metodiku a grafické výstupy 
k tématu naleznete zde: 

 bit.ly/3xEoK7o

SUPERRYCHLÝ INTERNET V ESKU A V EU27  
(aktivní fixní p ípojky 100 Mbit/s a vyšší na 100 obyvatel)

Zdroj: eský telekomunika ní ú ad a Mezinárodní telekomunika ní unie
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Elektronizace veřejné správy v Česku za posledních 
několik let značně pokročila. Díky státem uznáva-
ným elektronickým identitám se lze v současnosti 
přihlásit do Portálu občana, do daňového portálu 
u Finanční správy i k mnoha dalším službám.

Z výběrového šetření o používání informačních 
technologií v domácnostech, které Český statistický 
úřad provádí každý rok ve druhém čtvrtletí, vycházejí 
zajímavé výsledky o používání eGovernmentu lidmi 
napříč republikou. Například bankovní identitu, 

V elektronické komunikaci s ú ady 
máme co zlepšovat
Služeb eGovernmentu využívají nej astěji vysokoškolsky vzdělané osoby st edního věku. 

LENKA 
WEICHETOVÁ
oddělení statistik 
výzkumu, vývoje 
a informa ní 
spole nosti
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která je v posledních letech často skloňovaným té-
matem, ve sledovaných třech měsících roku 2022 
použilo 23 % osob starších 16 let. Nejčastěji se přes 
ni přihlašovaly osoby ve věku 25–54 let. Z osob 
v tomto věku se přihlásila přes identitu přibližně 
třetina. K rozšíření tohoto nástroje přispěl i fakt, že 
služby internetového bankovnictví využívá v Česku 
6,1 milionu osob starších 16 let. Přestože bankovní 
identitu nemohou zatím využívat klienti všech bank, 
jde o způsob jednoduše dostupný pro poměrně vel-
kou část obyvatel.

Bankovní identitu lze použít mimo jiné k podání 
přiznání k dani z příjmu fyzických osob finanční 
správě, což je jedna z nejčastějších činností, kterou 
musí lidé v souvislosti s veřejnou správou řešit. 
Z výsledků výše zmiňovaného šetření vyplývá, že 
daňové přiznání online, ať už prostřednictvím při-
hlášení přes bankovní identitu, nebo s využitím ji-
ného identifikačního prostředku, podala v roce 2022 
zhruba desetina dospělých osob. Z údajů od Fi-
nanční správy pak víme, že toto číslo každým ro-
kem stoupá. Pro srovnání: na papírovém formuláři 
loni daňové přiznání podalo 5 % osob, 41 % osob 
požádalo svého zaměstnavatele, aby podal daňové 
přiznání za ně, a 7 % osob uvedlo, že daňové při-
znání podalo přes někoho jiného, např. daňového 
poradce či rodinného příslušníka. Zbylé osoby da-
ňové přiznání nepodávaly, protože neměly žádný 
zdanitelný příjem.

DATOVKY JSOU MÉNĚ OBLÍBENÉ
O používání datových schránek byl v roce 2022 menší 
zájem než o používání bankovní identity. To, že mají 
zřízenou datovou schránku pro komunikaci s úřady, 
uvedlo pouze 9 % osob starších 16 let. V mezinárod-
ním srovnání vychází Česká republika v používání 
datových schránek či jiných jim odpovídajících služeb 
také jako jedna z posledních v Evropské unii. Zave-
dení povinných datových schránek pro živnostníky, 
které platí od ledna 2023, však používání datových 
schránek jistě zvýší. 

Poměrně oblíbenou službou, do které se lze také 
přihlásit pomocí státem uznávaných identit, jsou por-
tály zdravotních pojišťoven. Zde mohou lidé čerpat 
různé benefity, např. příspěvky na dentální hygienu 
či na sportovní aktivity, nebo si ověřit, kdy byli napo-
sledy u lékaře a kolik za danou návštěvu pojišťovna 
zaplatila. Ve sledovaných třech měsících v roce 2022 
se do takového portálu přihlásilo přibližně 12 % osob 
starších 16 let. Během posledním dvou let tak došlo 
k výraznému zvýšení počtu uživatelů. V roce 2020 
se do webového účtu přihlásilo za stejný časový úsek 
pouze 5 % osob. V obou sledovaných letech tyto 
služby využívaly častěji ženy než muži.

V rámci elektronizace státní správy lze v součas-
nosti také zažádat online o některé sociální dávky. 
Takovou žádost podalo přes internet ve sledovaných 
třech měsících roku 2022 o něco více než 3 % osob. 
Nejčastěji to byly ženy na mateřské či rodičovské do-
volené, z nichž tuto možnost využilo 30 %.

Kromě rozvoje samotného eGovernmentu se také 
v posledních letech mluví o tzv. eHealth, tedy elektro-
nickém zdravotnictví. Jedna z prvních služeb, které 
získávají na oblibě, je objednání se přes web k lékaři 
nebo na vyšetření. V roce 2021 nabízelo tuto službu 
22 % samostatných ordinací lékaře, což představovalo 
za posledních deset let nárůst téměř na trojnásobek. 
Nejčastěji tuto službu nabízeli praktici (30 %) a nej-
méně často zubaři (9 %). Na straně občanů ji v roce 
2022 využilo 15 % osob starších 16 let. Nejvyšší podíly 
vykazovaly ženy na mateřské či rodičovské dovolené 
(30 %) a vysokoškolsky vzdělané osoby (25 %). 

Nezávisle na tom, jestli jde o používání bankovní 
identity, datové schránky, objednání se k lékaři on-
line nebo třeba přihlášení do webového účtu u po-
jišťovny, je patrné, že elektronické služby veřejné 
správy výrazně více využívají lidé s vyšším vzděláním. 
Např. bankovní identitu použilo 42 % vysokoškol-
sky vzdělaných osob oproti 13 % osob se základním 
vzděláním. Datovou schránku pak mělo 26 % osob 
s vysokoškolským vzděláním, ale pouze 4 % osob se 
základním vzděláním.

Bankovní identitou disponuje v esku 5,5 milionu 
klien tů bank. Za pouhé dva roky od spuštění ji ak-
tivně využil témě  každý t etí dospělý ech, 1 800 000 
ob anů se identifikovalo u státu a 700 000 ob anů se 
identifikovalo u firem. Za poslední rok se po et oby-
vatel, kte í vyzkoušeli bankovní identitu pro komu-
nikaci se státem, více než zdvojnásobil. U firemního 
využití je dynamika růstu ještě větší, po et lidí pou-
žívajících bankovní identitu pro komunikaci se sou-
kromými subjekty vzrostl o 560 %. Bankovní identita 

JAK RYCHLE ROSTE P I KOMUNIKACI OB ANŮ ESKA SE STÁTEM A SE SOUKROMÝMI SUBJEKTY 
VYUŽÍVÁNÍ BANKOVNÍ IDENTITY?

MAREK RŮŽI KA  
výkonný editel 

spole nosti Bankovní 
identita

se tak stala nejvyužívanější národní identitou v eské 
republice.
Bankovní identita je nejoblíbenější u lidí ve věku 

25 až 54 let, astěji ji využívají muži (52,8 %) než ženy 
(47,2 %). Záleží ale vždy na aktuální pot ebě ob anů ‒ 
nap íklad u žádosti o jednorázový p íspěvek na dítě 
tvo ily ženy 65 % žadatelů. Prostor pro další růst vy-
užití bankovní identity je stále velký, 55 % ob anů si 
myslí, že jim stát nenabízí dost p íležitostí, aby své 
úkony mohli vy izovat digitálně. 
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osob starších 16 let 
využívá interneto-
vé bankovnictví.

6,1 mil.
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do 24 let je používání těchto služeb poměrně nízké. 
Lze se však domnívat, že tyto osoby komunikovat 
se státem a s úřady tolik nepotřebují. Vyšší zastou-
pení mladých najdeme u komunikace s jinými ve-
řejnými institucemi, než jsou úřady, například se 
vzdělávacími institucemi nebo knihovnami. Ze 
všech nejméně používají služby eGovernmentu 
senioři. Mnoho z nich proto, že vůbec nepoužívají 
internet. Ve věkové skupině nad 65 let je takových 
celá polovina. A z těch, kteří internet používají, 
velká část nemá k elektronické komunikaci s úřady 
dostatečné znalosti a dovednosti. Z osob nad 55 let 
tento důvod, proč nepodaly žádosti ani si nic ne-
stahovaly z webu státní správy, uvedlo 15 %. Pro 
srovnání: z osob do 34 let stejný důvod uvedla 3 % 
a ve věku 35 až 55 let 6 %. 

POROVNÁNÍ S OSTATNÍMI STÁTY EVROPY
V celkovém podílu osob používajících internet 
v souvislosti s veřejnou správou jsou na tom Češi 
poměrně dobře. Konkrétně se nacházíme na 11. 
příčce pomyslného žebříčku zemí EU. Hojně se 
např. informujeme na webových stránkách úřadů 
o jejich otevírací době nebo o poskytovaných služ-
bách. Navštěvujeme také stránky dalších institucí 
veřejné správy, a za covidu jsme hodně stahovali 
potvrzení o vakcinaci a podstoupených testech. Po-
kročilejší služby eGovernmentu se ale u nás zatím 
ve srovnání se zbytkem Evropy využívají poměrně 
málo. Jedním z důvodů je i to, že jejich nabídka je 
poměrně nová a stále ve vývoji. Na chvostu evrop-
ského žebříčku se nacházíme např. ve využívání 
datových schránek nebo v online žádostech o so-
ciální dávky.

POUŽÍVÁNÍ INTERNETU V SOUVISLOSTI S VE EJNOU SPRÁVOU V ROCE 2022 (% z osob ve věku 16 až 74 let)
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Pozn.: Do používání internetu v souvislosti s ve ejnou správou byly zahrnuty tyto innosti: vyhledávání informací na webu ve ejné 
správy, stahování formulá ů, online objednání k různým institucím, online rezervace knih v knihovně, podání daní elektronicky, 
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JAK RYCHLE ROSTE VYUŽÍVÁNÍ 
PORTÁLU OB ANA?

ROMAN 
VRBA  
editel odboru 
eGovernmentu 
Ministerstva vnitra

K 1. lednu 2023 bylo na Portálu ob ana evido-
váno celkem 4 042 445 p ihlášení a 602 056 
registrovaných uživatelů. Za rok 2022 bylo 
evidováno v průměru na 40 000 p ihlášení 
týdně. Od ledna 2022 se po et p ihlášení na-
výšil o témě  2,5 milionu a po et registrova-
ných uživatelů vzrostl o více než 270 tisíc.
Nej astěji Portál ob ana využívají sku-
piny obyvatel, kte í mohou okamžitě využít 
služby bankovní identity. Identifika ní pro-
st edky bankovní identity spole ně se stát-
ními identifika ními prost edky Mobilní klí  
eGovernmentu a NIA ID celkově tvo í více než 
73,2 % p ihlášení.

SENIO I SI NA EGOVERNMENT NETROUFAJÍ
Služby eGovernmentu jsou využívány především 
lidmi středního věku. V nejmladší věkové skupině 
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Ve druhém čtvrtletí roku 2022 bylo k internetu při-
pojeno již 85 % českých domácností. Zatímco inter-
net se nachází již ve všech domácnostech s dětmi 
a v mladých domácnostech bez dětí, z domácností 
seniorů (osob starších 65 let) měla přístup k inter-
netu jen každá druhá. Již pár let je také trendem, že 
domácnosti využívají více přenosné než stolní počí-
tače. Zatímco stolní počítač měla v roce 2022 jenom 
třetina domácností (před deseti lety to byla polovina), 
notebook používaly dvě třetiny domácností (v roce 
2012 jen třetina). Počítači, hlavně těmi přenosnými 
(notebooky a tablety), jsou výrazně častěji vybaveny 

domácnosti s dětmi a bez dětné domácnosti osob 
mladších 40 let. 

CHYTRÁ ZA ÍZENÍ NA VZESTUPU
V posledních letech výrazně vzrostl podíl domácností 
s chytrou televizí, ve které lze sledovat nejen běžné 
televizní vysílání, ale díky připojení k internetu v ní 
lze pouštět vysílání zpětně nebo sledovat YouTube 
či Netflix. V roce 2022 používalo chytrou televizi 
již 44 % domácností v porovnání s 11 % v roce 2016. 
I v tomto případě platí, že chytrá zařízení si našla 
cestu především do mladých bezdětných domácností 
a také do rodin s dětmi. Například televize s připoje-
ním k internetu byla v roce 2022 přibližně jen v každé 
desáté domácnosti seniorů, ale v rodinách s dětmi 
i v mladých bezdětných domácnostech ji mělo šest 
domácností z deseti.

Mezi digitální technologie, které se dnes používají 
v domácnostech, nepatří jen chytrý telefon, chytrá 
televize, počítač nebo internet, ale také zařízení tzv. 
internetu věcí obsluhovaná přes aplikace na mobilním 
telefonu. V roce 2022 používalo zařízení na ovládání 
spotřeby energií, např. chytrá topení nebo světla, 6 % 
českých domácností, před dvěma lety to byla 3 %. Té-
měř trojnásobně vzrostlo používání chytrých domá-
cích spotřebičů, např. robotických vysavačů propo-
jených s aplikací v mobilu. Ty mělo v minulém roce 
8 % českých domácností a stejné procento domácností 

Nastává doba digitální
Internet v mobilu v roce 2022 používalo 77 % osob starších 16 let. Sociální sítě už dávno 
nejsou doménou mladých, a esko pat í mezi evropskou špi ku v online nakupování 
a internetovém bankovnictví.

DOMÁCNOSTI V ESKU S VYBRANÝM IT VYBAVENÍM (%, 2022)
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používalo chytré alarmy, detektory kouře a obdobná 
bezpečnostní zařízení.

Uvedená zařízení mají mnohem častěji domácnosti 
s vyššími příjmy. Např. chytrá zařízení na ovládání 
spotřeby energií používá 15 % z pětiny nejbohat-
ších domácností, ale pouze 1 % z pětiny nejchudších 
domácností.*

VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU AKCELEROVALY 
CHYTRÉ MOBILY
Vcelku očekávatelné zjištění je, že osoby, které internet 
v Česku nepoužívají, najdeme převážně mezi starší ge-
nerací. Z přibližně 1 300 tisíc lidí starších 16 let, kteří 
loni internet nepoužívali, bylo 95 % starších 55 let. 
Zbytek tvořily mladší osoby bez maturity. Zatímco 
v mladších věkových kategoriích již několik let pou-
žívá internet téměř každý, u starších ročníků se podíl 
uživatelů stále zvyšuje. Za posledních pět let vzrostl 
u osob nad 55 let z jedné poloviny v roce 2017 na téměř 
dvě třetiny v roce 2022. A u nejstarších spoluobčanů 
ve věku 75 a více let se podíl dokonce zdvojnásobil 
na 30 %. Zajímavostí je, že mezi uživateli internetu je 
dnes již stejný počet osob starších 55 let jako těch mla-
dých ve věku 16 až 34 let. V obou případech jsou to cca 
2 miliony. Na základě dosavadních trendů vývoje se dá 
předpokládat, že internet bude v příštích letech používat 
stále více českých seniorů, a to především ve věku 65 až 
74 let. Příkladem nám mohou být státy severní Evropy, 
kde je již v současnosti podíl uživatelů internetu mezi 
seniory vysoký. Například v Dánsku a ve Švédsku po-
užívá internet již přibližně 90 % seniorů ve věku 65 až 
74 let a v Norsku či na Islandu téměř každý. V Česku 
v roce 2022 internet používalo 60 % osob v této věkové 
kategorii a v Bulharsku, Řecku či Chorvatsku to bylo 
jen kolem 40 %.

Impulzem pro další rozšíření internetu i mezi starší 
generací se staly chytré telefony. Kombinace těchto 
dvou technologií ve spojení s rychlou mobilní sítí, 
umožňující snadnější a rychlejší přístup k velkému 
množství informací téměř kdykoliv a odkudkoliv, 
zapůsobily jako hlavní hnací síla dalšího rozvoje di-
gitalizace naší společnosti. V roce 2022 mělo chytrý 
telefon 80 % a internet v mobilu používalo 77 % Čechů 

starších 16 let. Za posledních deset let vzrostl počet 
uživatelů internetu v mobilu více než šestkrát, a sice 
z jednoho milionu v roce 2012 na 6,6 milionu v roce 
2022. Mezi mladými ve věku 16 až 44 let má chytrý 
telefon a internet v mobilu téměř každý. Oproti tomu 
z lidí starších 75 let využívalo internet na svém mo-
bilním telefonu jen 15 %. Ze sta uživatelů internetu 
v mobilu tvořili v roce 2012 mladí ve věku 16 až 34 
let dvě třetiny. O deset let později, vlivem rozmachu 
používání internetu i mezi střední a starší generací, 
jejich podíl klesl na jednu třetinu. Během pěti let 
se totiž podíl osob používajících internet v mobilu 
ve věku 55 až 74 let ztrojnásobil, a to z 20 % v roce 
2017 na téměř 60 % v roce 2022. Díky tomu dnes 
osoby v této věkové kategorii tvoří již pětinu ze všech 
uživatelů internetu v mobilu v Česku v porovnání 
s desetinou v roce 2017.

Poslední roky dochází také k masivnějšímu vyu-
žívání nositelné elektroniky propojené přes aplikace 
s mobilním telefonem, jako jsou například chytré 
hodinky, fitness náramky či bezdrátová sluchátka, 
a to především mezi mladými lidmi. Některou formu 
nositelné elektroniky mělo v roce 2022 v České re-
publice 44 % osob v porovnání s 32 % v roce 2020. 
Z mladých lidí ve věku 16–34 let mělo elektroniku 
připojenou k mobilnímu telefonu nebo přímo k in-
ternetu téměř 80 %. U lidí ve věku 55 až 74 let to byla 
méně než pětina. 

E-MAILY JSOU STÁLE POPULÁRNÍ
Stejně jako roste počet lidí využívajících internet, 
roste i různorodost aktivit, které lidé na internetu 
vykonávají. Dnes je běžné prostřednictvím inter-
netu nakupovat, spravovat své finance či se bavit 
hraním her, sledováním videí nebo třeba čtením 
online zpráv, což je mezi Čechy populární. Zatímco 
na využívání internetu obecně má vliv především 

VYBRANÉ IT POUŽÍVANÉ V ESKU PODLE POHLAVÍ A VĚKU (%, 2022)
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věk, příjmy či vzdělání, v případě aktivit na internetu 
vstupuje do hry také kulturní kontext, infrastruktura 
a dostupnost jednotlivých služeb a aplikací online.

K velkým změnám ve využívání internetu došlo 
rovněž v důsledku pandemie koronaviru. Přesto nej-
oblíbenější skupinou činností provozovaných na in-
ternetu zůstává komunikace a vyhledávání informací. 
Lidé ale začali ve větší míře sledovat placené pořady, 
nakupovat či vyhledávat informace o zdraví. Zvýšil 
se také počet těch, kteří přes internet komunikují 
s úřady, využívají online vzdělávání či internetové 
bankovnictví.

Po mnoho let byla jednou z nejzásadnějších činností 
na internetu e-mailová komunikace. Dnes má mnoho 
konkurentů, přesto i v roce 2022 v Česku používalo 
e-mail pro soukromé účely 86 % obyvatel ve věku 16 až 
74 let, což byli téměř všichni, kteří používají internet. 
Jde o jeden z nejvyšších podílů v rámci zemí EU. Pře-
devším mladí lidé však využívají pro komunikaci také 
aplikace pro chatování, zasílání zpráv, sdílení fotografií 
či videí, jako např. Messenger nebo WhatsApp. Tyto 
aplikace jsou nejčastěji používány na mobilním tele-
fonu a tabletu. V nejmladší věkové kategorii 16–24 let 
zasílají zprávy přes chat téměř všichni (98 %). Hodně 
používají tyto aplikace také ženy na mateřské či rodi-
čovské dovolené – v roce 2022 z nich tímto způsobem 
komunikovalo 95 %. Z řad seniorů zasílá zprávy přes 
internet necelá třetina.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ OSLOVUJÍ I ST EDNÍ GENERACI
Obrovský rozmach zaznamenalo také používání soci-
álních sítí, a to již i u střední generace. V Česku v roce 
2022 používalo sociální platformy jako Facebook či 
Instagram přibližně 5 milionů osob v porovnání se 
3 miliony v roce 2013. Mezi mladými lidmi je používá 
téměř každý, v roce 2022 to bylo 95 % osob ve věku 16 

až 34 let. Ale i ve věku 35 až 54 let používá sociální 
sítě více než 70 % osob. Nejvíce uživatelů sociálních 
sítí měli v roce 2022 v Dánsku, kde je používalo 87 % 
osob ve věku 16 až 74 let. V Česku sociální sítě pou-
žívaly téměř dvě třetiny osob ve věku 16 až 74 let, což 
je více, než byl průměr za země EU27 (58 %). Výrazně 
více, než je evropský průměr, používají u nás sociální 
sítě především mladí lidé. Stejný jev můžeme sledovat 
také v Maďarsku, Dánsku a na Kypru. Naproti tomu 
je v Česku, v Německu a ve Francii nejmenší podíl 
uživatelů sociálních sítí ve věku 55 až 74 let.

Vzhledem k nárůstu oblíbenosti sociálních sítí se 
přes ně snaží udržovat kontakt se svými zákazníky 
také firmy. V roce 2021 měla profil na sociálních sí-
tích v České republice polovina firem s deseti a více 
zaměstnanci, v případě velkých firem s 250 a více 
zaměstnanci to bylo dokonce 83 %.

PLATIT ZA OBSAH SE NÁM MOC NECHCE
Zprávy na internetu čte v Česku téměř každý uživatel 
internetu bez ohledu na věk či pohlaví. V roce 2022 
sledovalo aktuální zpravodajství na internetu 83 % 
české populace ve věku 16 až 74 let. Pokud někdo 
na internetu nečte online zpravodajství, pak jsou to 
mladí lidé. Z věkové skupiny 16 až 24 let tak nečinilo 
16 %. Mladí čerpají zprávy především ze sociálních 
sítí. Naopak, čeští senioři ve věku 65 až 74 let, kteří 
jsou na internetu, čtou online zprávy téměř všichni, 
a jejich podíl je u nás ze všech zemí EU27 nejvyšší. 
Přestože v Česku čte zprávy online 9 uživatelů in-
ternetu z 10, drtivá většina vyhledává články vý-
lučně na volně dostupných zpravodajských serverech. 
Články na zpoplatněných stránkách četlo v roce 2022 
pouze 3,5 % Čechů starších 16 let.

Internet se pomalu stává, především pro mladší 
generaci, i hlavní platformou, přes níž poslouchají 
hudbu a sledují filmy a videa. V roce 2022 téměř tři 
čtvrtiny Čechů ve věku 16 až 74 let sledovaly videa 
na YouTube nebo na podobných platformách ur-
čených ke sdílení obsahu s dalšími uživateli. Mezi 
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Údaje v tomto lánku jsou založeny na výsled-
cích evropského šet ení o využívání ICT v do-
mácnostech a mezi jednotlivci, které v esku 
provádí SÚ každoro ně od roku 2002. Cílem 
šet ení je nejen statisticky podchytit postup 
digitalizace domácností v jednotlivých zemích 
EU, ale p edevším zajistit srovnatelné údaje 
o používání internetu v běžném životě. Údaje 
o digitalizaci v dalších oblastech eské spole -
nosti, tj. ve firmách, na školách, ve zdravotnictví 
i ve ejné správě najdete zde:  

 bit.ly/3Z7aWh4

* Více informací k vybavenosti domácností za-
ízeními internetu věcí najdete v lánku Lenky 
Weichetové zde: 

 bit.ly/3LamLPX

mladými to bylo dokonce 94 %. Hudbu na internetu 
pak poslouchala v průměru více než polovina lidí, 
mezi mladými pak až na výjimky každý. 

V roce 2022 zaplatila za poslech či stažení hu-
debních nahrávek přes internet v Česku zhruba de-
setina osob, což je ale dvakrát více než před dvěma 
lety. Nejvíce tyto služby (např. Spotify Premium či 
iTunes) využívají mladší lidé mezi 16 a 34 lety. Podíl 
osob platících za poslech hudby přes internet v této 
kategorii dosáhl v roce 2022 jedné čtvrtiny. Pořady 
na placených kanálech, jako jsou Netflix či HBO Go, 
sledovala v Česku v roce 2022 téměř čtvrtina osob 
ve věku 16 až 74 let v porovnání s cca jednou dese-
tinou před dvěma lety. Mezi mladými ve věku 16 až 
34 let to bylo v roce 2022 téměř 40 %. Přestože u vět-
šiny aktivit na internetu již Česko převyšuje průměr 
EU, v případě využívání placených služeb k posle-
chu hudby či sledování videí, i přes výrazné nárůsty 
v posledních letech, stále za většinou členských zemí 
výrazně zaostává. V roce 2022 za možnost sledovat 
pořady (videa, seriály a filmy) na internetu platilo 
přibližně 70 % Nizozemců a Švédů nebo dvě třetiny 
Dánů a Finů, zatímco Čechů jen čtvrtina.

V NAKUPOVÁNÍ A BANKOVNICTVÍ JSME NAD 
PRŮMĚREM EU
Internet neslouží jen k zábavě, ale i k praktickým 
činnostem. Mezi Čechy roste např. obliba online na-
kupování a internetového bankovnictví, v nichž v EU 
patříme mezi špičku. Počet uživatelů internetového 
bankovnictví se u nás mezi lety 2012 a 2022 zvýšil 
na dvojnásobek a přesáhl 6 milionů. To odpovídá 
téměř 80 % osob ve věku 16 až 74 let. V Německu 
a na Slovensku se tento podíl nedostal ani na 50 %.

Stoupá rovněž obliba elektronické komunikace 
občanů s veřejnou správou, což je nepochybně i jeden 
z důsledků situace okolo pandemie. Kladně na otázku, 
zda v posledních 12 měsících využili internet pro ko-
munikaci s úřady či jinými institucemi veřejné správy, 
loni odpovědělo 63 % občanů. Nejčastěji vyhledávali 
informace na webových stránkách nebo vyplňovali 
a odesílali přes web elektronické formuláře. Více in-
formací k tématu elektronizace veřejné správy najdete 
v článku Lenky Weichetové na str. 25.
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S rozšiřováním informačních a komunikačních tech-
nologií vzrůstá i riziko jejich napadení a s tím spojené 
zničení či zneužití dat a informací. Po celém světě se 
zvyšuje výskyt kybernetických útoků, které se do-
týkají mnoha oborů. Zkušenosti s nimi mají nad-
národní obchodní společnosti, domácí průmyslové 
podniky, banky, telekomunikační operátoři, ale také 
školy, úřady nebo nemocnice. S rostoucím počtem 

a závažností bezpečnostních incidentů se zvedají i ná-
roky na ochranu informací, zabezpečení informačních 
systémů a ochranu dat. Každá firma či organizace by 
měla být schopna kybernetickým událostem před-
cházet, a pokud nějaký takový útok přijde, měla by 
jej umět rychle vyřešit. V praxi to znamená chránit se 
před neoprávněnou fyzickou manipulací s počítači, mít 
zabezpečený přístup k elektronickým datům a zajistit 

Polovina velkých firem zaznamenala 
bezpe nostní incident v oblasti IT
Šet ení o využívání informa ních technologií v podnikatelském sektoru p ináší nejnovější 
údaje týkající se mimo jiné zkušeností podniků s bezpe nostními incidenty.

KAMILA  
BUREŠOVÁ
oddělení statistik 
výzkumu, vývoje 
a informa ní 
spole nosti

ZKUŠENOSTI PODNIKŮ V ESKU S BEZPE NOSTNÍMI INCIDENTY
(% z celkového po tu podniků s 10 a více zaměstnanci, 2021)
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je proti poškození, zničení nebo vyzrazení, šifrovat 
vzájemnou komunikaci a chránit a zálohovat data.

Český statistický úřad (ČSÚ) v šetření rozlišoval 
tři základní druhy bezpečnostních incidentů: nedo-
stupnost služeb ICT, zničení či poškození dat a pro-
zrazení důvěrných údajů. U každého z nich pak bylo 
zjišťováno, jestli měl vnější, nebo tzv. vnitřní příčinu. 
Mezi vnitřní příčiny řadíme problémy, které vznikly 
kvůli technické závadě (třeba z důvodu pádu serveru 
nebo pevného disku), chybou v softwaru (například 
chybnou aktualizací) nebo neúmyslným činem vlast-
ního zaměstnance. Vnějšími příčinami bývají např. 
hackerský útok, útok typu odepření služby, útoky typu 
ransomware, phishing, pharming, nebo když problém 
způsobil úmyslně vlastní zaměstnanec firmy. Šetření 
probíhalo v podnicích s 10 a více zaměstnanci a zjiš-
ťována byla jejich zkušenost s incidenty týkajícími se 
bezpečnosti IT v roce 2021.

ZKUŠENOST S INCIDENTY MÁME 
NADPRŮMĚRNOU
Nejnovější data ČSÚ ukazují, že s alespoň jedním 
bezpečnostním incidentem se v průběhu roku 2021 
setkalo 29 % podniků s 10 a více zaměstnanci v Česku. 
Celkový údaj ale značně ovlivňuje velký počet ma-
lých firem, u nichž je zkušenost s bezpečnostním 
incidentem nejméně častá (26 %). S bezpečnostními 
problémy se však potýkal každý druhý velký podnik 
s více než 250 zaměstnanci a zkušenost s ním má 
také 40 % středně velkých firem. V evropském srov-
nání je údaj za Česko (29 %) nadprůměrnou, čtvrtou 
nejvyšší hodnotou. Průměr EU27 byl za rok 2021 
v tomto ukazateli 22 %. Nejvyšší podíl podniků, které 
se v roce 2021 setkaly s bezpečnostním incidentem, 
byl zaznamenán ve Finsku (44 % podniků).

NEJ ASTĚJŠÍ JE NEDOSTUPNOST DAT NEBO 
WEBOVÝCH STRÁNEK
Nejčastějším bezpečnostním problémem, kterému 
čelily podniky v Česku, byla v roce 2021 nedostup-
nost služeb ICT. Postihla v průměru 26 % podniků 
s 10 a více zaměstnanci, nejvíce ovšem velké pod-
niky, z nichž to byla téměř polovina (46 %). Nedo-
stupnost služeb (například serveru nebo webových 
stránek) může způsobit např. technická závada na in-
frastruktuře nebo i cílený útok zvnějšku, třeba ran-
somware nebo útok typu odepření služby (Denial of 
Service, zkratka DoS, nebo DDoS v případě, že jde 
o distribuovaný útok z mnoha míst). Ransomware 
je škodlivý vyděračský program, který zapříčiňuje 
nedostupnost dat nebo celého systému a za znovuob-
novení je požadováno zaplacení výkupného. Útok 
DDoS spočívá v tom, že na konkrétní server začnou 
v jeden okamžik přistupovat stovky tisíc počítačů. 
Server zpravidla nezvládne tak vysoké množství po-
žadavků zpracovat, jeho kapacita se přehltí a server 

JAKÉ INTERNETOVÉ HROZBY EŠI 
NEJVÍCE PODCE UJÍ?

VLADIMÍRA 
ŽÁ KOVÁ  
specialistka 
kybernetické 
bezpe nosti 
spole nosti Eset

eští uživatelé stále nejvíce podce ují zabez-
pe ení svých online ú tů. Základní prvek za-
bezpe ení ú tů p edstavují silná hesla, která 
jsou také jedním z nejžádanějších artiklů pro 
kyberúto níky. Uživatelé v esku tvorbu sil-
ných hesel dlouhodobě podce ují. V zásadě 
se tím ale neliší od uživatelů jinde ve světě. 
Mezi nej astější hesla se loni celosvětově a-
dila: „123456“, „qwerty“ nebo „password“. 
Dalším proh eškem je, že si hesla zapi-

sují nebo je dokonce sdílejí s dalšími lidmi. 
Hrozbu p edstavuje i to, pokud uživatelé po-
užívají stejné heslo pro více ú tů. Když se 
totiž úto ník dostane ke kombinaci p ihla-
šovacího jména a hesla, otevírá se mu jed-
noduše cesta k dalším ú tům, u nichž uži-
vatel používá naprosto stejné p ihlašovací 
údaje. V takovém p ípadě uživatelům po-
může tzv. správce hesel, který dokáže vytvo-
it a bezpe ně ukládat silná a unikátní hesla. 
Ochranu ú tu posílí i tzv. vícefázové ově o-
vání, p i němž uživatel zadává pro p ihlášení 
ještě další důkaz k potvrzení svojí identity 
(nap . kód ze SMS).

PODNIKY V ZEMÍCH EU SE ZKUŠENOSTÍ S ALESPO  JEDNÍM 
BEZPE NOSTNÍM INCIDENTEM (% z celkového po tu podniků 
s 10 a více zaměstnanci v dané zemi, 2021)
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je vyřazen z provozu. Pro běžné uživatele se pak 
napadená webová stránka tváří jako nedostupná. 
DDoS útoky mají obvykle spíše krátkodobý dopad, 
a to především na fungování webů či služeb na ně 
navázaných. V roce 2022 výrazně v Česku stoupl 
podle ředitele Národního úřadu pro kybernetickou 
a informační bezpečnost (NÚKIB) počet DDoS 
vnějších útoků, zejména v souvislosti s konfliktem 
na Ukrajině.

I v případě nedostupnosti služeb ICT je v evrop-
ském srovnání údaj za Česko (26 % podniků) čtvrtou 
nejvyšší hodnotou, průměr EU27 byl 20 %. Zůstává 
i první příčka pro podniky ve Finsku (41 %), na dru-
hém místě jsou podniky v Polsku (28 %) a na třetím 
v Nizozemsku (27 %).

Z hlediska příčiny výsledky šetření ukazují, že 
nejvíce podniků v Česku čelilo v roce 2021 nedo-
stupnosti služeb kvůli tzv. vnitřnímu problému (25 % 
podniků celkem), tedy např. kvůli selhání hardwaru 
nebo softwaru. Šlo tedy častěji o technický problém 
než o útok z vnějšku. S vnějším útokem, který způ-
sobil nedostupnost služeb ICT, přiznalo zkušenost 
5 % podniků celkem a 8 % velkých podniků s více než 
250 zaměstnanci. V evropském srovnání byly české 
podniky se zkušeností s vnějším útokem způsobují-
cím nedostupnost služeb ICT nadprůměrné, umístily 
se za podniky v Nizozemsku, Řecku, Belgii, Finsku 
a Dánsku na šesté příčce.

VE ZNI ENÍ A POŠKOZENÍ DAT JSME NA ŠPICI
Ztráta firemních dat patří dlouhodobě mezi méně 
časté bezpečnostní incidenty. Aby k ní nedocházelo, 
měly by být veškeré počítače a jejich programové 
vybavení včetně operačního systému udržovány 
v aktuálním stavu, počítačové sítě zabezpečeny 
a firemní data pravidelně zálohována. Ke ztrátě 
firemních dat může dojít např. napadením škod-
livým softwarem (malwarem), tedy nejrůznějšími 
počítačovými viry, červy, trojskými koni nebo ji-
nými programy, které byly vytvořeny se škodlivým 
záměrem. Na firemní data mohou rovněž zaútočit 
hackeři. Hackerský útok je jakýkoli pokus o získání, 
zničení či krádež dat, nebo také získání neautorizo-
vaného přístupu k zařízení či webovým stránkám 
podniku. Nějaký typ cíleného vnějšího útoku v roce 
2021 zaznamenala 4 % firem v Česku. V evropském 
srovnání zaujímají české podniky nepříliš závidě-
níhodné prvenství.

Ke zničení či poškození firemních dat ale může 
dojít také neúmyslnou chybou zaměstnance nebo 
vinou technické závady ve firmě, např. chybnou ak-
tualizací nebo selháním hardwaru. Se zničením nebo 
ztrátou firemních dat kvůli vnitřnímu problému se 
v roce 2021 setkalo v České republice 7 % podniků. 
Relativně nejvíce tento incident postihl velké podniky 
(13 %), z nich pak nejčastěji firmy z odvětví obchod 
a opravy motorových vozidel (26 %). V evropském 
žebříčku jsou v tomto ukazateli tuzemské podniky 
společně s podniky ve Finsku a v Polsku na prvních 
třech příčkách.

NA DŮVĚRNÁ DATA HLAVNĚ P ES 
ZAMĚSTNANCE
V boji proti externím hrozbám jsou klíčová jak tech-
nická opatření, jako například zabezpečení počítačo-
vých sítí, tak také interní opatření, jejichž cílem je mi-
nimalizovat riziko selhání zaměstnanců. Lidská chyba 
stojí totiž za většinou bezpečnostních útoků na firmy 

Zdroj: SÚ, Šet ení o využívání ICT 
v podnikatelském sektoru

ZKUŠENOSTI PODNIKŮ V ESKU 
S BEZPE NOSTNÍMI INCIDENTY A POJIŠTĚNÍ 
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a zaměstnanci jsou pro případné útočníky lákavým 
cílem. Některé incidenty mohou být zapříčiněné sdí-
lením hesel, případně používáním snadno prolomitel-
ných hesel, otevíráním závadných e-mailových příloh 
nebo klikáním na nebezpečné URL odkazy, přílišnou 
důvěřivostí či naivitou a zadáváním svých přístupových 
údajů na podvodných stránkách. Hrozbu představují 
také přístupy k podnikovým sítím z nezabezpečených 
soukromých zařízení. Pro tyto účely by mělo být vyu-
žíváno například zabezpečené VPN připojení, nejlépe 
s vícefaktorovým ověřením identity uživatele.

V průběhu roku 2021 byl bezpečnostní incident 
způsobující prozrazení důvěrných údajů poměrně 
vzácný – zkušenost s ním přiznala pouhá 2 % všech 
firem v Česku, z velkých podniků to bylo 6 %. Řadí 
se sem např. phishing nebo pharming, kdy se útočník 
prostřednictvím falešné identity snaží od zaměstnance 
získat důvěrné informace. Podvodníci se přitom velmi 
často schovávají za známé značky (např. dopravců, 
sociálních sítí, bank nebo dokonce státních organi-
zací). Phishingová zpráva bývá odesílána v podobě 
podvodných SMS zpráv či e-mailů, které se tváří jako 
nabídka e-shopu, výhra, nevyřízená reklamace nebo 
upozornění na brzké zablokování účtu. Cílem je do-
stat oběť na falešnou internetovou stránku, která se 
tváří jako oficiální web důvěryhodné instituce. Pokud 
sem oběť zadá své přihlašovací údaje, číslo karty nebo 
PIN, útočník je může je zneužít. V ohrožení přitom 
jsou nejen citlivá data, ale často i finanční prostředky. 

POJIŠTĚNÍ NELÁKÁ
Proti incidentům v oblasti bezpečnosti IT může mít 
firma sjednané pojištění, které kryje škody způso-
bené kybernetickým útokem. Takové pojištění mělo 
ale vloni sjednáno v Česku pouze 12 % firem. Častěji 
ho měly velké subjekty (29 %) nebo středně velké 
firmy (16 %) a z hlediska odvětví subjekty působící 
v oblasti IT (42 %).

Pojištění kybernetických rizik v podnikatelském 
sektoru u nás příliš rozšířené není, zajímavé je ale sle-
dovat, jak je to s pojištěním těchto rizik v souvislosti 
se zkušeností s bezpečnostními incidenty. U všech 
firem bez ohledu na jejich velikost vyjádřenou po-
čtem zaměstnanců platí, že převládají ekonomické 
subjekty, které nemají zkušenost s žádným kyber-
netickým problémem a zároveň nemají ani sjednané 
žádné pojištění. Mezi malými firmami je takových 
68 %, středně velkých je 51 % a velkých 37 %. Eko-
nomických subjektů, které mají zkušenost s nějakým 
bezpečnostním incidentem, ale přesto pro tyto pří-
pady nemají sjednané žádné pojištění, je mezi malými 
firmami 22 %, středně velkých a velkých podniků je 
ovšem třetina (34 %). Podniků, které mají zkušenost 
s bezpečnostním problémem a zároveň jsou proti jeho 
následkům pojištěny, je relativně nejvíce ve skupině 
velkých podniků s více než 250 zaměstnanci (16 %). 
V této velikostní skupině je také relativně nejvyšší 
podíl těch, které pojištění sjednané mají, ačkoliv ky-
bernetickému útoku nečelily (13 %).
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ICT sektor dělíme na dvě zcela odlišné oblasti. První 
z nich je ICT zpracovatelský průmysl (dále jen ICT 
průmysl), kam patří výroba počítačů, telekomunikač-
ních přístrojů, spotřební elektroniky, magnetických 
a optických médií a samozřejmě výroba dílů a sou-
částek určených k výše uvedenému. Druhou oblastí 
jsou ICT služby, mezi něž řadíme obchod s ICT, tele-
komunikační činnosti a služby v oblasti informačních 

technologií (dále jen IT služby). Poslední jmenované 
IT služby zahrnují především vydávání softwaru, 
vývoj, úpravu a testování (programování) softwaru, 
databází či webových stránek na zakázku, plánování 
a navrhování počítačových systémů, správu, provoz 
a opravy IT systémů a zařízení na zpracování dat. 
Jsou zde zahrnuty i činnosti spojené se zpracová-
ním dat a s poskytováním infrastruktur pro hosting 

V ICT sektoru p evažují služby
Největší dynamiku vykazují IT služby, kde dochází k rychlému nárůstu tržeb i po tu 
zaměstnanců.

EVA MYŠKOVÁ 
SKARLANDTOVÁ
vedoucí oddělení 
statistiky výzkumu, 
vývoje a informa ní 
spole nosti

TRŽBY A ZAMĚSTNANOST V ICT SEKTORU V ESKU
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a zpřístupňování vyhledávacích a jiných webových 
portálů. Jedná se o podskupinu ICT služeb a v ná-
sledujícím textu je tedy potřebné tyto dva pojmy 
rozlišovat.

ICT SEKTOR ZAUJÍMÁ 3,5 % Z CELKOVÉ 
ZAMĚSTNANÉ POPULACE
V ICT sektoru bylo v roce 2021 v Česku zaměstnáno 
186 tisíc osob. Naprostá většina jich pracovala v ICT 
službách. Konkrétně se jednalo o 161 tisíc osob, které 
tvořily 87 % zaměstnaných v ICT sektoru. Na ICT 
průmysl pak připadá téměř 25 tisíc zaměstnaných. 

V průběhu let počet osob zaměstnaných v ICT sek-
toru plynule narůstá, v roce 2005 zde pracovalo 117 
tisíc osob. V tomtéž roce tvořili zaměstnanci ICT 
sektoru 2,4 % z celkové zaměstnané populace, v roce 
2021 již 3,5 %. 

Nárůst počtu zaměstnanců ICT sektoru zapříčinily 
jednoznačně ICT služby, a z nich zejména po celé 
období dominantní IT služby. V IT službách došlo 
mezi lety 2005 a 2021 k více než dvojnásobnému ná-
růstu počtu zaměstnaných osob až na hodnotu 127 
tisíc. V případě telekomunikací lze po celé sledované 
období hovořit o stagnaci počtu zaměstnaných osob 
okolo 20 tisíc a v obchodě s ICT došlo jen k velmi 
nepatrnému nárůstu z 10 na 12 tisíc zaměstnanců. 
V případě ICT průmyslu byl mezi lety 2005 a 2021 
zaznamenán pokles počtu zaměstnaných osob z 30 
na méně než 25 tisíc.

V souladu s výše popsanými změnami došlo 
i ke změnám ve struktuře zaměstnanosti. V roce 
2005 byla v ICT průmyslu zaměstnána čtvrtina ze 
všech pracujících v ICT sektoru, v roce 2021 se jed-
nalo již pouze o 13 %. IT služby v roce 2005 zaměst-
návaly 45 % ze všech zaměstnanců a v roce 2021 se 
jednalo již o 68 %. 

V mezinárodním srovnání zaujímá ICT sektor 
nejvyšší podíl z celé zaměstnané populace ve Švéd-
sku a Estonsku, v roce 2020 se jednalo o 5 %. Česko 
s podílem 3,4 % se ve stejném roce nacházelo nad 

CO SE PRO UŽIVATELE 
INTERNETU ZMĚNÍ, KDYŽ 
NA NAVŠTÍVENÝCH STRÁNKÁCH 
ODMÍTNOU COOKIES? JAK VELKÁ 
ÁST UŽIVATELŮ COOKIES 

ODMÍTÁ?

TEREZA 
TŮMOVÁ  
výkonná editelka 
Sdružení pro 
internetový rozvoj

Uživatelé, kte í nedají souhlas se zpracová-
ním cookies, mohou mít horší zážitek z pro-
hlížení webových stránek, protože obsah 
a služby nabízené provozovateli nemohou 
být v takovém p ípadě uzpůsobeny zájmům 
uživatele a jeho osobním preferencím. Ab-
sence souhlasu rovněž neumožní nástrojům 
mě ení návštěvnosti, nap íklad NetMonitoru, 
aby sebraly anonymní statistické údaje o uži-
vatelích. Zárove  může docházet ke zobrazo-
vání méně relevantní reklamy, bez možnosti 
omezení její frekvence.
Míra nesouhlasů, podobně jako absence ja-
kéhokoli vyjád ení, což je v důsledku totéž, 
se pohybuje v jednotkách až desítkách pro-
cent podle typu webu. Dlouhodobě má na-
růstající trend. Situace je pro provozovatele 
o to znepokojivější, že nadnárodní platformy 
plánují bez náhrady zrušit podporu cookies 
t etích stran. Tím deformují podmínky online 
reklamního trhu ve svůj prospěch na úkor lo-
kálních národních soutěžitelů. K posílení po-
zice nadnárodních dominantních platforem 
navíc napomáhá tlak některých evropských 
dozorových ú adů.

ZAMĚSTNANOST A TRŽBY V ICT SEKTORU PODLE SKUPIN INNOSTÍ (%)
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průměrem EU, který činil 3,1 %. Nejnižší podíl osob 
zaměstnaných v ICT sektoru na celé zaměstnané 
populaci najdeme v Řecku, kde dosahuje hodnoty 
1,6 %. V Řecku mají ve struktuře ICT sektoru rovněž 
ze všech zemí EU nejnižší zastoupení IT služby. Pra-
cuje v nich 52 % ze všech zaměstnanců v ICT. Silnou 
pozici zde mají telekomunikace, kde pracuje 33 % ze 
všech zaměstnaných v ICT. Naopak velkou převahu 
IT služeb vykazuje Švédsko se 77 % zaměstnaných 
ze sektoru ICT.

RŮST TRŽEB V ICT SEKTORU ZÁVISÍ  
NA ODVĚTVÍ
K plynulému zvyšování dochází i v případě tr-
žeb v  ICT sektoru. V  roce 2005 byly vyčísleny 
na 532 mld. Kč a tvořily 5,9 % z celkových tržeb 
v podnikatelském sektoru. V roce 2021 se již jednalo 
o 947 mld. Kč. Podíl na celkových tržbách podnika-
telského sektoru v průběhu let kolísá a v roce 2021 
činil 5,7 %. Nejvyšší hodnoty 6,5 % dosáhl v roce 2020.

Oproti zaměstnaným osobám se liší i rozdělení tr-
žeb do jednotlivých složek ICT sektoru. Dominantní 
byly v roce 2021 sice také ICT služby s převahou IT 
služeb, nicméně ICT průmysl zaujímal na tržbách ce-
lého ICT sektoru téměř čtvrtinový podíl. V průběhu 
let také podíl průmyslu neklesal, ale spíše kolísal. V ab-
solutních hodnotách tržeb došlo v případě ICT prů-
myslu za celé sledované období k nárůstu z hodnoty 
172 mld. Kč v roce 2005 na 229 mld. Kč v roce 2021.

Velmi výrazný, více než trojnásobný nárůst tr-
žeb je patrný v případě IT služeb, jejichž hodnota 
v roce 2021 přesáhla 393 mld. Kč. V případě tržeb 
v telekomunikacích docházelo k výkyvům s nejnižší 
hodnotou 118 mld. Kč v roce 2015. Od té doby pak 
již tržby za IT služby plynule narůstaly a v roce 2021 
dosáhly doposud nejvyšší úrovně téměř 141 mld. Kč. 
Tržby v ICT obchodu dosáhly v roce 2021 hodnoty 
těsně pod 185 mld. Kč. Před tím se plynule zvyšovaly.

Mezi evropskými státy dosahují ICT tržby jed-
noznačně nejvyššího podílu na celkových tržbách 
v podnikatelském sektoru v Irsku, kde v roce 2020 
tvořily 17 % celkové hodnoty. Na druhém místě je 
s velkým odstupem Finsko s podílem 10,4 %. Česko 
se v roce 2020 nacházelo opět nad průměrem EU, 
který činil 6,3 %. Nejnižšího podílu 4,2 % na celko-
vých podnikových tržbách dosáhly tržby ICT sektoru 
v Itálii. Ve všech zemích evropské sedmadvacítky se 
na tržbách ICT sektoru nejvyšší měrou podílejí ICT 
služby, přičemž jejich nejmenší zastoupení vykazuje 
Maďarsko, kde se na celkových tržbách ICT sektoru 
podílí z téměř 45 % ICT průmysl. V Maďarsku na-
jdeme v ICT průmyslu i nejvyšší zastoupení zaměst-
naných osob, a sice 22 % ze všech osob pracujících 
v ICT sektoru. Za zmínku stojí také Řecko, kde velmi 
vysokého podílu 48 % na tržbách v ICT sektoru do-
sahují telekomunikace.

15 MILIARD DO VÝZKUMU A VÝVOJE 
V PROGRAMOVÁNÍ A SOFTWARU
V ICT sektoru probíhá samozřejmě také výzkum 
a vývoj. Jedná se o nezanedbatelnou součást tohoto 
sektoru, a to jak z pohledu lidského kapitálu, tak také 
z pohledu výdajového.

Z celkových výdajů na výzkum a vývoj (VaV) 
utracených v roce 2021 v podnicích v Česku ukrojil 
ICT sektor více než čtvrtinu, tedy přes 20 mld. Kč. 
Pouhá 4 % z této částky (cca 700 mil. Kč) byla in-
vestována do výzkumu v ICT zpracovatelském prů-
myslu a 19,5 mld. Kč spotřeboval VaV v ICT služ-
bách. V rámci výzkumu a vývoje v ICT službách 
bylo 15 mld. Kč alokováno do programování a vý-
voje softwaru, 1,7 mld. Kč do oblasti zpracování dat 
a hostingu, 780 mil. Kč směřovalo na VaV v tele-
komunikacích a zbývající téměř 2 mld. Kč se utra-
tily za VaV v ostatních IT službách. Celkové výdaje 
na VaV v ICT službách během sledovaného období 
narůstaly, mezi lety 2020 a 2021 dokonce skokově, 
téměř o 4 mld. Kč. V případě ICT průmyslu a tele-
komunikací výdaje kolísaly a svého maxima dosáhly 
v roce 2020. U ICT průmyslu se jednalo o 999 mil. Kč 
a u telekomunikací o 983 mil. Kč. Následně výdaje 
na VaV v obou oblastech poklesly.

Nejvyšší částku ve  výdajích na  VaV v  ICT 
od roku 2010 vždy čerpala oblast programování 
a vývoj softwaru, její podíl se však měnil. V roce 
2010 zaujímala něco málo přes polovinu všech 
výdajů na VaV v ICT sektoru, přičemž nezanedba-
telný podíl měl s 12 % ICT průmysl. V roce 2021 
již programování a vývoji softwaru náleželo 74 % 
a ICT průmyslu jen 4 %. 

Ve srovnání zemí EU v roce 2020 měli nejvyšší po-
díl ICT sektoru na celkových výdajích na VaV v pod-
nicích v Estonsku a v Bulharsku, a sice 40 %. V České 
republice se ve stejném roce jednalo o 24 % a podob-
ného podílu dosahovalo například také Finsko. Nej-
menší část z celkových výdajů na VaV v podnicích 
alokovali do sektoru ICT v Dánsku a ve Slovinsku, 
kde tento podíl nedosahoval ani 10 %.

VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ICT SEKTORU 

ICT sektor celkem (% výdajů na VaV v podnicích celkem, pravá osa)
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Umělá inteligence nám nerozumí
S vedoucím katedry po íta ů na Fakultě elektrotechnické VUT v Praze Ji ím Vok ínkem jsme 
hovo ili o tom, že moderní informa ní technologie pomáhají lověku ešit adu problémů. 
Zárove  ale také p edstavují riziko.

Foto: Tereza Koutecká Co je vlastně umělá inteligence?
Začal bych asi šířeji. Historicky se počítače využívaly 
hlavně k tomu, aby vyřešily nějakou úlohu na základě 
zadaných dat a určeného algoritmu. Většinou to byly 
úlohy matematické, a počítače je řešily rychleji a efek-
tivněji než člověk. To přetrvává dodnes, ovšem ob-
jemy zpracovávaných dat se mnohonásobně navýšily. 
Pomocí počítačů zpracováváme obrovské soubory 
dat, která často nejsou kompletní a obsahují chyby, 
a snažíme se z nich vytěžit nějaké užitečné informace.

Další skupina aplikací slouží k vyhledávání opti-
málních řešení. Optimalizace se může týkat výrobního 
procesu, dopravní trasy, léčebného postupu a řady 
dalších aktivit. Počítače nám opět umožňují najít ta-
kové řešení rychleji a možná i lépe, než by to zvládl 
člověk. Mohou k tomu využít velkého množství dat 
a schopnost provádět výpočetní operace hodně rychle.

A na optimalizačních úlohách začínala před de-
sítkami let umělá inteligence, tedy schopnost hledat 
a nacházet nejlepší řešení. Z mého pohledu je umělá 
inteligence všechno, co zpracovává data efektivněji, 
lépe, kvalitněji a produkuje smysluplný výsledek.

Později se k optimalizacím přidalo strojové učení, 
které dosáhlo velkého pokroku hlavně díky hlubokým 
neuronovým sítím. Jedná se v podstatě o velmi složi-
tou matematickou funkci, na jejímž základě počítač 
zpracovává obrovské množství vstupních dat a vytváří 
výsledky, které po něm požadujeme.

Čím se umělá inteligence odlišuje od té 
přirozené?
Tím, že ve skutečnosti nerozumí tomu, co říká. Sou-
časné chatovací aplikace mnohdy budí zdání, že ko-
munikujete s někým, kdo vám rozumí, ale je to jenom 

ROZHOVOR
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zdání. Umělá inteligence je naučená odpovídat tak, 
aby to vypadalo, že chápe význam svých odpovědí.

Ve filmu Blade Runner vystupuje expert, který tes-
tuje androidy, aby odhalil, že to nejsou skuteční lidé. 
Pokládá jim otázky a ti hodně dobří selžou na třicáté 
nebo čtyřicáté otázce. Umělá inteligence v posledních 
letech hodně pokročila a ta současná by podobný test 
mohla zvládnout zhruba do třiceti otázek, ale nakonec ji 
stejně dostanete do nějakého logického sporu. Chybí jí 
nástroj, aby textům, které zpracovává, opravdu rozuměla.

Je možné, že se umělá inteligence jednou dostane 
na takovou úroveň, že bude mít vědomí?
Já si myslím, že toho nelze dosáhnout na počítači tak, 
jak ho známe dnes. Počítač má v sobě procesor, který 
nedělá nic jiného, než že ze vstupních dat vypočítá 
pomocí matematické funkce nějaká výstupní data. Ta 
data mohou být enormně veliká a získané odpovědi 
velice sofistikované, ale pořád je to stroj.

Počítač nemá žádné vnímání vnějšího světa. Pro 
něj je třeba časopis sekvence znaků. On ví, že tato 
sekvence znaků se vyskytuje v kontextu jiných sek-
vencí znaků, a naučí se tyto sekvence spojovat a dá-
vat třeba do vět. Tím budí zdání, že se s vámi baví 
o časopisu, ale ve skutečnosti vůbec neví, co časopis 
pro lidi znamená. Jenom to předstírá.

Těžko si také dokážu představit, že by si stroj 
uvědomil sám sebe a začal jednat ve svůj prospěch. 
Dnešní počítač nemá žádnou zpětnou vazbu na ně-
jaký svůj užitek. Nemůže ten užitek nijak vnímat, 
a jeho měření je pro něj hodně abstraktní.

Které lidské profese v blízké budoucnosti umělá 
inteligence nejspíš nahradí?
Vývoj je na tolik dynamický, že není vůbec jednodu-
ché odpovědět. Ale dovedu si představit, že o práci 
mohou velmi rychle přijít třeba scénáristé špat-
ných seriálů. Takový nekonečný seriál napíše sou-
časná umělá inteligence bez problémů. Nebo články 
do bulvárních či některých online médií, které jsou 
už dneska v podstatě generovány špatným překladem 
ze zpráv zahraničních tiskových agentur. To by umělá 
inteligence také dokázala.

Na naší univerzitě už nějaký čas pracuje robot, 
který generuje burzovní zpravodajství. Na základě 
reálných burzovních dat napíše srozumitelné bur-
zovní zprávy. Podobně by stroje mohly psát třeba 
předpovědi počasí.

Generátory dnes dokážou napsat zprávu, která 
vypadá hodně dobře. Problém ovšem je, že ta zpráva 
nemusí být korektní. Když dáme stroji špatná data, 
nemůže z nich sebelepší algoritmus vygenerovat 
dobrý výsledek. A ten stroj to bohužel vůbec nepozná.

Poznají to lidé? 
Ne vždycky. Tím, jak jsou stroje stále komplikova-
nější, ztrácejí jejich běžní uživatelé schopnost rozumět 
tomu, jak fungují a proč dělají to, co dělají. Dostáváme 
se do fáze, kdy strojům začínáme bezmezně věřit, 
a projevuje se to třeba tím, že řidič vjede s kamionem 

do úzkých uliček v centru města nebo na pěší lávku 
a do poslední chvíle mu na tom nepřijde nic divného. 
Vždyť ho tam navedla navigace. 

Podobně to funguje i u zpráv, které dostáváme z in-
ternetu. S příchodem umělé inteligence se objevuje 
stále více informací, o nichž vůbec nevíme, jak a kde 
vznikly. Vyspělé technologie také umožňují vytvá-
řet fotografie a videa, která vypadají jako reálná, ale 
přitom se vůbec nezakládají na pravdě. Lidé ztrácejí 
schopnost ověřit si, že to, s čím interagují, je opravdu 
skutečné, což se dá zneužít v politice, v marketingu 
a v mnoha oblastech lidského života.

Na druhé straně máme zase systémy založené 
na umělé inteligenci, které ověřují fakta ve zprávách 
na internetu a hledají jejich skutečné zdroje.

Počítače dnes také přizpůsobují obsah webových 
stránek podle toho, kdo si ty stránky prohlíží…
Ano, k individualizaci obsahu dochází. Nejvíce je to vi-
dět na reklamě, která se na webové stránky vkládá. Přes 
přihlášení k účtům na různých sociálních sítích a služ-
bách vás systém umí identifikovat a propojit třeba váš 
domácí počítač s pracovním. Když se doma podíváte 
na nějaké zboží, druhý den v práci vám na toto zboží 
začne vyskakovat reklama. Regulace se sice stále zpřís-
ňují, ale v principu mohou poskytovatelé služeb pře-
dávat informace o vás dalším subjektům a předkládat 
vám obsah podle toho, o co jste se zajímali v minulosti. 
Z toho plyne nebezpečí, že se uzavřete do informační 
bubliny. Když vám stroj nabízí jen informace, které 
chcete číst, nejste konfrontován s jinými názory a po-
hledy na věc, a to vás utvrzuje v tom, že máte pravdu 
a že vaše vnímání rea lity je správné. Přitom se vůbec 
nemusíte dozvědět, že existují i odlišné názory a úhly 
pohledu. Motivací k vytváření individualizovaného 
obsahu je, aby lidé dostávali informace, které nejvíc 
chtějí, a nebyli zatěžováni těmi, o které nemají zájem. 
Ale z psychologického hlediska asi není úplně správné, 
aby lidé dostávali jen ty informace, které chtějí.

Umělá inteligence se využívá také při vývoji 
samořiditelných vozidel. Tady ovšem naráží 
na dilema, když se má v krizové situaci 
rozhodnout, zda přejet a zabít chodce, nebo 
narazit do zdi a zabít posádku. Posunuli se 
odborníci nějak v řešení této otázky?
Neposunuli, a asi ani neposunou. Samořiditelné auto 
ovládá počítač, pro něhož jsou různé možnosti čí-
selné hodnoty. On je porovná a zvolí menší, nebo 
větší podle toho, jak je naprogramován. Nedovedu 
si představit, že bych byl inženýrem vytvářejícím ma-
tematickou funkci, která určí, jaká varianta je přija-
telnější. I když se rozhoduje sám člověk, je to hodně 
těžké a rozhodnutí v kritickém okamžiku nemusí 
být stejné jako to, které bych učinil v klidu od stolu.

Jak se to tedy u samořiditelných aut a dronů 
bude řešit?
Podle mě řešení spočívá v tom, že vytvoříme ta-
kové podmínky, pravidla a regulace, aby se umělá 

Z psychologického 
hlediska asi není 
úplně správné, 
aby lidé dostávali 
jen ty informace, 
které chtějí.

PAVEL  
ERNÝ
oddělení
marketingu a PR
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inteligence do této situace vlastně nedostala. Mohu 
stroj navrhnout tak, aby dokázal předvídat, že k ta-
kovému etickému problému může dojít, a upozornil 
včas řidiče a předal mu řízení. Člověk je tím, kdo 
má zasáhnout. Legislativně je stále zodpovědný 
řidič. Zodpovědnost za něj nemůže převzít ni-
kdo z těch, kdo autonomní vozidlo vyrábějí nebo 
programují.

Kdy můžeme očekávat masovější nasazení 
autonomních vozidel do běžného provozu?
Nástup samořiditelných aut sleduji už minimálně 
pět let a nevidím, že by vývoj šel nějak razantně ku-
předu. Řekl bych, že výrobci narážejí na technické 
limity, protože řídit ve všech možných podmínkách 
všude na světě je opravdu technicky velký problém. 
I když natrénujete milion mil na okruhu v Kalifor-
nii a pak auto pustíte do Prahy na Karlovo náměstí, 
tak tady nebude schopné jezdit. Ta prostředí jsou 
natolik odlišná, že auto nebude umět reagovat. 
Schopnost naučit se orientovat v prostředí není 
u autonomních aut stále dostatečná na to, abychom 
mohli opravdu věřit, že zvládne jezdit kdekoliv 
a dokáže řešit kritické a neočekávané situace. Tím 
se opět dostáváme k základní charakteristice umělé 
inteligence. Umělá inteligence neočekávanou situaci 
nemusí vůbec rozpoznat, nebo ji rozpozná špatně. 
A může na ni zareagovat velice hloupě. A k tomu 
nemá žádnou přirozenou sebereflexi, která by její 
chování upravila.

Kterými směry se bude podle vás umělá 
inteligence dále vyvíjet?

doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.

Vystudoval 
VUT v Praze, 

kde v sou asné 
době působí jako 
vedoucí katedry 
po íta ů na Fakultě 
elektrotechnické.  
Je zakládajícím 
lenem Centra 

umělé inteligence. 
Od roku 2001 se 
věnuje výzkumu 
v oblasti umělé 
inteligence 
a vývoji aplikací 
využitelných 
v různých 
odvětvích.

Velkým tématem stále zůstává nasazení autonom-
ních systémů. Po mnoha nehodách a problémech 
sice nastal mírný odklon od samořiditelných aut, 
ale autonomní roboty lze využívat pro spoustu ji-
ných činností. Velké pole působnosti představuje 
třeba pomoc záchranným složkám. V současné době 
brání nasazení autonomních zařízení ve velké míře 
legislativa, ale ta by se mohla pro speciální případy 
upravit. V krizových situacích, kdy se jedná o zá-
chranu životů, zdraví nebo majetku, by pravidla 
nemusela být tak přísná. Třeba autonomní drony 
a další druhy robotů, které jsou schopné v určité 
situaci samostatně vykonat nějakou misi a přitom 
ještě spolu navzájem spolupracovat, se už dnes vy-
víjejí a neustále se zdokonalují.

Druhá oblast, v níž se pro umělou inteligenci 
otvírá široké pole působnosti, souvisí s velkým boo-
mem chatbotů a vyhledavačů. Myslím si, že bude 
velmi důležité soustředit se na takzvaný fact chec-
king, tedy ověřování korektnosti informace. Sys-
témy se dnes tolik nezabývají tím, zda je informace 
správná, ale tím, jestli je uvěřitelná. Jejich tvůrci 
usilují o to, aby vznikl hezký text, který vypadá, 
jako by ho napsal člověk. Hodně pozadu však zů-
stává ověřování faktické správnosti. Roboty použí-
vají pro učení spousty textů, o nichž nevíme, jestli 
obsahují správná fakta. Výsledkem pak mohou být 
nesmyslné nebo zavádějící informace. Ověřování 
správnosti tedy bude velké téma.

A třetí směr vývoje bude zaměřen na zlepšení 
strojového vnímání. Aby stroj dokázal situaci vní-
mat kontextově, aby uměl informace vyhodnocovat 
v souvislostech a pochopil jejich význam.

ROZHOVOR
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Vzdělávání zaměstnanců 2020
V rámci Evropské unie se v roce 2021 již pošesté zjiš ovalo, nakolik a v jaké podobě probíhá 
vzdělávání zaměstnanců v podnicích. Šet ení je koordinováno Eurostatem.

Šetření se týkalo ekonomických subjektů s 10 a více 
zaměstnanci a vzhledem k tomu, že se jednalo o ně-
kolikáté opakování, je možné provádět srovnání vý-
sledků v čase i mezi podniky v různých zemích. Je 
však třeba upozornit, že referenční rok šetření 2020 
byl kvůli probíhající pandemii covidu-19 a s ní spoje-
ným rozsáhlým opatřením v zemích EU dosti odlišný 
od předchozích let. Srovnávání je tak problematičtější.

Publikace prezentující výsledky zjišťování v České 
republice je rozdělena do několika částí. Po úvodu ná-
sleduje metodologická část a za ní je zařazena analýza 
výsledků šetření, kterou tvoří několik kapitol. První 
kapitola pojednává o důrazu, který je v podnicích 
na vzdělávání kladen, a o plánování a vyhodnocování 
potřeby a kvality zajišťovaného vzdělávání. Druhá 
kapitola se věnuje účasti zaměstnanců na vzdělávání 
v podnicích. Uvádí podíl účastníků různých forem 
vzdělávání v podnicích a počet a podíl hodin pla-
cené pracovní doby strávené vzděláváním. Třetí ka-
pitola ukazuje, na jaká stěžejní témata se zaměřovaly 
kurzy/školení zajišťované podniky a srovnává jejich 
řazení s řazením dovedností, které podnik považuje 
za klíčové pro svůj rozvoj v nejbližších letech. Čtvrtá 
kapitola analyzuje omezení a překážky, které firmy 
ve vzdělávání zaměstnanců pociťovaly. Pátá kapitola 
se věnuje zajišťování praxe žáků/studentů počátečního 
vzdělávání v podnicích. Závěr publikace obsahuje 
tabulkovou přílohu s podrobnějšími údaji.

Výstupy z šetření jsou určeny široké škále uživa-
telů. Mohou sloužit samotným podnikům, aby po-
rovnaly své vzdělávací aktivity s ostatními a případně 
je přizpůsobily současným trendům. Pro vzdělávací 
instituce přináší publikace cenné informace o velikosti 

trhu vzdělávání dospělých, o oborech, v nichž se toto 
vzdělání nejčastěji uplatňuje, o využívaných typech 
studia i o překážkách, které firmám ve vzdělávání 
jejich zaměstnanců brání. Důležité poznatky mo-
hou ze zjištěných údajů vytěžit také politici a pra-
covníci veřejné správy. Zajímavé je např. srovnání 
oborů, v nichž je vzdělávání zaměstnanců poskyto-
váno, s obory, které jsou podporovány formou dotací, 
grantů apod. Zřizovatelé a management středních 
a vysokých škol mají možnost na základě výsledků 
šetření posoudit, na jaké typy znalostí a vědomostí 
je dobré zaměřit pozornost. Významné údaje přináší 
publikace i pro představitele odborových a dalších 
zaměstnaneckých organizací.

VENDULA 
KAŠPAROVÁ
oddělení statistiky 
vzdělávání, 
zdravotnictví, 
kultury a sociálního 
zabezpe ení

VÝDAJE PODNIKŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (2020)

PODÍL ZAMĚSTNANCŮ Ú ASTNÍCÍCH SE 
JEDNOTLIVÝCH FOREM VZDĚLÁVÁNÍ VE VŠECH 
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Souhrnná zpráva o stavu duševního 
zdraví dětí, dospívajících a pe ovatelů 
ve světě. P ehled rizikových faktorů 
a opat ení, které mohou vést 
ke zlepšení sou asného stavu.

STAV DUŠEVNÍHO 
ZDRAVÍ DĚTÍ 
VE SVĚTĚ

Vydavatel: 
Unicef

ÚMRTNOST 
A POSKYTOVÁNÍ 
DŮCHODŮ 

Vydavatel: 
OECD

SVĚTOVÁ 
ZAMĚSTNANOST 
A SOCIÁLNÍ 
VÝHLED

Vydavatel: 
Mezinárodní 
organizace práce

Komplexní posouzení sou asných 
pracovních podmínek ve světě, vý et 
hlavních problémů a trendy vývoje 
pracovního trhu na roky 2023 a 2024.

Analýza odhadů úmrtnosti v lenských 
zemích OECD a vazby těchto odhadů 
na udržitelnost celoživotních p íjmů. 
Doporu ení správcům důchodových 
systémů pro správné využití tabulek 
úmrtnosti.

   bit.ly/3EB8DLx   bit.ly/3ZcFpum   uni.cf/3EttsIM

Vydavatel: OSN

Nejnovější vydání zprávy o ekonomické kondici světa přichází 
v době, kdy celkový počet obyvatel Země přesáhl 8 miliard. Z to-
hoto jediného údaje by se mohlo zdát, že podmínky pro život lidí 
se zlepšují, zkvalitňuje se výživa, rozšiřuje se dosah potřebné zdra-
votní péče, a vývoj jde správným směrem. Za shrnujícím číslem 
se však skrývají nepříliš lichotivá regionální data, která ukazují 
na zvyšování nerovností a růst bariér mezi různými populacemi. 
Dlouhodobé problémy se navíc prohloubily následkem pandemie 
covidu-19 a energetické krize, akcelerované invazí Ruska na Ukra-
jinu. Relativně bohaté státy Evropy a Severní Ameriky, které musí 
řešit vlastní aktuální tíživou situaci, již nezvládají paralelně pomáhat 
chudším a rozvojovým regionům v takové míře a tak efektivně, jako 
dříve. Svět čelí novým výzvám, které je nezbytné bezodkladně řešit.

Autoři publikace však upozorňují, že řešení nesmí být krát-
kodobé a jednorázové. Naopak, vyzývají světové lídry, aby spojili 
síly a možnosti svých zemí a přijali společná opatření k ochraně 
zranitelných skupin, ke zvýšení investic do zdravotnictví a školství 
i k zachování kvalitního životního prostředí. Správně nasměrované 
investice pomohou snížit nezaměstnanost, vymýtit chudobu a za-
chovat sociální soudržnost pro budoucnost.

Vzhledem k nepříznivým okolnostem v posledních dvou letech 
odhadují experti OSN pro letošní rok zpomalování růstu celosvě-
tové produkce. Zatímco v roce 2022 rostla světová ekonomika o 3 %, 
letos to má být pouze o 1,9 %. To je nejnižší hodnota za poslední 
dekádu. Postupně by však měly slábnout inflační tlaky, což v roce 
2024 umožní přechod k opětovnému mírnému růstu v úrovni 2,7 %. 
Ohledně budoucího vývoje však stále přetrvávají značné nejistoty.

Před politiky stojí nyní obtížný úkol, udržet rovnováhu mezi 
stimulací spotřeby a  produkce na  jedné straně a  tlumením 

proinflačních tlaků na straně druhé. Chyby v ekonomickém řízení 
společnosti se následně projevují i v sociální oblasti, a vyvolávají 
nutnost investovat nadměrné prostředky do udržení sociálního 
smíru. To vede k prohlubování státního dluhu a k dalšímu snižo-
vání výkonnosti ekonomiky.

Cestu k řešení současných světových problémů vidí experti OSN 
v posilování mezinárodní spolupráce a ve spravedlivém rozdělení 
nákladů potřebných na dosažení vytyčených cílů. Společný postup 
je výhodný pro všechny země, pro rozvinuté i rozvojové.

Téměř dvousetstránková publikace je rozdělena do tří kapitol. 
První se věnuje globálním údajům a ekonomickému výhledu z ce-
losvětového hlediska, druhá rozebírá fiskální politiku v době krize 
a riziko přehnaného zbrzďování ekonomického rozvoje a třetí je 
zaměřena na ekonomický vývoj a výhled v jednotlivých svěových 
regionech. Součástí je i rozsáhlá tabulková příloha s ekonomic-
kými údaji za vybrané země a regiony od roku 2014 do roku 2024.

 bit.ly/3Zk7lg1

Světová ekonomická situace 
a vyhlídky
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Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin
(2022)
P ehled celkové sklizně a hektarových výnosů 
jednotlivých plodin, po tu ovocných stromů 
a sklizně ovoce za zemědělství celkem i v lenění 
podle jednotlivých krajů. Uvedena je rovněž 
spot eba hnojiv.

  

eská republika v mezinárodním srovnání
(2022)
Vybrané údaje z mnoha oblastí statistiky, nap . 
o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, 
národních ú tech, ekonomice, průmyslu, 
zahrani ním obchodě, službách a životním 
prost edí.

  

P íjmy a životní podmínky domácností
(2022)
Výsledky výběrového šet ení Životní podmínky. 
Vedle základních údajů zjiš ovaných každoro ně 
zahrnovalo šet ení v roce 2022 také subjektivní 
hodnocení zdravotního stavu respondentů.

  

Kraje eské republiky
(2021)
Vybrané statistické údaje týkající se života 
obyvatel a ekonomické situace v jednotlivých 
krajích. Většina dat je k dispozici v asových 
adách od roku 2017.

  

Chov drůbeže
(2022)
Ro ní výsledky drůbežích chovů v eské 
republice. Údaje jsou porovnány s výsledky 
za p edchozí rok a leněny podle krajů. Uvedeny 
jsou i odhady snášky konzumních vajec 
v domácnostech.
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Narozených dětí na jednu ženu 
v esku p ibylo
Za 11 let se v úhrnné plodnosti dostalo esko z podprůměrných hodnot na p ední p í ky 
v Evropě.

Díky nárůstu intenzity plodnosti v posledních jede-
nácti letech se Česko v roce 2021 zařadilo k zemím 
s nejvyšší úrovní úhrnné plodnosti v Evropě. Prů-
měrný počet dětí na jednu ženu u nás dosáhl 1,83 
a byl nejvyšší od roku 1992.

Intenzita plodnosti se mezi lety 2011 a 2021 zvý-
šila u všech věkových kategorií s výjimkou nejmlad-
ších, 15–20letých žen. U 36letých a starších žen došlo 
k nárůstu plodnosti o více než polovinu nad úroveň 
platnou před jedenácti lety. Nerovnoměrný růst plod-
nosti podle věku se odrazil ve vývoji průměrného věku 
matky při narození dítěte. Zatímco v roce 2011 byl prů-
měrný věk rodičky 29,7 let, v roce 2021 to bylo 30,4 let.  
Ve srovnání s rokem 2011 se nejvíce zvýšil průměrný 
věk prvorodiček, a sice o 1,0 roku na 28,8 let. Věk dru-
horodiček vzrostl o 0,5 roku na 31,4 let a průměrný 
věk matek při narození dítěte třetího a vyššího pořadí 
se pohyboval v rozmezí 33,2–33,4 let.

DLOUHODOBĚ VYSOKÁ PLODNOST 
VE ST EDNÍCH ECHÁCH
V mezikrajském srovnání patřily v roce 2011 ke kra-
jům s nejvyšší úrovní plodnosti Středočeský, Ústecký 
a Liberecký, do roku 2021 si však tuto pozici udržel 
pouze kraj Středočeský. V krajích Ústeckém a Libe-
reckém je aktuálně plodnost podprůměrná. Naproti 
tomu kraj Zlínský, v němž byla v roce 2011 plodnost 
žen nejnižší, se v roce 2021 řadil mezi kraje s nej-
vyšší plodností. Vůbec nejvyšší plodnost v úrovni 
1,95 dítěte na jednu ženu vykazoval Kraj Vysočina. 
Dlouhodobě je jedna z nejnižších úrovní plodnosti 

zaznamenávána v hlavním městě Praze, kde v roce 
2021 dosahovala úrovně 1,71. Do stejné skupiny 
v uvedeném roce spadaly také kraje Karlovarský 
(1,69) a Liberecký (1,78), v nichž za posledních 11 let 
narostla plodnost nejméně.

V roce 2011 patřilo Česko s hodnotou úhrnné 
plodnosti 1,43 mezi země s podprůměrnou úrovní 
plodnosti v Evropě (EU27: 1,54), ale zatímco na ev-
ropské úrovni došlo mezi lety 2016 a 2020 k poklesu 
plodnosti z 1,57 na 1,50 dítěte na jednu ženu, v Česku 
se plodnost zvýšila z 1,63 na 1,71 a v roce 2021 až 
na hodnotu 1,83. Zařadili jsme se tak mezi země 
s nejvyšší úrovní plodnosti v Evropě. Podobně jako 
my na tom v roce 2020 byly Island, Švédsko, Dán-
sko, Rumunsko a Černá Hora, vyšší úroveň plod-
nosti než u nás zaznamenaly Francie a Gruzie (údaje 
za rok 2021 ještě nejsou pro mezinárodní srovnání 
k dispozici).

S ÍTÁNÍ ODHALUJE DALŠÍ SOUVISLOSTI
Plodnost lze sledovat i z dat získaných při sčítání 
lidu, domů a bytů. Zatímco průběžná demografická 
data vycházejí z počtu žen a narozených dětí s re-
gistrovaným pobytem v České republice v daném 
roce (tj. úhrnná plodnost), sčítání zjišťuje přímým 
dotazem, kolik dětí se dané ženě za její dosavadní 

MAGDALÉNA 
BAŠTECKÁ
oddělení  
demografické  
statistiky

UKAZATELE PLODNOSTI V ESKU
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PRŮMĚRNÝ PO ET ŽIVĚ NAROZENÝCH DĚTÍ ŽENÁM ZA JEJICH 
DOSAVADNÍ REPRODUK NÍ OBDOBÍ
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život narodilo. Výsledné údaje z obou těchto zdrojů 
tak popisují jinou skutečnost. V roce 2021 se podle 
sčítání živě narodilo průměrně jedné ženě za její do-
savadní reprodukční období 1,57 dítěte.

Nejnižší průměrný počet živě narozených dětí při-
padající na jednu ženu měly ženy svobodné (0,49). 
Oproti sčítání 2011 však počet dětí narozených svo-
bodným ženám výrazně narostl (z hodnoty 0,30). 
Průměrný počet dětí na jednu ženu se lišil také podle 
nejvyššího dokončeného vzdělání ženy – od středního 
vzdělání bez maturity s rostoucím vzděláním klesal.

Rozdíly byly zaznamenány i z hlediska národ-
nosti. Ženy deklarující polskou (1,75), moravskou 
(1,72) a vietnamskou (1,68) národnost měly v prů-
měru vyšší počet dětí než ženy s českou národností 
(1,59), naproti tomu příslušnicím slovenské (1,54), 
ukrajinské (1,19) a ruské (0,86) národnosti se prů-
měrně rodilo dětí méně.

PO ET ŽIVĚ NAROZENÝCH DĚTÍ NA 1 000 ŽEN
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TIPY PRO VÁS

FACEBOOK 
STATISTICKÝ Ú AD 
ETIOPIE 
Facebookový profil etiopského statistického 
ú adu obsahuje jak p íspěvky v ú ední 
amhrarštině, tak i v nám p ístupnější 
angli tině.

Tamní statistici na facebooku často prezen-
tují na pokračování výstupy z různých šetření 
a publikací. Můžete se tak podívat, jak zemi 
zasáhla pandemie covidu-19 nebo jaké jsou 
migrační cíle tamějších obyvatel. Možná poně-
kud překvapivě je hlavním zamýšleným cílem 
migrantů Saúdská Arábie, následovaná Jižní 
Afrikou a Spojenými státy. A jako zvláštní se 
může jevit také skutečnost, že migranti muži 
většinou zůstávají v Africe, zatímco migrantky 
míří spíše na Blízký východ.bit.ly/40REbGL

DEMOGRAFICKÝ 
PRŮZKUM 
V PÁKISTÁNU

Pákistánský statistický ú ad provádí 
v intercenzálním období průzkum, s cílem 
poskytnout spolehlivá demografická data 
pro národní i provin ní vlády. 

V roce 2020 se uskutečnilo dvacáté kolo ze série 
průzkumů, které byly zahájeny v roce 1984. Toto 
poslední ovšem proběhlo až s třináctiletým od-
stupem od předchozího. Výsledky byly zveřejněny 
na 162 stranách v publikaci, která navíc obsahuje 
poměrně rozsáhnou metodologickou sekci s výpo-
čty základních demografických charakteristik. Ne-
chybí ani dotazník, na němž bylo šetření založeno.

 bit.ly/3X8YT1C
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JAK SE MĚNÍ CENA POTRAVIN V EU

CHODÍ OBYVATELÉ TCHAJ-WANU 
K LÉKA I? A JAK ASTO?

Pokud vás zajímají změny 
v cenách potravin nejen p i 
konkrétní platbě vybraného 
zboží ve vašem nákupním 
košíku, p ipravil pro vás 
Eurostat jednoduchou 
interaktivní grafickou 
pomůcku.

Na konci roku 2022 žilo 
na Tchaj-wanu 23,264 
milionu obyvatel, z nich 
více než 3,7 milionu bylo 
ve věku 65 a více let.

Tamní statistici připravili 
interaktivní nástroj, s jehož 
pomocí si mohou jak místní 
obyvatelé, tak především za-
hraniční návštěvníci webové 
prezentace tchajwanského 
statistického úřadu udělat 
představu o fungování a do-
stupnosti tamní zdravotnické 
péče. Uživatel v aplikaci díky 
mnoha interaktivním prvkům 
nalezne nejen údaje o celko-
vých výdajích na zdravotnic-
tví, ale třeba i takové detaily, 
jako jsou výdaje na dopravu 
pacientů sanitkami, průměrný 
počet návštěv obvodního 

MAROKO 
V ÍSLECH

Publikace vydávané 
pod podobným názvem 
národními statistickými 
ú ady jsou obvykle útlé 
brožurky se základními údaji 
o dané zemi. V Maroku má 
však 156 stran. 

Samozřejmě zde čtenář nalezne 
hlavní údaje z vybraných ob-
lastí statistické evidence. Ne-
mohou chybět informace o po-
čtu obyvatel, o zaměstnanosti, 
vzdělání, zdraví, data z cenové 
statistiky, statistiky zeměděl-
ství, lesnictví, rybolovu, údaje 
ze stavebnictví, průmyslu, za-
hraničního obchodu či turis-
tického ruchu. K nim se při-
dává mnoho zajímavých údajů 
z dalších oblastí. Celá kniha je 
dvojjazyčná, kromě arabštiny 
jsou všechny údaje doplněny 
i popisky v angličtině.

 bit.ly/3HE1St8

lékaře, či počet telefonických 
konzultací.  bit.ly/3DN41S8

Můžete si navolit srovnání ce-
nového vývoje vybrané potra-
viny od začátku roku 2005 až 
do konce roku 2022, přičemž 
základ tvoří cenová hladina 
z roku 2015. Údaje jsou uve-
deny za každý kalendářní mě-
síc a porovnávat lze až sedm 
zemí mezi sebou. Je tak třeba 
vidět, že nyní tolik sledovaná 

cena vajec v ČR byla v pro-
sinci 2022 oproti roku 2015 
dvojnásobná. Ještě o něco více 
podražila vejce v sousedním 
Slovensku, v Maďarsku byla 
v  listopadu 2022 vejce do-
konce na  2,5násobku ceny 
z roku 2015.

 bit.ly/3x3VnLi
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HISTORIE

V roce 1930 předseda Státního úřadu statistického 
Jan Auerhan zveřejnil v Československém statistickém 
věstníku analýzu nazvanou Pokus statistiky zbyteč-
ného dovozu. Jeho cílem bylo upozornit odpovědné 
orgány i širokou veřejnost na nepřiměřený import 
luxusního zboží. Pokud by se jej podařilo omezit, 
odstranil by se dle Auerhanova mínění velký scho-
dek v bilanci zahraničního obchodu Československa.

Jako základ pro svou analýzu využil údaje ze sta-
tistiky zahraničního obchodu z roku 1928. Celková 
hodnota dovozu, který by podle něj mohl jakožto lu-
xusní odpadnout, činila 504 mil. Kč, což tvořilo 2,75 % 
celkového dovozu do republiky. Z uvedené částky při-
padala čtvrtina na potraviny, třetina na oděvy, zhruba 
po desetině na tabákové výrobky a bytové vybavení, 
15 % představovaly šperky a ozdoby a 2 % nápoje.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ BYLY HEDVÁBÍ A KŮŽE
První místa ve statistice dovozu zaujímaly textilní 
a kožené výrobky, konkrétně celohedvábné tyly 
a gázy (126 mil. Kč), zboží kožešnické z jemných 
kůží (56 mil. Kč) a vlněné vázané orientální koberce 
(29,5 mil. Kč). Druhá příčka patřila výrobkům ze 
zlata (30 mil. Kč). Dále následovalo zboží výstrojné, 
kam patřily například jídelní příbory (15 mil. Kč), 
po něm jemné stolní sýry (13 mil. Kč) a bavlněné 
krajky a výšivky (13 mil. Kč). Hodnoty dovozu ná-
pojů, například šumivých vín (3,3 mil. Kč), likérů 
(1,3 mil. Kč) nebo whisky (1 mil. Kč) pak patřily 
k méně významným. 

V časovém porovnání vývoje mezi lety 1924 
a 1928 vzrostl nejvíce – třiadvacetinásobně – do-
voz likérů. Import drahokamů a polodrahokamů 
narostl téměř o sedminásobek a výstrojného zboží 
o pětinásobek.

Z  podrobných tabulek v  článku se můžeme 
o oblibě různých druhů zahraničního zboží do-
zvědět mnohem více. V  roce 1928 se do  Čes-
koslovenska dovezly čerstvé ústřice za 21 tis. Kč, 
mořští raci za 136 tis. Kč, sladkovodní raci a hle-
mýždi za 74 tis. Kč, kaviár a kaviárové náhražky 
za 658 tis. Kč a sušené fíky za 351 tis. Kč. Hodnota 
dovozu pistácií byla 89 tis. Kč, artyčoků 48 tis. Kč, 
jarních jahod 272  tis.  Kč, doutníků a  cigaret 
654 tis. Kč, jemných druhů tabáku 66 mil. Kč, pra-
vých perel 2 mil. Kč, ozdobných per (pštrosích, rajčích 
apod.) 264 tis. Kč, vějířů 85 tis. Kč, umělých květin 
1,4 mil. Kč, porcelánových hraček 60 tis. Kč a stříbr-
ných příborů a lžic 262 tis. Kč. Exotické zboží ze slo-
noviny bylo oceněno na 158 tis. Kč, pánské klobouky 
z hedvábí na 177 tis. Kč a bonbóny na 611 tis. Kč. 
Velmi oblíbené byly salámy, jako mortadela a uherský 

salám, jejichž hodnota dosahovala 4,8 mil. Kč, a také 
voňavkářské a kosmetické prostředky za 9 mil. Kč.

Z dalších dovážených potravin a nápojů můžeme 
uvést surovou kávu v hodnotě 56,5 mil. Kč, šafrán 
za 400 tis. Kč, vanilku za 1,4 mil. Kč, pomeranče 
a mandarinky za 10 mil. Kč, datle za 730 tis. Kč, ba-
nány za 7 mil. Kč, koňak za 2,6 mil. Kč a rovněž arak 
a rum za 550 tis. Kč.

ZHOUBNÝ A NEZDRAVÝ KONZUM
Nárůst dovozu luxusního zboží označil Auerhan 
za závratný a nezdravý i přesto, že republika v druhé 
polovině 20. let prožívala období konjunktury. Zmi-
ňované luxusní předměty patřily podle něj z největší 
části do konzumu „hořeních deseti tisíc“. I ve spotřebě 
širokých vrstev se však prý vyskytovalo mnoho zby-
tečností a nezdravého luxusu. „Takovým nezdravým 
luxusem byla například stoupající spotřeba pšeničného 
chleba na úkor chleba žitného, pořizování nákladněj-
šího a méně trvanlivějšího oděvu, nesmírné požívání 
nápojů a nemírné kouření, jež je jistě přepychem velmi 
zhoubným, protože na zdraví přímo škodlivým. Je jím 
ale například též obrovské rozšíření spotřeby banánů, 
jež vlivem nezřízené reklamy stalo se u nás módou, ač 
skutečná výživná hodnota jejich je velmi malá a nevy-
rovná se zdaleka výživné hodnotě domácího ovoce,“ 
podotkl Auerhan.

Když banány byly p epychem
Dovoz luxusního zboží vyvolával za první republiky nelibost odborníků.

PAVEL  
HORTIG
oddělení 
marketingu a PR

Foto: bejvavalo.cz

Foto: bejvavalo.cz
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Německo

Polsko

Francie

Chorvatsko

EU 27

Zemní plyn Obnovitelné
zdroje energie

Elekt ina Nakupované
teplo

Uhelná
paliva

Kapalná
paliva

ZDROJ: ČSÚ, EUROSTAT

ENERGETICKÁ TŘÍDA NOVĚ 
DOKONČENÝCH BYTŮ (2021, %)

Bytový 
dům

Rodinný 
dům

A

B

C15

81

4

24

68
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STÁRNUTÍ
OBYVATEL

TRH
PRÁCE

PODÍL OBYVATEL 65+**

OBECNÁ MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI 15–74 LET | 2021

VĚKOVÝ MEDIÁN*

SLOVENSKO

ESKOSLOVENSKOESKO
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2021

17,4 %
2021
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CELKEM SR
Muži SR

Ženy SR

CELKEM R
Muži R

Ženy R

2,8 %

3,4 %

2,3 %

6,8 %

7,0 %

6,7 %
VOLBY

PŘÍMÁ VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY

MEZIROČNÍ RŮST SPOTŘEBITELSKÝCH CEN | %

VOLEBNÍ ÚČAST

1999

2004

2009

2014

2019

1999

2004

2009

2014

2019

2013

2018

2023

2013

2018

2023

61,3

61,9

68,2

73,9

48,7

43,6

43,4

47,9

75,5

43,5

51,7

50,5

41,8

59,1

66,6

70,3
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9
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POČET KANDIDÁTŮ

ES
KO

SL
OV
EN
SK
O
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2. kolo

1. kolo
2. kolo

INFLACE
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1993
20,8

2022
15,1

1993
23,1

2022
12,8

1993 2022

PRŮMYSL

PODÍL PRŮMYSLU NA CELKOVÉ
PŘIDANÉ HODNOTĚ | %

PODÍL PRŮMYSLU NA CELKOVÉ ZAMĚSTNANOSTI | %

ESKO SLOVENSKO

1995 30,2

2021 28,3

29,8

2021

1995

23,3

31,3 27,7 27,5 25,6

1995 2021

ROZDĚLENÍ
ČESKOSLOVENSKA

HOSPODAŘENÍ
VLÁDNÍCH 
INSTITUCÍ

MÍRA ZADLUŽENÍ SEKTORU VLÁDNÍCH 
INSTITUCÍ | % HDP

SALDO HOSPODAŘENÍ SEKTORU
VLÁDNÍCH INSTITUCÍ | % HDP

ESKO

SLOVENSKO
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ZDROJ: ČSÚ, ŠÚ SR, EUROSTAT
*) K 1.1.ROKU

**) K 31.12. ROKU


