
ID Název indikátoru Absolutní 

hodnota

Měrná 

jednotka1

Relativní 

hodnota

Měrná jednotka2 Rok 

dosažení

Dostupné územní 

třídění (členění)

Další členění Další členění2 Typ Definice Časová řada Zdroj dat Formát Frekvence Zdroj 

metodiky

Odkaz na zdroje dat

V01 The Global Competetiveness Index 4.0 70,85 GCI 2019 ne ne 2019 ČR, EU, vyspělé 

země

Podnikatelské 

prostředí

Tržní prostředí

Inovační ekosystém

Lidské zdroje

kontext WEF 2017-2019 WEF xlsx roční WEF https://www.weforum.org/reports

V02 Hrubá přidaná hodnota podle sektorů 5189666 mil. Kč ne ne 2019 ČR, kraje Odvětví, NACE NUTS kontext ČSÚ 2016-2019 ČSÚ xlsx roční ČSÚ https://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.volba?titul=Vybran%E

9%20ukazatele%20v%20odv%ECtvov%E9m%20%E8len%ECn%ED&

mypriznak=RD&typ=1&proc=rocenka.presB&mylang=CZ&jak=4V03 Produktivita práce podle sektorů 

(HPH/zaměstnance) 

1,110517 Hrubá přidaná 

hodnota na 

zaměstnance

ne ne 2019 ČR, kraje Odvětví, NACE NUTS kontext ČSÚ 2016-2019 ČSÚ xlsx roční ČSÚ https://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.volba?titul=Vybran%E

9%20ukazatele%20v%20odv%ECtvov%E9m%20%E8len%ECn%ED&

mypriznak=RD&typ=1&proc=rocenka.presB&mylang=CZ&jak=4

V04 Vývoz high-tech zboží 870 943 mil. Kč 19,02% podíl - vývoz zboží z ČR 2019 ČR, EU High-tech zboží - 

klasifikace (SITC)

ne kontext ČSÚ 1993-2019 ČSÚ xlsx roční ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_s_high_tech_zb

ozim_vav 

V05 Celkový dovoz high-tech zboží do České 

republiky

869 747 mil. Kč 21,12% podíl - dovoz zboží do ČR 2019 ČR, EU High-tech zboží - 

klasifikace (SITC)

ne kontext ČSÚ 1993-2019 ČSÚ xlsx roční ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_s_high_tech_zb

ozim_vav   

V06 The Global Innovation Index (GII) 24 GII ne ne 2020 ČR, EU, vyspělé 

země

inovační vstupy:

- instituce

- lidský kapitál 

a výzkum

- nfrastruktura

- tržní 

sofistikovanost

- podnikatelská 

sofistikovanost

inovační výstupy:

- znalostní

a technologické 

výstupy

- kreativní výstupy

kontext GII 2018-2020 GII csv roční GII https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator

V07 The Digital Economy and Society Index 

(DESI)

ne ne 52,30% Index digitální ekonomie 

a společnosti

2018 ČR, EU raw data/normalised 

data

ne kontext Evropská 

komise

2017-2018 Evropská 

komise

xlsx roční Evropská 

komise
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-

and-society-index-2018-report

V08 The European innovation scoreboard (EIS) 91,72 EIS ne ne 2019 ČR, EU, NUTS 2 ne ne kontext Evropská 

komise

2012-2019 EK csv, xlsx roční EK https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 

V09 Výdaje na výzkum a vývoj v ČR (GERD) 111 622 mil. Kč ne ne 2019 ČR, kraje Sektory Zdroje financování kontext ČSÚ 2005-2019 ČSÚ xlsx roční ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje 

V10 Celkové výdaje na VaV (GERD) - podíl na HDP 

(intenzita výzkumu a vývoje)

ne ne 1,93% podíl na HDP 2018 ČR, EU ne ne kontext ČSÚ 2005-2018 ČSÚ xlsx roční ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje

A01 Výdaje na VaV financované z podnikových 

zdrojů

64 736 mil. Kč ne ne 2019 ČR Sektory Druh pracoviště kontext ČSÚ 2005-2019 ČSÚ xlsx roční ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje

A02 Early-stage investice rizikového kapitálu (% 

HDP)  

ne ne 0,01% podíl na HDP 2019 ČR ne ne kontext ÚV ČR ne ÚV ČR pdf roční ÚV ČR https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=677142 

A03 High tech sektor – přidaná hodnota na 

zaměstnance 

1410 tis. Kč 144,50% podíl- podnikatelský sektor 2018 ČR, EU Sektor Druh vlastnictví, 

Skupiny činností 

dle NACE

kontext ČSÚ 2005-2018 ČSÚ xlsx roční ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/high_tech_sektor

A04 Základní ukazatele inovačních aktivit podniků 

s 10 a více zaměstnanci v Česku ve 

sledovaných obdobích - inovující podniky

11 358 podniky 46,80% podíl na celkovém počtu 

podniků

2018 ČR Typ a druh inovace Náklady na inovace

Tržby za inovované 

produkty

kontext ČSÚ 2008-2018 ČSÚ xlsx dvouletá ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/inovacni-aktivity-podniku-20162018

A05 Změna počtu nově podpořených podniků 

(prvopříjemců) ve srovnání 

s předchozím obdobím  

x x x x 2025 ČR ne ne kontext NP VaVaI x NP VaVaI pdf ad hoc NP VaVaI https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=913172

A06 Patentové přihlášky podané v Česku  767 počet ne ne 2019 ČR; kraje podle oborů MPT; ve 

vybraných oblastech 

techniky

podle typu 

přihlašovatele

výsledek ČSÚ, ÚPV ČR 1995-2019 ČSÚ, ÚPV 

ČR

xlsx roční ČSÚ, 

ÚPV ČR
https://www.czso.cz/csu/czso/patentova_statistika

A07 Licenční příjmy ČR z poskytnutého práva 

užívat patentové chráněné vynálezy 

27,59 mil. Kč ne ne 2019 ČR Podle předmětu 

patentové licence

Podle typu 

poskytovatele 

patentových licencí

kontext ČSÚ 2008-2019 ČSÚ xlsx roční ČSÚ, 

ÚPV ČR
https://www.czso.cz/csu/czso/licence

A08 Innovation-friendly environment (EIS) 121,55 EIS ne ne 2019 ČR, EU, NUTS 2 ne ne kontext Evropská 

komise

2012-2019 EK csv, xlsx roční EK https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 

A09 Firm investments (EIS) 121,71 EIS ne ne 2019 ČR, EU, NUTS 2 ne ne kontext Evropská 

komise

2012-2019 EK csv, xlsx roční EK https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 

A10 Innovators (EIS) 86,72 EIS ne ne 2019 ČR, EU, NUTS 2 ne ne kontext Evropská 

komise

2012-2019 EK csv, xlsx roční EK https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 

A11 Intellectual assets (EIS) 51,69 EIS ne ne 2019 ČR, EU, NUTS 2 ne ne kontext Evropská 

komise

2012-2019 EK csv, xlsx roční EK https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 

A12 Sales impacts (EIS) 94,68 EIS ne ne 2019 ČR, EU, NUTS 2 ne ne kontext Evropská 

komise

2012-2019 EK csv, xlsx roční EK https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 

B01 Výdaje na výzkum a vývoj za vládní 

a vysokoškolský sektor

42497 mil. Kč 

v běžných 

cenách

38,10% v % z elkových výdajů na VaV 

(GERD)

2019 ČR, EU sektory druh pracoviště, 

druh výdajů na VaV

kontext ČSÚ

EUROSTAT

2009-2019 ČSÚ

EUROSTAT

xlsx roční ČSÚ

EUROSTAT
https://www.czso.cz/csu/czso/ukazatele-vyzkumu-a-vyvoje-2019

B02 Výdaje na VaV provedený ve vládním 

a vysokoškolském sektoru financované 

z tuzemských podnikatelských zdrojů - % HDP

ne ne 0,03% podíl na HDP 2017 ČR, EU, vypělé 

země

sektory ne kontext ČSÚ 2005-2017 ČSÚ xlsx roční ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje

B03 Institucionální výdaje státního rozpočtu na 

VaVaI (zdroj: ÚVČR)   

17 056 240 360 v Kč ne ne 2018 ČR rezorty; státní 

instituce

účelové výdaje kontext ÚVČR 2014-2018 ÚVČR pdf roční ÚVČR https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=853029

B04 Podíl vědeckých publikací ve spoluautorství 

domácích a zahraničních výzkumníků

ne ne 54,70 % 2019 ČR ne ne kontext ÚV ČR 2018-2019 ÚV ČR pdf roční ÚV ČR https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=677142 

B05 Podíl vysoce citovaných publikací (podíl 

publikací v 10 % nejcitovanějších publikací v 

celkovém počtu)  

ne ne 9,10 % 2019 ČR ne ne kontext ÚV ČR 2018-2019 ÚV ČR pdf roční ÚV ČR https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=677143

B06 Podíl publikací ve spoluautorství veřejného a 

soukromého sektoru v celkovém počtu 

publikací 

ne ne 2,50 % z  celkového počtu 

publikací

2019 ČR ne ne kontext ÚV ČR 2018-2019 ÚV ČR pdf roční ÚV ČR https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=677143

B07 Celkový počet ERC grantů na tisíc 

výzkumných pracovníků ve vládním a VŠ 

sektoru

1,46 počet ERC 

grantů na tisíc 

výzkumných 

pracovníků

ne ne 2020 ČR ne ne kontext ÚV ČR ne ÚV ČR pdf roční ÚV ČR https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=677143

B08 Počet účastí v programu Horizont 2020 na 

tisíc výzkumných pracovníků

32,5 FTE na tisíc 

výzkumných 

pracovníků

ne ne 2020 ČR ne ne kontext ÚV ČR ne ÚV ČR pdf roční ÚV ČR https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=677143

B09 Attractive research systems (EIS) 83,72 EIS ne ne 2019 ČR, EU, NUTS 2 ne ne kontext Evropská 

komise

2012-2019 EK csv, xlsx roční EK https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 

B10 Finance and support (EIS) 66,78 EIS ne ne 2019 ČR, EU, NUTS 2 ne ne kontext Evropská 

komise

2012-2019 EK csv, xlsx roční EK https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 

B11 Vazby (Linkages) (EIS) 92,67 EIS ne ne 2019 ČR, EU, NUTS 2 ne ne kontext Evropská 

komise

2012-2019 EK csv, xlsx roční EK https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 

C01 Absolventi VŠ podle oborů vzdělávání dle 

klasifikace ISCED-F se zaměřením na 

přírodovědné, technické a ICT obory   

18249 počet 28,43% podíl absolventů zmíněných 

oborů na celkovém počtu 

absolventů

2019 ČR sektory, ISCED-F podle české 

národnosti či jiné

kontext ČSÚ, MŠMT 2018-2019 ČSÚ xlsx roční ČSÚ, MŠMT https://www.czso.cz/csu/cizinci/vysoke-skoly

C02 Zaměstnanci výzkumu a vývoje (3leté roční 

průměry)

112752 počet osob ne ne 2019 ČR Sektory provádění ne kontext ČSÚ 2014-2019 ČSÚ xlsx roční ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/1-ukazatele-vav-za-ceskou-republiku-

celkem-7572pshnmm

C03 ICT odborníci celkem 200,5 tis. osob 3,80% podíl na celkovém počtu  

zaměstnaných 

v ČR

2018 ČR, EU Sektory klasifikace CZ-ISCO; 

CZ-NACE

kontext ČSÚ, 

EUROSTAT

2015-2018 ČSÚ, 

EUROSTAT

xlsx roční ČSÚ, 

EUROSTAT
https://www.czso.cz/csu/czso/ict-odbornici

C04 Specialisté v oblasti vědy a techniky 143,1 tis. osob 2,70% podíl na celkovém počtu 

zaměstnaných 

v ČR

2018 ČR Sektory, CZ-ISCO CZ-NACE kontext ČSÚ 2012-2018 ČSÚ xlsx roční ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/specialiste-v-oblasti-vedy-a-techniky-

a-jejich-mzdy

C05 Zahraniční doktorandi jako procento ze všech 

doktorandů

5315 počet osob 

zahr. 

doktorandů

24,52% procentuální podíl 

zahraničních doktorandů na 

všech doktorandech

2020 ČR  ISCED-F 2013 ne kontext ČSÚ 2001-2020 ČSÚ xlsx roční ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/studenti-a-absolventi-vysokych-skol-

v-ceske-republice-2020

C06 Zaměstnanost ve „znalostně intenzivních“ 

činnostech (Employment in knowledge-

intensive activities) 

1608,5 tis.osob 31,60% podíl takto zaměstnaných na 

celkové zaměstnanosti

2017 ČR, EU NACE ne kontext EUROSTAT 2008-2017 EUROSTAT xlsx roční EUROSTAT https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/htec_kia_emp2/

default/table?lang=en

C07 Researchers - Business enterprise sector 44792 počet osob 0,85% procento z ekonomicky 

aktivní populace

2019 ČR, EU podle sektorů 

zaměření

NUTS 3 kontext EUROSTAT 2010-2019 EUROSTAT, 

ČSÚ

xlsx roční EUROSTAT, 

ČSÚ
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-

/sdg_09_30

C08 Podíl zahraničních výzkumníků 

v celkovém počtu výzkumníků ve vládním a 

VŠ sektoru 

ne ne 11,70 % z celkového počtu 

výzkumníků ve vládním a VŠ 

sektoru

2018 ČR ne ne kontext ÚV ČR ne ÚV ČR pdf roční ÚV ČR https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=677143

C09 Počet zaměstnanců nově vyškolených 

v digitálních dovednostech

x x x x 2025 ČR ne ne kontext NP VaVaI x NP VaVaI pdf ad hoc NP VaVaI https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=913172

C10 Počet zaměstnanců zabývajících se ve firmách 

AI technologiemi 

x x x x 2025 ČR ne ne kontext NP VaVaI x NP VaVaI pdf ad hoc NP VaVaI https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=913172

C11 Human resources (EIS) EIS ne ne 2019 ČR, EU, NUTS 2 ne ne kontext Evropská 

komise

2012-2019 EK csv, xlsx roční EK https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 

C12 Employment impacts (EIS) EIS ne ne 2019 ČR, EU, NUTS 2 ne ne kontext Evropská 

komise

2012-2019 EK csv, xlsx roční EK https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 

D01 Aktivní pevné přípojky k internetu ne ne 46,30 podíl na celkovém počtu 

firem v dané velikostní a 

odvětvové skupině (v %)

2020 ČR CZ-NACE ne kontext ČSÚ 2018-2020 ČSÚ xlsx roční ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/pouzivani-internetu-druhy-a-

rychlost-pevneho-pripojeni

D02 Firmy s maximální rychlostí připojení 

k internetu 30/100 Mb/s a vyšší 

ne ne 39,93 / 

14,52

podíl na celkovém počtu 

firem v dané velikostní 

a odvětvové skupině (v %)

2018 ČR ne ne kontext ČSÚ ne ČSÚ xlsx ad hoc ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/internet-druhy-pripojeni-k-internetu-

a-rychlost-pripojeni-ncu23a4j8i

DATASET 3.1a (kontextové indikátory)
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https://www.weforum.org/reports
https://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.volba?titul=Vybran%E9%20ukazatele%20v%20odv%ECtvov%E9m%20%E8len%ECn%ED&mypriznak=RD&typ=1&proc=rocenka.presB&mylang=CZ&jak=4
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https://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.volba?titul=Vybran%E9%20ukazatele%20v%20odv%ECtvov%E9m%20%E8len%ECn%ED&mypriznak=RD&typ=1&proc=rocenka.presB&mylang=CZ&jak=4
https://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.volba?titul=Vybran%E9%20ukazatele%20v%20odv%ECtvov%E9m%20%E8len%ECn%ED&mypriznak=RD&typ=1&proc=rocenka.presB&mylang=CZ&jak=4
https://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.volba?titul=Vybran%E9%20ukazatele%20v%20odv%ECtvov%E9m%20%E8len%ECn%ED&mypriznak=RD&typ=1&proc=rocenka.presB&mylang=CZ&jak=4
https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_s_high_tech_zbozim_vav
https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_s_high_tech_zbozim_vav
https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_s_high_tech_zbozim_vav
https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_s_high_tech_zbozim_vav
https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-2018-report
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-2018-report
https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 
https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje
https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje
https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=677142
https://www.czso.cz/csu/czso/high_tech_sektor
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=913172
https://www.czso.cz/csu/czso/patentova_statistika
https://www.czso.cz/csu/czso/licence
https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 
https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 
https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 
https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 
https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 
https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=853029
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=677142
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=677142
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=677142
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=677142
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=677142
https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 
https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 
https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 
https://www.czso.cz/csu/cizinci/vysoke-skoly
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ukazatele-vav-za-ceskou-republiku-celkem-7572pshnmm
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ukazatele-vav-za-ceskou-republiku-celkem-7572pshnmm
https://www.czso.cz/csu/czso/ict-odbornici
https://www.czso.cz/csu/czso/specialiste-v-oblasti-vedy-a-techniky-a-jejich-mzdy
https://www.czso.cz/csu/czso/specialiste-v-oblasti-vedy-a-techniky-a-jejich-mzdy
https://www.czso.cz/csu/czso/studenti-a-absolventi-vysokych-skol-v-ceske-republice-2020
https://www.czso.cz/csu/czso/studenti-a-absolventi-vysokych-skol-v-ceske-republice-2020
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/htec_kia_emp2/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/htec_kia_emp2/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/sdg_09_30
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/sdg_09_30
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=677142
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=913172
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=913172
https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 
https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html# 
https://www.czso.cz/csu/czso/pouzivani-internetu-druhy-a-rychlost-pevneho-pripojeni
https://www.czso.cz/csu/czso/pouzivani-internetu-druhy-a-rychlost-pevneho-pripojeni
https://www.czso.cz/csu/czso/internet-druhy-pripojeni-k-internetu-a-rychlost-pripojeni-ncu23a4j8i
https://www.czso.cz/csu/czso/internet-druhy-pripojeni-k-internetu-a-rychlost-pripojeni-ncu23a4j8i


D03 Počet projektů s prvky digitalizace 

a umělé inteligence v národních programech 

x x x x 2025 ČR ne ne kontext NP VaVaI x NP VaVaI pdf ad hoc NP VaVaI https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=913172

D04 Počet projektů s prvky digitalizace 

a umělé inteligence s účastí tuzemských 

podnikatelských subjektů 

v mezinárodních programech   

x x x x 2025 ČR ne ne kontext NP VaVaI x NP VaVaI pdf ad hoc NP VaVaI https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=913172

D05 Zvýšení hodnoty služeb celkem 

poskytnutých DIHs tuzemským 

i zahraničním podnikatelským subjektům za 

rok 

x x x x 2025 ČR ne ne kontext NP VaVaI x NP VaVaI pdf ad hoc NP VaVaI https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=913172

D06a Podniky ve zpracovatelském průmyslu 

v Česku využívající průmyslové roboty
ne ne 17,5 % podíl z celkového počtu 

podniků zpracovatelského 

průmyslu

2020 ČR odvětví velikost podniku kontext ČSÚ 2018, 2020 ČSÚ xlsx dvouroční ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/informacni-spolecnost-v-cislech-

2021

D06b Podniky v Česku používající 3D tisk ne ne 6,2 % podíl z celkového počtu 

podniků zpracovatelského 

průmyslu

2019 ČR odvětví velikost podniku kontext ČSÚ 2017, 2019 ČSÚ xlsx dvouroční ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/informacni-spolecnost-v-cislech-

2022

D06c Podniky v Česku využívající placený cloud 

computing
ne ne 28,8 % podíl z celkového počtu 

podniků zpracovatelského 

průmyslu

2020 ČR odvětví velikost podniku kontext ČSÚ 2014-2020 ČSÚ xlsx tříletá ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/informacni-spolecnost-v-cislech-

2023

D06d Podniky v Česku analyzující Big Data ne ne 9,1 % podíl z celkového počtu 

podniků zpracovatelského 

průmyslu

2019 ČR odvětví velikost podniku kontext ČSÚ x ČSÚ xlsx ad hoc ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/informacni-spolecnost-v-cislech-

2024

D07 Počet podniků využívajících AI technologie x x x x 2025 ČR ne ne kontext NP VaVaI x NP VaVaI pdf ad hoc NP VaVaI https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=913172

D08 Počet projektů přenášejících výsledky 

špičkového AI výzkumu do průmyslové praxe 

(zdroj: NP VaVaI) 

x x x x 2025 ČR ne ne kontext NP VaVaI x NP VaVaI pdf ad hoc NP VaVaI https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=913172

D09 Internetová bezpečnost - poskytování 

osobních údajů pro reklamní účely

v Česku

ne ne 45,08 podíl z celkového počtu 

oslovených osob (v %)

2020 ČR muži/ženy

věk

dosažené vzdělání kontext ČSÚ ne ČSÚ xlsx roční ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_spolecnost_v_cislech

Legenda: ne - s uvedením této položky se nepočítá
x - polžka nebyla k datu zpracování k dispozici
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https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_spolecnost_v_cislech

