
Digitální technologie nastartují českou ekonomiku  

Cesta k růstu české ekonomiky a novým pracovním místům vede přes digitální technologie 

Praha 25. listopadu 2009: Na vzniku nové iniciativy na pomoc hospodářské transformaci se dnes 
dohodli zástupci významných IT asociací, přední představitelé akademického sektoru a zástupci 
IT společností podnikajících v ČR. Reagují tak na nově zveřejněná data ČSÚ1  zobrazující 
statistiky informační společnosti v ČR. Ta jasně dokazují silnou dynamiku a přidanou hodnotu 
ICT sektoru. 

Například v roce 2007 se ICT sektor v ČR podílel 4,4% na tvorbě HDP (tj. o 2 procentní body 
více než v roce 1995). V roce 2008 bylo jako IT odborníci zaměstnáno téměř 111 tisíc osob, které 
se na celkovém počtu zaměstnaných v ČR podílely 2,2 % (1,5 % v r. 2000). Podíl ICT služeb na 
tvorbě přidané hodnoty v ICT sektoru se pak pohybuje kolem 85 %. 

Z těchto dat, která jsou v souladu se závěry studií prestižních světových institucí (např. LSE2, 
OECD3 ), je zřejmé, že využitím ICT a digitálních technologií může dojít k nastartování 
dlouhodobého ekonomického růstu a tvorbě pracovních míst.    

V této souvislosti je nezbytné prezentovat a na úspěšných příkladech vysvětlovat vládě, politické 
i široké veřejnosti obrovský potenciál ICT sektoru a podmínky za kterých se může uplatnit. Na 
tomto závěru se shodli účastníci semináře „Budoucnost ICT sektoru v České 
republice“ pořádného Českou společností pro systémovou integraci ve spolupráci s Českým 
statistickým úřadem na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze.  

„Rozvoj ICT a podpora využití digitálních technologií musí mít své nezastupitelné místo v každé 
strategii pro zvýšení konkurenceschopnosti naší republiky.“ upozorňuje Jiří Voříšek, prezident 
České společnosti pro systémovou integraci. „Česká republika se musí přizpůsobit novému 
ekonomickému modelu, jehož páteří jsou digitální technologie. To jí poskytne jedinečnou 
příležitost uspět na světovém trhu, “ dodává Milena Jabůrková z IBM ČR.  

 „Na potřebě společné iniciativy jsme se jednoznačně shodli napříč akademickým a soukromým 
sektorem a jsme připraveni ke spolupráci s představiteli vlády a dalších institucí“, uzavírá 
prezident Sdružení pro informační společnost Svatoslav Novák. 

Prvním společným krokem bude zpracování studie o vlivu ICT na česku ekonomiku a jeho 
potenciálu pro růst ve vybraných sektorech našeho hospodářství. Její výsledky spolu s návrhy a 
doporučeními budou předloženy vládě jako příspěvek odborné veřejnosti k debatě o hospodářské 
politice České republiky.   
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1 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_technologie_pm 
2 Studie London School of Economy „The UK’s digital road to economy“, duben 2009 
http://eprints.lse.ac.uk/23830/  
 
3 Studie Organizaiton for economic cooperation and development „ Policy Reponses to the Economic Crises: 
Investing in Innovation for Long-term Growth), červen 2009  http://www.oecd.org/dataoecd/59/45/42983414.pdf  
 


