
 
Digitální dovednosti v ČR v kostce 

Úvod – digitální transformace Česka v rámci EU 

● Úroveň digitální transformace  měří tzv. index DESI 2016 (Digital Economy and 
Society Index). V něm Česko obsadilo 17. příčku z 28  Evropských zemí. Oproti roku 
2015 kleslo o dvě příčky. (Index komplexně hodnotí to, jak země EU postupují na cestě 
k digitální ekonomice a digitální společnosti v pěti kategoriích.) 

● V kategorii „Integrace digitálních technologií ve firmách“ ČR klesla z loňské 
10. příčky na 12. pozici.  

● Malé a střední firmy v ČR ztrácejí pozici evropských lídrů v online prodejích  – pokles 
z loňské druhé p říčky na šesté místo.  

● Podle vládní strategie Digitální Česko 2.0 schválené v roce 2013 je „digitální gramotnost 
stěžejním prvkem pro rozvoj znalostní a informační společnosti“. 

DELab, duben 2016 

Digitální transformace má vliv na všechny firmy bez rozdílu, nicméně mnohem větší tlak 
vytváří na malé a střední podniky včetně živnostníků (MaSP). MaSP jsou, ve srovnání 
s většími společnostmi, relativně citlivější na vliv globální konkurence, která na internetu 
existuje.   

Digitální dovednosti v ČR: máme co dohán ět 
● MaSP zaměstnávají malý počet ICT specialistů. Celkov ě mají limitovaný p řístup 

k pracovní síle s pokro čilými ICT dovednostmi. 1  
● V kategorii pokročilých digitálních dovedností Česko obsadilo až 21. příčku z 28 

evropských zemí. 
● V tzv. základních digitálních dovednostech2 je na tom, co se podílu uživatelů týče, ČR 

relativně dobře, kdy alespoň základní dovednosti mají dvě třetiny (CZ 57 %, NMS13 
48 %, EU15 63 %). V tzv. pokročilejších digitálních dovednostech (potřebných pro 
podnikání či rozvoj kariéry) ale Češi mají co dohánět. Pokro čilé digitální dovednosti si 
osvojila necelá čtvrtina Čechů (23 %), v zemích EU15 je to více než každý t řetí 
(34 %).  

● U několika konkrétních dovedností je rozdíl ČR oproti zemím EU15 nejméně 10 %, 
například u komunika čních dovedností 3 (CZ 52 % vs. EU15 62 %) a schopnosti práce 
se softwarem 4 (CZ 33 % vs. EU15 46 %).  

● České MaSP ještě zřídka využívají sociální sít ě (CZ 23 %, NMS13 34 %, EU15 43 %), 
firmy z EU15 je využívají téměř dvakrát více. Podobně firemní blogy (CZ 4 % vs. 
EU15 14%), které využívají víc než trojnásobně. Nejslabší je využití sociálních médií pro 
komunikaci se zákazníky.  

Silné stránky digitální transformace Česka  
● ČR je v rámci EU nad pr ůměrem, pokud je o využívání webových stránek firmami 

(CZ 82 % vs. EU15 79 %). Jde, podobně jako v EU, zejména o prezentaci produktů 

                                                
1 schopnost zvládat většinu úkolů ve všech hlavních kategoriích (komunikace, informace, řešení problémů a software) 
2 schopnost zvládat jeden specifický úkol v rámci kategorií komunikace, informace, řešení problémů a práce se softwarem 
3 zvládání většiny úkolů v podkategoriích: emailová komunikace, video hovory, sociální sítě 
4 zvládání většiny úkolů v podkategoriích: text, tabulky, editování multimediálního obsahu 



a služeb, ale nadprůměrné je využívání webu pro online objednávky a rezervace  
(CZ 35 % vs. EU15 20 %).  

● ČR také vyniká v elektronickém obchodování, ve službách prodává online 25 % 
českých firem (EU15 20 %), v dalších odvětvích je to v ČR 14 % a v EU15 9 %. Nejvíce 
prodávají online české firmy z cestovního ruchu, telekomunikací a také vydavatelé 
obsahu. 

● MaSP se nedostate čné ICT dovednosti pracovní síly snaží samy řešit a také 
v tomto směru aktivně investují do tréninků zaměstnanců (CZ 20 %, srovnatelně 
s EU15).  

O DELab: desk research Varšavské univerzity hodnotící úrovně vybraných digitálních 
znalostí malých a středních firem a jejich zaměstnanců potřebných ke zvládnutí 
pokročilejších technologií. Identifikuje mezery ve znalostech a prostor pro zlepšení. Srovnání 
mezi evropskými zeměmi a mezi „starými“ a „novými“ členskými zeměmi EU. 

AMSP/IPSOS, duben 2016 

Malé a st řední podnik (MaSP) v České republice si d ůležitost internetu a online 
nástroj ů uvědomují. Zástupci 84 % MaSP říkají, že je důležité být na internetu, 77 % 
takových firem považuje za důležité, aby podnikatel znal možnosti online propagace své 
firmy. Téměř tři čtvrtiny se shodují na tom, že webová prezentace, online reklama a sociálně 
sítě firmám pomáhají rozvíjet byznys. 

MaSP však potenciál internetu zatím naplno nevyužív ají. Své online aktivity plánují však 
jen v polovině případů.  Až 56 % firem, které digitální marketing využívají, vůbec 
nevyhodnocuje výsledky svojí online propagace.  

Nicméně malé a st řední podniky mají o online nástrojích pro podnikání  velmi nízké 
povědomí. Z nich si nejčastěji vybaví webové stránky, které však jmenovalo pouze 44 % 
respondentů. Více než polovina respondentů (56 %) má zájem se v online marketingu lépe 
zorientovat.  

Pro MaSP je rozvoj digitálních dovedností náro čný.  Příčinou současného stavu je 
obecně nízká úroveň digitálních dovedností v České republice způsobená nedostatkem 
snadno přístupných vzdělávacích materiálů a nástrojů na jedné straně a bariérami 
u podnikatelů na straně druhé.  

V rámci sledovaných segmentů se v online marketingu nejlépe orientují za čínající 
podnikatelé, podnikatelé z oblasti cestovního ruchu  a exporté ři. Zároveň také mají 
vyšší zájem o edukaci v této problematice. Naopak menší důraz na tuto oblast kladou 
řemeslníci a podnikatelé z oboru gastro. 

Pro 62 % zástupců MaSP v ČR není lehké získat komplexní p řehled o online 
marketingu. Nejčastějšími bariérami jsou podle nich nedostatek času na delší školení 
(67 %) a nenalezení stránky s uspořádanými informacemi (56 %), nedostatek úspěšných 
případových studií o lokálních firmách (47 %) nebo vzdělávacích programů zdarma (38 %). 
Nejžádanějším formátem je podle respondentů online školení ve formě videí, která pokryjí 
webovou analytiku, partnerský marketing a sociální sítě.  

● Metoda výzkumu: telefonické dotazování podnikatelů a firem a online panelové 
dotazování řemeslníků ve dnech 15. – 23. 3. 2016 

● Vzorek: malé a střední firmy (do 250 zaměstnanců) a OSVČ – 905 respondentů, 
6 segmentů  


