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Ekonomická diplomacie ČR pomáhá podnikatelům při navazování kontaktů v zahraničí a vytváře-
ní podmínek pro přístup českých subjektů na zahraniční trhy. Čeští exportéři mohou využívat ná-

strojů ekonomické diplomacie, mezi něž patří Klientské centrum pro export (KCE). KCE je jednotné 
kontaktní místo pro české podnikatele, kteří chtějí expandovat na zahraniční trhy. Českým firmám 
nabízí prostřednictvím jednotné zahraniční sítě konzultace a poradenské služby ohledně exportních 
a investičních záměrů. Služby pro exportéry jsou poskytovány také v zahraničí, a to pomocí zastu-
pitelských úřadů a zástupců agentur (Czech Trade a Czech Invest) v rámci Jednotné zahraniční sítě. 

Základem úspěšného působení českých firem v zahraničí jsou kvalitní informace o teritoriích a ob-
chodních příležitostech. MZV ČR připravuje každoročně Mapu oborových příležitostí a v návaznosti 
na celosvětovou proměnu poptávky spojenou s pandemií covid-19 představilo Mapu strategických 
příležitostí. Komplexní informace o jednotlivých zemích mohou čeští podnikatelé nalézt také v Sou-
hrnných teritoriálních informacích (STI) na webu businessinfo.cz. Ve spolupráci s Hospodářskou ko-
morou ČR pořádá MZV ČR exportní semináře a webináře zaměřené na aktuální příležitosti pro firmy 
ve vybraných teritoriích. Jejich seznam naleznete na webu export.cz, kde jsou rovněž k  dispozici 
aktuální články z ambasád o obchodních příležitostech a ekonomice nebo nejnovější číslo časopisu 
Moderní ekonomická diplomacie. 

Významným pilířem ekonomické diplomacie jsou aktivity na zahraničních trzích v podobě Projektů 
ekonomické diplomacie (PROPED), zahrnující akce zastupitelských úřadů ČR zaměřené na podporu 
českých firem. Zapojeni jsou kromě MZV ČR také další ministerstva a úřad vlády. Novým nástrojem 
ED je také program PROPEA. Jeho cílem je podpořit české firmy, jejichž aktivity mají v zahraničí spíše 
investiční charakter. Cílem je snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční 
trhy a posílit kapacity ČR pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích. 

Ekonomickou diplomacii doplňuje také zahraniční rozvojová spolupráce. MZV ČR podporuje české 
firmy při vstupu na perspektivní trhy v rozvojových zemích a pomáhá snižovat rizika jejich působení. 
Posiluje také kapacity jednotlivých firem při projektech s rozvojovým přesahem. 

Bližší informace naleznete na stránkách: 
mzv.cz/ekonomika
export.cz

E K O N O M I C K Á  D I P L O M A C I E 
M I N I S T E R S T VA  Z A H R A N I Č N Í C H  V Ě C Í  Č R



I C T 3

Ú V O D

Pandemie COVID-19 ovlivnila negativně všechna průmyslová odvětví a  její dopady se nevyhnuly ani 
ICT sektoru. ICT však vedle sektorů jako je zdravotnictví navyšuje díky pandemii svůj potenciál růstu, 

jelikož se v jejím důsledku přesunul téměř veškerý společenský život do virtuálního světa. Perspektivním 
oborem zůstane ICT navíc i v post-pandemickém období, protože právě pandemie nastínila možnosti vy-
užití a přidané hodnoty technologií v soukromém i veřejném sektoru. Prudce stoupla poptávka po komu-
nikačních technologiích používaných ve výuce, zvýšil se počet uživatelů online streamovacích platforem 
a v mnohých regionech se dostaly do popředí vládní agendy pro digitalizaci.

V sektoru ICT je za rok 2020 očekáván propad výdajů o 1,6 %. Velký pokles zaznamenají regiony Asie 
a Austrálie, kde se očekává do konce roku 2020 propad výdajů o 5–7 %. V severní Americe je očekáván 
nepatrný pokles výdajů o 0,3 %. Naopak v Evropě by měl sektor ICT dosáhnout za rok 2020 mírného růstu 
ve výši 1,4 %. 

I přes mírný pokles za rok 2020 se však v rámci pandemie ukázalo, že sektor ICT a s ním spojená digita-
lizace nabývají na důležitosti po celém světě. V evropských zemích je v rámci ICT kladen velký důraz na 
smart řešení správy měst, služeb a infrastruktury v rámci konceptu Průmysl 4.0, modernizace telekomu-
nikačních sítí (5G) a big data. Příležitosti v těchto oblastech lze nalézt i v zemích jižní Ameriky. V sever-
ní Americe, kde sektor ICT významně přispívá k růstu HDP, je kladen důraz na rozvoj nových chytrých 
aplikací a s tím spojenou bezpečnost v kyberprostoru. V Asii i nadále pokračuje rozmach robotiky (Jižní 
Korea, Japonsko), snahy o zmodernizování e-governmentu a konceptů smart cities (Kazachstán, Kuvajt, 
SAE). Pozornost si zaslouží i  japonské plány na “digitální jen”. Současná situace převedla pozornost na 
zrychlenou digitalizaci oblastí, které byly během pandemie nejvíce vytížené, a to zejména zdravotnictví, 
školství a státní správy. Velké příležitosti se tak otevírají v oblasti e-learning, e-government či e-commer-
ce. Obecně se jedná zejména o technologie využívané pro komunikace, poskytování distančních služeb, 
trasování nebo využití robotiky ve zdravotnictví. S těmito technologiemi je spojená taktéž vyšší poptávka 
po zvyšování kyberbezpečnosti.
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Maroko

Maroko využilo digitální technologie v boji proti COVID-19. Občanské iniciativy a vláda využívají mo-
derní komunikační technologie v době zdravotnické krize v několika oblastech. Při pokusu zabránit 

šíření viru, podpoře nezaměstnaným a firmám, ale také v běžném životě marockého občana. On-line náku-
py, efektivní a jednoduché doručovatelské služby, internetové bankovnictví a řada dalších služeb prováza-
ných s digitalizací jsou českému zákazníkovi dobře známy již delší dobu. V Maroku však až zdravotnická 
krize odstartovala boom digitalizace a přiměla státní i soukromou sféru změnit dosavadní přístup. Ještě 
před vypuknutím pandemie byla v Maroku zřízena Agentura pro digitální rozvoj, která vytvořila na žádost 
vlády strategii s názvem „Morocco Digital 2025“. Komplexní plán digitální transformace určil hlavní priori-
ty. Maroko má ambice stát se regionálním digitálním hubem, posílit vlastní schopnosti a získat know-how 
v této oblasti a samozřejmě digitalizovat státní správu. Zkušenosti a znalosti zahraničních subjektů tak 
budou v Maroku vítány. České firmy z ICT sektoru tak mají možnost zachytit začátek digitalizace v severní 
Africe a být součástí celého procesu.

Tunisko

Digitalizace, informační a komunikační technologie jsou v centru pozornosti nejen Tuniska, které se 
prezentuje jako lídr kontinentu, ale celé Afriky. ICT je dynamicky se rozvíjející odvětví a hybná páka 

inovací v transformaci tuniské administrativy i ekonomiky, v karanténě se osvědčil home office. Tunisko 
se nyní snaží dohnat zmeškané průmyslové revoluce alespoň na poli digitálních technologií. Sanitární 
krize ukázala na nefunkčnost digitalizace státní administrativy, komerční banky budou hledat nový trh 
a zaměří se na retailové bankovnictví. Bezkontaktní platební styk je omezeně funkční a zasíťování optic-
kou kabeláží představuje rozsáhlé příležitosti pro rozvoj e-commerce, který by Tunisko v době pandemie 
ocenilo. Digitalizace současně vytvoří podmínky k implementaci celého portfolia moderních technologií 
„Smart city“, disponibilních „off the shelf“, připravených k implementaci, která se rychle ukáže jako ne-
zbytná vzhledem k populační explozi na kontinentu doprovázenou koncentrovanou urbanizací. 

A F R I K A
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Argentina

Mobilní a širokopásmové připojení k internetu je v Argentině o zhruba 15 % pomalejší než v sousedních 
zemích a vláda chce tuto situaci napravit. Problémy představuje i geografie země, neboť obyvatelstvo 

je koncentrováno v několika městech s velkými vzdálenostmi mezi nimi. Příležitosti se tedy vyskytují ve 
stavbě vysílačů mobilního signálu, kterých chybí přes 20 tisíc. Šanci mohou mít nejen dodavatelé techno-
logií, ale i nezávislí operátoři těchto mobilních vysílačů. Páteřní síť optického vlákna společnosti ARSAT 
potřebuje rozšířit do domů a firem. Do budoucna se plánuje pokrýt celou zemi signálem 4G. Společnost 
ARSAT realizuje Národní internetový plán, díky němuž chce k širokopásmovému internetu připojit přes 
1 300 měst a obcí. Investují i soukromé společnosti (Claro, Personal, Nextel, Movistar), včetně příprav na 
výstavbu sítí 5G. Argentinské on-line společnosti Mercado Libre se říká „latinskoamerický Amazon“, ten 
vytváří okolo sebe částečně otevřenou síť obchodních, logistických a finančních společností, které vytvá-
řejí ekosystém propojených entit, do nichž se mohou zapojit i české firmy.

Chile

Penetrace internetu v Chile představuje 115,8 připojení k  internetu na každých 100 obyvatel. 84,4 % 
připojení probíhá prostřednictvím mobilních telefonů. Prostřednictvím e-governmentu je státem nabí-

zeno více než 500 druhů různých služeb a administrativních úkonů. ICT stále významněji přispívá k růstu 
HDP. Roste poptávka po sub-sektorech ICT, jako je vývoj SW, kybernetická bezpečnost, poskytování počí-
tačových služeb atd. Zájem je také o obory spojené s umělou inteligencí.

Kanada

V odvětví informačních a komunikačních technologií na kanadském trhu působí téměř 40 tis. společnos-
tí, většina spadá do oblasti softwarových a počítačových služeb. ICT jako rostoucí obor také významně 

přispívá k růstu kanadského HDP, roční hodnota sektoru činí cca 90 mld. CAD a blíží se 5 % národního 
HDP. Úspěch slaví primárně sub-sektory ICT, jako je vývoj SW, kybernetická bezpečnost poskytování po-
čítačových služeb, ale dynamicky rostou i sektory typu fintech a obecně ICT orientované startupy. Velkou 
perspektivu také mají obory spojené s umělou inteligencí a informační technologie spojené s robotikou 
a vyspělou výrobou (což jsou témata, na která Kanada klade rostoucí důraz a vládní i soukromé investice). 
V  důsledku pandemie budou muset výrazně urychlit investice do IT především zdravotnický a  veřejný 
sektor. Potřeba spolupráce na dálku zvýší poptávku po telekomunikačních službách a přinese nové příle-
žitosti v oblasti aplikací a platforem pro spolupráci, přesunu práce a dat do cloudu, jakož i souvisejících 
bezpečnostních technologií.

A M E R I K A
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Kolumbie

Pandemie pouze potvrdila správnost orientace Kolumbie na nové technologie (podpora orientace na 
takzvanou oranžovou ekonomiku) – e-commerce zaznamenal nárůst o 40 %, došlo k rozvoji mobilních 

aplikací a nároků na digitální sítě, vzhledem k přesunu na práci z domova (teletrabajo). Dle nově zřízeného 
(leden 2020) Ministerstva pro vědu, technologie a inovace lze rovněž očekávat posun v digitalizaci státní 
správy. Další příležitosti lze očekávat v  oblasti fintech, kde se rychle proměnily spotřebitelské návyky 
ohledně způsobu placení (před krizí v drtivé většině hotovostní), kdy byl zaznamenán čtyřicetiprocentní 
nárůst prvouživatelů on-line bankovnictví, bankovních karet a plateb přes mobilní telefon, přičemž na 
60 % těchto prvouživatelů dle průzkumu bankovní asociace Asobancaria hodlá u tohoto způsobu placení 
již zůstat. Pro české firmy se tak otvírají příležitosti například v oblasti dodávek specializovaného softwa-
ru, kybernetické bezpečnosti, posuzování úvěruschopnosti, zpracování dat, platebních platforem apod.

Mexiko

V Mexiku stále stoupá poptávka po pokročilých technologiích a inovativních výrobcích napříč sektory. 
Zájem je o spolupráci v aplikovaném výzkumu, ale i o konkrétní oblasti jako Průmysl 4.0, Smart Cities, 

Life Sciences, IT a další. Se změnou fungování v dopadu COVID-19 se očekává další nárůst poptávky po 
řešeních umožňujících práci na dálku, dálkové řízení provozu, bezpečnou správu a sdílení dat, ale samo-
zřejmě i internetový obchod a FinTech řešení.

Peru

V lednu 2020 vláda schválila takzvanou Digitální agendu pro 200. výročí: seznam kroků nezbytných 
k digitalizaci veřejné správy Peru s cílem usnadnění administrativních úkonů občanů, jež se vláda 

zavázala splnit do roku 2021, kdy Peru oslaví významné výročí 200 let od své nezávislosti. Podle Intera-
merické rozvojové banky (BID) potřebují v současnosti Peruánci v průměru 8 hodin na vyřízení běžného 
administrativního požadavku, což je 2. nejdelší doba v Latinské Americe. BID se také stal hlavním part-
nerem Peru v implementaci digitalizace na úrovni státní správy. Finančně podporuje aktivity nově vytvo-
řeného Generálního sekretariátu pro digitalizaci (ministerský orgán), včetně poskytnutí grantu ve výši 
10 mil. USD na vytvoření interoperabilní vládní platformy, kde by občané na jednom místě mohli snadno 
elektronicky vyřídit všechny své dotazy či požadavky. BID bude také financovat zavedení digitalizace pro 
24 nejvíc žádaných občanských procesů, mezi něž patří například obecní provozní licence, osvědčení 
o policejním záznamu, on-line policejní hlášení, služby související s digitální identitou a také zdravot-
nické, vzdělávací a soudní služby (např. elektronický repozitář rozsudků). Lze očekávat, že v souvislosti 

A M E R I K A 
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s COVID-19, kdy jsou veřejné instituce nuceny ustupovat od osobních účastí občanů, vzroste použití di-
gitálních procesů ještě více. V dubnu 2020 spustila vláda digitální propojení mezi jednotlivými regiony, 
takzvaný GORE Digital. Cílem je sdílení informací a novinek, především z oblasti telemedicíny a vzdělání 
tak, aby mohly být k užitku i  sociálně slabším obyvatelům v  izolovaných částech země. Ministerstvo 
dopravy také zintenzivnilo snahy o zavedení páteřní internetové sítě do všech regionů a nově kvůli CO-
VID-19 do tohoto projektu investovalo 850 mil. solů (122 mil. Kč). Za účelem umožnění práce i vyučování 
z domova během pandemie i v těžce dostupných oblastech rozdala navíc vláda tamním rodinám celkem 
již 850 tisíc tabletů. Vláda se také již nyní začíná zabývat možností elektronického hlasování během 
nadcházejících prezidentských voleb v dubnu 2021. Při tom všem si peruánská vláda zároveň uvědo-
muje nezbytnost ochrany soukromí dat uživatelů on-line, a proto v únoru přijala Rámec pro digitální 
důvěru, který stanovuje ty nejpřísnější standardy zajištění bezpečného přístupu na internet při sdílení 
osobních dat. V této souvislosti plánuje vybudovat Národní centrum dat, které by bylo zodpovědné za 
digitální bezpečnost, a aktivně v této souvislosti hledá pomoc ze zahraničí (kapacitace, přenos znalostí). 
Nejvíce zatím spolupracuje s Jižní Koreou, která sekunduje své experty přímo v Generálním sekretariátu 
pro digitalizaci Peru. Kromě veřejné digitalizace začalo Peru obecně více investovat do podpory inovací 
a on-line řešení. Nově přijatý vládní Plán pro lepší konkurenceschopnost 2019–2030 předpokládá po-
stupný nárůst veřejných investic do ICT, včetně vytvoření centralizované digitální datové platformy, kte-
rá umožní žadatelům přímo a transparentně se ucházet o vládní prostředky na vývoj inovací a poskytne 
informace o programech a datech Národního systému vědy a technologie (SINACYT). Již nyní funguje 
v rámci Ministerstva produkce nová platforma „Innovate Peru“ (Inovuj se, Peru) s cílem zapojení sou-
kromého sektoru na vývoji a zavádění digitálních řešení. ICT firmy, inženýrské asociace či programátoři 
zde mohou nalézt informace o tendrech, hackathonech a dalších výzvách v oblasti využití AI, internetu 
věcí, blockchains, robotiky, smart cities apod. Stejně tak nyní Peru zavádí digitalizaci těžebního sektoru 
prostřednictvím systémů automatizace výrobních procesů a kontroly energie a perforace. Ty umožňují 
kontinuitu prací v dolech i na dálku. 
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Spojené státy americké

Pro sektor informačních technologií v USA přinesl COVID-19 řadu výzev, ale též dlouhodobých příleži-
tostí. Některé trendy – od práce z domova přes boom on-line nákupů po distanční vzdělávání či teleme-

dicínu nebo internet věcí se natrvalo zakotvují do americké společnosti. Další rozvoj těchto trendů však 
bude vyžadovat masivní expanzi hardwarové datové infrastruktury, a  to zejména multi-cloud a 5G sítí, 
které zajistí vysokorychlostní přesun velkých objemů dat. Pro zajištění skutečně efektivního hybridního 
způsobu práce (tj. kombinaci práce z domova a z kanceláře) nestačí jen rychlá data, potřeba je zajistit 
i vzdálený přístup k firemním datům a app/softwaru, což zvyšuje poptávku pro řešení typu virtual desktop 
infrastructure a SaaS. Výměnu e-mailů a telefonáty stále častěji nahrazují telekonference a virtuální kon-
zultace, poptávka je přitom po řešeních, které zajistí stabilní spojení, co nejintuitivnější ovládání a proži-
tek co nejbližší fyzické interakci. Pro telemedicínu, on-line vzdělávání či práci je třeba zajistit i vysokou 
míru bezpečnosti tak, aby byl chráněn přístup k firemním datům, k citlivým osobním údajům či pro zajiště-
ní autenticity uživatelů. Předpokládá se proto potřeba dalších mohutných investic do cybersecurity. S tím, 
jak se nakupování přeneslo do digitálního světa, roste poptávka po co nejefektivnější logistice dopravy 
a  (bezkontaktní) interakci a dodávce zboží klientům, ale též po technologiích a softwaru umožňujících 
lépe predikovat nálady zákazníků či zvýšit prožitek z nakupování – od AI consumer analytics přes aug-
mented reality po AI chatbot zákaznickou podporu, která je k dispozici 24/7. Všechny tyto trendy budou 
přitom probíhat paralelně, což otevře pole pro zcela nové byznys modely.



I C T 9

E V R O PA

Belgie

Pandemie COVID-19 výrazně změnila pohled Belgie na sektor ICT a jeho využití v mnoha oblastech. Va-
lonsko již představilo vlastní plán obnovy po koronavirové krizi s názvem „Get up Wallonia“ a stanovilo 

si čtyři nejdůležitější cíle, mezi které v neposlední řadě zahrnulo také změny v praxi – zejména potřebu 
stimulovat masivní využívání digitálních technologií ve státní správě a školství, především on-line výuku. 
Taktéž Vlámsko chce podstoupit digitální transformaci. V kontextu pandemie identifikovalo potřebu za-
vést digitální plánování dodavatelského řetězce, tedy využít technologie umělé inteligence a velkých dat 
k analýze poptávky v obchodním sektoru. 

Bosna a Hercegovina

Pandemie koronaviru přitáhla pozornost k  tématu digitalizace. Mohla by se stát impulzem pro rozvoj 
e-commerce. Nakupování přes internet zatím nebylo příliš rozšířené, přestože technické podmínky v podo-

bě dostupnosti internetu a rozšířenosti digitální techniky jsou v Bosně a Hercegovině příznivé. Omezení v době 
pandemie ovšem přiměla obchodníky hledat nové formy prodeje. Důležitým tématem je také digitalizace ma-
lých a středních výrobních podniků v exportních odvětvích. Digitalizace výroby a interních procesů je podmín-
kou pro to, aby tyto firmy obstály v konkurenci na trhu EU. Je pravděpodobné, že se v důsledku pandemie koro-
naviru ještě zvýší pozornost, kterou v Bosně a Hercegovině digitalizaci věnují mezinárodní donoři. Digitalizace 
státní správy je stále na nízké úrovni. S podporou Světové banky a dalších donorů byly připraveny strategie 
jejího rozvoje, pokrok je však zatím pomalý. Narůstá také zájem o téma chytrých měst a inteligentního řízení 
dopravy. Rozvoj v této oblasti silně podporuje Rozvojový program OSN (UNDP), projekty jsou financovány ale i z 
dalších zdrojů. Slibně se rozvíjí rovněž domácí sektor IT služeb. Přibývá místních startupů i zahraničních inves-
torů, kteří v Bosně a Hercegovině zakládají centra pro poskytování IT a dalších sdílených podnikových služeb.

Černá Hora

Dosavadní závislost Černé Hory na turismu vedla vládní představitele k rozhodnutí, že musí dojít ke změně 
směřování ekonomiky. Dopad koronavirové krize správnost tohoto rozhodnutí potvrdil. V posledních dvou 

letech vláda Černé Hory začala vyvíjet zvýšené úsilí v oblasti podpory rozvoje moderních technologií. V opšti-
nách (krajích) začínají budovat tzv. technologické inkubátory, které mají podpořit inovativní firmy, v závěru 
roku 2019 byl vyhlášen tender na vybudování nového Národního vědecko-technologického parku v Podgorici 
apod. Je zřejmé, že změny v nasměrování černohorské ekonomiky nelze dosáhnout ihned a není to možné ani 
bez pomoci partnerů ze zahraničí a spolupráce s nimi. Černá Hora je otevřena spolupráci jak v rámci regionu 
západního Balkánu, tak i se státy Evropské unie. Nabízí se tak potenciál pro uplatnění i českých firem. 
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Finsko

V oblasti ICT jsou v rámci dlouhodobě silné orientace Finska na digitalizaci poptávána softwarová řešení 
aplikovatelná v širokém spektru odvětví, zejména pro zdravotnictví, sociální péči, vzdělávání/školení, 

systémy veřejné správy, podnikové procesy, logistiku a optimalizaci dodavatelských řetězců. Vznikající 
trh technologií využívajících zpracování „velkých dat“ a aplikaci umělé inteligence nabízí nové příležitosti 
v oblasti dopravního plánování či lékařské diagnostiky a kybernetické bezpečnosti, do níž spadá i ochrana 
dat jednotlivců, která je nutným předpokladem pro efektivní a bezpečné fungování již zmíněného.

Francie 

Koronavirová krize posílila úvahy o potřebě snižování rizika přerušení subdodávek výrobních dílů ze 
vzdálených zemí, což je příležitost pro nabídky zařízení a návodů pro flexibilní místní výrobu někte-

rých dílů tiskem 3D. Další růst poptávky lze odhadovat také po produktech softwarového inženýrství pro 
automatizované řízení výrobních a logistických procesů na dálku a po technologiích pro hygienickou bez-
kontaktní identifikaci osob u kontrolovaných vstupů.

Irsko

Nová irská vláda klade silný důraz na digitalizaci, včetně budování digitální infrastruktury. Projekty 
budou zaměřeny na segmenty e-health, e-government a e-learning, ale také na cestovní ruch a digi-

talizaci malých a středních podniků. Vláda vyčlenila 3 mld. EUR na vybudování vysokorychlostního širo-
kopásmového internetového připojení pro 1,1 mil. občanů, zejména ve venkovských oblastech. Z důvodu 
dodatečného zatížení internetové sítě souvisejícího s vyšším počtem lidí pracujících z domova vláda alo-
kovala dalších 150 mil. EUR na urychlení výstavby internetového připojení. V oblasti ICT lze do budoucna 
očekávat zájem o řešení problematiky bezpečnosti dat, virtuální reality a zejména umělé inteligence (AI).
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Itálie 

Itálie je jednou z předních zemí, která implementuje roboty do výrobních procesů. V roce 2019 obsadila 
šesté místo ve světovém měřítku v zapojení robotů do průmyslové výroby od strojírenství až po kosmic-

ký průmysl. Na šestém místě se umístila i ve výzkumu a vývoji. Právě robotika si udržela vysokou úroveň 
poptávky i v období pandemie a v této souvislosti má velkou budoucnost. Jedná se například o její zapojení 
do zdravotnických zařízení na bezpečnou a spolehlivou sterilizaci prostor, ve kterých se nacházejí paci-
enti nakažení virem COVID-19, ale roboti mohou také působit v rámci ochrany a prevence na místech se 
zvýšeným rizikem přenosu koronaviru. Vyšší investice se očekávají do telemedicíny, monitoringu infekcí 
a sledování rizikových pacientů. Italské ministerstvo pro inovace ohlásilo již během pandemie nezbytnost 
technologických řešení určených pro telemedicínu, například software a  aplikace pro léčbu na dálku, 
monitoring rizika nakažení a pacientů. Obor, který velmi intenzivně nabírá na obrátkách, je dezinfekce 
a čištění pracovních a ostatních prostor, hromadných dopravních prostředků apod. V této souvislosti při-
pravuje Itálie Národní program pro robotiku, který bude napojen na evropský fond na vývoj a výzkum. 
Bude se zaměřovat především na využití robotiky v  průmyslu 4.0, při inspekcích a  údržbách dopravní 
infrastruktury a v potravinářství a zdravotnictví.

Kypr

Stav digitalizace státní správy a možnosti komunikace občanů i firem s orgány státní správy neodpo-
vídají aspiracím Kypru stát se regionálním centrem obchodu v regionu, zejména v postkoronavirové 

době. Modernizace služeb se stala jednou z priorit vlády již v roce 2019, během pandemie ale získala zcela 
nový rozměr a prostředky. Vláda vytvořila nové ministerstvo pro inovace vybavené velkorysým rozpočtem, 
do jehož čela byl jmenován zkušený manažer z mezinárodního IT podniku. České firmy a  jejich řešení 
můžou nalézt uplatnění především v oblastech automatického zpracování dat, SW síťové infrastruktury 
a databázových systémů, autentifikace či kybernetické ochrany IT systémů. Vedle státní správy se nabízejí 
také příležitosti v oblasti finančních technologií, kde poroste poptávka ze stran bank a pojišťoven, kterým 
se v důsledku pandemie COVID-19 daří měnit dlouhodobě zakořeněné rigidní návyky klientů.

Německo

Pandemie koronaviru zdůraznila potenciál digitalizace. Práce s využitím digitálních nástrojů se osvědči-
la, proto se očekává, že její použití se bude dál rozšiřovat a rozvíjet i po skončení pandemie. Především 

roste zájem o technologická řešení pro home office či pro státní správu (e-government) a digitalizaci všech 
škol. Německo má v plánu vytvořit podpůrný program pro rozvoj digitálních dovedností pro zaměstnance 
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kvůli nedostatku kvalifikovaných osob, což by mohlo představovat příležitosti pro české firmy ve formě 
poskytování těchto digitálních služeb. Pro plynulé zavedení digitalizace plánuje Německo do roku 2025 
výstavbu 5G sítě s cílem poskytnout ultrarychlou mobilní komunikaci. Aktuální studie odhadují úspory 
v souvislosti s digitalizací (v důsledku zvyšování produktivity) ve vybraných sektorech (chemický, strojí-
renský, elektrotechnický, automobilový průmysl, zemědělství, IT) do roku 2025 na 78,7 mld. EUR. Obrat 
v ICT v Německu roste v posledních letech mezi 2–4 %. Potenciál pro české firmy (včetně start-upů) lze 
nalézt nejen v dodávkách elektronických zařízení, ale především v aplikacích využívaných ve zmíněných 
oborech a aplikovaném výzkumu. Německá inovační politika s heslem „od nápadu k úspěchu na trhu“ 
vytvořila několik programů na podporu vývoje a výzkumu nových technologií. Na základě zákona o da-
ňové podpoře výzkumu a vývoje, který vstoupil v platnost 1. ledna 2020, se odhaduje, že v příštích 5 le-
tech získají firmy výzkumné granty ve výši zhruba 5,6 mld. EUR. Před pandemií investovaly firmy kolem 
72,1 mld. EUR do vlastního vývoje. Z německého HDP jde celkově 3,13 % na výzkum a vývoj. Mezi inovace, 
které představují příležitost pro české firmy, je na prvním místě využití umělé inteligence, která nalézá 
uplatnění prakticky ve všech průmyslových odvětvích. Silný rozvoj lze očekávat i v dalších oblastech infor-
mačních technologií, jako jsou internet věcí, smart řešení pro správu obcí a měst nebo big data.

Nizozemsko

Nizozemsko je považováno za jeden z  nejvyspělejších trhů z  hlediska používání internetu, jedná se 
o nejvíce propojenou zemi v Evropě a má rovněž nejvyšší rychlost připojení. Operuje zde 60 % klí-

čových společností ICT oboru (Microsoft, Cisco, Interxion, Infosys, Huawei, Oracle, Intel, IBM, Verizon). 
Stejně tak je centrem pro segment počítačových her (Guerrilla Games, Perfect World, Kixeye, Activision 
Blizzard). Amsterdam je sídlem AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), celosvětově druhého peeringo-
vého centra; v Eindhovenu je nejvyšší koncentrace IT vůbec (nejinteligentnější čtvereční kilometr) a v En-
schede je v rámci univerzity Twente největší IT institut. Nizozemsko je leaderem v oblasti kybernetické 
bezpečnosti – The Hague Security Delta je největší bezpečnostní cluster v  Evropě, zahrnující více než 
300 veřejných i soukromých organizací. Možnost uplatnění je i v oblasti ICT služeb (antivirová ochrana, 
integrace informačních systémů a sítí, bezpečnostní systémy).

Rakousko

Výsledkem vládních opatření proti COVID-19 je rozšíření povědomí o digitálních řešeních a možnos-
tech vzdáleného přístupu, což Rakousko posunulo o krok dále k digitální společnosti. Z intenzivnější 

organizace práce a výuky v digitálním prostředí vyplývá obchodní potenciál pro široké portfolio softwaro-
vých výrobků a služeb IT, zejména pokud jde o praktické aplikace digitální komunikace, Cloud Computing 
a učení se na dálku, kybernetickou bezpečnost a řešení e-commerce. Nedávná studie Institutu vyšších 
studií (IHS) ukázala, že rakouské malé a střední podniky mají ve srovnání zemí EU rezervy především 
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v oblastech e-commerce, marketingu na sociálních sítích a využívání cloudových služeb. Příležitosti pro 
subdodavatele mobilních operátorů se vyskytují v oblasti plošné výstavby sítí 5G, kterou má Vídeň do 
roku 2022 podpořit částkou 20 mil. EUR. Plánovány jsou také další investice do výstavby širokopásmo-
vého připojení. Do digitalizace v  oblasti vzdělávání by v  příštích letech mělo být investováno 440 mil. 
EUR. Nezávisle na COVID-19 jsou perspektivní oblasti sběru, zpracování a analýzy velkých dat (big data), 
aplikace umělé inteligence (AI) a Machine Learning, které umožňují predikci zákaznického chování a jsou 
používány téměř ve všech průmyslových odvětvích. Existuje poptávka po řešeních Cloud-SaaS (Software 
as a Service), Augmented a Mixed Reality (AR/MR), například pro předávání znalostí, nebo po aplikacích 
vzdálené údržby (Remote Support). Předmětem veřejných zakázek jsou často digitální přístupové systémy, 
systémy registrace návštěvníků a správy parkovacích zařízení.

Rumunsko

Pro české firmy mohou být perspektivní například: možnosti dodávek technologií, specializovaného SW 
pro řízení průmyslových provozů a call center, dodávky SW řešení pro ochranu firemních dat, partici-

pace na projektech programu digitální agendy pro nové programovací období 2014–2020 za 2,4 mld. EUR. 
Pro české firmy může být perspektivní například narůstající trend v oblasti smart technologií.

Řecko

Významné postavení v českém exportu získává vybavení pro telekomunikace a informatiku. Vývoz stro-
jů pro automatické zpracování dat, monitorů, paměťových zařízení, optických vláken apod. roste. 

Pandemie zdůraznila význam digitalizace, IT a telekomunikací a vytvořila prostor pro růst vývozu těchto 
komodit. 

Slovinsko

Pandemie COVID-19 poukázala na nutnost přítomnosti a fungování ve virtuálním světě a odhalila slabi-
ny stávajících systémů. Lze proto očekávat, že se již dříve avizovaná digitalizace pracovních procesů 

v důsledku pandemie urychlí napříč všemi sektory. Slovinsko bude usilovat o další zdokonalování systémů 
e-government, e-health, e-shopů a o rozšiřování nabídky on-line služeb, zvýšenou pozornost bude věnovat 
také kybernetické bezpečnosti a problematice ochrany osobních údajů. Během stavu pandemie zazna-
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menalo on-line nakupování značný růst. Do budoucna se očekává výrazná výhoda pro obchodníky, kteří 
budou schopni zákazníkům nabídnout kombinaci kamenných obchodů i on-line služeb. Prodejci budou 
tedy nadále vyhledávat platformy e-commerce a  zejména inovativní technologie, které budou zaměře-
ny na vylepšení nákupního procesu pro spotřebitele. Slovinsko se v době pandemie potýkalo s akutním 
nedostatkem konferenčního vybavení (zejména hardwaru) a i po ukončení výjimečného stavu se mnohé 
veřejné i soukromé subjekty rozhodly do jisté míry zachovat home office, resp. kombinaci klasického pra-
covního procesu a práce z domova. Proto lze předpokládat, že bude poptávka po těchto produktech a také 
po programovém vybavení pro vzdálený přístup existovat také do budoucna. 

Španělsko

V zemi je poptávka po vyspělých produktech a službách v oblasti informačních a komunikačních tech-
nologií. Toto odvětví bylo v návaznosti na pandemii COVID-19 vyhodnoceno jako prioritní a napříč 

všemi sektory bylo konstatováno, že je třeba se v nadcházejícím období soustředit na zlepšení digitál-
ních služeb, budování technologické a digitální suverenity a posílení a rozšíření internetové dostupnosti 
a k  tomu potřebné infrastruktury. Jednou z hlavních priorit bude rozvoj moderních řešení k zajištění 
funkčnosti firem a státní a veřejné správy v případě potřeby práce z domova. Další příležitosti, které by 
měly mít české společnosti na paměti, se nacházejí v následujících oblastech: inteligentní sítě pro efek-
tivnější využívání energie; technologie související s konceptem smart cities (inteligentních měst), které 
jsou určeny k řízení stále složitějších městských prostředí; internet věcí, kdy mnoho sítí bude propoje-
no a budou zahrnovat schopnosti bezpečnosti, analýzy nebo správy; kybernetická bezpečnost; FinTech 
nebo big data, což otevírá nové oblasti činnosti pro podniky, které se zabývají zkoumáním, inovacemi 
a vývojem. Automatizace průmyslového sektoru jde ruku v ruce s vývojem technologií pro jejich řízení 
a ochranu před napadením. 

Švýcarsko

Epidemiologická krize zvýraznila roli digitalizace. Mnohá v krizi zavedená nouzová řešení se osvědčila 
a Švýcaři, kteří byli v této oblasti doposud zdrženliví, je budou využívat a rozvíjet i nadále. Jedná se 

především o technologie, které umožňují distanční řešení pracovních procesů, schůzek, práce z domova, 
rozdělení pracovních týmů, bezkontaktní platby, on-line nakupování atd. Vhodné příležitosti lze tudíž na-
lézt v mnoha ICT sektorech, například v e-commerce, FinTech, e-learning, e-games apod. Perspektivní jsou 
především softwarové, antivirové a inteligentní aplikace. Technická řešení, kterými disponují například 
švýcarské banky, pojišťovny a velké korporace, byla vyvíjena v 70. letech 20. století. S ohledem na vysoké 
náklady na jejich údržbu a jejich zastaralost bude mít švýcarský trh nejméně do roku 2024 vysokou ab-
sorpční schopnost právě pro nejmodernější inovovaná technologická řešení, a to zejména v oblasti vývoje 
a správy IT systémů.
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Velká Británie

Již v akutní fázi pandemie byla obrovská poptávka po digitálních a on-line řešeních umožňujících zajistit 
služby při zachování fyzických rozestupů, ale i například distanční fungování pracovních týmů (home 

offices). A tento trend bude pokračovat. On-line nakupování v době krize dramaticky narostlo a služby 
typu Amazon využívá i stát pro realizaci svých dodávek, například testů. Poptávka bude vzrůstat jak po 
platformách a řešeních pro e-commerce, herní průmysl, rozšířenou a virtuální realitu, digitální marketing 
a EdTech, tak po fyzické infrastruktuře pro internetové připojení. Příležitosti budou tedy mj. v inovativ-
ních, interaktivních, personalizovaných, na umělé inteligenci založených řešeních pro e-commerce. Pokud 
jde o  fyzickou infrastrukturu pro připojení, vláda hodlá zajistit takový rozvoj infrastruktury, aby každá 
domácnost měla možnost gigabitového širokopásmového připojení kabelem do roku 2025. Aktuálně ta-
kovou možnost mají 4 mil. domácností a dalších 26 mil. stále potřebuje modernizaci připojení (v současné 
době je optikou připojeno pouze 13 % všech nemovitostí v zemi, ve srovnání se 62 % ve Španělsku, 22 % 
v Mexiku či 81 % v Jižní Koreji). Vláda v současné době přislíbila 5 mld. GBP, aby umožnila venkovským ob-
lastem rychlé připojení optickým vláknem. Rovněž ve finančním sektoru budou hrát inovace zásadní roli, 
zejména v oblastech finanční inkluze, financování malých a středních podniků a digitální transformace 
sektoru finančních služeb. Inovace v tomto sektoru také budou moci těžit ze státní podpory, vytvořen již 
například byl fond ve výši 1,25 mld. GBP. Balíček zahrnuje investiční fond Future Fund ve výši 500 mil. GBP 
pro společnosti s vysokým růstem zasažené krizí. IT řešení přijdou ke slovu také při nastavování nové po-
doby dopravního systému v kontextu pandemie COVID-19: Ministr dopravy se již sešel s firmami Google, 
Microsoft a Citymapper s cílem analyzovat dostupná data a vyvinout aplikace, které pomohou veřejnosti 
ukázat zatížení cestovní sítě v reálném čase. 
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Izrael 

Izrael se řadí mezi státy s největším podílem investic do oblasti R&D vzhledem k HDP na světě – ročně 
investuje okolo 4,8 % svého HDP do civilního R&D, přičemž téměř 85 % těchto investic pochází z privátní 

sféry. Izraeli se přezdívá také „Start-up Nation“, neboť v zemi funguje okolo 6 400 aktivních start-upů v růz-
ných stádiích vývoje (Seed, A round, B round, C round), sídlí v ní na 375 vývojových center nadnárodních 
korporací včetně gigantů jako Intel či PayPal a působí na 490 soukromých Venture Capital fondů. Nejvíce 
investic proudí do sektoru ICT & Software development, v jehož rámci se zvyšuje podíl investic zejména 
do start-upů, které se zaměřují na oblast kybernetické bezpečnosti, umělé inteligence, analýzu tzv. big 
data, internet věcí (IoT) a fin-tech nástroje. Narůstá počet start-upů v segmentech Průmyslu 4.0, umělé 
inteligence, virtuální reality a technologií block-chain. Z dalších sektorů se rozvíjí také oblast přírodních 
věd, zejména v  segmentu e-health a  analýz velkých objemů zdravotnických dat (mj. také v  souvislosti 
s COVID-19). Rychle narůstá také počet firem v oblasti tzv. smart mobility. Příležitost pro české firmy exis-
tuje také v oblasti aplikovaného výzkumu. Technologická agentura ČR ve spolupráci s Izraelskou inovační 
autoritou vyhlašuje od roku 2018 každoročně (zpravidla v květnu) veřejnou soutěž pro podávání společ-
ných projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce DELTA. Program umožňuje českým a izraelským 
firmám podávat společné projektové žádosti v aplikovaném výzkumu.

Japonsko

Jako ve všech ostatních vyspělých ekonomikách, i v případě Japonska platí, že míra využití informačních 
technologií ve společnosti je velmi vysoká. Vyhlášený stav nouze, který většinu Japonců na téměř dva 

měsíce roku 2020 přiměl k přechodu na intenzivní on-line provoz, tuto skutečnost pouze podtrhl a zvý-
šil potřebu kvalitního a spolehlivého zajištění obecných IT technologií, jako je kybernetická bezpečnost, 
zpracování velkého množství dat, monitoring sítí nebo kvalitní lokalizační a  překladatelské programy. 
Přechod velkého množství firem na alespoň částečný provoz typu home office pak vyvolal velkou poptávku 
po digitalizaci dokumentů, rozvoji systému on-line plateb a urychlení příprav na tzv. „digitální jen“, který 
by měl spočívat v propojení systémů bezhotovostních plateb, nezávisle poskytovaných v současnosti ně-
kolika různými institucemi (zejm. komerční banky, provozovatelé městské hromadné dopravy a mobilní 
operátoři). K dalším perspektivním odvětvím ICT, které vyjdou z aktuální krize posíleny, pak lze zařadit 
také oblast internetu věcí, umělé inteligence nebo efektivního řízení municipalit a jejich kompletní infra-
struktury (tzv. „smart cities“).
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Jordánsko

Cílem jordánského průmyslu a státní administrativy je sledovat moderní trendy v průmyslu informatiky 
a komunikačních technologií a zavádět je do praxe. Vedle digitalizace výrobních procesů a bankovní-

ho sektoru je v přípravě digitalizace státní správy. Tato skutečnost je příležitostí pro české firmy v oboru 
ICT. Podrobnosti lze najít na webových stránkách Ministerstva pro informační a komunikační technologie 
(www.modee.gov.jo).

Kazachstán

V lednu 2020 začala realizace projektu Smart Bridge, který má vytvořit integrovanou platformu pro 
informační systémy státního i soukromého sektoru. Dosud bylo autorizováno 175 právnických osob, 

z toho 35 úřadů, 12 komerčních bank, 15 státních podniků a 113 soukromých společností. Nyní dochází 
k  rozšíření tohoto projektu, předseda KZ vlády vydal pokyn k  přechodu na on-line formát všech stát-
ních služeb obyvatelstvu a podnikatelům do konce roku 2020 a následně efektivně integrovat činnost 
na ústřední a místní úrovni. Na místní úrovni se mají využívat centrální elektronické platformy, jako je 
dokument o zdravotním stavu obyvatele, burza práce, úhrady veřejné dopravy, to vše s využitím standardů 
zavedených v  hlavním městě. Proběhne přeformátování e-governmentu a  státního programu „Digitální 
Kazachstán“, integrace 166 informačních systémů státních orgánů a do konce roku 2020 zvýšení podílu 
automatizace státních služeb z 80 na 90 %. Plánuje se vytvoření jednotného státního katastru nemovitostí 
a přechod na elektronický formát u evidence a regulace práv nakládání s pozemky. Současná krize pro-
kázala také nedostatečnou kapacitu přenosu dat, což zdržovalo on-line výuku KZ žáků a vedlo k řadě vý-
padků. Převedení části KZ státní správy na home office během výjimečného stavu a následných plošných 
karanténních opatření vyjevilo urgentní potřebu zvýšení kybernetické bezpečnosti.

Korejská republika

Informační a komunikační technologie patří mezi nejrychleji rostoucí korejské sektory. Internetové po-
krytí země činí neuvěřitelných 93 %. Od dubna 2019 je v zemi díky firmám KT, SKT, a LG v provozu pátá 

generace bezdrátových systémů tzv. 5G. Korejská republika má v plánu stát se jedním z nejvýznamnějších 
světových hráčů „čtvrté průmyslové revoluce“ (Průmysl 4.0), která propojí ICT s korejským průmyslem. 
Korejský ICT sektor je orientovaný hlavně na export. Nicméně korejské firmy projevují zájem též o dovoz. 
České firmy by se mohly v rámci strategie „Building digital infrastructure“ prosadit v sektorech, které se 
ukázaly klíčové při COVID-19 strategii „social distance“. – 5G sítě, AI v každém průmyslovém odvětví (in-
telligent production processes), Non-contact industry, non-contact-air-technology, digitalizace zastaralé 

http://www.modee.gov.jo
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infrastruktury, zcela digitální logistické služby, cloud a  cyber security network; – Superpočítače (sběr, 
uložení a následná analýza gigantického objemu dat v  reálném čase); – Telemedicína (non-face-to-face 
services); – Cloud system expansion ve veřejném sektoru; – Digital transformation – DX (robotická či AI 
náhrada lidské práce). 

Kuvajt

S nastupující digitalizací státní správy, obchodu i společnosti v Kuvajtu vzniká velký potenciál pro čes-
ké IT firmy, vývojáře software a zejména aplikací pro chytré telefony a poskytovatele digitálních slu-

žeb. V kuvajtské populaci je dominantně zastoupena mládež, která je navyklá užívání digitálních aplikací 
chytrých telefonů. Veškeré služby musí být dostupné přes mobilní telefon – ať už se jedná o elektronické 
bankovnictví, e-government, konzultace s  lékařem, objednávka jídla (Talabat), elektronické služby rea-
litních makléřů či pojišťoven. Poptávka po těchto službách a aplikacích do budoucna bude nadále narůs-
tat, i s ohledem na přetrvávající nutnost v dohledné době dodržovat alespoň elementární principy „social 
distancing“ v zemi. Pandemie koronaviru v Kuvajtu již teď proměňuje řadu obchodních modelů, jak země 
hledá řešení vhodná pro novou postkoronavirovou éru. Tyto změny a trendy skýtají velký potenciál a pří-
ležitosti pro české IT firmy.

Malajsie

Malajsie se snaží zařadit mezi vyspělé ekonomiky a  ICT jsou přímo definovány jako jedna z  klíčo-
vých národních prioritních oblastí 12. ekonomického transformačního programu Malajsie pro roky 

2021–2025. V Malajsii probíhá s přímou podporou vlády digitální transformace a elektronizace jednotli-
vých sektorů ekonomiky, včetně státní správy, s důrazem na kybernetickou bezpečnost. Zároveň probí-
há projekt DESA – modernizace ICT infrastruktury s cílem pokrytí urbanizovaných i periferních oblastí 
a zabezpečení internetového připojení do roku 2050 pro 95 % malajsijské populace, přičemž většinu z to-
hoto by mělo tvořit 4G a 5G pokrytí. Digitální ekonomika se v roce 2019 podílela na vládních příjmech 
z 18,5 % (267,7 mld. MYR, tj. 62,7 mld. USD), z čehož téměř polovinu tvořil e-commerce (115,5 mld. MYR, 
tj. 27 mld. USD). V roce 2017 představila malajsijská vláda projekt Digital Free Trade Zone, který má za 
cíl udělat z Malajsie regionální centrum elektronického obchodu za pomoci odstranění administrativních 
a jiných netarifních bariér. Malajsie má za cíl zdvojnásobit růst e-commerce v zemi a do roku 2020 zvýšit 
podíl HDP na zhruba 111 mld. MYR (26 mld. USD). Příležitosti je možné spatřovat zejména ve vývoji smart 
city mobilních aplikací (například platba jízdného pro veřejné dopravy, dovážka jídla, hry), e-commerce či 
vývoje řídicích systémů infrastruktury (křižovatky). Šanci mají uživatelsky přívětivé inovativní produkty. 
Vedle aplikací jsou potenciálně zajímavými také služby v oblasti ICT, například grafický design či ICT ško-
lení a certifikace (AutoCAD a další programy, které ve svých oborech představují standard), velmi dyna-
micky se rozvíjejícím odvětvím je také herní vývojářský průmysl. 
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Spojené arabské emiráty 

Hospodářská politika země se v souvislosti s pandemií COVID-19 bude výrazně zaměřovat na posilo-
vání digitalizace a další rozvoj infrastruktury a komunikace se státní správou. V tomto směru bude 

využívána nová technologie 5G, kterou Spojené arabské emiráty začínají používat ve všech ekonomických 
oblastech. Trh informačních technologií roste průměrným tempem přibližně 4,5 % ročně. Poptávka po IT 
službách roste rychleji než poptávka po hardwaru a softwaru, a její růst tak mění strukturu trhu s IT, na 
kterém je očekáváno, že v roce 2021 budou IT služby převládat s podílem 41 %. Zvýšená poptávka po IT 
službách je způsobena dynamickou vládní strategií e-governmentu, budováním tzv. „smart cities“ a s tím 
spojenými požadavky na bezpečnost datových sítí a chytrých aplikací. Kybernetická bezpečnost se má do 
budoucna stát hlavním faktorem růstu poptávky zejména po ICT službách.

Thajsko

Další významnou položkou na seznamu thajských vládních rozvojových priorit s vazbou na pandemii 
je oblast ICT a  digitalizace výroby. Značná část výrobních podniků zahraničních investorů v  auto-

mobilovém a elektrotechnickém průmyslu, postižená nepřítomností zaměstnanců kvůli COVID-19, hodlá 
v postkoronavirové době výrazným způsobem navýšit podíl automatizovaných a robotizovaných systémů. 
Tento vývoj určitě podpoří i místní kapacita produkce vyspělé ICT techniky a zařízení pro domácí využití 
i export. V zemi současně existuje rozsáhlý „ekosystém“ technologických společností a start-upů, napoje-
ných na špičkový systém vědy a výzkumu, vysokých škol, akademické sféry i soukromých firem. Thajské 
subjekty v této oblasti spolupracují na globální úrovni s nejlepšími světovými pracovišti. Největší poten-
ciál pro české firmy je možné aktuálně najít v zaměření na e-commerce, internet of things/IoT, artificial 
intelligence/AI, ale i v sektoru obrany a bezpečnosti (cyber security, personal tracking, thermal scanning 
apod.). 

Saúdská Arábie

Oblast ICT byla jedním z  mála oborů, kde došlo v  období COVID-19 k  významnému posunu a  růstu 
postaveném na internetovém komerčním prodeji zboží, potravin a služeb. Finanční tržby elektronic-

kých firem poskytujících podporu IT vzrostl dle statistik o 170 %. Internetový prodej, streamovací služby, 
internetová televize, internetové služby získaly velmi silnou pozici, a  především pozornost i  u střední 
generace, která je doposud využívala méně. Celkově se sektor IT v Turecku dynamicky rozvíjí, když v roce 
2019 dosáhly výdaje na hardware, software, IT a telekomunikační služby 45 mld. USD. Růst životní úrovně, 
nové infrastrukturní projekty a automatizace v průmyslu tak vytvářejí tlak na zavádění moderních techno-
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logií a jejich ochranu. Turecká vláda vyhlásila několik programů, které vytvářejí centra rozvoje ICT, velká 
pozornost je věnována tématice e-transformation, zvláštní důraz je pak kladen na tématiku kybernetické 
bezpečnosti. Turecký trh a průmysl teprve poznávají výhody a výzvy, které vytvářejí využívání ICT. České 
firmy mají šanci zaujmout svými produkty jak v privátním byznysu, tak ve veřejném sektoru. Na poli bu-
dování 5G je třeba počítat se silnou pozicí čínských společností Huawei a ZTE. Vzhledem k bezpečnostním 
okolnostem je Česká republika vnímána jako velmi vhodný partner pro spolupráci v oblasti citlivých dat 
a technologií. Velice aktuální je i česká zkušenost v oblasti „smart cities“, kde Turecko díky svému popu-
lačnímu boomu koncentrovanému do měst pociťuje enormní potřebu v oblasti chytrého řízení dopravy, 
parkování, sběru odpadu atp. V prosinci 2019 vyhlásilo Ministerstvo přírodních zdrojů a urbanizace strate-
gii pro rozvoj „smart cities“. České aplikace mají potenciál tureckého zákazníka zaujmout a tato strategie 
jim dává pole k působnosti. 

Vietnam

Sektor informačních technologií je ve Vietnamu prudce rostoucím odvětvím a stává se odvětvím klíčo-
vým. Jeho rozvoj je vládní prioritou. Systém vládních politik a strategií pokrývá všechny sektory ICT. 

Pandemie COVID-19 přinesla nové příležitosti pro uplatnění českých firem zejména v oblasti e-governmen-
tu, e-commerce a  kybernetické bezpečnosti. E-government – rozhodnutí vietnamské vlády o  urychlení 
digitalizace státní správy z dubna 2020 zásadním způsobem mění přístup vietnamské státní správy k elek-
tronizaci a digitalizaci. Rozhodnutí ukládá povinnost všem složkám státní správy na centrální i provinční 
úrovni digitalizovat všechny agendy, u kterých lze elektronizaci procesu provést. Bude rozšířen rozsah 
elektronických agend na nově zřízeném Národním portálu státní správy (http://dichvucong.gov.vn), na-
příklad o vydávání řidičských průkazů, vydávání karet zdravotního pojištění, placení účtu za elektřinu 
atd. Dále budou zřízeny nové portály státní správy na provinční úrovni. E-commerce – vládní epidemická 
opatření zvýraznila význam e-commerce pro vietnamskou ekonomiku. V květnu 2020 proto vietnamská 
vláda vydala novou strategii rozvoje e-commerce na léta 2021–2025, která má za úkol rozšířit počet uži-
vatelů on-line obchodů do roku 2025 na 55 % vietnamské populace s průměrným ročním nákupem ve výši 
600 USD. Celkový tržní potenciál on-line nákupů ve Vietnamu tak vzroste na 33 mld. USD. Kybernetická 
bezpečnost – nárůst digitálních operací v průběhu pandemie vyvolal poptávku po kvalitnějších systémech 
kybernetické bezpečnosti a vietnamská vláda ohlásila záměr posílit podstatným způsobem investice do 
této oblasti. 

http://dichvucong.gov.vn


I C T 2 1

A U S T R Á L I E

Austrálie

Omezení osobního kontaktu urychlilo vstup digitálních řešení do ostatních sektorů včetně zdravotnic-
tví a zejména vzdělávacích služeb. Australské univerzity jsou závislé na zahraničních studentech, jed-

ním z nejpostiženějších odvětví je vysokoškolské vzdělávání – očekávaná ztráta dosáhne 10–19 mld. AUD 
v  letech 2020–2023. Lze očekávat pokračující boom e-learningových řešení a  jejich implementaci do 
systému vysokoškolského vzdělávání. Restrikce přispěly ke zvýšenému zájmu a  využití prostředků  
e-commerce, řešení pro vzdálený přístup a spolupráci (práce z domova, komunikační a sdílené platformy), 
on-line entertainment, nová řešení ve zdravotnictví. Z  důvodu zahraničních kybernetických útoků má 
Austrálie zájem na dalším posilování kybernetické bezpečnosti a digitální infrastruktury vůbec. Neustává 
zájem o smart řešení aplikovatelná do všech výrobních odvětví.


