Odvětví informační ekonomiky = ICT sektor + Informační a mediální sektor

Definice odvětví informační ekonomiky
Sektor informační ekonomiky je nové alternativní seskupení ekonomických činností vymezené v rámci
revidované Mezinárodní standardní klasifikace všech ekonomických činností ISIC Rev. 4 a definované podle
standardů OECD pro ekonomické činnosti zařazené do ICT sektoru a do Informačního a mediálního
sektoru. Více informací k tomuto alternativnímu seskupení ekonomických činností naleznete na následujících
odkazech:
−

https://unstats.un.org/unsd/EconStatKB/KnowledgebaseArticle10286.aspx

−

http://www.oecd.org/sti/sci-tech/oecdguidetomeasuringtheinformationsociety2011.htm

 ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky (technologie) a
poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací
elektronickou cestou, včetně jejich pořízení, ukládání, přenosu a zobrazení. Podrobněji viz samostatná
příloha věnovaná ICT sektoru.
 Informační a mediální sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících,
vydávajících a/nebo šířících obsah primárně určený k informování, vzdělávání a/nebo pobavení lidí
prostřednictvím masových médií (komunikačních prostředků). Podrobněji viz samostatná příloha věnovaná
Informačnímu a mediálnímu sektoru.
Do sektoru informační ekonomiky se zařazují ekonomické subjekty, jejichž převažující ekonomická činnost patří
do následujících oddílů, skupin a tříd klasifikace CZ-NACE:




ICT sektor:
o

ICT průmysl: skupina 26.1 – Výroba elektronických součástek a desek; skupina 26.2 – Výroba
počítačů a periferních zařízení; skupina 26.3 – Výroba komunikačních zařízení; skupina 26.4 –
Výroba spotřební elektroniky; skupina 26.8 – Výroba magnetických a optických médií.

o

ICT obchod: skupina 46.5 – Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením.

o

Telekomunikační činnosti: skupina 61.1 – Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí;
skupina 61.2 – Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí; skupina 61.3 – Činnosti
související se satelitní telekomunikační sítí; skupina 61.9 – Ostatní telekomunikační činnosti.

o

IT služby: skupina 58.2 – Vydávání softwaru; třída 62.01 – Programování; třída 62.02 –
Poradenství v oblasti informačních technologií; třída 62.03 – Správa počítačového vybavení; třída
62.09 – Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií; skupina 63.1 – Činnosti související se
zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály; skupina 95.1 – Opravy
počítačů a komunikačních zařízení.

Informační a mediální sektor:
o

Vydavatelské a informační činnosti: skupina 58.1 – Vydávání knih, periodických publikací a
ostatní vydavatelské činnosti; skupina 63.9 – Ostatní informační činnosti.

o

Audiovizuální činnosti: skupina 59.1 – Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních
programů; skupina 59.2 – Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti;
skupina 60.1 – Rozhlasové vysílání; skupina 60.2 – Tvorba televizních programů a televizní
vysílání.
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