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Podoba a mechanismy internetového trhu s digitálním zbožím pro 
mezní náklady blížící se nule 

Abstrakt: 
 
Při obchodu s digitálním zbožím nebo službami na internetu se mezní náklady blíží 

nule. Jak na toto nastavení reaguje trh a jaký formát trhu je používán? Jaké jsou faktory 

ovlivňující formát trhu s digitálním zbožím? Odpovídá trh s digitálním zbožím podmínkám 

dokonalé konkurence? Tyto otázky stojí u zrodu tématu a záběru mé bakalářské práce.  

Práce popisuje jednotlivé produkty digitálního zboží a mechanismy, které se uplatňují 

při jejich obchodování. Zabývá se tím, jaký tržní model lze uplatnit při popisu trhu s 

digitálním zbožím. Důležitost transakčních nákladů v tomto prostředí je patrná při popisu 

jednoduchého modelu cenové diskriminace třetího stupně uplatněného na produkty 

audiovizuálního trhu. Jsou rozpoznány různé parametrické nastavení modelu vedoucí 

k diskriminačnímu chování. Do modelu jsou aplikovány data charakterizující trh a 

diskutována výhodnost diskriminačního chování. V závěru jsou nastíněny dominantní trendy 

budoucího vývoje audiovizuálního trhu. 

 

Form and mechanisms of Internet market with digital goods for 
near zero marginal cost 

Abstract: 
 

Within the market with digital goods or services on the Internet are marginal cost 

approaching zero. How does the market react on such setting and how does the market shape 

itself? What are the factors influencing the digital market shape? Does the market with digital 

goods correspond to the perfect competition market? These questions represent the genesis 

and field of interest of this bachelor thesis. 

Constituent product elements of digital goods and trading mechanisms are described 

in detail in the thesis. The emphasis is put on the type of market model we could use when 

describing the digital market on the internet. Transaction costs importance is visible within 

the discussed simple model of third degree price discrimination on the audiovisual market. 

Different parametric settings leading to discriminating behavior are recognized. We put 

empirical market data into the model and discuss the profitability of the discrimination. The 

very end of the thesis deals with dominant trends of future market development. 
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1. Úvod 
 
  
 

V této práci se zaměříme na analýzu trhu, který se vyznačuje téměř nulovými 

mezními náklady. Jednotlivé charakteristiky tohoto trhu a produkty se v něm vyskytující 

budou přiblíženy v následujících kapitolách. Jelikož digitální charakter distribuce přináší 

navíc mimořádnou možnost realizovat diskriminační tržní praktiky, budeme se věnovat právě 

této oblasti, která podle našeho názoru v budoucnu zásadně zasáhne do podoby hlavní tržní 

platformy budoucnosti, a to internetového trhu, zejména pak s digitálním zbožím. 

Text si všímá tržních struktur, které toto prostředí vytváří a jejich strategií. 

Zmiňujeme se i o institucionálním zakotvení tohoto tržního prostředí, které je vlastně klíčové, 

spolu se samotným charakterem nehmotného trhu a definováním digitálního zboží a tržních 

vazeb, pro pochopení jeho vyjednávacích mechanismů a tržních uspořádání (kapitola 2).  

Práce se zabývá tím, zda lze popsat takovýto trh jako trh konkurenční nebo trh 

nedokonalé konkurence. Všímáme si fenoménu Open-source a charakteru zcela nových 

možností tržního uspořádání, například tzv. Gift economy (kapitola 3).  

Práce přináší rozsáhlý přehled literatury na mechanismy různých druhů diskriminace 

a jejího uplatnění na trhu digitálního zboží a procesu vzniku ceny na takovémto trhu (kapitola 

4). Jelikož je audiovizuální trh ideálním příkladem možností internetového trhu s digitálním 

zbožím, při existenci nulových mezních nákladů, věnuje mu práce hlavní pozornost.  

Model představený v páté kapitole ukazuje na možnosti využití cenové diskriminace 

třetího stupně a zabývá se zejména výhodností takovéto diskriminace z pohledu 

monopolizující firmy. 

V šesté kapitole pak uvádíme několik poznámek, včetně výzkumu, podporujících naše 

závěry ohledně diskriminace v prostředí internetového trhu. Dále si zde všímáme možných 

rizik a krátce analyzujeme odlišnosti českého a globálního prostředí. Zmínka několika 

hlavních trendů, které současný internetový trh předznamenává, pak tuto krátkou kapitolu 

uzavírá. 

Práce staví na rozsáhlém studiu relevantní literatury. Cílem je vytvoření vhodného 

modelu pro analýzu hlavní oblasti našeho zájmu – trh audiovizuálních digitálních děl 

z pohledu firmy. Parametrické ověření tohoto modelu se pak pokouší analyzovat výhodnost 

cenové diskriminace třetího stupně na trhu audiovizuálních děl. Institucionální rámec a trendy 

8 
 



a směřování tohoto trhu jsou nezbytným doplňkem analýzy této oblasti. Průzkum provedený 

autorem uvozuje možnosti praktického využití představeného modelu. 

Závěr práce je věnován shrnutí našich zjištění a směřování určitého doporučení 

producentům digitálních obsahů. 
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2. ZÁKLADNÍ POJMY, SUBJEKTY, ORGANIZACE, INSTITUCIONÁLNÍ 
RÁMEC 
 

2.1. Digitální zboží  
 

Digitálním zbožím rozumíme takové zboží, které je svou povahou nehmotné 

informační zboží, je tvořeno nějakou formou kódované informace.1 Pro účely této práce je 

důležitá charakteristika digitálního zboží, jako zboží nezávisející přímo na hmotném prodeji. 

Tedy zboží, které je možno prodat pouhým zkopírováním a přenesením dané informace bez 

nutnosti vytvářet nějaký speciální nosič, který by byl s danou informací svázaný. Digitální 

službou rozumíme službu, jejíž charakter je opět možný definovat jako volně šiřitelný, a jejíž 

využití je nezávislé na nějakém nosiči. Pro jasnější vymezení poslouží příklad. Informačním 

zbožím můžeme například rozumět „výsledky baseballu, knihy, databáze, magazíny, filmy, 

noviny, hudbu, webové stránky“2 (Shapiro, Varian, 1999). Digitálním zbožím, nebo službou, 

ale rozumíme takové ztvárnění zmíněných informačních produktů, které je možné šířit 

virtuálně, pouhým kopírováním původního jednou vytvořeného produktu, zejména 

prostřednictvím sítí, hlavně Internetu. V případě služby pak automatickým zapojením 

každého dalšího klienta bez nutnosti úpravy systému, či zásahu lidské ruky.3  

Tak můžeme odlišit novinový článek vytištěný na papíře, spjatý s danou kopií novin, 

šířený právě zakoupením daného jednoho originálního výtisku, oproti článku zveřejněném ve 

virtuálním digitálním prostředí. Veškeré takovéto digitální články zobrazené na monitorech 

našich počítačů jsou totiž pouhým odrazem (kopií), článku digitálně zveřejněného ve 

virtuálním prostoru. Je proto důležité odlišit zboží „pouze“ informační, a zboží již digitální – 

nezávislé na nosiči.4 Tato vlastnost se projevuje zejména nulovými mezními náklady na kopii 

a nerozlišitelností kopie a originálu. Další typologizaci informačního zboží nabízejí například 

Jones a Mendelson (2005)5 

                                                 
1 Podrobnější definice digitálního zboží např. viz.: Quah Danny, Digital Goods and the New Economy, Centre 
of Economic Performance, str. 7 
2 Shapiro Carl, Varian R. Hal. Information Rules: a strategic guide to the network ekonomy. str. 3 
3 V této práci se dále budeme zabývat zejména digitálním zbožím okrajově digitálními službami. 
4 V literatuře (např. Daripa, Sandeep – Pricing on the Internet, 2001) je používáno označení information goods. 
Pro účely této práce však použijeme označení Digital goods. Nejedná se pouze o změnu názvu, ale o určitý 
kvalitativní posun v hodnocení daného zboží. Digitální zboží je distribuováno pouze skrze stahování na 
Internetu, použití v podobném smyslu viz.: Hougaard J. L., Lindeneg K., Tvede M., Selling Digital Goods on 
the Internet, str.2 
5 In: Wei, X. Nault, B. R. (2006): Vertically Differentiated Information Goods: Entry Deterrence, Rivalry Clear-
out or Coexistence, str. 1 
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Jistěže i pro užití takovéhoto digitálního zboží potřebujeme speciální nástroje, 

zejména počítače a síťové prostředí, důležité je však univerzální využití těchto nástrojů při 

spotřebovávání digitálních produktů. Ty totiž nejsou vázány na jednotlivé hmotné nosiče, 

jako je tomu u produktů „pouze“ informačních. Zajímavou vlastností digitálních produktů je 

jejich vzájemná komplementarita, kdy jeden digitální produkt může sloužit zároveň jako 

konečný spotřební statek, ale také zároveň jako nástroj, pomocí něhož jsou jiné digitální 

produkty či služby využívány (například počítačové hudební či filmové přehrávače). 

Důležitý charakter digitálního zboží prohlubuje vlastnost zboží informačního, a to že: 

 

 „Informační zboží je nákladné vytvořit, ale levné reprodukovat“6  

 

Náklady na reprodukci digitálního zboží se totiž blíží nule, a tedy mezní náklady 

digitálního zboží jsou vlastně nulové (viz kap. 3). 

 

2.2. Organizace společností v digitálním prostředí 
  

 Jak předchozí kapitola naznačuje, digitální zboží je specifické tím, že jeho prodej je 

realizován zejména skrze Internet, bez fyzické přítomnosti nějakého nosiče. Internet slouží 

také prodeji klasického fyzického zboží a i v této oblasti může způsobit poměrně značnou 

změnu v procesu střetávání nabídky a poptávky. Způsoby realizování obchodu na Internetu se 

především odvíjí od charakteru samotného podnikání, které Internet umožňuje. Internet tak 

způsobil změny v organizaci společností, a to ať už zabývajících se prodejem digitálního 

zboží a služeb, nebo fyzického zboží a služeb. 

Autoři Tapscott, Ticoll, Lowy (Tapscott D., Ticoll D., Lowy A. 2000) rozlišili některé 

základní formy organizace společností, takzvané b-weby, s podnikatelským záměrem úzce 

navázaným na Internetové prostředí. B-web, neboli Business web, je tvořen obchodní 

pavučinou mezi výrobci, zákazníky a prostředím, jejichž vzájemné propojení umožňují právě 

nové informační technologie a zejména Internet. Klíčové jsou pro vytváření B-webů 

transakční náklady uvnitř a vně firmy. B-web firmy mohou totiž využít fyzický kapitál 

v pavučině zapojených partnerů. Fyzická aktiva se stávají méně důležitá a zákazník získává 

silnější vyjednávací postavení kvůli snadnější možnosti výběru, téměř dokonalé informaci a 

možnosti rychlejšího přechodu ke konkurenci. Proto firmy musí klást větší důraz na služby a 

                                                 
6 Shapiro Carl, Varian R. Hal. Information Rules: a strategic guide to the network economy. str. 3 
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přidanou hodnotu související s jejich produktem než na produkt samotný. Dochází ke 

kvalitativní proměně ve vztahu ke kapitálu. Kapitál se ocitá mimo samotnou firmu ve 

vztazích s partnery, zákazníky a v postupech v těchto procesech používaných.  

Z hlediska úlohy mezních nákladů jsou zajímavé zejména následující uspořádání B-

webů. Jedná se o Agoru, Agregaci a Alianci. Autoři rozlišují ještě Řetězec hodnoty (Value 

Chain) a Distribuční síť. Kritéria jsou přitom koncentrace hodnoty (value integration) 

v procesu vytváření produktu a druh ekonomické kontroly nad daným uskupením. Jednotlivé 

druhy uspořádání podnikání s digitálním zbožím významně ovlivňují to, jakým způsobem 

nakonec dochází k cenotvorbě tohoto zboží. Mohli bychom také rozlišit jednotlivé typy jiným 

způsobem, např. přímo podle druhu výdělečné činnosti, kterou se daná společnost zabývá. 

V prostředí Internetu by se pak jednalo především o společnosti zabývající se reklamou, 

zprostředkováváním a sběrem informací, licencováním a přímým prodejem zboží nebo 

služeb. 

 Agora je druh B-webu, který usnadňuje výměnu mezi kupujícími a prodávajícími, ti 

zde vzájemně objevují cenu skrze vyjednávání. Jsou zahrnuty mechanismy smlouvání, 

vícestranné aukce (na straně zákazníka i nabízejícího) a výměny. Model je tvořen často 

webovou aplikací, do které zadá kupující své podmínky a aplikace hledá řešení. Tržby 

provozovatele jsou tvořeny zejména zprostředkovatelskými poplatky, ať už pevnými nebo 

procentuálními, ale také z reklamy. 

Ideální příklad zde reprezentuje aukční web společnosti eBay. Internet zde umožňuje 

významnou redukci transakčních a provozních nákladů a velké množství kupců i 

prodávajících, což přispívá k optimalizaci nabídky a cen. Cena je vytvářena přímým 

vyjednáváním kupujícího a prodávajícího. Společnost poskytuje pro vyjednávání prostředí, 

aktéři zpětnou vazbu, která eliminuje riziko a také transakční náklady. Společnost přitom má 

nulové náklady na inventář, téměř nulové náklady na produkt a marketing. Nulové distribuční 

náklady. Téměř nulové riziko. Téměř nulové mezní náklady, neboť obsah vytváří samotný 

uživatel, pouze s větším počtem uživatelů roste náročnost systému. 

Agregace je forma B-webu, ve kterém jeden dominující partner organizuje nabídku 

produktů jiných partnerů. Nedochází k  vysoké koncentraci hodnoty v daných produktech, ale 

k vytvoření široké nabídky. Internetové aggregation podniky mohou využít mnohem širší 

paletu nabídky než obchody klasické, neboť jim odpadají náklady na logistické zajištění. 

Jejich úloha spočívá v synergii a zprostředkování objednávky. Velmi inovativní úlohu v této 

oblasti hrají softwaroví agenti. Softwarové řešení je schopné na základě požadavků zadaných 
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kupujícím vyhledat v Internetu optimální ze všech nabídek, které jsou aktuálně k dispozici. 

Jsou schopny prohledat a porovnat zboží nejrůznějších producentů a výrobců.  

 

„V budoucnosti Agenti vytvoří ultrašetřivé kupující, kteří budou mít ještě větší 

kontrolu nad hodnotovým a cenovým mixem. Agenti porovnají kompletní trade-off mezi 

cenou, kvalitou, druhem, doručením, způsobem platby tak, aby přinesli kupujícímu největší 

užitek. Přesně tímto způsobem funguje Agregace.“7  

 

V této oblasti se může široce uplatnit například strategie balíčkování (viz kap. 4.) a 

prodej pomocí mikroplateb, neboť obrovská synergie velkého trhu může i zde přinést profit 

díky velmi nízkým transakčním nákladům spojeným s jejich příjímáním, které by v reálném 

světě podobný prodej znemožnily. 

Klasický příklad agregace je on-line prodejce Amazon. Amazon využívá vysoké 

přidané hodnoty tím, že eliminuje řetězec. Využívá dokonalé znalosti zákazníka, odhaduje 

budoucí poptávku. Kupující představuje cenný zdroj informací, jeho nákupní zvyklosti jsou 

zaznamenávány, sdíleny, nebo považovány za konkurenční výhodu. Umožňují prodejci 

rychle reagovat na změny trhu, ale slouží také ostatním nakupujícím jako určitá sdílená 

reference kvality. 

Předchozí dva typy B-webů představovaly z pohledu na jejich digitální charakter 

spíše digitální služby (jejím prostřednictvím se ale obchoduje i digitální zboží), které mají 

velmi nízké mezní náklady právě kvůli elektronickému automatizovanému zpracování.  

Následující typ B-webu Aliance pak odpovídá více charakteru samotného digitálního 

zboží. Aliance je velmi dynamický B-web. Partneři úzce spolupracují při vytváření služby 

nebo produktu, přitom neexistuje přímá hierarchická kontrola. Aliance je závislá na 

garantovaných společných standardech a koncoví zákazníci často působí jako samotní 

spolutvůrci.  

V  alianci není přítomen lídr, který by udával noty, leader může udávat směr, každý 

partner přitom přispívá podle svých potřeb a možností. Přispěvatelé nejsou přímo placeni za 

svou část práce, ale získávají možnost využívat výsledků práce všech ostatních. Aliance však 

mohou být tvořeny nejen okolo neplacených produktů, ale také okolo produktů placených. 

Alianci tvoří například Microsoft pomocí operačního systému Windows – kdokoli může 

vytvářet programy, které běží na této platformě. Jisté je, že společnost Microsoft právě z této 

                                                 
7 Tapscott D., Ticoll D., Lowy A. – Digital Capital, 2000, str. 82 
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„volnosti“ těží. V industriální době nebyly aliance natolik důležité, právě kvůli překážkám 

v čase a prostoru, které existovaly mezi jednotlivými partnery – přispěvateli. 

Nejvýznamnější formy Aliancí využívají fenoménu open-source a podstaty Gift economy 

(viz kap. 4).  

Ztíženou pozici má v prostředí Internetu řetězec. Dobrý příklad pro účely této práce 

poskytuje hudební průmysl. Internetové prostředí umožňuje samotným tvůrcům obsahu – 

umělcům přeskočit řetězec a výrazně tak redukovat distribuční náklady, mezní náklady se 

blíží nule. Hvězdy by měly mít v novém uspořádání zvýšenou vyjednávací pozici a šanci na 

vyšší podíl na zisku (podíly nahrávacích společností na tržbách klasických prodejců se 

pohybují od 35 % výše (Bockstedt, Kauffman, Riggins, 2004)). Digitální podoba umožňuje 

dokonalejší balíčkování a využití versioningu (viz kap. 3). Novou přidanou hodnotou 

v řetězci se stává digitální internetový prodej a propagace v prostředí internetu. Profilace 

digitálních prodejců se tak stane klíčovou pro jejich přežití. 

Je jasné, že ve všech těchto organizacích dochází k silnému posunutí ve vyjednávací 

pozici mezi spotřebitelem a firmou. Spotřebitel získává daleko silnější postavení. To je 

umožněno především síťovým charakterem trhu, který umožňuje spotřebitelům spojovat se a 

organizovat, rychle vyměňovat informace a porovnávat cenu i kvalitu. Spotřebitelé jsou také 

prostředím motivováni k případnému vstupu na opačnou stranu trhu a tedy vlastní produkci. 

 

2.5. Otázka ochrany duševního vlastnictví 
 

Otázka, jakým způsobem práva duševního vlastnictví stimulují inovaci, nebo ji naopak 

tlumí, je u informačního a digitálního zboží klíčová. Arrow popisuje informace jako veřejné 

zboží (Arrow 1962). Původní vlastník sice ztrácí vlastnická práva, ale dochází ke stimulaci 

tvorby nových nápadů a inovací. 

 

V prostředí digitálního zboží a služeb představují autorská a licenční práva prostředek 

vymáhání vlastnických oprávnění a realizování obchodu. V případě fyzického zboží je 

problém získání výsledku něčí práce zdarma téměř irelevantní, respektive jedná se o jasně 

rozeznatelnou krádež věci cizí. V prostředí nulových nákladů na vytvoření kopie 

nerozeznatelné od originálu je tento problém stěžejní. Autorská práva se v prostředí internetu 

týkají zejména tvorby softwaru a softwarových služeb a uměleckých děl – hudby, filmu, ale 
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také literatury a designu. Samostatnou pozornost by si zasloužila ochrana obchodního modelu 

proti imitaci, která je stejně jako samotné kopírování v prostředí Internetu snáze proveditelná. 

 Duševní vlastnictví je proto chráněno několika způsoby. Klasický způsob ochrany 

představuje copyright a patentování. Patentovou ochranu autorských práv u softwarově 

založených produktů odstartovalo rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Diamond vs. Diehr 

roku 1986 (Supreme Court, 1986). US Patent Office tak umožňuje patentovat algoritmus 

(myšlenku) v softwarové technologii, pouze jako část daného produktu, celý produkt je 

chráněn copyrightem.  

Průměrný roční růst množství softwarových patentů v 90. letech dosáhl 33 % oproti 

celkovému růstu patentů o 20 %.8 Nicméně „pouhá“ nelegálnost počínání mnohdy nestačí a 

proto se stává mantrou mediálního průmyslu správa digitálních práv „Digital rights 

management“ (DRM). Jedním z klíčových dokumentů, který určuje pohled na patenty u 

informačních technologií v USA, potažmo ve světě, je Framework for Global Electronic 

Commerce9 z roku 1997. Patent je zde označen za hlavní institucionální prvek podporující 

inovaci v dlouhodobé perspektivě. Přitom se patenty stávají spíše strategickým nástrojem jak 

zabránit novým konkurentům ve vstupu na trh. Patent umožňuje ovládat klíčovou technologii 

na trhu, který se vyvíjí evolučně, a tak určit celkovou dominanci na trhu a jeho směřování.10 

Politická opatření by pak měla směřovat k omezování výlučné ochrany a podpory otevřených 

standardů ze strany vlády. U mnohých internetových aplikací ani nevíme, že jsou předmětem 

softwarových patentů, jedná se o tak triviální věci jako internetový nákupní košík a hudební 

stahování.11 

Stiglitz (2007) nabízí alternativu či doplnění patentního systému v oblasti zdravotnictví 

v podobě fondu odměn. Podobný přístup by mohl být uplatněn i v prostředí patentů 

informačních technologií, zejména softwaru. Fond by uděloval odměny pro úspěšné výsledky 

výzkumu a přitom by umožnil informacím zůstat veřejným zbožím dostupným všem. 

Patentované algoritmy by pak neblokovaly další rozvoj aplikací jiným subjektem trhu a 

evoluce technologií by probíhala rychleji a optimálněji. 

Trademark se v prostředí pavučiny internetu stává základním kapitálem internetové 

společnosti. Neboť samotné „nalezení“ společnosti na internetu souvisí s využitím klíčových 

                                                 
8 Cowan, R. Harison, E. (2001): Protecting The Digital Endeavour: Prospects For Intellectual Property Rights in 
the Informaiton Society, MERIT, Maastricht, str. 4 
9 Dostupné z internetové adresy (únor 2008): http://www.technology.gov/digeconomy/framewrk.htm 
10 Cowan, R. Harison, E. (2001): Protecting The Digital Endeavour: Prospects For Intellectual Property Rights 
in the Informaiton Society, MERIT, Maastricht, str. 9-11 
11 Ibid (Patenty na tyto algoritmy jsou vlastnictvím společností Open Market a Sightsound.com, většina trhu tyto 
patenty vlastně nerespektuje.) 
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slov a obsazením stejnojmenných adres. Přitom adresy nejsou chráněny trademarkem a jsou 

registrovány na bázi: kdo dřív přijde, ten dřív mele. Záleží na posouzení soudu, jestli se jedná 

o zneužití trademarku nebo ne. 

Problém duševního vlastnictví se objevuje i v prostředí softwarových agentů. Možnost 

porovnávat nabídku cen všech subjektů internetového trhu za dané zboží naplňuje podmínku 

dokonalé informace (na straně spotřebitele i producenta), v internetovém prostředí i redukci 

transakčních nákladů a podmiňuje dokonalou konkurenci. Ovšem i zde narážíme na 

institucionální rámec a úpravu duševního vlastnictví při vstupu do cizích databází, i když jsou 

veřejně přístupné. Případ eBay vs. Bidder’s Edge vytvořil zajímavý precedens, kdy bylo 

využití robota Bidder’s Edge, který zjišťoval nabídku na eBay a porovnával ji s vlastní 

nabídkou, určeno jako protiprávní (Cowan, Harison, 2001). 

Informační prostředí působí také na tvůrce a to jak horizontálně tak vertikálně. Digitální 

zboží, tím jak se stává celosvětově dostupné, provádí určitou selekci ve směru k těm 

nejúspěšnějším na jedné straně a dochází tak k jejich posílení v horizontálním směru. Na 

druhé straně obrovský trh dostupný všem, který umožňuje začínajícím předstoupit a 

představit se s minimálními náklady a získat si určité publikum, vertikálně zostřuje 

konkurenci. 

 

2.6. Možnosti ochrany duševního vlastnictví 
 

S omezením možností využívat autorské dílo přichází snížení hodnoty tohoto díla pro 

kupujícího.  

 

Copyright 
 

Copyright slouží k ochraně provedení a zobrazení daného nápadu nebo myšlenky, ne 

přímo k ochraně dané myšlenky. Slouží tedy k ochraně například přímé reprodukce textu bez 

dovolení, nebo distribuci hudby či videa bez povolení. Tvoří tak jakési minimonopoly – ve 

smyslu, že jediná kniha nebo skladba se stává „unikátním, diferenciovaným produktem“ – má 

na sebe monopol. Historicky se délka trvání copyrightů prodlužovala na nátlak držitelů 

16 
 



copyrightů a dnes v USA dosahuje 70 let po smrti autora. Prodlužování se přitom dělo 

retroaktivně.12  

V oblasti softwaru ale copyright vytváří silnější tržní postavení.  

 

„Chráněný počítačový software může mít mnohem větší ekonomickou důležitost než 

jakákoli jednotlivá kniha, skladba, nebo film. Copyrighty můžou v součinnosti se síťovými 

efekty změnit volné výběry ve výběry základní, které nemají alternativu, pokud se uživatel 

standardizuje (spolehne) na nějaký produkt. Největší sílu má tehdy, když copyright chrání 

nějaké rozhraní, které umožňuje kompatibilitu s jinými systémy.“13  

 

Na problém copyrightu existují pohledy strany považující vynucování copyrightu za 

příliš silné, jiní vidí vynucování copyrightu jako slabé. Obě strany předpovídají pokles tvůrčí 

práce, jedni z důvodů obav tvůrců z pirátů, druzí kvůli omezením, které copyright přinese na 

straně uživatelů – tedy dalších potencionálních tvůrců. Oba pohledy se diametrálně liší 

v hodnocení zdroje inovací a kreativního myšlení. Jednoduchou analýzu společenského 

přínosu nabízí Varian (2005) a staví se na stranu obhajoby kratší platnosti copyrightu a 

vzniku univerzálního registru chráněných děl. 

 

Patenty, licencování, obchodní tajemství 
 

Patenty představují státem poskytnutou ochranu inovativního a ne jednoznačně 

patrného nového postupu či procesu. Vlastník patentu přitom musí po jeho udělení danou 

technologii zveřejnit. Určitá společenská ztráta se může projevit jako mrtvá ztráta u nově 

vzniknutého monopolisty. Licencování představuje určitou možnost jak tyto neefektivity 

zmenšit. Některé druhy postupů firmy chrání pouze jako takzvané obchodní tajemství. Pokud 

jejich podstatu odhalí konkurence reversním inženýrstvím, nehraje to roli. Jsou chráněny 

pouze proti krádežím. Obchodní tajemství mohou být licencovány. Ovšem pokud firma 

usiluje o vytvoření obchodního tajemství, musí počítat s tím, že podobná technologie může 

být objevena v budoucnu jiným a dokonce jiným patentována. 

                                                 
12 V Evropě je upraveno na 70 let po smrti autora a to prostřednictvím Directive of Harmonizing the Term of 
Protection of Copyright and Certain Related Rights z roku 1993, mezinárodně pak Bernskou Konvencí z roku 
1979. V USA pak platí Digital Copyright Millennium Act z roku 1998. 
13 Varian H. R., Farrell J. Shapiro C. – The Economics of Information Technology: An Introduciton str. 56 
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Ernest J. Wilson (Wilson, 2004) dává do souvislosti problematiku práv k duševnímu 

vlastnictví k problému „digital divide“ (digitálnímu rozdělení světa). A poukazuje na 

rozdělení přístupu k duševnímu vlastnictví mezi chudé a bohaté státy (90 % patentů v držení 

malého počtu nejvyspělejších států). Přitom USA patřili mezi poslední státy, které uplatnili 

právo copyrightu na zahraniční díla14 

 

 

 

DRM 
 

Digital Rights Management představuje poměrně novou cestu ochrany duševního 

vlastnictví zejména v hudebním a filmovém průmyslu. Speciální úprava produktu totiž 

„znemožní“ jeho využití jinou osobou a tak zabrání porušování autorských práv. Využití 

digitálního produktu je například vázáno na určité technické zařízení. Na druhou stranu bude 

omezen samotný spotřebitel ve svých právech volného užití díla. Více spotřebitelů je nuceno 

dílo koupit, nicméně jejich ochota nabídnout vyšší cenu se snižuje. V případě volnějšího 

přístupu může vzrůst jejich ochota nabídnout vyšší cenu. Dá se říci, že spotřebitelům rostou 

transakční náklady na získání díla. Jednoduše: 

 

 „jestliže ochota platit za možnost tvořit kopie převyšuje redukci v prodejích, 

prodávající povolením kopií zvýší zisk.“15 

 

DRM také umožňuje zvýšit vyjednávací pozici producenta a umožnit mu využití 

strategie zamknutí, případně kombinování softwarového a hardwarového produktu (napříkla 

iTunes a iPod u společnosti Apple). DRM je jako každá ochrana digitálních produktů 

limitována a prolomitelná, pouze může zvýšit náklady na prolomení ochrany. Autoři Rayna a 

Striukova (Rayna, Striukova, 2007) docházejí k názoru, že zejména kvůli nejednotnosti 

standardů DRM a snížení uživatelského užitku tato technologie spíše snižuje společenský 

prospěch. 

Velmi jednoduchá analýza správy práv a vlivu na příjem firmy je možná díky 

porovnání příjmu při „liberálnějších“ podmínkách, které umožňují větší volnost zacházení 

                                                 
14 Až v roce 1891, Spojené státy byly v té době rozvíjející se země, která využívala výhod černého pasažéra. 
Stejně i dnes je patrná silná nepřímá lineární závislost mezi HDP a mírou pirátství. Viz: Varian, R. H. (2005): 
Copying and Copyright, University of California, Berkeley, str. 4 
15 Varian, R. H. (2005): Copying and Copyright, University of California, Berkeley, str. 7 
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s digitálním obsahem a mohou zvýšit jeho hodnotu pro zákazníky, ale také způsobují větší 

únik zboží mimo distribuční kanály firmy. Důležité je porovnat hodnotu zboží s poklesem 

prodeje při liberálnějších podmínkách. V případě neexistence pirátských produktů je využití 

DRM výhodné, ovšem v případě existence pirátských produktů zvyšuje DRM jejich hodnotu 

(Oestreicher-Singer, Sundararajan, 2004) a zásadní je pak porovnání rozdílu kvality mezi 

pirátským (bez DRM) a legálním zbožím (s DRM)16. Neboli také porovnání transakčních 

nákladů na dosažení stejné kvality. 

 

 

2.7. Vliv ochrany duševního vlastnictví na blahobyt 
 

Farrel a Shapiro17 (1999) popisují jednoduchý model, který můžeme použít pro 

zhodnocení obou přístupů k ochraně duševního vlastnictví. Předpokládejme, že 

pravděpodobnost vyvinutí inovace v závislosti na případném zisku x  pro  tou firmu je 

. Případná politika by se měla snažit maximalizovat pravděpodobnost, že alespoň jedna 

firma danou inovaci vyvine. Tedy 

i

( )ip x

max 1 (1 ( ))
n

i
i

P p= − −∏ x

x

 

Tento problém lze převést na minimalizaci 

min log(1 ) min log(1- ( ))
n

i
i

P p− = ∑  

Pokud suma všech odměn za invenci představuje  lze říci, že pokud je  

konvexní v 

X log(1- ( ))p x

x  mělo by být výhodnější odměnit co nejvíce pouze jednoho novátora, pokud je 

naopak konkávní v x  mělo by dojít k rozprostření motivace (odměny) mezi všechny 

účastníky. Tyto dva přístupy tak korespondují s politikou otevřenosti – rozprostření odměny a 

ochrany – výlučnost odměny. Příkladem podobného boje je už samotný rozdíl mezi 

uzavřeným a otevřeným softwarem (Windows, Mac OS aj. X Linux aj. open source). 

Při uplatnění daných politik na tuto funkci, se zdá, že politika motivací motivuje 

všechny firmy zbytečně. Protože je potřeba jenom jedna firma, která přinese vynález. 

Takováto politika by měla maximalizovat maximum mezi motivacemi – maximu u jedné 

                                                 
16 Oestreicher-Singer, G. Sundararajan, A. (2004): Are Digital Rights Valuable? Theory and Evidence from The 
eBook Industry, Twenty Fifth International Conference on Information Systems, str. 544 
17 Varian H. R., Farrell J. Shapiro C. – The Economics of Information Technology: An Introduciton str. 61-63 
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firmy. Politika otevřenosti by se dala interpretovat jako motivovat nějaký minimální 

motivační práh, po kterém začínají všechny firmy inovovat.  

Shapiro a Varian nesdílejí obavy jiných, že by nová digitální éra představovala konec 

autorské ochrany a poukazují spíše na nové možnosti které digitální podoba reprodukce a 

distribuce nabízí. 

Ale rozdíl mezi legální a nelegální kopií se jeví zákazníkovi velmi malý, ale rozdíl 

v ceně je obrovský:  

 

„elasticita poptávky po online hudbě se jeví větší než elasticita poptávky po CD nebo 

dalších formách, právě kvůli hrozbě nelegálního stahování. Neboť pro mnoho lidí je blízký 

substitut nelegálně stáhnutá kopie oproti té legální.“18  

 

Opět také narážíme na transakční náklady, rozdíl jejich výše v případě legálního a 

nelegálního zboží. Hudební společnosti se snaží vytvořit méně atraktivní substitut pomocí 

PR, vytvářejí pocit viny a krádeže a také legální ochranu. Podobný proces se odehrává ve 

světě filmového průmyslu. Legislativní ošetření je přitom mnohdy klíčové, protože ne každá 

kopie musí nutně být nelegální, ovšem každá kopie jde mimo tyto společnosti. 

Autoři  (Shapiro, Varian, 1999) si položili otázku, co by se stalo, kdyby ochrana byla 

slabší, kdyby si kupující mohl beztrestně vyměňovat hudbu, filmy, nebo je dokonce prodávat. 

Jedna z možností je, že by studia musela podstatně redukovat jejich aktivity – natáčelo by se 

méně. Druhá možnost je, že by společnosti hledaly cesty technologické ochrany. Třetí 

možnost by byla přeměnit veřejné představení (divadla, kina, koncerty) na hlavní zdroj 

příjmů společností. Odlišná možnost je vypustit obsah za minimální cenu ven a profit tvořit 

prodejem komplementů, které tvoří specifické náklady reprodukce. Další variantu tvoří 

spojení obsahu s reklamou, například formou product placementu. 

 

  

                                                 
18 Varian H. R., Farrell J. Shapiro C. – The Economics of Information Technology: An Introduciton str. 75 
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3. CHARAKTERIZACE INTERNETOVÉHO TRHU 
 

3.1. Vývoj institucionálního podhoubí internetového trhu. 
 

Od svého zrození prošel Internet mnoha změnami, připomeneme si ty nejvýznamnější. 

Ty, které největší měrou zasáhly do charakteru trhu, který se na Internetu konstituuje. 

Sledování neoliberalistického ideálu paradoxně vyžadovalo v osmdesátých a 

devadesátých letech politickou intervenci. Rozvoj využití síťování je tak složen jak 

z ekonomického, tak politického základu. Nejprve se technologický rozvoj v oblasti 

komunikace projevil v USA. Federal Communications Commission byla postavena před 

požadavky autonomnosti korporací v oblasti síťových aplikací počítačových sítí a 

využitelnosti telekomunikačních sítí vůbec. Od roku 1960 pak FCC povoluje vstup nových 

subjektů na pole telekomunikací. Internet je rozvíjen na akademické půdě, v podobě tvorby 

specifických dalších protokolů TCP (Transmition Control Protocol) k původnímu, armádou 

sponzorovaného vývoje ArpaNetu. Je opět klíčové, že tato klíčová technologie zůstala 

k dispozici volně, práva k jejímu využití byla volně dostupná. Nikdo síť nevlastnil. 

 Obrovskou měrou se na vzestupu Internetu a využití sítí obecně podílely americké 

korporace v čele s bankami. Obchodovaná množství cenných papírů, deviz a jiných 

instrumentů rostla exponenciálně s využitím sítí ve finančním sektoru.  Mezi lety 1970 a 

1996 vzrostl podíl korporátních investicí do informačních technologií ze  7 % na zhruba 45 

%.19 S tím jak korporace začaly využívat globálních možností sítí, měnil se i jejich 

požadavek na pracovní sílu. Obrovská svoboda managementu v otázce alokace produkčních 

procesů sebou ale zároveň nesla další požadavky na rozvoj telekomunikací v mezinárodním 

měřítku. World Trade Organization pak v roce 1996 a v únoru 1997 dosáhla zrušení 

obchodních tarifů na počítačové a softwarové produkty v ceně 500 miliard dolarů a později 

otevření telekomunikačních trhů zhruba 70 zemí v hodnotě 600 miliard ročních tržeb.20 WTO 

přitom získalo i určité pravomoci při hlídání dodržování deregulací v těchto 70 zemích.  

Další důležitý milník existence Internetu představuje rozhodnutí Nejvyššího soudu 

USA týkající se Communications Decency Act a dokument zobrazující politiku Bílého domu 

„The Framework for Global Electronic Commerce“ z roku 1997. Oba dokumenty se shodují 

na tom, že vývoj Internetu a jeho služeb by měl být ponechán v co největší míře trhu. 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí argumentoval svobodou projevu. Soud tak v podstatě 

                                                 
19 Dan Schiller, Digital Capitalism, 1999, str. 16 
20 Ibid, str. 47 
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vymezil internet vůči starším médiím, telefonu a vysílání, kde tak velká svoboda nepanovala. 

Dokument Bílého domu pak na rozhodnutí soudu navazoval a Internet by podle doprovodné 

zprávy prezidenta měl odpovídat minimální regulaci a měl by být místem, kde se vláda snaží 

nestát v cestě. Ve zprávě se americká vláda zavázala: 

 

 „…supports the broadest possible free flow of information across international 

borders. This includes most informational material now accessible and transmitted through 

the Internet, including through World Wide Web pages, news and other information services, 

virtual shopping malls, and entertainment features, such as audio and video products, and 

the arts. This principle extends to information created by commercial enterprises as well as 

by schools, libraries, governments and other nonprofit entities.“21  

 

Charakter Internetu jako výjimečného média se pokusil popsat prezident USA Bill 

Clinton:  

 

„Within a generation, we can make it so that every book ever written, every symphony 

ever composed, every painting ever painted, is within reach of all of our children within 

seconds with the click of a mouse“22  

 

Sítě začaly na konci 80. a začátku 90. let mimo velké podniky a korporace využívat 

také spotřebitelé. Tento kvalitativní skok ve využití počítačových sítí je spojen s rozvojem 

technologie osobních počítačů a jejich výpočetního potenciálu. V letech 1994 a 95 fenomén 

World Wide Web společně s nástrojem společnosti Netscape – Web browserem změnil svět 

Internetu. Web browser umožnil miliónům lidí připojených k internetu smysluplně využívat 

výhod sdíleného obsahu.  

Obrovským skok v pohledu na software jako zboží učinil společnost Netscape tím, že 

svůj prohlížeč poskytl koncovým uživatelům zcela zdarma. Licenční poplatky vybíral pouze 

od korporací. Netscape doufal, že si tímto krokem zajistí širokou pozornost a podporu, která 

mu umožní vstup na trh. Za společností Netscape se přitom skrývali investoři s rizikovým 

kapitálem. Prohlížeč zdarma způsobil revoluci v dosavadním pohledu na Internet. Obsah 

Internetu byl doposud v chráněných proprietárních on-line službách poskytovaných velkými 
                                                 
21 The Framework for Global Electronic Commerce, White House, 
http://www.technology.gov/digeconomy/framewrk.htm dostupné: říjen 2007 
22 Remarks by the President in Announcement of Electronic Commerce Initiative, White House 
(http://www.whitehouse.gov/) dostupné: říjen 2007 
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společnostmi (America Online, CompuServe, H&R Block’s). Nicméně s možnostmi 

prohlížeče Netscape začali být uživatelé propojení přímo a bez omezení placených obsahů. 

Velcí poskytovatelé se tak museli přizpůsobit technologické změně, místo poskytování 

placeného přístupu k Internetu (spíše obsahu) začali budovat obsahové vstupní brány - 

portály a připojení bylo poskytováno na bázi pevného poplatku.  

Na možnosti webové technologie reagovali také korporace a multimédia 

poskytováním vlastních obsahů. O Internet se začal vážně zajímat reklamní průmysl, jehož 

vztah k tomuto prostředí je zcela klíčový i pro další rozvoj tohoto prostoru. Už v roce 1998 

mělo 47 z hlavních 50 amerických magazínů Internetové stránky stejně jako téměř tisíc 

amerických vysilatelů, více než 2700 novin z celého světa podnikalo i na Internetu. A zhruba 

30000 Internetových stránek streamovalo video (Schiller, 1999). 

 

3.2. Gift Economy a Open Source 
 

Síťový efekt 
 

Síťové externality23 se bohatě uplatňují právě ve formách b-webů. Síťové externality 

jsou zejména pozitivní a vedou k dalšímu zvýšení pozitivní zpětné vazby. Síťové externality 

se mohou objevit jak na straně výrobce, ale zejména spotřebitele. Zajímavou vlastnost 

síťových externalit popisuje takzvaný „Metcalfův zákon“.  

 

„Hodnota sítě se zvětšuje se čtvercem uživatelů.“ 24 

 

Tedy, že hodnota sítě pro jednoho uživatele je proporcionální k počtu dalších 

uživatelů a má pro všechny stejnou hodnotu. Náklady na změnu se také díky sítím stávají 

kolektivní, neboť je nutné, aby novou technologii přijali všichni v dané síti. Nicméně i zde 

lze pozorovat klesající výnosy – poslední přidaný člen velké sítě jistě nezvyšuje její hodnotu 

stejnou měrou jako přidání členů k malé síti. Wilson (Wilson 2004)25 se na hodnotu sítí dívá 

také z opačné strany a mluví o tzv. Wilsonově zákoně síťové nerovnosti, kdy vznikají 

náklady vyloučení – náklady nezapojení se do sítě. A připomíná, že s časem tyto náklady 

                                                 
23 Síťové externality jde samozřejmě uplatnit i při analýze sdílení digitálních obsahů a to ať už pirátských nebo 
legálních. Zapojení se do širší sítě sdílejících, zvyšuje možnosti každého jednotlivého sdílejícího a zvyšuje 
očekávání na sítě kladené. 
24 Shapiro Carl, Varian Hal R. - The Information Rules, HBS Press, 1999, Boston, str. 187 
25 Ernest J. Wilson. The Information Revolution and Developing Countries. The MIT Press, 2004, str 328 
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rostou, jak se nabídka služeb a zboží přesouvá z reálného světa do světa digitálního. Tyto 

náklady jsou přitom tvořeny také politickými a sociálními aspekty. 

 Na druhou stranu právě internet a digitální charakter zboží i nástrojů pro jeho využití 

(které tvoří také zboží – komplementární) umožňuje snadnou distribucí určitou redukci těchto 

kolektivních nákladů na změnu. Připomeňme formát pdf. Každý, kdo používá počítač a 

internet se s tímto formátem setkal. Pokud chceme soubor pdf otevřít, není to problém, neboť 

se nám okamžitě naskýtá možnost stáhnout si zdarma příslušný program společnosti Adobe. 

Náklady na pasivní použití tohoto formátu jsou tak eliminovány. Společnost Adobe zajistila 

tomuto formátu dominantní postavení zaručující vysoký síťový efekt. Ten poté vede k tomu, 

že tvůrci dokumentů jsou nuceni kupovat software společnosti Adobe umožňující vytváření 

těchto dokumentů. 

U síťových externalit jde o poptávkovou ekonomii zvyšujících se výnosů z rozsahu, 

průměrné tržby se zvyšují (poptávka) s rozsahem. Když nikdo nezačne využívat síťové zboží, 

nemá žádnou cenu. Jestliže se najde dost lidí, kteří jej budou využívat, tak dané zboží získá 

na ceně (na hodnotě) a tím více lidí jej příjme a tím je ještě cennější. Jsou zde tři ekvilibria, 

střední je nestabilní a representuje kritickou masu, kterou je nutné překročit.  

 

„Jestliže se produkt nikdy nepřehoupne přes kritické množství přijmutí trhem, je 

odsouzen k pádu zpět ke stabilnímu ekvilibriu nulové poptávky nulové nabídky“26 

  

Varian ukazuje, že když je cena neustále snižována, je snižována i kritická hranice. 

Tuto tezi bychom mohli obrátit a cena může být snižována tak, aby počet uživatelů by stále 

nad kritickou hranicí. Takto by se mohla vysaturovat až k maximálnímu přebytku pro 

prodejce. U aplikací lze pozorovat přímý síťový efekt – používám to co ostatní, protože jim 

chci poslat dokumenty ve stejném formátu. U systémů, jde o nepřímý efekt. 

 

Gift Economy a Open Source 
 

Gift Economy lze přiblížit jako očekávání toho, že můj příspěvek bude v budoucnu 

splacen příspěvkem někoho jiného. Tím, že přijímám, vytvářím určitý závazek v budoucnu 

dávat. V případě placených produktů takovýto závazek neexistuje. V Gift Economy existuje 

osobní vazba mezi aktéry a problémy se řeší na základě vztahů (v případě placených 

                                                 
26 Varian H. R., Farrell J. Shapiro C. – The Economics of Information Technology: An Introduciton str. 34 
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produktů na základě platby). Jednoduché Gift Economy jsou na Internetu zcela běžné, jedná 

se chatové skupiny, fóra – technické i diskusní, ale také multi-player hry a projekty jako 

Open Source nebo počítání lidského genomu a jiná pomoc se zpracováním velkého objemu 

dat. V prostředí Open Source existují „ne-ekonomické“ motivy založené na altruismu a sebe 

satisfakci, vůli dosáhnout excelence v určitém zájmu – learning by doing. Open Source 

projekty vznikají často jako rychlá odpověď na díru na trhu. Počet Open Source aplikací tak 

od 90. let roste exponenciálně (Cowan, Harrison 2001). 

Aliance tvoří základy a kostry Gift Economy. Síťový efekt se v Alianci uplatňuje 

s nebývalou silou. Neboť šíře uživatelů přímo ovlivňuje kvalitu produktů. 

Velice zajímavé je použít v tomto ohledu na podobu aliance Hayekovu teorii 

samoorganizujícího se řádu postavenou proti teorii plánování. Můžeme totiž sledovat 

podobný vztah mezi řádem vznikajícím v rámci Aliance a plánováním používaným v rámci 

jedné společnosti. Eric Raymond k tomu poznamenává:  

 

„Svět Open Source se chová v mnoha ohledech jako volný trh nebo ekologie, 

společenství sobeckých agentů se snaží maximalizovat užitek, který v procesu vytváří 

samoopravovací spontánní řád více propracovaný a efektivní, než by jakékoli centrální 

plánování mohlo kdy dosáhnout.“ 27 

 

U některých forem aliancí je tedy velice obtížné mluvit o konceptu ceny a mezních 

nákladů, neboť produkt je volný k užití a s každým dalším uživatelem dokonce může vzrůstat 

jeho kvalita. Respektive lze říci, že mezní náklady na každého dalšího uživatele jsou tvořeny 

pouze náklady na dodatečnou infrastrukturu. Samotný produkt je vytvářen uživatelem a ten 

nese i náklady na tvorbu produktu. Za produkt pak platí pouze časem. Platbou přestává být 

vyčíslitelná cena, ale těžce vyčíslitelný přinos. Jiné jsou naopak udržovány pouze pro to, aby 

mohl být nabízen členům aliance standardizovaný produkt, což zase významně snižuje mezní 

i transakční náklady.  

Tedy je můžeme dělit podle přítomnosti plateb a také podle toho zda se jedná o čiré 

komunikační (platformové) aliance, nebo aliance s produktem. Komunikační aliance (dnes 

mnohdy označované jako web 2.0) vytváří informační hodnotu sociální sítě. Například Help 

Aliance poskytující recenze, rady a doporučení formou internetových fór. V Designových 

aliancích účastníci vytváří více než jen komunikační prostředí. Vytváří samotný produkt, 

                                                 
27 Eric Raymond in Tapscott D., Ticoll D., Lowy A. – Digital Capital, 2000, str. 127 
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který následně užívají (např. Linux). Nejaktuálnější forma Aliancí může probíhat 

prostřednictvím On-line her a vytváření On-line virtuálního prostředí, jako je například 

prostředí Second Life28. Klíčová je pro alianci kontinuální inovace a sdílení informací 

v rámci společných pravidel. 

Pirátské prostředí sdílení hudebních nebo filmových nahrávek pak představuje klasikou 

formu Gift Economy, s tím rozdílem, že takovýmto obchodem jsou porušována autorská 

práva. Jinou klasickou Gift Economy je open source. 

Finský student Linus Torvalds poslal 2.října 1991 pracovní verzi Linux. 02 komunitě a 

později jej patentoval pod Free Software Foundation’s licencí. Tato licence udělala Linux 

volně dostupný, při jeho distribuci musel být přítomen také zdrojový kód. Brzy mu začaly 

přicházet emaily od jiných uživatelů s jejich připomínkami. Předmětem obchodu se tak 

nestává pouze samotný produkt, ale také možnosti změny tohoto produktu. Existence Gift 

Economy je možná díky silné přítomnosti síťového efektu. 

 

„síťový efekt, pokud je užit efektivně jako v Alianci Linuxu, synergicky sdružuje 

všechny tři formy digitálního kapitálu, kapitálu vztahů, lidského a strukturálního 

propojeného kapitálu. Můžeme říci, že moment Open Source využívá síly kapitálu vztahů 

(komunity) tak, že přemění lidský kapitál účastníků (znalosti programátorů)  do sdíleného 

zdroje strukturálního kapitálu (fungující programy). Kvalita příspěvku přitom rozhoduje 

o dalším směřování tohoto kapitálů – funguje strategie, nejlepší vyhrává.“ 29 

 

V takovýchto aliančních světech Gift Economy dochází k vytvoření trade-off mezi 

otevřeností a uzavřeností. Shapiro a Varian popisují tento vztah pomocí celkové hodnoty, 

kterou firma přináší odvětví a podílu, který na tomto odvětví daná firma má. S rostoucí 

otevřeností standardů a celkovým snižováním možnosti zamknutí roste hodnota celého 

odvětví, ale může klesat případný podíl dané firmy na odvětví. 

Další problém mohou představovat černí pasažéři, ti jsou však eliminování několika 

faktory (Tapscott, Ticoll, Lowy, 2000): veřejný prospěch přímo reflektuje poptávku, účastníci 

zapojením zvyšují svoji reputaci a brand. Současná společnost nadbytku udává 

společenskému statusu vyšší hodnotu a ten není určen tím, co kontroluji, ale tím, co jsem 

schopen poskytnout. 
                                                 
28 Second life je jeden z ekonomického pohledu nejzajímavějších internetových projektů poslední dekády. Jedná 
se o virtuální svět, ve kterém existují virtuální peníze. Alenčiny dvířka se však otvírají díky směnitelnosti 
Lindenů (tamnější měny) za měny skutečné. Dochází tak k vytvoření kompletní virtuální ekonomiky. 
29 Tapscott D., Ticoll D., Lowy A. – Digital Capital, 2000, str. 125 
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Problematiku Gift Economy a Open Source je možné uzavřít s pozorováním 

charakteristickým pro obchodování s informačními a především digitálními produkty. 

Na trhu dochází k určitému předvýběru, pouze ten produkt, který je schopný získat naši 

pozornost obdrží svou tržbu, ale naše náklady budou o to vyšší, čím vyšší částku musel 

investovat do získání naší pozornosti.  Můžeme potom říci, že naši pozornost získal ten 

nejvhodnější produkt? Pokud se ale naopak podíváme na trh svobodného digitálního zboží 

(Open Source) nebo Gift Economy, všimneme si, že na i na tomto trhu existuje boj o 

pozornost zákazníků. Ta je ovlivňována především referencemi jiných zákazníků. Počáteční 

produkty mají rovnou šanci, teprve to jakým způsobem je zhodnotí komunita uživatelů, 

rozhodne o jejich popularitě. Uměle vytvořená pozornost se zde prosazuje poměrně hůře. 

 

3.3. Nadnárodní charakter Internetu, daně a cla 
 

Prostředí internetu poskytuje univerzální obchodovací platformu, která nezná hranic. 

Daně a cla však hranice znají. Z tohoto pohledu je třeba obzvláště odlišit obchodování 

s fyzickým zbožím prostřednictvím internetu, pro které by úprava zdaňování a cel neměla být 

příliš speciální, od obchodování s digitálním zbožím. Problematickou oblast také představuje 

mezinárodní ochrana autorských práv a správa a redistribuce příjmů v této oblasti. Jack 

Goldsmith a Tim Wu ve své knize Who Controls the Internet ukazují na postupné boření 

mýtu Internetu, který nerespektuje regionální hranice (Goldsmith, Wu, 2006). Lokalizace a 

filtrace obsahu probíhá nejen kvůli odlišným požadavkům vlád, ale také kvůli odlišným 

požadavkům samotných spotřebitelů, kteří mnohdy raději využijí lokalizované verze 

internetového obchodu nabízející stejný produkt, než verze nadnárodní. Na druhou stranu 

Evropská komise usiluje o vytvoření jednotného trhu s digitálním zbožím.30 

Hlavní třecí plochy národních států a charakteru Internetu jsou v oblasti autorských 

práv, zdanění a cel. Péči o autorská práva na mezinárodní úrovni zaštituje zejména World 

Intellectual Property Organization31 a smlouva: WIPO Copyright Treaty (WCT) z roku 1996 

která je rozšířením Bernské konvence pro ochranu literárních a uměleckých děl a rozšiřuje 

ochranu copyrightem zejména na počítačové programy a databáze. Organizace dohlíží na 

dodržování 24 mezinárodních dohod z oblasti duševního vlastnictví. Z globálního pohledu 

jsou pak klíčové zejména tyto dvě právní úpravy Digital Millennium Copyright Act (US) a 

European Directive on Copyright. 
                                                 
30 EK letos navrhne vytvořit jednotný trh s online hudbou či filmy, ČTK, 4. 1. 2008 
31 Internetová adresa, dostupná březen 2008: http://www.wipo.int/portal/index.html.en  
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Digitální zboží je zvláštní i tím, že v roce 1997 světová obchodní organizace (WTO) 

prakticky vytvořila z Internetu zónu volného obchodu. V dohodě Information Technology 

Agreement jsou signatáři zavázání k nulovým clům u informačního zboží, včetně softwaru. 

V současnosti představují signatáři dohody více než 97 % světového obchodu s informačním 

zbožím. Ovšem i zde se najdou problematické oblasti, ne vždy je hudební či filmový obsah 

chápán jako informační zboží. Ne vždy je jasné, jestli můžeme předmět obchodu zařadit mezi 

službu nebo zboží. 

Další bod ovlivňující cenu digitálního zboží představují daně. Jejich určení může být 

buď podle země původu daného zboží, sídla společnosti, nebo zákazníka. V Evropské unii je 

daň z přidané hodnoty určována podle místa nákupu zboží, toto platí i pro digitální zboží – 

podle místa registrace nabízející společnosti. Ovšem společnosti mimo EU platí DPH podle 

sídla zákazníka. 

To, že oblast internetu má výsadní postavení dokazuje i Internet Freedom Act platící 

v USA od roku 1998. Tento zákon zakazuje administrativě danit přístup k internetu 

vytvářením čistě „internetových“ daní, jako je například daň z emailu. V EU se přitom 

objevují politické snahy po zdanění tohoto prostředí, ať už jde o myšlenky europoslanců na 

zdaňování emailů, nebo o Sarkózyho návrhy na zdanění Internetu. 
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4. TVORBA CENY 
 

4.1. Mikroekonomická analýza „výroby digitálního zboží“   
 

Náklady produkce digitálního zboží jsou určeny náklady na vytvoření originálu. 

Jednou natočený film, vytvořená nahrávka, napsaná kniha, převedené do digitální podoby a 

umístěné na počítač s přístupem na Internet jsou od této chvíle prosty dodatečných nákladů 

na další kopie. Neboli, fixní náklady produkce jsou vysoké, ale variabilní náklady reprodukce 

jsou mizivé. Tento charakter digitálního zboží, ale i služeb, vede ke značným úsporám 

z rozsahu, neboť průměrné náklady se s počtem kopií pouze snižují. Problémem ovšem 

zůstává, že dominantní část fixních nákladů tvoří náklady zapuštěné, které bude muset tvůrce 

produktu zaplatit nezávisle na tom, jestli se rozhodne produkci ukončit. Tyto náklady je nutné 

zaplatit předem.  

Druhou významnou složku nákladů tvoří náklady marketingu. Digitální zboží, je 

zboží, jehož užívání (spotřeba) vyžaduje většinou pozornost majitele. V moderním 

informačním prostředí je pozornost velmi vzácná komodita, o kterou se musí výrobci prát. 

K tomu jim slouží právě marketing. Pozornost je důležitá také pro bezplatně poskytované 

digitální zboží. A určité druhy digitálního zboží nebo služeb slouží samy o sobě jako zdroj 

zájmu a prostředek vzbuzení pozornosti k jiným produktům, které už nemusí mít stejný 

charakter cenotvorby ať už na poptávkové nebo nabídkové straně. Právě nulové náklady 

vytvoření další kopie vytváří obrovský prostor pro dovednosti marketingových oddělení 

jednotlivých producentů digitálního zboží. Nicméně tyto vysoké úspory z rozsahu nejsou 

výsadou pouze digitálního zboží, ale lze je nalézt u mnohem starších forem zboží a služeb, 

jako je například letecká nebo železniční doprava. 

Vysoké fixní náklady, téměř nulové mezní náklady, zapuštěné náklady, neomezené 

množství možných kopií vedou k poznatku, že trhy s digitálním zbožím: 

 

„nebudou a nemohou vypadat jako učebnicové trhy dokonalé konkurence, kde je 

množství dodavatelů nabízí podobné produkty bez schopnosti příliš ovlivnit cenu.“32  

 

Vysoké fixní náklady a nulové mezní náklady vedou k myšlence na přirozený 

monopol, který by měl být nějakým způsobem regulován státem. Varian (Varian, 2004) na 

obhajobu internetového trhu s těmito charakteristikami uvádí několik faktů. Prostředí je 
                                                 
32 Shapiro Carl, Varian Hal R. - The Information Rules, HBS Press, 1999, Boston, str. 23 
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dynamičtější a fixní náklady se snižují, firmy soutěží o získání monopolního postavení – což 

ještě nemusí znamenat, že se jim to podaří. Tento nový trh se také vyvíjí velice rychle a proto 

jednou získané dominantní postavení, nemusí znamenat dlouhodobou dominanci. A v 

neposlední řadě je to velký tlak producentů komplementů na celkové snižovaní ceny všech 

komplementů.  

Varian připomíná teze, že konkurenční ekvilibrium je Pareto efektivní a za 

předpokladu konvexity je každý výstup Pareto efektivní a tvoří konkurenční ekvilibrium. 

Ovšem v našem případě (vysoké FX, nulové MC) jsou tyto teze irelevantní, protože nemůže 

být dosaženo jak konkurenčního vyrovnání, tak konvexity. Naopak dokonale diskriminující 

monopolista může vyzískat veškerý přebytek a být tak pareto efektivní. Anebo konkurence 

mezi dokonale diskriminujícími monopolisty přesune tento přebytek směrem k spotřebitelům.  

Nicméně v realitě není cenová diskriminace nikdy dokonalá, a konkurence monopolů 

není nikdy bez nákladů.33 Soupeření monopolů je ve prospěch spotřebitelů v situacích, kdy 

monopoly soupeří v prostředí cen, inovací, kvality, nicméně pokud jejich soupeření má 

podobu politického lobbyingu a dalších, tak se výhodnost pro spotřebitele vytrácí. Ve 

skutečnosti probíhá soupeření ve všech těchto oblastech zároveň. V následujících odstavcích 

si popíšeme jednotlivé druhy možného uspořádání. 

 

4.2. Druhy tržního uspořádání 
 

 Lze říci, že každý druh digitálního zboží vytváří svůj vlastní tržní model. V některých 

případech je těžké určit konkrétní tržní podobu na základě splnění všech podmínek, které jsou 

pro ni určující. V zásadě lze říci, že nečastěji jsou pro charakterizaci internetového trhu 

používány analýzy oligopolní konkurence a monopolu za různých doplňujících podmínek. O 

určité obdobě dokonalé konkurence za nulových mezních nákladů lze uvažovat v podobě tzv. 

Gift economy (viz kap. 2). 

Jako základní udržitelné tržní modely se v prostředí prodeje digitálního zboží 

uplatňuje model s jedním dominantním producentem využívajícím „cost leadership“ – 

nákladové vedení díky úsporám z rozsahu a model konkurence s diferenciovaným 

produktem.  

                                                 
33 Varian H. R., Farrell J. Shapiro C. – The Economics of Information Technology: An Introduciton str. 29 
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Základním nástrojem, kterým je možné snížit průměrné náklady digitálního zboží, se 

nestávají úspory při distribuci a produkci, tyto náklady jsou totiž už samy o sobě mizivé, ale 

zvýšení objemu produkce. 

Tvorba ceny není určována na straně výrobce pouze náklady. Určitou výhodu mají 

první na trhu a také držitelé známé značky. Agresivní cenová politika (udržitelná) je 

využívána k odrazování vstupu dalších subjektů do odvětví (také díky vysokým zapuštěným 

nákladům), i jako signál o tom, že firma je schopná vést cenovou válku. Další možností je 

orientace na přidávání hodnoty a diferenciaci. Uplatňuje se personalizace produktu i ceny. 

Personalizováním produktu je možné zvýšit jeho hodnotu pro uživatele, v další fázi je nutné 

tuto hodnotu získat. Hodnotu přitom lze získat nejenom skrze cenu produktu, ale také skrze 

pozornost příjemce a informace o něm, neboť ty jsou také nositelé hodnoty.  

Jedním ze způsobů jak získávat informace je registrace uživatelů a sběr dat o jejich 

chování pomocí stopování jejich činnosti při výběru produktu. Oceňování přitom probíhá 

kontinuálně, bez zpoždění, náklady menu cost téměř neexistují. A právě možnost variabilně 

ovlivňovat cenu umožňuje pružně odhadovat reakci trhu na cenové změny. Prodej přes 

Internet by měl umožňovat producentům poměrně přesně odhadovat poptávkové funkce a 

jejich elasticity a tak maximalizovat profit. 

 

4.3. Cenová diskriminace prvního stupně 
 

Takováto diskriminace předpokládá, že monopolista je schopen prodat zboží každému 

zákazníkovy za nejvyšší cenu, který je ten schopen nabídnout, a tím získává veškerý 

spotřebitelský přebytek. Předpoklad monopolu může být narušen. V konkurenčním prostředí 

(Ulph, Vulcan 2000) 34 lze pozorovat dva efekty „enhanced surplus extraction effect“ (efekt 

zesíleného dobývání přebytku), který pokrývá možnost personalizovaného oceňování blízko 

spotřebitelovi rezervační ceny, a „intensified competition effect“ (efekt zostřené konkurence), 

který poukazuje na to, že každý zákazník tvoří trh, o který je třeba soupeřit. Autoři docházejí 

k závěru, že druhý efekt je silnější prvního, pokud zákazník nerozlišuje příliš mezi 

jednotlivými nabídkami a je informován. V prostředí duopolu pak může být pro firmy 

výhodnější nezapočít s diskriminací. Pokud firmy cenově diskriminují je pro ně vždy lepší 

(Ulph, Vulcan 2000) 35zboží personalizovat (kustomizovat). 

                                                 
34 In: Varian H. R., Farrell J. Shapiro C. – The Economics of Information Technology: An Introduciton & 
Viswanathan. S. Anandalingam, G - Pricing Strategies for Information Goods, University of Maryland 
35 Ibid. 
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Varian tedy oprávněně namítá, že prodávající může využít nerovného informačního 

postavení a nabídne zákazníkovi službu odpovídající přesně jeho požadavkům, na základě 

kvalitnější znalosti jeho zvyků díky dlouhodobé spolupráci, a získává tak výhodu nad 

konkurencí. Jako příklad můžeme zmínit personalizované nabídky on-line knihkupectví, 

hudebních vydavatelství, které na základě minulých nákupů vytvářejí kontextovou nabídku 

budoucích možných nákupů – internetový regál se dynamicky mění s tím, jak se mění obsah 

našeho košíku. V případě digitálních služeb je tato personalizace těsně spjata s reklamou, 

která službu platí. 

Jedná se o extrémní příklad cenové diskriminace díky využití informačních 

technologií takzvaný trh jednoho. Personalizace (přinejmenším zdánlivá – která umožňuje 

tuto cenovou diskriminaci)36 ale existuje také v prostředí reálného zboží, spotřebitelé si dnes 

mohou kupovat nejen personalizované digitální zboží, ale také personalizované boty a 

kalhoty. Společnosti také mohou velmi pohodlně jemně dolaďovat oceňovací mechanismy: 

 

 „Internetoví prodejci přizpůsobují ceny mnohem častěji, než prodejci konveční a 

ceny jsou přizpůsobovány v mnohem jemnějších objemech.“37  

 

A tím eliminovat náklady na menu při vytváření oceňovacích rozhodnutí. 

Diskriminace prvního stupně může být umožněna inteligentními agenty, kteří dynamicky 

oceňují a přizpůsobují produkt. Optimalizace problému vede kupující k výběru středně 

přizpůsobeného produktu (Viswanathan, Anandalingam, 2005) a tedy k neúplnému odkrytí 

jejich preferencí, co se personalizace produktu týče. 

K cenové diskriminaci prvního stupně může dojít i na duopolním trhu (Encaoua, 

Hollander, 2005) pokud jsou jednotkové náklady produkce rostoucí a konvexní funkcí 

kvality. V případě horizontálně diferenciovaného trhu dochází duopolisté k dohodě jednotné 

ceny, proto je podmínkou konkurence vertikálně diferenciovaný trh. Jednostranný přechod od 

jednotného oceňování k diskriminaci snižuje zisk oponenta, kdežto jednostranný opačný 

přechod snižuje vlastní zisk.  

 

                                                 
36 Zdánlivou personalizací je myšlen případ, kdy firma je schopna nabízet více typů stejného produktu a je 
schopna poměrně přesně odhadnout poptávku po jednotlivých produktech. Teoreticky by si poté mohla dovolit 
nechat kupujícího vytvořit například personalizované boty, ale fakticky mu prodat body, které už jsou dávno 
vyrobené. 
37 (Brynjolfsson, Smith, 1999) In: Varian H. R., Farrell J. Shapiro C. – The Economics of Information 
Technology: An Introduciton str. 13 
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„Konkurence v případě diskriminovaného trhu zvyšuje blahobyt… a standarty 

minimální kvality snižují celkový blahobyt, pokud se jedná o cenovou diskriminaci prvního 

stupně.“38  

 

První na trhu má motiv diskriminovat už od začátku a ztížit tak vstup konkurenta 

s jednotnou cenou. Problémem celého konceptu zůstává získávání informací o zákaznících a 

stanovení optimálního počtu zákaznických skupin.  

 

4.4. Cenová diskriminace druhého stupně 
 

Nabízení produktů v rozdílně oceněných sériích a segmentace trhu – „versioning“. 

Všichni nakupující čelí stejným cenám v rámci určité segmentované nabídky. Ceny se liší 

pouze mezi nabídkami. Konkrétní příklad představuje zpožděná informace. Reálné ceny akcií 

jsou nabízeny v rámci služby Yahoo finance za 14 $, kdežto o patnáct minut zpožděné 

informace jsou nabízeny zdarma.  

Příklad z oblasti digitálního zboží představují nepřeberné verze stejného softwaru, 

jako u operačního systému společnosti Microsoft.  Kvalitativní odlišení na různé verze je 

přitom velice nenákladné. Platí, že cenová diskriminace mezi různými verzemi dalece 

přesahuje rozdíly v mezních nákladech na změnu verze. Překážku představuje přechod 

zákazníka s větší ochotou platit k zboží v levnějším segmentu, tomu se producenti snaží 

předcházet vytvářením low a high-endu.  

 

„U informačního zboží obvykle vzniká zboží vyšší kvality jako první, teprve po snížení 

kvality je vytvořena low-endová, masová verze.“39 

 

Konkurenční prostředí by v případě vysokých fixních nákladů a nulových mezních 

nákladů přivedlo ceny k nule. Právě versioning firmám dovoluje získat nějaký spotřebitelský 

přebytek, tedy vyhnout se konkurenci v konkurenčním prostředí. Hrozba, že spotřebitel může 

odejít k jiné firmě při plné diskriminaci, vede k pouze částečné diskriminaci u každé firmy a 

uvolňuje tak konkurenční prostředí (Diaw, Pouyet, 2004).  

 

                                                 
38Encaoua, David. Hollander, A. J. First Degree Discrimination by a Duopoly: Pricing and Quality Choice, str. 
17-18 
39 Shapiro Carl, Varian Hal R. - The Information Rules, HBS Press, 1999, Boston, str. 63 
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„Strategické ignorování spotřebitelovy náklonnosti pro produkt konkurenční firmy 

zmírňuje konkurenci.“40 

 

V empirické studii (Ghose, Sundarajan, 2005) se rozpětí v proměnách kvality 

pohybuje od 8 % do 56 %. Přitom autoři zjistili poměrně značné rozdíly (zejména směrem 

nahoru) modelového odhadu kvality od subjektivního odhadu kvality zákazníky. Docházejí 

k závěru, že přítomnost versioningu má pozitivní dopad na celkový blahobyt.41 

V případě versioningu existuje určitý trade off v podobě kanibalizace vyššího 

produktu nižším a množstvím nabízených verzí. U monopolisty využívajícího versioning 

bude existovat pozitivní dopad na společenský blahobyt, pokud jsou přítomny síťové 

externality (Jing, 2002)42. Versioning se jeví jako nástroj redukce pirátství na trhu a zvýšení 

tržeb výrobce díky novým kupujícím (Wu, 2003)43.  

Cenová diskriminace pomocí takzvaného add-on oceňování spočívá v prodávání 

dodatečných produktů za vyšší cenu k základnímu produktu. Uplatnění add-on oceňování 

celým konkurenčním trhem může zvýšit celkový zisk (Ellison, 2004). Model add-on pricing 

by šlo použít pro případ nulových mezních nákladů u základního produktu. Zisk firmy je pak 

tvořen dodatečným produktem. Jednalo by se pak o specifický případ versioningu. 

Nelineární oceňování, kdy producent používá množstevní slevy, je další z příkladů 

cenové diskriminace druhého stupně. Zde se uplatňují dvě základní omezení vlastního 

výběru. Každý spotřebitel je ochoten zaplatit nejvíce cenu vyrovnávající užitek. A za druhé 

musí každý spotřebitel preferovat spotřebu svou před spotřebou jiného spotřebitele (z jiné 

nabídky).44 

Cenová diskriminace se u ke kvalitě homogenního spotřebitele vyskytuje zejména na 

telekomunikačním trhu. Jde o tarify složené ze dvou částí, fixní a variabilní. Diferenciace 

produktu na takovém duopolním trhu se projeví pouze, když je povolena cenová diskriminace 

(Herweg, 2007). Diferenciace se objeví i přes to, že spotřebitelé jsou heterogenní pouze v 

kvantitě. Povolení diskriminace povzbuzuje vstup firem a celkový blahobyt, ale spotřebitelé 

si pohorší. 

V případě vertikálně diferenciovaného trhu v konkurenčním prostředí firmy nabízejí 

zboží s vyšší kvalitou a s lepším poměrem kvality a ceny než v monopolním prostředí. 
                                                 
40 Diaw, K. Pouyet, J. (2004): Competition, Incomplete Discrimination and Versioning, CEPR, London, str. 18 
41 Ghose, A. Sundarajan, A. (2005): Software Versioning and Quality Degradation? An Exploratory Study of the 
Evidence, CDER, NY, str. 26 
42 In: Viswanathan. S. Anandalingam, G - Pricing Strategies for Information Goods, University of Maryland 
43 Ibid 
44 Varian R. Hal. Microeconomic analysis. - 3rd ed. Norton, New York, 1993, str. 245 
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Vstupu na trh brání monopolizující subjekt vysokou kvalitou ve vyšší části trhu a 

versioningem u nižší části trhu (Wei, Nault, 2006). Vítěz obvykle kvůli dominanci produkuje 

inovované verze vyšší kvality co nejčastěji, i když to pro něj znamená kanibalizaci trhu a 

strategie nemusí nutně maximalizovat zisk. Wei a Nault45 poskytují kvalitní přehled literatury 

ohledně vertikálně diferencovaného trhu i empirických pozorování. 

Diskriminaci druhého stupně pomocí diferenciace produktu lze pokládat (Varian, 

1997) za zvyšující celkový společenský blahobyt, pokud zvyšuje celkový produkt, nebo 

kvalitu. Při existenci dvou skupin se společenský blahobyt zvyšuje, pokud by při jednotné 

ceně byla obsloužena pouze skupina s větší ochotou platit. 

 

4.5. Cenová diskriminace třetího stupně 
 

Klasická podoba cenové diskriminace, která předpokládá možnost prodávat za 

různých cen různým skupinám. Jako příklad může sloužit cenová diskriminace na základě 

věku (studentské, důchodcovské ceny apod.) Z řešení maximalizačního problému pro dvě 

oddělené skupiny kupujících plyne, že skupina představující trh s vyšší cenovou elasticitou 

poptávky, tedy cenově citlivější trh, bude obdařena nižší cennou. Pro skupiny které není 

možné z pohledu producenta dokonale oddělit, to plyne za předpokladů, že se jedná o 

substituty (jsou pouze prodávány jiné skupině) a předpokladu, že menší skupina má více 

elastickou poptávku. Varian ukazuje, že pokud by byl jeden z trhů příliš malý, mělo by za 

následek omezení cenové diskriminace vypuštění tohoto trhu, což by vedlo nejen k snížení 

blahobytu, ale také k méně pareto efektivní situaci.46 Armstrong a Vickers (Armstrong 

,Vickers, 2001)47 pozorovali, že pokud mají spotřebitelé podobné preference a existují stejné 

fixní náklady jejich obsloužení, potom budou z konkurenční cenové diskriminace třetího 

stupně profitovat zákazníci.  

Studie (Varian, 1985), zabývající se cenovou diskriminací třetího stupně uzavírají 

s tím že:  

 

„Zvýšení celkového výstupu je nutná podmínka zvýšení celkového spotřebitelského 

přebytku.“  

                                                 
45 Wei, X. Nault, B. R. Vertically Differentiated Information Goods: ENtry Deterrence, Rivalry Clear-out or 
Coexistence, 2006 
46 Varian R. Hal. Microeconomic analysis. - 3rd ed. Norton, New York, 1993, str. 253 
47 Armstrong Mark, Vickers John, Competitive Price Discrimination, Rand Journal of Economics, vol. 32, č. 4, 
str. 579-605, 2001 
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Francisco Galera (Galera, 2003) ukazuje, že při přechodu od jednotné ceny k cenové 

diskriminaci třetího stupně je možné zlepšení společenského přebytku i přes zmenšení 

celkového produktu, pokud je přítomna více než jedna firma, tedy nepřítomnost monopolisty. 

Cowan uvádí (Cowan, 2005), že v případě lineárních poptávkových funkcí a konstantních 

mezních nákladů a obsloužení všech trhu, se celkový společenský blahobyt snižuje při 

přechodu od jednotné ceny k diskriminačnímu oceňování třetího stupně. Cowan tento závěr 

rozšiřuje pro širší skupinu poptávkových funkcí v případě obsloužení všech trhů. Oproti tomu 

Adachi (Adachi, 2003) dochází k závěru, že změna z jednotné ceny k cenové diskriminaci 

třetího stupně může zvýšit celkový blahobyt v případě dvou oddělených trhů a přítomnosti 

spotřebitelských externalit, i když je celkový výstup nezměněný. 

 

4.6. Další druhy diskriminace a další strategie  nelineární oceňování 
 

Bloky 
 

Poměrně nový přístup k oceňování přináší obecný model nelineárního oceňování 

digitálního zboží v prostředí poptávkových bloků (Ke-Wei Huang, Arun Sundarajan, 2005), 

které znamenají skokový růst fixních nákladů s obecně nulovými mezními náklady při 

vzrůstu produkce. Tyto skokové růsty nákladů jsou způsobeny zejména potřebou nové 

informační infrastruktury k obsloužení spotřebitelů a jsou z nich autory vytvořeny průměrné 

mezní náklady. Takto viděné zboží (online obchodování, software on demand, digitální 

hudba etc.) autoři nepokládají za zcela informační. Jejich řešení optimalizačního problému 

monopolisty pak splývá s řešením optimalizačního problému v prostředí nenulových mezních 

nákladů a je  

 

„redukováno na problém zjištění optimálního počtu bloků.“48 

 

 Společná infrastruktura může být využita k nabízení diferenciovaných produktů, 

proto lze model přiřadit k cenové diskriminaci druhého stupně. 

Bundling (balíčkování) samostatných produktů je další možností jak vytvořit odlišné 

verze produktů. Balíčkování, ale také umožňuje ocenit celý balíček maximální cenou rovnou 

                                                 
48 Ke-Wei Huang. Sundarajan , A. Pricing Digital Goods: Discountinous Costs and Shared Infrastructure, str. 
27 
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součtu ceny, kterou jsou kupující ochotni zaplatit za jednotlivé součásti i přes rozdílné 

ocenění ze strany různých kupujících. Tedy zvyšuje profit při negativní korelaci v poptávce 

po balíčkovaných částech a snižují tak rozptyl plateb, který by nutil k jednotné ceně podle 

nejméně ochotného kupujícího. Nelineární oceňování, balíčkování, zvyšuje profit, ale snižuje 

spotřebitelův přebytek zejména při existenci elastické poptávky, vysoké diferencovatelnosti 

produktu, heterogenitě a existenci transakčních nákladů na změnu firmy pro spotřebitele, a 

pokud spotřebitel může preferovaný produkt získat i jinde. Růst celkového blahobyt je možný 

při neexistenci heterogenity spotřebitelů (Armstrong, Vickers, 2006). 

Balíčkování by mělo být výhodné zejména pro monopolistu se silným portfoliem 

produktů s nulovými mezními náklady (Bakos, Brynjolfsson, 1999)49. Pokud existují určité 

prahové mezní náklady a spotřebitelské preference jsou korelované, balíčkování se stává 

neefektivní. Balíčkování nicméně může narazit na rozpočtové a časové omezení spotřebitelů. 

Odpovědí na tento problém může být kustomizované balíčkování, kdy prodejce definuje cenu 

a množství, obsah zůstává na volbě kupujícího. 

Lockin 
 

Diskriminace na základě minulé spolupráce, kdy producent mapuje chování klienta 

při jeho nákupech a díky unikátní informaci je schopen vytvářet nabídku na základě těchto 

pozorovaných informací. Takovýto proces vykazuje určité charakteristiky zámku (lock-in) 

mezi oběma subjekty.  

Internet umožňuje funkci automatických „nákupních agentů“ pro snadné porovnávání 

cen. Protože někteří kupující tyto srovnání mohou používat, prodávající vytváří smíšené 

strategie oceňování, tak aby zaujaly pozornost těchto agentů („shopbots“), některé ceny proto 

mohou sloužit jako pouhé návnady a jiné jsou naopak vyšší. Některé ceny jsou určeny nízké 

pro srovnávací agenty, jiné naopak vyšší, náhodně určované. V kontextu internetu lze mluvit 

o fluktuacích v cenách ze dne na den.50 Zákazník pak visí na háčku. 

Náklady na změnu a zámek (Switching cost, lock-in). Náklady na změnu nebo 

zavedení nového systému mohou být natolik vysoké, že prakticky znemožní přechod 

k jinému dodavateli i přes jeho konkurenční výhodnou cenu. V případě monopolisty 

rozlišujícího zákazníky v druhém období (po zamknutí) s vysokou poptávkou po zboží a 

                                                 
49 In: Viswanathan. S. Anandalingam, G - Pricing Strategies for Information Goods, University of Maryland 
50 Empirické ověřování takovéhoto chování skýtá prostor zajímavého zkoumání. 
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s nižší poptávkou bude cenová přirážka (cena) tím vyšší, čím vyšší bude rozdíl 

v poptávkách.51  

Pro vytvoření zámku na straně nabídky mohou producenti využívat několik strategií. 

Konkurence se poté může projevit právě v počátečních investicích do zákazníků, kde 

počáteční ceny jsou dokonce pod náklady, ale zisk je tvořen teprve tržbami celého cyklu. 

Proto je důležitější dynamické než statické zhodnocení návratnosti investic. Dá se hovořit o 

„quasi-zisku“, který vypadá jako zvýšený, ale přitom po započítání nákladů na vytvoření 

zákaznické základny představuje běžnou úroveň.  

 

„Tržby na zamknutých zákaznicích představují návrat investicí, které do nich 

plynuly.“52 

 

Společnosti také mohou investovat do klíčových zákazníků. Tím, že jim poskytnou 

slevu, vytvoří dostatečné předpoklady, aby zbytek trhu byl nucen následovat jejich příkladu. 

Při vytváření zámku u digitálního zboží se významně uplatňuje práce se standardy a 

jejich otevřeností nebo chráněností. Opravdu otevřený svobodný software představuje 

významný slib do budoucnosti pro jeho možnou kompatibilitu a možnost změny, neboť 

takovýto otevřený standard bude k dispozici pro všechny ostatní tvůrce, kteří pro něj mohou 

tvořit další aplikace opět na bázi otevřenosti. Velmi zajímavý případ charakterizující zámek a 

náklady na změnu je vývoj na „trhu“ internetových prohlížečů.  

Poté, co je vytvořen zámek, mohou jeho hodnotu firmy znásobit prodejem 

komplementů k danému produktu. Stejně tak mohou využít síťového efektu právě skrze 

základnu zákazníků k přilákání dalších. Přitom využijí cenovou diferenciaci mezi stávajícími 

a možnými novými zákazníky. 

Lock in strategie ze strany poptávky. Strategií poptávajícího, kterému hrozí zamknutí, 

by mělo být vyjednávání o možnostech zmírňujících zamknutí a minimalizace případných 

nákladů na změnu. Toto vyjednávání musí předcházet samotnému zamknutí. Čím menší 

budou náklady na budoucí změnu, tím menší je šance pro producenta na zamknutí zákazníka. 

Shapiro a Varian (Shapiro, Varian, 1999) popisují informační ekonomiku jako 

ekonomiku sítí a pozitivní zpětné vazby. Tímto označením se myslí jednoduché pravidlo, 

které v prostředí závislém na standardech platí. Úspěšný ještě více posílí a neúspěšný ještě 

více oslabí. Positivní zpětnou vazbu vysvětlují úsporami z rozsahu, jak na straně nabídky, tak 
                                                 
51 Varian H. R., Farrell J. Shapiro C. – The Economics of Information Technology: An Introduciton str. 25 
52 Shapiro Carl, Varian Hal R. - The Information Rules, HBS Press, 1999, Boston, str. 147 
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na straně poptávky. Vstup nové technologie má proto tvar S-křivky (logistický tvar), 

zpočátku plochá křivka nabírá v čase na sklonu s tím, jak roste počet uživatelů až dochází ke 

zmírnění při saturaci trhu. Přičemž právě úspory z rozsahu v oblasti poptávky, které stojí za 

touto pozitivní zpětnou vazbou, jsou způsobené síťovým efektem. 

 

Dobrovolné oceňování 
 

Dobrovolné oceňování v prostředí digitálního zboží ze strany zákazníků se může stát 

další strategií internetového trhu. Jedním z přístupů takovéto strategie je vytvořit celkovou 

cenu, za kterou je dodavatel ochoten zboží poskytnout a každý potenciální uživatel se 

rozhodne, jakou částkou přispěje. Pokud celková částka přeskočí celkovou cenu, dodavatel 

zboží poskytne. Strategie je nejvýnosnější v případě dokonalé informace, kdy výrobce 

dokonale diskriminuje, i když nemůže zabránit arbitráži (Hougaard, Lindeneg, Twede, 2002). 

Úspěšnost této strategie závisí na množství informací, které má výrobce o preferencích 

kupujících a kupující mezi sebou. Stejně tak úspěšnost vytvoření nabídky produktu na 

omezený čas. Nabídka, která je  

 

„dnes zde a pryč zítra“53 

 

Autoři ověřili strategii experimentem, ve kterém dosáhli 75 % úspěšnosti, v 9 z 12 

případů přesáhlo ocenění minimální požadovanou úroveň. 

Zcela dobrovolnou variantu ocenění digitálního zboží zvolila britská skupina 

Radiohead při uvedení desky In Rainbows 10. 10. 2007 a tímto svým krokem pro mnohé 

navždy změnila podobu hudebního průmyslu. Radiohead nezveřejnili, kolik posluchačů si 

album stáhlo stejně jako podrobnosti o jejich ocenění, a odmítly analýzu společnosti 

comScore, že 62 % stahujících nezaplatilo a z 38 % platících činil průměr 6 $ za album.54 

Na druhé straně firmy mohou v elektronické době využít metody dynamické 

cenotvorby a to nejenom při prodeji elektronického zboží. Ceny mohou okamžitě reagovat na 

aktuální poptávku, zájem zákazníků, čas, denní dobu, den v týdnu a svátky. To vše 

s minimálními náklady na menu.55 Důležité je však, aby takovéto oceňování spotřebitelé 

                                                 
53 Hougaard J. L., Lindeneg K., Tvede M., Selling Digital Goods on the Internet, str. 14 
54Internet link, 16.2.2007 
 http://www.comscore.com/blog/2007/11/radiohead_freeloaders_abound_b.html 
55 Podrobnější analýzu dynamické cenotvorby najdeme: Sahay Arvind, How Using Dynamic Pricing Increases 
Profits, MIT, 2007 
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akceptovali, neboť odmítnutí může způsobit celkové odmítnutí společnosti využívající 

dynamické oceňování spotřebiteli.  
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5. CENOVÁ DISKRIMINACE TŘETÍHO STUPNĚ: MODEL 
 

V analýze různých trhů a prostředků cenové diskriminace se prolínají jak metody 

teorie her, tak klasické optimalizační procesy. Teorie her je důležitá pro zjištění samotného 

vstupu firem na trh a výběru tržního uspořádání. Rozhodují možnosti inovace nově 

vstupujícího, soupeří modely diskriminace, i samotné uspořádání diskriminace. Hry mohou 

být více kolové, a pro každé kolo lze pak využít klasickou optimalizační analýzu. 

Cenová diskriminace třetího stupně se jeví jako jedna z nejschůdnějších variant 

vytváření, z pohledu firmy, efektivnějšího internetového trhu s digitálním zbožím. V této 

kapitole se pokusím popsat model s přístupem cenové diskriminace třetího stupně, který by 

mohl sloužit firmě k porovnávání oceňování. Model si bude všímat pouze trhu 

audiovizuálních děl, neboť na tomto poli lze aproximovat monopolistické chování kvůli 

existenci autorských práv, a také kvůli atraktivitě tohoto sektoru. Přitom zavedu další 

parametry ovlivňující chování spotřebitele kromě ceny, popisující jeho ochotu podílet se na 

nelegálním (nebo pouze monopolistickému trhu se vyhýbajícímu)56 jednání. 

Předpokládejme monopolistický trh producentů hudby57 a dále předpokládejme trh 

pirátský. Oba trhy si vzájemně konkurují. Na pirátském trhu lze předpokládat určité fixní 

náklady zdroje, které však lze vzhledem k jejich velikosti zanedbat. Lze předpokládat nulové 

mezní náklady na šíření kopie a lze předpokládat nulovou cenu. Tedy zobecněně nulovou 

cenu na pirátském trhu. To zda se spotřebitel rozhodne pro „nulovou cenu“58 na pirátském 

trhu nebo pro trh normální je dáno náklady zákazníka. Jsou zde tvořeny jeho ochotou podílet 

se na nelegálním jednání a transakčními náklady. 

V našem modelu budeme předpokládat nulové mezní náklady59, existenci fixních 

nákladů, homogenní produkt (audiovizuální digitální zboží) a heterogenního spotřebitele. 

Existence nulových mezních nákladů nám umožňuje při porovnávání jednotlivých případů 

porovnávat celkový příjem monopolisty. Mlčky předpokládáme, že v našich příkladech jsou 

fixní náklady menší než celkový příjem a monopolista vstupuje na trh, neboť kdyby tomu 

bylo opačně, celá analýza by byla zbytečná. Předpokládáme také, že monopolistovi 

                                                 
56 Nelze říci, že by veškerá distribuce hudby mimo hudební vydavatelství nebyla legální. 
57 Na trhu hudebních producentů (nebo trhu filmovém) sice působí více producentů, ale z pohledu spotřebitele o 
nich nelze příliš uvažovat jako o přímých konkurentech. Neboť konkrétní umělci vždy patří pouze určitému 
vydavatelství. Tento model tedy nebude uvažovat, jakými způsoby se vzájemně ovlivňují nabídky jednotlivých 
vydavatelství, lze ale očekávat, že jejich prodejní politika musí být víceméně shodná. 
58 Cena není nulová, jak si dále ukážeme. 
59 Ve skutečnosti nejsou mezní náklady rovny nule, ale dá se říci, že se ji limitně blíží. 
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nevznikají dodatečné náklady, pokud diskriminuje, což je umožněno právě charakterem 

digitálního trhu. 

 

5.1. Zadání modelu 
 

Pro jednoduchost budeme předpokládat, že existují tři spotřebitelské skupiny. Student 

, Pracující , Důchodce . Pojmenování těchto skupin je čistě technického rázu. 

Každá z těchto skupin se rozhoduje na základě shodné, ale vlastní, poptávkové funkce. 

Spotřebitelé rozlišují cenové náklady 

St Pr Du

pP , náklady „ilegality“ iP  a náklady transakční tP . 

Náklady ilegality tvoří to, jakým způsobem oceňují spotřebitele získávání produktů ilegálním 

způsobem určitý vnitřní náklad svědomí, společenské prestiže atd. Transakční náklady pak 

představují náklady, které spotřebiteli vznikají v případě využívání ilegálních zdrojů 

produktů, oproti nákladům při využití legálních zdrojů při existenci ochrany daného 

produktu, která znemožňuje spotřebitelům využívat produkt plně podle jejich představ a 

snižuje tak jeho hodnotu. Rezervační cena digitálního produktu označíme DGP . Jde o 

maximální možnou cenu, kterou jsou spotřebitelé jednotlivých skupin ochotni ještě zaplatit, 

ale za kterou už nejsou ochotni jít.  

Populace je tvořena spotřebitelskými skupinami. Plsť odpovídající. 

 

( ) ( ) ( ) 1St Du Prπ π π γ+ + + =         (1) 

Kde platí: 

( ) 0,1

( ) 0,1

( ) 0,1

0,1

St

Du

Pr

π

π

π

γ

∈

∈

∈

∈

 

 

Kde γ odpovídá residuální skupině, která nepoptává. Jednotlivé plsti spotřebitelských skupin 

budou odpovídat podílu, který jednotlivé trhy zaujímají. V zásadě tak získáváme celý trh 

v případě nediskriminující firmy a součet tří vážených trhu v případě diskriminující firmy. 

Firma předpokládá stejnou poptávkovou funkci, pokud nediskriminuje, i v případě že 

diskriminuje. V modelu využijeme koncept jednotkové kvantity, kdy v případě maximálního 

prodeje (i na každém trhu) by byla prodána právě jednotková kvantita pro daný trh.  
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5.2. Rozhodování spotřebitelů 
 

Předpokládáme následující uspořádání velikostí jednotlivých nákladů spotřebitelů iP a 

tP u daných skupin. Náklady ilegality a transakčními náklady. Skupina Důchodce je pak 

charakterizována vysokými transakčními náklady v prostředí moderních technologií, ale 

nižšími náklady ilegality. Skupina Student je pak charakterizována obecně nejnižšími 

náklady, neboť lze předpokládat, že skupina Student má obecně blíže digitálním 

technologiím a vnímání ilegality je u ní položeno níže než u ostatních skupin. 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

i i i

t t t

P St P Du P Pr
P St P Pr P Du

< <

< <
 

 

Spotřebitelé ve skupině se rozhodují porovnáním ceny produktu p  a vlastních nákladů o 

vstupu na nelegální trh, které jsou tvořeny iP a tP .  

V případě že platí nerovnost (2) spotřebitel vstupuje na legální trh, v případě, že neplatí (platí 

(3)), spotřebitel zůstává na pirátském trhu. Jelikož se na situaci díváme z pohledu firmy 

maximalizující zisk, je pro nás situace, kdy spotřebitel nevstupuje na žádný trh irelevantní a 

prakticky odpovídá situaci jeho vstupu na trh pirátský. 

 

DG ip P P P≤ = + t           (2) 

DG ip P P P> = + t           (3) 

 

Rezervační cena je tak nejnižší u skupiny student. Bez újmy na obecnosti můžeme 

předpokládat, že sečtené transakční náklady a náklady ilegality jsou vyšší u skupiny pracující, 

než u skupiny důchodce. Výsledné uspořádání rezervačních cen pak je: 

 

( ) ( ) ( )DG DG DGP St P Du P Pr< <         (4) 

 

Získáme tři maximální ceny, za které nejsou spotřebitelé z jednotlivých skupin 

ochotni jít. Tedy maximální ceny, při kterých jsou ochotni dané zboží kupovat.  

Pro cenu ( )DGP Pr  platí, že se rovná 
a
b

. Pro další ceny tak platí:  
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( ) (DG DGP Du xP Pr= )

 

a ( ) ( )DG DGP St yP Pr=  kde 
(0;1)
(0;1)

x
y
∈
∈

 a y x<    (5) 

 

5.3. Rozhodování firmy 
 

Předpokládáme, že producent se snaží maximalizovat svůj zisk. Budeme uvažovat dva 

případy, v prvním případě nebude diskriminovat a v druhém případě se bude chovat 

diskriminačně. Pro zjednodušení uvažujeme monopolistické chování, kterým lze aproximovat 

situaci na poli audiovizuálních děl, které jsou prodávány pouze vlastníkem copyrightu. 

Budeme předpokládat, že cenová diskriminace je možná a že nedochází k arbitráži 

(respektive její vliv je marginální). 

V modelu budeme předpokládat, že firma je schopná diskriminovat pouze tyto tři 

skupiny. V případě, že neuplatňuje diskriminaci, nabízí produkt za jednotnou cenu pro 

všechny. V případě diskriminace nabízí produkt za diskriminující ceny pro skupiny Pracující, 

Student, Důchodce. 

Firma tedy bude čelit optimalizačnímu problému výběru, zda diskriminovat a 

stanovení optimální ceny. Firma tedy bude zjišťovat zisk v situaci, kdy nediskriminuje a 

diskriminuje. 

Budeme pracovat s lineární poptávkovou funkcí ( )DQ p a bp= − , kde ab jsou 

exogenní konstanty. V našem modelu není důležitá skutečná poptávka v kusech, poptávka 

pro nás představuje bezrozměrnou veličinu. Našim cílem je pouze porovnat případy, kdy 

monopolista diskriminuje a nediskriminuje, a jakým způsobem toto rozhodnutí ovlivňuje 

tržby monopolisty. 

a

 

Případ 1 
 

Monopolista musí stanovit jednotnou cenu. Přitom platí, že při cenách vyšších než 

rezervačních ztrácí jednotlivé skupiny. Proto jeho rozhodnutí bude záviset také na 

rezervačních cenách a podílu skupin v populaci. V případě, že by se rozhodoval bez těchto 

vlivů, vypadal by jeho problém takto.  
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Zadání C60 

Monopolista bude maximalizovat ( , ( ))Dp
max p Q pΠ . 

[ ]. ( )Dp
max p Q p TC= −         (5) 

Kde obecnou podmínkou bude 
*

* * * ( )( ) ( ) 0D
D

Q p TCMR p Q p p MC
p p

∂ ∂
= + = =

∂ ∂
=       (6) 

Po dosazení poptávkové funkce  ( )DQ p

* * *( ) ( ) 0MR p a bp p b= − + − =  

Dostáváme výsledné parametry: 

* *; ( )
2 2D
a ap Q p a
b

= = −
 

A hodnotu maximalizovaného zisku: 
2

* *
1 ( , ( )) ( )

4D Dp

aC max p Q p p Q p FC
b

= Π = = −       (7) 

Takovýto závěr platí, pokud jsou rezervační větší nebo rovny *

2
ap
b

= neboli 
1
2

x > a 
1
2

y ≥ .61 

Pokud rezervační ceny klesnou pod tuto hladinu, musí se monopolista rozhodnout, zda se mu 

vyplatí přijít o danou skupinu a nasadit stejnou cenu jako v zadání C, nebo maximální 

rezervační cenu dané skupiny o kterou by přišel. Při porovnávání využívá plsti ( )Stπ , ( )Duπ

a ( )Prπ jako váhy podílu jednotlivých skupin. 

 

Zadání B 

1
2

x > a 
1
2

y <  

Monopolista by při použití ceny ze zadání C ztratil skupinu Studentů. Monopolista 

porovnává62 vážený příjem ze zadání C při ztrátě skupiny Studentů a příjem při použití 

                                                 
60 Toto zadání si označíme jako C, neboť jde o zadání, které poté budeme porovnávat pod označením C 
s druhým případem v části: Zisk v případě 2 a porovnání s případem 1 
61 Tyto podmínky jsou názorně odvozeny části případ 2 u jednotlivých Skupin. 
62 Můžeme porovnávat pouze TR, neboť náklady jsou pouze fixní a neovlivňují rozhodování monopolisty. Platí 
i pro následující. 
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maximální ceny63, kterou je skupina Studentů ochotna platit. A dostáváme porovnání zisků 

(8) na základě kterého se monopolista rozhoduje: 

[ ] [ ]
2 2

2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4
a aPr Du Pr Du St y y
b b

π π π π π+ ≥ + + −  

[ ] [ ]
2 2

2
1 max ( ) ( ) ; 1 ( )

4
a aB Pr Du y y FC
b b

π π γ
⎧ ⎫

= + − −⎨
⎩ ⎭

−⎬      (8) 

 

Zadání A 

1
2

x ≤ a 
1
2

y <  

Monopolista by při použití ceny ze zadání C ztratil skupinu Studentů a Důchodců. 

Monopolista porovnává64 vážený příjem ze zadání C při ztrátě skupiny Studentů a Důchodců 

s příjmem při použití maximální ceny65, kterou je skupina Důchodců ochotna platit (při ztrátě 

skupiny Studentů) a s příjmem při použití maximální ceny66, kterou je skupina Studentů 

ochotna platit. A dostáváme porovnání zisků (9) na základě kterého se monopolista 

rozhoduje: 

[ ] [ ]
2 2

2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4
a a aPr Pr Du x x Pr Du St y y
b b b

π π π π π π≥ + − ≥ + + −
2

 

[ ] [ ]
2 2 2

2 2
1 max ( ) ; ( ) ( ) ( ); 1 ( )

4
a a a

A Pr Pr Du x x y y
b b b

π π π γ= + − − −
⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

FX−

                                                

   (9) 

 

Jednotlivé příjmy firmy v případě 1 budeme porovnávat se zisky v případě 2 pro jednotlivá 

zadání. 

 

 

 

 
63 Ta je přitom shodná s řešením v Případu 2 pro skupinu Student za daných podmínek *

,2St
ap y
b

=  

64 Můžeme porovnávat pouze TR, neboť náklady jsou pouze fixní a neovlivňují rozhodování monopolisty. Platí 
i pro následující. 

65 Ta je přitom shodná s řešením v Případu 2 pro skupinu Důchodce za daných podmínek *
,2Du

ap x
b

=  

66 Ta je přitom shodná s řešením v Případu 2 pro skupinu Student za daných podmínek *
,2St

ap y
b

=  
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Případ 2 
 
Monopolista bude diskriminovat. 

 

Monopolista nastaví minimální cenu podle preferencí jednotlivých skupin. Nezapomínejme 

na to, že firma oddělí jednotlivé trhy a zabrání arbitráži. Pro jednotlivé skupiny stále platí: 

DG i tP P P= +  

( ) ( ) ( ) 1St Du Prπ π π γ+ + + =  
( ) ( ) ( )DG DG DGP St P Du P Pr< <  

Získáme tři maximální ceny, za které nejsou spotřebitelé z jednotlivých skupin 

ochotni jít. Tedy maximální ceny, při kterých jsou ochotni dané zboží kupovat.  

Pro cenu ( )DGP Pr  platí, že se rovná a
b

. Pro další ceny tak platí:  

( ) (DG DGP Du xP Pr= ) a ( ) ( )DG DGP St yP Pr=  kde 
(0;1)
(0;1)

x
y
∈
∈

 a y x<  

 Budeme postupně maximalizovat pro jednotlivé skupiny na daných cenových intervalech. 

Spotřebitelské skupiny jsou rozvrstveny s danou plstí. Na závěr pak sečteme jednotlivé 

maximalizované zisky vážené těmito plstmi. Při maximalizaci opět vycházíme ze 

shodné poptávkové funkce a celkových příjmů. Kvůli nulovým mezním nákladům můžeme 

při výpočtu zisku vynechat celkové náklady, které jsou tvořeny pouze fixními náklady a jsou 

pro oba případy shodné (diskriminaci, nediskriminaci). A jako u prvního případu není 

důležité zabývat se fixními náklady při porovnávání. 

( )
( )

DQ p a bp
TR a bp p

= −
= −

 

Obecné podmínky opět: 
*

* * * ( )( ) ( ) 0D
D

Q p TCMR p Q p p MC
p p

∂ ∂
= + = =

∂ ∂
=       (10) 

 

SKUPINA PRACUJÍCÍ 

 

Maximalizujeme 
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;

;

( , ( )Pr Pr D Pr Prp

D Pr Pr

max p Q p

Q a bp

Π

= −

)

* * )

 

* *
; ;( , ( )) (Pr Pr D Pr Pr Pr D Pr Prp Q p p Q pΠ =        (11) 

( ); ( ) ( ); ( ) ;Pr DG DG DG DG
a ap P Du P Pr xP Pr P Pr x
b b

∈ ∼ ∼  a (0;1)x∈ a   (12) y x<

Na omezení (12) na obecných podmínkách (10) za využití řešení případu 1 (7) dostáváme tři 

podezřelé optimální ceny. 

*
,1 2Pr

ap
b

=  *
,2Pr

ap x
b

=  *
,3Pr

ap
b

=  

Po dosazení do (11) a zjištění celkového zisku pro dané podezřelé body zjistíme body 

maxima. Získáváme dvě řešení v závislosti na parametru x . Z omezení (12) dostáváme 

2
a ax
b b
≥ tedy 

1
2

x ≤ . 

Pro 
1
2

x ≤ je řešením *
,1 2Pr

ap
b

= a 
2

*
;( , ( ))

4Pr Pr D Pr Pr
ap Q p
b

Π =  

Pro 
1
2

x > je řešením *
,2Pr

ap x
b

= a 
2

* 2
;( , ( )) ( )Pr Pr D Pr Pr

ap Q p x x
b

Π = −

)

* * )

 

 

SKUPINA DŮCHODCE 

 

Opět maximalizujeme 

;

;

( , ( )Du Du D Du Dup

D Du Du

max p Q p

Q a bp

Π

= −
 

* *
; ;( , ( )) (Du Du D Du Du Du D Du Dup Q p p Q pΠ =        (13) 

( ); ( ) ( ); ( ) ;Du DG DG DG DG
a ap P St P Du yP St P Du y x
b b

∈ ∼ ∼  a 
(0;1)
(0;1)

x
y
∈
∈

 a  (14) y x<

Na omezení (14) na obecných podmínkách (10) za využití řešení případu 1 (7) dostáváme tři 

podezřelé optimální ceny. 

*
,1 2Du

ap
b

=   *
,2Du

ap y
b

=   *
,3Du

ap x
b

=  
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Po dosazení do (13) a zjištění celkového zisku pro dané podezřelé body zjistíme body 

maxima. Získáváme tři řešení v závislosti na parametrech x a . Z omezení (14) dostáváme y

2
a y
b b
≥

a
tedy 

1
2

y ≤  a 
2
a ax
b b
≤  tedy 

1
2

x ≥ . 

Pro 
1
2

x > a 
1
2

y < je řešením *
,1 2Du

ap
b

= a 
2

*
;( , ( ))

4Du Du D Du Du
ap Q p
b

Π =  

Pro 
1
2

x > a 
1
2

y ≥ je řešením *
,2Du

ap y
b

= a 
2

* 2
;( , ( )) ( )Du Du D Du Du

ap Q p y y
b

Π = −  

Pro 
1
2

x ≤ je řešením *
,3Du

ap x
b

= a 
2

* 2
;( , ( )) ( )Du Du D Du Du

ap Q p x x
b

Π = −

)

* *
; )

 

 

SKUPINA STUDENT 

 

Opět maximalizujeme 

;

;

( , ( )St St D St Stp

D St St

max p Q p

Q a bp

Π

= −
 

* *
;( , ( )) (St St D St St St D St Stp Q p p Q pΠ =         (15)

0; ( ) 0; ( ) 0;Du DG DG
ap P St yP St y
b

∈ ∼ ∼  a 
(0;1)
(0;1)

x
y
∈
∈

 a y x<     (16) 

Na omezení (15) na obecných podmínkách (10) za využití řešení případu 1 (7) dostáváme tři 

podezřelé optimální ceny. 

*
,1 2St

ap
b

=   *
,2St

ap y
b

=    *
,3 0Stp =

Po dosazení do (15) a zjištění celkového zisku pro dané podezřelé body zjistíme body 

maxima. Získáváme dvě řešení v závislosti na parametru . Z omezení (16) dostáváme y

2
a y
b b
≤

a
tedy 

1
2

y ≥  . 

Pro 
1
2

y ≥ a je řešením *
,1 2St

ap
b

= a 
2

*
;( , ( ))

4St St D St St
ap Q p
b

Π =  

Pro 
1
2

y < je řešením *
,2St

ap y
b

= a 
2

* 2
;( , ( )) ( )St St D St St

ap Q p y y
b

Π = −  
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Tržby  v případě 2 a porovnání s případem 1 
 

Celkový zisk v případě 2 tak bude záviset na parametrech x a a můžeme jej rozlišit 

pro jednotlivé hodnoty těchto parametrů. Celkový pro všechny skupiny bude dán váženým 

součtem jednotlivých zisků, kde váhami jsou jednotlivé plsti 

y

( )Stπ , ( )Duπ  a (Pr)π . Jelikož 

pro firmu je důležité porovnání případů 1 a 2 a náklady jsou v obou případech tvořeny 

stejnými FC, bude výsledné porovnávání odpovídat porovnání celkových příjmů. 

Porovnáním získáme pro dané parametry možnosti a výhodnost diskriminace. 

 

Stále platí základní podmínka x y> . Rozlišíme opět tři zadání (jako v případě 1). 

 

Zadání A 

V případě že 
1
2

x ≤ a 
1
2

y < . Tvoří maximalizovaný zisk 

2 2 2
* * 2 2

2 ; ;
( , ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

4Pr Du St
Dp p p

a a aA FC max p Q p Pr Du x x St y y FC
b b b

π π π
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤

− = Π = + − + − −⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

Porovnání případů 1 a 2 pak tvoří 

2 1A A> když 

[ ] [ ]

2 2 2
2 2

2 2 2
2 2

( )

max

Pr ( ) ( ) ( ) ( )
4

( ) ; ( ) ( ) ( ); ( ) ( ) ( ) ( )
4

a a aDu x x St y y
b b b

a a aPr Pr Du x x Pr Du St y y
b b b

π π π

π π π π π π

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
+ − + − >⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎧ ⎫

+ − + + −⎨ ⎬
⎩ ⎭

 

Neboli 

[ ] [ ]2 2 21 1( ) ( )( ) ( )( ) max ( ) ; ( ) ( ) ( ); 1 ( )
4 4

Pr Du x x St y y Pr Pr Du x x y yπ π π π π π γ 2⎧ ⎫+ − + − > + − − −⎨ ⎬
⎩ ⎭

 
Zadání B 

V případě že 
1
2

x > a 
1
2

y < . Tvoří maximalizovaný zisk 

2 2 2
* * 2 2

2 ; ;
( , ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

4Pr Du St
Dp p p

a a aB FC max p Q p Pr x x Du St y y FC
b b b

π π π
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤

− = Π = − + + − −⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

Obdobně když platí  porovnání případů 1 a 2 a tvoří 2 1B B>
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[ ] [ ]2 21 1( )( ) ( ) ( )( ) max ( ) ( ) ; 1 ( )
4 4

Pr x x Du St 2y y Pr Du y yπ π π π π γ⎧ ⎫− + + − > + − −⎨ ⎬
⎩ ⎭

 

 
Zadání C 

V případě že 
1
2

x > a 
1
2

y ≥ . Tvoří maximalizovaný zisk 

2 2
* * 2 2

2 ; ;
( , ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

4Pr Du St
Dp p p

a aC FC max p Q p Pr x x Du y y St FC
b b

π π π
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤

− = Π = − + − + −⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

2a
b

1

 

A znovu když platí porovnání případů 1 a 2 pak tvoří  2C C>

2 2 1 1( )( ) ( )( ) ( )
4 4

Pr x x Du y y Stπ π π− + − + >  

 

5.4. Parametrické ověření modelu 
 

Zadání A  

Tedy platí, že 
1
2

x ≤ a 
1
2

y < . Nastavení cen je ovlivněno zadáním příkladu, pokusíme se tedy 

zjistit, jak je ovlivněno optimální řešení velikostí podílů jednotlivých skupin. Pro 

zjednodušení analýzy budeme předpokládat, že dané tři skupiny pokrývají celou společnost. 

Tedy 0γ = . 

 

Aa 

Pro 2( ) 4( )Pr y yπ ≥ − a67 
2

2

( )
1( )
4

Pr x x
Du x x

π
π

−
≥

− +
 jsou tržby 1A tvořeny 

2

( )
4
aPr
b

π , ty porovnáme 

s tržbami 2A . 

2 2
2 1

1 1( ) ( )( ) ( )( ) ( )
4 4

A Pr Du x x St y y Prπ π π π= + − + − > A=

                                                

    (18) 

 
67 Odvození je [ ] 21 ( ) ( ) ( ) ( )

4
Pr Pr Du x xπ π π≥ + − dále 2 21 ( ) ( )( ) ( )( )

4
Pr Pr x x Du x xπ π π− − ≥ − a 

2 2( ) 1 ( )
( ) 4
Pr x x x x
Du

π
π

⎛ ⎞− + ≥ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

dostáváme 
2

2

( )
1( )
4

Pr x x
Du x x

π
π

−
≥ . 

− +
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Z (18) vidíme, že se monopolistovy vyplatí v tomto případě diskriminovat vždy. A celý 

přebytek diskriminace je tvořen:  

 
2 2

2 1 ( )( ) ( )( )A A Du x x St y yπ π− = − + − . 

 

V opačných případech 2( ) 4( )Pr y yπ < − a 
2

2

( )
1( )
4

Pr x x
Du x x

π
π

−
<

− +
 záleží na porovnání 

zbývajících maxim[ ] 2( ) ( )( )Pr Du x xπ π+ −  a [ ] 21 ( y yγ− − )  řešení A  pro dané podmínky. 

Porovnání tržeb 2A a 1A je pak Ab a Ac. 

 

Ab68 

[ ]2 2
2 1

1( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
4

A Pr Du x x St y y Pr Du x xπ π π π π= + − + − > + − 2 A=   (19) 

Z (19) opět vidíme69, že se vyplatí monopolistovi vždy diskriminovat. Celý přebytek je pak 

tvořen: 

2 2
2 1

1( )( ) ( )( )
4

A A Pr x x St y yπ π− = − + + −  

 

Ac70 

2 2
2 1

1( ) ( )( ) ( )( ) ( )
4

A Pr Du x x St y y y yπ π π= + − + − > − =2 A

                                                

    (20) 

Z (20) opět vidíme71, že se vyplatí monopolistovi vždy diskriminovat. Celý přebytek je pak 

tvořen: 

 

[68 ] 2 2( ) ( ) ( ) ( )Pr Du x x y yπ π+ − ≥ −  tedy 
2

2

( ))
( )
y ySt1 (
x x

π −
− ≥

−
a dostáváme podmínku

2

2

( )( ) 1
( )
y ySt
x x

π −
≤ −

−

2( )

. 

69 x x− je rostoucí na celém intervalu 
11;
2

x∈ a nabývá maximum 
1
4

. 

70 Pro 
2

2

( )( ) 1
( )
y ySt
x x

π −
> −

−
 platí nerovnost [ ] 2 2( ) ( ) ( ) ( )Pr Du x x y yπ π+ − < −   , a tedy varianta Ac. 

52 
 



2 2
2 1

1( ) ( )( ) ( )( ( ) 1)
4

A A Pr Du x x y y Stπ π π− = + − + − − . 

 

Zadání B 

V případě že platí 
1
2

x > a 
1
2

y < a 0γ = . Porovnáváme řešení  pokud platí1B 72

2( ) 1 4( )St y yπ > − −

2( ) 1 4( )St y yπ ≤ − −

 získáváme porovnání tržeb Ba. V opačném případě, kdy 

 pak Bb. 

 

Ba 

2 2
2 1

1( )( ) ( ) ( )( ) ( )
4

B Pr x x Du St y y y yπ π π= − + + − > − =2 B     (21) 

Z (21) opět vidíme, že pro všechna 1x y+ ≤ za daných podmínek nerovnost platí73 a 

monopolistovi se vyplatí diskriminovat. Pokud 1x y+ > vyplatí se monopolistovi 

diskriminovat v případě, že74 
2y y

x x y

− −
2 2

1
( ) 4
( )
Pr
Du y

π
π

<
− − +

. 

                                                                                                                                                        
2 )71 Jako důkaz tohoto tvrzení použijeme následující fakt: ( x− 2 )respektive (x y y− je rostoucí na celém 

intervalu 
11;
2

x∈ respektive 
11;
2

y ⎞∈ ⎟
⎠

a nabývá maximum 
1
4

 respektive nevlastní maximum 
1
4

y x< 2( )

, dále 

platí . Proto můžeme substituci y− 2( )za y x x−  při zachování nerovnosti. Dostáváme: 

2 2 21( ) ( )( ) ( )( ) ( )
4

Pr Du y y St y y y yπ π π+ − + − > − dále 

21( ) ( )( ( ) ( ) 1) 0
4

Pr y y Du Stπ π π+ − + − > a neboť maximum
1
4

2( )yvýrazu y− je nevlastní, následující 

nerovnost vždy platí  21( ) ( )( ( )) 0
4

Pr y y Prπ π− − > . 

72 Výraz získáme úpravou výrazu [ ]
2 2

2( ) ( ) ( )
4
a aPr Du y y
b b

π π+ ≥ − 1Bhledající maximum v řešení . 

Výraz upravíme
2 2

2(1 ( )) ( )
4
a aSt y y
b b

π− ≥ − 2( ) 1 4( )St y yπ ≤ − −a dostáváme podmínku . 

73 Výraz 2 2 21( )( ) ( ) ( )( ) ( )
4

Pr x x Du St y y y yπ π π− + + − > − upravíme na

2 2 21( )( ) ( ) (1 ( ) ( )( ) ( )
4

Pr x x Du Du Pr y y y yπ π π π− + + − − − > − a 

2 2 21( )( ) ( )( ( )) 0
4

Pr x x y y Du y yπ π− − + + − − > 2( )y y− je kladné  , kde použijeme následující fakt: 
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Celý přebytek je pak tvořen 

2 2
2 1

1( )( ) ( ) ( ( ) 1)( )
4

B B Pr x x Du St y yπ π π− = − + + − − . 

V opačném případě se monopolistovi nevyplatí diskriminovat. 

 

Bb 

[ ]2 2
2 1

1 1( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
4 4

B Pr x x Du St y y Pr Du Bπ =π π π π− += − + + >    (22) 

Z (22) vidíme, že pokud platí75 
2

2

( )
1( )
4

Pr y y
St x x

π
π

−
<

− +
 bude monopolista diskriminovat a 

celkový přebytek je pak tvořen (v opačném případě se mu to nevyplatí): 

2 2
2 1

1( )( ) ( )( )
4

B B Pr x x St y yπ π− = − − + − . 

 

Zadání C 

V případě že 
1
2

x > , 
1
2

y ≥ a 0γ = . Porovnání případů a pak tvoří1C 2C

2 2
2 1

1 1( )( ) ( )( ) ( )S+
4 4

C Pr x x Du y y t Cπ π π= − + − > =

                                                                                                                                                       

     (23) 

Vidíme, že nerovnost (23) na daných parametrech nikdy neplatí76 a proto se monopolistovi 

nevyplatí v tomto případě diskriminovat. 

 

a rostoucí na celém intervalu 
10;
2

y ⎞∈ ⎟
⎠

a nabývá nevlastní maximum 
1
4

y x<, dále platí , tedy vždy platí 

21( )( ( )) 0
4

Du y yπ − − > 2 2( )x y y− − + 1je větší než 0 právě když x y+x a výraz <

1

 a je roven nule, 

právě když x y+ =
1

. 

x74 Výraz získáme z výrazu v třetím kroku v předchozí poznámce. Neboť za podmínky y+ > násobíme 
nerovnost záporným výrazem, musíme nerovnost relevantně upravit. 

[ ]75 Odečteme od pravé strany výrazu 2 21 1( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
4 4

Pr x x Du St y y Pr Duπ π π π π− + + − > +

stranu levou a získáme 2 21( )( ) ( )( ) 0
4

Pr x x St y yπ π− − + − > ,dále převedeme a upravíme na příslušný 

poměr, nezapomeneme upravit nerovnost, neboť výraz 2 1( )
4

x x− − , kterým ji násobíme, je na daném interval 

záporný. 
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Diskuze 
 

Lze tedy pozorovat, že ve většině případů se diskriminace jeví jako lepší varianta přinášející 

vyšší zisk. Zajímavé jsou však i situace, kdy se monopolistovi diskriminace nevyplácí. Je to 

zadání C a pak především část zadání B.  

Tedy případy kdy poměry jednotlivých cen k maximální ceně tvoří 
1
2

x > , 
1
2

y ≥
 
bez 

ohledu na poměry jednotlivých skupin (zadání C).  

Nebo v případě Ba kdy
1
2

x > , 
1
2

y <  a , a dále jsou ceny 

stanoveny touto podmínkou 

2( ) 1 4( )St y yπ > − −

1x y+ > , pokud dále platí pro poměry jednotlivých skupin 

2

2

1
( ) 4
( )

y yPr
Du x x y y

π
π

− −
<

− − + 2 . Nebo v případu Bb kdy platí a 2( ) 1 4( )St y y≤ − −π

2

2

( )
1( )
4

Pr y y
St x x

π
π

−
≥

− +
 

Dá se tedy říci, že monopolista bude diskriminovat tím spíše, když obě rezervační 

ceny pro skupiny Důchodce a Student budou pod polovinou rezervační ceny pro skupinu 

Pracující a také tím spíše, čím vyšší poměr zastoupení bude mezi skupinou Pracující a 

Důchodce nebo Pracující a Student. 

 

5.5. Empirické využití modelu 
 

V této podkapitole se pokusíme využít reálné údaje trhu digitální hudby na našem 

modelu a diskutovat závěry předchozí podkapitoly v souvislosti s těmito daty. Pro naše účely 

potřebujeme simulovat podíly tří spotřebitelských skupin: Student, Důchodce, Pracující a 

dále jejich rezervační ceny. 

                                                                                                                                                        
2 )76 Neboť platí (x x− 2 )respektive (y y− je klesající na celém intervalu 

1( ;1
2

x∈ respektive )1 ,1
2

y∈< a 

nabývá nevlastní maximum 
1
4

 respektive vlastní maximum 
1
4

y x, dále platí < . Proto můžeme použít 

substituci ( )2x− 2 )za (x y y−  při zachování nerovnosti. 
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 Vytvoříme několik variant za využití několika zdrojů dat.77 

 

Příklad RIAA 

Využijeme data o spotřebě hudby v USA78 pro různé věkové skupiny a zároveň 

využijeme jejich proměny v čase. Jelikož nelze odhadnou rezervační ceny pro jednotlivé 

skupiny, vyzkoušíme několik případů a předvedeme, jakým způsobem se jeví výhodnost 

diskriminace pro dané údaje.79 Pro kompletní srovnání můžeme využít analýzu vývoje 

průměrné doporučené ceny alba80 na americkém trhu a položit ji rovnou ceně, kterou by 

monopolista použil v případě 1. 

Vytvoříme plsti ( ) ( ) ( ) 1St Du Prπ π π γ+ + + = naší populace pomocí Tabulky 1, 

budeme předpokládat, že nedochází k úniku mimo tyto skupiny, tedy že 0γ = . Vytvoříme 

číselné modely pro jednotlivé parametrické zadání rezervačních cen. Nejdříve využijeme 

pouze údaje pro rok 2007. ( ) 0.351Stπ = ( ) 0.403Pr, π = , ( ) 0.248Duπ = . 

      1998  1999 2000 2001 2002 2003 2004  2005  2006 2007

  ( )Stπ  

 10‐14 Years    0.091  0.085 0.089 0.085 0.089 0.086 0.094  0.086  0.076 0.115

 15‐19 Years    0.158  0.126 0.129 0.13 0.133 0.114 0.119  0.119  0.128 0.123

 20‐24 Years    0.122  0.126 0.125 0.122 0.115 0.1 0.092  0.127  0.098 0.113

celkem  0.371  0.337 0.343 0.337 0.337 0.3 0.305  0.332  0.302 0.351

  
  ( )Prπ  

 25‐29 Years    0.114  0.105 0.106 0.109 0.094 0.109 0.1  0.121  0.127 0.092

 30‐34 Years    0.114  0.101 0.098 0.103 0.108 0.101 0.104  0.113  0.102 0.113

 35‐39 Years    0.126  0.104 0.106 0.102 0.098 0.112 0.107  0.088  0.106 0.119

 40‐44 Years    0.083  0.093 0.096 0.103 0.099 0.1 0.109  0.092  0.09 0.079

celkem  0.437  0.403 0.406 0.417 0.399 0.422 0.42  0.414  0.425 0.403
  ( )Duπ    45+    0.181  0.247 0.238 0.237 0.255 0.266 0.264  0.255  0.261 0.248

Tabulka 1: Procentuální zastoupení věkových skupin populace – spotřeba hudby v USA. Zdroj: RIAA 2007  

 

 

 

 
                                                 
77 Velmi podrobnou analýzu změny hudebního trhu k truhu digitálnímu ve smyslu množství dat nabízí práce: 
Peitz, M. Waelbroeck, P. (2004): An Economist’s Guide to Digital Music, Discussion Paper No. 32, GESY, 
University of Mannheim. 
78 USA využíváme pro snadnou a kompletní dostupnost údajů pro tuto zemi. Vycházíme z údajů asociace 
RIAA: 2007 Consumer Profile. Dostupné na Internetu, březen 2008: 
http://www.riaa.com/keystatistics.php?content_selector=consumertrends  
79 Výpočty budeme provádět pomocí programu Derive 6. Při výpočtech zaokrouhlujeme minimálně na tři místa. 
80 RIAAThe CD: A Better Value Than Ever, An RIAA Report Prepared By the Communications and Strategic 
Analysis Department Of the Recording Industry Association of America, August 2007, Dostupné na Internetu, 
březen 2008: http://www.riaa.com/keystatistics.php 
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Zadání Aa  

Vycházíme ze zadání Aa a využijeme dané plsti. Tedy platí, že 
1
2

x ≤ a 
1
2

y < , 

20.10075 ( )y y≥ − a 
2

2
1.625 1

4

x x

x x

−
≥

− +
Pro tyto omezení dostáváme intervaly pro poměry 

rezervačních cen a , které by vedly k výhodnosti diskriminace. Přebytek 0.114≤

(

y
20.248( ) 0.351

0.191x ≤
2 )x x− + y y

0738

−

2 1 0.A A− =

při diskriminaci by pak byl maximální právě v těchto bodech81 

a rovnal by se . Zajímavější je pak porovnání o kolik procent by se zvedly 

tržby, tedy poměr 2

1

1A
A

− . Ten činí plných 73.3 %. 

 

Zadání Ab  

Oproti Aa platí 20.403 4( )y y< − a 
2

2
1.625 1

4

x x

x x

−
<

− +
a navíc 

2

2

(0.351 1
( )
y y )
x x
−

≤ −
−

. Pro tyto 

omezení dostáváme intervaly pro poměry rezervačních cen a a 0.114y > 0.191x > 0.5x ≠ . 

Podmínka „navíc“ je splněna pouze někdy. Stanovíme maximální možnou hodnotu pro 

dané intervaly a podmínku. Ta činí 

y

0.203y = .82 Přebytek 2 2 )0.248( ) 0.351(x x y− + y− při 

diskriminaci by pak byl maximální právě v bodech 0.203y =  a 
1
2

x =  a rovnal by se 

. Tržby 2 1 0.119A A− = 2

1

1A
A

− by se v takovém případě zvedly o 34.9 %. 

 

Zadání Ac
 

Zde platí 20.403 4( )y y< − a 
2

2
1.625 1

4

x x

x x

−
<

− +
. Dále je zde podmínka 

2

2

( )0.351 1
( )
y y
x x
−

> −
−

Na daných intervalech a a 0.114>y 0.191x > 0.5x ≠ . Obdobným postupem jako 

                                                 
281 Neboť výrazy ( )x− 2( )a x y y−
2

jsou rostoucí na daných intervalech.  
82 Neboť výrazy ( )x− 2( )a x y y− jsou rostoucí na daných intervalech. Budeme hledat, kdy ještě platí výraz 

2

2

( ) 0.649
( )
y y
x x
−

≤
−

y 0.5x
 
pro maximální možné . To platí pro = a z rovnosti vypočteme hodnotu . Bod 

využijeme jako bod nevlastního maxima. 

y

0.5x =
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v předchozím případě83 dojdeme k hodnotám optimalizující přebytek diskriminace 

, kde  je nevlastní bod maxima přebytku. Ten činní . Tržby 

0.192x =

2040.114y = y 2 1 0.A A− =

2

1

1A
A

− by se v takovém případě zvedly o 72.9 %. 

 

 

Zadání Ba
 

V případě že platí 
1
2

a 
1
2

y <  a platí84 0.204y > . Záleží na x y+ 1≤x > (diskriminuje vždy), 

zde pokud je alespoň .  0.796x ≤

 

Přebytek by byl maximální2
2 1 0.403( ) 0.062 0.649( )B B x x y y− + − −

0.796x

2− = 85 v bodech 

vlastního maxima = a maxima nevlastního 0.204y =  a je . Vrůst 

tržeb tak činní 

2 1 0.B B− = 022

2

1

204

1 0.135− = 6B
B

. Tedy 13.6 %.  

Platí-li , pokud dále0.y > 1x y+ > platí že  a vyplatí se monopolistovi 

diskriminovat pouze v případě, že 

0.796x >

2

2

1
4

2

y y
1.625

x x y y

− −
<

− − +
. Tato nerovnost je pak pro nejvyšší 

přebytek splněna na intervalech  a 0.796x > 0.876x < , pouze se změní vlastní maximum na 

nevlastní.86 Přebytek, na daných podmínkách, bude nejvyšší v bodech nevlastního maxima 

a nevlastního maxima 796 0.y 204=  a je 2 1 0.022B B− = . Vrůst tržeb tak činní 0.x =

2

1

1 0.1358B
B

− = . Tedy 13.6 %.  

Na intervalu pak není pro nejnižší možné (0.796,0.876)x∈ 0.y 204=  splněna, i když i zde 

by mohla být diskriminace možná, ale přebytek by jistě nebyl maximální. 

                                                 
y x . 83 Čili hledáme nejnižší možné  při nejvyšším možném 

20.351 1 4( )y y−> − 2( ) 0.16225y y− > 0.204y >
2

84 tedy a tedy  
85 Neboť výrazy ( )x− 2( )a x y y−

2 1B B
jsou klesající respektive rostoucí na daných intervalech. 

86 Jelikož chceme maximalizovat přebytek − , zjistíme, zda v bodech maximalizující tento přebytek 

nerovnost platí. Víme, že přebytek je nejvyšší pro nevlastní maximum v 0.204y = . Když tuto hodnotu 

dosadíme do 

2

2 2

1
4

y y

x y y

− −

− − +
, vypočítáme omezení pro x .  1.625<

x
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Zadání Bb 

V případě že platí 
1
2

x > a 
1
2

y <  a platí87 0.204y ≤  bude monopolista diskriminovat, pokud 

platí 
2

2
1.148 1

4

y y

x x

−
<

− +
. Jde nám o co nejvyšší přebytek, nerovnost je splněna na intervalu 

.0.876x > 88 Nejvyšší přebytek je pak splněn pro body 0.876x = (bod nevlastního maxima) a 

(bod vlastního maxima) a je roven 0.204y = 2 1 0.000022B B− = . Vrůst tržeb tak činní 

2

1

1 0.000137B
B

− = . Tedy o 0.014 %. 

 Na intervalu pak není splněna, i když i zde by mohla být diskriminace 

možná, ale přebytek by jistě nebyl maximální. 

(0.5,0.876)x∈

 

Zadání C 

Monopolistovi se nevyplatí diskriminovat. 

 

Diskuze
 

 
Zjistili jsme intervaly rezervačních cen, které by umožňovaly diskriminaci a vyšší 

tržby. Pokud by monopolista znal příslušné rozdělení plstí jednotlivých spotřebitelských 

skupin, a zjistil by si jednotlivé rezervační ceny pro dané skupiny, mohl by pomocí této 

analýzy zjistit, zda dané rezervační ceny spadají do příslušných intervalů a je tak vhodná 

diskriminace. Případně by dále mohl určit optimální ceny na základě zjištěných intervalů.

  

 

 
 

                                                 
20.351 1 4( )87 y y≤ − − 2 ) 0.16225y y− ≤ 0.204ytedy  ( ,a tedy ≤ . 

88 Opět zjistíme, zda v bodech maximalizující tento přebytek nerovnost platí. Víme, že přebytek je nejvyšší pro 

vlastní maximum v . Když tuto hodnotu dosadíme do 0.204y =
2

21
4

y y1.148
x x

−
<

− +
, vypočítáme omezení 

pro x . 
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Konkrétní ceny pro dané poměry spotřebitelských skupin, 1998 – 2007 
(aproximace) 
 

Najít a využít empirické rezervační ceny pro dané skupiny je bez rozsáhlého 

marketingového výzkumu téměř nemožné. V následujícím příkladě se pokusíme tyto ceny 

simulovat, za využití několika prostředků. Jako základní rezervační cenu rovnou 

( )DG
aP Pr
b

=  použijeme průměrnou doporučenou cenu na americkém trhu násobenou 

dvěma.89 

Jako rezervační cenu ( ) ( )DG DGP St xP Pr= použijeme průměrnou cenu alba v první 

stovce nejprodávanějších alb internetového obchodu iTunes v lednu 2008.90 Rezervační cenu

( ) (DG DG )P Du xP Pr= nemůžeme určit a proto stanovíme dvě hodnoty parametru 0.5x = a 

referenční . Údaje jsou přehledně seřazeny v Tabulce 2. 0.6x =

 

DGP /year  1998  1999  2000 2001 2002 2003 2004 2005  2006  2007

2
a
b
 

13.48  13.65  14.02 14.64 14.99 15.06 14.92 14.91  14.90  14.89
iTunes  12.13  11.97  11.66 11.16 10.90 10.85 10.96 10.96  10.97  10.17

( )DGP Pr   26.96  27.30  28.04 29.28 29.98 30.12 29.84 29.82  29.80  29.78

( )DGP Du   13.48  13.65  14.02 14.64 14.99 15.06 14.92 14.91  14.90  14.89
( )DG rP Du ef   16.18  16.38  16.82 17.57 17.99 18.07 17.90 17.89  17.88  17.87

( )DGP St   12.13  11.97  11.66 11.16 10.90 10.85 10.96 10.96  10.97  10.17
x   0.50  0.50  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50  0.50  0.50

refx  ref  0.60  0.60  0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60  0.60  0.60
y   0.45  0.44  0.42 0.38 0.36 0.36 0.37 0.37  0.37  0.34

Tabulka 2: Tabulka rezervačních cen a cenových poměrů. Zdroj: vlastní výpočty, RIAA 2008 

 

 V situaci 0.5x =  využijeme postup při Zadání Ac, neboť data splňují podmínky. Pro 

danou časovou řadu tak zjistíme velikost rozdílu v případu diskriminace a procentuální 

zvýšení tržeb.91 V referenční situaci 0.6x =  využijeme postup při Zadání Ba, nejdříve 

                                                 
89 Tedy tato cena by vlastně představovala optimální cenu v případě nerozlišování skupin, bez diskriminace trhu. 
Zdroj: RIAAThe CD: A Better Value Than Ever, An RIAA Report Prepared By the Communications and 
Strategic Analysis Department Of the Recording Industry Association of America, August 2007 
90 Cena za rok 2006 je přebrána z internetového zdroje: 
http://www.coolfer.com/blog/archives/2006/06/examining_itune.php, dostupné únor 2008. Ceny za další roky 
jsou vytvořeny interpolací změny ceny odpovídající změnám u průměrné doporučené ceny. Skutečné ceny za 
dané roky se nepodařilo získat. 
91 Výpočty jsou prováděny pomocí programu Excel.  
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musíme ověřit podmínky, první podmínka 1x y+ ≤  neplatí pro všechny případy, nicméně pak 

platí v jednom případě alespoň druhá podmínka. Pouze ve dvou případech v referenční situaci 

se tedy nevyplatí diskriminovat. Nárůsty tržeb se však nejeví příliš výrazné. 

 

 

 

Rok  1998 1999  2000 2001 2002 2003 2004  2005  2006 2007
( )Prπ   0.437 0.403  0.406 0.417 0.399 0.422 0.420  0.414  0.425 0.403

( )Duπ   0.181 0.247  0.238 0.237 0.255 0.266 0.264  0.255  0.261 0.248

( )Stπ   0.371 0.337  0.343 0.337 0.337 0.300 0.305  0.332  0.302 0.351

diference92
0.011 0.013  0.013 0.009 0.009 0.012 0.011  ‐0.001  0.012 ‐0.002

( )Stπ + 
diference  0.382 0.350  0.356 0.346 0.346 0.312 0.316  0.331  0.314 0.349

y   0.450 0.439  0.416 0.381 0.364 0.360 0.367  0.368  0.368 0.341

x   0.500 0.500  0.500 0.500 0.500 0.500 0.500  0.500  0.500 0.500

refx  
0.600 0.600  0.600 0.600 0.600 0.600 0.600  0.600  0.600 0.600

2 1Ac Ac−   0.0016 0.0024  0.0046 0.0092 0.0121 0.0134 0.0121  0.0117  0.0119 0.0164

2ref refBa Ba− 1
  

‐0.0028 ‐0.0016  0.0005 0.0050 0.0082 0.0092 0.0079  0.0076  0.0077 0.0123

2

1

1Ac
Ac

−
 

0.63% 0.99%  1.88% 3.91% 5.25% 5.82% 5.20%  5.04%  5.13% 7.28%

2

1

1ref

ref

Ba
Ba

−
 

‐1.14% ‐0.64%  0.21% 2.14% 3.52% 3.99% 3.39%  3.26%  3.30% 5.48%

Diskriminovat  ANO+NE  ANO+NE  ANO+ANO ANO+ANO ANO+ANO ANO+ANO ANO+ANO  ANO+ANO  ANO+ANO ANO+ANO

x 1y+ ≤   1.05 1.04  1.02 0.98 0.96 0.96 0.97  0.97  0.97 0.94
2

2 2

1
( ) 4
( )

y yPr
Du x x y y

π
π

− −
<

− − +

 
0 0  1

Tabulka 3: Konkrétní hodnoty nárustu tržeb, monžnosti diskriminace, zdroj dat: RIAA 2008, iTunes, vlastní výpočty 

 

 V Tabulce 3 a můžeme zjistit, zda se monopolistovi při stanovených rezervačních 

cenách a podílech skupin, které jsou znázorněny v Grafu 1 spotřebitelů, vyplatí 

diskriminovat.  

 

                                                 

( )St
92 Neboť procentuální zastoupení nebylo upraveno a dopočítáno do sta procent, provedli jsme úpravu a diferenci 
přičetli ke skupině student. Byla tak použita hodnota π  + diference. 

61 
 



0%

20%

40%

60%

80%

100%

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Pr
oc
en

ta

Rok

Rozložení spotřebitelských skupin

pi student + diference

pi duch

pi prac

 
Graf 1: Vývoj rozložení spotřebitelských skupin v daných letech. Zdroj: RIAA 2008 

 

Téměř pro všechny roky platí, že se diskriminace vyplatí, i když překvapivě není 

nárůst tržeb nějak dramatický, jak můžeme vidět v Grafu 2. Je také patrné, že v referenčním 

případu, kdy je 0.6refx =  se ukazuje výrazně nižší nárůst zisku v případě diskriminace. 

V případě kdy je se jednak plněji projeví vlastnosti diskriminace na skupiny, proti 

případu s jednotnou cenou a tedy větší blízkost optima nediskriminačního oceňování při 

jediné ceně, rezervační ceně . Což by umožňovalo více tak optimalizovat tržby 

plynoucí z této skupiny. Je také patrný vliv klesající rezervační ceny u skupiny student. Je 

otázkou, zda se monopolistovi vyplatí přejít na diskriminující oceňování, když nárůst tržeb 

činní nejvíce „pouhých“ 7 % pro rok 2007. Model totiž zanedbával například existenci 

transakčních nákladů spojených s přechodem na diskriminující oceňování. 

0.5x =

DGP Du

Přínosné bylo také ověření, že přechod k diskriminačnímu oceňování nemusí být 

výhodný ani v absolutních modelových podmínkách (roky 1998 a 1999). V takovémto zadání 

hodnot se monopolistovi jednoduše nevyplatí přecházet k diskriminačnímu oceňování. 
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Graf 2: Možný nárůst tržeb pokud bude monopolista diskriminovat. Vlastní propočty. 

 

 Náš model poměrně dobře přibližuje možnosti monopolisty při rozhodování mezi 

klasickým oceňováním a cenovou diskriminací. Model parametrizuje případy podle 

jednotlivých spotřebitelských skupin a rezervačních cen těchto skupin, při existenci lineární 

poptávkové funkce. Parametrické ověření modelu s konkrétními údaji simulujícími charakter 

spotřebitelských skupin ukazuje vysokou citlivost modelu na jednotlivé hodnoty parametrů. 

Nárůsty tržeb se při použití rozložení amerických spotřebitelů hudby za rok 2007 pohybovaly 

v závislosti na „optimalizovaných“ rezervačních cenách (cenách, které by vedly 

k maximálním možným přebytkům, v případě, že by se vyplatilo diskriminovat) od několika 

desetin procenta až k více než 70% nárůstu tržeb.  

Konkrétní údaje také ukázaly, jak klíčové je zjištění rezervačních cen pro jednotlivé 

spotřebitelské skupiny v rozhodování monopolisty, neboť některé poměry cen (při dané 

struktuře spotřebitelských skupin) vedou dokonce k zamítnutí diskriminace, jako 

výhodnějšího monopolního oceňování. A to nejen v případě zadání C, ale zejména v zadání B 

(
1
2

x > a 
1
2

y < ), které je z pohledu analýzy trhu firmou nejspíše klíčové. 
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6. ANALÝZA TRENDŮ 
 

V této kapitole nejprve využijeme údajů získaných vlastním dotazníkem a pokusíme 

se je zasadit do modelu vytvořeného v minulé kapitole, ale i do širších rámců celkových 

trendů internetového trhu. Jelikož jsme náš model konstruovali především s ohledem na 

digitální audiovizuální trh, pokusíme se jeho vývoj a budoucnost trhu blíže představit a 

zejména zanalyzovat klíčové charakteristiky.  

 

Průzkum 
 

Z malého průzkumu mezi studenty93UK vyplynulo, že 92 % jich využívá Internet 

každý den, zbylých 8 % jednou za dva až tři dny. Z těchto studentů 76.3 % uvedlo, že jejich 

dominantním způsobem pořizování hudby je stahování (bez placení!!!) a 22.8 % uvedlo 

nákup CD. Pouze jeden student uvedl jako dominantní způsob získávání hudby placené 

stahování (0.9 %).94 Video si placeným stahování pořizuje taktéž pouze jeden student, 66 % 

studentů filmy stahuje bez placení a 33.2 % pak kupuje DVD. 

I přes nevelkou reprezentativnost průzkumu a tedy jeho nízkou validitu lze pozorovat 

dominanci nelegálního stahování. Pro nás to znamená jediné. Rezervační cena skupiny 

student v českém prostředí, bude pravděpodobně položena níže, než je cena tržní. 

V průměru studenti měsíčně stáhnou 2.4 hudebních CD bez zaplacení a 2.9 filmů bez 

zaplacení. A v průměru měsíčně utratí 85.3 Kč za nákup hudby a 110 Kč za nákup filmů (bez 

návštěv kina a koncertů).  

V případě, že by studenti konzumovali stejný objem hudby a filmů jako doposud, ale 

platili by, vychází jako průměrná maximální cena, kterou by byli ochotni platit 90,4 Kč za 

CD a 92 Kč za film. Je zajímavé, že jako průměrná cena, která se zdá studentům jako 

„férová“ a platili by ji v případě, že by nebyli nijak limitování, vychází poněkud vyšší na 

108.4 Kč za CD a 126.8 Kč za film. 

Vytvoříme scatter-plot (Graf 3 a 4) proměnné počtu stáhnutých CD a filmů k jejich 

cenám a který lze proložit lineární funkcí.95 V případě regresí (Tabulka 4 a 5) daných funkcí 

                                                 
93 Vlastní průzkum čítající 126 respondentů mezi studenty UK. 
94 Při výpočtu procentuálního zastoupení jsou vynechány prázdné odpovědi, ty u této otázky činili 9 % všech 
odpovědí. U otázky na video, pak 12 %. 
95 Výpočty na vlastních datech v programu Statistika. Výpočet regresí tamtéž, jelikož se jedná o malý soubor dat 
a spíše hrubé odhady, neprovádíme podrobnější ekonometrickou analýzu. 
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vidíme, že determinace je velmi nízká v obou případech i přes signifikantní výsledky u 

proměnných. 

 
Regression Summary for Dependent Variable: Kč filmy (data - v statistice) R= .28945887 R²= 
.08378644 Adjusted R²= .07608716 F(1,119)=10.882 p

Beta Std.Err. B Std.Err. t(119) p-level
Intercept 108.8537 9.113299 11.94449 0.000000
filmy -0.289459 0.087746 -5.4788 1.660823 -3.29885 0.001281
Tabulka 4: regrese, závislost ceny a počtu poptávaných filmů. 

Regression Summary for Dependent Variable: Kč hudba (data - v statistice) R= .23971819 R²= 
.05746481 Adjusted R²= .04954435 F(1,119)=7.2552 p

Beta Std.Err. B Std.Err. t(119) p-level
Intercept 104.9094 9.266453 11.32142 0.000000
Cd -0.239718 0.088997 -5.5344 2.054688 -2.69355 0.008091
Tabulka 5: regrese, závislost ceny a počtu poptávaných alb. 

 
Scatterplot (data - v statistice 13v*127c)
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Graf 3: Cd versus cena, proloženo lineární funkcí. Vlastní data a výpočty 
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Graf 4: Film versus cena, proloženo lineární funkcí. Vlastní data a výpočty 
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Dále jsme aproximovali průměrnou cenu hudebního Cd, které je prodáváno na serveru 

ilegálně96 průměrem ceny novinky, ta činí 260.695 Kč. Tedy značně přesahuje rezervační 

cenu zjištěnou v našem průzkumu. 

Při provedení podobné analýzy, jako v předchozí kapitole, pouze pro tyto ceny (a 

využití stejných plstí)97. Využijeme následujících údajů. 

( ) 260.695DGP Du =  

( ) 521.39DGP Pr =  

( ) 90.4DGP St =  
0.5x =  

0.173y =  

( ) 0.351Stπ = , ( ) 0.403Prπ = , ( ) 0.248Duπ = . 

A pro porovnání výhodnosti diskriminace získáváme98, že tržby by byly v případě 

diskriminace vyšší o  , s nárůstem 2 1 0.04925A A− = 2

1

1 0.303A
A

− =
  

což představuje nárůst o 

více než 30 % v tržbách. Takovýto nárůst v tržbách by už mohl svědčit ve prospěch 

diskriminace. Zvláště v tomto případě, kdy by se dalo vlastně pouze uvažovat o zavedení 

dvou skupin a rozlišit tak populaci studentů od celkové populace. Tato diskriminace je přitom 

v dnešní době nejrůznějších studentských průkazek a elektronických databází poměrně 

jednoduše proveditelná. 

 

Dynamika odvětví a trendy 
 

Dynamika využívání digitálního trhu zejména v hudebním průmyslu je velmi zřetelná, 

pokud se podíváme na růst tohoto odvětví v rámci statistik IFPI a RIAA. Další podpůrné 

ukazatele, jako je penetrace vysokorychlostním internetem a rozšířenost digitálních 

přehrávačů hudby, stejně jako mobilních telefonů umožňujících přehrávání digitální hudby, 

také ukazují na důležitost úvah o organizaci čistě digitálního trhu, kdy fyzické nosiče budou 

pouhou marginální součástí mnohem většího hudebního trhu. 

                                                 
96 https://www.i-legalne.cz data ze dne 9.5.2008 
97 Podobnou statistiku rozdělení věkových spotřebitelů hudby za ČR se nepodařilo získat. 
98 Splňuje zadání Ab 
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Různé alternativní způsoby, kterými se nejen zprostředkovatelé, ale i samotní 

hudebníci, pokoušejí tohoto prostředí využít, svědčí o razantní proměně zejména hudebního 

odvětví. Proměna odvětví filmového však na sebe nenechá dlouho čekat a modely 

využívané při prodeji audiovizuálních děl jsou uplatnitelné i zde. 

České prostředí se poněkud odlišuje, neboť je opět stranou hlavního proudu, zejména 

kvůli internetové jazykové barieře a novinky se zde navíc prosazují s určitým zpožděním. 

 
Graf 5: Podíly hudebních distribučních kanálů, zdroj: RIAA 2008 
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Více než 23 % hudebních nahrávek je v USA získáno prostřednictvím internetu (viz 

Tabulka 6 a Graf 5). A vůbec největším prodejcem hudby je internetový obchod iTunes, který 

také reprezentuje více než 70 % světového online trhu s hudbou.99 V Čechách by měl online 

trh s hudbou představovat okolo 10 % trhu.100  

Nejenom samotný internet způsobuje revoluci v hudebním průmyslu. S nástupem 

nových digitálních zařízení a narůstajícími možnostmi mobilních telefonů pak prudce roste i 

trh s hudbou, který právě tato nová zařízení pokrývá, a produkty se stávají velmi 

diverzifikované: 
                                                 
99 Ilegální stahování hudby je navzdory žalobám stále na vzestupu, DigiWeb.cz  11. 2. 2007 
100 Nejvíc hudby v USA prodá internetová iTunes, Kultura.iHNed.cz  4. 4. 2008  
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“Today a single artist release can be packaged in multiple formats include video 

downloads, ringtones or mobile full tracks. Sales of Justin Timberlake’s FutureSex/Love 

Sounds comprised of 115 products which sold a total of 19 million units, of which only 20 per 

cent were in CD format.”101 

 

Největší rozmach v mobilním sektoru přitom zažívají právě vyzvánění mobilních 

telefonů, ale i samotné písně a alba.  V prvním pololetí 2007 představovaly mobilně pořízené 

nahrávky 12 % tržeb digitálních hudebních produktů (bez fyzického nosiče).102 Mobilní 

přítomnost internetu způsobuje, že vztah spotřebitele a firmy není redukován na fyzickou 

přítomnost na konkrétním místě (tedy ani počítač s připojením), stává se tak přímý a 

prakticky stálý. O tom jak velkou změnu bude představovat mobilní telefon na 

audiovizuálním trhu v nadcházejících letech svědčí údaje o podílu tržeb hlavních digitálních 

trhů v Tabulce 7. 

 

Způsob získání hudby/rok  1998  1999  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  2007 
 Record Store    50.8  44.5  42.4 42.5 36.8 33.2 32.5 39.4 35.4  31.1 
 Other Store    34.4  38.3  40.8 42.4 50.7 52.8 53.8 32 32.7  29.7 
 Record Club    9  7.9  7.6 6.1 4 4.1 4.4 8.5 10.5  12.6 
 TV, Newspaper, Magazine 
Ad Or 800 Number    2.9  2.5  2.4 3 2 1.5 1.7 2.4 2.4  1.7 
 Internet  1.1  2.4  3.2 2.9 3.4 5 5.9 8.2 9.1  10.9 
 Digital Download     NA     NA    NA  NA  NA  NA  NA  6 6.8  12 
 Concert     NA     NA    NA  NA  NA  NA  1.6 2.7 2  1.5 

Tabulka 6: Tabulka způsobů distribuce hudby v USA, procenta. Zdroj: RIAA 2008 

 

Jednou z nejnovějších strategií digitálního trhu představuje paušální přístup 

k audiovizuálním databázím kombinovaný přímo s poskytováním internetového připojení. 

Obsah je tak poskytován jako další služba k připojení. Nokia zase tento přístup hodlá 

využívat při prodeji určitých typů mobilních telefonů pod značkou: „Comes with Music“. 

 

 

 

 

                                                 
101 IFPI: Digital Music Report, 2008 http://www.ifpi.com/content/section_statistics/index.html, dostupné, 
březen 2008, str. 6 
102 Ibid, str. 8 
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Trh (velikost)/distribuce  Internet  Mobil

1 USA   67%  33%
2 Japan   9%  91%
3 UK   71%  29%
4 South Korea   63%  37%
5 Germany   69%  31%
6 France  39%  61%
7 Canada   58%  42%
8 Australia   59%  41%
9 China   27%  73%
10 Italy   44%  56%

Tabulka 7: Hlavní digitální trhy hudby, mobilní a klasický, zdroj IFPI 2008 

Analýza strategií 
 

Možnosti distribuce digitálního zboží umožňují zcela nové způsoby vztahu zákazníka 

a firmy. V prostředí hudebního průmyslu je pak velmi zajímavá skladba všech podílů 

plynoucích z koncové ceny hudebního CD na klasickém trhu. Nové formy distribuce mohou 

zcela změnit právě tuto strukturu. Využívání určité formy diskriminace versioningem je 

přitom dobře patrné i na prodeji klasického informačního zboží ve fyzické podobě. Český 

DVD trh zaznamenal v minulém roce mohutný rozmach s vznikem low-cost DVD verzí 

přibalovaných k dennímu tisku, anebo volně prodávaných verzí v papírových obalech, 

vznikla tak vlastně nová verze produktu. 

Základní přehled struktury103 ceny jednoho CD odpovídá Tabulce 8.  Vidíme, že 

autorský honorář činí pouhých 11.7 %, respektive 17.7 % pokud započítáme i náklady 

Ochranného svazu autorského. Při online prodeji bychom mohli kromě autorských honorářů a 

zisku redukovat vlastně všechny náklady. Autorský honorář by potom mohl být tvořen pouze 

podílem na zisku a dostáváme se k nulovým mezním nákladům při digitální distribuci. 

Cena  Podíl

Marže prodejny  106.11  34.90%
OSA  17.82  5.86%
Výroba  27  8.88%
Autorský honorář  35.64  11.72%
Přímé náklady  23.72  7.80%
Ostatní náklady a zisk  93.78  30.84%
Celkem  304.07  100.00%

Tabulka 8: Struktura ceny jednoho CD, Zdroj: Peter Riava 

 

                                                 
103 Peter Riava: Ceny CD už nemôžu byť nižšie, www.sme.sk, 2.5.2007. Údaje platí pro Slovensko za rok 2007. 
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Následující krok je pak ještě radikálnější. Samotní autoři vynechají prostředníka a 

vstupují sami do kontraktu se svým zákazníkem, když svou hudbu prodávají přímo jemu 

prostřednictvím internetu. Jako tomu učinili již výše zmiňovaní Radiohead104, ti přitom 

zvolili zvláštní strategii dobrovolného oceňování zákazníkem. Přímým kontraktem (ale ne na 

internetu) na sebe upozornil také známý zpěvák Prince a v Českém prostředí pak zpěvák 

Jaromír Nohavica. Zcela zvláštní cestu pak zvolili Nine Inch Nails, kteří poskytli své nové 

album zcela zdarma ke stažení, pouze částečně (ne všechny písně) pak provedli něco 

podobného REM. Zde se dá uvažovat o marketingové strategii autorů, kteří tak posilují svou 

už tak dominantní pozici. Alba jsou ale distribuována i placená ve fyzické podobě. Zcela 

patrný je však trend odstřihnout prostředníka mezi autorem a zákazníkem. 

Hudební vydavatelství tak jako určitou protistrategii, která by jim umožňovala udržet 

zájem zákazníků na jejich straně, přicházejí s myšlenkou paušální platby za přístup k jejich 

celému hudebnímu portfoliu. Tento přístup zvažuje například SONY BMG a podobnou 

službu Comes with music zavedla i Nokia a Universal Music.105 

S tímto trendem jde ruku v ruce starost o ochranu autorských práv a duševního 

vlastnictví. Pokud užijeme optiku naší analýzy, kdy jsou rezervační ceny tvořeny 

transakčními náklady a náklady ilegálnosti, zjišťujeme, že právě co nejvýraznější 

usnadňování legálního přístupu zákazníků k digitálnímu produktu zvyšuje jeho transakční 

náklady na získávání produktu na nelegálním trhu, a tak zvyšuje jeho rezervační cenu, což by 

mělo podle naší analýzy umožňovat firmám větší volnost při volbě optimální ceny a tak 

zvyšovat tržby. Neboli začne platit, že pro zákazníka, pro kterého je každá minuta drahá, 

bude větší náklad zjistit si jakým způsobem cracknout nějaký program, nebo stáhnout hudbu 

z internetu zadarmo, než jej koupit. S tím souvisí i snižování nákladů při prodeji a tedy 

snižování ochrany DRM – která snižuje hodnotu produktu při legálním nákupu proti 

nelegálnímu získání.  

Takovou strategii zvolil například Amazon, který nabízí hudební nahrávky bez 

ochrany. Neustálé prolamování DRM ochrany, naposledy u HD videí, také ukazuje, že 

absolutní ochrana autorských obsahů těmito prostředky je neúčinná. Za hlavní pozornost by 

tak stála analýza tvorby transakčních nákladů u nelegálního zboží. Zda celkové transakční 

náklady spotřebitele přístupu k nelegálnímu zboží více zvyšují nové ochrany legálního zboží 

(mají ztížit pirátům práci), které jsou nakonec prolomeny, ale přitom ztěžují přístup a využití 
                                                 
104 Radiohead začali prodávat hudbu sami, HN.IHNED.CZ  3. 10. 
105 Sony BMG chce zavést měsíční paušál za přístup k hudbě, Digiweb.cz  25. 3. 2008 
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legálního produktu, nebo jsou naopak zvyšovány jednoduchým přístupem (bez ochran) 

k legálnímu produktu v porovnání se složitějším přístupem k produktu nelegálnímu. 

Z krátké analýzy trhu digitálních obsahů na audiovizuálním poli lze vyčíst, že 

množství mechanismů popsaných v této práci se již dostává na trh. Ať je to již vytváření 

balíčků, práce s transakčními náklady, nebo redukce zprostředkování mezi autorem a 

konzumentem, či mechanismy dobrovolného oceňování. Takováto analýza je pak především 

užitečná pro český trh, neboť ten reaguje na trendy cizích prostředí s určitým zpožděním, a 

proto může analýza zahraničních a světových trhů přinášet subjektům na domácím trhu 

určitou konkurenční výhodu. Celkové trendy nám také potvrzují, že analýza digitálního trhu a 

mechanismů jeho fungování bude v nadcházejícím období digitálního informačního věku 

stále důležitější, neboť podíly těchto odvětví neustále rostou. 
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7. ZÁVĚR 
 

Práce si kladla za cíl popsat zákonitosti trhu s digitálním zbožím v prostředí mezních 

nulových nákladů. Snažili jme se zakotvit jednotlivé produkty digitálního zboží a 

mechanismy, které se uplatňují při jejich obchodování. A dále stanovit jakému tržnímu 

modelu odpovídá trh s digitálními produkty, případně se tento trh pokusit popsat 

jednoduchým modelem a zapojit empirické pozorování při využití tohoto modelu. 

 Jako ideální příklad takovéhoto zboží můžeme identifikovat audiovizuální digitální 

zboží. Při důkladné analýze literatury zabývající se charakterem internetového trhu a 

digitálním zbožím jsme se pokusili ukázat na to, že internetový trh nelze jednoduše 

charakterizovat jako dokonalou konkurenci. Spíše platí teze, že různé druhy digitálního zboží 

vytvářejí různé formy tržního uspořádání. Konkurenční uspořádání se pak projevuje zejména 

u tzv. Gift economies. Na většinu digitálních produktů lze aplikovat různé stupně 

diskriminace, které konkrétně představují zejména personalizaci, versioning, balíčkování, 

lock-in strategie. Tvorbu ceny na digitálním trhu ovlivňují i další strategie, jako jsou 

dobrovolné oceňování a dynamická tvorba cen. 

 

Kvůli charakteristickým vlastnostem audiovizuálního trhu jsme se pokusili upravit a 

aplikovat model cenové diskriminace třetího stupně na tento trh. Model měl za cíl porovnat 

možnost firem nabízející audiovizuální digitální obsahy využít cenovou diskriminaci třetího 

stupně. Model porovnával výhodnost cenové diskriminace oproti klasickému případu 

jednotné ceny v závislosti na rezervačních cenách a relativní velikosti jednotlivých 

spotřebitelských skupin. Za hlavního předpokladu nulových mezních nákladů, existenci 

fixních nákladů nižších než celkové tržby, spotřebitelů s rezervačními cenami určenými výší 

nákladů na získání zboží prostřednictvím nelegálního trhu, tvořených náklady na legalitu a 

transakčními náklady, a předpokladu lineární poptávkové funkce získáváme pro tři skupiny 

spotřebitelů tři zadání, která dále rozebíráme. Ve většině případů se diskriminace jeví jako 

lepší varianta přinášející vyšší tržby.  

Monopolistovi se diskriminace nevyplácí v zadání C, tedy když platí, že poměr 

rezervační druhé skupiny (Důchodce) a třetí skupiny (Student) k rezervační ceně první 

skupiny je větší respektive větší nebo roven 0.5. Tedy v případě, kdy optimální cena, když 

nediskriminuje je pod rezervační cenou členů všech skupin. 

Zajímavější je, že se monopolistovi nemusí vyplatit diskriminovat ani v případě B, 

kdy je rezervační cena třetí skupiny (Student) pod nediskriminující optimální cenou. Záleží 
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pak na poměrech velikosti jednotlivých skupin a jejich porovnání s poměry cen. V případě, že 

obě rezervační ceny (Důchodce a Student) dalších skupin jsou pod polovinou rezervační ceny 

skupiny první (Pracující) vyplatí se monopolistovi vždy diskriminovat. 

Dá se tedy říci, že monopolista bude diskriminovat tím spíše, když obě rezervační 

ceny pro skupiny Důchodce a Student budou pod polovinou rezervační ceny pro skupinu 

Pracující a také tím spíše, čím vyšší poměr bude mezi skupinou Pracujících a Důchodce nebo 

Pracující a Student. 

Ukazuje se tak důležitost transakčních nákladů spotřebitele pro funkčnost celého 

modelu, neboť ty ovlivňují jeho rezervační cenu. Právě transakční náklady totiž může firma 

určitým způsobem ovlivňovat tím, že snižuje transakční náklady spotřebitele na její vlastní 

produkt – transakční náklady (spíše tedy rozdíl transakčních nákladů) spotřebitele na získání 

nelegálního produktu poté rostou. Otázka, zda zvyšováním ochrany produktů je možné 

dosáhnout vyššího zvýšení transakčních nákladů spotřebitele, než snížením náročnosti získání 

legálního zboží oproti nelegálnímu zde není zodpovězena, ale zavdává zajímavou příležitost 

pro budoucí výzkum. Z pohledu efektivního chování by nicméně mělo mít přednost snižování 

náročnosti dostupnosti legálního zboží, neboť konečné náklady nejsou určeny cenou. 

Nulové mezní náklady ovlivňují trh s digitálním zbožím jak v případech, kdy lze 

mluvit o konkurenčním trhu v modelu tzv. Gift economies, kdy jsou vyčíslené ceny rovny 

nule, ale hodnoty jsou přenášeny mimocenovými mechanismy, tak v případě nedokonalé 

konkurence a uplatnění diskriminačních oceňovacích postupů. 

Využili jsme data z prostředí hudebního trhu a zapojili je do modelu. Při využití dat 

aproximujících rozdělení jednotlivých spotřebitelských skupin jsme získali jednotlivé 

intervaly cen maximalizující přebytek diskriminujícího monopolisty. Ověřili jsme, že by 

monopolista mohl pomocí této analýzy zjistit, zda dané rezervační ceny spadají do 

příslušných intervalů a je tak vhodná diskriminace. Případně by dále mohl určit optimální 

ceny na základě zjištěných intervalů. Nárůsty tržeb se při použití rozložení amerických 

spotřebitelů hudby za rok 2007 pohybovaly v závislosti na „optimalizovaných“ rezervačních 

cenách (cenách, které by vedly k maximálním možným přebytkům, v případě, že by se 

vyplatilo diskriminovat) od několika desetin procenta až k více než 70% nárůstu tržeb. 

 V následné analýze jsme se pokusili simulovat celkový trh odhadem rezervačních cen 

za posledních deset let. Došli jsme sice k závěru, že by se diskriminace monopolistovi 

vyplatila zvýšením tržeb (kromě dvou marginálních případů), ale procentuální navýšení tržeb 

by nebylo nijak závratné, za sledované období dosahuje maximálně 7 %. 
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Poslední kapitola byla věnována českému prostředí a prezentaci vlastního dotazníků, 

kdy jsme se pokusili vsadit údaje získané dotazníkem do modelu. A dále pak analýze 

celkových trendů tohoto odvětví, které by mohly předznamenávat s velkou pravděpodobností 

i vývoj českého trhu v následujících letech. Uplatnění modelu na data získané dotazníkem, a 

cenové údaje z českého trhu, svědčilo ve prospěch diskriminace s nárůstem tržeb o 30 %. Z 

krátké analýzy trhu digitálních obsahů na audiovizuálním poli lze pak vyčíst, že množství 

mechanismů popsaných v této práci se již dostává na trh. Ať je to již vytváření balíčků, práce 

s transakčními náklady, nebo redukce zprostředkování mezi autorem a konzumentem, či 

mechanismy dobrovolného oceňování. Takováto analýza je pak především užitečná pro český 

trh, neboť ten reaguje na trendy cizích prostředí s určitým zpožděním. 
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pojmy a popíši oblasti působení internetového trhu. Střední část práce bude věnována několika problémům. 
Nejprve se budu zabývat podobou a druhy obchodování s digitálním zbožím na internetu. V návaznosti popíši 
mechanismy těchto obchodů, dále podle daných informací stanovím charakter a typ trhu s digitálním zbožím. 
Zkusím zde aplikovat některý ze stávajících modelů tržního uspořádání, případně nějaký model upravit. Mělo 
by (pokud bude možné) následovat empirické ověření modelu. Ve střední části bych se chtěl ještě věnovat 
dynamice a potenciálu vývoje odvětví internetového obchodu s digitálním zbožím (nejlépe pro ČR) a rozdíly 
mezi podobou obchodování ve světě a v ČR. Závěrečná část bude určena shrnutí zjištění práce a zodpovězení 
otázky, jakým způsobem ovlivňují mezní náklady digitálního zboží blízké nule podobu trhu s tímto zbožím.
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