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Abstrakt

Tématom diplomovej  práce  je  popísanie  trendov  rozvoja  informačných  a 

komunikačných  technológii  neodmysliteľne  spojených  s priestorom 

internetu a ich dopad na mikroekonomické prostredie. Prvá časť práce sa 

zameriava na zmeny v súčasnej ekonomike, ktoré sú vyvolané globalizáciou, 

obrovským vývojom v technickej oblasti,  hlavne ICT a výrazným sieťovým 

prepojením  ekonomických  subjektov.  Prirodzeným  dôsledkom  uvedenej 

evolúcie je transformácia stávajúcich a vznik nových obchodných modelov, 

a  ich  možná  taxonómia,  o  ktorých  sa  pojednáva  v ďalšej  časti  práce. 

Podstatnou súčasťou diplomovej práce je analýza a porovnanie vybraných 

obchodných  modelov  –  svetoznámych  internetových  portálov  Google  a 

Yahoo! z pohľadu ontológie rámca e-business modelu.

Kľúčové slová

ICT,  informačné  a  komunikačné  technológie,  globalizácia,  sieťová 

ekonomika, 

informačná ekonómia, e-business, obchodné modely, internetové 

modely, internetové vyhľadávače, Google, Yahoo
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„Nehmoté, bezfarebné a bezrozmerné bity, tieto jedničky a nuly, putujúce 

rýchlosťou svetla, predstavujú DNA spoločnosti on-line spojených ľudí.“

Nicholas Negroponte [Negroponte, 2001, s. 25]

Súčasnosť  môžeme  považovať  za  obdobie,  v ktorom  je  zmena  bežným 

javom  a  kde  kontinuita  je  skôr  výnimkou.  Zhluky  inovácií,  ktoré 

v posledných desaťročiach zasahujú predovšetkým do oblasti informačných 

a  komunikačných  technológií,  nastavujú  nové  zákonitosti  fungovania 

ekonomiky i spoločnosti. 

Samotný rozvoj technologickej infraštruktúry neumožňuje prosperujúci rast 

podnikateľského subjektu. S odkazom na Erika Brynjolfssona  [Brynjolfsson, 

2003]  existuje  empiricky prekazateľná závislosť  medzi  investíciami  danej 

korporácie  do  informačných  technológii  a  jej  celkovou  produktivitou,  ale 

zároveň  upresňuje, že samotné investície nie sú zárukou automatického 

zvýšenia výnosnosti spoločnosti. Ďalšie faktory efektivity podniku spočívajú 

v korektnom nastavení  firemných  procesov,  ľudskom kapitále  či  firemnej 

kultúre. 

Ekonomické  zákony  sa  s nástupom  ICT  a  internetu  patrne  nemenia,  ale 

technológie  zasahujú  do  ekonomického  prostredia,  podniky  sa  snažia 

reagovať  na nové podmienky,  transformujú  stávajúce  modely a generujú 

pestré  spektrum nových  internetových  modelov.   Uvedená  sféra  záujmu 

indikuje téma nasledujúceho textu záverečnej práce.  

Prioritným cieľom práce je popísať hlavné trendy rozvoja ICT a internetu a 

analyzovať ich dopad na mikroekonomické prostredie. 

Diplomová  práca  je  rozčlenená  do  dvanástich  kapitol.  Po  úvodnej  časti, 

ktorá je venovaná vplyvu rozvoja ICT a ich možností  na podnikovú sféru, 

nasleduje druhá kapitola, ktorá sa snaží uviesť do problematiky e-business. 

Involvuje  podmienky  uplatnenia  koncepcie  na  podnikateľský  subjekt 

v prostredí  internetu,  jeho  technologickú  integráciu  a  postupné  kroky 

nasadenia e-business riešenia. Pojednáva nielen o prínose tohoto riešenia, 

ale  snaží  sa  upozorniť  na  možné  riziká,  ktoré  sú  s touto  problematiku 

spojené.
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 Zmeny  v súčasnej  ekonomike  sú  vyvolané  globalizáciou,  dynamickým 

vývojom  v technickej  oblasti,  hlavne  v informačných  a  komunikačných 

technológiách a výrazným sieťovým prepojením ekonomických subjektov. 

Týmto esenciálnym oblastiam s prihliadnutím na mikroekonomickú sféru sa 

venujú nasledujúce tri kapitoly. Obchodné modely v prostredí internetu, ich 

rámec definovania a taxonómia sú popísané v kapitolách šesť až osem. 

Po  teoretickej  časti  diplomovej  práce  nasleduje  deviata  kapitola,  ktorá 

predstavuje  analýzu  dvoch  svetoznámych  internetových  vyhľadávačov 

Google  a  Yahoo!.  Nasledujúce  dve  kapitoly  exemplifikujú  komparáciu  na 

základe  komponentov  ontológie  obchodného  modelu  –  produktov, 

zákazníkov, infraštruktúry a financií. Posledná, záverečná kapitola dedukuje 

eminentné postavenie spoločnosti Google oproti konfrontovanej internetovej 

spoločnosti  Yahoo!,  u  ktorej  sa  viabilita  v konkurenčnom prostredí  notne 

znížila, čo môže byť dané zastaralými technológiami, a nie celkom jasnou 

dlhodobou stratégiou firmy. Na druhej strane, i dominantná pozícia Googlu 

môže  podstatne  utrpieť,  pokiaľ  sa  na  trhu  objaví  konkurent,  ktorý  bude 

schopný  ponúknuť  representatívnejšie  služby  v oblasti  internetových 

portálov.

Som si vedomá toho, že daná problematika je značne rozsiahla, niektoré 

témata preto budú vzhľadom k obmedzenému rozsahu diplomovej práce len 

naznačené alebo zobecnené.

Pri  písaní  diplomovej  práce  som  vychádzala  predovšetkým  z voľne 

dostupných,  v podstatnej  miere  internetových  zdrojov  venovaným  tejto 

problematike.  Boli  použité  články  z odborných  časopisov  vyhľadané 

prostredníctvom databází Newton, Proquest 5000 a Ebsco. Ďalším zdrojom 

informácií  boli  obsahy  stránok  analyzovaných  internetových  spoločností 

Google Inc. a Yahoo!Inc.. 

Pri výčte taxonómii obchodných modelov som narazila na niektoré jazykové 

problémy. Pre radu pojmov neexistujú adekvátne slovenské výrazy, a pokiaľ 

existujú,  jedná sa  o prevzaté formy,  ktoré  sa ešte  celkom neprispôsobili 

morfologickému  a  pravopisnému  systému  slovenčiny.  Pokiaľ  slovenský 

výraz neexistuje alebo som s ním nebola oboznámená, je v práci  použitý 

buď  originálny  anglický  výraz,  alebo  slovenská  parafráza  prípadne  voľný 
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preklad.  V druhom  prípade,  tj.  po  parafráze  alebo  voľnom  preklade,  je 

uvedený  výraz  pôvodný,  hlavne  s ohľadom  na  to,  že  časti  odbornej 

verejnosti môže byť pôvodná podoba pojmu bližšia.

Formálna štruktúra práca bola spracovaná na základe požiadavkov ÚISK FF 

UK. Zdroje, ktoré boli pri spracovaní diplomovej práce použité, sú citované 

podľa normy ISO 690 a ISO 690-2. Z troch základných metód citania, ktoré 

špecifikuje norma ČSN ISO 690, som si vybrala citovanie pomocou prvého 

údaja záznamu a data vydania, metóda je nazývaná termínom „Harvardský 

systém“.

Na  tomto  mieste  by  som rada  poďakovala  za  odborné  vedenie  práce  a 

trpezlivosť  vedúcemu  mojej  diplomovej  práce  Ing.  Petrovi  Očkovi.  Moja 

vďaka zároveň patrí celému Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK.
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1. Úvod

„ Človek nesmie byť príliš konzervatívny, keď predpovedá budúce výsledky 

internetových firiem. Nie je tu riziko, že prídete o peniaze – je tu riziko, že 

prepásnete ohromný akciový skok smerom nahor.“

Henry Blodget [Mann, 2004], 

 analylik spoločnosti Merril Lynch, december 1999 – 3 mesiace pred krachom.

E-business  sa  vzťahuje  k rozsiahlemu  okruhu  služieb,  ktoré  integruje 

využívanie informačných a komunikačných technológií. Uvedenej okolnosti 

predcházal rozmach internetu. Jeho prvopočiatky spadajú do prvej polovice 

šesďesiatych rokov, kedy sa americká armáda snažila násjť spôsob zaistenia 

bezproblémovej  komunikácie  armádnych  počítačov,  rozmiestnených  po 

území USA, v prípade vyradenia časti tejto siete z aktívneho chodu. Odborní 

pracovníci  RAND  Corporation  prišli  s unikátnym  riešením  –  vybudovaním 

siete  bez  centrálneho  uzlu1.  Prvá  experimentálna  sieť  bola  vytvorená  už 

v roku 1968 vo Veľkej Británií, ale len v minimálnom spojení v rámci budovy. 

Resortom  obrany  Spojených  štátov  amerických  v roku  1969  založená 

spoločnosť  ARPA  vybudovala  sieť  ARPANET,  ktorá  bola  obmedzená 

predovšetkým  pre  účely  a  potreby  vládnych  i  vojenských  organizácií  a 

postupne  sa  k nej  pripojovali  ďalšie  inštitúcie,  hlavne  akademického 

charakteru.  Sieť  bola  nekomerčnou  záležitosťou,  na  jej  developmentálnu 

amplifikáciu  finančne  prispievala  americká  vláda  a  príslušné  agentúry. 

Podnikatelia  nenachádzali  spôsob  ako  rozvíjajúcu  sa  sieť  využiť.  Hlavne 

vzhľadom k tomu, že v roku 1984 bolo aktívne pripojených k sieti len 1000 

počítačov.  V roku  1989  sa  Tim  Berners-Lee2 vrátil  k pôvodne  navrhnutej 

myšlienke  podoby  komunikácie  prostredníctvom  hypertextových 

dokumentov.  Zásluhou  elementárneho  a  intuitívneho  ovládania  sa  tento 

spôsob komunikácie rozšíril a dnes je známy pod názvom Wolrd Wide Web. 

Práve  existencia  WWW spolu  s masových  rozšírením osobných  počítačov 

prilákala  na  internet  milióny  nových  užívateľov,  čím  začal  byť  internet 

príťažlivý  i  pre  podnikateľské  využitie.  Komerčný  provoz  na internete  sa 

datuje od roku 1992, kedy  National Science Foundation, ktorá do tej doby 

spravovala  hlavnú  sieť  internetu,  umožnila  pripojenie  i  komerčným 

subjektom. 
1 Pokiaľ  bude  niektorá  linka  vyradená  z provozu,  informácia  bude  ihneď  konvertovaná  k príjemcovi 
náhradnou cestou.

2  Pôvodne spracovával problematiku pre vnútorné potreby laboratórií CERN.
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V dôsledku  týchto  tendencií,  dochádza  k zmenám  v štýle  obchodovania. 

Napríklad  v  zrýchlení  transakcií  alebo  v dôsledku  tlaku  zákazníkov, 

dochádza  ku  skracovaniu  reťazca  od  výrobcu  k spotrebiteľovi  (priamy 

distribučný  kanál),  ktoré  neinvolvujú  pridanú  hodnotu  k danému výrobku 

alebo službe.

Nájsť  východiská  pre  internet  a  internetové  investory  po  spľasknutí  tzv. 

Internetovej  bubliny v roku 2000, ktoré spočívalo v prudkom poklese cien 

akcií  internetových  společností,  ktoré  v roku  predtým  naberali 

astronomických výšok a prilákali investorov, avšak vďaka nepremyšlenosti 

svojho  zámeru  spľasknutie  bubliny  neprežili.  To  všetko  vďaka  správe 

Ministerstva obchodu USA z roku 1996, ktorá odhadovala, že v roku 2002 

bude  mať  internetové  obchodovanie  objem 300  miliárd  dolárov  ročne  a 

vďaka  priaznivému  nárastu  užívateľov,  ktorý  bol  vyjadrený  vzorcom: 

zdvojnásobenie  používania  Internetu  každých  100  dní  [Kaftan,  2001]. 

Uvedená prognóza sa ale nenaplnila, pretože náklady na vysokorýchlostné 

pripojenie prevýšili cenové možnosti potencionálnych koncových užívateľov. 

Z toho  vyplýva,  že  predpokladaný  počet  klientov  internetových  služieb, 

nikdy nenabudol očakávaného množstva. Väčšina internetových spoločností 

zbankrotovala a viabilitu zaštitoval len zlomok  zaistený silnými hráčmi na 

kapitálovom trhu, a s nápadmi, ktoré mali skutočný potenciál na využitie. 

Pre krátku ukážku si môžme priblížiť situáciu spoločností zaoberajúcimi sa 

internetovými aukciami. Zatiaľ čo niektoré spoločnosti vytvárali proprietálne 

riešenie  aukčných  systémov,  eBay  požadoval  špecializovaný  software  na 

strane  užívateľov  a  vydal  sa  cestou  tenkých  klientov3 v podobe 

jednoduchého  webového  prehliadača.  I  napriek  tomu,  že  tento 

špecializovaný software ponúkal lepšiu funkcionalitu väčšina užívateľov dala 

prednosť  menej  sofistikovanému  softwaru  s jednoduchou  manipuláciou  a 

nárokmi na hardware. Časom, s vývojom nových W3C štandardov, hráči ako 

eBay boli schopní ponúknuť rovnakú funkcionalitu ako proprietálne riešenie, 

čo bolo ďalšou ranou pre konkurenciu, ktorá sa vydala cestou napr. push 

systémov ako Marimba. 

3 Tenký klient  je  koncové  zariadenie,  ktoré  buď vo  forme softwaru  alebo  špecializovaného 

jednoúčelového  hardwaru  slúži  k zobrazeniu  aplikácie,  ktorá  je  inštalovaná,  sprístupnená, 

spravovaná a vykonávaná výhradne na centrálnom servere.
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V českom prostredí sa táto „internetová horúčka“ prejavila vo vzniku nových 

portálov ako Quick.cz či  Tiscali.cz,  Redbox.cz a ďalších menších, ktoré sa 

snažili následovať úspešný podnikateľský model Seznamu [Gamanov, 2008]. 

1.1. Podniky v internetovom prostredí

V dnešnej  dobe,  v ktorej  sa  skracujú  vzdialenosti,  v ktorej  je  podstatné 

obstáť v neúprosnej konkurencii, nabýva potreba informácií na stále väčšej 

dôležitosti.  Presné,  ale  hlavné  včasné  informácie  predstavujú  ohromnú 

výhodu pre jednotky operujúce v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Jednou 

z oblastí  je obchodovanie,  ktoré prešlo dlhým, rozmanitým vývojom, a to 

predovšetkým v zmysle rôznorodosti alebo rozsahu obchodovaného zbožia, 

skracovaním doby transakcie a zvyšovaním pohodlia oboch zúčastnených 

strán.

Podniky dnešného typu, pokiaľ sa chcú uplatniť na trhu, musia podrobne 

analyzovať  odvetvie,  v ktorom pôsobia,  musia  vedieť  získať  informácie  o 

konkurencii,  o  požiadavkách  spotrebiteľov,  o  zákonných  normách 

vzťahujúcich  sa  na  toto  odvetvie  apod.  Na  druhej  strane  spotrebitelia, 

ocenia väčší komfort pri nakupovaní, vysokú rýchlosť konkétneho nákupu a 

pokiaľ možno i najvýhodnejšiu cenu. 

1.1.1. Možnosti internetu pre efektívnejšie vedenie podniku

Internet napriek tomu ponúka široké možnosti, ako efektívnejšie riadiť chod 

podniku [Kotler, 2003]:

 svoje produkty, služby a informácie o nich a o samotnej firme 

prezentovať (následne predávať) 24 hodín denne;

 možnosť efektívnejšie a výhodnejšie nakupovať – vyhľadať viac 

dodávateľov, zaslať požiadavky on-line, vyhľadať najlepšie podmienky 

a mimoriadne ponuky na on-line aukciách alebo on-line burzových 

trhoch;

 on-line spôsob komunikácie s dodávateľmi, výmena dat a realizácia 

obchodnej činnosti;

 urýchlenie systému objednávok, transakcií a platieb dodávateľom a 

zníženie nákladov;
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 skvalitnenie (rekvalifikácia) a získavanie kvalifikovaných pracovných 

síl;

 možnosť založenia intranetu a uľahčiť tak komunikáciu medzi 

zamestnancami a ústredím firmy a medzi zamestnancami navzájom. 

Intranet je možné využiť k zdieľaniu informácií, prevozovaniu 

školiacich modulov atď.;

 príležitosť ponúkať svoje zbožie a obchodovať v globálnom meradle a 

tým rozšíriť svoju pôsobnosť na celý svet;

 využitím internetu sa zvyšuje efektivita získavania dat o trhoch, 

zákazníkoch vrátane potencionálnych zákazníkov a konkurenčných 

firiem, možnosť realizovať presnejší a kvalitnejší prieskum trhu;

 rozosielanie reklamy, katalógov a informácií klientom;

 možnosť firiem prispôsobiť ponuky, služby a prezentácie informácií 

potrebám a požiadavkám jednotlivých zákazníkov;

 s pomocou internetu je možné zlepšiť logistický systém a 

prevádzkovanie činnosti firiem.

2. E-business

2.1. Charakteristika pojmov E-business a E-commerce

Internet poskytuje radu známych a v dnešnej  dobe už nepostradateľných 

výhod.  Pozornosť  upútal  i  elektronický  obchod  ako  obojstraný  predajne-

nákupný kanál. V dôsledku toho sa ujali dva prevzaté anglické termíny e-

business  (elektronický  obchod)  a  e-comerce  (elektornická  komercia) 

[Ennser, 2000].

E-business je  akýkoľvek  informačný  systém  alebo  aplikácia, 

prostredníctvom  ktorej  sa  uskutočňujú  obchodné  transakcie  alebo  iné 

procesy súvisiace s obchodovaním a riadením podnikových činností.  Tieto 

systémy sú dnes prevažne založené na webových technológiách.

E-commerce môžeme  definovať,  ako  podmnožinu  e-business  aplikácií, 

ktorá sa zameriava predovšetkým na typy veľkoobchodu B2B (business-to-

business),  maloobchodu  B2C  (business-to-consumer),  elektronického 

podnikania  B2R  (business-to-reseller),  vzťahu  a  vzájomnej  komunikácie 
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medzi dvoma zákazníkmi C2C (consumer-to-consumer), C2B (consumer-to-

business),  komunikácie s predstaviteľmi štátnych inštitúcií  B2G (business-

to-government) či B2A (Business-to-Aministration), informačnej a procesnej 

podpory  zamestnancov  podľa  zastávajúcich  pozícií  B2E  (business-to-

employee)  a  M-commerce  (realizovaný  prostredníctvom  bezdrátových 

technológií).

Pod  elektronické  podnikanie  je  možné  zaradiť  aj  iné  prvky  ako  sú  e-

payments, e-procurement, e-marketing, e-logistic, e-learning atď.

Obr. č. 1: Model E-business s podmnožinou E-commerce4

Zabehnutý systém nie je možné okamžite nahradiť systémom, založeným 

výhradne  na  informačných  a  telekomunikačných  technológiách. 

K dosiahnutiu  cieľu  plného  využitia  elektronického  obchodovania  je 

potrebné  mať  k dispozícii  účinné  prostriedky  zdieľania,  vyhľadávania  a 

výmeny informácií. Dôvody nasadenia a podmienky uplatnenia koncepcie e-

business budú formulované v nasledujúcej časti.

4 SCM – Supply Chain Management / Riadenie dodavateľských reťazcov;  CRM – Custumer 

Relationship Management / Riadenie vzťahov so zákazníkmi.
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Súčasný  systém  globálnej  výmeny  informácií  je  tvorený  jednak  sieťou 

internet, ale i sieťami s obmedzeným užívateľským prístupom ako sú siete 

typu  intranet  –  elektronická  sieť  využívaná  pre  vnútropodnikovú 

komunikáciu a extranet – sieť prepojených intranetov (sieť pre komunikáciu 

so  zákazníkmi,  využívaná  hlavne  pre  výmenu  informácií,  riadenie 

objednávok, uzatváranie kúpnych zmlúv a platobných transakcií).

Obr. č. 2: Schéma podnikového portálu a jeho interného a extérneho prostredia

2. 2. Nasadenie e-business do obchodného modelu

Hlavné  dôvody  nasadenia  a  prípravy  na  e-business  približujú  iminentné 

body:

 zvýšenie kvality služieb zákazníkom, ktorí budú vplyvom 

internetu požadovať služby a zbožie na vyššej úrovni za nižšie ceny. 

Uvedeného požiadavku je možné dosiahnúť následovne:

• skrátením realizácie výrobného a predovšetkým obchodného cyklu 

prostredníctvom rýchlejšej komunikácie v oblasti administratívy;

• zvýšením efektivity (minimalizácia nákladov) podnikových 

procesov;

• hľadaním nových spôsobov tvorby pridanej hodnoty, za ktorú je 

zákazník ochotný zaplatiť.

 udržať si svojich zákazníkov (vybudovať si ich vernosť);

1



 vyššia možnosť oslovenia potencionálnych partnerov, 

zákazníkov a zamestnancov;

 uvedenie nových služieb a výrobkov za nižšie náklady;

 vytvoriť konkurenčnú a strategickú výhodu;

 obstáť v rýchle sa meniacich tržných podmienkach.

2. 3. Podmienky uplatnenia koncepcie e-business

Pre  zavedenie  koncepcie  e-business  v praxi,  je  nutné  riešiť  nasledujúce 

oblasti [Donát, 2000]:

 implementácia obchodných a informačných portálov (ich nasadením 

firma prináša jeho užívateľom, ku ktorým sa radia všetci účastníci 

podnikateľských procesov, najviac videteľnú  časť e-business riešenia, 

ktorá predstavuje jeho prezentačnú vrstvu a jednotné užívateľské 

rozhranie k informačnému systému);

 podpora moderných foriem komunkácie;

 zjednotenie a riadenie všetkých komunikačných kanálov;

 bezpečnosť a dôveryhodnosť – PKI (infraštruktúra verejných kľúčov 

obsluhujúca asymetrickú kryptografiu, umožňujúca jej vlastná 

implementáciu a tým pádom nasadenie súvisiaceho digitálneho 

popisu, certifikátu, autentizácie a autorizácie, dôvernosti dat, integrity 

dat a nepopierateľnosti);

 integrácia podnikových procesov – workflow systémy (spôsobom ako 

informačné technológie efektívne koordinovať a dosiahnuť výrazný 

synergický efekt, je integrácia aplikácií prostredníctvom systému 

riadenia workflow);

 technologická integrácia;

 integrácia s finančnými a logistickými službami.

2. 4. Technologická integrácia

Podstatnou  podmienkou  úspešného  zavedenia  kompletného  e-business 

riešenia je integrácia všetkých častí podnikového informačného systému na 

úrovni [Heidelberg, 2003]:

 užívateľského rozhrania;

 datových štruktúr;
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 výmeny dat;

 aplikácií.

Používané softwarové technológie spolu s modernými počítačovými sieťami

ako je internet, potrebám elektronického obchodovania úplne nevyhovujú. 

Používajú sa proprietárne formáty, s ktorými sú schopné pracovať len úzke 

okruhy aplikácií, a výmena dat medzi informačnými systémami jednotlivých 

spoločností je nákladná a vo svojej podstate nie úplne jednoduchá záležitosť 

napr. systémy EDI (Electronic Data Enterchange), ktorý prestavuje statický 

model (jedná sa o výmenu štrukturovaných dat, vytráca sa z neho potrebná 

schopnosť  orientácie  na  individuálne  potreby).  Možným  efektívnejším  a 

cenovo výhodnejším riešením tohoto problému sa stal jazyk XML (eXtensible 

Markup Language) [Vlk, 2005].

2. 5. Postupné kroky nasadenia e-business riešenia

V  súčasnej  dobe,  v  ktorej  sa  už  prevažná  časť  podnikov  prezentuje  na 

internete  www  stránkami,  predstavuje  on-line  prezentácia,  často  však  s 

obmedzenou interakciou s okolím, štartovaciu úroveň pre následné kroky 

zavedenia e-business riešenia.  Najskôr  je  nutné prezentáciu  zrevidovať  z 

hľadiska súladu s grafickým manuálom spoločnosti a z hľadiska nárokov na 

riadenie obsahu. V ďalšom kroku je už možné do prezentácie začleniť prvky 

objednávania  na  internete  a  tým  sa  priblížiť  k  forme  on-line  businessu. 

Pokiaľ už existuje zákaznická časť obchodovania (tzv. front-office), zostáva 

ju  elektronicky  prepojiť  s firemným systémom (tzv.  back-office),  ktorý  je 

napojený  na  kľúčových  dodávateľov  a  partnerov.  Tým sa  dostáváme  do 

úrovne  integrovaného  on-line  businessu.  K  tomu,  aby  sme  vyťažili 

z konkurenčných a strategických výhod e-business riešenia, je nutné plne 

integrovať všetkých zákazníkov, partnerov a dodávateľov do jednotnej on-

line siete, ďalej stanoviť a sústrediť sa na kľúčové procesy a ostatné, priamo 

neúvisiace  procesné  aplikácie,  prenechať  špecializovaným  firmám  (napr. 

v oblasti logistiky) [Beca, 2004].

2. 6. Bariéry e-businessu

E-businnes  nemá  len  pozitívny  prínos,  ale  skrýva  radu  technických  a 

bezpečnostných  rizík,  ktoré  spolu  s legislatívnymi,  psychologickými  a 

demografickými aspektami pôsobia ako bariéry rozvoja. Tým sa komplikuje 

transparentnost  celej  problematiky  a  prípadných  ekonomických  odhadov. 
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V nasledujúcich  odstavcoch  je  snaha  aspoň  rámcovo  priblížiť  jednotlivé 

problémy,  ktoré  je  možné  kategorizovať  do  nasledujúcich  štyroch 

reprezentativných oblastí [Truneček, 2003]. 

 

2. 6. 1. Legislatíva

Daňové a právne riziká e-businessu súvisia so stupňom jeho vyzralosti. Pri 

poskytovaní  služieb  prostedníctvom  e-businessu  je  nutné  vziať  v úvahu 

nielen  reťazec  pridaných  hodnôt.  Organizácie  sa  snažia  znížiť  riziká 

právnych záväzkov, sankcií,  pokút a poškodenia svojej  bonity.  Vytvorenie 

globálne konzistentnej  image spoločnosti  naráža na nesúrodosť  právnych 

úprav podnikania. Ale predovšetkým v Českej republike ja akútna potreba 

novelizácie stávajúcej legislatívy (například v oblasti adopcii elektronického 

podpisu,  a  s tým  súvisiace  párovanie  identity,  kupríkladu  využitím 

biometrických  dat),  ktorej  štruktúra  poskytuje  priestor  pre  heterogénnu 

interpretáciu predpisov.  Neexistencia pravidiel  výkladu konkrétnych znení 

predpisov  spôsobuje  rozdielne  chápanie  týchto  legislativných  noriem. 

Ďalšou nejednoznačnou otázkou zostáva rozdiel v daňových predpisoch a 

nejasností  vo  vzťahu  k obchodnému právu.  Na tomto poli  sa  organizácia 

snaží minimalizovať riziko podvodných údajov a súdnych sporov. Špecifickou 

otázkou je problematická oblasť duševného vlastníctva.

Exemplifikovať  legislatívne  odlišnosti  v rôznych  zemiach  môžme  reálnym 

prípadom  kauzy  serveru  Yahoo,  ktorý  umožňoval  obchodovanie 

s nacistickými  suvenýrmi.  V  USA  sa  jednalo  o  bežnú  obchodnú  aktivitu. 

V Španielsku  však  posúdili  tento  elektronický  obchod  ako  propagáciu 

nacizmu,  čo  je  v rámci  národnej  legislatívy  ilegálne.  Dôsledkom toho  sa 

viedol medzinárodný súd, ktorého vyvstal  verdikt, že Španielom musí byť 

odoprená možnosť prehliadať stránky obsahujúce nacistické materiály.

2. 6. 2. Ochrana

Ďalšiu bariéru e-businessu tvorí oblasť ochrany dat užívateľov. Mnoho B2B 

stránok  vyžaduje  aspoň  použitie  ID  a  heslo  užívateľa.  U  kvalitných 

obchodných  vzťahoch  sa  používajú  sofistikovanejšie  overovacie  techniky 

zahrňujúce využitie digitálnych certifikátov. Jednou z oblastí  je autorizácia 

prístupu  užívateľa  k obchodným  údajom  a  ochrana  proti  zamietnutí 

transakcie.  Tento  druh  ochrany  je  obvykle  zaručený použitím digitálnych 

certifikátov,  ktoré  prekážu  zdroj  a  integritu  záznamu.  Ochrana  súkromia 
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užívateľov  ma za  cieľ  zaistiť  utajenie  citlivých  údajov  pomocou  techniky 

šifrovania  informácií.  Zodpovednosť  všetkých  zúčastnených  strán  je 

konečným  prvkom  ochrany  e-businessu;  je  poistkou  toho,  aby  boli 

zaznamenané,  sledované  a  skúmané  podstatné  aktivity  (evidencia 

podozrivých  aktivít  vrátane  detekcie  nedovoleného vniknutia  do systému 

užívateľa). Nárast spoliehania sa na technológiu v elektronickom podnikaní 

je  ohrozené  rizikom  spojeným  s ochranou  informačných  technológií,  kde 

porucha systému môže mať za následok prinajmenšom stratu času a pokles 

produktiviy pri jej odstraňovaní.

2. 6. 3. Efektívna ochrana IT

Involvuje  tri  základné  elementy.  Dôvernosť  vyžaduje  striktnú  kontrolu 

prístupu,  zaistenie  integrity  informácií  predchádza  ich  neočakávaným 

modifikáciám. Účinne vybilancovaná politika ochrany IT obsahuje prídavné 

proaktívne a reaktívne elementy. Tretím prvkom je dostupnosť.  Zaistenie 

fyzickej  ochrany  siete  obmedzením  fyzického  prístupu  ku  kritickým 

zariadeniam alebo zdrojom dat môže znížiť  ich neprístupnosť.  Zároveň je 

dôležité  chrániť  sieť  elektornickými  prostriedkami.  Dostupnosť  je  možné 

zvýšiť  aj  pomocou  zálohovania  dat,  záložných  prístrojov  a  energetických 

zdrojov.

2. 6. 4. Demografia

Globálnym expandovaním bolo  potrebné  zjednotiť  jazyk,  zvyky  a  úpravy 

prostredia  e-businessu.  Zmluvy  s extérnymi  stranami  by  mali  obsahovať 

metódy merania výkonu, kvality a koordinovať informačné toky dôležité pre 

rozhodovanie.

U  väčšiny  bariér  je  možné  uvedené  problémy  eliminovať  adekvátnymi 

stratégiami  a  prostriedkami,  čo  už  je  u  niektorých  typoch  elektronických 

modelov  realitou.   Zdá  sa,  že  esenciálnou  bariérou  je  práve  samotná 

legislatíva  štátov,  ktorá  by  mala  postupovať  smerom  k odstraňovaniu 

právnych i technických problémov a propagácií obchodovania elektronickou 

formou.  Problémy  však  vždy  nepramenia  len  z odlišnej  právnej  úpravy 

v jednotlivých  štátoch.  Štúdie  prekázali,  že  ľudia  preferujú  obchodovanie 

klasickou  papierovou  „byrokratickou“  formou  [Brandejská,  2007].  Do 

budúcnosti  by  mali  byť  vytvorené  spoločné  pravidlá  pre  implementáciu 
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noriem o elektronickom podpise a fakutoravaní,  ktorými by sa legislatívy 

zemí mohli  riadiť.  Predovšetkým záleží  na samotných štátoch,  aby trvale 

propagovali  rýchlejšiu  a  vhodnejšiu  formu  obchodovania,  ktorú   by 

podnikateľom nová právna úprava poskytovala.

Pretože  každý  spôsob  podnikania  je  ovplyvňovaný  mnohými 

determinantami,  bude  nasledujúcich  kapitolách  pojednaná  exemplifikácia 

niekoľkých  najdôležitejších  faktoroch,  ktoré  pôsobia  na e-business  ako je 

globalizácia,  rozvoj  informačných a komunikačných  technológií  a  výrazné 

sieťové prepojenie.  

3. Vplyv globalizácie a role ICT

Globalizácia zasahuje všetky oblasti  nášho života. V oblasti informatiky sa 

jedná takmer o uzatvorený kruh. Globalizačné trendy napomáhajú rozvoju 

ICT a zároveň je oblasť ICT jedným z najväčších akcelerátorov globalizácie. 

3.1. Globalizácia a jej prejavy v ekonomike

V dôsledku  globalizácie  je  hľadaná  komparatívna  výhoda  a  dotatočná 

pridaná hodnota plynúca z nákupu a predaja podniku.  V tomto úsilí  dnes 

proti  sebe  stoja  tri  veľké  bloky:  TRIADE  (USA,  Kanada,  EU,  Nórsko, 

Švajčiarsko, Japonsko a Južná Korea), BRIC (Brazília, Rusko, India a Čína)a 

rozvojové zeme. Obchoduje sa hlavne s troma hlavnými skupinami zbožia: 

kvalitným  priemyslovým  a  luxusným  zbožím,  spotrebným  tovarom  a 

surovinami  [M&A, 2006]. Rôzne regióny a podstatní globálni hráči sú dnes 

vzájomne ekonomicky previazaní. Zjednodušene to vypadá tak, že Spojené 

štáty  americké  konzumujú,  Čína  vyrába  spotrebné  zbožie  a  Japonsko 

s Nemeckom produkuje priemyslový a spotrebný tovar, ale na druhej strane 

menej konzumuje. Čína a Ázia so svojou nízkou spotrebou tak predovšetkým 

investujú. Následná rovnováha by mala vzniknúť v dôsledku  zrodu nových 

výrobných  podnikov,  prostredníctvom  „greenfields“,  akvizícií  a  fúzií. 

Podobne to platí  v zmenšenom meradla podobne i  pre štáty  EU a oblasť 

strednej  a  východnej  Európy.  V regiónu  strednej  Európy  je  konjuktúra 

závislá na exporte. Hlavne stredné podniky by sa mali trvale sústrediť na 

vybavenie  vhodnými  technológiami,  zvyšujúcu  sa  efektivitu,  existenciu 
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pobočiek  v zemi  odbytu  a  dosiahnutiu  vhodnej  veľkosti  spoločnosti, 

prípadne kapitálovej sily.

Firmy, ktoré podnikajú v oblasti ICT expandujú medzinárodne. Dôvodom je 

získanie prístupu na trhy, ku kvalifikácii a k technológiám a dosiahli úspor 

implementáciou  veľkovýroby.  Telekomunikačné  služby  stoja  v čele 

medzinárodných investícií, akvizícií a fúzií [Basl, 2008].

3. 2. Aktuálne zmeny v spoločnosti

Zmeny  majú  globálny  charakter  a  ICT  ich  zohľadňujú  v sortimente 

ponúkaných  služieb  a  výrobkov,  použitím  rýchlosti  a  prispôsobením 

produktu  a  podnikových  modelov  požiadavkám  zákazníka.  Relevantným 

sociálnym dôsledkom je, že v súčasnej dobe, medzi sebou komunikujú ľudia 

a  skupiny,  ktorí  tak  môžu  učiniť  vďaka  existencii  a  možnostiach 

informačných systémov]. 

Najvýznamnejšie  rysy  sú  naznačené  v nasledujúcom  prehľade  [Naisbitt, 

1992]:

 Posun od cenralizácie i decentralizácii v oblasti:

• prístupu k informáciám;

• spracovaní dat;

• rozhodovania a riadenia;

• dopravy;

• zabezpečení energií;

• trávenia voľného času.

 Zmeny a posun v štrukúre zamestnanosti:

• z pôvodnej dominancii poľnohospodárstva (podiel v rozvinutých 

zemiach už len cca 3-8 % populácie);

• následný presun do sektoru priemyslu (podiel v rozvinutých 

zemiach v rozmedzí  cca 10-20 % populácie);

• po migrácii pracovných síl do oblasi služieb, ktoré involvujú nové 

profesie a využitie ICT.

 Posun od technologických aspektoch produkčného cyklu 

k spoločensko-prírodným:

• zlepšenie pracovných podmienok a ergonómie pracovíšť;

• zlepšenie vzťahov výrobcov k životnému prostediu formou 

využívaných technológií integrovaných už do návrhu výrobku 

2



zohľadňujúcich i fázu likvidácie výrobku po skončení doby jeho 

životnosti.

Dôležité je pripomenúť skutočnosť,  že uvedené zmeny nemusia postihnúť 

rovnomerne  všetky  zeme,  a  že  zmeny  môžu  upraviť  stávajúcu  pozíciu 

hlavne niektorých z nich.

3. 3. Svetová ekonomika vo vzťahu k ICT

Je  evidentné,  že  informačné  a   komunikačné  technológie  hrajú  v rámci 

súčasných spoločenských a ekonomických zmien kľúčovú rolu. Význam ICT 

podnetným spôsobom zhrnul  T. L. Friedman vo svojej knihe  The World is 

Flat,  ktorá  vyšla  s podtitulom  Stručné  dejiny  21.  storočia.  Autor  v nej 

analyzuje  a na konkrétnych prípadoch prezentuje  10 zásadných  faktorov, 

ktoré  podľa  jeho  názoru  „sploštili“  súčasný  svet  a  mali  samozrejme 

podstatné  dopady  na  súčasnú  podobu  trhov  a  foriem podnikania  týchto 

trhoch [Friedman, 2007]:

 9. 11. 1989 – pád Berlínskeho múru symbolicky uvoľnil možnosti 

obchodovania vo svete na začiatku 90tych rokov;

 8. 9. 1995 – internet a prvé prehľadávače umožnili široko čerpať 

voľne dostupné informácie;

 workflow software – podporil  v 90tych rokoch kooperáciu skupín na 

báze ICT;

 uploading – znamenal možnosť nielen využívať dostupné informácie, 

ale  i produkovať  a sprístupňovať  pomocou  internetu  vlastné 

informácie;

 outsourcing –  umožnil  vyčlenenie digitalizovatelných procesov a ich 

častí mimo podnik do miest s vhodnou infraštruktúrou, napríklad do 

Indie;

 offshoring –  predstavuje  trend  vyčlenenia  celých  podnikov  do 

zahraničia, do miest s nižšími nákladmi, napríklad do Číny;

 supply chaining –  ICT podporujú integráciu  nielen podnikov ale ich 

celých sietí;

 insourcing –  vďaka ICT dochádza k začleneniu cudzích procesov do 

vlastnej  činnosti  s cieľom  zjednodušiť,  ale  hlavne  skrátiť  a snížiť 

náklady na doležité procesy;
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 the steroids – poskytujú možnosti zariadení typu PDA, RFID apod.

Sektor ICT zatiaľ stále zvyšuje svoj trendový podiel na hospodárskej činnosti 

a vďaka  tomu je  dôležitým faktorom  pre  svetovú  ekonomickú  výkonnosť 

a tento  trend  bude  pravdepodobne  dalej  síliť.  Po  strate  hodnoty  akcií 

veľkého množstva tzv. „dot.com“ firiem na začiatku roku 2001 sa investície 

do ICT začali na začiatku roku 2002 opäť zvyšovať. K oživeniu sektoru ICT 

došlo  najprv  v Spojených  štátoch  amerických  a potom  sa  rozšírilo  do 

Japonska a Európy [Basl, 2008]. Tento vzostup umožnilo široká adopcia W3C 

štandardov hráčami,  ktorí  prežili  dot.comovú bublinu a novými gigantami 

typu Google. Zároveň trh s komunikačnými technológiami v súčasnej dobe 

posiluje  vďaka  investíciám  do  vysokorýchlostného  širokopásmového 

pripojenia k internetu, WiFi technológiám, internetových hlasových a video 

prenosov, práve vďaka masovej účasti aktívnych užívateľov na internete.

„Významný  obchod  s ICT  zbožím  vykazujú  Spojené  štáty  americké,  kde 

export predstavuje 149 273 mld. USD a import 234 845 mld. USD, následuje 

Japonsko, Německo a Korea. Česká republika v sledovanom období vyviezla 

ICT zbožie v hodnote za 9104 mld. USD a dovezla za 9290 mld. USD, čím 

predstihla  napríklad  Španielsko,  Rakúsko,  Dánsko  alebo  Švajčiarsko,  ale  

mimo iné zostáva za Fínskom, Belgickom, Írskom a Maďarskom“ [Basl, 2008, 

s.  23]. A  to  je  vďaka faktu,  že  Česká republika preskočila  jednu priečku 

vývoja ICT  technológie.  Rovnaký trend sa  dá očakávať  v Afrike,  ktorá  sa 

neúčastnila posledných sto rokov v technického vývoja.

Hlavné  svetové  obchody  s ICT  realizuje  Čína.  „Už  v roku  2004  sa  stala 

najväčším exportérom ICT zbožia, keď so 180 mld. USD predčila Japonsko,  

Európsku úniu,  ale aj  Spojené štáty  so 149 mld.  USD. Cesta  k čínskemu 

podielu  na  svetovom  obchode  (tj.  exportu  a importu)  s ICT  zbožím  bola 

veľmi dynamická, pretože ešte v roku 1996 predstavoval tento podiel menej  

ako  35  mld.  USD v porovnaní  s 329 mld.  USD.  Vysoký  meziročný  nárast  

exportu Číny v ICT, ktorý bol 55 % v rokoch 2002-2003 a 46 % meziročne 

v rokoch  2003-2004  sa  prejavuje  aj  veľkým  prebytkom  Číny  v exporte. 

V súčasnej dobe produkuje Čína až 70 % novo vyrobeného hardwaru“ [Basl, 

2008, s. 23].
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Sektor ICT prispel takmer 10 % k HDP v obchode zemiach OECD v roku 2001 

a zamestáva  viac  ako  17  miliónov  ľudí.  Do  Číny  a  ázijských  zemí  sa 

presunulo  globálne  umiestnenie  produkcie  ICT  zbožia.  Dvojnásobnou 

rýchlosťou vzrástol svetový obchod v roku 2004 v porovnaní s HDP, pričom 

zbožie  a služby  rástli  ešte  dynamickejšie  vďaka  pôsobivej globálnej 

ekonomike [Basl, 2008].

Globalizácia  sa  v podnikovej  sfére  prejavuje  predovšetkým  stále  väčším 

podielom  nadnárodných  korporácií.  Zakladanie  nových  dcerinných 

spoločností  alebo akvizície existujúcich podnikov mimo hranice materskej 

spoločnosti je možné vidieť ako smerom do Českej republiky tak aj smerom 

opačným [Lehmannová, 2003].

4.  Vplyv  rozvoja  informačnej  spoločnosti  na 

mikroekonomickú sféru

Kľúčovou otázkou pre  ďalší  rozbor  fenoménu podnikania v rozvíjajúcej  sa 

informačnej  spoločnosti  je  ďalšia  existencia  a  inovácia  zavedených 

mikroekonomických  modelov.  V  nasledujúcej  kapitole  sa  pokúsime 

odpovedať  na  otázku,  do  akej  miery  vonkajšie  podmienky  podnikania 

ovplyvňujú mikroekonomickú situáciu podnikov a akým spôsobom by mali 

podniky inovovať svoje obchodné modely, aby i naďalej mohli na trhoch v 

novej podobe uspeť.  

V  prvej  rade  je  vhodné  vymedziť  si  informačnú  spoločnosť  v  optike 

prelomového rozvoja a inovácií v informačných technológiách. 

4. 1. Informačná spoločnosť ako vývojová etapa

O úlohe ICT v spoločnosti nie je pochýb a otázkou je, kedy vlastne nastáva 

pomyselný okamžik vstupu danej komunity do vývojovej etapy označovanej 

ako  informačná  spoločnosť.  Chýba  totiž  určitý  zretelný  historický  milník 

charakteristický  obvykle  pre  konce  a  začiatky  iných  dôležitých  epoch 

v dejinách ľudstva.

V súčasnej  dobe  nedokážeme  posúdiť  prelomové  obdobie,  práve  možná 

preto, že v ňom žijeme. Napríklad pred desiatimi rokami neboli informačné 
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komunity  dostatočne  objemné  na  to,  aby  sa   dali  nazvať  inforamčnou 

spoločnosťou ako celok.  Teraz internet celosvetovo používa na každodennej 

bázi  cez  jeden  a pol  miliardy  ľudí,  čo  je  signifikantná  porcia  svetovej 

populácie  a tým  pádom  sa  dá  povedať,  že  už  v informačnej  spoločnosti 

žijeme (viz. graf č. 1).

Jedným  z možných  hľadisiek  može  predstavovať  podiel  produkcie 

spoločnosti  vytvorený  v súvislosti  s aplikáciou  nových  technológií. 

V informačnej spoločnosti totiž narastá a postupne dominuje podiel hrubého 

domáceho produktu vytvoreného v súvislost s ICT. Tým historicky dochádza 

k posunu od primárneho využitia pôvodne poľnohospodárskych a následne 

priemyslových spoločnostiach, k spoločnosti  informačného typu, kde došlo 

k dominantnému podielu sektoru služieb, čím vzniká spoločnosť, sociológmi 

a ekonómami nazývaná ako postindustriálna.

V informačnej  spoločnosti  sa  tak  zdrojom  rastúceho  podielu  hodnoty 

hrubého domáceho produktu stávajú tie odvetvia, ktoré majú priamu väzbu 

na  ICT  alebo  výsledky  ICT  silne  využívajú.  Rýchle  nasadzovanie  nových 

nástrojov  ICT  logicky  spôsobuje,  že  súčasné  paradigma  podnikania  sa 

odlišuje od toho, ktoré bolo použitelné ešte v nedávnej minulosti. Na toto 

meniace  sa  prostredie  musí  adekvátne  zareagovať  ako  prax,  ale  hlavne 

podnikoví manažéri,  i oblasť vzdelávania a výskumu.

Dá  sa  povedať,  že  začíname  žiť  v informačnej  spoločnosti,  pričom  toto 

vyjadrenie  v sebe  zahrňuje  rozsiahly  komplex nových  javov  kvantitatívne 

i kvalitatívne. Z obecného pohľadu každá rozsiahlejšia zmena, akou posun 

do  éry  informačnej  spoločnosti,  býva  objasňovaná,  kategorizovaná  alebo 

identifikovaná porovnaním s dosavadným stavom [Basl, 2008].
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Graf č. 1: Rast užívateľov internetu vo svete 1995 - 20105

Tabuľka č.  1  stručne  zhrňuje  vnútorné súvislosti  jednotlivých vývojových 

etáp od prvej  po tretiu revolúciu z hľadiska obdobia a miesta vzniku, ale 

5 Zdroj dostupný na WWW: http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm
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predovšetkým  z pohľadu  hlavných  zmien  a dôsledkov,  ktoré  mali  pre 

organizovanie  ekonomického  i rodinného  života.  Ako  v prípade  každej 

kategorizácie  sa  však  ani  pri  tomto  porovnaní  nie  je  možné  za  cenu 

zdoraznenia niektorých atributov vyhnúť určitej miere zjednodušenej reality 

[Walker, 2004].

Tab.č. 1: Hlavné vývojové etapy priemyslovej revolúcie [Basl, 2008]

 

Prvá priemyslová 
revolúcia

Druhá priemyslová 
revolúcia

Tretia priemyslová 
"informačná" revolúcia

Obdobie 2. pol. 18. storočia a celé 
19. storočie

záver 19. storočia a 
počiatok 20. storočia

záver 20. storočia a 
počiatok 21. storočia

Místo vzniku Anglie USA USA

Zdroj 
decentralizace

nezávislosť energie na 
prírodných podmienkach 
(vodné zdroje)

decentralizácia energie - 
elektrický stroj dynamo

decentralizácia informácie 
a komunikácie

Kľúčový 
prostriedok

parný stroj výrobné stroje mikroprocesor, počítače

Dosledky 
zmien

mechanizace výroby a 
vznik továrien

automatizácia výroby elektronické obchodovanie

Oblasť 
nasadenia

továrna výroba primárne v 
textilnom priemysle

masová výroba, napr. 
Automobilov

povodné výrobky sú 
doplňované či 
nahradzované produktami 
spojenými s digitalizáciou 
a pridanou hodnotou 
informácií

Predpoklad 
fungovania

zdroje energie (hlavne 
uhlia)
konštrukční materiál - oceľ

zdroje energie - hlavne 
ropa, plyn 
výrobný pás - pre 
zreťazenie jednotlivých 
operácií

obchodný kanál (internet) 
- zreťazenie podnikov do 
siete 
znalosti a kreatívny 
prístup zamestnancov

Prostriedky 
integrácie

železnice silnice a letecké linky informačné siete 
mobilné komunikácie

Hlavné oblasti 
rozvoja 
spoločnosti

mechanika energetika
chemia 
doprava

informatika biotechnológie 
nanotechnológie

Hlavné miesto 
pracovných 
činností

ľudia odchádzajú z 
domácností do továrien

práca sa odohráva hlavne 
mimo domov

ľudia možu pracovať 
nielen z domova, ale 
mobilne odiaľkoľvek

Napriek  tomu,  že  všetky  etapy  nesú  vo  svojom  názve  kľúčové  slovo 

revolúcia, nie je to chápené len z hľadiska rýchlosti, ale taktiež z hľadiska 

významu a dopadu zmien do života spoločnosti. Vo všetkých prípadoch sa 

jedná o zmeny vyvolané novými možnosťami technológií (či už výrobných, 

doporavných  či  komunikačných).  Je  potrebné poznamenať,  že  s rovnakou 

rýchlosťou príjmania technologických zmien  bohužiaľ nedochádza k posunu 
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používaných spoločenských paradigmat, návykov a pravidiel chovania ľudí. 

Vždy  tu  existuje  určité  spozdenie,  a preto  sa  može  zotrvačnosť  prejaviť 

i hodnotením cekovej vyspelosti jednotlivých štátov. Ukážkovým príkladom 

je oceľ a uhlie, ktoré predstavovali hlavé atributy etapy prvej priemyslovej 

revolúcie, pretože kritéria počtu tun vyťaženého uhlia alebo vyrobených tun 

ocele prepočítaná na jedného obyvateľa v danom štáte patrila k dôležitým 

metrikám pre vzájomné porovnanie ešte  na začiatku druhej  polovice  20. 

storočia.  Tým  sa  ponúka  otázka,  či  napríklad  i v dnešnej  praxi  naďalej 

nedochádza  k tomu,  že  sú  pre  podniky  využívané  obdobne neadekvátne 

zastaralé  hodnotiace  pohľady  a metriky  rozvoja,  ktoré  sú  pritom 

spoločensky stále akceptovateľné a sú spojené s informačným systémom 

a ICT [Basl, 2008].

4. 2. Nové požiadavky na podniky

Informačná  spoločnosť,  ktorá  je  charakterizovaná  podstatným 

využívaním  digitálního  spracovania,  uchovávania  a  prenosu 

informácií, ponúka podnikom radu nových možností a výziev. Unifikovaný 

technický  základ  spracovania  informácie,  digitálny  mikroprocesor, 

umožňuje  kombinácie  a  transformácie  digitálního  informačního 

produktu v šírke, ktorá by bola nemysliteľná s akýmkoľvek klasickým 

priemyslovým artefaktom. 

Pružnosť  a  rychlost  reakcie  na  zmeny  v pracovnom  prostredí  je 

jedným  z určujúcich  faktorov  úspešnosti  adaptácie.  Transformácie 

prinášané  informačnou  spoločnosťou  sa  dotýkajú  všetkých  dôležitých 

aspektov podniku – jeho zákazníkov, dodávateľov, partnerov, konkurencie 

i vlastných  zamestnancov.  Zmeny  sa  prejavujú  v celkovom  paradigmate 

podniku pretože [Kotler, 2007]:

 miznú chránené trhy;

 životný cyklus výrobkov sa skracuje;

 ďalšie produkty musia byť naplánované už v dobe uvádenia noviniek 

na trh;

 trhy sa chovajú globálne nie len z hľadiska potrieb, ale aj z hľadiska 

možných miest, kde producenti umiestňujú svoje podniky.

Tab.č. 2:  Rozdiely vo fungovaní trhov[Basl, 2008]
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PREDTÝM TERAZ

• fungovanie v rámci existencie lokálnych 
a často chránených trhov

• fungovanie na globálnom trhu s redukciou 
ochranárskych opatrení

• dlhodobejšia stabilita ponuky produktov • veľmi krátke inovačné cykly
• tradície a značka zárukou úspechu firmy • vstup nových firiem na trh a ich rýchly 

úspech, ale i eventuálny zánik
• relatívna rovnováha ponuky a dopytu • prebytok kapacít v mnoho oboroch
• nekompromisný vzťah voči konkurencii • účelové spojovania konkurenčných firiem 

do aliancií
• loajálnejší zákazník • zvyšujúce sa zákaznícke požiadavky
• zamestanci musia predovšetkým 

dodržiavať predpisy, dbať na nízke 
náklady

• zamestnanci musia byť kreatívnejší a viac 
orientovaní na zákazníka (customer 
oriented)

Ako  súhrne  ukazuje  tabuľka  č.  2,  dochádza  k znižovaniu  ochranárskych 

opatrení na uzatvorených trhoch, na ktorých dynamicky operujú ako nové 

firmy, tak nové aliancie už zavedených firiem. Kľúčovým faktorem úspechu 

je predať ponúkané produkty, pretože rada oborov je v súčasnosti kapacitne 

predimenzovaná  a možnosti  producentov  prevyšujú  reálnu  úroveň  možné 

spotreby  klientely  daného  produktu.  Preto  všetci  zamestnanci  podnikov 

musia byť viac „zákaznícky orientovaní“ s vätšou dávkou agility a kreativity. 

Zmeny  produktov  súčasne  iniciujú  aj  vlastnosti  a možnosti  nových 

materiálov  a technológií,  ktoré  umožňujú  podnikom  vyrábať  rýchlejšie 

a vyššie množstvo variant daného produktu. 

K tomu ICT najviac prispievajú možnosťou doplniť produkt ďalšou pridanou 

hodnotou či službou. Vďaka televízii, telefónu, faxu, e-mailu a internetu sa 

zákazníkom dostáva  prístup k rozsiahlemu množstvu  produktov  a služieb, 

ktoré  môžu  porovnávať,  a z ktorých  môžu  vyberať.  Zároveň  už  nie  sú 

hranice medzi týmito produktami tak vyhranené a integrujú sa. Príkladom 

môžu  byť  súčasné  mobily,  ktoré  v sebe  integrujú  prehrávače  hudby, 

fotoaparát, kameru a internet [Basl, 2008].

4. 3. Nové požiadavky na rozhodovanie

Meniace  sa  chovanie   zákazníkov  spätne  spôsobuje,  že  stáva  obtiažne 

predikovať  ďalší  vývoj  trhu.  Nie  je  možné  používať  tradičné  nástroje 

rozhodovania,  pretože  postupne  prestávajú  existovať  a fungovať  tradičné 

pojatie  strategie  spojenej  s tempom  zmien  –  menia  sa  hranice  medzi 

oblasťami  podnikania  na  jednej  strane  a zákaznícka  loajalita  na  stranen 

druhej [Hlavenka, 2001].
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 Tradičná stratégia prestáva fungovať pretože firmy hľadajú pre seba 

nové „miesto na trhu“ s predtým neočakanými aktivitami.

 Tradičné  hranice  medzi  oblasťami  podnikania  sa  menia,  pretože 

banky ponúkajú poistenie, poisťovny sa zaoberajú riadením nemocníc, 

predajci informačných systémov operujú s leasingom.

 Tradičná  zákaznícka  loajalita  ustupuje  potrebe  stále  pestrejších 

a individualizovanejších požiadavkov „šitých na mieru“.

 Tradičné tempo zmien prestáva stačiť, alebo počet nových výrobkov 

a doba pre ich uvedenie na trh sa stále skracuje. 

Svet,  v ktorom  už  nie  je  možné  naďalej  používať  štandardné  nástroje 

extrapolovania trendov z minulosti, začína byť označovaný ako turbolentný, 

chaotický  a obtiažne  predikovateľný.  Cesta  ďalšieho  znižovania  nákladov 

a skracovania doby vývoja a výroby nových výrobkov pomáha v podnikoch 

len krátkodobo. Ani otázka nedostatočnej produktivity nie je rozhodujúca pri 

krachu podnikov. 

Podmienky, za ktorých podniky fungujú, prinášajú so sebou vedľa potreby 

moderného podnikového informačného systému aj  vyššie  nároky na jeho 

inováciu. To kladie nové požiadavky na prácu manžérov. Už nestačí raz za 

rok  zostaviť  plán a potom ho skontrolovať,  nie  je  možné ustanoviť  určitú 

dlhodobejšiu víziu, napriek tomu, že by sa ku nej nebolo nutné trvalo vracať 

a prevádzať  príslušné  korekcie  ani  nekriticky  preberať  skúsenosti  zo 

zahraničia, pretože situácia vo firmách, ktorých úspechy boli známe v prvej 

polovici deveťdesiatych rokov, je dnes často veľmi odlišná. Pritom súčasné 

ekonomické globálne prostredie nevyznieva pre Európany celkovo priaznivo, 

viz porovnanie v tabuľke č. 3 [Basl, 2008].

Tab.  č.  3:  Princípy  riadenia  a vzory  chovania  podnikov  v Európe  a USA  (zdroj: 

Moderní řízení)

PODNIKY KONTINENTÁLNEJ EURÓPY ANGLO-AMERICKÉ PODNIKY

• opatrné myslenie • vyhľadávanie príležitostí
• rast obratu • výnos/rendita (efektívne zúročenie)
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• princíp skúsenosti / princíp seniorátu • princíp výkonnosti
• kontinuita/tradice • rýchlosť/pružnosť

• orientace na problémy • orientácia na riešenia
• orientace na analýzy • orientácia na opatrenia
• zdĺhavosť • krátkodobosť
• zdžanlivá vonkajšia komunikácia • aktívna politika otvorených dverí

Pre domáci manažment je naviac typické, že v českých podnikoch prevažujú 

tendencie  k znižovaniu  nákladov  (ako  priamych,  tak  nepriamych) 

a pozornosť je sústredená na postupnú inováciu stávajúcich výrobkov. Tie 

faktory  sú  chápané  ako  atribúty  s rozhodujúcim  vplyvom  na  postavenie 

podniku  na  trhu.  Pritom  práve  v súvislosti  s ICT  a internetom  s dá 

vysledovať,  že  úspešné  firmy  sa  dominantne  nesústreďujú  len  na 

zlepšovanie  vlastných  možností  lepšie  vyrábať,  ale  usilujú  o celkovú 

optimalizáciu podnikových procesov, aby udržali stávajúci a získavali vačší 

počet  nových  zákazníkov[Basl,  2008].  Práve  predajnými  možnosťami  je 

ovplynňovaná  samotná  hodnota  ponikového  subjektu  a  nie  výrobným 

potencionálom [Rakovský, 2005].

Posupne  sa  mení  aj  spôsob  postavenia  podnikového  plánovania,  ktoré 

prekonalo  vývoj  smerujúci  od  zdôrazňovania  cieľového  stavu  cez  zmenu 

paradigmatu preferujúce nevýhodné plánovanie, aby dospelo k adaptívnej 

pružnej  schopnosti  podniku  reagovať  optimálne  v každom  okamžiku 

spôsobom blížiacemu sa fungovaniu v reálnom čase, tzv. real-time factory.

4. 4. Zmeny foriem podnikania

Spôsoby, ktorými sa snaží podnik reagovať na nové podmienky, majú rôzne 

názvy a sú aplikované rozličnými metódamy a prostriedkami. V prístupoch si 

identifikovateľné dva dôležité smery [Basl, 2008]:

 u prvého z nich dominuje skôr zmena prístupov ľudí a prejavom býva 

zmena v oblasti organizácie a sociálne psychologická zmena;

 v druhom prípade je väčší  dôraz  kladený na technologickú stránku 

a dominantnú  rolu  môžu  zohrávať  informačné  a komunikačné 

technológie.

Inými slovami ide v prvom prípade v podstate o smer zdôrazňujúci zmeny 

v podniku  smerom  „dnu“.  Kľúčovú  rolu  tu  zohráva  človek  a hlavná 

myšlienka spočíva v tom, že zmenou musí prejsť v rámci zmeny podnikovej 
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kultúry  každý  pracovník  podniku  od  jeho  vedenia  až  po  koncových 

pracovníkov v dôležitej prvej línii na styku so zákazníkom alebo pri realizácií 

výrobku či služby. Informačné technológie sú v tomto prípade chápané ako 

uričitá  a nutná  podmienka  a ich  úloha  nebýva  až  toľko  zdôrazňovaná. 

Predstavitelia  tohto  prístupu  môžu  ku  príkladu  byť  koncepty  fraktálovej 

firmy (Fraktalfabrik) alebo kinetickej korporácie (Corporate Kintetics).

„Koncept  kinetickej  korporácie  autorov  Fradetta  Michauda  predstavuje 

reakciu  na  diskontinuitu  okolitého  sveta,  v ktorom  podnik  funguje, 

a v ktorom  sa  podľa  autorov  stále  silnejšie  presadzujú  pre  podnik 

následujúce dve kľúčové činnosti“ [Basl, 2008, s. 26]:

 plniť individuálne požiadavky každého jednotlivého zákazníka (serve 

a single customer)  –  od prvého obchodného kontaktu až po predaj 

výrobku či služby;

 reagovať prakticky v nulovom čase (act in zero time) – na požiadavky 

zákazníka a na príležitosti  trhu k ponúkaniu nových produktov,  a to 

trvale s využitím simultánnej celopodnikovej spolupráce.

Tento koncept sa snaží ponúknuť riešenie majúce vo svojom názve grécke 

slovo kinesis tzn. pohyb. Kniha  s názvom Corporate Kinetics napriek svojmu 

mechanickému  nádychu  zdôrazňuje  predovšetkým  dynamickú  stránku 

podnikového  rozhodovania  v nových  podmienkach  a príležitostiach 

[Fradette, 1998].

Autori konceptu dochádzajú k zaujímavému názoru – vo svete, kde už nie je 

možné  nič  predikovať,  musí  byť  podnik  pripravený  na  všetko.  Situáciu 

v podniku tak prirovnávajú k situácii  na príjmovej ambulancii  v nemocnici, 

kde  tým  lekárov  a ostatného  zdravotného  personálu  v akúkoľvek  dobu 

poskytuje nevyhnutné ošetrenie. Naviac ho uskutočňuje tým sposobom, že 

sa  nečaká  na  rozhodnutie  nadriadených  či  prítomnosť  najvyššieho 

špecialisty,  ale  zasahuje  ten,  ktorý  je  momentálne  prítomný  a až  po 

príchode  špecializovanejšieho  kolegy  mení  svoje  postavenie  v týme 

[Fradette, 1998]. 

Rehabilitovať je potrebné dve základné udalosti s väzbou na trh:

 udalosť súvisiaca s príležitosťou na trhu a

 udalosť vyvolaná konkrétnym zákazníkom.
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Tab. č. 4: Dva základné typy udalostí v kinetickej korporácii [Basl, 2008]

UDALOSŤ SÚVISIACA S 
PRÍLEŽITOSŤOU TRHU

UDALOSŤ VYVOLANÁ KONTRÉTNYM 
ZÁKAZNÍKOM

Cieľom je využitie príležitostí trhu. Cieľom je uspokojenie potreby zákazníka.
Udalosť začína identifikáciou príležitostí na 
trhu a končí uvedením celkom nového 
výrobku či služby na trh.

Udalosť začína prijatím predom 
neočakávaného nového zákazníckeho 
požiadavku a končí jeho dodaním zákazníkovi.

Príklady udalostí: Príklady udalostí:
• nové využitie stávajúcej technológie 

dostupnej na trhu
• možnosti využitia konfigurátorov produktov 

customizujúcich potrieb zákazníkov

• využitie analógie z inej oblasti
• využitie novej infraštruktúry pre 

komunikáciu so zákazníkom.
• využitie internetu.

Tabuľka  č.  4  podrobnejšie  popisuje  charakteristiky  obidvoch  základných 

typov udalostí. V prípade riešenia, ktoré podnik zaviedol ako reakciu udalosť 

súvisiacu  s príležitosťou  na trhu,  je  potrebné  počítať  s tým,  že  podnikom 

zavedená novinka sa po určitej  dobe stane súčasťou ponuky konkurencie 

a určitým  štandardom  pre  všetkých  zákazníkov.  Ak  sa  jedná  o udalosť 

vyvolanú konkrétnym zákazníkom, je nutné nasadiť všetky zdroje k splneniu 

požiadavku a naviac v dohodnutom termíne.

Dôraz na technológie predstavuje druhý prístup, orientujúci sa na skôr na 

integráciu  smerom  „vonku“  podniku  za  jeho  hranice.  Tento  prístup  má 

tendenciu  k presieťovaniu  s inými  podnikateľskými  subjektami  na  trhu 

v rámci dodavateľských sietí, podnikových klastrov alebo virtuálnych firiem. 

Ďalším doležitým integračným prvkom sú zákazníci a riadenie vazby s nimi. 

V rámci  tohoto  druhého  prístupu  zaujímajú  moderné  informačné 

a komunikačné technológie dominantnú pozíciu [Basl, 2008].

Tak ako v prípade prvého prístupu by zmena nebola možná bez aplikácie 

potrebných  nástrojov  ICT,  tak  ani  v rámci  druhého  prístupu  sa  zmena 

nemôže  obmedziť  len  na  implementáciu  technológií.  Nevyhnutné  je  jej 

previazanie  na  zmenu  procesov,  firemných  pravidiel  a zmenu  chovania 

pracovníkov v podniku. To vyžaduje od pracovníkov prijatie:

 novej role;

 preaktívnu inicializáciu udalostí;

 ich zaistenia až do ukončenia obchodného prípadu.
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4. 5. Hlavné oblasti nasadenia ICT v podnikoch

Na  záver  diskusie  o  roli  ICT  v  podnikoch  môžeme  uviesť  stručný  vývoj 

prenikania technológií do riadenia podnikov v strednej a východnej Európe, 

kde sa v priebehu posledných desaťročí minulého storočia dostali do súbehu 

dvoch dôležitých událostí. Paralélne sa zásadnými zmenami v spoločenskom 

a ekonomickom  prostredí  museli  riešiť  i zmeny,  ktoré  postupne  začali 

smerovať ku globalizácii ekonomiky. S tempom týchto zmien museli nutne 

s nemenej  veľkou  rýchlosťou  prebiehať  zmeny  v rámci  ich  podnikových 

informačných systémoch i celej podnikovej informatiky [Basl, 2008].

Tab. č. 5: Vývojové etapy nasadenia výpočtovej techniky a informačných 

technológií v podnikoch a ukazatele ich výkonnosti

 
50.-60. roky 70.-80. roky 90. roky Súčasnosť Budúcnosť

Kľúčová 
oblasť 
nasadenia 
ICT

vedecko 
technické 
výpočty

automatizácia 
návrhu výrobku, 
jeho výroby 
a podpora 
plánovania výroby 

CIM koncept

podpora vnútornej 
integrácie podniku 
s cieľom zvýšenia 
predajov               

ERP riešenie

podpora vonkajšej 
integrácie sietí     
a podnikov 
s flexibilnými 
a inovativnými 
podnikovými 
procesami          

e-Business        

e-Goverment

e-Health

e-Learning 

e-Security 

…

Hlavné 
ukazatele 
užitia ICT

zrýchlenie 
výpočtov

zvýšenie produktivity 
výroby a jej 
automatizovateľnosti
, vrátane robotizácie

zvýšenie predajov 
podnikov

zlepšenie všetkých 
hlavných 
ukazateľov 
podniku               
a organizácie

zlepšenie 
vybraných 
ekonomických 
ukazovateľov 
spoločnosti

5. Vplyv sieťovej ekonomiky

Mimo  vyššie  uvedené  prejavy  nových  komunikačných  technológií  a 

historických  spoločenských  zmien  je  nutné  zmieniť  ďalší  kľúčový  aspekt, 

ktorý ovplyvňuje súčasnú podobu podnikania. Je evidentné, že s masívnym 

nástupom a rozvojom informačných a komunikačných technológií na trhy sa 

rozvíja  tiež  vysoký  potenciál  sieťovania  ekonomických  subjektov.  Práve 

komunikačné a informačné technológie sa ukazujú ako zásadné nástroje pre 

uľahčenie zapojenia a integráciu jednotlivých subjektov do podnikateľských 

aktivít.  Môže  sa  tak  stávať  ako  vo  vnútri  samotného  podniku,  ktorý 
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efektívnejšie koordinuje svoje aktivity, tak vonku podniku, kedy firma môže 

vstupovať  s  ostatnými  partnerami  do  komplexných  sietí  obchodných 

vzťahov s cieľom získať komparačnú výhodu na trhu.  

Táto kapitola má preto za cieľ priblížiť pojem sieťovej ekonomiky (network 

economy), či oblasť ekonomickej vedy nazývanej ekonómia sietí (ecnomics 

of  networks).   Existencia sieťových  odvetví  (prvé sieťové efekty v oblasti 

telekomunikačných služieb zaznamenávame už v dobe vynálezu telegrafu) 

spojená  s rozvojom  informačných  a komunikačných  technológií  rozširuje 

svoje  charakteristiky  do  podstatnej  časti  odvetiva  celej  ekonomiky 

a prehlbuje pôsobenie sieťových efektov, ktoré sa uplatňujú nielen na trhoch 

jednotlivých  produktov  so  sieťovými  charakteristikami,  ale  mení  sa  aj 

organizačný  model  súčasných  firiem,  ktoré  namiesto  rigidných 

hierarchických štruktúr fungujú skôr ako siete vzájomne komplementárnych 

jednotiek [Očko, 2005b].

Sieťová  ekonomika  je  označenie  pre  dnešné  globálne  väzby  medzi 

ekonomickými subjektami, ktoré sú charakteristické výrazným prepojením. 

V tejto  ére  hrá hlavnú rolu  pavučina sietí  rôznych úrovní  vzťhov,  kde sa 

zdieľajú  zdroje  a aktivity,  rozširujú  trhy  a znižujú  rizikové  náklady, 

ekonomika  urýchľuje  a sama  je  urýchľovaná  dramatickou  akceleráciou 

technologiských inovácií. Nové technológie poskytujú trvalú spätnú väzbu, 

ktorá  umožňuje  modifikovať  aktivity  a rýchle  reagovať  na zmeny,  čím sa 

menia  i samotné  modely  podnikania.  Realita  dnešných  sietí  je  príznačná 

rozsiahlosťou  a zložitosťou,  rastúcim  preťažením,  komplementaritou, 

externalitami,  nákladami  zmien,  rôznym  chovaním  užívateľov  siete  a 

vzájomnou interakciou medzi sieťami [Fiala, 2008].

Sieťovú  ekonomiku  je  možné  členiť  od  sieťových  produktov,  cez  sieťové 

podniky,  špecifické  siete,  po  sieťové  odvetvia  a vzťahy  medzi  všetkymi 

častiami  sieťovej  ekonomiky,  v ktorej  majú  dôležitú  pozíciu  tzv.  sieťové 

produkty,  ktoré  vykazujú  sieťové  externality,  ktoré  vyjadrujú  rastúcu 

hodnotu produktu s počtom užívateľov rovnakého typu produktu [de Man, 

2006].

Existuje súhra medzi vedou, technológiou a spoločnosťou  [Svoboda, 2004]. 

Nové  vedecké  princípy  umožňujú  nové  technológie,  ktoré  vedú  k novým 
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vedeckým nástrojom, a tie zase vedú k sociálnym dôsledkom. Nové nástroje 

vedú  k novým  vedeckým  objavom  a nové  objavy  môžu  viesť  k novým 

sociálnym zmenám. Internet je nástroj pre urýchlenie vedeckej komunikácie, 

ktorý se vým prekotným vývojom přibližuje z teórie chaosu, pretože:

• malé zmeny na začiatku procesu znamenajú vel´ké efekty na konci;

• výsledok procesu je závislý na ceste, ktorou sme sa k nemu dostali;

• malé náhodné zmeny akumulované behom času robia cestu vývoja 

každého systému jedinečnou.

Nové  technológie  položili  základ  pre  celkom  nový  ekonomický  systém 

(Rifkin, 2000):

1. prechod zo zeme do kyberpriestoru;

2. prechod od trhom k sieťiam, zatiaľ využívame siete k riadeniu tržných 

vzťahov, trhy sú príliš pomalé, nové technológie majú trvalú spatnú 

vazbu, možete modifikovať aktivity;

3. vzhľadom k e-obchodu,  transkačné  náklady  smerujú  k nule,  žiadne 

marže, nemusíte mať žiadne trvalejšie tržné väzby, možete zarábať 

na výmene v každom okamžiku medzi predávajúcim a kupujúcim;

4. nová forma obchodu založená na prístupe – napr. leasing.

Podstatnou  vlastnosťou  byznysu  v kyperpriestoru  je  prepojenosť. 

Elektronické siete, podľa ich pravej podstaty, boria hranice. Priemyslový vek 

má  geografické  trhovisko,  založené  na  myšlienke  suverénnych 

a autonómnych  predávajúcich  a kupujúcich,  vzájomne  nezávislých. 

Kyberpriestorová  ekonomika  spojuje  podniky  do  rozsiahlej  pavučiny 

vzájomne závislých vzťahov. Nová ekonomika je nový spôsob podnikania, 

ktorý dramaticky mení vzťahy v spoločnosti,  nielen v obchodnej sfére, ale 

tiež v našom širšom spoločenstve. Nové technológie urychľujú tempo, tok 

a rozmanitosť ekonomických aktivít. Pretože produkčné procesy, zariadenia, 

výrobky  a služby  sa  stávajú  zastaralými  rýchlejšie  v elektornicky 

sporstredkovanom  prostredí,  dlhodobé  vlastníctvo  sa  stáva  menej 

prijateľné,  zatiaľčo  krátkodobý  prístup  sa  stáva  častejšou  možnosťou. 

Zrýchlené  inovácie  a zmeny  produktov  diktujú  podmienky  novej  sieťovej 

ekonomike [Beck, 2006]. 
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5. 1. Modely procesov podnikania a informačné systémy

Pre  pochopenie  zmien  fungovania  podniku  v nových  informačných 

systémoch,  ktoré  sa  vďaka  technológiám neustále  dynamicky  vyvíjajú  je 

vhodné aplikovať modely a metódy pre konkrétne procesy podnikania. Pre 

popis interakcie a vzťahov medzi podnikatelským modelom a informačným 

systém je možné použiť schéma so 4 kvadrantami. Vertikálna osa zahrňuje 

model  podnikania  a informačný  systém  a horizontálna  osa  zámer 

a realizáciu (viz. Obr. č. 3) [Mirovský, 2005].

Základným  ukazateľom  sú  ciele  podnikania.  Organizácia,  ako  súbor 

dynamických pravidiel, podľa ktorých systém funguje, by mala čo najlepšie 

podporiť dosiahnutie týchto cieľov.  Informačná stratégia je taktiež závislá 

a mala by zohľadniť ciele podnikania. 

Architektúra informačného systému je teda závislá na cieľoch podnikania, 

organizácii  a informačnej  stratégii.  Stále  viac  sa  však  stáva  oblasť 

strategického  stanovenia  cieľov  podnikania  a stanovenie  informačnej 

stratégie súčasťou spoločného vývojového procesu.  Tento spoločný vývoj 

prebieha  interaktívne,  čo  je  jedným  zo  základných  znakov  obchodného 

modelu v e-businnesse. 

Kostrou  všeobecného  informačného  systému  sa  pritom  stáva  internet. 

Využitie  internetu  v oblasti  podnikania  sa  vyvíja  taktiež  interaktívne. 

Internet  slúži  ako komunikačný prostriedok,  umožňujúci  koordináciu  akcií 

a kooperáciu medzi 
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Obr. č. 3:  Interakcia medzi  modelom podnikania a informačným systémom[Fiala, 

2008]

subjektami a tým prispieva k ich integrácii.  Vývoj hodnotenia internetu je 

možné  historicky porovnať podľa nasledujúcich zákonov[Donát, 2000]:

 Metcalfeov zákon – Hodnota internetu je daná vzorcom n², kde n je 

počet  spojených  subjektov  (vychádza  z jedného  spojenia  medzi 

dvojicou subjektov).

 Kellyho zákon –  Hodnota internetu je  daná vzorcom  nⁿ,  kde  n je 

počet  spojených  subjektov  (Internet  umožňuje  mnohonásobné 

paralelné  spojenie  medzi  zákazníkami,  dodávateľmi  a obchodnými 

partnermi).

5. 2. Tendenčný vývoj vo využívaní internetu 

Popísanie jednotlivých fázi rozvoja internetu nám pomôže vysvetliť funkciu a 

rolu  internetu  ako  kostrového  nástroja  tzv.  novej  ekonomiky.  Využitie 

internetu  v podnikaní  prebiehalo  podľa  Petra  Fialy  [Fiala,  2008] 

v nasledujúcich vlnách:

1. vlna: e-dokumenty (1993-1996)
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Začína  vytváraním  www stránok,  ktoré  poskytovali  informácie  o  firmách 

a produktoch  a vytváraním  www  prostredia,  kde  sa  firmy  naučili  zdieľať 

vnútorné dokumenty s ďalšími  účastníkami,  ako sú dodávatelia,  obchodní 

partneri a zákazníci.

2. vlna: e-obchod (1996-1998)

Firmy začali prezentovať okrem vlastných katalógov i príjmanie objednávok 

a platieb, iniciovať poskytovanie podpory zákazníkom.  Jedná sa o model 

podnikania na strane predaja od jednej firmy k mnoho ďalším zákazníkom 

(B2C). Schématicky je model vyjadrený na nasledujúcom obrázku.

Obr č. 4: E-obchod

3. vlna: e-nákup (1998-2000)

V tejto  vlne  sa  na  strane  nákupu  zahájilo  využitie  internetu.  Jedná  sa  o 

model  podnikania medzi  mnoha firmami,  ktoré  ponúkajú  produkty jednej 

firme (B2B). Schématicky je model vyjadrený na nasledujúcom obrázku. 

Obr č. 5: E-nákup

 

4. vlna: e-tržisko (2000-2001)

Spojením početného množstva predávajúcich firiem s početným množstvom 

kupujúcich  firiem  vznikol  tento  model  (B2B).  Centrálny  uzol  je  tvorcom 

elektronického  tržiska,  ktoré  sa  vyvíja  v jednotlivých  procesoch,  a  to  od 

poskytovania  dokumentov,  cez  komunikáciu,  vyjdenávanie  a  ďalšie 

transakcie  podnikania.  Schématicky  je  model  vyjadrený na nasledujúcom 

obrázku.
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Obr.č. 6: E-tržisko

5. vlna:  dynamické systémy podnikania (2001-)

Jednotlivé  odvetvia  sú  v interakcii  a  vytvárajú  celú  novú  ekonomiku 

pomocou  elektronických  tržíšť,  ktoré  sa  navzájom  prepojujú.  Firmy  chcú 

navzájom komunikovať bez prostredníkov a vytvárať dodavateľské reťazce. 

Väzby  medzi  subjektami  sa   budú  meniť  dynamicky.  Nová  konkurenčná 

aréna je vytváraná medzi hodnotovými reťazcami a nie medzi firmami. Tieto 

dynamické  systémy  podnikania  sú  riadené  zákazníkom.  Schématicky  je 

model vyjadrený na nasledujúcom obrázku.

Obr. č. 7: Dynamické systémy podnikania

Používanie najnovších prostriedkov informačných technológií k provozovaniu 

e-businessu urýchľuje integráciu subjektov podnikania. Modely podnikania 

je možné rozdeliť na [Fiala, 2008]:

• e-obchod;

• e-nákup;

• e-mall;

• e-aukce;

• virtuálna komunita;

• kooperačná platforma;

• e-tržisko;

• integrátor hodnotového reťazca;
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• servis hodnotového reťazca;

• sprostredkovateľ informácií;

• dôverné služby.

Obr. č. 8: Trendy modelov podnikania

Na Obr.  č.  8  sú modely podnikania umiestnené podľa stupňa inovácie  a 

stupňa  integrácie,  ktoré  ponúkajú.  Z tohoto  vyjadrenia  vyplývajú  dva 

základné  trendy,  ku  ktorým dochádza.  Na  jednej  strane  je  to  integrácia 

v poskytovaní  možností  a  na  strane  druhej  vznikajú  úzko  špecializované 

služby.

6. Aspekty modelov novej ekonomiky

Nová  ekonomika  ako  spoločný  menovateľ  technologických  zmien  a 

ekonomických  procesov  s  tým  spojených  determinuje  povahu  terajších 

mikroekonomických podnikateľských modelov. Je zrejmé, že táto zmena je 

natoľko  podstatná,  že  je  možné  hovoriť  o  modeloch  novej  ekonomiky. 

Modeloch,  ktorých  konštrukcia  sa  snaží  efektívne  reflektovať  súčasné 

technologické trendy a výzvy, ale vzhľadom k obmedzenej úrovni poznania, 

nemôže postihnúť  celé spektrum potencionálnych aktivít a ich následkov. 

Napriek  tomu  môžeme  v  názoroch  odbornej  verejnosti  nájsť  zhodu  nad 

spoločnými  aspektami,  ktoré  do  istej  miery  určujú  podobu  nových 
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ekonomických modelov. Tieto aspekty je nutné brať v úvahu pri formulovaní 

stratégie podnikania a pri aplikácii na operatívnej úrovni.

6. 1. Zoznam základných aspektov 

Pri  formulovaní  stratégie  podnikania  a  prípadnej  aplikácií  na  operatívnej 

úrovni, je nutné brať v úvahu nasledujúce aspekty [Fiala, 2008]:

Zákazník sa stáva diktátorom

Informácia  je  sila,  ktorá  umožňuje  okrem  iného  spojenie  medzi  mnoho 

zákazníkami  navzájom.  Prevracia  reláciu  výrobca-spotrebiteľ  v prospech 

zákazníka.  Internet  umožňuje  zdieľať  informácie  dosiaľ  nepoznaným 

spôsobom.  Čím  viac  ifnormácií  zákazníci  získajú,  tým  sa  stávajú 

náročnejšími.

Hromadná customizace nahradzuje hromadnú produkciu

Riadenie  trhov  sa  presúva od  výrobcov  k spotrebiteľom.  Firmy sa snažia 

využiť  interaktívnych  možností  internetu  a customizovať  ich  ponuky  pre 

každého zákazníka zvlášť. Customizace prináša hodnotu zákazníkom tým, že 

im umožňuje nájsť riešenie lepšie uspokojujúce ich potreby.

Byznys sa stáva všadeprítomný

Pomocou  internetu  môžu  firmy  riadiť  byznys  kdekoľvek  a kedykoľvek. 

Internet  odstraňuje  bariéry  času,  siesta  a  môže  prenášať  aj pravidlá 

a procesy podnikania.

Riadenie vzťahov sa stáva komplexným

Zákazníci  a dodávatelia  komunikujú  s firmami.  Sledovanie 

a zaznámenavanie  komunikácie  pomocou  rôznych  štatistík  poskytuje 

celkový obraz o vzťahoch medzi nimi, s cieľom optimalizovať ich celoživotnú 

trajektóriu.

Zákazníci  a obchodní  partneri  sa  stávajú  virtuálnymi 

zamestnancami

Rada aktivít je možno vykonávať samoobsložnou formou. Jedná sa o aktivity 

ako je vyhľadávanie informácií, získavanie skúseností, spoločné navrhovanie 

produktu,  customizace  produktu,  zdieľanie  technológií  a produkčných 
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rozvrhov.  Firmy,  ktoré  využívajú  samoobslužného  paradigmatu,  získavajú 

výraznú konkurenčnú výhodu.

Digitálne spoločnosti dosahujú hyper-výkonnosti

Internet  poskytuje  veľké  množstvo  príležitostí  pre  zníženie  nákladov  na 

vývoj, výrobu i predaj tovaru. Fyzické zásoby boli vždy hlavnou nákladovou 

položkou  byznysu.  Obrátka  zásob  je  dramaticky  ovplyvnená  spojením 

s dodávateľmi  v reálnom čase.  Firmy  musí  riadiť  svoje  interné  a extérne 

operácie a optomalizovať dodavateľské reťazce.

Len ekonomické transakcie sa presúvajú na sieť

Schopnosť  komunikovať  v reálnom  čase  je  obrovskou  výhodou,  ale 

informačná  sieť  potrebuje  tiež  fyzickú  sieť  pre  distribúciu  tovaru,  okrem 

digitálnych produktov ako je software, informácie, hudba atd.

Konkurencia prebieha medzi hodnotovými reťazcami

Internet  zviditeľňuje  informácie  o dodávateľoch.  Zákazníci  možu  nájsť 

a získať  úplné  riešenie  svojich  problémov.  Cieľom  nie  sú  len  jednotlivé 

výrobky  a služby,  ale  celý  hodnotový  reťazec  poskytujúci  riešenie 

zákazníkom.

Digitálne trhy, noví prostredníci 

Noví  prostredníci  musia  pridávať  novú  hodnotu  poskytovaním  informácií 

a agregovaním  služieb,  ktoré  neboli  predtým  dostupné.  Ak  prostredníci 

nedodávajú novú hodnotu, zákazník je može vynechať.

Požiadavky prichádzajú nepretržite

Internet  umožňuje  spracovanie  požiadavkou z celého sveta bez časového 

obmedzenia.  Nie  je  nutné  platiť  nadčasové  hodiny.  Tieto  systémy  však 

vyžadujú  stálu  dostupnosť  a spoľahlivosť,  čo  vyžaduje  veľké  úsilie 

a investície.

Časy cyklu sú skracované

Skracujú sa od doby od vývoja produktu k jeho tržnej dostupnosti. Dokonca 

niektoré  softwarové  firmy poskytujú  zákazníkom zdarma tzv.  beta  verzie 

pred úplným dokončením produktu, aby bol  zákazník zapojený do vývoja 
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produktu. Ale rýchlosť nie je všetko. Schopnosť zmeny je dôležitejšia ako byť 

prvý.

Značky tovarov sú stále doležitejšie

Zákazníci si vyberajú značkové zbožie s ohľadom na dôveru v tento tovar. 

Zavedené  značky  to  majú  jednoduchšie  aj  v obchodovaní  na  Internete. 

Nové,  prichádzajúce firmy musia niečím zaujmúť.  Dôvera sa však buduje 

behom času.

Ceny sa stávajú dynamickými

Cenové  stratégie  sa  musia  prispôsobiť  realite  internetového  tržného 

mechanizmu,  ktorý  prebieha  v reálnom  čase  a je  globálny.  Dynamické 

utváranie  cien  by  nemohlo  fungovať  bez  informácií  o ponuke  a dopyte 

v reálnom čase.

Spolupráca medzi organizáciami je veľká výzva

Cieľom je optimalizovať celé hodnotové reťazce. Celková výkonnosť reťazca 

by mala byť efektívnejšia, ako súhrn výkonností jeho jednotlivých článkov. Je 

nutné zdieľanie informácií a znalostí, je to otázka týmovej spolupráce.

Nový druh softwaru posiluje digitálne spoločnosti

Internet  poskytuje  novú  infraštruktúru  pre  celkom  nový  spôsob  riadenia 

businessu.  Pre  túto  infraštruktúru  je  potreba  vyvinúť  nové  informačné 

systémy CRP (Commerce Resource Platforms),  ktoré budú transparentné, 

agilné, inteligentné, intuitívne, založené na znalostiach.

7. Rámec definovania e-business modelov

Popísanie  a analýza e-business modelu  vyžaduje  v prvej  rade stanovenie 

určitého teoreticky zastrešujúceho rámca pre štrukturalizáciu a precíznosť 

tohoto fenoménu a následné definovanie jeho jednotlivých segmentov. Pre 

tieto potreby je možné použiť prvú úroveň tzv. ontológiu e-business modelu.

7. 1. Ontológia modelu

Ontológia  e-business  modelu  je  konceptualizáciou  a  formalizáciou 

elementov, vzťahov, výkladov a sémantiky hlavných objektov v doméne e-
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business  modelu.  Je  štrukturována  do  niekoľkých  úrovní  rozloženia  s 

dôrazom na hĺbku a komplexnosť jednotlivých elementov. 

7. 1. 1. Hlavné komponenty obchodného modelu

Prvá úroveň zahrňuje 4 hlavné piliere obchodného modelu, čo involvuje - 

ponúkané  produkty  a  služby,  vzťahy  so  zákazníkmi  a  ich  udržanie, 

infraštruktúru  potrebnú  pre  dosiahnutie  cieľov  a  finančnú  stránku 

obchodovania,  ktorá  vyjadruje  podnikateľský  úspech  či  zlyhanie 

[Osterwalder, Pigneur, 2002].

Obr.  č.  9:  Hlavné  komponenty  BMO  (Business  Model  Ontology) [Osterwalder, 

Pigneur, 2002]

Produkt

Produkt  ako  jeden  z komponentov  e-business  modelu  popisuje  hodnotu 

ponuky, ktorú firma chce ponúknuť špecifickej cieľovej skupine zákazníkov. 

K dosiahnutiu  tejto  hodnoty musí  firma ovládať  určité  množstvo  in-house 

alebo outsource kapacít.

Zákazník

ICT  ponúka  rozsah  príležitostí  vytvorit  nové,  alebo  využiť  stávajajúcich 

vzťahov  so  zákazníkmi  s  cieľom učiniť  tieto  vzťahy,  pokiaľ  je  to  možné, 

trvalými.  V záujme zlepšenia  skúseností  zákazníkov  s  nákupem zbožia  a 

služieb,  firmy  musia  zhromažďovať  a  využívať  informácie  o  zákazníkoch. 

Viac ako kedykoľvek predtým, sa firmy  zameriava na pozitívny vzťah so 

zákazníkom, ktorého cieľom je vyústenie v zákazníkovu dôveru a loajalitu. 

Infraštruktúra

Komponent infraštruktúry vymedzuje nastavenie systému hodnôt, ktorý je 

nezbytný pre dosiahnutie určitej hodnoty ponuky. Inými slovami sa jedná o 
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vzájomný vzťah medzi: in-house zdrojmi a aktivitami, konfigurácií činností a 

procesov podnikania a zapojením firmy do partnerských sietí.

Financie

Finančné  aspekty  obchodného  modelu  sú  prezentované  ako  náklady  na 

zaistenie  infraštruktúry  nutnej  pre  generovanie  výnosov.  Rozdiel  medzi 

výnosmi a nákladmi určuje ziskovosť podniku.

7. 2. Klasifikácia aktivít e-businessu

Obecne do kategorie eBusiness zaraďujeme všetky systémy orientované na 

podoporu  obchodných  procesov  prebiehajúcich  pomocou  internetových 

technológií.  Jedná sa  predovšetkým o systémy pre všestrannú interakciu 

s klientami,  pre  zisťovanie  potrieb  trhu,  pre  on-line  konfiguráciu  a 

obdjenávku  produktov  či  služieb,  ale  i  o  systémy  podporujúce  napr. 

odberateľské a dodavateľské vzťahy a procesy. Popis a klasifikácia aktivít v 

rámci e-businessu, ich usporiadanie, spoločných znakov, funkcií a efektov, 

nám  môžu  pomôcť  lepšie  štrukturovať  ekonomický  model   z  hľadiska 

potencionálnych  podnikateľských  aktivít.  Existuje  mnoho  spôsobov  ako 

klasifikovať  aktivity  e-businessu.  Všeobecnejším pohľadom je  tu  možnosť 

rozdelenia na dve hlavné triedy, a to pri skúmaní oblasti použitia e-business 

aplikácií,  kedy  budeme  brať  v úvahu  subjekty  na  obidvoch  koncoch 

obchodnej transakcie:

Intra-business – aplikácia zahrňuje všetky e-business systémy, ktoré firma 

alebo  organizácia  používa  na  internete,  a  ktoré  nepresahujú  hranice 

podniku. Napríklad internetové webové stránky pre zamestnancov.

Inter-business – obsahuje všetky aplikácie, ktoré vyžadujú akýkoľvek druh 

interakcie medzi spoločnosťami a externou entitou. Napríklad aplikácia typu 

e-commerce,  ktorá  modeluje  nákupne-predajné  činnosti  medzi  firmou  a 

spotrebiteľom cez datovú sieť [Vlk, 2005].

Je potrebné dodať, že z infraštruktúrneho a implementačného uhlu pohľadu, 

sa  tieto  dve  triedy  prelínajú  a  striktná  hranica  sa  obtiažne  určuje. 

Nasledujúci obrázok ilustruje možné rozvrženie e-business aplikácií.
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Obr. č. 10: Klasifikačné schéma aplikácií typu e-business [Ennser, 2000]

7. 2. 1. Kategorizácia e-business modelov

Prechodom z obecného hľadiska k viac konkrétnejšiemu, je možné systémy 

e-business  rozdeliť  s okazom  na  Z.  Vlka  do  nasledujúcic  kategórií  a 

podskupín.

 Vnútropodnikové systémy:

• CRM – (Customer Relationship Management);

• ERP – (Enterprise Resource Planning);

• zamestnanecké informačné portály;

• KM – (Knowledge Management);

• WM – (Workflow Management);

• EDMS – (Electronic Document Mangement Systems);

• riadenie ľudských zdrojov;

• kontrola procesu;

• vnútropodnikové spracovanie transakcií.

 Komunikácia a spolupráca medzi firmami:

• e-mail;

• voice mail;

• diskusné fóra;

• chat systémy;

• zdieľanie dat;

• spolupracujúce systémy.

 Elektronická  komercia  –  B2B,  B2C,  C2C,  C2B,  G2C,  M-

commerce:
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• transfer  elektronických  cenných  papierov  alebo  obchodných 

dokumentov;

• supply chain management (riadenie dodavateľské reťazca);

• e-marketing;

• prevádzanie on-line transakcií.

8. Obchodné modely v prostredí internetu

8. 1. Kategorizácia modelov v prostredí internetu

Nezastupiteľná  úloha  internetu  a  jeho  významu  pre  e-business  už  bola 

zmienená v predchádzajúcom texte, hlavne v kontextu jeho role ako kostre 

nástroja  nových  ICT  technológií,  ktorý  umožňuje  rozvíjať  nové  techniky 

podnikania.  Je  na  mieste  sa  teraz  zoznámiť  podrobnejšie  s  obchodnými 

modelmi, ktoré sa vyprofilovali priamo pre potreby podnikania na internete 

a vznikli ako celkom nové formy podnikateľských aktivít či sa transformovali 

z tradičných modelov na modely odpovedajúce novým požiadavkám trhu.

Zákony  ekonómie  ako  vedeckej  disciplíny  sa  menia,  ale  ekonomické 

prostredie sa vďaka rozvoji ICT a internetu mení výrazne, hlavne z pohľadu 

redukcii nákladov prenosu informácie ako to uvádza Stan Liebowitz v úvode 

knihy Re-thinking the Network.

Existuje  niekoľko  ciest,  ako  usporiadať  aktuálne  pôsobenie  firmy  na 

internete do rôznych obchodných modelov. Ako uvádza Bambury [Bambury, 

2006] obchodné modely spadajú do dvoch rozsiahlych kategórií:

 Obchodné  modely  transplatnované  z  „reálneho  světa“ / 

Transplanted real-world Business Models – obchodné aktivity, ktoré sa 

prirodzene vyskytovali v „reálnom svete“ a boli transplantované do 

sféry internetu.

 Pôvodné  internetové  obchodné  modely /  Native  Internet 

Business Models – obchodné aktivity, ktoré sa vyvinuli v domorodom 

prostredí internetu.

Z jeho  pohľadu,  hlavný  rozdiel  medzi  pravými  internetovými  modelmi  a 

transplantovanými modelmi spočíva v tom, že pôvodná ekonomika internetu 

nie  je  založená  na  nedostatku  ale  na  nadbytku.  Kapitalistický  systém 

založený  na  nedostatku,  ktorý  zjavne  prevláda  v ekonomike  „reálneho 

světa“, sa značne odlišuje od pôvodnej internetovej ekonomiky.
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Príklady samotných modelov: 

Model knižnice /  The library model; Freeware model /  The freeware model; 

Bartrový  informačný  model  /  The  information  barter  model;  Model 

digitálnych produktov a digitálnej dodávky / Digital Products and the digital  

delivery model; Model  vstupných provízií / The access provision model; Web 

site hosting model … [Bambury, 2006].

8. 2. Rappova taxonómia modelov 

Iný  pohľad  na  internetové  modely  je  ponúkaný  Rappem,  ktorý  modely 

klasifikuje  podľa  ich  potencionálnych nástrojov  a funkcií,  ktoré  môžu byť 

uplatnené pri obchodovaní na internete. Jeho podrobná taxonómia modelov 

je určitou typológiou modelov, ktoré podniky v praxi môžu rôznou mierou 

aplikovať v závislosti na ich obchodnej stratégii [Rapp, 2006].

8. 2. 1. Maklérsky model / Brokerage model

Makléri  sú  tvorcovia  trhu:  súčasne  spájajú  kupujúcich  i  predávajúcich, 

uľahčujú transakcie, zastávajú obvyklú pozíciu na trhoch B2B (Business-to-

business), B2C (Business-to-consumer) alebo C2C (Consumer-to-consumer). 

Obvykle  si  maklér  účtuje  príslušnú  províziu  alebo  honorár  za  každú 

aktivovanú transakciu.

Maklérsky model zahrňuje:

 Výmenný trh   / Marketplace exchange

- poskytuje komplexný rozsah služieb pokrývajúcich priebeh 

transakčného procesu. (Orbitz, ChemConnect)

 Vykonávanie nákupu a predaja   / Buy/Sell fulfillment

- prevzatie objednávky od zákazníka na nákup alebo predaj produktu 

či služby, zahrňujúce termíny ako cena a dodávka. (CarsDitect, 

Respond.com)

 Systém inkasného požiadavku   / Demand collection system

- priekopnícky patentovaný model „povedz svoju cenu“  spoločnosti 

Priceline.com.  Perspektívny kupujúci podá finálnu (záväznú) ponuku 

za špecifické zbožie alebo službu a maklér zjedná prevedenie. 

(Priceline.com)

 Maklér aukcií   / Auction broker
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- vedenie aukcíí pre predávajúcich.  Maklér účtuje predávajúcemu 

kótovaný poplatok a províziu závisiacu na hodnote prevádzanej 

transakcie. (eBay)

 Maklér transakcií   / Transaction broker

- zabezpečuje mechanizmus platby v prospech tretej osoby při 

finančnom vyrovnaní ako pre kupujúcich tak i predávajúcich. (PayPal, 

Escrow.com)

 Distribútor   / Distributor

- katalógová operácia, ktorá prepája veľký počet výrobcov produktov 

s veľko- i maloobchodníkmi. Maklér uľahčuje obchodné transakcie 

medzi zmluvnými distribútormi a ich obchodnými partnermi.

 Vyhľadávací agent   / Search agent

- softwarový agent alebo „robot“  sa využíva na vyhľadávanie ceny a 

disponibility zbožia alebo služieb špecifikovaných potencionálnym 

kupujúcim, alebo k lokalizácii obtiažne vyhľadateľné informácie.

 Virtuálny trh   / Virtual marketplace

- alebo virtuálny obchodný dom – jedná se o hosťujúcu službu pre 

online obchodníkov, ktorá môže tiež poskytovať automatizované 

transakcie a naväzujúce marketingové služby. (zShop a Obchodné 

služby na Amazon.com)

8. 2. 2. Reklamný model / Advertising model

Webový  reklamný  model  je  nadstavbou  tradičného  mediálneho  modelu. 

Vysielač,  v tomto  prípade  webová  stránka,  poskytuje  kapacitu  a  služby 

zmiešanú s reklamnými správami vo napríklad vo forme bannerov. Vysielač 

môže byť tvorcom obsahu stránky,  alebo distribútorom obsahu,  ktorý bol 

vytvorený niekde inde. Reklamný model funguje najoptimálnejšie pokiaľ má 

buď  širokú  alebo  úzko  špecializovanú  návštevnosť.  Reklamný  model 

zahrňuje:

 Portál   / Portal

- obvykle sa jedná o vyhľadávač, ktorý môže zahrňovať rôznorodý 

obsah a služby. Vysoký počet užívateľov portálu zabezpečuje profit a 

dovoľuje ďalšiu diverzifikáciu poskytovaných služieb na webových 

stránkach. Zosobnenie portálu poskytuje prispôsobenie rozhrania a 

obsahu užívateľovi.
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 Klasifikácia   / Classifieds

- vedenie záznamov položiek ku kúpe alebo predaji. Poplatky za zápis 

sú spoločné, členstvo môže byť spoplatnené. (Monster.com, Craigslist, 

Match.com)

 Registrácia užívateľa   / User Registration

- miesta založené na obsahu, ktoré sú volne prístupné, ale vyžadujúce 

po užívateľoch zadanie demografických dat. Registrácia umožňuje 

sledovať užívateľové návyky a tým generovať data o potencionálnych 

dopadoch cielenej reklamy. (NY Times Digital)

 Platba za odkaz   / Query-based Paid Placement

- predaj favorizovaných pozícií linkov (sponzorované linky) alebo 

reklamných kľúčových slov. (Google, Overture)

 Kontextová reklama   / Contextual Advertising

- vývojári freewarových programov pridávajú do svojich produktov 

reklamný software. Napr. prehliadač ponúka reklamné linky pop up 

okien. Kontextová reklama môže predávať cielenú reklamu založenú 

na individuálnej vyhľadávacej aktivite užívateľa. (Claria)

 Reklama cielená na obsah   / Content-Targeted Advertising

- priekopníkom bol Google. Rozširuje presnos´t vyhľadávania reklamy 

od zbytku webu. Google rozlišuje význam slov na webových stránkach 

a automaticky predkladá relevantné slová pri návšteve danej stránky 

užívateľom. (Google)

 Intro-komercia   / Intromercials

- animovaná full-screen reklama, ktorá sa spustí pri prvom vstupe na 

stránku, ešte před samotným zobrazením obsahu stránky. 

(CBSMarketWatch)

 Ultra-komercia   / Ultramercials

- interaktívna on-line reklama vyžadujúca, aby užívateľ nesúvisle 

odpovedal na reklamné otázky a cez zodpovedené otázky dosiahol 

zamýšľaného obsahu. (Salon v spolupráci s MercedecBenz)

8. 2. 3. Model sprostedkovania informácií / Informediary model

Data  o  spotrebiteľoch  a  ich  návykoch  sú  cenné,  obzvlášť  keď  sú  citlivo 

analyzované  a  využité  v marketingovo  cielených  kampaniach.  Nezávisle 

zozbierané  data  o  výrobkoch  sú  užitočná  pre  chovanie  zákazníkov  pri 

5



zvažovaní nákupu. Niektoré aktivity firiem, ako sú zber a sprostredkovanie 

informácií,  pomáhajú nakupujúcim/predávajúcim lepšie pochopiť daný trh. 

Stránky tohoto  typu môžu tak  fungovať  ako zberatelia alebo dodávatelia 

užitočných informácií.

Poskytovanie informácií, vrátane porovnávaniu stránok, produktov a služieb 

zabezpečuje  verných  návštevníkov/zákazníkov  úmerne  k hodnote 

poskytovaných  informácií.  Na  druhej  strane  sú  ale  databáze  chovania 

spotrebiteľov veľmi cenné a je možné ich predať iným podnikm. Podrobné 

informácie  k zvyklostiam  pri  surfovaní  na  internete  ako  i  nákupné 

preferencie  možno  získať  od  zákazníkov  výmenou  za  isté  motivácie. 

Predstavený model zahrňuje:

 Reklamné siete   / Advertising networks

- užívanie tzv. feed bannerov, reklám prevádzkovaných sietí 

členských stránok, ktoré týmto motivujú inzerantov rozvinúť širokú 

marketingovú kampaň. Reklamné siete zhromažďujú data o 

užívateľoch webu, ktoré môžu byť vhodne užité pre analýzu 

marketigovej efektivity. (DoubleClick)

 Návšteva meriacich služieb   / Audience Measurement Services

- on-line návšteva agentúr skúmajúcich trh. (Nielson/Netratings)

 Stimulačný marketing / Incentive Marketing

- programy odmeňujúce loajalitu zákazníkov, ktoré pobádajú 

zákazníkov formou rôznych splatiteľných bodov, kupónov pre nákup 

od sdružených obchodníkov. Zozbierané data o užívateľoch sú 

predávané pre potreby cielenej reklamy. (Coolsavings)

 Metasprostredkovanie   / Metamediary

- činnosť poskytovateľov dôveryhodnej reklamy. Uľahčuje trankakcie 

medzi nakupujúcimi a predávajúcimi pomocou poskytovania 

ucelených informácií a pomocných služieb, bez toho aby boli zapojení 

do aktuálnej výmeny produktov a služieb medzi stranami.

8. 2. 4. Obchodný model / Merchant model

Model je využívaný ako veľkoobchodem, tak aj maloochodom. Cena predaja 

môže  byť  stanovená  podľa  cenníku  alebo  priamo  v aukčnom  prostredí. 

Model pokrýva:
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 Virtuálny nákup   / Virtual merchant

- nákup v maloobchode, kedy kupujúci operaju samostatne na webu. 

(Amazon.com

 Katalógový nákup   / Catalog merchant

- objednávanie e-mailom na základe výberu zbožia z on-line katalógu. 

Kombinuje nákup e-mailom, telefónom, on-line objednávkou. (Land´s 

End)

 Click-and-mortar   

- v americkej terminológii frimy,ktoré využívajú ako elektronické 

obchodovanie, tak tradičné formy distribúcie v „kamenných“ 

obchodoch. (Barnes & Noble)

 Bit vendor   

- obchodník, ktorý obchoduje výhradne s digitálnymi produktami a 

službami, a v ich najčistejšej forme riadi predaj a distribúciu len 

prostredníctvom prostredia webu. (Apple iTunes Music Store)

8. 2. 5. Model (Priamy) výrobca / Manufacturer (Direct) model

Model  potvrdzujúci  síliacu úlohu webu pri  snahe výrobcu  osloviť  a získať 

zákazníkov  priamou  cestou  a  tým zintenzívniť  distribučné  kanály.  Model 

výrobcu môže byť založený na efektivite, zplešení zákazníckych služieb a 

lepšiemu porozumeniu preferencií zákazníkov. (Dell Copmuter)

Mimo bežný predaj  a  prenájom je  vhodné sa zmieniť  o  ďalších  formách, 

ktoré daný model využíva:

 Licencia   / License

- predmet predaja je obmedzený len na práva užívať produkt počas 

vymedzenej doby, a nie k jeho vlastneniu. Licencie zostávajú 

výrobcovi produktu (licencie na software).

 Značka integrovaná do obsahu   / Brand integrated content

- na rozdiel od sponzorovaného obsahu (reklamný model), značka 

integrovaná do obsahu je vytvorená samotným výrobcom pre 

výhradnú platformu umiestnenia svojhou produktu. (Bmwfilms)

8. 2. 6. Model pobočiek / Affiliate model

Oproti  internetovému portálu,  ktorý  sa  v obecnom pojatí  snaží  smerovať 

vysoký objem provozu na jeden druh stránok,  model  pobočiek poskytuje 
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nákupné  príležitosti  kdekoľvek  na  internete,  kde  môžu  užívatelia  voľne 

surfovať. Realizuje sa tak formou poskytovania finančných ponúk (napr. ako 

percento  z  budúceho  výnosu)  pridruženým  partnerským  internetovým 

stránkam.  Pobočka poskytuje nákupný bod prostredníctvom obchodníka. 

Jedná sa o platbu za výkon, pokiaľ pobočka nevykazuje predaja, nevykazuje 

obchodníkovi  žiadne  náklady.  Model  pobočiek  ja  na  weboch  dobre 

situovaný, čo vysvetluje jeho popularitu. Variáce modelu obsahujú zmenu 

bannerov, platbu za klik a programy zdieľaných výnosov. (Barnes &

Noble, Amazon.com) 

 Zmena bannerov   / Banner exchange

- obchodovanie s umiestneným bannerov medzi sieťami pridružených 

stránok.

 Platba za klik   / Pay-per-click 

- stránka, ktorá platí pobočkám za klik skrz ich stránky.

 Zdieľanie výnosov   / Revenue Sharing  

- ponuka percent z predaja založená na kliku skrz stránky pobočky, 

kedy následne užívateľ produkt kúpi.

8. 2. 7. Komunitný model / Community model

Životaschopnosť modelu je založená na loajalite užívateľov, ktorí investujú 

do  modelu  podstanú  čas   svojho  času  a  emócií.  Výnosy  môžu  byť 

generované  predajom  pomocných  produktov,  služieb  alebo  prínosmi 

dobrovoľných  príspevkov.  Taktiež  môžu  byť  viazané  na  poskytovnie 

kontextovej  reklamy  predplatného  prémiových  služieb.  Internet 

neodmysliteľne utvára komunitný obchodný model a dnes je to jedna za 

najplodnejších oblastí vývoja. Ďalšie formy komunitného modelu:

 Open source   

- software spoločne vyvíjaný globálnou komunitou programátorov, 

ktorí zdieľajú otvorený zdrojový kód softwaru. Namiesto 

licencovaných programov, open source spolieha na výnosy zo 

súvisiacich služieb ako sú systémová integrácia, podpora produktov a 

užívateľská dokumentácia. (Rad Hat)

 Otvorený obsah   / Open content 
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- otvorený a voľne prístupný obsah spoločne vytváraný globálnou 

komunitou prispievateľov, ktorí pracujú na obsahu dobrovoľne. 

(Wikipedia)

 Verejné vysielanie   / Public broadcasting model 

- podporovaný užívateľmi služieb, využívaný neziskovými rádiami a 

televíziami prenikajúcimi na web. Komunita užívateľov podporuje 

prevádzku dobrovoľnými príspevkami. (The Classical Station, 

WCPE.org)

 Služby sociálneho sieťovania   / Social networking services 

- stránky, ktoré poskytujú jedincom možnosť spojiť sa s ostatnými 

ľuďmi na základe definovaného spoločného záujmu (odbornosť, 

záujmy, zoznámenie atp.). Tieto stránky poskytujú eventuálne 

možnosti kontextovej reklamy a predplatného prémiových služieb. 

(Flickr, Friendster, Orkut)

8. 2. 8. Model predplatného / Supcription model

Užívatelia si  pravidelne  (denne, mesačne,  ročne atp.)  predplácajú služby. 

Nie  je  neobvyklé,  že  tieto  stránky  kombinují  volne  prístupný  obsah  s 

prémiovým  (predplateným)  obsahom.  Často  dochádza  ku  kombinácií 

predplatného s reklamnými modelmi.

 Obsahové služby   / Content services

- poskytují textový, audio, video obsah užívateľom, ktorí si predplatili 

prístup k datam. (Listen.com, Netflix)

 Sieťovacie služby person to person   / Person-to-person networking 

services

- distribujú informácie o užívateľovi povolené samotným užívateľom 

(napr. hľadanie bývalých spolužiakov). (Classmates)

 Trust služby   / Trust Services

- forma členstva v rôznych asociáciách, ktoré vyžadují určité pravidlá 

chovania voči obsahu. Členstvo je hradené formou predplatného. 

(Truste)

 Poskytovatelia internetových služieb   / Internet services providers

ponúka sieťové pripojenie a súvisiace služby za mesačné predplatné. 

(America Online)

5



8. 2. 9. Obslužný model / Utitlity model

Obslužný  model  nebo  model  „na  požádanie“  je  založený  na  započítaní 

využitia služby alebo na prístupe „plať, keď užívaš“ (pay as you go). Oproti 

preplateným  službám,  tarifné  služby  sú  založené  na  aktuálnej  sadzbe 

užívania. Poskytovatelia internetových služieb v niektorých častiach sveta 

pôsobia  ako  podniky,  účtujúce  zákazníkom  pripojenie  k  internetu  za 

aktuálny čas pripojenia.

 Tarifné využitie   / Metered Usage

- meranie a účtovanie aktuálneho využitia služieb.

 Tarifné predplatné   / Metered Subscriptions

-  umožňuje  predplatiteľom  kúpiť  si  prístup  do  obsahu  v  predom 

stanovených  jednotkách  (napr.  počet  navštívených  stránok). 

(Slashdot)

8. 3. Výber obchodného modelu

Každá firma sa musí rozhodnúť, akým spôsobom vymedzí vlastný obchodný 

model.  On-line podnikanie je podmienené voľbou štyroch možností,  ktoré 

zahrňujú následne uvedené špecifikácie [Gibson, 2007]:

 hodnota ponuky alebo hodnota cieľovej skupiny zákazníkov;

 on-line  ponuky  (môžu  prezentovať  produkt,  službu  informácie  či 

všetko dohromady);

 jedinečný systém zdrojov;

 výnosový model.

8. 3. 1. Hodnota ponuky

Obsahuje  cieľový  segment  zákazníkov,  zákaznícke  výhody  (benefits)  a 

hlavné zdroje, ktorými firma zabezpečuje kľúčové benefity. Pre on-line firmy 

je  špecifická  otázka  nastavenia  svojich  možností  tak,  aby  poskytovali 

rozmanité  výhody.  Preto  on-line  firmy  musia  zvážiť  hodnotu  skupiny 

zákazníkov:  cieľový  segment  zákazníkov,  kombináciu  zákazníckych 

benefitov  a  obzvlášť  faktory  konkurenčnej  výhody,  tzn.  z akého  dôvodu 

firma dokáže poskytovať benefity trefnejšie ako konkurencia. Každá on-line 

firma si preto musí zodpovedať následujúce otázky:

 segmentácia:  Na  ktorých  potencionálnych  zákazníkov  či  skupiny 

zákazníkov sa firma zameriava?
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 voľba  benefitov:  Aká  je  hodnota  bývalých  zákazníkov  (tzn.  po 

transakcii)?

 voľba  zdrojov:  Akými  špecifickými  schopnosťami  firma  disponuje 

oproti konkurentom?

8. 3. 2.  Online ponuka

Pre nastavenie aktuálneho produktu musí management učiniť následné tri 

rozhodnutia:

 rozsah ponuky;

 definovať proces rozhodovania zákazníka;

 zahrnúť ponuku do procesu rozhodovania.

Rozsah  ponuky  môže  či  nemusí  mať  obsiahlu  podobu,  určité  kategórie 

ponuky  alebo  typicky  orientované  ponuky.  Vývojovým  aspektom  týchto 

fiirem je posun od špecifického zamerania na trhu na jeho široké pokrytie.

8. 3. 3. Systém zdrojov

Systém zdrojiv  určuje,  akým  spôsobom  firma  vyberie  a  usporiada  svoje 

zdroje tak, aby poskytla benefity hodnote zákazníckej ponuky. Úspech firmy 

závisí hlavne na vhodnej volbe činností a aktív, ktoré sú použité na dodanie 

hodnoty  zákazníckej  nponuky.  Tieto  akcie  zahrňujú  výber  takých 

prostriedkov, ktoré sa na tom jedinečne podpisujú.

 

8. 3. 4. Príjmový model 

Príjmový  model  môže  zahrňovať  reklamu,  predaj  produktov,  informácií, 

transakcií,  predplatného  alebo  licencií.  Určuje  ponuku  reflektujúcu 

požiadavky zákazníkov a možnosti zdrojov na ich uspokojení. Otázkou je, za 

čo  plánujú  naďalej  zákazníci  míňať  svoje  financie  a  koľko  budú  ochotní 

zaplatiť. [Rayport, 2004].

V ekonomických  kruhoch  je  známy  termín  First  Mover  Advantage,  ktorý 

znamená, že spoločnosť, ktorá je na trhu prvá alebo ho dokonca vytvorí má 

nespornú výhodu nad neskôr prichádzajúcimi spoločnosťami do sektoru. Ja 

zaujímavé, že v sektore internetových portálov je opak pravdou. 

Dôkazom  je  vstup  Microsoftu  a  AOL  na  trh  internetových  služieb  a  ich 

následné úspechy na úkor imkumbentu ako bol Excite, AltaVista a Yahoo. 

Zatiaľ čo Microsoft a AOL dosiahli nesporných úspechov v tomto sektore, ich 
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pozície je oproti Googlu okrajová, i napriek tomu, že na trh vstúpili skôr ako 

spoločnosť Google. 

Tento zaujímavý fenomén je o  to  podnetnejší,  pretože úplne bortí  zažité 

ekonomické teórie. Poukážeme na to v nasledujúcej analýze.

9. Analytická časť

Vyššie popísané teoretické i praktické východiská obchodného modelu na 

internete  budú  praktickou  mierou  reflektované  v  analytickom  porovnaní 

dvoch  reprezentatívnych internetových spoločností Google a Yahoo, ktoré 

sú  v  súčasnosti  považované  za  reprezentatívnych  hráčov  na  trhu 

internetového podnikania.

Komparácia  obchodných  modelov  spoločností,  vzhľadom  k  širokej  palete 

dostupných  zdrojov  informácií,  je  možné  v  prípade  voľby  určitého 

analytického rámca, pomocí ktorého je možné porovnávané údaje vhodne 

štrukturovať a triediť.      

9. 1. Cieľ analýzy

Cieľom  analýzy  je  komparácia  obchodných  modelov  internetových 

spoločností Google a Yahoo z hľadiska štyroch základných pilierov ontológie 

obchodného modelu, ktorý bol prezentovaný v kapitole 7, a to:

 produktu;

 zákazníkov;

 infraštruktúry;

 financií.

9. 2. Úvodná charakteristika nových modelů na Internete 

– Google a Yahoo

Nové obchodné modely na internete

Podľa tradičných kritérií ekonómov je neekonomické každé chovanie, ktoré 

nevedie k zisku. Táto definícia nebere v podtaz ako celé spektrum motívov, 

tak i následkov, ktoré so sebou každá aktivita prináša [Tuleja, 2007]. Reálny 

vývoj  poukázal, že vplyv rozvoja ICT nemení základné ekonomické teórie a 

zákony. Na druhej strane dynamický rozvoj informačných a komunikačných 
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technológií má vplyv na samotné ekonomické prostredie, čo vyžaduje nový 

prístup k podnikaniu a k vymedzení obchodných modelov. 

V úvode analýzy je nastienená stručná história podnikania na internete, kde 

bude  pozornosť  venovaná  dvom  spoločnostiam,  ktoré  sú  ústredným 

tématom tejto analýzy – Google a Yahoo.

9. 2. 1.Dôležité body vývoja podnikania na internete 

Tab. 6: Dôležité body vývoja podnikania na inernete

Rok Událosť
1992 Zrušený zákon zakazujúcí komerčné využitie internetu

1995

Explozivný rozvoj  (Netcscape, Microsoft, AltaVista, Yahoo!)
Prvý závratný úspech internetovej firmy na burze (Netscape 70% trhu, Yahoo vstupuje 
v 2006) 
MS ohlásil svoju internetovú stratégiu, nasledovala vojna browserov, ktorá vyústila 
v antimonopolný proces s MS a viac ako 80% podílu Exploreru, Netscape součástí 
AOL

1998 Vznik spoločnosti Google

1999-
2000

Najdivokejšie roky, dôležitá zmena v chápání dôležitosti internetu
Prvná väčšia investícia
Explózia v oblasti internetových obchodov
Rast internetových médií
Google zavádza službu AdWords (začíná s 350 zákazníkmi), spolupráca s Yahoo 
(dodávají vyhľadávacie technológie)

1999 Boom akcií internetových firiem

2000
Pád akcií internetových firiem 
Leden: Akcie Yahoo na historickom maximu ($500)

2003
Google mení AdWords – umožňuje lepšie cielenie kampaní -) veľký úspech
Google kupuje spoločnosti Applied Semantics a tým získava a zavádza AdSense
September: Akcie Yahoo na historickém minimu ($8)

2004
Google vstupuje na burzu
Yahoo začína používať vlastnú technológiu vyhľadávania

2005
Zisk Yahoo i Googlu prvýkrát cez 1 miliardu USD
Yahoo kupuje Flickr

2006 Google kupuje YouTube

2008
Globálna finančná kríza, pád akcií 
Yahoo odmietol finančnú ponuku Microsoftu na prevzatie firmy

9. 2. 2. Dnešné modely
Obchodné  modely  sú  asi  nejdiskutovanejším  (a  jedným  z najzložitejšie 

pochopiteľných) aspektov webu. V každom prípade sa jedná – väčšinou - o 

úplné novinky v oblasti obchodu.

Zjednodušene povedané – „obchodný model“ je metóda podnikania pokiaľ 

možno  taká,  ktorá  spoločnosť  zabezpečuje  –  generuje  príjmy.  Niektoré 

modely sú založené na elementárnom princípe. Spoločnosť vyrába zbožie či 

poskytuje službu a ďalej ho (ju) predává zákazníkom. Pokiaľ sa to darí, tak 
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tržby z predajov prevyšujú  náklady a firma vykazuje  zisk.  Iné modely už 

v sebe takú mieru jednoduchosti neinvolvujú.

Príkladom je rádiové či televízne vysielanie. To je „dodávané“ (alebo aspoň 

jeho časť) po väčšinu uplynulých 100 let zákazníkom zdarma. Provozovateľ 

stanice je časťou celej množiny distribútorov, tvorcov obsahu, inzerantov (a 

ich agentúr), na druhej strane stoja poslucháči či diváci. Kto zarába peniaze 

a koľko nie je vždy tak jasné ako u prvého príkladu [Kraemer, 2004].

Tradičný obchodný model nedokázal naplno využiť potenciál, ktorý internet 

ponúka, a preto bolo nutné tradičný model modifikovať. Internet preto býva 

označovaný jako tzv. „distruptive technology“, lebo sa jedná o technológiu, 

ktorá  narušuje  tradičné  obchodné  modely  [Kraemer,  2004].  Internet 

umožnil, a umožňuje, vznik nových druhov obchodných modelov. Niekedy 

nejde  o  úplne  nové  modely,  ale  o  znovupoužitie  staršieho  konceptu  – 

vhodným príkladom sú  spoločnosti  typu  aukcií.  Jedna  zo  starších  foriem 

obchodu je znovu vďaka webu (napr. eBay.com) spopularizovná a úspešne 

používaná. 

10. Vznik Google a Yahoo

10. 1. Google

Príbeh spoločnosti  Google Inc.  je všeobecne známy. Jedná sa o americkú 

spoločnosť  sídliacu  v Montain  View,  zasadenú  do  areálu  nazývaného 

Googleplex. Pôvodne študentský projekt vyhľadávajúcej technológie novej 

generácie  dvoch  PhD.  študentov  (Stanfordská  univerzita  v  Kalifornii) 

Sergeye Brina a Larryho Page sa rozrástol do netušených rozmerov a jeho 

název je dnes najviac cenenou obchodnou značkou na svete. 

Google ma dominantné postavenie vo vyhľadávaní na internete. Na burzu 

vstúpil  v auguste 2004.  O dva roky neskôr kúpil  za 1,65 milardy dolárov 

portál  YouTube.  Od roku 2006 majú českí  užívatelia vyhľadávača Google 

k dispozícii jeho české stránky s doménou www.google.cz.

Portál  používa  názov  (je  to  jedna  z verzií  vzniku  pomenovania),  ktorý 

vychádza  zo  slova  „googol“,  ktorým  bolo  synovcom  amerického 

matematika Edwarda Kasnera označené číslo zložené z jedničky a sto núl 

(10100). 

10. 2. Yahoo!
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Yahoo!  Inc.  je americká spoločnosť  poskytujúca  internetový  portál, 

celosvetovo  úspešný,  ale  v poslednej  dobe  ztrácajúci  na  význame.  Bola 

založená  v januári  roku 1994 Davidom  Filom a Jerrym  Yangom, 

študentami Stanfordskej univerzity.  Sídlo firmy je v Sunnyvale v Silicon 

Valley v Kalifornii.  Postupne  na  sebe  portál  nabaľoval  ďalšie  aktivity  od 

elektronickej  pošty  až  po  zpravodajstvo  a   stal  sa  jedným  z 

najpoužívanejších  portálov.  Na  prelome  storočia  ale  spoločnosť  zasiahla 

kríza kvôli poklesu záujmu o reklamu na internete i v dôsledku pôsobenia 

konkurencie.

Názov Yahoo je tvorený prvými písmenami slov „Yet Another Hierarchical 

Officious Oracle“. 

10. 3. Modely spoločností Google a Yahoo

Počiatok 21. storočia priniesol mnoho zmien i do oblasti internetu, poťažmo 

internetového podnikania. Stále vzrastajúci počet užívateľov, naviac s čím 

ďalej  tým  kvalitnejším  pripojením,  priamo  nabádza  k novým  nápadom  a 

projektom. Obidve analyzované spoločnosti vznikli už v minulom storočí, ale 

stále  sú  na  trhu  hráči  „z  prvej  ligy“.  Obidve  prišli  s úplne  iným 

podnikateľským zámerom. Ten se síce už od tej doby zmenil, ale napriekt 

tomu ho dobre popisují samotné domovské stránky obidvoch webov. 

Obr. č. 11: Homepage Google.com

Zdroj: http://www.google.cz/

Obr. č. 12: Homepage Yahoo.com

Zdroj: http://www.yahoo.com/

Zatiaľčo Google má domovskú stránku jednoduchú a graficky prostú, Yahoo 

ponúka mnoho rôznych kategorizovaných možností . Od svojho pôvodného – 

„vyhľadávacieho“  –  zámeru  sa  už  Google  odchýlil  a  zaviedol  množstvo 

nových  služieb.  Ale  i  napriek  tomu  zostáva  stále  jeho  legendárny 

vyhľadávací  algoritmus  Page  Rank  hlavným  zdrojem  príjmov  a 

najnavštevovanejší z jeho stránok (viz. nižšie). 
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Google prišiel vôbec hneď s niekoľkými revolučnými myšlienkami. Od svoje 

už  zmienenej  jednoduchej  grafiky,  cez  geniálne  vyhľadávanie,  originálnu 

firemnú kultúru až po výber zamestnancov. 

Yahoo.com  je  spoločnosť  z prvej  „internetovej  vlny“.  Je  konzervatívnejší, 

ponúka široké spektrum služieb – a to hneď na svojej homepage. Väčšina 

jeho  príjmov  pochádza  zo  sponzorovaných  odkazov  vo  výsledkoch 

vyhľadávania.

Zaujímavá je i ďalšia odlišnosť – zatiaľčo Yahoo investuje do reklamy veľké 

sumy penazí, Google túto potrebu nemá. Už od počiatku to bol akýsi miláčik 

médií,  jeho  dobrá  povesť  sa  veľmi  rýchle  šírila.  Príznačné  je,  že  slovo 

„googlovať“ či „googliť“ je dnes už súčasťou našich slovníkov. 

I vďaka nástupu spoločnosti Google vznikol nový obor, nazvaný SEO (Search 

Engine Optimization) – optimalizácia stránok pre vyhľadávače, tak aby sa 

odkaz na stránku danej firmy, či určitého produktu obajavil čo najvyššie vo 

výsledkoch  vyhľadávania  –  a  to  buď  v sponzorovaných  odkazoch  alebo 

v odkazoch nezávislých [Očko, 2005]. 

Nasledujúce  stránky  budú  obsahovať  mikroekonomickú  analýzu  obidvoch 

spoločností.  Na  základe rôzných  dat  a  skutočností  bude  možné si  urobiť 

názornú predstavu o fungovaní i obchodných modeloch obidvoch firiem. 

11. Základné informácie o obidvoch spoločnostiach

Tab. č. 7: Vizitky spoločností Google a Yahoo

 
Celý názov Google Inc. Yahoo! Inc.
Založené 4.IX.98 1.III.95
Zakladatelia Sergey Brin, Larry Page Jerry Yang, David Filo
Právna forma akciová spoločnosť akciová spoločnosť

Sídlo
Googleplex, Mountain View, California, 

USA
Sunnyvale, California, 

USA
11. 1. Komparácia modelov z hľadiska ponúkaných 

produktov
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Užívanie  vyhľadávania  na internete je  samo o sebe aktivitou zvyšujúcou 

úžitok spotrebiteľov z využívania internetových zdrojov. To je však len prvá 

podmienka pre ekonomicky úspešný model, druhou je abilita získať a udržať 

trvalý príjem.

Pre komparáciu sú použité dostupné informácie o ponúkaných produktoch 

obidvoch  spoločností  z  hľadiska  zdrojov  ich  príjmov,  ktoré  vyjadrujú 

spektrum ponúkaných služieb. 

11. 1. 1. Zdroje príjmov Google

Nástroje  potrebné  pre  vprehľadávanie  dat,  sa  objavili  už  dlhšie  pred 

vznikom serveru Google,  i  keď z dnešného pohľadu sa môžu zdať trošku 

ťažkopádne. Zámerom bolo zaujať širokú ponuku služieb, čo najväčší počet 

užívateľov a následne sa ich snažiť na portále udržať, vzhľadom k tomu, že 

podstatná  časť  príjmov  pochádzala  z reklám  umiestnených  na  stránkach 

takého  serveru.  Google  prišiel  s odlišnou  stratégiou,  na  úvodnú  stránku 

umiestnil  len  pole pre zadanie vyhľadávacej  fráze a žiadnu reklamu. Ale 

v čom  je  sila  Googlu,  je  jeho  algoritmus,  ktorý  prechádza  internetové 

stránky  a  indexuje  ich  tak,  aby  mohli  byť  po  zadaní  dotazu  užívateľom 

usporiadané podľa relevancie. Algoritmus vychádza z myšlienky, že internet 

sám  ohodnotí  informačný  úžitok  danej  stránky  –  čím  viac  odkazov 

v kontexte  pojmu  na  ňu  vedie  z iných  internetových  domén,  tým  sa 

pravdepodobnejšie jedná o relevantnú stránku, a tým vykazuje vyšší úžitok 

pre spotrebiteľa [Očko, 2005].

Popularita  a  algoritmus  vyhľadávania  zvaný  PageRank  umožnili  jeho 

zakladateľom  založiť  inzertný  systém  Google  AdWords a  Google 

AdSense.  AdWords  je  v  podstate  administrátorské  rozhranie,  ktoré 

umožňuje inzerentom, ktorí mají u Google založený účet a na ňom vložené 

finančné  prostriedky,  vytvoriť  inzerát,  ktorý  se  bude  zobrazovať  na 

miestach,  ktoré sa  zaoberajú problematikou spojenou s ponukami  služieb 

alebo  produktov  inzeranta.  Tento  malý  inzerát  je  zviazaný  pevnými 

pravidlami – má limitovaný rozsah a  jeho obsah je obmedzený. 

Inzeranti  si  pre každý inzerát stanovia kľúčové slová, a po ich zadání do 

vyhľadávača Google  alebo  niektorých  z  jeho  pridružených  stránok,  sa 

zobrazí  práve  onen  inzerát.  Inzerant  platí  Google  čiastku,  ktorú  si  sám 

stanoví  (min. čiastku stanoví  Google),  za každé kliknutie na jeho inzerát. 
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Táto čiastka nie je fixná, ale mení sa s lukrativitou virtuálnej nehnuteľnosti, 

ktorá  môže  mať  podobu  celého  websitu,  jednej  webovej  stránky,  alebo 

dokanca i určitej plochy na webovej stránke. Toto ohodnotenie je vypočítané 

systémom PageRank a Google Analytics.

AdSense je  služba spoločnosti  Googlu,  ktorá  sprostredkováva  reklamu a 

poskytuje  majiteľom a prevádzkovateľom webových  stránok  spôsob,  ako 

zobraziť relevantné reklamy z reklamného systému Google AdWords na ich 

stránkách,  za  čo  dostávají  provízie  v  prípade,  že  návštevník  stránok  na 

reklamu  klikne.  Reklamy  sú  vyberané  systémom  AdSense  tak,  aby  čo 

najviac súviseli s obsahem stránok, na ktorých sú umiestené. Od decembra 

2006 je program Google AdSense dostupný aj v ČR. 

I  dnes,  kedy Google uviedol  mnoho nových služieb,  zostáva táto  cielená 

reklama  naprosto  dominantným  zdrojom  jeho  príjmov.  Vedľajšie  zdroje 

príjmov  sú  napr.  predaj  distribouvaných  aplikácií  typu  Google  Docs 

globálnym firmám pre interné potreby,  predaj  geografických informácií  a 

riešení a v neposlednej rade poskytovanie mobilných služieb.

Ďalšie služby a produkty

Google – to už dávno nie je len vyhľadávač pracující s AdWords a AdSense. 

Ponúka napríklad nasledújúce služby a produkty:

 Samostatné aplikácie:

• Chrome – nedávno uvedený internetový prehliadač;

• Picasa – organizátor a editor fotografií;

• Earth – virtuálna mapa/globus, používajíca satelitné a letecké 

fotografie apod.;

• Talk – aplikácie pre internetovú telefóniu či „instant messaging“;

• Web Accelerator – aplikácie urychľujúce internetové surfovanie.

 Komunikácia:

• Gmail – emailový klient;

• Calendar – online kalendár;

• Blogger – „blogovací“ nástroj;

• Picasa Web Albums – online fotoalbum, integrovaná s Picasa;
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• YouTube – online zdieľanie videa.

 Vyhľadávanie:

• Book Search – vyhľadávanie v elektronických verziách kníh;

• News – automaticky generovaný spravodajský server.

 Ďalšie služby:

• Maps – podrobné mapy;

• Analytics – analýza návštevnosti webových stránok. 

Tab. č. 8: Najnavštevovanejšie služby Google (12/076)

# Služba Podiel
1 Google 70,1%
2 YouTube 10,1%
3 Google Image 6,8%
4 Gmail 6,3%
5 Google Maps 1,1%
6 Google News 1,1%
7 Blogger 0,8%
8 Google Video 0,6%
9 Google Groups 0,5%

10 Google Book Search 0,3%

11. 1. 2. Zdroje príjmov Yahoo!

Zhruba  88%  celkových  príjmov  spoločnosti  (údaj  z roku  2006)  pochádza 

z marketingových  služieb  –  najväčšiu  časť  spoločnosť  získava  na 

„vyhľadávacej  reklame“,  kde  inzeranti  platia  za  to,  že  vo  výsledkoch 

vyhľadávania je ich spoločnosť zobrazená „hore“. Priemerný zárobok firmy 

Yahoo! sa pohybuje v rozmedzí 2.5 a 3 centy USD za každé vyhľadanie.

Ďalšími zdrojmi príjmov pre Yahoo! je klasická bannerová, a predovšetkým 

kontextová reklama, ktorá bola pridaná k portfóliu služieb kúpou spoločnosti 

Overture.

Produkty a služby

Yahoo! ponúka široké spektrum služieb zahrňujúce väčšinu online aktivít. 

Centrálou  zmienených  aktivít  je  domovská  stránka 

http://www.yahoo.com/. Táto spoločnosť ponúka i následujúce služby:

 Komunikácia:

6 Zdroj dosupný na WWW: http://www.lupa.cz/clanky/google-microsoft-yahoo-a-ti-druzi/
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• Yahoo! Mail – emailový klient;

• Yahoo! Messenger – instant messenger;

• Flickr – komunitný web.

 Obsah:

• Yahoo! News, Yahoo! Music, Yahoo! Sports, Yahoo! Finance atď. – 

spravodajské servery;

• Shine – server o životnom štýle, vzťahoch apod.

 Vyhľadávanie:

• Yahoo! Search – vyhľadávacie technológie od Yahoo!;

• oneSearch – mobilné vyhľadávacie technológie od Yahoo!;

 Obchod:

• Yahoo! Shopping, Yahoo! Travel – vyhľadávanie „nákupných“ 

informácií a realizácia samotných nákupov pre podnikateľov;

• Yahoo! Domains, Yahoo! Web Hosting, Yahoo! Store – služby 

ponúkané podnikateľom;

• HotJobs – hľadanie zamestnancov.

 Reklama

• Yahoo! Search Marketing – služby ako sponzorované odkazy, 

lokálna reklama či zaradenie do adresárov;

• Panama – nový marketingový systém, pracujúci s vyhľadávačom 

Yahoo!.

11. 2. Vzťah k zákazníkom
Vzťah k zákazníkom je možné odvodiť od snahy obidvoch spoločností získať 

nové a udržať stávajúcich zákazníkov formou marketingovej kampane, kde 

ako  hlavný  nástroj  figuruje  kvalita  relevantného  vyhľadávania  a 

poskytovaných služieb, v tomto prípade internetová reklama.  

11. 2. 1. Internetová reklama
V tejto oblasti budú analyzované data týkajúce sa reklamy na českom a na 

americkom  internete.  Vzrastajúce  objemy  čiastok  v tomto  segmentu 

proinvestovaných sú pozitívnym signálom a dôležitým aspektom podnikania 

obidvoch analyzovaných spoločností (Google, Yahoo). 
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Český Internet

Graf č. 2: Objem reklamy na českom internete7

Nízka  miera  reklamných  výdajov  do  internetu  bola  pravdepodobne 

spôsobená tým, že potencionálni inzeranti neboli dostatočne informovaní o 

inzertných možnostiach. Tento stav sa očividne mení a objem investícií do 

internetovej reklamy stúpa. Možnou cestou sú typy reklamných formátov a 

systémy, ktoré túto reklamu podporujú. V Českej republike sú oi. k dispozícii 

formáty  Google  AdWords,  Sklik  portálu  Seznam,  Etarget.  Tieto  systémy 

eliminujú  závislosť  inzeranta  na  reklamnej  agentúre  a  hlavne  dokážu 

pomerne jednoducho merať efektívnosť reklamy.

Graf č. 3: Vývoj reklamných príjmov českých médií v rokoch 2006 a 20078 

7 Zdroj dostupný na WWW: http://www.aust.cz/s/2008/04/internet-reklama2007.gif
8 Zdroj dostupný na WWW: http://www.aust.cz/s/2008/04/reklama-media-2006-2007.gif
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I  na  tomto  grafe  vidíme,  ako  vzrastá  význam  a  dôležitosť  internetovej 

reklamy  –  a  to  i  v českých  pomeroch.  V tých  bol  rozvoj  Internetu  dlho 

spomaľovaný obtiažnou dostupnosťou rýchleho širokopásmového pripojenia, 

čo je už dnes prekonaná skutočnosť. 

Výdaje firiem na internetovú reklamu v tuzemsku porastú v nasledujúcich 

piatich rokoch priemerným ročným tempom 21,8 percenta. V roku 2012 by 

tak firmy mali v Česku za reklamu na internete minúť 231 miliónov dolárov, 

čo je zhruba 2,7 krát viac ako minulý rok. 

Trh internetovej reklamy v ČR rastie rýchlejším tempom ako v Nemecku a 

Veľkej Británii, ale oproti Poľsku a Rakúsku bude tempo rastu pamalšie9. 

Americký internet

Tab. č. 9: Objem reklamy na americkom iInternete (v miliardách USD10)

 2006 2007 Nárast / pokles
Vyhľadávanie 6,8 8,7 29%
Bannerová 
reklama 3,7 4,5 20%
Inzercia 3,0 3,4 12%
Lead generation 1,4 1,5 10%
Rich media 1,2 2,1 79%
Sponzorstvo 0,5 0,6 25%
Email 0,3 0,4 25%
Celkom 16,9 21,2 25%

Vo vyššie uvedenej tabuľke vidíme čiastky preinvestované do reklamy na 

internete v USA. Zaujímavá je oblasť, v ktorej došlo k najväčšiemu nárastu. 

Ide o tzv. rich media – oblasť, ktorej hlavnú časť tvorí video a multimédia.

Výnosy z internetovej inzercie v regióne Európy, Stredného Východu a Afriky 

sa  v priebehu  nasledujúcich  piatich  rokoch  zvýšia  z minuloročných  17 

miliárd dolárov na 46,2 miliardy dolárov v roku 2012. Tento región sa tak 

stane  najväčším  trhom  internetovej  inzercie  a  predbehne  tak,  doposiaľ 

najväčší trh v USA 11.

11. 3. Komponenty infraštruktúry

9 Zdroj dostupný na WWW: http://www.internet-marketing-reklama.cz/
10 Zdroj dostupný na WWW: http://www.iab.net/media/file/IAB_PwC_2007_full_year.pdf
11 Zdroj dostupný na WWW: http://www.internet-marketing-reklama.cz/
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Štruktúru  infraštruktúry,  nastavenie  vnútorných  hodnôt  obidvoch 

spoločností  je  možné  porovnávať  hlavne  na  základe  údajov  o  štruktúře 

výdajov  do  hlavných  ekonomických  aktivít.  Doplnkovo  je  možné  za 

relevantné  zmieniť  profil  a  počet  zamestnancov  a  rozdiely  vo  firemných 

kulturách. 

11. 3. 1. Štruktúra výdajů
Pozrime sa teraz na rozdelenie výdajov obidvoch spoločností.

Graf č. 4: Rozdelenie výdajov spoločností Google a Yahoo12

Na grafe vidíme (pochopitelne) v absolutných číslach vyššie výdaje Googlu. 

Na  prvý  pohľad  sa  najviac  líšia  náklady  do  oblasti  „Výskum  a  rozvoj“ 

(„Research and Development“) – investíciami do tohoto segmentu je Google 

vyhlášený. 

Ďalší  rozdiel  v hospodárení  vidíme  v tabuľke,  zobrazenej   pod  týmto 

odstavcom.  Yahoo  vynakládá  podstatne  viac  financií  (nie  v absolutnom 

vyjadrení, ale relatívne v porovnaní s výškou príjmov) na oblasť obchodu a 

marketingu. U Googlu vynaložili v roku 2007 do tejto časti výdajov necelých 

9% príjmov, zatiaľ čo u Yahoo to bolo celých 23%. V ostatných segmentoch 

sa firmy viacmenej podobajú. 

12 Zdroj dostupný na WWW: http://www.wikinvest.com/stock/Google_(GOOG)
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Práve to, že sa nedarí držať náklady na prijateľnej úrovni, je hlavným 

súčasným problémom Yahoo!. Prípadne, pokiaľ sa na to pozrieme z opačnej 

strany, nedarí sa získavať dostatok inzercie, kteorá by odpovedala 

nadmerným výdajom.    

Tab. č. 10: Výdaje spoločností Google a Yahoo13

 Google
% 

z príjmov Yahoo % z príjmov
Príjmy 16 594  6 969  
Výskum a rozvoj 2 120 16% 1 084 16%
Predaj a 
marketing 1 461 9% 1 610 23%
Administratíva 1 279 8% 633 9%
Iné 4 225 40% 2 676 38%

11. 4. Zamestnanci

Obidve  skúmané  spoločnosti  patria  medzi  obľúbených  a  vyhľadávaných 

zamestnávateľov,  a  to  z mnoha  dôvodov.  Jedná  sa  o  perspektívny  obor, 

mzdy jsou atraktívne a – naviac – tieto spoločnosti prinášajú niečo „naviac“. 

Nielen o tom budú následujúce odstavce. 

11. 4. 1. Základné údaje

Nižšie  uvedená  tabuľka  zhrňuje  niekoľko  základných  dat  týkajúcich  sa 

zamestnancov obidvoch spoločností. 

Tabuľka  nám  približuje  konkrétne  údaje  o  pracovných  silách.  V počte 

zamestnancov Google pomerne prevyšuje Yahoo, obidve spoločnosti  majú 

zhruba zhodný podiel žien (necelú tretinu). 

Výrazné  odlíšenie  vidíme  v nasledujúcich  dvoch  štatistikách.  Google 

zaznamenal  v roku  2007  takmer  šesťdesiatpercentý  nárast  počtu 

zamestnancov, čo je zároveň vôbec najväčšie číslo zo všetkých amerických 

spoločností.  I  keď sa Yahoo so svojimi 23 percentami umiestňuje v tomto 

poradí na šiestom mieste, za svojím konkurentom výrazne zaostáva. 

Tab. č. 11: Zamestnanci spoločností - základné údaje14

13 Zdroj dostupný na WWW: http://www.wikinvest.com/stock/Google_(GOOG)

14 Zdroj dostupný na WWWj:  
http://money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2007/index.html
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Zamestnanci spoločností (data z konca roku 2007)

Počet zamestnancov 19 604 14 300

Podiel žien 31% 31%
Nárast počtu zamestnancov (porovnávaný koniec roku 2007 
s 2006) 57% 23%

Počet uchazečov o zamestnánie (2007) 1 145 000 104 836

Fluktuácia zamestnancov (dobrovoľná)* nezverejnené 12%

Priemerná ročná mzda (stály pracovný pomer, 2007*) nezverejnené  $ 126 000 
Rozsah kurzov a školenia (v hodinách ročne na 
zamestnance) 100 11

Poradie v "Najlepší zamestnávateľ roku podľa Fortune" #1 #44

*údaj platí pre americké pobočky spoločnosti 

Ešte zaujímavejší je následujúci údaj. Spoločnosť Google vykazuje viac ako 

desaťnásobný počet  uchádzačov  o zamestnanie.  Táto  firma obdrží  každý 

deň  1.300  nových  žiadostí.  Je  to  aj  vďaka  celému  systému  benefitov  a 

výhod, okrem iného i kvôli možnosti využiť každý rok 100 hodín na školenia 

a kurzy – čo je deveťnásobne viac ako u Yahoo.

11. 4. 2. Počty zamestnancov

Pozrime sa teraz na vývoj počtu zamestnancov obidvoch firiem v čase. 

Graf č. 5: Počet zamestnancov

Na  vyššie  uvedenom  grafe  vidíme,  ako  počty  zamestnancov  obidvoch 

spoločností stúpají, ale odlišným tempom. Až do roku 2006 má výrazne viac 

pracovníkov staršia z obidvoch firiem, v tomto roku ale dochádza ku zlomu a 
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tento trend i naďalej pokračuje. Krivka počtu zamestnancov Googlu dodržuje 

už od vzniku spoločnosti výrazne stúpajúcu tendenciu. 

11. 4. 3. Firemná kultúra

Google

Za  úspechom  Google  možno  cítiť  aj  korporátnu  kultúra  podporujúcu 

tvorivosť a iniciatívu vlastných zamestnancov. Jej zakladatelia tvrdia, že „v 

práci  by mala  býť  hlavne zábava“,  a  tak  zamastnancom servirují  hračky 

všetkého  druhu  priamo  na  pracovišti.  Majú  tak  k dispozícii  biliard, 

pingpongový  stôl,  volejbalové  ihrisko,  biciu  súpravu,  masáž,  lekársku 

starostlivosť  či  reštauráciu  s jedlom  v bio  kvalite.  Farebné  areály  tzv. 

„Googleplexov“  ponúkajú  zamestnanecký  servis,  o  kterom  se  väčšine 

zamestnávateľom ostatných firiem ani nezdá. 

Zaujímavým  krokom  je  vyhradenie  jedného  dňa  v týždni  pre  všetkých 

pracovníkov na „súkromé projekty“. I toto všetko spôsobuje, že je Google 

atraktívny  pre  tak  obrovské  množstvo  ľudí  a  –  predovšetkým  –  pre 

zamestnancov  kreatívny,  inteligentný  a  perspektivny  (vekový  priemer  sa 

pohybuje okolo 26 rokov). 

O  tom,  aký  dobrý  zamestnávateľ  Google  je,  svedčí  i  to,  že  ve  väčšine 

prestižných  ankiet  sa  umiestňuje  na  prvom mieste  ako  najlepší  svetový 

zamestnávateľ. 

Yahoo

Taktiež  pre  Yahoo je  kľúčovou  hodnotou v pracovnom procese  „zábava“. 

Viac ako polovica zamestnancov je mladšia ako 34 rokov. 

Spoločnosť  sa  umiesnila  v každoročnej  ankete  prestižného  ekonomického 

časopisu Fortune oceňujíceho najlepšieho zamestnávateľa roku 2008 na 87. 

mieste – viz. tabuľka vyššie (za rok 2007 to bolo 44. poradie).

Tab. č. 12: Najlepší americkí zamestnávatelia v roku 2008 podľa Fortune15

# 2008 # 2007 Spoločnosť Nárast počtu pracovných 

15 Zdroj dostupný na WWW: 
http://money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2008/full_list/
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miest (v USA)

1 1 Google 60%

2 17 Quicken Loans 68%

3 3 Wegmans Food Markets 4%

4 29 Edward Jones 5%

5 2 Genentech 9%

87 44 Yahoo 16%

11. 5. Financie

Finančné  postavenie  spoločností  Yahoo  a  Google  vyjadruje  v  základných 

parametroch akými sú zisk a tržná cena akcií na trhu, finálne výsledky miery 

ekonomickej úspešnosti svojich obchodných modelov.

11. 5. 1. Príjmy a zisky 

Príjmy a zisky spoločnosti sú bazálnym ukazateľom ekonomickej úspešnosti 

a adaptability obchodných modelov.  

Pojďme  si  teraz  podrobnejšie  prehliadnúť  vývoj  výšku  príjmov  a 

hospodárskeho výsledku obidvoch firiem v čase. 

Google

Graf č. 6: Príjem a zisk spoločnosti Google

Vyššie  uvedený  graf  len  potvrdzuje  známu  teóriu  o  nevídanom  rýchlom 

vzostupe fenoménu menom Google. V priebehu šiestich rokov (2001 – 2007) 

spoločnosť  zvýšila  hodnotu  zisku  šesťstokrát,  príjmy  sa  zvýšili 

dvestonásobne. 
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V roku  2005  prvýkrát  ročný  zisk  prevýšil  hodnotu  miliardy  dolárov  (pri 

tržbách  prevyšujúcich  hodnotu  šiestich  miliárd),  v minulom  roku  firma 

zarobila viac ako štyri miliardy dolárov pri štvornásobných tržbách. 

Je  nutné  podotknúť,  že  priepasť  medzi  príjmami  a  ziskmi  spoločnosti  sa 

neustále  rozrastá,  čo  može  indikovať  potencionálne  problémy  vo  vnútri 

spoločnosti,  alebo  stúpajúce  náklady  na  prevoz  služieb  neofsetované 

vyššiou  adopciou  produktu  zo  strany  trhu.  Druhá  varianta  je 

pravdepodobnejšia, pretože je známe, že požiadavky na výpočetnú kapacitu 

rastú  exponenciálne  zatiaľ  čo  spracovanie  informácie  rastie  radou 

geometrickou. Ďalším významým problémom sú stúpajúce ceny energií.

Yahoo

Graf č. 7: Príjem a zisk spoločnosti Yahoo16

Krivky na zobrazenom grafe sledujú vývoj výšky príjmov a zisku spoločnosti 

Yahoo  v priebehu  rokov  1999-2007.  Príjmy  firmy  stúpají  po  celú  dobu 

existencie  spoločnosti  –  s výnimkou  roku  2001.  Jedná  sa  o  obdobie 

spľasknutia tzv. internetové bubliny. Behom februára a marca roku 2001 

dramaticky  poklesli  ceny  prakticky  všetkých  akcií  technologických 

webových firiem. Len časť spoločností dokázala toto obdobie prežiť. 

Príkladom firmy,  ktorá  funguje  dodnes  je  práve Yahoo.com,  ktorej  akcie 

klesli  z  hodnoty  200  dolárov  (december  1999)  na  hodnotu  12  dolárov 

16 Zdroj dostupný na WWW: 
http://moneycentral.msn.com/investor/invsub/results/statemnt.aspx?
Symbol=US:YHOO&lstStatement=10YearSummary&stmtView=Ann
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(marec 2001). Obecne prežili  len firmy, ktoré dokázali  i  počas investičnej 

horúčky  generovať  aspoň  nejaký  zisk  a  dramaticky  obmedzili  spotrebu 

(napr. redukovaním stavov zamestnancov). 

V grafe je zobrazené, ako sa v priebehu posledných rokov spomalilo tempo 

rastu  firemného  zisku  (môže  to  byť  čiastočne  i  globálnym  zhoršovaním 

ekonomickej  situácie).  Je  viditeľný  rovnaký trend  ako u  Googlu  avšak  je 

evidentne  menej  zvládnuteľný  vzhľadom k tomu,  že  sa  zisky  spoločnosti 

prepadajú. 

Porovnanie

Graf č. 8  Zisk spoločností Google a Yahoo17

Pre názornosť je uvedený graf, v ktorom vidíme zisky obidvoch spoločností 

vedľa seba. Samozrejme i tu je patrný dominantný nástup Googlu – rozdiel 

v rokoch  2006  a  2007  je  markantný.  Dlžné  dodať,  že  i  klesajúcí  zisk 

spoločnosti  Yahoo je stále veľmi vysoký – napr.  v roku 2007 to bolo 660 

miliónov amerických dolárov.

11. 5. 2. Burza

Pre  hospodárenie  „hráčov“  na  globálnych  trhoch,  ako  Google  i  Yahoo 

bezesporu  sú,  je  veľmi  dôležitý  (úspěšný)  vstup  na  burzu  a  následné 

úspešné fungovanie. Vstup na burzu umožňuje podnikateľským subjektom 

17 Zdroj dostupný na WWW: http://moneycentral.msn.com/
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získať významný investičný potenciál pre ďalší rozvoj podniku.  Úspešnosť 

fungovania  podnikov  je  na  burze  vyjadrená  tržnou  cenou  ich  akcií, 

respektíve  dôverou  investorov  v  úspešnosť  vložených  investíc.  Vďaka 

cenovému  vývoji  akcií  v  čase  je  možné  urobiť  si  obrázok  o  investičnýh 

možnostiach firmy.  

Vstup firiem na burzu

Google

Vstup  Googlu  na  burzu  v auguste  2004  dal  vspomenúť  na  zlaté  časy 

internetového  podnikania  pred  známymi  pádom  „dot.comov“.  Záujem  o 

akcie bol obrovský. Zaujímavé je, že z IPO (verejnej ponuky akcií) profitovalo 

i samotné Yahoo – vlastnilo totiž v tej dobe 8 miliónov akcií Googlu. 

Trh v prvý deň ohodnotil spoločnosť na 23 miliárd dolárov a zo zakladatelov 

sa stali miliardári, zo stoviek zamestnancov – akcionári (odkup za výhodnú 

cenu) milionári. 

Yahoo

Společnosť  Yahoo vstúpila na burzu v apríli  1996. V deň,  kedy boli  akcie 

verejne ponúknuté, boli akcie predávané už za 33 dolárov, čo znamená 270 

% nárast oproti IPO cene (skôr v priebehu dňa sa cena vyšplhala i na 43 

dolárov). Najvyššie ceny dosiahli akcie v januári roku 2000. 

Vývoj ceny akcií 

Nasledujú trendové krivky vývoje cien akcií obidvoch spoločností. 

Cena akcie Googlu stúpala závratným tempom – až do záveru roku 2007. 

Potom dochádza k postupnému ochlaďovaniu záujmu investorov a k poklesu 

ceny (vysvetlenie nasleduje nižšie). Napriek tomu stále zostáva na vysokej 

úrovni. 
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Graf č. 9: Google - cena akcie18

Graf č. 10: Yahoo - cena akcie

Na grafu zachyťujúcom vývoj ceny akcie spoločnosti Yahoo názorne vidíme, 

ako radikálne na hospodárenie spoločnosti  zapôsobil  koniec „internetovej 

bubliny“  na  prelome  tisícročia.  Akcie  takmer  všetkých  firiem  „novej 

ekonomiky“ sa prepadli a dlho sa z tejto situácie vspamätávali. 

Yahoo sa to podarilo,  akcie sa opäť dostali  na prijateľnú hodnotu a kurz 

začal  opäť  výraznejšie  klesať  až  v dôsledku  globálnych  burzovných 

problémov v roku 2008. 

18 Zdroj dostupný na WWW: http://moneycentral.msn.com/
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11. 5. 3. Tržná kapitalizácia

Hodnota „tržnej kapitalizácie“ (cena jednej akcie krát počet všetkých akcií 

vydaných)  je  ukazateľ  pomerne  sledovaný,  pozrime  sa  na  jeho  vývoj 

v priebehu posledných rokoch. 

Graf č. 11: Tržná kapitalizácia spoločností Google a Yahoo19

V grafu  vidíme  odlišný  vývoj  u  obidvoch  spoločností.  U  Yahoo  je  trend 

pomerne stabilný – jedná sa o mierny pokles. Google je diametrálne odlišný. 

Zlomovým bodom je november roku 2007. V tej době stála jedna akcia asi 

740 dolárov a tržná hodnota spoločnosti  dosiahla 235 miliárd  dolárov.  O 

jedenásť mesiacov neskôr je hodnota tržnej kapitalizácie polovičná. 

Príčiny môžu byť dve. Tou prvou je celková kríza na akciových trhoch – ale 

Google klesal ešte rýchlejšie. Je to zrejme dôsledok obavy investorov, ktorí 

si nie sú istí, ako vlastne chce firma na všetkých svojich nových v poslednej 

dobe  často zavádzaných službách zarábať.  Spoločnosť už pre nich nie je 

tak  priehľadná  ako predtým,  kedy bola  označována  ako  „zázračné  dieťa 

novej ekonomiky“ [Kočí, 2008].

19 Zdroj dostupný na WWW: http://moneycentral.msn.com/
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Počet vydaných akcií

Graf č. 12: Počet vydaných akcií spoločností Google a Yahoo20

Vyššie uvedený graf zachycuje počty vydaných akcií obidvoch spoločností. 

Nedocháza  k žiadnym  náhlivým  zmenám,  u  obidvoch  firiem  došlo 

k miernemu  poklesu  na  konci  roku  2007.  K veľkým  zmenám  nedošlo 

(doposiaľ) ani v dôsledku celosvetových problémov na finančných trhoch. 

11. 5. 4. Ďalšie finančné ukazatele

V tejto  kapitole  bude  venovaná  pozornosť  niektorým  ďalším  finančným 

ukazateľom. Najprv budú tieto ukazatele prehľadne zobrazené v tabuľke a 

následne budú data rozobrané. 

V  nasledujúcej  tabuľke  vidíme,  že  (nečekane)  nižšie  –  a  tým  pádem 

priaznivejšie P/E Ratio má Yahoo. Ukazatele rentability (ROE i ROA) naopak 

podľa očekavánia ukazují na vynikajúce hospodárenie a výsledky Googlu. 

I  vyššia  hodnota  ukazatele  „zisk  na  zamestnanca“  pre  Google  vyplýva 

z obrovského zisku. I hodnoty pomeru ceny a tržieb pripadajúcich na akciu a

pomeru  tržnej  a  účetnej  hodnoty  akcie  sú  vyššie  pre  prvo  menovanú 

spoločnosť. 

20 Zdroj dostupný na WWW: http://moneycentral.msn.com/
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Obrovský  rozdiel  vidíme  u  hodnoty  ukazatele  EPS  –  čistý  zisk  na  akciu. 

Spoločnosť Yahoo má totiž výrazne vyšší počet vydaných akcií a nižší zisk.

Tab. č. 13: Ďalšie finančné ukazatele21

ĎALŠIE FINANČNÉ UKAZATELE

P/E Ratio (Price / Earnings Ratio)
Cenovo-výnosový koeficient, pomer ceny a 
zisku pripadajúceho na jednu akcii

23,2 17,9

ROE  (Return on Equity)
Rentabilita vlastného kapitálu, zisk / vlastý 
kapitál

21,03% 9,99%

ROA (Return on Assets)
Rentabilita aktív, zisk / celkoé akíiva

18,90% 3,40%

Zisk/zamestnanec (v USD) 303 813 30 552
Price / Sales
Pomer ceny a tržieb pripadajúcich na aukciu

13,18 4,69

Price / Book
Pomer tžnej a účetnej hodnoty akcie

9,55 3,25

EPS (Earnings per Share) 
Čistý zisk na akciu

13,29 0,47

11. 5. 5. Aktíva a pasíva

Je podnetné sa pozrieť na položky rozvah obidovch firiem – na ich aktíva a 

pasíva. Stručne povedané – aktíva, to je majetok firmy – to, čo firma vlastní. 

Pasíva  sú  zdrojom  financovania  podniku  alebo  to,  z čoho  bol  majetok 

zaplatený.

Vo nižšie uvedenom grafe vidíme odlišný vývoj výšky aktív a pasív obidvoch 

spoločností v priebehu posledných desiatich rokov. 

Zatialčo  nárast  výšky  aktív  spoločnosti  Yahoo  sa  v priebehu  posledných 

troch rokov výrazne spomalil (na druhej strane ani hodnota pasív sa výrazne 

nezvyšuje),  majetok  Googlu  sa  v priebehu  posledných  rokov  zväčšuje 

rýchlym tempom. Až neskutečne výrazný bol nárast ich aktív v roku 2005. 

21 Zdroj dostupný na WWW: http://moneycentral.msn.com/
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Graf Č. 13: Výška aktív a pasív spoločností Yahoo a Goole22

Tento graf s najväčšou pravdepodobnosťou nezahrňuje ohodnotenie dat a 

informácií  v datových  skladoch  ako  Googlu  tak  i  Yahoo.  Pokiaľ  by  to 

znázorňoval priepastný rozdiel by bol ešte markantnejší.

Postavenie na trhu internetových vyhľadávačov

Záverem  analýzy  je  uvedený  podiel  spoločností  na  trhu  internetových 

vyhľadávačoch,  ktorý  je  výsledkom  vyššie  porovnaných  segmentov 

obchodného modelu. Trhy sú pre úplnosť klasifikované mimo celkový podiel 

na postavaní v rámci lokálnych trhov.

Na nižšie uvedenom grafe je možné zaznamenať podiely vyhľadávačov na 7 

zaujímavých národných trhoch – a takiež „celosvetovoú“ štatistiku. 

Na  prvý  pohľad  je  patrné  to,  že  v oboru  vyhľadávacích  technológiách 

dominuje Google. Celosvetovo pokrýva viac ako šesťdesiat percentný podiel 

na trhu. Yahoo „zachraňuje“ predovšetkým americký trh, na ktorom figuruje 

takmer  štvrtinovým  podielom.  Celosvetovo  v poradí  tretí  je  v oblasti 

vyhľadávania Microsoft – taktiež hlavne vďaka Internetu v USA.   

22 Zdroj dostupný na WWW: http://moneycentral.msn.com/
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Graf č. 14: Podiel vyhľadávačov na trhu[Kočí, 2008]

11. 5. 6. „Výnimočné“ trhy

Na vyššie uvedenom grafu vidíme tiež dve zeme, ktoré sú v odlišnej situácii 

ako  tie  ostatné.  Zaprvé  ide  o  český  internet,  na  ktorom má výnimočne 

dobré postavenie spoločnosť Seznam. Nie je tiež náhodou, že se už objavují 

špekulácie  o  jednaniach  o  predaji  majoritného  podielu  v  spoločnosti 

zahraničnému  záujemcovi,  pričom  sa  najčastejšie  uvádza  práve  Google. 

Záujem  o  spoločnosť  prejavil  i  český  portál  Centrum.  Pomerne  dobré 

postavenie  má  tiež  sesterská  spoločnosť  Seznamu  –  Zoznam  –  na 

slovenskom trhu. 

Druhou takou neobvyklou situáciou z vyššie skúmaných zemí je trh čínsky, 

kde dominuje lokálny vyhľadávač Baidu. Zaujímavé je, že minoritný podiel 

vlastní Yahoo. O dôležitosti čínského trhu pre všetky spoločnosti dnešných 

dňov svedčí známa kauza, v ktorej Google pristúpil na požiadavok čínskej 
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vlády na čiastočnú cenzúru svojich služieb.  Opomenúť  takto veliký počet 

potenciálnych zákazníkov si dnes nechce dovoliť žiadny významný hráč na 

trhu. 

12. Záver

Firma  Google  katapultovala  svojich  zakladateľov  medzi  rozprávkovo 

bohatých ľudí vďaka revolučnému spôsobu vyhľadávania a nezostali len u 

neho. Boli ochotní investovať a neustále vyvíjať, testovať a zavádzať nové 

služby s vedomím, že nie každá sa uchytí. Google bol jednou zo síl, ktoré na 

internete v masovom meradle presadili PPC reklamu, oproti starším účtom 

za zobrazenie. Reklamy v podaní Google už dávno nefigurujú len na jeho 

vlastných weboch,  ale na miliónoch ďalších serveroch na svete. S Google 

AdSence môže zarábať, a s AdWords inzerovať, doslovne každý. Google sa 

podarilo vytvoriť niečo ako kokon vzájomne prepletených služieb a aplikácií, 

kedy jeho užívateľa už neprivádza len potreba vyhľadať niečo na webe, ale 

tiež mnoho jeho funkcií zabudovaných do stránok, ktoré mu vôbec nepatria. 

To je možná jedna z najväčších divíz, ktorou dnes tento portál disponuje.

Keby  sa  Microsoftu  jeho  obchod  s Yahoo  podaril  a  v prípade  úpešného 

spojenia  obidvoch  firiem  a  ich  produktov,  by  mohol  softwarový  gigant 

ponúknuť pestrú a vyváženú sadu služieb porovnateľnou v hrubých rysoch 

s tými od Googlu.  Vrátane reklamného systému,  a s trochou nadsádzky i 

vrátane  možností  zapojenia  webmastrov,  majiteľov  serverov  a  online 

podnikateľov.  Je  samozrejme  otázku,  nakoľko  by  okopírovaná  myšlienka 

fungovala v duchu tej pôvodnej, avšak je možné zašpekulovať, že i tretinový 

úspech v porovnaní s Googlem by stačil  k tomu, aby na weby MSN/Yahoo 

prichádzali nový užívatelia s obdobnou rutinou, s akou prichádzajú na weby 

spoločnosti Google.

Je zrejmé, že odkúpením Yahoo, absorbovaním jeho portfólia, a intergráciou 

s MSN  by  sa  nepodarilo  predohnať  Google.  Dve  silné  a  hlavne  globálne 

značky na trhu portálov (Yahoo v jeho súčasnej podobe ubližuje mimo iného 

i to, že skutočne globálny nie je a má nejasnú dlhodobejšiu stratégiu) by 

mohli predstavovať konkurenciu a konkurenčne podmienený vývoj. To dnes 

vďaka hegemónii jedného, kde sa ostatné portály stávajú miestnymi, alebo 
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vysoko  odobrnými  servermi  koncentrovanými  na  vertikálny  trh,  určite 

nehrozí.

Google ponúka všetko. Ale práve preto je o to viacej potrebné, aby sa mu 

objavil  skutočný  konkurent.  Ak  má  byť  trh  webových  portálov  a 

vyhľadávania, trh on-line reklamy, miestom zdravej konkurencie a miestom 

pre konkurenciu otvoreným, musí byť hlavný hráč viac než jeden.

Výborný  nápad  viedol  k tomu,  že  všetky  tieto  hráče  v tržnom  prostredí 

prerástol jeden monopol a prostredie zmenil v netržné. 
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