
 

 

Příloha I Slovníček pojmů 

Affiliate marketing - marketingový nástroj internetových firem, který funguje na 

provázanosti stránek prodejce služeb nebo produktů se stránkami, které službu či výrobek 

doporučují. Jde o systém založený na propagaci produktu firmy prostřednictvím stránek 

affiliate partnerů, kteří za to dostávají nějaký podíl (provizi) z prodeje. 

API (Application Programming Interface) - označuje v informatice rozhraní pro 

programování aplikací. Tento termín používá softwarové inženýrství. Jde o sbírku procedur, 

funkcí, tříd či protokolů nějaké knihovny (ale třeba i jiného programu nebo jádra operačního 

systému), které může programátor využívat. API určuje, jakým způsobem jsou funkce 

knihovny volány ze zdrojového kódu programu. 

B2B (business-to-business) - obchodování mezi firmami. Zkratka je spojována zejména 

s využitím Internetu pro zjednodušení komunikace v obchodním řetězci. U obchodování B2B 

se zpravidla jedná o dlouhodobější obchodní vztah, který je mnohdy i smluvně podchycen, 

zatímco v případě obchodů B2C je zákazník až do momentu finální objednávky většinou 

neznámý. 

B2C (business-to-consumer) - prodej zboží koncovému zákazníkovi prostřednictvím Internetu 

nebo jiných technologií – tedy bez fyzického kontaktu zákazníka s obchodníkem. Umožňuje 

prodej zboží, ale také nabídku běžných služeb, nebo služeb čistě internetových. Tato forma 

obchodu je u nás zatím nejobvyklejší. 

B2E (business-to-employees) - tedy služby, produkty poskytované firmou zaměstnancům. 

B2G (Business-to-government) - česky doslova podnikání pro vládu je marketing mezi 

soukromým a státním sektorem. B2G je podmnožinou B2B (Business-to-business) a též je 

označován jako marketing veřejného sektoru (Public Sector Marketing). 

Business Intellingece - sada procesů, know-how, aplikací a technologií, jejichž cílem je 

účinně a účelně podporovat řídící aktivity ve firmě. Podporují analytické, plánovací a 

rozhodující činnosti organizací na všech úrovních a ve všech oblastech podnikového řízení, tj. 

prodeje, nákupu, marketingu, finančního řízení, controllingu, majetku, řízení lidských zdrojů, 

výroby a dalších, a jsou postavené na principech multidimenzionálních pohledů na podniková 

data. 



 

 

C2B (Customer to Business) - jeden z modelů elektronického obchodování. Iniciativa při něm 

vychází od zákazníků (spotřebitelů) a cílovou skupinou jsou firmy. 

C2C (consumer-to-consumer) – burzy, výměny, aukce, kde Internet je prostředníkem mezi 

nabízející a poptávající osobou. Servery poskytující tyto služby plní bezplatně roli 

koncentrátora nabídek, moderují obchodní případy, poskytují obchodujícím stranám střechu 

nad hlavou, v případě aukcí hrají roli aukcionáře. 

C2G (Citizen to Government) - občan → správa, je podmnožinou e-governmentu, konceptu 

„elektronické vlády“ využívajícího potenciálu informačních technologií v moderní státní 

správě. 

Cloud Computing - poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s 

tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo 

klienta dané aplikace a používat je prakticky odkudkoliv. 

CMS (content management system) - software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji 

webového obsahu. 

Copyleft - zvláštní použití autorského práva. Při vytvoření odvozeného díla z díla, jež je 

dostupné jen pod copyleft licencí, musí být toto odvozené dílo nabízeno pod stejnou 

(copyleft) licencí jako dílo původní. 

Copyright - autorské právo je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a 

tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům. Prostřednictvím autorského práva stát 

poskytuje autorům po jistou omezenou dobu určitá výlučná práva k jejich dílu. Autorské 

právo je součástí tzv. duševního vlastnictví. 

CRM (Customer Relationship Management) - označují se tak systémy pro řízení vztahů se 

zákazníky. Jsou to programy, které umožňují shromažďovat, třídit a zpracovávat údaje o 

zákaznících, především jejich kontakty, probíhající obchodní procesy a dosahované tržby. 

CRM systémy tak pomáhají sledovat a vyhodnocovat veškeré obchodní aktivity v rámci celé 

společnosti. I z toho důvodu bývají součástí CRM systémů nejrůznější statistiky. 

DNS (Domain Name System) - hierarchický systém doménových jmen, který je realizován 

servery DNS a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace. 

Dot-com – firma působící výhradně na internetu. 



 

 

Dropshipping - (též drop shipping nebo dropshipment) je obchodní model, ve kterém 

maloobchodní prodejce nabízí zboží svého velkoobchodního dodavatele či přímého výrobce. 

Jím nabízené zboží fyzicky nenakupuje do svého skladu, ale své objednávky rovnou směřuje 

na svého dodavatele/výrobce, aby je dopravil přímo zákazníkovi. Prodejce u svého 

dodavatele/přímého výrobce nakupuje za velkoobchodní ceny a po každé transakci mu 

připadne rozdíl mezi maloobchodní a velkoobchodní cenou. 

E-commerce - Pojem „elektronický“ nebo často jenom „e“ v elektronickém obchodování (e-

commerce) odkazuje na technologie/systémy. Obchod „commerce“ odkazuje na tradiční 

model obchodu. E-commerce je tedy spojení klasického obchodování s novými 

technologiemi, které v této souvislosti reprezentuje internet. S rozvojem internetu a 

technologií s ním spojených, se postupně začínají stírat rozdíly mezi tradičním trhem a 

globálním elektronickým trhem. 

E-business - elektronické obchodování (též elektronická komerce, e-komerce) je forma 

obchodování, která k realizaci obchodních transakcí (s vlastními organizačními jednotkami, s 

dodavateli, se zákazníky) podstatným způsobem používá moderní elektronické komunikační 

prostředky. 

EDI (Electronic Data Interchange) - výměna strukturovaných zpráv mezi počítači, respektive 

mezi počítačovými aplikacemi. Data jsou strukturována podle předem dohodnutých standardů 

a ve formě zpráv následně elektronicky automaticky přenášeny bez přispění člověka. 

EDM (Electronic Document management) - počítačový systém určený ke správě 

elektronických dokumentů a/nebo zdigitalizovaných papírových dokumentů, tj. např. 

dokumentů převedených do digitální podoby skenováním. 

E-government – zabývá se elektronizací výkonu veřejné správy. Jedná se o transformaci 

vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a komunikačních 

technologií. 

E-komerce – elektronická komerce, elektronický obchod. Znamená obchodní, komerční 

aktivity, nehmotnou elektronickou formou. V současné době tedy s využitím sítě Internet. 

V podstatě slova se jedná o veškeré komerční aktivity, nejen vlastní prodej (informační 

kanály, sdílení informací, reklama, prezentace, prodej atd.). 

E-mail (Electronic Mail, mail) - elektronická pošta, dopis elektronické pošty, nejčastěji krátká 

textová zpráva přenesená po síti z jednoho počítače na druhý. 



 

 

Emailing - (též email marketing) je typem direct mail komunikace kdy společnost 

komunikuje pomocí cíleného hromadného rozesílání emailů. 

ERP - informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů 

souvisejících s relevantními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, 

distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví. 

Flash - nevolatilní (semipermanentní) elektricky programovatelná (zapisovatelná) paměť s 

libovolným přístupem. 

G2C (Government-to-Consumer) - označení pro vztahy mezi vládou (government) a 

spotřebiteli, používané například u popisu typu aplikací internetu. G2C lze ilustrovat na 

služby na webu, které vláda nabízí běžným občanům, například publikování informací.  

G2B (Government to Business) – státní správa → obchodník, týká se obchodních vztahů a 

komunikace mezi těmito dvěma subjekty. Do konceptu G2B, jenž je součástí (podmnožinou) 

e-governmentu, tedy spadá např. zadávání veřejných zakázek, informace o grantech, dotacích 

apod. 

GNU - projekt GNU je projekt zaměřený na svobodný software, inspirovaný operačními 

systémy unixového typu. Původní cíl byl vyvinout operační systém se svobodnou licencí, 

který však neobsahuje žádný kód původního UNIXu. Jeho jméno je rekurzivní zkratka pro 

GNU's Not Unix (česky GNU Není Unix). 

GPL (General Public Licence) - je nejpopulárnějším a dobře známým příkladem silně 

copyleftové licence, která vyžaduje, aby byla odvozená díla dostupná pod toutéž licencí. V 

rámci této filosofie je řečeno, že poskytuje uživatelům počítačového programu práva 

svobodného softwaru a používá copyleft k zajištění, aby byly tyto svobody ochráněny, i když 

je dílo změněno nebo k něčemu přidáno. 

Groupware - systém pro podporu spolupráce zahrnuje počítačové nástroje napomáhající ke 

spolupráci lidí (např. pracovníků) na nějakém společném díle. Pomocí nich jednotliví členové 

skupiny mohou komunikovat, sdílet různé dokumenty a organizovat svoji spolupráci. Do 

groupwaru patří elektronická pošta, diskusní fóra, chaty, kalendáře, úkoly, úložiště 

dokumentů, různé „wiki“ nástroje a další. Existují jak dílčí aplikace naplňující tuto 

funkcionalitu, tak komplexní balíky (např. Lotus Notes, eGroupware a další). Groupware 

může usnadnit práci virtuálních týmů a skupin pracujících na dálku. 

 



 

 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - je v informatice nadstavba síťového protokolu HTTP, 

která umožňuje zabezpečit spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem před 

odposloucháváním, podvržením dat a umožňuje též ověřit identitu protistrany. HTTPS 

používá protokol HTTP, přičemž přenášená data jsou šifrována pomocí SSL nebo TLS a 

standardní port na straně serveru je 443. 

IaaS (Infrastructure as a Service) - v tomto případě se poskytovatel služeb zavazuje 

poskytnout infrastrukturu. Typicky se jedná o virtualizaci. Hlavní výhodou tohoto přístupu je 

to, že se o veškeré problémy s hardwarem stará poskytovatel. Na druhou stranu je někdy 

velice těžké toto akceptovat vzhledem k tomu, že hardware se bere jako něco, co vlastníme, 

na co můžeme sáhnout a jsme za to zodpovědní. 

Insourcing - lze volně přeložit jako začleňení, v praxi se nepřekládá a používá se anglický 

výraz insourcing. V praxi jde buď o opak outsourcingu, tedy začlenění (včlenění) původně 

externě zajišťovaných služeb (viz outsourcing), procesů a činností zpět dovnitř organizace 

nebo o začlenění cizích procesů do vlastní činnosti s cílem zefektivnit související procesy. 

Internet – globální světová počítačová síť, kterou tvoří velký počet dílčích sítí, jejichž 

společným komunikačním jazykem je protokol TCP/IP. 

Linkbuilding - je jedna z hlavních a zároveň nejdůležitějších součástí optimalizace pro 

vyhledávače (tzv. SEO). Účelem linkbuildingu je získat dostatek kvalitních zpětných odkazů, 

které Vám pomohou zvýšit postavení vyhledávání, a tím pádem i návštěvnost. 

Nová ekonomika (digitální ekonomika, internetová ekonomika) – urychlená, náklady šetřící 

a otevřená ekonomika těžící z rozmachu komunikačních technologií (nový pohled na staré 

zákony). 

PaaS (Platform as a Service) - poskytovatel v modelu PAAS poskytuje kompletní prostředky 

pro podporu celého životního cyklu tvorby a poskytování webových aplikací a služeb plně k 

dispozici na Internetu, bez možnosti stažení softwaru. To zahrnuje různé prostředky pro vývoj 

aplikace jako IDE nebo API, ale také např. pro údržbu. 

Portál – internetový rozcestník, brána do Internetu. Je to server, kde každý uživatel najde 

odkazy na internetové stránky s požadovaným obsahem. 

PPC – (pay per click) - platba za kliknutí patří mezi nástroje internetové reklamy. 



 

 

RFID – technologie, které k automatickému rozpoznání lidí nebo předmětů využívají radiové 

vlny. Existuje několik způsobů rozpoznávání, nejobvyklejší však je uložit pořadové číslo dané 

osoby nebo předmětu a případně i další informace na mikročip, který je vybaven anténou. 

SaaS Software as a Service) - aplikace je licencována jako služba pronajímaná uživateli. 

Uživatelé si tedy kupují přístup k aplikaci, ne aplikaci samotnou. 

SCM (Supply Chain Management) - označení jak pro činnost řízení dodavatelského řetězce, 

tak pro software tuto činnost podporující. Obvykle se jedná o celý balík programových 

prostředků, který umožňuje propojení jednotlivých článků dodavatelského řetězce (dodavatel 

- výrobce - distributor - prodejce - zákazník), a tím podstatně zlepšuje jeho schopnost 

reagovat na požadavky zákazníka, např. zkrácením časů dodání. 

SEO (Search Engine Optimization) - metodika vytváření a upravování webových stránek 

takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v 

internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích, které 

odpovídá obsahu, pro danou webovou stránku vyšší pozici a tím četnější a zároveň cílené 

návštěvníky. 

SEM (Search engine marketing) - což znamená marketing ve vyhledávačích. Jedná se o 

marketingový nástroj, další forma on-line reklamy, zaměřený na propagaci a zvyšování 

viditelnosti a známosti webu, tedy navyšování návštěvnosti. 

Server – specificky upravený počítač pro provoz v síti, jedná se o článek, který často slouží 

více subjektům, tvoří ho hardware a softwarové vybavení.  

SOAP (Simple Object Access Protocol) - protokol pro výměnu zpráv založených na XML 

přes síť, hlavně pomocí HTTP. 

Sociální síť - Sociální síť nebo společenská síť (anglicky social network) je služba na 

Internetu, která registrovaným členům umožňuje si vytvářet osobní (či firemní) veřejný či 

částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat 

chat a další aktivity. Někdy se za sociální síť považují i internetová diskusní fóra, kde si 

uživatelé vyměňují názory a poznatky na vybraná témata (těhotenství, automobily, finanční 

poradenství, apod.). Komunikace mezi uživateli sociálních sítí může probíhat buď soukromě 

mezi dvěma uživateli, nebo (nejčastěji) hromadně mezi uživatelem a skupinou s ním 

propojených dalších uživatelů. 



 

 

VoIP (Voice over Internet Protocol) - technologie umožňující přenos digitalizovaného hlasu v 

těle paketů rodiny protokolů UDP/TCP/IP prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média, 

prostupného pro protokol IP. 

Web 2.0 - ustálené označení pro etapu vývoje webu, v níž byl pevný obsah webových stránek 

nahrazen prostorem pro sdílení a společnou tvorbu obsahu. Týká se období od roku 2004 do 

současnosti. 

Workflow - schéma provádění nějaké komplexnější činnosti (procesu), rozepsané na 

jednodušší činnosti a jejich vazby. Obvykle se tímto pojmem popisuje technologie řízení 

podniků, projektů, či zpracování dokumentů. 

WWW – World Wide Web – nejrozšířenější část Internetu. Jedná se o visuelní část sloužící 

převážně k prezentacím. 

XML - obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Je 

zjednodušenou podobou staršího jazyka SGML. Umožňuje snadné vytváření konkrétních 

značkovacích jazyků (tzv. aplikací) pro různé účely a různé typy dat. Používá se pro 

serializaci dat, v čemž soupeří např. s JSON či YAML. Zpracování XML je podporováno 

řadou nástrojů a programovacích jazyků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha II Česká internetová ekonomika ve zkratce 

Internet se v České republice stává široce dostupným, ale podíl uživatelů na celkovém počtu 

obyvatel stále zaostává za evropským průměrem. Nicméně internet již vytvořil silnou 

základnu online spotřebitelů a společností, jejichž úspěch se zvyšuje s jejich angažovaností na 

internetu. I přes poměrně nízký počet online nakupujících jsou čeští online spotřebitelé 

nadprůměrně aktivní. Podíl maloobchodu realizovaného v České republice přes internet je nad 

evropským průměrem. I české firmy využívají internet nadprůměrně a díky tomu se Česká 

republika dostala v oblasti elektronického obchodování na přední místo ve střední a východní 

Evropě. 

Protože se jedná o poměrně novou ekonomickou sílu a její vliv je velmi komplexní, nikdy 

předtím nebyla stanovena skutečná velikost české internetové ekonomiky. Nicméně, stanovení 

hodnoty internetu je stále důležitější jak pro rozhodování vlád a veřejného sektoru, tak pro 

manažery soukromých podniků. V této studii se snažíme nabídnout tuto hodnotu, stejně jako 

širší souvislosti. Abychom mohli začít, podívejme se nejprve na to, jak firmy a spotřebitelé 

internet využívají. 

 

Aktuální lokální uživatelé internetu 

V České republice roste počet lidí, kteří pravidelně navštěvují internetové stránky. Na konci 

roku 2010 bylo v České republice více než 6,5 miliónů aktivních uživatelů internetu. Tento 

počet je dnes oproti roku 2004 díky neustálému rozšiřování internetu téměř dvojnásobný. 

Průměrný český uživatel tráví denně na internetu téměř jednu hodinu. Drtivá většina používá 

internet k odesílání a přijímání e-mailů (80 procent) a k vyhledávání zboží a služeb (70 

procent). Přibližně polovina lidí čte na internetu zprávy a téměř jedna třetina využívá internet 

k levným online telefonním hovorům. 

Čeští uživatelé internetu jsou zanícenými „spotřebiteli“ českých webových stránek. Deset z 

15 nejnavštěvovanějších stránek jsou české weby. Češi preferují lokální webové stránky kvuli 

znalosti jazyka a také proto, že důvěřují lokálně vytvořenému obsahu. Pro srovnání, ve Velké 

Británii byla ve stejném období pouze jediná z 15 nejnavštěvovanějších stránek lokální, v 

Německu tři. 

 

 



 

 

Připojení k internetu 

Díky rychlému růstu v posledních letech je penetrace internetu v České republice přibližně 64 

procent, což je na stejné úrovni jako u většiny zemí a před někteými zeměmi, jako jsou Polsko 

a Rusko. Nicméně, Česká republika stále zaostává za západní Evropou. Západoevropský 

průměr je dnes kolem 70 procent a například severské země mají vyšší než 80 procentní 

penetraci internetu. 

Využívání internetu není v celé České republice rovnoměrné. Asi 2,3 miliónů Čechů nikdy 

nebylo připojeno k internetu. Mnoho těchto lidí žije na venkově s omezeným přístupem k 

internetu. Penetrace širokopásmového připojení je nižší než rozšíření uživatelů internetu 

obecně, jen něco málo přes polovinu všech domácností má širokopásmové připojení. 

Rozšíření mobilního širokopásmového připojení je obdobě nízké, s pouhými 20-25 procenty 

populace, která jsou připojena k internetu pomocí mobilního telefonu. To je pod evropským 

průměrem, který byl v roce 2009 přibližně 30 procent. Je to zčásti důsledkem pozdějšího 

zavádění mobilní infrastruktury poskytovateli mobilních telekomunikačních služeb. Tento 

trend se však mění. V roce 2010 telekomunikační společnosti investovaly do moderních 

mobilních technologií v Praze, ale i v různých městech a regionech po celé zemi.Tyto 

investice budou v roce 2011 pravděpodobně pokračovat. Očekáváme, že lepší mobilní 

pokrytí, spolu s rostoucí popularitou chytrých telefonů, povede k většímu využívání 

mobilního internetu v České republice. 

 

Nakupování na internetu 

 V roce 2009 asi 24 procent dospělých, což jsou téměř 2 milióny lidí v České republice, 

zakoupilo zboží přes internet. Toto číslo je pomměrně skromné, porovnáme-li je s čísly z 

vyspělých zemí západní Evropy. V severských zemích a Velké Británii na internetu nakupuje 

až 60 procent dospělé populace. Nicméně čeští zákazníci nakupující online patří k těm 

aktivnějším v Evropě. V roce 2009 celkem na internetu utratili přibližně 37 miliard Kč, což je 

přibližně 19 000 Kč na osobu. Jinými slovy, kolem 14 procent svých celkových 

maloobchodních nákupů realizují přes internet. 

Pro některé kategorie zboží, jako je spotřební ekonomika, mají tradiční kamenné obchody v 

Čechách omezený výběr. Užší výběr ve srovnání se západní Evropou je spojen s celkovou 

nižší maloobchodní plochou na obyvatele. Tento užší výběr a méně nákupních ploch je také 



 

 

spojeno s vyššími relativními cenami ve srovnání například s Německem a Velkou Británií 

díky omezené konkurenci. Není pak překvapením, že počítače a spotřební elektronika jsou 

nejpopulárnější kategorie zboží, u kterých Češi naplno využívají výhod nakupování na 

internetu. 

Jednou ze zvláštností nakupování přes internet v České republice je, že nejčastějším 

způsobem úhrady je platba na dobírku, která je považována za bezpečnější při nákupech 

online. V roce 2010 byla téměř polovina všech online objednávek zaplacena na dobírku a 10 

procent v místě prodeje. Téměř jedna třetina byla uhrazena prostřednictvím bankovních 

převodů a jen 10 procent bylo zaplaceno kreditními kartami nebo prostřednictvím systému 

typu PayPal nebo PaySec. 

 

Zvyšování produktivity 

Těm, kteří jej přijmou, pomůže internet zvýšit produktivitu. Ze studie Evropské komise 

vyplývá, že přijetí nástrojů a procesů e-commerce nebo e-fakturace významně zvyšuje 

produktivitu práce. Průzkum BCG malých a středních podniků tento závěr podporuje. 

Přibližně polovina podniků, které aktivněji využívají internetové nástroje odpověděla, že 

internet zvýšil jejich produktivitu. Ze studie Světové Banky vyplývá, že penetrace 

širokopásmového připojení k internetu má pozitivní dopad nejen na jednotlivce a firmy, ale 

znatelně přispívá i k celkovému ekonomickému růstu země. 

Zdroj: Červenka, Kálovec, Šabata, 2010 
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