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Abstrakt (česky): 

Hlavním cílem práce je popsat specifika internetového podnikání s ohledem na odhalení 

příčin úspěchu či naopak neúspěchu firem v internetovém prostředí. V rovině teoretické je 

v této souvislosti záměrem práce charakterizovat vliv internetu na principy podnikání a dát 

tak čtenáři ucelený obraz o jeho dopadech na současnou podnikatelskou sféru. 

V návaznosti na cíl práce je potřeba prakticky prozkoumat, jaké možnosti nabízí 21. století 

v oblasti integrace moderních firemních nástrojů, které umožňují hladší přístup k firemním 

informacím a znalostem a zda jejich efektivní optimalizace je klíčem k úspěšnému 

podnikání na internetu.  

Přínosem této práce je praktické zhodnocení výzev, které přináší do firem neustálý vývoj 

informačních a komunikačních technologií, které může být využito pro podporu 

rozhodování při výběru vhodné kombinace firemních nástrojů.  

 

 

Abstract (in English): 

The main goal of diploma thesis is to describe the internet business specifics with focus of 

identifying the causes of success or failure of companies on the Internet. At the theoretical 

level in context of thesis is to characterize the influence of the Internet on business 

principles and give to the reader a complete picture of its impact on current business. 

Following the main aim of the theses will need a virtually explore the possibilities which 

offer 21st century in the integration of modern business tools that allows smoother access 

to corporate infomation and knowledge and If their effective optimatization is the key to 

a uccessful business on the internet. 

The contribution of this thesis is to evaluate the practical challenges for companies which 

brings continual development of information and communication technologies that can be 

used for support of decision making in selecting an appropriate combination of business 

tools. 
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Předmluva 

Diplomová práce pojednává o tom, jak rychlý vývoj nových technologií především 

internetu ovlivňuje podnikání a poukazuje na problémy i příležitosti s ním spojenými. 

Důležitým faktorem při volbě tématu byla možnost věnovat se věcem, kterým bych se 

chtěl věnovat i po dopsání práce. K výběru tématu mne také inspirovaly zkušenosti získané 

v prostředí internetového podnikání a nutkání získat širší znalosti z této oblasti. Internet se 

stal automaticky součástí našeho života. Co máme nejvíc na očích, o tom často víme 

nejméně, ať jde o lidi kolem nás, o přírodu nebo o technické vymoženosti, mezi které 

internet patří. Aniž bychom nad tím hlouběji přemýšleli, využíváme internet k nákupům 

nebo minimálně k získávání informací o zboží, možná u transakcí přes internet jsme více 

obezřetní, zda nehrozí nějaké nebezpečí podvodu. Ale jakým způsobem jsou online platby 

zabezpečeny, to nás vesměs nezajímá. Funguje to, můžeme tomu rozumět po technické 

stránce, což může být zajímavé, anebo po stránce ekonomické, právní, sociologické, 

filozofické, což může být mimořádně zajímavé a nejlepší na tom všem je, že pro pochopení 

principu, na jakém to funguje, ryze technické znalosti vůbec nepotřebujeme. Po volbě 

tématu jsem prošel základní poznatky a naznačil směr, kudy se bude téma ubírat a tak 

vzniklo zadání diplomové práce. Přesto, že jsem se snažil tohoto směru držet, při 

postupném získávání více informací a poznatků se téma od původního zadání odlišilo. 

Důvodem je především komplexnost a proměnlivost celého tématu, jakým internetové 

podnikání bezesporu je.  



 

 

 

„Každé ráno se v Africe probudí gazela. 

Ví, že musí běžet rychleji než nejrychlejší lev, jinak nepřežije. 

Každé ráno se v Africe probudí lev. 

Ví, že musí dohnat nejpomaleji běžící gazelu, jinak zemře hlady. 

Není důležité, jsi-li lev, nebo gazela.  

Když vyjde slunce, raději začni utíkat.“ 

Africké přísloví 
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Úvod 

V současné době se lidská společnost nachází ve vývojové fázi obecně nazývané informační 

společnost. Tato společnost je zpravidla definována jako společnost, v níž kvalita života, 

perspektiva sociálních změn a ekonomického rozvoje závisí v rostoucí míře na informacích. 

Technickým základem informatizace společnosti je rozvoj elektroniky, informatiky, 

informačních a komunikačních technologií (ICT), respektive internetu. Na tyto sociální 

změny reaguje i podnikatelský sektor. Obchodování na internetu je fenoménem 21. století 

a objem utracených finančních prostředků u nás i v zahraničí neustále roste. Podnikání na 

internetu se od klasického podnikání v obchodně-právních vztazích neliší, přesto se 

domnívám, že je potřeba se v rámci této diplomové práce zabývat jeho obecnou povahou 

a vytvořit tak ucelený přehled jeho hlavních specifik. 

Cílem této práce bude popsat specifika internetového podnikání s ohledem na odhalení příčin 

úspěchu či naopak neúspěchu firem v internetovém prostředí. V rovině teoretické je v této 

souvislosti záměrem práce charakterizovat vliv internetu na principy podnikání a dát tak 

čtenáři ucelený obraz o jeho dopadech na současnou podnikatelskou sféru. V návaznosti na cíl 

práce bude potřeba prakticky prozkoumat, jaké možnosti nabízí 21. století v oblasti integrace 

moderních firemních nástrojů, které umožňují hladší přístup k firemním informacím 

a znalostem a zda jejich efektivní optimalizace je klíčem k úspěšnému podnikání na internetu.  

Tato diplomová práce zřejmě čtenáři nenabídne podrobný návod, jak se stát úspěšným 

podnikatelem nebo jak zbohatnout na internetu. Zato definuje a popíše prostředí, do kterého 

podnikatel vstupuje a subjekty, které jsou jeho součástí. Díky konkrétním praktickým 

příkladům i příkladům z minulosti by měla pomoci čtenáři pochopit, s jakými situacemi se lze 

při podnikání na internetu setkat. Měla by být hlavně informačním zdrojem či základem pro 

následné studování podrobnějších témat tak rozsáhlého a proměnlivého fenoménu. 

První kapitola diplomové práce Teoretická východiska internetového podnikání má za cíl 

seznámit čtenáře s důležitými pojmy, které budou v práci využívány. Považuji za důležité 

zmínit termíny jako nová ekonomika, informační společnost či globalizace, které poslouží 

k pochopení širších souvislostí jejich dopadů na vývoj elektronického podnikání.  Jelikož 

technickým prostředkem, který má vliv nejen na ekonomické prostředí a podnikání je internet, 

je zde uveden jeho stručný chronologický vývoj od původně využití pro vojenské 

a akademické účely, až po jeho široké komerční rozšíření. Nakonec zde budou definovány již 

zavedené pojmy jako e-business a e-commerce.  
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Ve druhé kapitole se zaměřím na některá specifika internetového podnikání. Jak již bylo 

zmíněno v definici cíle práce, internetové podnikání má svá specifika, která budou v této 

kapitole rozebrána. Ať se již jedná o geografickou neomezenost, kde hranice států odrážejí 

skutečné a významné rozdíly mezi lidmi žijícími na různých místech, v odlišných politických 

systémech, což má výrazný vliv právě na internetové podnikání. Pro médium, které mělo 

zlikvidovat hranice, se ironií osudu ukazuje geografická poloha, jako jeden z významných 

faktorů pro nabídku smysluplných služeb. Každá země je specifická s různými zákaznickými 

preferencemi, na které je potřeba přizpůsobit svůj produkt, službu či způsob komunikace. 

Dalšími specifiky mohou být lepší informovanost, platební metody, důvěra v obchodníka 

a jeho reputace a další. Zřejmě není reálné postihnout kompletní výčet jednotlivých specifik, 

přesto se v této kapitole pokusím vytvořit ucelený souhrn těch hlavních s ohledem na jejich 

vliv na úspěch či neúspěch v podnikání.  

Třetí kapitola diplomové práce se zabývá novými trendy obchodních modelů a vývojem či 

proměnou těch starých. Cílem této kapitoly není uvést vyčerpávající přehled všech možných 

internetových obchodních modelů, což by ani nebylo s ohledem na rozsah tématu možné, ale 

podchytit výrazné změny, které dochází ve 21. století. Budou zde uvedeny základní modely 

elektronického obchodování, ze kterých vychází modely další. Poté zde uvedu nejnovější 

trendy, které představují pokrok a proměny na online trhu. Zde budou podrobněji rozebrány 

internetové srovnávače a slevové portály, které představují přesnou ukázku toho, jak by měl 

úspěšný dot-com vypadat. Dosahují totiž obrovských tržeb a spojují prodejce a spotřebitele na 

mezinárodní úrovni. Obchodování na internetu se neustále proměňuje a pro firmy, které 

hledají stále více možností jak proniknout na trh či získat zákazníky, se nabízí stále nové 

možnosti a příležitosti. 

Čtvrtá kapitola Analýza vlivu moderních firemních nástrojů na úspěšnost firmy vychází 

z mých praktických zkušeností při správě elektronického obchodu a studiem zejména odborné 

literatury. Má za cíl pokusit se analyzovat dostupná řešení moderních firemních nástrojů 21. 

století. Úspěch dnešních internetových firem a jejich konkurenceschopnost často závisí na 

integraci jednotlivých systémů. Dnes prakticky "nelze" provozovat internetový obchod střední 

velikosti bez absolutně dokonalé integrace s ERP systémem, logistickým systémem či bez 

spolehlivého napojení na databáze dodavatelů. Toto jsou důležité faktory, které bude potřeba 

hlouběji prozkoumat, protože mohou mít vliv na úspěšnost v podnikání. Zákazníci 

i dodavatelé jsou čím dál více ovlivňování internetem. Firmy si tohoto trendu všímají 

a investují nemalé prostředky do IT infrastruktury. Cílem této kapitoly je zhodnotit, zda 
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investice do systémů jako ERP, CRM, SCM, Cloud computingu mohou být jedním 

z hlavních  faktorů úspěšného a efektivního internetového podnikání. 
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1 Teoretická východiska internetového podnikání 

Rozvoj lidské společnosti je od pradávna spojován s pokrokem. Je z historického pohledu 

obecně přijímaným faktem, že v té nejobecnější rovině pokrok znamená zvyšování blahobytu 

členů společnosti. Nejinak tomu bylo i v minulosti a je tomu tak i dnes, kdy společnost 

s cílem neustále zvyšovat svou životní úroveň přichází s inovacemi ve všech sférách lidského 

života.  

Z hlediska tématu se diplomová práce zaměří především na vývoj a technologický pokrok, 

k němuž docházelo a dochází pouze v jedné specifické oblasti, jakou je výměna a přenos 

informací. Díky pokroku, technickým a technologickým inovacím, ke kterým dochází zhruba 

od 2. poloviny 20. století, bývá dnešní civilizace označována jako společnost žijící v tzv. 

informačním věku, nebo také informační společnost (Castells, 2000). Technickým 

prostředkem, který takovéto propojení jednotlivých členů společnosti mezi sebou navzájem 

umožnil a dokáže zprostředkovat přenos a sdílení jednotlivých informací bez ohledu na 

geografickou polohu v řádu nejmenších časových jednotek, je internet
1
. 

1.1 Nová ekonomika 

Vymezení termínu nová ekonomika (new economy) není až tak snadné. Je charakterizovaná 

jako fenomén založený na unikátní kombinaci změn v organizaci a rozhodování 

ekonomických subjektů, rozvoje informačních a komunikačních technologií ICT, rozvoje 

lidských zdrojů zejména informační společnosti. Tento vývoj vede nejen k relativně 

stabilnějšímu hospodářskému růstu, ale ke skutečnému růstu kvality života celé společnosti.  

Nová ekonomika představuje důsledky transformace výrobkově orientované ekonomiky na 

ekonomiku služeb. Termín nová ekonomika se také uvádí v souvislosti s prasknutím bubliny 

dot-comů viz podkapitola Zrod komerčního internetu. 

V zjednodušené formě je možné charakterizovat novou ekonomiku jako označení změn, které 

v ekonomice vyvolává příliv páté Kondratěvovy vlny, tedy rozvoj informačních 

a komunikačních technologií. Základním teoretickým východiskem pro pochopení pojmů 

nová ekonomika a informační společnost je inovační mechanismus dlouhodobých 

hospodářských cyklů, za jehož tvůrce je považován rakouský ekonom Joseph Alois 

                                                 
1
 Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou 

počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Je logicky propojen do jednoho celku prostřednictvím 

globálního adresního prostoru založeného na protokolu IP (Internet Protocol) a jeho následných rozšířeních. Je 

schopen podporovat komunikaci prostřednictvím rodiny protokolů TCP (Transmission Control Protocol).  
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Schumpeter (1883-1950). Schumpeter sestavil ucelený systém hospodářských cyklů 

a empiricky dokázal, že jsou determinovány pokroky ve vědeckotechnickém rozvoji 

(inovacemi obecně). Ve svých pracích Schumpeter navazoval především na poznatky ruského 

ekonoma Nikolaje Dimitrijeviče Kondratěva (1892-1938), jehož jméno nesou dlouhodobé 

cykly (vlny trvající 45 až 60 let) vyvolané inovacemi nejvyšších řádů. Schumpeter sám 

definoval tři Kondratěvovské vlny - období uhlí a páry (1770-1840), období železnic 

a mechanizace výroby (1840-1890) a období elektřiny (1890-1940). Americký ekonom Foster 

později definoval navazující čtvrtou vlnu - období elektroniky a mikroelektroniky (1940-

1990). Už v tomto období se začalo rozvíjet odvětví informačních technologií a došlo ke 

zrodu telekomunikačního sektoru. Současná pátá Kondratěvova vlna se nejčastěji označuje 

jako období informačních a komunikačních technologií (ICT). Lze ji také označit za období 

globální informační společnosti (Šmihula, 2005). 

 

Obrázek 1: Model Kondratěvových vln 

Zdroj: vlastní přepracování zdroje (Wikipedia, 2013) 

Tento proces přeměny byl definován známými futurology, sociology a propagátory 

globalizace. Např. známý sociolog Daniel Bell v roce 1973 předložil v díle The coming of 

Post-Industrial Society svou teorii postindustriální společnosti, kterou charakterizuje posun 

těžiště od výroby ke službám, rostoucí význam informací a vědy, který způsobí také jiné 

sociální rozvrstvení společnosti (Wikipedia, 2011a). Propagátor digitální kultury Kevin Kelly 

neuvádí explicitní definici Nové ekonomiky. Domnívá se, že informace jako taková není 

schopna vysvětlit změny, ke kterým má v této ekonomice docházet, a proto preferuje název 

Síťová ekonomika (Network Economy) před termíny Nová ekonomika nebo Informační 

ekonomika. Základem fungování Síťové ekonomiky je vytvoření sítí. To je podle Kellyho 



 

18 

 

umožněno technologickým vývojem, jehož výsledkem jsou mikročipy, které jsou čím dál tím 

menší a jejichž ceny neustále klesají (Kelly, 1997). Předpokladem efektivního fungování 

Síťové ekonomiky je propojení co největšího počtu objektů pomocí těchto mikročipů. 

Nejedná se jen o počítače a jejich propojení v podobě internetu, přestože ten je podle Kellyho 

(1997) zářným příkladem, ale téměř všech věcí, které nás obklopují. „Hloupé části, když jsou 

vhodně propojeny, přinášejí chytré výsledky“ (Kelly, 1997). Význam takovéhoto propojení 

přirovnává k fungování lidského těla („chytrý“ mozek vyhodnocuje zprávy „hloupých“ 

neuronů) či k internetové síti, jež propojuje jednotlivé počítače. 

Optimistický pohled na novou ekonomiku vystřídaly poněkud realističtější názory po roce 

2000, kdy odvětví internetového podnikání přestalo prosperovat, než jak tomu bylo na konci 

90. let, kdy si tento vývoj nikdo nedovolil ani předpokládat (viz Očko, 2010). Jak uvádí Očko 

dále v textu, jako synonyma pro novou ekonomiku jsou rovněž používány pojmy 

„Postindustriální ekonomika či společnost“, „Informační společnost“, „Znalostní ekonomika“, 

„Digitální ekonomika“ a další. Přesto pojem „Nová ekonomika“ je výrazně širší, než jiné 

uvedené pojmy používané často pro pojmenování (více nebo spíše méně) téhož a „novost“ 

ekonomiky v této souvislosti je pojem velmi relativní (Očko, 2010).  

V této souvislosti proto jako nejvýstižnější termín uvádí Informační ekonomika. Tento pojem 

naznačuje, že rozvoj internetu znamená také změněnou roli informace v současné ekonomice. 

Termín Informační ekonomika poté charakterizuje jako výraz pro současnou podobu světové 

ekonomiky, kdy do všech jejich odvětví již nějakým způsobem zasahují informační 

a komunikační technologie, které v různé míře a různým způsobem ovlivňují mechanismy 

fungování jednotlivých sektorů, chování zákazníků, dodavatelů a dalších subjektů na trzích, 

přičemž role informací a aplikovaných znalostí se stává klíčovou pro rozvoj ve všech 

oblastech ekonomiky (Očko, 2010).  

Zlatuška termín Informační ekonomika charakterizuje jako ekonomiku, v níž rozhodující 

úlohu hrají informace, které mohou u neomezeného počtu příjemců aktivovat poznatky, teorie 

a inovace s vysokou tržní hodnotou, přičemž tržní cena informačního zdroje je zanedbatelná. 

Informační ekonomika je založena na novém druhu sociálních vztahů a kulturních hodnot, 

opírajících se o rostoucí vliv ICT, informačního průmyslu a informačního trhu. Informace 

v této ekonomice nejsou pouze podkladem pro rozhodování; důležitosti nabývá sama 

komunikační infrastruktura, informační procesy a realizované transakce v digitálním světě. 

Informační ekonomika překonává tradiční ekonomiku v tom, že není vázána na hmotné 

produkty, ale pracuje se zdroji, které jsou svojí podstatou nevyčerpatelné. Vytváří proto zcela 
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nové ekonomické priority a příležitosti. Informační ekonomika využívá komunikačních sítí 

k zmnohonásobení výnosů a posílení trhu. Zmenšuje se tak role geografické odlehlosti 

a vzrůstá úloha zrychlování inovačního cyklu ICT (Zlatuška, 2000). 

Nová ekonomika implikuje restrukturalizační procesy dodavatelského řetězce, řízení vztahů 

se zákazníky a systémy údržby a podpory zákazníka. Vznikají nové typy společností. Vzniká 

prostor pro nové produkty a služby nabízené prostřednictvím internetu. 

Pro tuto ekonomiku je charakteristická a často používaná předpona "e", respektive přívlastek 

"elektronický". Mezi nejčastěji používaná spojení patří e-business, e-commerce, e-

procurement, e-SCM, e-marketing, e-payments. Mimo oblast podnikání jsou to například e-

learning nebo e-government a další (Froulík, 2005). 

Bariéry růstu informační ekonomiky poté představují především: 

 Nedostatečné vnímání příležitostí a hrozeb elektronického obchodu; 

 Nedostatečná informovanost managementu; 

 Nedostatek kompetentních schopností; 

 Zažitá kultura v podnicích, která nedostatečně podporuje změny. 

1.1.1 Informační společnost 

Pokud se budeme držet vazby na teorii dlouhodobých ekonomických cyklů, popsaných výše, 

lze pak předchozí stádia ve vývoji informační společnosti odvodit podle dosavadních 

Kondratěvovských vln. Zatímco stávajícímu období budou dominovat interaktivní média, 

jako je internet nebo digitální televize, a bezdrátové komunikační sítě, předchozí stádium ve 

vývoji informační společnosti bylo obdobím klasického analogového televizního vysílání 

a pevných telefonních sítí. Ve vzdálenější minulosti plnily úlohu rozhodujícího informačního 

média rozhlas a tisk. V oblasti komunikace to bylo telegrafní spojení, nebo například 

železniční doprava (Froulík, 2005). 

Pojem „Informační společnost“ zastřešuje současné chápání socio-ekonomického prostředí, 

v němž na počátku 21. století žijeme, a který akcentuje skutečnost, že ústředním momentem 

kvalitativního posunu ve způsobu fungování naší společnosti je změna v chápání a přístupu 

k informaci (Očko, 2004). 
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V  přemýšlení o trendech směřování vývoje společnosti k tzv. informační a či dnes již také 

nazývané znalostní společnosti, není možné opomenout publikace světově významného 

futurologa Alvina Tofflera 2. poloviny 20. století. 

Tofflerova základní trilogie se tematicky i dekádou vlastního vydání stupňuje (Papík, 2001): 

 1970: Future Shock (Šok z budoucnosti); 

 1980: The Third Wave (Třetí vlna); 

 1990: Powershift (Přeměna moci). 

Tofler (1990) definuje přeměnu společnosti ve svém díle Třetí vlna následujícím způsobem:  

„Nová civilizace sebou přináší nové formy života rodiny, změnu způsobu práce, lásky 

a  života, novou ekonomiku, nové politické konflikty, a při tom všem i změnu vědomí. Až dosud 

lidská rasa zažila dvě velké vlny přeměn, z nichž každá do velké míry potlačila předcházející 

kultury či civilizace a nahradila je způsobem života, který si lidé předcházejících generací 

nedovedli ani jen představit. První vlna přeměn - zemědělská revoluce trvala několik tisíciletí. 

Druhá vlna - nástup industriální civilizace - netrvala déle než tři sta roků. Dnes jsou dějiny 

ještě rychlejší a je pravděpodobné, že Třetí vlna se přežene dějinami a završí se v průběhu 

několika desetiletí. A co je nejdůležitější, jak uvidíme později, civilizace Třetí vlny začne 

překonávat historické odtržení výrobce a spotřebitele - osoby produkující zboží od osoby 

produkty konzumující - začne tak vytvářet ekonomiku zítřka. Roste počet uživatelů počítačů, 

kteří jsou dnes zapojení do "počítačových konferencí". Každý uživatel, vzdálený několik 

časových pásem, se může rozhodnout posílat nebo vyhledávat údaje tehdy, když to je pro něho 

nejvýhodnější. Dnešní uvědomělí podnikatelé vědí, jak vyrábět "na míru" (a ne 

standardizovat) s co nejnižšími náklady a nacházejí důmyslné způsoby aplikací nejnovější 

techniky na individualizaci výrobků a služeb. Všude okolo sebe vidíme známky uvědomování 

si hranic tak velmi vychvalovaných úspor z rozsahu výroby a skutečnosti, že mnohé 

organizace tyto hranice překročily. Korporace dnes aktivně hledají způsoby, jak zmenšit svoje 

pracovní jednotky. Rozměry výroby se prudce snižují v důsledku zavádění nových technologií 

a přesunu k službám“.  

Hlavními rysy informační společnosti jsou převaha práce s informacemi, interaktivita, 

integrace a globalizační tendence. Z technologického pohledu lze říci, že informační 

společnost je společnost s vysokou mírou využívání ICT založených na prostředcích 
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výpočetní techniky a s nimi spojenou digitalizací. Informační společnost tak v podstatě 

označuje společnost v období nové ekonomiky (Froulík, 2005). 

V rozvinutých ekonomikách vytvářejí služby v současné době více jak polovinu produktu. 

Ve Spojených státech amerických vytváří terciální sektor dokonce již více než 80 % HDP. 

Vedle široké skupiny veřejných služeb, stavebních prací, dopravy, zdravotnictví, obchodu, 

médií, finančních služeb, vzdělávání a telekomunikačních služeb je velká část produktu 

tvořena službami z oblasti výzkumu, poradenství, ochrany životního prostředí, zdravého 

životního stylu či volného času (kultura, sport, cestování a podobně). 

Před negativy informační společnosti varuje ve svém románu 1984 George Orwell, a to ve 

vizi „Velký Bratr tě sleduje“ (viz také Papík, 2010). „Jakákoliv totalitní společnost propojená 

dnes elektronickými sítěmi a disponující vysoce rozvinutými technologickými, zejména 

digitálními a telekomunikačními prostředky dovedenými k dokonalosti sledování pohybu osob 

a záznamovými (paměťovými) médii se může stát velmi nebezpečnou pro svobodu 

a demokracii současného světa“. Jiří Cejpek ještě dodává, že v podobě informačních 

technologií, určených svými tvůrci k usnadnění a obohacení kvality života, dostaly režimy 

nový mohutný nástroj. Informační technologie lze jako každý jiný nástroj využít ve prospěch 

člověka, ale také ho zneužít k teroru, k orwellovskému dohledu nejen nad konáním, ale také 

myšlením lidí, a tak vytvořit zcela falešnou iluzi svobody, protože „nejstrašnější je 

koncentrák plný šťastných vězňů přesvědčených o své svobodě“ (Cejpek, 2007).  

Pokud se podíváme na dnešní moderní technologie, GPS lokátory v mobilních telefonech, 

nanotechnologie, kvantové počítače a například na novodobý případ Edwarda Snowdena, 

bývalého systémového administrátora pracujícího pro americkou Národní bezpečnostní 

agenturu (NSA) a zaměstnance CIA, který do tisku vynesl informace o masivním sledování 

telefonů a elektronické komunikace ze strany bezpečnostních služeb USA, nejsme od 

Orwellova varování daleko. Bohužel rozbor úvah o negativních dopadech informační 

společnosti není předmětem této diplomové práce. 

1.1.2 Globální informační společnost 

Jedním z hlavních problémů současné doby je problém globalizace. Jediné kritérium, na 

kterém se teoretici tohoto problému shodnou, je to, že „globalizace je spontánní, neřízený 

proces stále intenzivnější integrace zemí světa v jediném ekonomickém systému.“(Mezřický, 

2006). Na tento problém se dá pohlížet z různých hledisek, např. sociálního, psychologického, 

politického, kulturního či ekonomického. 
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Internet dnes dělá z celého světa „jeden trh“. Tato infrastruktura umožňuje nejen obstarávání 

práce za nejlepší cenu, v nejvyšší kvalitě a z nejlepšího místa, ale také neobyčejně zvyšuje 

možnosti sdílet postupy a zkušenosti. Nikdy dřív tolik neplatilo, že se můžeme od sebe 

vzájemně tolik naučit. Světu to velice prospívá. Hospodářství pohání integraci a integrace 

pohání hospodářství (Friedman, 2007). 

Elektronické obchodování je nezbytným předpokladem zapojení se do globální ekonomiky 

a jejich trhů. S rozvojem elektronického obchodů ztrácí na významu národní ekonomika 

a ekonomické dění se bude odehrávat na jednom společném trhu. Mezi nesporná pozitiva 

patří malé náklady na vstup na trh, nízké provozní náklady, vysoká rychlost a efektivita všech 

procesů, vzájemné interakce mezi subjekty není omezena časově ani teritoriálně, rozšíření 

nabídky a poptávky po zbožích a službách, což povede k větší konkurenci a větší efektivitě 

a tedy ke snížení cen a zvýšení kvality k větší spokojenosti zákazníků. Hrozbou 

elektronického obchodu se může stát otevření dalších prostorů pro daňové úniky, praní 

špinavých peněz a šíření protizákonných a asociálních jevů (Froulík, 2005). 

Pojem globalizace označuje proces, jímž se předměty, vztahy a procesy globalizují a postupně 

se tak stávají globálními. O řadě z nich lze hovořit jako o globálních teprve až s masovým 

rozšířením moderních informačních a komunikačních technologií, tedy s příchodem nové 

ekonomiky a s tím souvisejícím rozvojem informační společnosti viz předchozí kapitoly 

(Froulík, 2005). 

Vznikající prostředí lze velmi výstižně pojmenovat spojením globální informační společnost 

(Froulík, 2005).
 
Ta přináší celou řadu vynikajících možností, například možnost snadno 

cestovat, bavit se, komunikovat nebo obchodovat. Vedle toho však vznik globální informační 

společnosti přináší celou řadu problémů, například hromadné rozesílání nevyžádané pošty, 

nabourávání informačních systémů nebo tvorbu a distribuci počítačových virů.  

Kyberkriminalita a kyberterorismus se stávají ve 21. století stále častěji významným tématem. 

Útočník (například programátor nebo skupina programátorů) dokáže dnes z výkonného 

počítače zlikvidovat obchodní konkurenci, vykrást banku, vloupat se do utajovaných dat 

podniků, odstavit energetickou síť, či narušit vojenské operace (Kužel, 2012). I když většina 

zemí intenzivně sleduje počítačové sítě a analyzuje provedené útoky, odhalování útočníků 

ztěžují obecně platná lidská práva, anonymita, kterou internet poskytuje, útoky vedené napříč 

více státy a další faktory, jako například nedostatečně sladěná či nejednotná legislativa 

v jednotlivých zemích (Kužel, 2012). 
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V této kapitole jsme se věnovali vybraným termínům jako je nová či spíše informační 

ekonomika a informační či globální informační společnost, jejichž uvedením do souvislostí 

s technologickým vývojem lze pochopit, jakým způsobem se začalo formovat elektronické 

obchodování. Především zde sehrál významnou roli vynález internetu, který má významný 

vliv nejen na ekonomické prostředí a podnikání, ale na celou společnost. Proto se následující 

podkapitola bude zabývat jeho vývojem a komerčním rozšířením. 

1.2 Éra internetu 

Vznik a vývoj internetu patří mezi klíčové historické momenty nejen technologického, ale 

i sociálního a informačního vývoje lidstva. Internet se stal pro spoustu lidí jednoznačně 

převažujícím prostředkem komunikace, který v posledních letech exponenciálně zvyšoval 

počet svých uživatelů, až se dostal na pozici nejdůležitějšího masového média dnešní doby. 

Současný internet, často nazývaný jako celosvětová informační síť, představuje jeden 

z příkladů úspěšné investice v oblasti výzkumu a vývoje. Historie internetu byla ovlivněna 

řadou aspektů, mezi které patří aspekty technologické, informační a společenské 

(Internetsociety, 2012). V souvislosti s internetem nelze mluvit pouze o komunikaci, ale je 

třeba zmínit jeho informační roli, dále fakt, že představuje centrum zábavy, obchodní místo 

a v neposlední řadě místo sociální interakce. Internet se od svého vzniku výrazně změnil. 

Tento vývoj lze z evolučního hlediska shrnout jako přechod od sítě označované jako Web 1.0 

k označení Web 2.0. Ve stručnosti to znamená, uživatelé internetu se více včlenili do 

samotného procesu vytváření vlastního obsahu internetu.  

Internet je součástí vyšší struktury nazývané kyberprostor
2

 (cyberspace). Termín 

„Kyberprostor“ je třicet let starý, byť teprve v posledních 10 – 15 letech získává reálnou 

podobu (Kužel, 2012). Vymyslel jej už v roce 1982 známý americký spisovatel sci-fi William 

Gibson (zakladatel literárního směru zvaného „kyberpunk“), který ho použil nejprve 

v povídce s názvem Burning Chrome a později ve svém slavném románu Neuromancer z roku 

1984. 

                                                 
2
 Např. Věra Zelinková z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity kyberprostor s využitím zahraničních 

pramenů definuje jako „nehmotný svět informací, který vzniká vzájemným propojením informačních 

a komunikačních systémů. Toto prostředí umožňuje vytvářet, uchovávat, využívat a vzájemně si vyměňovat 

informace. Zahrnuje počítače a databáze propojené komunikačními systémy, jako například celosvětovou síť 

internet. Kyberprostor využívá nové možnosti komunikace, jako jsou například emaily, webové stránky, 

počítačové sítě, telefony, faxy a videokonference. Nicméně je imaginárním místem, na které se nevztahují 

omezení fyzického světa. To mimo jiné umožňuje vznik nových identit - uživatel opouští své fyzické tělo 

a pobývá v tomto (virtuálním) prostředí bez něj. 
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S lehkou nadsázkou lze říci, že kyberprostor je pátou dimenzí našeho bytí – realitou, se kterou 

a ve které se musíme naučit žít (Kužel, 2012). Je dnes prostorem pro podnikání, vzdělávání, 

vyhledávání či získávání informací, nakupování, zábavu… 

 

Obrázek 2: Kyberprostor 

Zdroj: (Wikipedia, 2008) 

Pro správné pochopení některých základních myšlenek a principů, na kterých je postaven 

dnešní internet, je vhodné zmínit stručnou historii jeho vzniku a jeho následné uvolnění pro 

komerční účely. 
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1.2.1 Stručná historie internetu 

V 60. letech, v době vrcholící studené války, se začaly ve Spojených státech amerických 

objevovat myšlenky na vytvoření sítě, která by navzájem propojovala nejdůležitější vojenské, 

vládní a vědecko-výzkumné počítače. Motivace byla na začátku veskrze vojenská (přežití 

v případě jaderného útoku). Z toho vyplynul i základní požadavek, aby byla síť 

decentralizovaná, která bude schopna fungovat i v případě výpadku některého z uzlů sítě. 

Současně mělo platit, že všechny uzly měly být rovnocenné, každý z nich měl mít možnost 

vysílat i přijímat zprávy. Všechny zprávy měly být posílány po částech (paketech), každý 

paket
3
 měl být vybaven adresou určení. Pakety měly být posílány mezi uzly sítě. To je na 

první pohled naprosto samozřejmé, ale nově zavedeným principem bylo, že cesta paketu 

napřič sítí mezi dvěma uzly nebyla trvale definována. Tato myšlenka byla zabudována právě 

z důvodu nebezpečí zničení jednoho uzlu. Pokud by taková situace skutečně nastala, pak 

ostatní uzly sítě mohou i nadále mezi sebou komunikovat. Tímto způsobem funguje internet 

dodnes. 

První testovací síť, založena na výše uvedených principech, byla instalována v roce 1968 

v Národní výzkumné laboratoři (National Research Laboratory) ve Velké Británii. Poté přišlo 

americké ministerstvo obrany s požadavkem vybudovat podobnou síť v USA. Za tímto 

účelem vyčlenilo finanční prostředky prostřednictvím agentury DARPA (Defense Advanced 

Research Project Agency). Na podzim roku 1969 byly propojeny první čtyři uzly – UCLA 

(University of California, LA), SRI (Stanford Research Institute), UCSB (University of 

California, SB) a University of Utah. Síť dostala označení ARPANET (Advanced Research 

Projects Agency Network. 

Síť ARPANET slavila úspěch, a to nejen pokud jde o samotné ověření nových technických 

principů, ale i pokud jde o její praktické využití. Čím dál tím více akademických pracovišť 

mělo zájem na připojení k této síti a jejím rutinním používání. Díky tomu počet uzlů 

ARPANETu rostl – v roce 1971 to bylo 16 uzlů, o rok později již 37 uzlů. Zajímavé bylo, že 

hlavním využitím sítě se nestalo vzdálené používání počítačů, ale komunikace 

prostřednictvím elektronické pošty a první elektronické konference. Kromě konferencí 

sloužících k výměně vědeckých informací se objevily i konference určené pro zábavu např. 

SF-Lovers pro fanoušky sci-fi (Sklenárek, 2001). 

                                                 
3
 Paket označuje v informatice blok dat přenášený v počítačových sítích založených na přepojování paketů, kde 

je možné přenášet data i při výpadcích některých spojů. 
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Rok 1973 se stal významným připojením prvních dvou neamerických institucí – britské 

University College of London a norské Royal Radar Establishment. V té době již bylo jasné, 

že myšlenka decentralizované sítě s přepojováním paketů je správným řešením pro síť, která 

měla být robustní a současně snadno rozšiřitelná. Brzdou dalšího růstu mohl ovšem být trochu 

provizorní a experimentální charakter sítě. Šlo především o protokol NCP (Network Control 

Protocol), který právě zabezpečoval základní komunikaci na bázi přepojování paketů. V roce 

1974 byla zveřejněna první specifikace protokolů TCP/IP, které jej měly nahradit. Jeho 

autorem je Vinton Gray Cerf často označovaný jako otec internetu. 

Dalším významným mezníkem byl rok 1983. Již počátkem 80. let byly dokončeny práce na 

protokolech TCP/IP a proto byly zavedeny jako závazné. Tehdy měl ARPANET již více než 

500 uzlů. 

Po roce 1983 došlo k nastartování růstu a počtu počítačů zapojených do sítí. V roce 1984 byla 

překročena hranice 1 000 uzlů, počet 10 000 padl v roce 1987, hranice 100 000 již o dva roky 

později a 1 000 000 v roce 1992. 

Současně s růstem připojovaných počítačů bylo nutno řešit problém efektivního přidělování 

jmen – v roce 1984 byl zaveden do používání dodnes platný doménový systém DNS (Domain 

Name Services)
4
. 

Elektronická pošta, FTP a Telnet se staly standardními, uživateli oblíbenými službami. Tyto 

služby plně uspokojovaly požadavky na rychlou vzájemnou komunikaci, výměnu souborů či 

sdílení některých zdrojů. Teprve poté se postupně začínaly objevovat veřejné informační 

zdroje, např. řada knihoven zpřístupnila své automatizované katalogy apod. Rozšiřování sítí 

vedlo k dalšímu poznání, že jsou nutné i další služby vyššího typu; příčiny byly následující: 

 Se sítěmi se dostávali do styku i netechnicky orientovaní uživatelé. 

 Počet zdrojů různého druhu neustále rostl, což přineslo problémy orientace, 

vyhledávání apod. 

Prvním pokusem o vytvoření vyhledávací služby byla v roce 1989 služba Archie pro 

vyhledávání souborů v rámci FTP serverů. Obecnější službou tzv. navigačního typu byla 

                                                 
4
 DNS je hierarchický systém doménových jmen, který je realizován servery DNS a protokolem stejného jména, 

kterým si vyměňují informace. Jeho hlavním úkolem jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzlů 

sítě. Později ale přibral další funkce (např. pro elektronickou poštu či IP telefonii) a slouží dnes de facto jako 

distribuovaná databáze síťových informací. 



 

27 

 

služba Gopher
5
, která byla poprvé předvedena v roce 1991 na University of Minnesota. O rok 

později vznikla služba Veronica pro vyhledávání v prostoru Gopher serverů.  

Filtrování informací je velmi důležité především pro internet, kde lze snadno publikovat, 

a proto hrozí opravdu velké nebezpečí totálního zahlcení informacemi všeho druhu. Koncem 

80. let již internet propojoval obrovské objemy informací v počítačích na univerzitách, 

ve velkých výzkumných organizacích a státních institucích. Tyto informace však bylo obtížné 

nalézt, a to i pro počítačové odborníky. Neexistoval žádný jednoduchý systém křížových 

odkazů. Síť se změnila v revoluční informační technologii teprve poté, kdy britský počítačový 

odborník Tim Bernes-Lee vyvinul software a protokoly (HyperText Transfer Protocol - 

HTTP) pro webové stránky (World-Wide-Web), čímž umožnil procházení informacemi 

a tvorbu vzájemných odkazů (Uniform Resource Locator - URL) mezi nimi. V té době 

navrhnul a vytvořil první webový prohlížeč a také první webovou stránku publikovanou 6. 

srpna 1991 na adrese info.cern.ch. V roce 1991 měl world wide web premiéru a do chaosu, 

který v kyberprostoru panoval, okamžitě vnesl pořádek a přehlednost. Od té doby je mnohem 

snadnější různorodý obsah organizovat, vyhledávat, filtrovat a především nový obsah 

vytvářet. I díky tomu od té doby rostl web s internetem společně a často exponenciálně 

(Friedman, 2007). 

I přes nebývalá tempa růstu až do roku 1993 zůstával internet doménou vědeckých 

a akademických pracovišť. Uživatelé i provozovatelé se bránili příchodu komerčních aktivit 

na internetu. Situace se začala měnit v roce 1991, kdy americký Kongres přijal zákon High 

Performance Computing Act
6
. 

Od roku 1993 se na internetu začaly ve velkém objevovat komerční firmy, nejprve počítačové 

a později i z dalších oborů. První široce oblíbený komerční prohlížeč, a vůbec celou kulturu 

„surfování“, vytvořila malá začínající firma jménem Netscape z kalifornského Mountain 

View. Její akcie se začaly veřejně obchodovat 9. srpna 1995 a tím se na internetu otevřely do 

té doby nevídané možnosti. 

Bylo by obrovskou chybou se domnívat, že internet již prodělal ty nejpodstatnější změny. 

Internet se mění neustále, stejně jako prochází vývojem počítačový průmysl, který přináší 

                                                 
5
 Gopher je v informatice označení pro již nepoužívaného hypertextového předchůdce WWW a též označení pro 

protokol, který sloužil pro komunikaci mezi Gopher klientem a serverem. 
6
 9. prosince 1991 vchází v platnost zákon High-Performance Computing Act of 1991 (HPCA), který vytvořil 

a představil ještě jako senátor budoucí viceprezident Albert Gore. Mezi základní cíle zákona patřilo rozšíření 

vedoucí pozice Spojených států v oblasti High-Performance Computing (HPC), rozvoj technologií a tím 

urychlení inovací, propagace technologií v průmyslu s cílem větší produktivity a konkurence 
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nové možnosti a lepší předpoklady pro další vývoj. Mění se v tom, že jsou nabízeny nové 

služby např. přenos v reálném čase, přenos audia a videa, model tzv. cloud computingu apod. 

Jsou dostupné také nové možnosti připojení na internet z přenosných přístrojů (mobilní 

telefony, tablety, elektronické čtečky), tím se skutečně stává internet globálním 

komunikačním prostředkem. 

1.2.2 Zrod a vývoj komerčního internetu 

Kdy se poprvé začalo uvažovat o komerčním využití internetu, není přesně definováno. 

Impulsy přicházely od známých propagátorů globalizace již dříve. Také programy a síťové 

aplikace se začaly rozvíjet v 70. a 80. letech 20. století, avšak využívání internetu pro 

komerční účely by se dalo zařadit někdy do první poloviny 90. let.   

Minimálně jedním z prvních momentů by se dal zmínit spor o ovládnutí kořenové autority 

(viz. Goldsmith, Wu, 2008). Hlavní zájem se od počátku soustředil na vlastnictví „názvů 

domén“. Názvy některých domén stojí i miliony dolarů a samotný systém názvů domén hraje 

klíčovou roli ve světě elektronického obchodu. 

V květnu 1990 zvítězila ve výběrovém řízení pořádaným ministerstvem obrany USA firma 

Government Systems Inc., která si na správu kořenové autority najala malou a do té doby 

neznámou firmu Network Solutions Inc. (NSI). V té době se ještě o tuto správu NSI dělila 

s mužem jménem Jonathan Postel, který měl za udržování jmenného systému zodpovědnost.  

Převod části autority na NSI byl rozhodujícím zlomovým bodem v dějinách internetu, kdy se 

správa části internetového jmenného systému poprvé dostala do rukou komerčního subjektu. 

Z počátku byly vztahy mezi NSI a Postelem neutrální. To se ale změnilo v polovině 90. let, 

kdy do děje vstoupil nový a v internetu dosud nezvyklý prvek – peníze. V roce 1995 získala 

NSI právo na vybírání poplatků za registraci názvů domén od jednotlivých žadatelů. Zisk 

společnosti závratně stoupal, NSI například v roce 1999 utržila 200 milionů dolarů 

(Goldsmith, Wu, 2008). Nově nabyté bohatství NSI a její pokusy o jeho zachování dovedly 

techniky k názoru, že tato firma je příliš chamtivá, monopolistická. To následně vyústilo 

ve výše zmiňovaný spor o ovládnutí kořenové autority. 

Nyní se vrátíme k firmě Netscape, zmiňované v předchozí podkapitole a jejich průlomové 

aplikaci tedy prohlížeči, který zpřístupnil internet široké veřejnosti. Čím víc bylo na internetu 

rušno, tím větší počet lidí začal na webu podnikat. K tomu bylo za potřebí více počítačů, 

softwaru a telekomunikačních sítí, s jejichž pomocí bylo možno obsah digitalizovat a přenášet 

ho po internetu do počítačů někoho jiného. Tuto poptávku uspokojila další významná událost 



 

29 

 

a to představení operačního systému Windows 95, který se začal rozvážet do obchodů patnáct 

dní po tom, kdy se Netscape začal veřejně obchodovat (Friedman, 2007). Windows 95 se brzy 

staly nejrozšířenějším operačním systémem ve světě a na rozdíl od předchozích verzí byla 

jejich součástí také podpora internetu a prohlížeč Internet Explorer, který následně vytěsnil 

dříve úspěšný prohlížeč Netscape Navigator. To vedlo k explozi v poptávce po všem 

digitálním. Investoři, kteří k internetu obrátili svou pozornost, dospěli k závěru, že když se 

bude všechno digitalizovat (data, katalogy, obchod, knihy, hudba, fotky) a po internetu 

dopravovat a prodávat, bude poptávka po nabízených produktech a službách s tím 

souvisejících stoupat do nekonečna.  Tato vlna nadšení však brzy opadla. 

To, že se Netscape stal veřejně obchodovatelnou firmou, znamenalo významný podnět. 

Podnikatele i vývojáře lákala představa, kolik peněz se dá vývojem softwaru vydělat. V roce 

1995 dosáhl internet takového stupně rozvoje, že umožnil vzniku (či výrazné expanzi) 

prvních opravdu komerčně úspěšných obchodních modelů jako e-bay, Amazon, Yahoo!, 

Google. V té době zavládla na internetovém trhu doslova horečka. Telefonní společnosti 

masivně investovaly do technologií, stamiliony dolarů šly do rozvoje širokopásmových spojů, 

optických sítí a do podmořských kabelů. Zároveň klesaly ceny počítačů, takže jich po světě 

stále přibývalo. Explozivně se rozvíjel software pro elektronickou poštu, internetové 

prohlížeče atd. Všichni si mysleli, že to je nový svět a že takhle to už bude napořád. 

Konkurenční firmy využívaly volný kapitál a všichni si mysleli, že se ten koláč bude porcovat 

donekonečna (Friedman, 2007). To vše napomohlo vzniku nespočtu ambiciózních projektů 

a firem ve v této oblasti. Mnoho z těchto projektů nebylo orientováno na generování zisku, ale 

spíše byly zakládány s cílem získat značný tržní podíl a ten v budoucnu zpeněžit. I přes tyto 

značně ambiciózní obchodní modely však firmy dokázaly přilákat značné investice V této 

době, tedy spíše ke konci 90. let, došlo k prudkému nárůstu akcií těchto společností, které 

měly odstartovat začátek nové hospodářské éry. Toto období probíhalo přibližně v letech 

1996 až 2001, s vrcholem investic v roce 2000.  

Bublina náhle praskla v březnu 2000, kdy hodnota indexu burzovního trhu NSDAQ, 

zaměřeného na akcie technologických společností, klesla do října 2002 o 78 %, viz graf 1. 

Bubliny na kapitálových trzích mohou mít různé příčiny, může jít například o špatně 

nastavené ekonomické prostředí (např. japonská „nemovitostní“ bublina z 80. let), nejčastěji 

se však za bublinou skrývá to, že investoři při vidině obrovského zisku přestávají věřit 

reálnému světu a metodou „sebepotvrzujících“ předpovědí se navzájem ve víře, že další růst 

trhu je naprosto neodvratitelný (viz Očko, 2005). Období po prasknutí bubliny dot-comů bylo 
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pro informační ekonomiku velmi obtížné, protože nezasáhlo jen očividně nereálné 

podnikatelské počiny, ale neblaze se podepsalo na rozvoji naprosté většiny online 

podnikatelských záměrů se zdravým základem (Očko, 2010). 

 

Graf 1: Vývoj akciového indexu NSDAQ (1990 –2010) 

Zdroj: vlastní přepracování zdroje (BBC News, 2010). 

K prasknutí bubliny a následné recesi přispělo více faktorů. Na začátku to byly přehnané 

investice do nápravy hrozby Y2K
7
, tzv. milénium bug, poté následovaly v krátkém časovém 

sledu další ekonomické šoky jako účetní skandály Enronu, teroristický útok 11. září 2001 

a následná válka v Iráku, růst cen ropy a další (Očko, 2005).  

Když splaskla dot-com bublina, někteří pošetilí analytici dospěli k názoru, že současně nastal 

konec globalizace. Přesný opak ale byl pravdou. Dot-com bublina byla jen jedním aspektem 

globalizace, a když splaskla, nezpůsobila její krach, spíše ji prudce popohnala vpřed 

(Friedman, 2007). Spoustě firem došlo, kde jsou jejich slabé stránky a vymysleli, jak začít 

zavádět a zdokonalovat podnikatelské procesy. 

 

 

                                                 
7
 Problémem Y2K bylo tehdejší nastavení systému vnitřních hodin počítačů. Datum se zaznamenávalo jen šesti 

číslicemi, po dvou pro den, měsíc a rok. To znamenalo, že se dalo dojít nejdále k datu 31. 12. 1999. Datum 1. 

Ledna 2000 tedy starší počítače zaznamenali nikoliv jako 01/01/2000, ale 01/01/00, což znamenalo znovu rok 

1900. Toto bylo potřeba opravit. Panovaly vážné obavy, že jinak systém zkolabuje. Vhledem k tomu, že na 

počítačích závisela spousta řídicích systémů, od vodáren až po letecký průmysl, byla očekávaná celosvětová 

krize, ke které tato hrozba zřejmě také přispěla. 
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1.2.3 Subjekty na internetu 

Dnes existuje několik subjektů, které vstupují do elektronického obchodního styku. V této 

souvislosti jsou uvedeny hlavní tři, jejichž kombinace tvoří jednotlivé druhy základních 

modelů elektronického obchodování: 

 Podniky, firmy, obchodníci („B“ – Business); 

 Spotřebitel, koncový zákazník („C“ – Consumer); 

 Státní správa, orgány státní správy („G“ – Government). 

Například spojení B2B (Business to Business) vytváří obchodní spojení mezi dvěma firmami, 

nebo typ B2C (Business to Consumer) označuje vztah mezi obchodníkem a spotřebitelem. 

Podrobnější popis těchto vztahů je rozebrán ve třetí podkapitole Základní modely 

internetového obchodování. 

1.2.4 E-business 

V rámci této podkapitoly se podíváme na příležitosti, které pro podnikání „business“ přináší 

internet, a co představuje pojem e-business. E-business v překladu znamená elektronické 

podnikání a je hlavním představitelem informační ekonomiky, související s rozvojem ICT 

respektive internetu. Elektronické podnikání dnes představuje celou škálu nástrojů, aplikací 

a služeb, jejichž společným jmenovatelem je využití elektronických komunikačních kanálů 

a zejména infrastruktury internetu pro realizaci obchodních procedur a operací (Gála, 2006). 

Elektronické podnikání zahrnuje elektronickou inzerci, nákup a prodej, distribuci přes 

internet, přímou interakci se zákazníky prostřednictvím zákaznického servisu, groupware, 

workflow, email, elektronické konference a elektronické transakce a další. 

IBM (2011) definuje e-business jako transformaci klíčových obchodních procesů s využitím 

internetových technologií. 

Samotné elektronické obchodování „e-commerce“ lze považovat za jednu ze součástí 

elektronického podnikání viz níže. Obchodní model pro e-business má značný dopad na 

současný off-line obchod. Ceny zboží lze rapidně snížit díky nižším nákladům na provoz 

a maržím.  Prostřednictvím internetu lze prodávat jak hmotné zboží, tak nehmotné jako služby 

nebo informace. U fyzických produktů jde především o spotřební zboží prodávané 

prostřednictvím elektronických obchodů (e-shopů). U služeb a informací dochází k prodeji 

zpráv, publikací, učebních materiálů, multimediální zábavy, placeného obsahu atd. 

(Wikipedia, 2013). 
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Zjednodušená ukázka principu fungování e-business je znázorněna na následujícím obrázku: 

 

Obrázek 3: Zjednodušený princip fungování e-business 

Zdroj: vlastní přepracování zdroje (Likemind Technologies, 2012) 

E-business tedy představuje integraci procesů, organizací a systémů prostřednictvím ICT pro 

vytvoření vyšší obchodní hodnoty a lepší konkurenční pozice na trhu. Z technologického 

hlediska, e-business a e-commerce využívá rozsáhlé koncepce IT nástrojů jako např. ERP, 

Datawarehousing, workflow/workgroup, CRM, ECR, call center, ECM ty integruje do 

podnikových procesů. Moderním firemním nástrojům 21. století se budeme podrobně věnovat 

ve čtvrté kapitole s názvem Analýza vlivu moderních firemních nástrojů na úspěšnost firmy. 

Termín e-business však ze slovníku IT dodavatelů, mimo jiné i v důsledku prasknutí 

internetové bubliny, téměř vymizel.  

1.2.5 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. Díky 

e-commerce se podařilo zejména malým a středním podnikatelům konkurovat na tomto trhu 

a to také umožnilo jeho masové rozšíření a rozvoj. E-commerce tak významně doplnil, 



 

33 

 

rozšířil a podpořil existující obchod. Dnes nás obklopuje velmi široké spektrum obchodních 

aktivit a procesů od elektronického bankovnictví po výrobu až po elektronickou logistiku. 

Neustále rostoucí závislost moderního průmyslového odvětví na elektronických obchodních 

procesech dala impulz k růstu a vývoji nejrozmanitějších systémů.  

E-commerce není dalším nástrojem, nýbrž obchodní aplikací využívající komplexní 

marketingové nástroje stejně jako nástroje z dalších oblastí (Stuchlík, 2000). Příkladem 

aplikací e-commerce mohou být elektronické obchody (e-shopy), internetové aukce, 

elektronické platby. 

Součástí E-commerce je i elektronický obchod (e-shop). Vycházíme-li ze samotného termínu 

e-shop, můžeme tímto termínem označit obchod, který existuje na internetu – je 

prostřednictvím internetu dostupný. Tento obchod může existovat v klasické „kamenné“ 

podobě, ale může se také jednat o obchod jen v „elektronické“ podobě (Koisur, 1998). 

Technologický pokrok a dopady internetu na proměny společnosti v oblastech proměn 

obchodních modelů, přesunu výroby a dopadů informatizace společnosti na změny přístupů 

k podnikání, lze shrnout na následujícím příkladu z praxe: 

Příklad z praxe: Srovnání tří generací legendárních titánů IBM, Microsoftu a Googlu 

Nejbohatší země dnes profitují zejména z terciálního sektoru, zatímco zemědělství a továrny 

se stěhují do rozvojových zemí, které nejsou tak vyspělé a pracovní síla je výrazně levnější. 

Světové hospodářství se přesouvá od vyrábění věcí do stále abstraktnějších poloh. I Česká 

republika vytváří téměř 60 procent svého HDP ve službách (Sedláček, 2009). 

Nejlépe je tato proměna vidět při srovnání tří generací legendárních titánů: IBM, jehož místo 

na slunci poté převzal Microsoft, který je už nyní nahrazen svým mladým rivalem Googlem. 

IBM stále vyráběl sice sofistikované, ale přesto materiální (kovové a plastové) zboží 

(počítače). Zbožím Microsoftu je z největší části software, což je samo o sobě dost abstraktní, 

ale produkt lze alespoň zabalit do krabice, prodávat a chránit copyrightem. Google však 

dovádí abstraktnost o krůček dále a na rozdíl od Microsoftu zákazníkům už ani vůbec nic 

neprodává. Google vydělává na tom, že obsadil a uhájil ústřední časoprostorový komunikační 

uzel či křižovatku. Pokud bychom měli označit pomyslný středobod internetu, všudypřítomné 

abstraktní pavučiny informací a zábavy, mohl by jím docela dobře být právě Google.  

Microsoft se snaží zabránit užívání svých produktů lidem, kteří nezaplatili. Žije z prodeje 

exkluzivity. Google to vnímá opačně: čím více lidí ho používá, tím lépe. Právě kvůli tomu 
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nabízí zdarma skoro všechny služby, které Microsoft prodává ve svém balíku Office. Úložné 

místo je také zdarma. Microsoft se bojí spontaneity, a proto si hlídá svůj zdrojový kód; 

programy mohou upravovat jen zaměstnanci Microsoftu. Google naopak ze spontaneity žije. 

Google si přesto zakládá na designu a image moderní a pokrokové společnosti, podařilo se 

mu vytvořit svou vlastní subkulturu. Prostředí firmy připomíná spíš dětské hřiště než kancelář 

- místo židlí závěsné houpačky nebo nafukovací barevná křesla, místo schodů klouzačky 

a hasičské tyče, po zemi se válí míče a velké kostky. Hrát si v práci je doporučeno, nosit 

kravatu nikoli. Google nemá potřebu mezi své řady hledat nové talentované lidi, ti se mu 

denně nabízejí sami. 

Podobně i průmyslová výroba musí pomalu rezignovat na snahu oslovit jedním výrobkem co 

největší masu zákazníků, zajímá se o potřeby individuálních lidí a ne o jejich nepotřeby. 

Výroba uniformního zboží typu one size-fits-all ztrácí důležitost a přesouvá směrem na 

východ od Evropy. V Evropě se vytvářejí nové, zcela nečekané trhy, kde se výrobky šijí 

lidem na míru a kdy důležitější než samotný produkt je jeho originalita, jedinečnost a vztah 

prodávajícího se zákazníkem. Továrny se z Evropy brzy odstěhují. Zbylá podnikavost se 

zaměří na design, individuální přístup. Právě proto je stránka Google prázdná, dokud si ji 

uživatel nedefinuje sám. 

Proč je tato úvaha důležitá pro ekonoma nebo kohokoli, kdo se zamýšlí nad dnešní dobou? 

Protože ukazuje, kam kráčí budoucnost výroby. Přesouvá se do vyšších pater abstrakce 

a stává se i lidštější. Pro Google je nejdůležitější vlastností kreativita, nápad a hravost. Tomu 

odpovídá i atmosféra jeho pracovního prostředí. V minulosti byla důležitá strojovost, 

strojenost, serióznost, technické a exaktní myšlení - jenže toto vše se během několika málo let 

přestěhuje do Indie a Číny (Sedláček, 2009). 

Evoluce a vývoj v této oblasti je kromě jiného daná čím dál lepším přístupem na globální trh, 

kde si navzájem konkurují a současně doplňují rozdílné a častokrát více či méně rozvinuté 

ekonomiky. Subjekty, které se na elektronickém obchodu podílí lze rozdělit na prodejce 

a kupující, kteří se pohybují na jednotném globálním trhu. Přesto pojem jednotný globální trh 

či globální ekonomická integrace v souvislosti s internetovým obchodováním naráží na 

některé bariéry, kterými se bude věnovat hned následující podkapitola s názvem Zeměpisná 

poloha. 
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2 Specifika internetového podnikání 

V předchozí kapitole jsme si mohli všimnout, že počátky internetu uvolněného pro komerční 

účely, byly doprovázeny nejen optimizmem, ale i překvapivým zklamáním. K prosazení se na 

tomto proměnlivém trhu je nutné znát jeho charakteristiky a jeho specifika. Následné kapitoly 

se budou věnovat hlavním specifikům, ať již se jedná o geografickou polohu, kde každá země 

je specifická s různými zákaznickými preferencemi, kterým je potřeba se přizpůsobit nebo 

informovanost zákazníka, kdy mu internet umožňuje rychle porovnávat ceny, hledat nejlepší 

nabídky apod.  Úspěch firmy záleží vždy na určitých aspektech, které budou v této diplomové 

práci podrobně prozkoumány.  

Právě informační technologie se nejvíce zasloužily o globalizaci, která pro obyčejné lidi 

přináší nové možnosti. Lidé se dnes nemusí obávat vysokých cen u „lakomého řezníka“, který 

jako jediný ve městě prodává maso. Internet přinesl vysokou nabídku zboží, ale také 

konkurenci do všech koutů země. Dále také znamená snadnější vstup na trh i pro menší 

podnikatele, kteří si nemohou dovolit pronajmout kanceláře či prodejnu.  

2.1 Geografická (ne)omezenost 

Většina lidí uvažuje o internetu jako o síti bez hranic, což může být v mnoha případech 

nejasné. Tyto nejasnosti ale zmizí, když si všimneme, že bez ohledu na globalizaci 

a předpokládaný zánik významu vzdáleností díky internetu, hranice států přesto odrážejí 

skutečné a významné rozdíly mezi lidmi žijícími na různých místech (Goldsmith, Wu, 2008). 

Uživatelé internetu, které lze chápat, jako potenciální zákazníky v závislosti na své 

geografické poloze, požadují od internetu různé věci. Proto je třeba brát v úvahu 

i geografickou omezenost. 

2.1.1 Hranice internetu a jejich důležitost pro obchod 

Prvním a nejdůležitějším rozdílem odrážejícím státní hranice je jazyk. Lidé např. v České 

republice, Zimbabwe či Francii vesměs nechtějí používat anglické verze např. produktů 

společnosti Microsoft. Chtějí verzi, kde je pro ně ovládání srozumitelné a mohou si číst 

v nápovědě ve svém rodném jazyce.  

Jazyk není všechno, co odlišuje uživatele internetu z různých zemí. Státní hranice také 

vymezují odlišnosti existující v kultuře, měně, klimatu, spotřebitelských normách a řadě 
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dalších věcí. Tyto místní odlišnosti mají za následek různé stupnice hodnot a mezi uživateli 

sítě na různých místech panují různá očekávání.  

Internet poskytuje firmám potenciální přístup do všech domácností připojených k síti kdekoli 

na světě. Ale tato nevídaná příležitost je spojena i s nevídanými překážkami. Jak má zadavatel 

reklamy ušít informace o produktech, službách a dalších nabídkách na míru odlišným 

preferencím uživatelů sítě rozprostřeným po celém světě? Pro médium, které mělo zlikvidovat 

hranice, se ironií osudu ukazuje geografická poloha jako jeden z významných faktorů pro 

nabídku smysluplných služeb (Goldsmith, Wu, 2008). Převážná většina lidí se zajímá o to, co 

se děje v jejich okolí. Firmy podnikající na globální úrovni si to samozřejmě uvědomují 

a odkazy vybízející k výběru země jsou jejich pokusem o ne zcela přesné kopírování hranic 

skutečného světa do kyberprostoru, aby tak nabídka mohla být lépe cílená. 

Tento problém lze demonstrovat na praktickém příkladu, kdy společnost Microsoft narazila 

při pokusu distribuovat anglickou verzi operačního systému Windows na Islandu.  

Příklad z praxe: Windows pro islandský trh 

Vedení Microsoftu se domnívalo, že pro trh půl milionu lidí hovořících po celém světě 

islandsky se nevyplatí vydávat prostředky na překlad (tzv. lokalizaci) a usoudili, že pro Island 

postačí anglická verze. Islanďané ale vnímali plán Microsoftu jako ohrožení svého jazyka. 

Poté, co islandská vláda pohrozila, že bude v zemi prosazovat používání jiných operačních 

systémů (například systém počítačů Apple byl lokalizován do islandštiny), Microsoft ustoupil 

a připravil islandskou verzi Windows. Tento příklad jasně ukazuje, že každá země je 

specifická s různými zákaznickými preferencemi, na které je potřeba přizpůsobit svůj produkt, 

službu či způsob komunikace. Tato lekce se promítla i do politiky Microsoftu na webu, kde 

má firma nyní zhruba devadesát různých webových serverů zaměřených na zeměpisné oblasti, 

ve kterých podniká; většina z těchto serverů je napsána v nejvýznamnějším místním jazyce. 

2.1.2 Personalizace nabídky 

Geografická poloha není samozřejmě jediným, a někdy ani nejúčinnějším způsobem úpravy 

informací tak, aby byly šity na míru. Rozdíly mezi lidmi odrážejí internetové služby pomocí 

tzv. personalizace, která doplňuje členění podle geografické polohy. Všeobecně se ví, že 

firma Amazon shromažďuje údaje o nákupech svých zákazníků a jejich dalších preferencích 

a vytváří individuální „obchody“ s upravenými doporučeními. 
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Bez ohledu na to, že síť dnes umožňuje nevídaný stupeň individuálních úprav obsahu na míru, 

zůstává geografická poloha významným kritériem pro odhad uživatelových zájmů 

a preferencí, kde zeměpisné uspořádání informací v internetu neztrácí na významu. 

Příklad z praxe: Amazon „rozpoznává“ své zákazníky 

Nejznámější internetový obchod Amazon obsahuje celou řadu zpříjemňujících uživatelských 

funkcí – např. historii prohlížení nebo rozsáhlou kontextovou navigaci. Díky tomu nemají 

jeho uživatelé problémy s používáním webu a nakoupí více. Tato historie prohlížení však 

slouží i Amazonu, aby lépe odhadl chování jednotlivých zákazníků. Produkty internetového 

obchodu společnosti Amazon se mohou zobrazovat jinak jednotlivým členům rodiny 

i sousedům. Avšak co do jazyka a obsahu jsou různé obchody společnosti Amazon určené pro 

zákazníky určité země jiné, než pro zákazníky ostatních zemí. I když internetové firmy sní 

o možnostech obchodu pečlivě vyladěného opravdu pro každého jednotlivě, jedná se o velmi 

nákladnou záležitost, která navíc může být v rozporu s jejich soukromím.  Vyladit obchod na 

míru prostě vyžaduje shromažďovat, organizovat a vzájemně porovnávat velké objemy 

osobních údajů příslušného člověka. Dnes již existují firemní aplikace, které slouží přesně 

k tomuto účelu např. CRM uvedené dále v textu.   

2.1.3 Dostupnost připojení 

Efektivnost internetové komunikace závisí na umístění dat v reálném světě i na internetovém 

hardwaru sloužícím k jejich přenosu (na směrovačích a uzlových bodech, na optických 

kabelech, telefonních linkách, kabelových rozvodech a mikrovlnných a satelitních vysílačích 

a přijímačích, které je propojují). Ani data, ani hardware nejsou po světě rozprostřeny 

rovnoměrně. Tato závislost internetu na reálném světě znamená, že každého poloha na zemi 

určuje i způsob, jímž může internet využívat (Goldsmith, Wu, 2008). 

Velkou důležitost hraje dostupnost internetového připojení mezi domácností či firmou 

a působištěm poskytovatele připojení. Jen málokoho dnes napadne, že by platil za připojení 

desetinásobek částky, za kterou bylo připojení k internetu dostupné na přelomu století. Tento 

fakt hraje velkou roli v rozvoji internetového podnikání a jeho využíváním mezi lidmi 

a firmami všeobecně.   

Zeměpisné rozložení internetového hardwaru také vysvětluje, proč se tolik internetových 

aktivit jako tvorba obsahu, názvy domén, vývoj softwaru, serverová centra a podobně 
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shromažďuje ve velkých městech. Firmy vytvářející telekomunikační infrastrukturu reagují na 

poptávku zákazníků, která je přirozeně větší v hustě osídlených a bohatých centrech.   

Výkonná internetová připojení k sobě současně přitahují další podnikání. Podniky chtějí být 

tam, kde se dostanou přímo k vysokorychlostním přípojkám a nechtějí, aby tyto linky 

vypadávaly nebo se přerušovaly (Goldsmith, Wu, 2008).  

2.1.4 Bariéry globální ekonomické integrace 

Skutečná geografická poloha hraje významnou roli ještě z jednoho důvodu. Globální 

ekonomická integrace měla umožnit přímé vztahy prodávajícího s kupujícím, odstranit 

nutnost nákladných zprostředkovacích služeb, jako jsou velkoobchody, koncoví prodejci 

a distribuční sítě. Poloha kupujícího a prodávajícího přitom neměla hrát žádnou roli, všechny 

firmy by byly vzdáleny pouze na jedno kliknutí myší od všech spotřebitelů a dodavatelé by 

mohli dosáhnout ke všem spotřebitelům kdekoli na světě a prodat jim své zboží přímo 

(Goldsmith, Wu, 2008).  

Na praktickém případě si ukážeme, jak se pokusila tyto bariéry rozbít společnost Amazon. 

Příklad z praxe: Amazon s globální působností 

Zdálo se, že Amazon je příkladným ztělesněním aspektů globální firmy. Ve svém sídle 

v Seattlu přijímala prostřednictvím internetu objednávky od kohokoliv a odkudkoliv, knihy 

kupovala z místních nezávislých velkoobchodů a doručovala je přímo spotřebitelům po celém 

světě. Nevlastnila žádné kamenné prodejny, měla nepatrný inventář a neměla mimo Seattle 

ani žádné fyzické zastoupení (Goldsmith, Wu, 2008). Počáteční obchodní model společnosti 

Amazon ale nefungoval. Distribuce zboží z jediného města se ukázala být neskutečně 

neúčinná. Protože firma neměla žádné sklady, pokud si zákazník objednal více knih, mohlo se 

snadno stát, že je Amazon nebyl schopen opatřit ve stejnou dobu. Výsledkem byly třeba 

postupné dodávky, což bylo kromě jiného nákladné. Problémy dále narůstaly v případech, 

kdy chtěli zákazníci vrátit zboží. Aby se společnost Amazon s těmito problémy vyrovnala, 

nakoupila obrovská skladiště s obrovským množstvím inventárního majetku rozprostřená po 

světě blíže svým zákazníkům a masivně investovala do distribučních sítí v reálném světě. 

Společnost Amazon, stejně jako stovky dalších internetových prodejců tak pochopila, že 

elektronická komerce se neobejde bez silného základu dodavatelsko-distribučních sítí a že 

pokud má všechno fungovat, je třeba spolupracovat i s prostředníky v reálném světě. 



 

39 

 

Různé prvky internetu související s geografickou polohou ukazují, že je stále nesmírně 

významná. Ba co víc v éře internetu její význam spíše roste. Popsané příklady také ukazují, že 

zeměpisné odlišnosti začaly hrát ve světě internetu význam zcela přirozeně, pomocí tržních 

mechanismů, prostě tak, jak poskytovatelé obsahu a výrobci hardwaru a softwaru reagovali na 

různé místní požadavky. Proto nebude otázkou, jestli dodavatelsko-distribuční či 

dodavatelsko-odběratelské vztahy zmizí, ale jak se budou postupem času proměňovat 

a optimalizovat. Tento problém v dnešní době řeší systémy pro řízení dodavatelského řetězce 

SCM uvedené dále v textu. 

2.1.5 Působnost práva 

Otázka působnosti práva na internetu je nastolována zejména v souvislosti s tím, že se do 

prostředí informačních sítí přesouvá realizace stále významnějšího množství společenských 

vztahů včetně vztahů ekonomických a obchodních. Právo se na tento posun snaží 

odpovídajícím způsobem reagovat. Problém hmotněprávních či procesních norem je přitom 

specifický, zejména kvůli takovým technickým charakteristikám celosvětové informační sítě, 

které v konečném důsledku způsobují delokalizaci příslušných vztahů a ztrátu souvislostí 

mezi on-line (právní) skutečností a fyzickou lokalitou (Polčák, 2007). 

Spíš než právně teoretický problém důvodu existence a legitimity práva na internetu je 

v aktuální praxi častěji diskutována otázka konkrétního rozsahu působnosti právních řádů 

jednotlivých států. Chceme-li posoudit určitou situaci, je třeba mít předem jasno v otázce, 

které právo (právo kterého státu) bude pro řešení příslušného právního problému rozhodné, 

dále který státní orgán (nejčastěji který soud) je oprávněn vydat o něm pravomocné 

rozhodnutí, a konečně pak, který orgán může takové rozhodnutí vymoci či přímo vykonat. 

Právní řády určující práva a povinnosti jednotlivým subjektům jsou v současnosti (až na malé 

výjimky) stále pod výhradní kontrolou jednotlivých států. Za dobu své existence si tak právo 

muselo vybudovat mechanismy, jak řešit právní problémy, které mají nějakou vazbu k více 

než jednomu státu. Jedná se tak o tzv. právní vztahy s mezinárodním prvkem, přičemž 

takovým prvkem může být např. rozdílná státní příslušnost účastníků, umístění věci, o kterou 

ve vztahu jde, místo, kde má být splněn závazek, místo, kde došlo k porušení práva atd. 

Přesto se však i v dnešní době můžeme setkat se situacemi, kde určení rozhodného práva nebo 

příslušného soudu představuje obtížný právní problém. Pořád lze však spoléhat na více či 

méně stabilní kritéria pevně daných hranic státního území, fyzického umístění jednotlivých 

věcí, místa pobytu osob apod. (Polčák, 2007). 
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Internet však, jak již bylo výše zmíněno, většinu těchto kritérií bere, neboť se jedná o 

prostředí bez zjevných vnitřních hranic. Je sice pravda, že lze v každý konkrétní okamžik 

vystopovat fyzické umístění určitě informace – příslušná lokace je však mnohdy nahodilá, 

velmi krátkodobá a pro informaci jako takovou a její právní efekt zpravidla naprosto 

irelevantní. Z hlediska příslušného právního vztahu je tedy obvykle lhostejné, kde se 

informace fyzicky nachází. Vzhledem k ochraně našich subjektivních práv je jedno, zda jsou 

příslušná data fyzicky umístěna v České republice, v Německu či v některém jiném státě 

anebo na všech uvedených místech naráz. 

O tom, zda má smysl činit z hlediska práva a jeho působnosti rozdíl mezi off-line a on-line 

právními problémy, se vedla a stále ještě vede zanícená debata. Zatímco zastánci 

konzervativního proudu argumentují tím, že je vždy v určité formě možné zjistit vztah 

informací a subjektů k území nějakého státu a není tedy důvod hledat speciální řešení, 

představitelé v současnosti dominantní teorie zastávají názor, že je třeba při řešení otázek 

působnosti práva a jurisdikce státních orgánů postupovat diferencovaně a hledat jiná 

a specifická kritéria rozdělení působnosti a jurisdikce než na základě vazby ke státnímu území 

(Polčák, 2007).  

Je přesto zřejmé, že mezinárodní transakce v kyberprostoru se nijak neliší od těch, které 

probíhají v reálném prostředí. Zahrnují jednotlivce umístěné v určitém prostoru pod jurisdikcí 

nějakého státu, kteří komunikují, ať už s dobrým nebo špatným úmyslem, s jinými jednotlivci 

rovněž umístěnými v reálném prostoru pod jurisdikcemi jiných států. Nenacházíme žádné 

normativní argumenty, které by podporovaly imunizaci kyberprostoru od klasické teritoriální 

regulace. A máme všechny důvody se domnívat, že státy mohou vykonávat svou autoritu na 

klasické teritoriální bázi a dostatečně tak regulovat transakce v kyberprostoru (Goldsmith, 

Wu, 2008). 

Reálným příkladem může být místo plnění smluv. Místo plnění je typickým hraničním 

určovatelem norem stanovících působnost smluvního práva. Tam, kde internet slouží jen jako 

komunikační prostředek k uzavření smlouvy, nebývá obvykle se stanovením rozhodného 

práva a určením příslušného orgánu problém. Nastává-li tedy plnění mimo internet, je možné 

obvykle určit jeho místo na základě klasických kritérií v mezích státních hranic
8
. Je-li však 

                                                 
8
 V případě nařízení (ES) č. 44/2001 je tak dle čl. 5(1b) místem plnění „v případě prodeje zboží místo na území 

členského státu, kam podle smlouvy zboží bylo nebo mělo být dodáno.“  



 

41 

 

předmětem plnění služba spočívající v poskytnutí určité informace, může být místo plnění 

sporné
9
. 

Specifický problém představuje kritérium místa plnění u spotřebitelských smluv. Kritérium 

místa plnění je zde až na výjimky nahrazeno hraničními určovateli. Znamená to v praxi, že 

v případech spotřebitelských smluv má podnikatel zpravidla právo žalovat spotřebitele jen 

v místě spotřebitelova bydliště, zatímco spotřebitel si může vybrat, zda bude žalovat 

podnikatele u „jeho“ soudu, nebo zda uplatní nárok v místě svého trvalého bydliště. 

Příklad z praxe: Působnost práva (viz  Polčák, 2007) 

Zákazník si z německého e-shopu zakoupil fotoaparát. Ten mu byl v pořádku doručen 

a zákazník jej spořádaně zaplatil kreditní kartou. Fotoaparát se však po krátkém použití 

pokazil a zákazníkovi tak nezbylo nic jiného, než jej reklamovat. Zaslal je tedy na adresu 

prodejce a čekal na výsledek. Prodejce však se zákazníkem úplně přestal komunikovat. 

Otázkou je, kde a jak se může zákazník dovolávat svých práv ze záruky? Odpověď je 

následující: vzhledem k tomu, že jsou Česká republika i Německo členskými státy EU, 

dopadne na řešení otázky jurisdikce nařízení č. 44/2001. To dává zákazníkovi možnost zvolit, 

zda bude prodejce žalovat v místě svého trvalého bydliště nebo v místě prodejcova podnikání. 

Pro zákazníka je samozřejmě jednodušší žalovat doma, v tomto případě se nemusí obávat ani 

toho, že by byl později problém s uznáním a výkonem rozhodnutí českého soudu.  Na 

stanovení jurisdikce se tak použije ustanovení čl. 16(1) nařízení č. 44/2001. 

2.2 Informovanost zákazníků 

Další charakteristikou internetu v obchodování je výrazná informovanost, zpětná vazba 

a interakce mezi jednotlivými zákazníky. Zákazník je pravděpodobně schopen pomocí 

vyhledávačů a katalogů jednoduše najít konkurenci, či dokonce identický výrobek. Internet 

mu umožňuje rychle porovnávat ceny, hledat nejlepší nabídky apod. To také umožnilo 

zavedení nových obchodních modelů, jako jsou např. internetové srovnávače, které budou 

popsány dále v textu. 

Každý, kdo má širokopásmové připojení, mobilní připojení, modem nebo si může zajít do 

kavárny s wi-fi připojením, má v podstatě stejný přístup ke všem informacím, jako kdokoliv 

jiný. A to dává všem i naprosto stejnou šanci. To je i cílem internetových vyhledávačů, 

                                                 
9
 U služeb je podle čl. 5(1b) místem plnění „místo na území členského státu, kde služby podle smlouvy byly 

nebo měly být poskytovány.“ 
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zpřístupnit vědomosti z celého světa a ve všech jazycích. Úspěch nejznámějšího vyhledávače 

Google dokazuje, jak moc lidí stojí o to mít při ruce vědomosti z celého světa. 

Toto je také jedno ze specifik internetového podnikání. Zákazníci mají rovné šance vyhledat 

si a získat potřebné informace jak o produktu či službě, kterou hodlají zakoupit, tak i o firmě 

a dalších věcech. Toto bývá také označováno jako „In-forming“. In-forming je schopnost 

vybudovat si a používat vlastní dodavatelský řetězec informací, vědomostí a zábavy 

(Friedman, 2007). Také obsah generovaný uživateli změnil zásadním způsobem distribuci, 

neboť dává komukoli s připojením k internetu možnost býti vyslyšen. Jasným příkladem je 

hodnocení produktů uživateli, komentáře, diskuze o produktech, blogy, sdílení na sociálních 

sítích apod. Uživatelé internetu tak těží z hromadných informací získaných od „davu“ 

(Červenka, Kálovec, Šabata, 2010). 

Na druhou stranu jednoduchost a nízké náklady šíření informací na internetu rovněž usnadňují 

šíření nezákonných materiálů, jako jsou pirátské nahrávky a videa a zvyšují trestnou činnost 

jako podvody, krádeže identity apod. 

2.3 Budování reputace a důvěry online 

Dobrá pověst je pro firmu důležitá. Stačí však jen jeden naštvaný bývalý zaměstnanec, klient 

nebo i konkurence a reputace, kterou firma dlouhodobě budovala, může být rázem narušena. 

Společně s pomluvami se poté šíří i nedůvěra nových klientů vůči firmě, což může mít 

v důsledku vliv na tržby i potenciál uspět mezi tvrdou konkurencí a tím způsobit nemalé 

ekonomické ztráty. Kvalitní internetová prezentace a současně i pozitivní reputace bývá pro 

řadu firem "výkladní skříní", kterou dlouhodobě budovaly.  

I z tohoto důvodu se na internetových (zejména) prodejních serverech začaly postupně vyvíjet 

tzv. reputační mechanismy. Právě tyto mechanismy napomáhají tomu, aby se v dlouhém 

období vyplatilo jednotlivým subjektům (hráčům) chovat se konsistentním způsobem, díky 

čemuž si vybudují určitou (pozitivní) reputaci (Očko, 2007). 

Pro výstižnou definici reputačních systémů je nutné hledat v zahraničních zdrojích. Např. 

Bryce Glass (2008) uvádí následující definici (vlastní překlad): „Reputační systém počítá 

a zveřejňuje reputační hodnoty skupiny objektů (například poskytovatelů služeb, zboží nebo 

entit) v rámci komunity nebo domény, založené na sbírce názorů, které mají jiné entity 

o daném objektu. Názory jsou typicky předávány jako bodové ohodnocení do reputačního 

centra, to používá specifický výpočet reputace za účelem dynamického spočítání hodnoty 
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reputace založené na obdržených hodnoceních. Entity v komunitě využívají výsledné reputační 

hodnoty pro rozhodování, například zdali mají nebo nemají koupit určitou službu nebo zboží. 

Objekt s vysokou reputační hodnotou bude normálně přitahovat více pozornosti než objekt 

s menší reputační hodnotou. Tím pádem je v zájmu těchto objektů mít vysokou reputaci.“ 

Reputace je v tomto smyslu všeobecně chápaná jako hodnocení, na základě kterého je možné 

se rozhodnout, jestli produktu věřit a využít ho, nebo ne. Z definice dále vyplývá, že mít 

vysoké reputační hodnocení znamená z pohledu zákazníků být důvěryhodný. Obchodníci 

a provozovatelé služeb na internetu jsou si vědomi síly negativních uživatelských hodnocení. 

Tito především nespokojení zákazníci totiž odeženou některé potenciální zákazníky. 

Tyto reputační mechanismy můžeme zařadit mezi tzv. mechanismy zpětné vazby (feedback 

mechanisms) a obecněji pak mezi ekonomické mechanismy, které směřují k vytváření 

ekonomického prostředí podporujícího „samoregulující“ chování subjektů. Tj. takového 

prostředí, kde vhodné (čestné, konsistentní) chování subjektů není vynucováno nařízeními 

s hrozbou sankcí, ale je přímo v zájmu samotných těchto subjektů (Očko, 2007). 

Tento princip bývá využíván především v internetových srovnávačích, obchodech, aukcích, 

diskuzních serverech, sociálních sítích apod. Reputační systémy mohou být považovány za 

druh pojistky především u nakupujících na internetových obchodech. 

Jako první s touto metodou hodnocení důvěryhodnosti svých uživatelů přišla nejznámější 

americká aukční síň eBay.  

Příklad z praxe: Internetový srovnávač 

Úspěšným reputačním systémem v prostředí českého internetového podnikání je 

nejnavštěvovanější internetový srovnávač Heureka.cz. Na ten když přijde potenciální 

zákazník, dostane do rukou možnosti najít si požadovaný výrobek, vybrat si z nabídky 

různých e-shopů, které daný výrobek nabízí, cenu, dostupnost atd. Zároveň však uživatel vidí 

hodnocení těchto obchodů od předchozích nakupujících, na základě kterého si může udělat 

představu o důvěryhodnosti daného prodejce. 

2.4 Platební metody v elektronickém obchodování 

Internetové obchodování je specifické v používání různých platebních nástrojů a metod. Při 

nákupu online má zákazník možnost si vybrat z několika druhů platebních nástrojů. Základní 

druhy plateb, které se běžně používají při nakupování online, lze rozdělit na platby on-line 
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a off-line. Platba on-line probíhá v reálném čase a obchodníkovi je znám její výsledek. Platba 

off-line naopak neprobíhá v reálném čase během placení na internetu. Obchodník proto není 

bezprostředně informován o jejím výsledku.  

Dále lze platby využívané v internetovém prostředí rozdělit podle toho, zda se využívají 

v obchodním modelu typu B2B nebo B2C. V obchodech typu B2B se platba nejčastěji 

uskutečňuje pomocí zálohových či dodavatelských faktur. Větší variabilita plateb je 

využívána v obchodním modelu typu B2C. Každý zákazník je specifický a upřednostňuje jiný 

způsob zaplacení objednávky (Svoboda, 2001). 

Jak bylo uvedeno v první podkapitole, každá země je specifická s různými zákaznickými 

preferencemi, kterým je potřeba se přizpůsobit. Různé země mají různé preference při online 

platbách. Je tedy potřeba uvést specifika spojená s používáním různých platebních metod na 

konkrétní zemi. V tomto případě jsou zde uvedeny platební preference českých spotřebitelů.  

Dnes již existuje celá řada platebních systému umožňujících platbu přes internet. Obliba 

některých stoupá rychle, u jiných pomaleji a některé jsou na ústupu. Pro Českou republiku je 

v dnešní době typické, že platební karty jsou na vzestupu, klesá obliba u bankovních převodů 

a dobírka stále dominuje českému elektronickému obchodování (Lupa, 2012).  

2.4.1 Platba v hotovosti na dobírku 

Platba na dobírku je zatím nejvyužívanější způsob platby za nákupy přes internet v ČR. Čeští 

zákazníci jej považují jako nejbezpečnější způsob platby. V případě, že si spotřebitel zvolí 

tento způsob platby, platí za fyzické zboží až v momentě, kdy si ho přebírá. Obecně se v 

tuzemsku setkáváme s nedůvěrou k elektronickým platbám a zároveň s nedůvěrou k 

internetovým obchodům, kde zákazník nakupuje poprvé. To je bohužel způsobeno běžnými 

případy, kdy si zákazník objedná a zaplatí zboží pomocí online platby, ale zboží mu nedorazí. 

Vzhledem k tomu, že se u nás jedná o nejoblíbenější způsob platby, skoro všechny 

internetové obchody tuto možnost nabízejí. Na druhou stranu pro prodejce je platba na 

dobírku spíše nevýhodná. A to z důvodu, že platbu obdrží s časovým zpožděním a běžně se 

stává, kdy si zákazník objedná zboží na dobírku, ale nepřevezme ho. V tom okamžiku 

prodejce vynaložil náklady na přepravu zbytečně. 

2.4.2 Platba převodem z účtu 

Platba převodem z účtu je druhý nejpoužívanější platební nástroj přes internet v České 

republice. Platba převodem je pro prodávajícího určitě výhodnější, než platba na dobírku, 
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protože zboží expeduje až v okamžiku připsání peněz za dané zboží na účet. Tím pádem mu 

odpadá riziko vynaložení expedičních nákladů za nezaplacené a nevyzvednuté zboží. Kupující 

je při platbě převodem vystaven riziku, že objednané a zaplacené zboží nepřijde. Další 

nevýhodou platby převodem z účtu je zpoždění odeslání zboží, neboť se čeká, až bude částka 

za zboží připsána na účet prodejce. 

2.4.3 Platba kartou 

Třetím nejrozšířenějším způsobem platby na internetu je pomocí platební karty. Pokud si 

zvolí zákazník tento způsob platby, bývá přesměrován do aplikace banky, která tuto transakci 

zprostředkovává a tam zákazník poté zadá platební údaje. Prodejce se k těmto údajům vůbec 

nedostane. Tato platební metoda je velmi rychlá. Prodejce i zákazník jsou okamžitě 

informováni, zda byla platba akceptována a částka je ihned připsána na účtu prodejce. 

2.4.4 Platba při osobním odběru 

Mezi další běžně používaný způsob placení za zboží objednané přes internet patří platba 

v kamenné pobočce. Platba probíhá v hotovosti při osobním odběru. Osobní odběr je další 

specifikum české e-commerce. Internetoví zákazníci si chtějí zboží vyzvednout osobně. 

Nákup tak často zákazníci upřednostní tam, kde si zboží mohou vyzvednou. Při platbě 

v kamenné pobočce nemusí zákazník platit za poštovné a to je také hlavní důvod, proč je 

tento způsob velmi oblíbený. Výhodou je bezpochyby možnost si zboží prohlédnout jestli 

není poškozené. V takovém případě nemusí zákazník zboží převzít a předejde se reklamaci. 

2.4.5 Mirkoplatby 

Platba pomocí mikroplatebních systémů je nejmodernějším způsobem platby přes internet. 

V Česku jsou nejvíce používané mikroplatební systémy například PayPal, PaySec nebo 

GoPay. Jedná se o takzvané elektronické peněženky, na které je třeba si dobít peníze dopředu. 

2.6 Právní specifika spojená s podnikáním na internetu v ČR 

Jak již bylo zmíněno v první podkapitole, hlavním specifikem internetového podnikání je 

geografická poloha a s ní související působnost práva, proto je potřeba uvést právní specifika 

spojená s podnikáním na internetu na konkrétní zemi. V tomto případě jsou zde proto uvedena 

právní specifika spojená s podnikáním na internetu v České republice.  
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V současné době v České republice není elektronický obchod jako takový upraven právními 

předpisy, ale vztahují se na něj předpisy pro běžný obchod a dále ustanovení týkající se 

elektronických médií. Jsou to tedy Zákon 40/1964 Sb., občanský zákoník, Zákon 513/1991 

Sb., obchodní zákoník a Zákon č.63/1991 Sb. o ochraně hospodářské soutěže. Pro úpravu 

spotřebitelských smluv se mimo Občanský zákoník používá Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele. Mimo to existují právní úpravy ovlivňující právě oblast elektronického obchodu 

a to Zákon č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, který 

například omezuje šíření obchodních sdělení. V Občanském zákoníku je třeba dbát především 

paragrafů 53 a 57 první části. 

Samostatnou pozornost si určitě zaslouží i problematika elektronického zasílání obchodních 

sdělení, vzhledem k tomu, že internetové obchody většinou pracují i s jinými kanály než je 

samotný e-shop. Formuláře většinou na webových stránkách doplňuje komunikace pomocí e-

mailu, což je právě nejdostupnější komunikační kanál jak pro prodejce, tak spotřebitele. 

Problematika tzv. nevyžádaného reklamního sdělení je v českém právu upravena v § 7 

Zákona č. 480/2004 Sb. 

Dále mezi základní požadavky patří „správné“ (podle občanského zákoníku) znění informací 

pro zákazníka o daném nákupu a všech jeho záležitostech, tedy v podstatě dobře sepsané 

a zveřejněné obchodní podmínky. 

V obchodních podmínkách musí být zveřejněny především tyto informace: (Morávek, 2010) 

 Obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo dodavatele, sídlo 

právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u zahraniční osoby rovněž adresu 

podniku nebo organizační složky na území České republiky; 

 Údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu 

povolování; 

 Název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb; 

 Cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní 

a poplatků, mají-li k ní být připočítávány; 

 Náklady na dodání; 

 Způsob platby, dodání nebo plnění; 

 Poučení o právu na odstoupení; 

 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku; 

 Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti. 
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3 Elektronické obchodní modely – nové změny a trendy 

3.1 Základní modely elektronického obchodování 

Business model (obchodní model) můžeme chápat jako způsob, pomocí kterého podnik 

dosahuje svého primárního cíle, tedy realizace zisku. Za tahouny internetových obchodů 

můžeme označit společnosti eBay a Amazon (založeny v r. 1994). V České republice se první 

internetový obchod objevil v roce 1996, kterým byla společnost CS21, zabývající se prodejem 

počítačových komponent. 

Na základní úrovni je možné rozdělit elektronické podnikání na čtyři modely. 

3.1.1 Business to Business (B2B)  

Již z názvu vyplývá, že tento obchod probíhá mezi firmami. Pod pojmem B2B se nejčastěji 

rozumí využívání internetu pro zjednodušení komunikace v obchodním řetězci (InfoSum.net, 

2009). Jedná se především o všechny transakce, probíhající mezi dvěma a více obchodními 

partnery. Tyto transakce a veškerá komunikace jsou většinou prováděny prostřednictvím 

extranetových informačních systémů. B2B vztahy většinou fungují na principu elektronické 

výměny dat. Těmi mohou být základní informace (např. objednávky, faktury), jejichž 

elektronická podoba umožňuje snížit náklady, automatizovat celý proces a zvýšit jeho 

rychlost. Vyšším stupněm B2B obchodování jsou různá B2B internetová tržiště (e-

marketplace), jejich hlavním úkolem je zprostředkování obchodů. 

Specializované systémy, zprostředkovávající obchodní komunikaci mezi společnostmi mají 

často podobu online tržišť s nabídkou dodavatelů z určitého sektoru - typickým příkladem je 

zajišťování dopravních služeb. 

Faktorem úspěchu v modelu B2B pak může být rychlost a dostupnost informací, úspěšná 

implementace SCM, efektivní logistika, efektivní zpětná vazba přes ERP. 

Příkladem významných B2B trhů jsou např. VerticalNet, Centrade a další. 

3.1.2 Business to Consumer (B2C)  

Tento model funguje na principu, že koncovému zákazníkovi je prodáno zboží 

prostřednictvím internetu nebo jiných komunikačních technologií. Obchodní vztahy mezi 

podnikem a konečným spotřebitelem jsou realizované většinou webovými aplikacemi 

a virtuálními obchody (e-shopy) na internetu (Gála, 2006).  Je to druhá nejčastější forma e-
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commerce. B2C redukuje transakční náklady, obzvláště náklady na vyhledávání produktu a to 

především díky přístupu spotřebitele k potřebným informacím sloužícím k podpoře jeho 

rozhodování s cílem najít nejlepší cenu a servis. Počet internetových obchodů v roce 2012 

v České republice stoupl o 15 % na 34 tis. Vyplývá to z údajů na blogu internetového 

srovnávače cen Heureka.cz (Beniak, 2012).  

Faktorem úspěchu v modelu B2C může být ocenění kvality produktu/služby (např. 

zákazníkem na reputačním systému či internetovým srovnávačem), přizpůsobení služeb 

zákaznickým potřebám, budování loajality zákazníků, snadná dostupnost produktů a služeb, 

bezpečnost (nejen transakcí), ale i ochrana soukromí. 

Klasickým představitelem úspěšného modelu B2C je společnost Amazon.com, která 

poskytuje prodej širokého spektra produktů prostřednictvím internetu. V současné době se 

Amazon rozhodl vybudovat logistické centrum v České republice, které by mělo být hotové 

na jaře 2014.  

 

Obrázek 4: Elektronický obchod typu B2C Amazon 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.1.3 Consumer to Consumer (C2C)  

Jde především o webové aplikace typu burzy, výměny, aukce atp. V těchto činnostech hraje 

internet roli prostředníka mezi nabízející a poptávající osobou. Tento způsob elektronického 

obchodování je charakteristický růstem e-tržišť a zvyšování popularity online aukcí. Servery, 
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které tyto služby poskytují, v tomto případě bezplatně koncentrují nabídky, moderují 

obchodní případy a jsou poskytovateli prostoru v obchodním systému.  

Typickým příkladem úspěšného obchodního modelu C2C je největší internetová aukce 

založena 4. září 1995 programátorem Pierrem Omidyarem eBay. Platby zde probíhají pomocí 

kreditních karet nebo systémů miroplateb jako PayPal, Srill atd. 

Od února 2008 funguje v Praze eBay Center of Excellence, marketingové a analytické 

centrum zaměřující se na evropské a asijské trhy. 

 

Obrázek 5: Elektronické tržiště typu C2C e-Bay 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tuzemsku na podobné bázi funguje např. internetová aukční síň Aukro.cz. 

3.1.4 Consumer to Business (C2B)  

Tento obchodní model funguje tak, že transakce je iniciovaná kupujícím, který má aktuálně 

zájem dosáhnout co nejvyšší ceny. Zákazník v tomto schématu zadá svůj požadavek na 

chtěný produkt za navrženou cenu. Posledním krokem je akceptace nebo odmítnutí 

požadavku ze strany obchodního partnera. 

3.2 Rozšířené modely elektronického obchodování 

Současné základní rozdělení elektronického obchodování na čtyři základní typy není 

dostačující. Dnes se čím dál více do obchodního procesu zapojuje státní a veřejná správa ve 
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formě e-governemntu. Tato forma zapojení může v budoucnu znamenat veškerou daňovou 

agendu, elektronické registry apod. Vznikají tak nové typy obchodních modelů: 

 Government to Business (G2B) – jedná se o obchodní vztahy a komunikaci mezi 

státem a firmami, kdy iniciátorem konkrétní akce je stát. Příkladem zde může být 

zadávání veřejných zakázek či podávání informací o dotacích a grantech; 

 Government to Citizen (G2C) – jedná se o situaci, kdy orgány státní správy poskytují 

informace či služby elektronickou formou občanům; 

 Business to Government (B2G) - firmy iniciátory vzájemné elektronické transakce. 

Tento model nabývá na důležitosti s rozvojem e-governmentu a může se jednat 

například o podání daňového přiznání přes portál veřejné správy; 

 Citizen to Government (C2G) - občané podávají elektronickou formou určité 

informace státu. Může se opět jednat o elekronické podání daňového přiznání nebo o 

sčítání lidu; 

 Government to Government (G2G) - elektronická výměna dat mezi jednotlivými 

orgány státní správy. Tento model má také značný význam pro koordinaci 

mezinárodních aktivit a spolupráci mezi státy v různých oborech či odvětvích. 

3.3 Internetové srovnávače 

Jak již bylo zmíněno u obchodního modelu B2C, počet internetových obchodů v roce 2012 

v České republice dosáhl hodnoty 34 tisíc a do budoucna lze přepokládat další nárůst. To však 

zhoršuje orientaci mezi jednotlivými nabídkami. Zákazník by při hledání nejvhodnější 

nabídky strávil spoustu času, ale díky přehledné struktuře, kterou nabízí internetové 

srovnávače, mu toto práci výrazně ulehčí. Vnímají je také prodejci, kteří díky nim mohou 

oslovit nové zákazníky. V současné době existují srovnávače zaměřená na porovnávání 

pojištění, různých finančních produktů, dovolených apod. V této podkapitole s ohledem na 

téma diplomové práce se zaměřuji pouze na srovnávače cen produktů prodávaných 

prostřednictvím internetového obchodu. V tuzemsku jsou nejznámější srovnávače 

Heureka.cz, Zboží.cz v globálním měřítku například Google se službou Nákupy Google 

lokalizovanou do češtiny. 
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3.3.1 Funkce internetového srovnávače 

Internetové srovnávače jsou dynamické webové stránky, na kterých jsou umístěny a seřazeny 

informace o internetových obchodech a o jejich sortimentu, který bývá přehledně rozdělen do 

kategorií. Tyto informace zahrnují cenu produktu, dostupnost, dobu dodání, vlastnosti 

produktu, možnosti platby a také recenze přihlášených i anonymních uživatelů. U obchodníků 

jsou uvedeny kontaktní informace, popis obchodu, způsoby dopravy, kamenné pobočky nebo 

přímý odkaz do obchodu, a také hlavně reputační mechanismus v podobě hodnocení 

spokojenosti zákazníků případně pozitivní či negativní ohlasy. 

Informace o prodejcích získávají srovnávače prostřednictvím XML souboru v přesně 

stanoveném formátu (XML feed), který je umístěný ve zdrojovém kódu e-shopu a obsahuje 

aktuální data o produktech. Srovnávače tento XML feed načítají několikrát za den a tím 

zajišťují aktuálnost informací na svých stránkách. 

3.3.2 Obchodní model internetového srovnávače 

Internetové srovnávače samotné produkty neprodávají (ikdyž český nejnavštěvovanější 

internetový srovnávač Heureka.cz v roce 2012 spustil pilotní projekt přímého prodeje zboží, 

viz dále). Poplatky získávají od jednotlivých prodejců, kteří na nich prezentují své zboží. 

Jednotlivé srovnávače používají různé způsoby, jakými účtují prodejcům poplatky za různé 

možnosti zobrazení. Prodejci platí za určité akce vykonané uživateli např. provize, pokud si 

uživatel zakoupí produkt, nebo paušální poplatek za přednostní zobrazování. Zřejmě 

nejrozšířenější je způsob PPC (Pay Per Click) neboli platba za klik. Jak už vyplývá z názvu, 

jedná se o způsob, kdy inzerent platí jen za uskutečněný proklik, bez ohledu na to, zda 

spotřebitel následně provede objednávku či nikoliv. Ceny za proklik se liší podle konkrétního 

srovnávače a způsobu zobrazení Většina umožňuje nastavení ceny za proklik, což je i jedno 

z kritérií, podle kterého se řadí zobrazované produkty na stránkách srovnávače (Wan, 2009).  

3.3.3 Přínosy pro spotřebitele 

Bezesporu největší výhodou srovnávačů je možnost porovnávat různé produkty a jejich ceny 

na jednom místě bez potřeby postupného a zdlouhavého procházení jednotlivých e-shopů. Na 

jednom místě jsou dostupné informace z více e-shopů a hledání nejvýhodnější nabídky 

z pohledu spotřebitele je otázkou několika minut. Po vyhledání má spotřebitel možnost řadit 

či filtrovat nabídky podle ceny či jiných kritérií (oblíbenosti, dostupnosti produktu, hodnocení 
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e-shopu atd.). U každého obchodníka si může přečíst recenze, které o něm napsali předchozí 

zákazníci a tím se vyhnout neseriózním obchodníkům. 

3.3.4 Příležitost pro podnikatele 

Na trhu existuje velké množství konkurenčních obchodů a pro spoustu prodejců jsou 

srovnávače jeden ze způsobů propagace. Každá možnost zvýšení návštěvnosti a počtu 

potenciálních zákazníků je důležitá.  

Internetové srovnávače, jak již bylo zmíněno, umožňují spotřebitelům psát recenze 

a obchodníky hodnotit, čímž se firmám otevírá možnost budování reputace a důvěry mezi 

spotřebiteli. Negativem srovnávače bývá často vysoký tlak na ceny, protože čím je nižší cena, 

tím je větší šance umístit se na vyšších pozicích ve vyhledávání. 

3.3.5 Budoucnost internetových srovnávačů 

Internetové srovnávače samotné produkty neprodávaly, vždy umožnily přehled prodejců 

k danému zboží a odkazovali do obchodu prodejce. Tuto zavedenou normu se nyní pokouší 

změnit nejnavštěvovanější český srovnávač Heureka.cz. Novinka se nazývá  Heureka Košík 

a jedná se o nový model nakupování spuštěný v květnu 2012. Heuréka se tak sama mění 

v obchod (i když koupené zboží pak expeduje vybraný prodejce). Z pohledu nakupujícího plní 

Heureka.cz i nadále poradní funkci a nově v souvislosti s Košíkem vystupuje také jako 

zprostředkovatel obchodu. Standardní PPC systém zůstává nezměněn, ve vybraných 

kategoriích ho doplňuje právě model Košíku.  

Jak tento model funguje v praxi? Zákazník již nemusí navštívit stránky e-shopu, ale pohybuje 

se v jednom známém prostředí. Po dokončení objednávky je však již vše v režii obchodníka 

a Heureka zde funguje jen jako zprostředkovatel obchodu. Košík je určen pro obchody, které 

dosahují výborných výsledků v systému „Ověřeno zákazníky“. 
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Obrázek 6: Náhled produktu s možností koupě přes Heureka Košík 

Zdroj: Heureka.cz 

Obchodníci, kteří se do modelu zapojí, mohou očekávat více zákazníků, kteří využívají 

srovnávač Heureka. Zejména se bude jednat o ty zákazníky, kteří nedůvěřují e-shopům a jsou 

opatrnější ze strachu z podvodů. S aktivním využitím služby Košík je e-shop zařazen i do 

programu „Garance nákupu“. Je sice nutné počítat s tím, že si za zprostředkování těchto 

nákupů Heureka účtuje provizi, ale obchody využívající funkci Heureka Košík se mohou 

dostat na prominentní místa bez ohledu na nabízenou cenu (Čurda, 2007). 

Tento model se však potýká s kritikou. Konečný důsledek modelu Heureka Košík může být 

takový, že zákazník spokojeně na Heurece nakoupí, ale přestane rozlišovat e-shopy a nikdy si 

neprohlídne jejich případný doplňkový sortiment. Obchodník tak ztratí kontakt se 

zákazníkem. Pokud investuje nemalé prostředky do budování značky, tento model se mu 

samozřejmě zamlouvat nebude. 

Produktový manažer Seznamu Michal Černík, který dohlíží na srovnávač Zboží.cz, 

komentuje změny na Heurece takto: „Heureka zkouší model, který se hodně podobá modelu 

Amazonu. Ovšem na rozdíl od Amazonu nemá silné logistické zázemí. Takže sice „nakoupíte“ 

na Heureka.cz, ale od nějakého e-shopu. Od takového, který přistoupí na nejvyšší provize pro 

srovnávač. A někde cestou se ztrácí hlavní účel existence srovnávače, tedy najít deal, který 

nejvíce vyhovuje nakupujícímu.“ (Čurda, 2007). 

Internetové obchody jsou pod velkým tlakem zákazníků, kteří jsou mnohem náročnější na 

doprovodné služby, jako je rychlost dopravy, servis, ochota ohledně reklamací a vrácení 

zboží. Mají také spoustu práce konkurovat si navzájem. Nyní jim začínají konkurovat 
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i internetové srovnávače, které chtějí zákazníky oslovovat přímo a nabídnout jim ty „nejlepší“ 

obchodníky. Pokud se malé e-shopy na tento trend nepřipraví, nenabídnou přidanou hodnotu, 

kterou dnešní zákazník vyžaduje a k tomu konkurenční cenu, tak se na trhu neprosadí. 

3.4 Slevové portály a agregátory slev 

Hned z úvodu je vhodné poukázat na obrovský úspěch mladíka žijícího v Chicagu, který 

dokázal svůj nápad ohledně kolektivního nakupování proměnit na prosperující obchodní 

model. Tento projekt v roce 2008 jako první v historii webu dokázal do jednoho roku 

dosáhnout neuvěřitelného obratu jedné miliardy amerických dolarů (Groupon, 2008). 

Společnost se jmenuje Groupon a jejím zakladatelem je Andrew D. Mason.  

Není překvapením, že po úspěchu takového modelu začaly vznikat tisíce klonů po celém 

světě včetně České republiky, kde v současnosti kraluje společnost Slevomat.cz a kde byl 

zaznamenán opravdu obrovský boom tohoto obchodního modelu. Jelikož zaznamenalo 

úspěch několik takových společností, nabalil se na tento model ještě model další, který začal 

veškeré slevy z různých slevových portálů agregovat.  

3.4.1 Groupon 

Kolektivní nakupování jako takové zaznamenalo statut nejziskovějšího internetového 

projektu, co se týče rychlosti, s jakou se začal rozrůstat (Groupon, 2008). Byl spuštěn 

listopadu 2008 v Chicagu. Jeho zakladatelem a současným COE je Andrew Mason. Dnes 

působí ve 43 zemích a jenom v Chicagu zaměstnává cca 700 zaměstnanců. Pobočky po celém 

světě zaměstnávají tisíce dalších zaměstnanců. 

Tento obchodní model představuje přesně to, jak by měl úspěšný dot-com vypadat. Dosahuje 

totiž obrovských tržeb a spojuje prodejce a spotřebitele na mezinárodní úrovni. 

 

Obrázek 7: Působnost společnosti Groupon v roce 2011 

Zdroj: (Wiki-land, 2011) 
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3.4.2 Slevové portály 

V České republice se odehrála podobná situace v menším měřítku, kdy na český trh úspěšně 

vstoupil slevový portál Slevomat.cz. Od té doby se portálům s podobným zaměřením začalo 

lidově říkat „slevomaty“.  

Slevový portál je webová aplikace, která poskytuje svým návštěvníkům slevy na určité 

produkty nebo služby. V zásadě by výška této slevy měla přesáhnout 50 %, to však není 

podmínkou a k aktivaci je potřeba mít minimální množství zakoupených kusů. Nákup 

prostřednictvím slevového portálu koncové spotřebitele láká díky vysokým slevám a z toho 

plynoucím úsporám finančních prostředků. Koncept hromadného nakupování je atraktivní 

také pro nabízející. Nabízejícím je myšlen podnikatel či obchodník, který má zájem o prodej 

svých služeb nebo produktů prostřednictvím slevového portálu. Pro nabízející je prodej na 

slevovém portálu často nástrojem propagace. 

Subjekty, které vystupují na trhu hromadného nakupování: 

 Koncový spotřebitel/zákazník; 

 Nabízející – podnikatel nabízející svůj produkt či službu ve slevě; 

 Poskytovatel – sever hromadného nakupování. 

Základní kritéria úspěchu slevového severu mohou být (Vesecky, 2013): 

 Kvalitní a pravidelná nabídka slev; 

 Kvalitní zákaznický servis; 

 Budování důvěry a zázemí; 

 Kontrola obchodních partnerů a přehled o problémových subjektech; 

 Efektivně fungující marketing; 

 Finanční zázemí společnosti. 

3.4.3 Agregátory slev 

Díky úspěchu a rozšíření slevových portálů si našel cestu k úspěchu i obchodní model, který 

tyto slevy začal koncentrovat na jedno místo. Všechny slevy jsou tedy na jedné webové 

stránce a návštěvníci si tak mohou vybrat slevu např. podle místa, kde se momentálně 

nachází, nebo podle kategorie. Zákazníci, kteří často využívají hromadného nakupování, tak 

nemusí sledovat jednotlivé portály, aby zjistili, jaké aktuální slevy jsou nabízeny, ale mohou 
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sledovat pouze agregátor, který tyto nabídky sdružuje. Agregátor slev funguje na podobném 

principu jako internetový srovnávač. 

Agregátor slev je zpravidla přehledně uspořádán tak, aby umožňoval rychlou orientaci 

v kategoriích, podal stručnou informaci, o jakou slevu jde, jaký portál ji nabízí, za jakou cenu, 

kolik času zbývá do konce vypršení slevy, počet zakoupených voucherů atd. Uživatelé 

agregátorů mají možnost napsat na slevový server recenzi. Mohou se také registrovat 

a nastavit si nabídky dle vlastních preferencí, nebo upozornění emailem apod.  

Tento obchodní model funguje jednoduše. Agegátory slev dostávají provizi (provize se 

pohybuje v rozmezí 2 – 5 % z ceny prodaného produktu/služby) od provozovatelů serverů 

hromadného nakupování. „Zejména těm menším dělají agregátory velkou část tržeb, o kterou 

se musí podělit. A právě to, jak se agregátorům daří proměnit návštěvníka svých stránek 

v kupce slevového kuponu, rozlišuje úspěšnost jednotlivých agregátorů“ (Zandl, 2011). 

3.4.4 Předpokládaný vývoj trhu se slevovými portály 

V době největšího rozmachu hromadného nakupování u nás, tedy v druhé polovině roku 

2011, mohlo být na českém trhu více než 300 slevových serverů. V tom jsou zahrnuty 

i agregátory. Přesný údaj není možné zjistit, protože žádná oficiální metodika jejich sčítání 

neexistuje. Docela jasnou představu o vývoji trhu slevových portálů znázorňuje graf 2. Údaje 

zveřejnil největší Český agregátor Skrz.cz. Ten do svých statistik zahrnuje pouze ty servery, 

které v daném měsíci měly alespoň jednu unikátní nabídku. Existují totiž portály, které 

donekonečna inzerují ty samé produkty (Vesecký, 2013). 

 

Graf 2: Vývoj trhu se slevovými portály 

Zdoj (Vesecký, 2013) 
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V současné době v tuzemsku působí cca 65 slevových serverů. Z grafu je na první pohled 

jasné, že poskytovatelů slev velmi rychle ubývá. Častou příčinou neúspěchu jsou problémy 

s cashflow. Jak dále Vesecký uvádí, menší firmy se snaží získat zákazníky nižšími cenami, 

což ale není dlouhodobě udržitelné. Navíc nejsou schopny získat dostatečné množství 

nabídek, konkurovat lídrům trhu v oblasti propagace a často pokulhávají i v oblasti 

nabízeného servisu a celkového přístupu ke klientům.  

3.5 Dropshipping 

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

maloobchodní prodejce nabízí zboží svého velkoobchodního dodavatele či přímo výrobce. 

Nabízené zboží fyzicky nenakupuje do svého skladu, ale své objednávky rovnou směřuje na 

dodavatele/výrobce, který se postará o to, aby zboží dorazilo přímo k zákazníkovi. Prodejce 

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

mu připadne rozdíl mezi maloobchodní a velkoobchodní cenou (Wikipedia, 2011b). Tento 

obchodní model pochází z USA.  

Zjednodušeně se jedná o provizní prodej. Zákazník objedná zboží na speciálně upraveném e-

shopu. E-shop obratem objedná zboží pro zákazníka u nasmlouvaného dodavatele, kterému za 

něj zaplatí velkoobchodní cenu. Dodavatel však toto objednané zboží nepošle e-shopu, ale 

rovnou zákazníkovi. 

Výhody drop shippingu (Kolčaba, 2012): 

 minimální náklady. Zboží musí e-shop nakoupit, ale až ve chvíli, kdy je pro něj odbyt,  

 časová úspora – díky tomu, že dodavatel rovnou zasílá, 

 zásilka vypadá, jako od e-shopu. Je na ní adresa e-shopu, logo, atd., 

 z pohledu zákazníka funguje naprosto stejně, jako byste provozovali plnohodnotný e-

shop s vlastním skladem => ideální pro „rozjetí“ shopu z minima a jeho dovedení 

k prvním ziskům. 

Nevýhody drop shippingu: 

 pokud zákazník zboží nepřevezme, zůstává e-shopu – je již zakoupeno od dodavatele, 

ale záleží na dodavatelsko-odběratelských vztazích, případně smlouvách, 

 reklamace řeší e-shop. 

Tato forma podnikání dává velkou příležitost lidem, kteří chtějí na internetu podnikat, ale 

nemají dostatečné finanční prostředky. Není potřeba vlastnit sklad ani složité informační 

systémy, početný personál na vyřizování obchodní agendy a většinu povinností internetového 
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obchodníka řeší dodavatel. Zájemci o tuto formu podnikání stačí pořídit si e-shop upravený 

pro účely dropshoppingu a veškerou práci věnuje jeho propagaci, optimalizaci pro 

vyhledávače SEM, SEO optimalizaci, linkbuildingu a dalším technikám. 
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4 Analýza moderních firemních nástrojů 21. století 

Oproti neúspěšným společnostem, které se typicky zaměřují na sdílení osvědčených 

obchodních postupů, se lídři trhu orientují především na kvalitu a kvantitu obchodních 

příležitostí. Takto by se dala definovat firma nové generace, která umí efektivně pracovat 

s informacemi a znalostmi, které představují bránu podniku otevřenou jak dovnitř, tak 

i navenek. Úspěšná firma integruje všechny potřebné firemní systémy i technologie, jako 

např. e-mail, groupware, ERP, CRM, SCM, které umožňují hladší přístup k firemním 

informacím a znalostem, a jejichž aplikace v praxi vede k úspěšnému a efektivnímu 

podnikání. 

4.1 ERP systémy 

Jedním z faktorů, ovlivňující interní procesy v rámci firmy a celkově elektronické 

obchodování je systém plánování podnikových zdrojů ERP (Enterprise Resource Planning) 

systém, často označovaný jako informační systém firmy. Někdy se lze rovněž setkat 

s pojmem správa podnikových zdrojů (ERM), jehož význam však není zcela ustálený, bývá 

výrobci často uváděný jako vyšší forma ERP, např. ERP integrovaný se systémem pro správu 

dokumentů (EDM). Čím dál tím více vzniká potřeba přehledně a efektivně pořádat a třídit 

firemní informace. Především ve středním a vrcholovém managementu firem jsou kladeny 

vysoké nároky na rozhodování ve velmi krátkém čase. S tím souvisí potřeba relevantních 

podkladů, které by měl mít podnikatel/manažer k dispozici v reálném čase. Potřeby informací 

z externích zdrojů budou rozebrány níže v rámci Business Intellignence a webové analytiky. 

Hlavním přínosem elektronického podnikání, je s ohledem na jeho specifika možnost 

nakupovat či objednat služby bezprostředně při jejich potřebě bez výrazné časově prodlevy. 

Tím pádem by neměla vznikat prodleva na straně podniku. Nástroje, které mají za úkol tyto 

procesy nákupu zpracovat, bývají součástí informačního systému firmy též označovaného 

zkratkou ERP. V podstatě se jedná o softwarový balík, který umožňuje účelně a efektivně 

řídit podnikové zdroje (lidi, materiál, výrobní zařízení atp.).  

Jednotlivé části někdy v souvislosti s ERP často nazývané jako moduly mohou být např. 

systémy pro řízení přístupu k zákazníkům CRM (v souvislosti se zapojením v elektronickém 

obchodu též označované jako eCRM), systémy pro řízení logistických (odběratelsko-

dodavatelských) řetězců SCM (respektive eSCM), systémy pro zprávu podnikových 

dokumentů ECM, systémy výměny elektronických strukturovaných dokumentů (objednávky, 

faktury, avíza) EDI a další. 
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Hlavními atributy zavádění ERP ve firmách jsou schopnosti: 

 Vytvářet a zpřístupňovat informace v reálném čase; 

 Automatizovat a integrovat klíčové podnikové procesy; 

 Sdílet společná data a zpracovávat je v rámci celé organizace. 

ERP systémy nejsou žádnou novinkou a některé již fungovali v 50. letech 20. století. Poměrně 

velký rozvoj nastal přibližně v 90. letech právě v souvislosti s rozvojem elektronického 

podnikání, jelikož v tomto spojení nabývá opravdu důležitých hodnot (Pleyer, 2001). 

4.1.1 Typy ERP 

ERP systémy rozlišujeme mimo jiné na 3 základní typy: 

 All-in-One 

 Best-of-Breed 

 Lite ERP systémy 

4.1.2 Nejznámější dodavatelé ERP systémů 

V globálním měřítku jsou nejznámější dodavatelé ERP systémů zobrazeny na grafu 3 Podíl na 

trhu nejznámějších dodavatelů ERP systémů za rok 2012. Z grafu vyplývá, že trhu dominuje 

ERP SAP s podílem 25 %, následovaný společnostmi Oracle 13 %, Microsoft 5 %, Sage, 

Infora a dalšími. 

 

Graf 3: Podíl na trhu nejznámějších dodavatelů ERP systémů za rok 2012 

Zdroj: Gartner 
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Pokud se podíváme na situaci v České republice, zjistíme, že se od té globální výrazně liší 

a kde výrazně dominuje ERP systém Helios. Společným jmenovatelem může být výrazný 

podíl SAP, který podle aktuální výroční analýzy CVIS dosahuje hodnoty 17,5 % v segmentu 

velkých firem. S velkým odstupem třetí je Microsoft s tržním podílem 11 %. 

 

Graf 4: Tržní podíly all-in-one ERP systémů v segmentu velkých firem podle počtu 

implementací za rok 2011 

Zdroj: CVIS 

4.2 Systémy pro řízení vztahů se zákazníkem CRM 

Customer relationship management (též CRM nebo řízení vztahů se zákazníky) je proces 

shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, 

pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou 

komunikaci mezi nimi. Jako CRM v přeneseném smyslu se též označuje softwarové, 

hardwarové a personální vybavení firmy, které je výkonem těchto funkcí pověřeno. 

Efektivní řízení vztahů se zákazníky nejen eliminuje náklady, ale zároveň je nástrojem 

hodnocení potenciálu zákazníků a jejich spokojenosti. Poté, co firma definuje, jakým 

způsobem chce sledovat jednotlivé operace spojené se zákazníky, jakým způsobem je 

vyhodnocovat, je nutné zvolit podpůrnou technologii.  

Z technologického hlediska je CRM komplexní balík aplikací. Jaké budou jeho funkce, záleží 

na individuálních potřebách a možnostech firem. Jeho architektura závisí také na celkové 

architektuře informačního systému a vztahů mezi ostatními systémy ve firmě. 



 

62 

 

4.2.1 Kategorizace CRM 

CRM se poté dále rozděluje na tři kategorie: 

 Operační CRM – jeho aplikace umožňuje automatizovat a zlepšovat business procesy 

spojené se zákazníkem. Jedná se o činnosti, při kterých dochází k přímému kontaktu 

se zákazníkem. Do operačního CRM se dále zařazují aplikace automatizace prodejních 

činností SFA, aplikace zákaznických služeb a podpory CSS a aplikace automatizace 

marketingových činností MA; 

 Kooperativní CRM – představuje technické zázemí interakce se zákazníkem a 

vzájemné interakce mezi jednotlivými útvary, které se zákazníkem přišly do kontaktu. 

Do kontaktních center se zařazují všechny komunikační kanály směrem k zákazníkovi 

a od něj, se kterými přišel do styku např. osobní kontakt, telefon, email, web atd. 

Kooperace může přesahovat i útvary jednoho podniku a rozšířit se na obchodní 

partnery v rámci dodavatelského řetězce (supply chain). Mimo klasických 

komunikačních nástrojů, jakými jsou email, fax, pošta a telefon kolaborační CRM 

umožňuje komunikaci s partnery prostřednictvím elektronické výměny dat (EDI), 

partnerských webových B2B systémů a fór, prostřednictvím služeb VoIP a dalších 

(Buttle, 2009); 

 Analytické CRM – operační a kooperační systémy CRM pracují s velkým množstvím 

informací o zákaznících, jejich interakcích, nakoupených produktech apod. Tyto 

převážně webové aplikace komunikují s databází, která je součástí CRM. Tyto data 

nasbírané o zákaznících se v různých formách ukládají a přenášení do systémů, které 

umožňují jejich následnou analýzu a hledání vzájemných vztahů a vazeb (Buttle, 

2009). Tyto vstupní data nepocházejí jen ze systémů CRM, ale s jiných interních 

a externích zdrojů a prostřednictvím nástrojů data miningu či business intellingence je 

společnost schopná v těchto datech hledat souvislosti a na základně jejich 

vyhodnocení přijímat důležitá strategická rozhodnutí. 

4.2.2 Nejznámější dodavatelé CRM systémů 

Správa CRM systému je náročná činnost, která často přesahuje kapacity lidských zdrojů 

běžných firem. Při výběru řešení a dodavatele je nutné si uvědomit, jaké funkce bude firma 

potřebovat a jaké by byly pro ni zbytečné. Po rozhodnutí požadavků na systém a možností 

firmy přichází volba mezi vlastním řešením nebo outsourcingem poskytujícím CRM SaaS 

jejichž výhody jsou shrnuty v podkapitole o cloud computingu. Vlastní řešení spolu 
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s nezávislostí přináší do podniku i výrazné náklady na pořízení takového řešení, nutnost 

vlastního hardware a systémové podpory.  

Není překvapením, že mezi největší poskytovatele CRM řešení patří největší jména firem 

působících v IT vůbec. Tato podkapitola neslouží k vyčerpávajícímu výčtu všech 

poskytovatelů s popisem veškerých funkcí jejich služeb. S ohledem na rozsah práce by to ani 

nebylo možné. Nyní se podíváme na stručný přehled některých z nich: 

 Microsoft Dynamics CRM – tento nástroj poskytuje jedno z nejvíce komplexních 

řešení, zahrnující všechny subsystémy CRM. S MS Dynamics CRM jsou ovšem 

spojené vysoké nároky na implementaci a jeho výraznou nevýhodou je, že si vyžaduje 

spoluúčast dalších produktů společnosti Microsoft např. databázi MS SQL; 

 ORACLE CRM – představuje také mohutné řešení. Jedná se o řešení, které je 

poskytované i pro jednotlivé odvětví. Je kompatibilní s ostatními ORACLE nástroji 

v rámci ORACLE E-business Suite. Finanční a časová náročnost na implementaci je 

rovněž náročná, proto je toto řešení vhodné především pro velké firmy; 

 Salesforce.com – patří mezi nejpropracovanější CRM ve formě SaaS. Náklady na 

pořízení, implementaci a správu nejsou vysoké. Salesforce je možné rozšířit o mnohé 

aplikace třetích stran, které nabízí spoustu doplňkových služeb.  

Podle analytické společnosti Gartner vzrostly v roce 2012 tržby dodavatelů na globálním trhu 

CRM software na 18 miliard dolarů, což představuje nárůst o 12,5 %. Hlavním trendem na 

trhu CRM software je nárůst podílu SaaS, na níž připadlo v roce 2012 téměř 40 % tržeb. 

Hlavní dodavatel CRM SaaS, společnost Salesforce, dokázala v roce 2012 zvýšit tržby o 26 

%, získat tržní podíl 14 % a předstihnout dlouhodobě největšího dodavatele, společnost SAP 

viz tabulka 1.  

Společnost Příjmy 2012 ($) Podíl na trhu (%) Příjmy 2011 ($) 2011-2012 Růst (%) 

salesforce.com 2,525.6 14.0 2,004.6 26.0 

SAP 2,327.1 12.9 2,325.1 0.1 

Oracle 2,015.2 11.1 1,870.0 7.8 

Microsoft 1,135.3 6.3 900.9 26.0 

IBM 649.1 3.6 465.6 39.4 

Ostatní 9,437.7 52.1 8,513.7 10.7 

Celkem 18,090.0 100.0 16,079.9 12.5 

Tabulka 1: Tržby nejznámějších poskytovatelů CRM řešení za rok 2012 

Zdroj: Gartner 
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4.3 Systémy pro řízení dodavatelského řetězce SCM 

SCM (z ang. Supply Chain Management) je označení pro činnost řízení dodavatelského 

řetězce, ale i pro software, který tuto činnost podporuje. Obvykle se jedná o 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 zboží. SCM je v 

dnešní době často pouze jedním z modulů komplexního podnikového ERP. 

Jedná se o spolupráci mezi všemi články dodavatelského řetězce (dodavatelé, odběratelé, 

distributor, prodejce a zákazník), a to nejen v oblasti financí, materiálu a služeb, ale i co se 

týká informačních toků (Basl, Blažíček, 2008). 

4.3.1 Funkce SCM 

SCM se snaží vytvořit dlouhodobé obchodní vztahy založené na důvěře jak se zákazníky, tak 

s dodavateli a dalšími strategickými partnery, což v konečném důsledku vede ke zvýšení 

konkurenceschopnosti firmy. SCM integruje a automatizuje všechny důležité fáze 

dodavatelského řetězce, od vývoje a návrhu přes plánování a zajišťování zdrojů až po výrobu 

a provoz. Tím nabízí k dispozici aktuální pohled na celý proces – a to i u složitých struktur 

a pracovních toků mezi různými pracovišti. Na následujícím obrázku lze vidět, jaké subjekty 

figurují v dodavatelském řetězci: 

 

Obrázek 8: Příklad dodavatelského řetězce 

Zdroj: (Basl, Blažíček, 2008) 
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4.3.2 Nejznámější dodavatelé SCM systémů 

V následující tabulce je možné vidět dvacet neúspěšnějších prodejců SCM podle společnosti 

Gartner. Co se týče postavení jednotlivých hráčů na trhu, tak ačkoliv je v tomto segmentu 

spousta společností, které nabízejí někdy i funkčně odlišná řešení, zcela jasně se vymezili 

v současné době dva absolutní leadeři v podobě dvou obrovských korporací SAP a Oracle, 

které ovládají již delší dobu více než třetinu trhu. 

 

Tabulka 2: Největších 20 dodavatelů SCM pro rok 2013 

Zdroj: Gartner 

Úspěšnost podnikání v dodavatelském řetězci je závislá především na schopnostech reagovat 

na vývoj poptávky, což vyžaduje plnění termínů a kvalitativních parametrů dodávek 

a vyžaduje perfektní vyjednávací schopnosti.  

4.3.3 Nové trendy v logistice 

Dnes může kdokoliv vstoupit na trh a může využívat nejlepší výrobce s nejnižšími cenami, ať 

se nachází kdekoliv. Pokud tak totiž neučiní, učiní tak konkurence. Globální dodavatelské 

řetězce, které si opatřují komponenty a výrobky ze všech koutů světa, začaly být pro 

maloobchodníky i pro výrobce důležité. Výzvou je ovšem to, jak dokázat, aby řetězce 

fungovaly. Vyvinout v dnešní době globální dodavatelský řetězec, znamená překonat několik 

bariér. 
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Pokročilé informační systémy dokážou „vidět“ kde se zboží v danou chvíli nachází a jak 

dodavatelským řetězcem postupuje. 

Klíčem úspěchu v podnikání tedy může být velikost a efektivita, díky kterým lze prodávat za 

konkurenční cenu. Tedy efektivní investice do systému a firemní kultury. Jedním 

z takovýchto investic může být zavedení mikročipů jako RFID, které nahrazují čárové kódy. 

RFID je technologie, která k automatickému rozpoznání lidí nebo předmětů využívá 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. Čip 

spolu s anténou se nazývá RFID transportér. Anténa umožňuje čipu vyslat identifikační 

informace ke čtečce. Čtečka převádí radiové vlny vysílané z RFID štítkem na digitální 

informaci a odesílá ji počítači, který ji využije. 

U dodavatelských řetězců hraje taky velkou roli pojem Insourcing. Jelikož dnes existuje málo 

firem, které si mohou dovolit investovat a vyvinout vlastní komplexní dodavatelský řetězec 

v takovém objemu a pestrosti, v jakém si to mohou dovolit velké a nadnárodní korporace, 

uvolnilo se místo na trhu, a proč si takový již vybudovaný řetězec nepronajmout? To mohou 

zastřešovat tradiční firmy rozvážející balíky, např. PPL v tuzemsku, v zahraničí např. UPS. 

Dnes existují i firmy, které se vlastních výrobků nikdy nedotknout, na veškerý dodavatelský 

i odběratelský proces dohlíží právě tyto firmy a dokonce i od zákazníků vyberou peníze. 

Tímto umožňují malým a středním podnikům fungovat prakticky globálně.  

4.4 Nástroje Business Intelligence a webová analytika 

4.4.1 Business Intelligence 

Termín Business Intelligence (BI) byl poprvé zavedený v roce 1989 analytikem společnosti 

Gartner Howardem J. Dresnerem, který ho definoval jako „množinu konceptů a metodik, 

které zlepšují rozhodovací proces firmy za použití metrik nebo systémů založených na 

metrikách“ (Pour, Maryška, Novotný, 2012). Tento kolektiv odborníků na podnikovou 

informatiku uvádí komplexní a výstižnou definici BI následujícím způsobem: 

„Business Intelligence (BI) je 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 
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zdrojů, výroby a dalších, a jsou postavené na principech multidimenzionálních pohledů na 

podniková data“ (Pour, Maryška, Novotný, 2012). 

V této části si odpovíme na otázky, jaké jsou výhody zavedení BI ve firmě a proč je tato 

technologie jedním z klíčových faktorů úspěšného podnikání. 

S příchodem nízkonákladových technologií ukládání dat a široké dostupnosti internetového 

připojení, se pro jednotlivce a organizace stal přístup k velkým objemům dat jednodušší. Tyto 

data jsou z pohledu původu, obsahu a formy různorodé. Může jít například o strukturované 

data pocházející z tradičních databází obsahující finanční, obchodní a administrativní 

transakce, částečně strukturovaná data jako obrázky, videa, e-maily, texty a další různorodý 

obsah. Nástroje BI se snaží tyto data proměnit na informace a znalosti, díky kterým bude 

možné následně přijímat klíčová rozhodnutí. Mechanismus získávání dat z provozních 

systémů podniku (účetnictví, skladové hospodářství, výroba, odbyt atd.), jejich následné 

zpracování a poskytnutí aplikacím pro podporu rozhodování (decission support systémy, 

datové sklady, business intelligence) se označuje jako ETL. 

Jak bylo již uvedeno, jedním z faktorů úspěšného řízení organizace je rychlý přístup 

k informacím, které umožňují managementu stanovit vhodné podnikové strategie a ostatním 

pracovníkům poskytují znalosti pro správné rozhodování. Slouží k optimalizaci všech aspektů 

podnikání např. k optimalizaci interních firemních procesů, dodavatelsko-odběratelských 

vztahů apod. BI je ve své podstatě nástrojem na podporu rozhodování. Jde o nezávislou 

platformu pro sběr, shromažďování a třídění dat ze všech dostupných zdrojů a jejích 

následnou analýzu. Zdrojem informací pro BI nemusí být jen vnitřní systémy podniku, ale 

také externí systémy (např. databáze podnikatelských subjektů, komerční databázová centra 

jako Dun & Bradstreet apod.), pro vyhodnocování konkurenčního prostředí. Správná analýza 

takovýchto dat a jejich aplikace do podnikání přináší podnikateli konkurenční výhodu. Tato 

metoda získávání informací z konkurenčního prostředí se nazývá Competitive Intelligence 

(CI). CI definuje Papík (2009) jako zjišťování, sledování a vyhodnocování konkurenčního 

prostředí s cílem odhalit slabé a silné stránky konkurence a rozpoznat její strategické záměry. 

BI poskytuje řešení pro širokou škálu problémů od jednodušších po komplexnější až po 

technologicky, finančně a pracovně náročnější. Od toho se také odvíjí konkrétní uspořádání 

jednotlivých komponent BI, které se mohou v závislost na náročnosti problému měnit (Pour, 

Maryška, Novotný, 2012). Následující schéma zobrazuje všeobecnou architekturu uspořádání 
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jednotlivých komponent BI a datového skladu v rámci organizace. Taktéž znázorňuje cestu od 

systémů zdrojových dat až po jednotlivé koncové uživatele. 

 

Obrázek 9:  Všeobecná architektura BI 

Zdroj: vlastní přepracování zdroje (Koploy, 2013). 

Údaje, nad kterými se vykonávají úlohy BI, často pocházejí z různých zdrojů. Obvykle jsou 

generované v početných podnikových databázích napříč jednotlivými odděleními. Příkladem 

mohou být interní podnikové systémy jako ERP, SCM, SRM, realizované v nejrůznějších 

databázových systémech (např. MS SQL, ORACLE, SAP apod.). Již bylo výše zmíněno, že 

zdrojem pro BI nemusí být jen interní zdroje, ale i zdroje externí. 

4.4.2 Webová analytika 

Cílem této podkapitoly je shrnout nejpoužívanější měřící nástroje pro následné vyhodnocení 

úspěšnosti prodeje nebo marketingových kampaní. Jelikož je jedním z primárních cílů 

internetového obchodu neustálé zvyšování prodeje, budeme se soustředit hlavně na nástroje, 

které pomáhají výkon prodeje měřit. Webová analytika poskytuje podklady pro správné 

formování a případnou optimalizaci online strategií. Je podpůrným nástrojem marketingových 

a komerčních aktivit firem v prostředí internetu. Webová analytika vychází především 

z externích zdrojů, čímž se liší od Business Intelligence. Zabývá se primárně chováním 
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uživatelů zvolených webových stránek či sledováním fungování webu, se zaměřením na 

předem definované komerční cíle a potřeby (Kaushik, 2007). 

Nabídka poskytovaných řešení (funkcionality nástrojů a technických dispozic) se mění 

v závislosti na čase a nových trendech. Toto zjištění je zároveň první podstatnou 

charakteristikou nástrojů webové analytiky - tj. jsou proměnlivé ve stále nových verzích, 

neboť producenti těchto nástrojů reagují s ohledem na použitelnost, funkcionalitu 

a dostupnost těchto nástrojů na potřeby a požadavky potenciálních uživatelů či zákazníků. 

Web se neustále rozvíjí, stejně tak i technologie, na nichž webové stránky fungují. 

Základní charakteristiky webové analytiky: 

 Zdroj - metrika říkající, z jakých internetových zdrojů na stránky přichází návštěvníci. 

Mezi zdroje patří vyhledávače (a to placené i neplacené), blogy, e-maily, reklamy, 

zadání URL přímo do internetového prohlížeče nebo použití záložky. V praxi to 

znamená, že jako zdroj uvidíte například google, seznam, bing, e-mail, facebook; 

 Médium - udává, jaký internetový kanál návštěvník použil. Lze rozlišit, zda 

návštěvník přišel z placené reklamy, z odkazu na jiné stránce, použitím záložky nebo 

zda zadal URL adresu přímo do prohlížeče; 

 Geografické rozvrstvení návštěvníků dle států i měst. Lze měřit, ze které oblasti 

přichází nejvíce návštěvníků, kolik z nich nakoupí a podobně; 

Tato kapitola si neklade za cíl uvést vyčerpávající popis a analýzu funkcí jednotlivých 

měřících nástrojů, přesto je důležité uvést, jaké analytické nástroje jsou v současné době 

k dispozici na trhu a přehled jejich využívání v praxi. 

Rozlišení nástrojů webové analytiky podle druhu licence: 

 Open source/free software – AWStats, CrawITrack, Open Web Analytics, Piwik, 

W3Perl, Webalizer; 

 Proprietární software – Adobe SiteCatalyst, IBM CoreMetrics, Mint, Samwill, Urchin, 

Surfstats; 

 Software jako hostující služba (hosted) - Google Analytics, Clicktale, Web Trends, 

Webtrekk Q3, Woopra, Social bakers. 

Pokud bychom se zaměřili na nástroje/služby, využívané pro účely webové analytiky 

v tuzemsku, pak je potřeba zmínit Toplist, eMetrie, Navrcholu, NetMonitor. 
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Podíl ve využívání jednotlivých nástrojů webové analytiky je vyobrazen na grafu 5. 

 

Graf 5: Podíl vyžívání jednotlivých nástrojů webové analytiky celosvětově 2010 

Zdroj: (Čech, 2010) 

Nástroje webové analytiky však nelze brát jako podmínku úspěchu a podstatu webové 

analytiky - jsou jen efektivním prostředkem k získání dat. Mnohem větší důraz je třeba klást 

na roli webového analytika v procesu vyhodnocování dat a návrhu změn. Při samotné 

implementaci analytického nástroje platí pravidlo vzájemné závislosti, které říká: čím větší je 

míra náročnosti implementace a ladění nástroje, tím menší náročnost je kladená na práci 

uživatelů s nástrojem a naopak (Čech, 2010). V závěru této části je nutno uvést důležitou 

informaci - pro sledování jednoho webového projektu je vhodné použít více nástrojů, jelikož 

různé nástroje se hodí pro různé potřeby a cíle. Mají odlišné přehledy metrik, možnosti 

segmentace, funkční dispozice, způsob sběru dat aj. Výhody jednoho nástroje doplňují 

nevýhody jiného a naopak. Pokročilé řešení webové analytiky by mělo přinést vyšší obchodní 

výkonnost webu a také pomoci lépe plánovat rozdělení prostředků. Kromě ceny analytického 

řešení je potřeba počítat i s nezanedbatelnými náklady na lidské zdroje, které budou 

analytické řešení průběžně přizpůsobovat k řešení různých potřeb a především budou 

vyvozovat z nasbíraných dat realizovatelná doporučení pro úpravy webu a marketingu. 

4.5 Cloud computing 

Tato podkapitola nabídne popis základních funkcí a přehled dostupných řešení této služby, 

s ohledem na konkurenční výhody jeho zavedení. 

Nejnovějším trendem v oblasti firemních nástrojů je mimo jiné cloud computing (CC). Tyto 

služby představují nový způsob ve skladování a uchovávaní informací. Zákazníci se k nim 



 

71 

 

dostanou prostřednictvím internetu a webového rozhraní. Ještě donedávna byla potřeba, aby 

hardware a software firmy fyzicky vlastnily, anebo jej pronajímaly. S tím byly spojené 

především náklady na pořízení licencí a práv, náklady na údržbu, aktualizace apod. Tento 

problém řeší cloud computing, díky kterému firmy nepotřebují vlastní servery, úložný prostor, 

ale vše se nachází v tzv. „cloudu“. 

Základní myšlenkou cloud computingu je levnější využívání zdrojů jako služeb, hardwaru 

a softwaru podle potřeb organizace. CC umožňuje rozšířit či zúžit (škálovat) své zdroje podle 

potřeb zákazníka. Znázornění služeb jako sofware, hardware a infrastruktura v cloudu je 

zobrazena na následujícím obrázku.   

 
Obrázek 10: Znázornění cloud computingu 

Zdroj: vlastní přepracování zdroje (Wikipedia, 2009) 
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4.5.1 Model nasazení cloud computingu 

Existují různé typy cloud computingu podle způsobu nasazení. Model nasazení nám říká, 

jakým způsobem je cloud poskytován. Rozlišujeme čtyři základní modelu nasazení 

(Linthicum, 2010): 

 Veřejný cloud - aplikace jsou poskytnuté široké veřejnosti. Všeobecně platí, že 

poskytovatelé provozují infrastrukturu a poskytují přístup ke službám prostřednictvím 

internetu. Veřejný cloud může být i volně dostupná, bezplatná i komerční služba, 

kterou může využívat kdokoliv bez větších omezení; 

 Privátní cloud - je navrhnutý pro organizace, které potřebují nebo chtějí větší kontrolu 

nad kontrolou svých dat. Infrastruktura je v privátním cloudu především ve vlastnictví 

jen jedné organizace a je provozována výhradně pro tuto organizaci. Tento model 

nasazují především finanční a bankovní společnosti, kde hardware a infrastruktura 

běží přímo v podnikové síti. Problém privátního modelu je ten, že eliminuje prvotní 

výhody cloud computingu a to úspory z nákupu hardwaru a softwaru; 

 Hybridní cloud - infrastruktura v hybridním modelu je založená z dvou a více 

veřejných a privátních cloud služeb, které jsou unikátní subjekty, ale jsou propojené 

standardizačními technologiemi, které umožňují přenos dat a aplikací. Částečně řeší 

problém privátního cloudu, kde klíčové úlohy dává do privátního cloudu a na 

zbývající úlohy používá veřejný cloud; 

 Komunitní cloud - infrastruktura je společná pro několik organizací, které sdílejí jeden 

cloud computing. Funguje na vzájemné spolupráci organizací s podobnými požadavky 

a bezpečnostní politikou. 

4.5.2 Distribuční model cloud computingu 

Cloud computing je možné také definovat jako aplikace dodávané jako službu (SaaS), 

hardware jako službu (PaaS), infrastrukturu jako službu (IaaS) nebo kombinaci služeb 

dodávaných prostřednictvím internetu (Armburst, 2009). Poskytované služby cloud 

computingu, tak rozdělujeme na tři části: 

 SaaS - software jako služba (ze "Software as a Service") - aplikace je licencována jako 

služba pronajímaná uživateli. Uživatelé si tedy kupují přístup k aplikaci, ne aplikaci 

samotnou. SaaS je ideální pro firmy, které potřebují jen běžné aplikační software 

a požadují přístup odkudkoliv a kdykoliv. Příkladem může být známá sada aplikací 

Google Apps, nebo v logistice známý systém Cargopass (Wikipedia, 2009); 
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 PaaS - platforma jako služba (z "Platform as a Service") - poskytovatel v modelu PaaS 

poskytuje kompletní prostředky pro podporu celého životního cyklu tvorby 

a poskytování webových aplikací a služeb prostřednictvím internetu, bez možnosti 

stažení softwaru. To zahrnuje různé prostředky pro vývoj aplikace, jako IDE nebo 

API, ale také např. pro údržbu. Nevýhodou tohoto přístupu je proprietární uzamčení, 

kdy může každý poskytovatel používat např. jiný programovací jazyk. Příkladem 

poskytovatelů PAAS jsou Google App Engine nebo Force.com (Salesforce.com); 

 IaaS - infrastruktura jako služba (z "Infrastructure as a Service") - v tomto případě se 

poskytovatel služeb zavazuje poskytnout infrastrukturu. Typicky se jedná 

o virtualizaci. IaaS je vhodné pro firmy, které vlastní software (či jejich licence) 

a nechtějí se starat o hardware. Příkladem IaaS jsou Amazon WS, Rackspace nebo 

Windows Azure (Wikipedia, 2009).  

4.5.3 Největší poskytovatelé cloudových řešení 

Opět zde není překvapením, že mezi největší poskytovatele cloudových řešení patří největší 

jména firem působících v IT vůbec. Tato podkapitola neslouží k vyčerpávajícímu výčtu všech 

poskytovatelů s popisem veškerých funkcí jejich služeb. S ohledem na rozsah práce by to ani 

nebylo možné. Podnikové aplikace bývají rozděleny do čtyř základních skupin jako ERP, 

CRM, SCM a BI viz výše. Z těchto čtyř oblastí se v cloud computingu zřejmě nejvíce 

prosadilo řízení vztahů se zákazníky CRM. Přesto postupně dochází k rozvoji ERP aplikací 

v cloudu. Nelze tvrdit, že v oblastech SCM a BI také neexistují nějaké cloudové řešení, ale 

zatím neslaví velký úspěch a zájem o ně je spíše malý. 

Nyní se podíváme na stručný přehled několika známých poskytovatelů cloudových řešení 

a jejich služeb. Stručný přehled poskytovatelů je zobrazen na obrázku 11. 

 

Obrázek 11: Největší poskytovatelé cloudových řešení 

Zdoj: (Dočekal, 2010) 



 

74 

 

 Microsoft - infrastruktura, aplikace a správa PC, Microsoft Office 365, privátní cloud, 

Microsoft Dynamics CRM; 

 Salesforce.com – Sales Cloud, Service Cloud, Your Cloud, Salesforece CRM; 

 NetSuite – NetSuite ERP, NetSutie CRM+, NetSuite Ecommerce, NetSuite 

OneWorld; 

 ORACLE – Oracle Fucion Aplication, Oracle Fucion CRM, Oracle Fucion SCM. 

Samozřejmě existuje spousta dalších poskytovatelů cloudových služeb, jejichž 

charakteristikou a rozdíly ve službách by se dalo věnovat v jiné odborné práci. 

Vhodnost nasazení cloud computingu je závislé na více faktorech a konkrétních potřebách 

jednotlivých firem. Pro některé firmy představuje cloud computing optimální řešení, pro jiné 

není vhodný vůbec. Zavedení cloud computingu přináší firmám některé výhody, které by se 

daly shrnout do několika bodů: 

 Škálovatelnost – v případě vysokého nárůstu výpočetních požadavků, si stačí objednat 

dodatečnou výpočetní kapacitu na rozdíl od kupování, instalování a konfigurace 

nového zařízení. Touto metodou lze dosáhnout výrazných úspor, ale také snížení 

spotřeby, nehrozí předimenzování výpočetní kapacity; 

 Jednoduchost – zaměstnanci se nemusí zabývat nákupem, instalací a údržbou 

výpočetních prostředků a mohou se věnovat koncepčním záležitostem; 

 Důvěryhodnost – průkopníky v cloud computingu jsou renomované společnosti jako 

Microsoft, Google, IBM, které vzbuzují důvěru; 

 Zabezpečení – cloud computing přináší spoustu bezpečnostních rizik. Ty se však snaží 

řešit poskytovatelé cloudových řešení přísnými zásadami, šifrovacími metodami pro 

autentizaci atd. 

Podle společnosti Gartner ma trh IT outsourcingu v České republice mezi lety 2012 - 2016 

vzrůst o 3,6 % (na 12,0 mld. Kč), tradiční outsourcing byznys procesů o 2,0 % (na 1,3 mld. 

Kč) a Business Process-as-a-Service o 2,4 % (640 milionů korun). Největší jednotlivou 

položkou v třídění IT služeb podle společnosti Gartner je outsourcing datových center. Tento 

trh má letos dosáhnout 4,5 miliardy korun, a to při růstu o 2,8 % (Gartner, 2012). 

Cloud computing se také potýká s kritikou. Kritici, mezi které patří např. Richard Stallman, 

zakladatel projektu GNU, poukazují na to, že by se v případě „velkých poskytovatelů služeb“ 

jednalo pouze o obrovskou centralizaci moci a naprostou závislost ze strany koncových 
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uživatelů. Pokud by se totiž z počítače stal pouze jakýsi internetový terminál, který by 

veškerý svůj výkon investoval čistě do virtualizace aplikací nebo dokonce do virtualizace 

celého operačního systému uloženého na internetu, do rukou soukromých společností by se 

dostala nepředstavitelná moc nad veškerými firemními daty (Čížek, 2008).  

4.6 Technologie pro spolupráci 

Prvním průlomem ve workflow bylo spojení osobního počítače a e-mailu. Před rozšířením 

počítačů a internetu spočívalo řízení firemních a pracovních procesů v tom, že prodejní 

oddělení přijalo objednávku po telefonu, na papíře ji dodalo do oddělení dopravy, které 

výrobek přivezlo, poté papír někdo předal na finanční oddělení a dal příkaz, aby byla 

zákazníkovi vystavena faktura.  

4.6.1 Elektronická komunikace ve firmě 

Dnes lze zjednodušeně přijmout online objednávku, která se automaticky zanese do 

informačního systému, po zpracování se jedním klikem zadá požadavek (task) na oddělení 

dopravy, které má do systému přístup a to poté výrobek doručí zákazníkovi, přičemž 

automaticky vystaví elektronickou fakturu. Jinými slovy informační technologie přinesly 

firmám nové technologie pro spolupráci, díky nimž se zvýšila jejich produktivita, a snížily se 

náklady na papír. Nyní se podíváme na stručnou charakteristiku některých technologí 

s ohledem na využití v podnikání: 

 VoIP - Výrazný pokrok v efektivitě zaznamenal prudký rozvoj telefonování 

prostřednictvím internetu. Je jím technologie Vioce over Internet Protocl service 

(ViIP), umožňující telefonovat přes internet tak, že mění hlas na datové pakety, které 

se posílají internetovými sítěmi a na druhém konci se zkonvertují do hlasů. VoIP 

umožňuje každému, kdo si tuto službu u svého telefonního operátora předplatit, 

přijímat přes internet do svého osobního počítače, laptopu, nebo kapesního počítače 

neomezený počet místních i mezistátních hovorů. Stačí k tomu mít jen technické 

prostředky jako je zmiňovaný počítač, případně mikrofon a sluchátka. Zlevní to 

veškeré úřední i soukromé hovory kamkoli na světě na úroveň místního spojení. 

Nejznámější společnost, která poskytuje VoIP je Skype nedávno zakoupená gigantem 

Microsoft. Koncem roku 2005 přišel Skype s verzí telefonního softwaru, který jej 

proslavil. Umožňoval pořádat videokonference; 
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 Content Management Systém (CMS) - systém pro správu obsahu je software 

zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. V dnešní době se jako 

CMS zpravidla chápou webové aplikace, někdy s případným doplňkovým 

programovým vybavením u klienta; 

 E-mail - email je stále nejčastějším komunikačním prostřekem ve firmách 

a využívaným nástrojem na spolupráci. Populární jsou diskuzní skupiny zvané e-

mailové konference (mailinglisty), ve kterých probíhá hromadná výměna e-mailů mezi 

účastníky organizace; 

 Web Conferencing - Webové konference jsou jednoduché a ideální pro každodenní 

obchodní setkání. Nabízí širokou škálu praktických ovládacích funkcí, které umožňují 

vysoko efektivní vzájemnou spolupráci kolegů nebo partnerů odkudkoliv z celého 

světa. Přes webové konference je možné organizovat schůzky, školení, podporu 

prodeje, přednášky nebo krátké prezentace. K webové konferenci je zapotřebí pouze 

zařízení (PC, laptop, tablet) s připojením k internetu. 

4.6.2 Komunikace mezi systémy a standardy 

Dnes již nemusí komunikovat uživatel s programem, ale programy dokážou komunikovat 

mezi sebou navzájem. Technologicky vzato evoluci umožnil vývoj nového datového popisu 

jazyka zvaného XML a jemu příbuzného transportního protokolu zvaného SOAP. Společně 

dokážou, že si dva libovolné počítače vymění formátovaná data a dokumenty obsahující 

libovolnou informaci, ať to jsou fakturační doklady, finanční transakce, lékařská 

dokumentace, hudba, obrázky, bankovní výpisy, webové stránky, inzeráty, výňatky z knih, 

psané dokumenty atd. K vývoji XML a SOAP přispěly firmy jako IBM, Microsoft a řada 

dalších. Obojí bylo postupně přijato a získalo pozici internetového standardu. Workflow se 

dostal na zcela novou úroveň. Výsledkem je, že pro firemní i nefiremní sektor vznikla nová 

globální platforma pro globální pracovní sílu tvořenou lidmi a počítači. 

Dnes už se standardizovaným způsobem kódují nejen dokumenty a softwarové aplikace, jako 

jsou textové dokumenty nebo webové stránky, které jdou přečíst na jakémkoliv počítači či 

prohlížeči. Standardizují se také firemní procesy, které tyto dokumenty reprezentují. 

Ve chvíli, kdy dokumenty mají standardní formu, je možné se více soustředit na kvalitu, 

případně kvantitu, nikoliv na hledání dokumentů, což celý proces výrazně zrychluje. 

Aby se organizace firemních procesů rozvíjela a zvyšovala produktivitu, je potřeba ještě více 

společných standardů. Jsou to standardy, týkající se spolupráce při podnikání. Čím víc se 



 

77 

 

budou firmy propojovat prostřednictvím společných komunikačních standardů a čím více lidí 

se vedle těchto běžných protokolů bude spojovat v rámci standardizovaných firemních 

procesů, tím snadnější bude dělba práce a její rozesílání kamkoliv do světa. S nárůstem 

produktivity a spoluprací celého digitálního ekosystému, díky zlevňování a zrychlování se 

mohou zaměstnanci více soustředit na vyšší úroveň přidané hodnoty, inovaci na míru nebo 

služby, které odlišují jednu firmu od druhé (Friedman, 2007). Standardy inovace nezastaví, 

jenom odstraní spoustu zbytečností a firma se bude moct věnovat tomu, co je opravdu 

důležité. 
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Závěr 

V diplomové práci „Specifika internetového podnikání“ jsem se pokusil analyzovat, jakou 

úlohu hraje v současné době rozvoj informačních a komunikačních technologií, respektive 

internetu a jakým způsobem působí na současnou podnikatelskou sféru. Právě firmy působící 

na internetu, se dnes často potýkají se specifickými situacemi, které toto nové prostředí 

přináší. Hlavním cílem práce bylo popsat specifika internetového podnikání s ohledem na 

odhalení příčin úspěchu či naopak neúspěchu firem v internetovém prostředí a podat tak 

čtenáři souborný celek hypotéz, ze kterých vychází obecný závěr nutnosti pružně reagovat na 

probíhající změny ve společnosti. Díky internetu jsou firmy schopny snížit transakční 

náklady, zjednodušit podnikové procesy a zefektivnit tok informací. S prorůstáním internetu 

do ekonomiky a společnosti poroste jeho dopad na produktivitu a tím se budou zlepšovat 

ekonomické výsledky a životní úroveň společnosti. 

V první kapitole byly definovány termíny jako nová, respektive informační ekonomika 

a informační společnost, na základě kterých lze demonstrovat proměny ve společnosti 

a zejména změny v podnikatelském prostředí. Evoluce v této oblasti je kromě jiného daná čím 

dál lepším přístupem na globální trh, kde si navzájem konkurují a současně se doplňují 

rozdílné a častokrát více či méně rozvinuté ekonomiky. V minulosti byla důležitá především 

strojovost, serióznost, technické a exaktní myšlení, kdežto změny, které do společnosti 

přinesly informační a komunikační technologie, navždy proměnily principy podnikání. 

Prudký rozvoj internetových společností a jejich následný pád pomohl definovat proměnlivost 

tohoto prostředí, kde se jasně ukázalo, že přežijí jen ti nejsilnější s nejlepšími schopnostmi se 

přizpůsobovat. 

K prosazení se na takto proměnlivém trhu je nutné znát jeho charakteristiky a jeho specifika. 

Ty byly podrobně rozepsány v druhé kapitole. Ohlédneme-li se za obchodováním na internetu 

před deseti lety, všimneme si, jak výrazně se za tu dobu změnilo. Podíl nakupujících byl 

malý, nabídka malá, platební metody omezené, dlouhé dodací lhůty apod. Dnes je situace 

diametrálně odlišná. Jak bylo v této kapitole popsáno, internetové tržní prostředí má různá 

specifika. Bez ohledu na globalizaci a předpokládaný zánik významu vzdáleností díky 

internetu, hranice států přesto odrážejí skutečné a významné rozdíly mezi lidmi žijícími na 

různých místech, politických systémech apod. Významným rozdílem odrážejícím státní 

hranice je stále jazyk, ale to není všechno, co odlišuje uživatele internetu z různých zemí. 

Státní hranice také vymezují odlišnosti v kultuře, měně, klimatu, spotřebitelských normách, 

nejednotné legislativě a řadě dalších faktorů uvedených v této kapitole. Pro médium, které 
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mělo zlikvidovat hranice, se ironií osudu ukazuje geografická poloha, jako jeden 

z významných faktorů pro nabídku smysluplných služeb. S příchodem nových služeb, jako 

vyhledávače, se výrazně zlepšila informovanost zákazníků. Zákazníci mají rovné šance 

vyhledat si a získat potřebné informace jak o produktech či službách, tak o firmách. Internet 

jim dal do rukou možnost rychle porovnávat ceny, hledat nejlepší nabídky a hodnotit 

spokojenost s produktem, službou i obchodníkem. I z tohoto důvodu se na internetových 

(zejména) prodejních serverech začaly postupně vyvíjet tzv. reputační mechanismy sloužící 

k samoregulujícímu chování těchto subjektů. Pro obchodníky a pro jejich úspěch je klíčové 

mít vysoké reputační hodnocení, protože pro zákazníka to znamená určitou pojistku proti 

nekalému jednání. Nepoctivost se rozhodně nevyplatí a napravit narušenou reputaci a získat 

u zákazníka podlomenou důvěru bývá velmi obtížné a nákladné. Dalším faktorem úspěchu 

a širokého rozšíření internetu pro komerční účely přinesly inovace v platebních metodách na 

internetu, které byly v této kapitole podrobně rozebrány. 

Výše uvedené změny otevřely prostor pro zavedení nových obchodních modelů, kterými se 

zabývá třetí kapitola. Byly zde charakterizovány základní i rozšířené obchodní modely. Cílem 

této kapitoly nebylo uvést vyčerpávající přehled všech možných internetových obchodních 

modelů, což by ani nebylo s ohledem na rozsah tématu možné, ale podchytit výrazné změny, 

které dochází ve 21. století. Byly zde uvedeny nejnovější trendy v oblasti internetových 

srovnávačů, slevových portálů a agregátorů slev, které výrazným způsobem přispívají k lepší 

orientaci v obrovském množství informací o nabídkách jednotlivých obchodníků. Především 

zde byly uvedeny příležitosti, které tyto modely nabízejí pro podnikatele a výhody i nevýhody 

spojené s jejich využíváním.  

Jak vyplývá z poznatků v diplomové práci, elektronické podnikání a zrychlení celého 

obchodního procesu díky novým technologiím s sebou přináší silné tlaky na změny 

informačních procesů uvnitř firmy. Jedním z klíčových faktorů ovlivňujících úspěšnost 

v podnikání je včas na tyto změny reagovat. Podnikatelské prostředí se díky rozvíjejícím se 

technologiím stává čím dál dynamičtější a faktory, kterými se snaží podniky svůj vlastní 

rozvoj podpořit, se mohou i nemusí naplnit a na tyto situace musí být podniky připraveny. 

Dnešní internetové firmy zápasí hlavně s tím, jak se přizpůsobit. Jsou vystaveny druhům 

a míře konkurence a cenového tlaku, s jakými se nikdy předtím nesetkaly. Je často náročné 

odhadnout, jakým směrem se má strategie konkrétní firmy ubírat a obecné doporučení jak 

uspět není lehké definovat. Často záleží na okolnostech, např. v jakém prostředí se firma 

pohybuje, jakými disponuje prostředky apod. Přesto lze některé parametry úspěchu paušálně 
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odhadnout. V této závěrečné kapitole diplomové práce jsem došel k závěru, že pokud bude 

chtít být firma úspěšná, bude muset začít investovat do integrace nových technologií 

a nástrojů, jejichž přehled jsem v této kapitole uvedl. A co teda dělají úspěšné firmy jinak než 

neúspěšné? Úspěšné firmy mají standardizované obchodní postupy a procesy. Pokud podnik 

disponuje včasnými a relevantními informacemi, může efektivně reagovat. Základem 

pružného reagování se stává schopnost pracovat s aktuálními a úplnými informacemi na všech 

úrovních organizace. To umožňují zmíněné nástroje Business Intellignece a webová 

analytika, díky kterým firmy nepřetržitě měří svou obchodní úspěšnost. Úspěšné firmy také 

využívají moderní nástroje a software pro zvýšení obchodní úspěšnosti (CRM, SCM, nástroje 

na spolupráci a komunikaci uvnitř i vně firmy). Malým společnostem se může na tomto trhu 

také dařit. Klíčem k tomu jak být malý, ale jednat jako velký, je být dostatečně rychlý. To lze 

získat pronajmutím takových firemních nástrojů, jaké si předtím mohly dovolit používat jen 

velké firmy. Workflow se posouvá neuvěřitelně rychle kupředu. Software se tak stává něčím, 

co lze pronajmout a není potřeba ho vyvíjet a vlastnit. Tím se rapidně sníží fixní náklady. 

O jeho vývoj a údržbu se již není potřeba starat, stará se o něj někdo jiný. Takto by měl 

z mého pohledu vypadat ideální model moderní firmy 21. století, která bude schopna čelit 

výzvám, které neustálé změny přináší.  

Každá revoluce má své vítěze a poražené. Poražené lze v tomto smyslu chápat ty, kteří se 

rozhodli (vědomě či nevědomě) vyhnout této technologické revoluci a ztratili tak kontakt 

s vývojem. Jedno ponaučení na závěr si však lze vzít. Úspěšné firmy jdou neustále 

dopředu, protože tomu, kdo se jen na chvíli zastaví, bude navždy předurčeno dohánět, 

s odkazem na africké přísloví v úvodu textu. 
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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. 



 

89 

 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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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Příloha III Heureka: E-commerce 2012 z pohledu čísel - Infografika 

 


