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2. Účel a základní informace o studii 

 

2.1. Účel zpracování studie 

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (dále SP ČR) je nestátní dobrovolnou organizací 

sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. SP ČR 

reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. 

 

Posláním SP ČR je mimo jiné ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku 

vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro podnikání 

v ČR. 

 

V intencích této činnosti je jedním ze zásadních zájmů SP ČR přímá i 

nepřímá podpora veškerých vnitrofiremních struktur, které přispívají 

k dobrému a prespektivnímu fungování podniků v ČR, zvyšují jejich 

konkurenceschopnost a v konečném důsledku i hospodářské výsledky. 

 

Jednou z takových vnitrofiremních struktur (která má ovšem velice 

podstatné přesahy i mimo firmy) je oblast informačních a komunikačních 

technologií (dále také ICT). Tato oblast již zdomácněla ve firmách všech 

velikostí, nabývá nejrůznějších podob, systémů organizačního zařazení, 

může být považována za zcela klíčovou i pouze okrajovou, atd. Každopádně 

je ale velice podstatnou položkou nákladové strany hospodaření firem; je 

tedy žádoucí, aby také byla podstatnou položkou na straně výnosové. Tedy 

stručně řečeno, aby přinášela firmám nejen náklady, ale také užitek 

 

Příspěvek informačních a komunikačních technologií k fungování firem je 

obvykle chápán značně obecně a široce. Postoje, které lze najít v řadě již  
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provedených studií z dřívější doby, lze jen s malou dávkou nadsázky 

shrnout do vyjádření „bez počítačů, mobilů a ostatních složek informačních 

a komunikačních technologií bychom vůbec nebyli schopni existovat“. 

Bohužel má toto velice silné prohlášení také svoji „odvrácenou stranu“ – 

když jsou firemní manažeři tázáni, jak jim vlastně tyto technologie 

pomáhají, většinou se utíkají právě k obecným klišé a konkrétní přínosy vidí 

nanejvýše pouze v oblasti svého zájmu a firemní působnosti. Informační a 

komunikační technologie se tak mohou snadno stát oblastí, jejíž přínos pro 

firmu je jen těžko měřitelný, je spíše nákladovou než investiční položkou 

rozpočtu a nezřídka i „trpěným zlem“. Samozřejmě ale existuje i řada 

opačných příkladů, kdy ICT plní roli silného pomocníka zvyšujícího 

výkonnost firmy. 

 

SP ČR si klade za úkol mimo jiné podpořit právě cílevědomý a měřitelně 

efektivní rozvoj informačních a komunikačních technologií. Jako měřítko 

efektivity byl zvolen příspěvek firem k jejich konkurenceschopnosti, a to 

nejen ke konkurenceschopnosti jednotlivé firmy, ale především příspěvek 

ke konkurenceschopnosti celého odvětví a v důsledku i hospodářství ČR. (Je 

evidentní, že takovéto chápání konkurenceschopnosti není firmám vlastní a 

ani nemá být – firmy mají především dbát na tvorbu vlastního zisku – 

nicméně státní orgán, kterým SP ČR je, má právo i povinnost právě takové 

aspekty činnosti firem zohledňovat). 

 

Jako jeden z prvních kroků v tomto plánovaně dlouhodobém procesu se 

nezbytně nabízí poznání aktuální situace, tedy 

 jak je ICT ve firmách využíváno 

 jakou má pozici 

 jak je vnímán jeho příspěvek ke konkurenceschopnosti firem 

 případně jakou roli může pro firmy hrát podpora ze strany SP ČR 

v této oblasti 

  



6 

Zároveň při projednávání přístupu k problematice informačních a 

komunikačních technologií ve firmách vyvstala potřeba alespoň rámcově 

utřídit systematiku ICT pro firmy, mj. právě z výše uvedených důvodů 

nejednotného a nesystematického vnímání. 

 

Studie „ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ ICT TECHNOLOGIÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH S 

UVEDENÍM DOPADU NA ZVÝŠENÍ JEJICH KONKURENCESCHOPNOSTI A TRH 

PRÁCE“, jejíž výsledky uvádíme níže, byla zadána s cílem zahájit proces 

poznání vztahu ICT a konkurenceschopnosti firem, s cílem optimalizovat 

podporu rozvoje informačních a komunikačních technologií tak, aby 

prostředky vynaložené nejen samotnými firmami, ale např. i státem, popř. 

EU, ve formě dotací, byly vynaloženy maximálně efektivně a cílevědomě. 

 

Výstupy z této studie budou logicky k dispozici nejen zadavateli, tedy Svazu 

průmyslu a dopravy ČR, ale také jeho členům a dalším zájemcům. 

 

 

2.2. Postup zpracování studie 

 

Jak už je výše uvedeno, studie si klade za cíl řešit dvě vzájemně podmíněné 

oblasti problematiky ICT ve firmách: 

 navrhnout a zafixovat jednoduchou systematiku ICT ve firmách, která 

bude sloužit pro vzájemnou komunikaci SP ČR (případně i jiných 

subjektů) s firmami nejen v rámci této studie, ale také v budoucnu 

např. při specifikování určení podpory, apod. 

 s využitím této systematiky mapovat situaci ICT ve firmách: postavení 

informačních a komunikačních technologií, jejich využití a vnímaný 

příspěvek ke konkurenceschopnosti firem, celých odvětví a české 

ekonomiky na trhu. 
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První část studie je vedena v rovině objektivní, tedy hledá obecně 

přijatelnou formu kategorizace ICT pro firmy, aniž by zjišťovala, jak jsou 

příslušné prostředky ve firmách strukturovány, využívány a evidovány. 

Důvodem je příliš velká rozmanitost a z toho plynoucí nemožnost 

obsáhnout celou šíři této problematiky formou zjišťování stavu ve velkém 

počtu firem a hledání optimálního kompromisu. Navíc již v raném stádiu 

řešení bylo zjevné, že podobné pokusy již byly v minulosti učiněny a tedy 

lze využít již sekundárních informací ke srovnávací analýze. Existují firmy, 

které takové systémy (bohužel ne vždy shodné) využívají při své práci. Tak 

také byla tato část studie řešena: byly shromážděny materály, které se 

problematikou zabývají, poptány názory profesionálů v oboru (firem, které 

ICT nabízejí, distribuují, spravují, apod.) a po analýze těchto vstupů bylo 

navrženo schéma, které uvádíme jako výsledek níže. 

 

Naopak druhá část je založena na subjektivním přístupu, tedy názoru firem 

na roli informačních a komunikačních technologií v jejich fungování, 

s důrazem na již zmiňovaný příspěvek ke konkurenceschopnosti. Důvodů je 

opět několik. Především je to neexistence „hotových“ studií, které by se 

touto problematikou zabývaly (alespoň nám žádné takové z odpovídajícího 

prostředí nebyly známy). Dále fakt, že situace se v tomto směru velice 

rychle mění – firmy „modernizují“ a „upgradují“, učí se využívat nová a 

nová řešení, dostávají se do nečekaných situací, apod. Konečně velice 

podstatným důvodem je i potřeba netvořit systém podpory 

konkurenceschopnosti díky ICT ve firmách bez vkladu firem samotných. 

Finálním cílem celého procesu má přece být nastavení systému, kterému 

musejí firmy důvěřovat, jehož opodstatnění musejí chápat a také chápat 

možnosti jeho praktického využití. Tato část tedy byla založena na 

dotazníkovém šetření, ve kterém firmy samy uváděly svoje názory, 

představy a požadavky. 

 

Podrobněji o řešení v kapitolách popisujících příslušné části studie. 
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Níže uvádíme harmonogram prací, jak byl uveden v návrhu studie, včetně 

konkrétních úprav, kterými prošel během realizace. 

 

Z pohledu formálního zpracování má studie následující parametry: 

 

Bylo aplikováno postupné řešení v intencích výše uvedeného schématu. 

Tedy: 

 nejprve byla určena struktura dělení oblasti ICT, aby bylo možné o ní 

také strukturovaně mluvit, klást přesně formulované otázky a 

dostávat na ně strukturované odpovědi 

 následně byly shromážděny požadované informace od firem a 

přehledně systemizovány. 

 

Jako základní cílový výstup jsme zvolili kombinaci „komponenta x užitek“, 

kde  

 komponenty jsou jednotlivé oblasti působení informačních a 

komunikačních technologií podle struktury ověřené sekundárním 

šetřením z existujících prací, a dále ze zdrojů, kde takové 

komponenty využívají, resp. distribuují (prodávají) 

 užitky jsou jednotlivé formy dopadu na trh práce a 

konkurenceschopnost firem; tyto byly specifikovány v kvantitativním 

šetření mezi uživateli jednotlivých komponent (tady došlo ke 

kvantifikaci a kvalitativnímu upřesnění, byť nikoli ve smyslu např. 

účetních nebo hospodářských kategorií). 

 

V průběhu studie se ještě objevila možnost srovnat názory dříve 

zpracovaných studií na danou problematiku (tyto názory sice nebyly ve 

výzkumu nikde přímo vyjádřeny, nicméně je bylo možné z některých 

materiálů analyzovat) a námi získaných postojů firem. 
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Výstup má tedy podobu souhrnu základních kombinací a jejich detailního 

popisu (tzv. „pasporty cest“); každá podstatná cesta, tj. kombinace 

„komponenta x užitek“ je hodnocena např. stran strategicky formulované 

důležitosti, firmami vnímaného významu, ale také možností využití a 

souvisejících dalších aktivit, apod. 

 

2.3. Termín zpracování, skutečný průběh prací 

 

Tato studie byla zpracována během ledna až března 2013. Projekt probíhal 

v těsné součinnosti se zadavatelem především v oblasti získání kontaktů 

k oslovení v kvantitativním výzkumu a realizace workshopů. 

 

Projekt byl zahájen ve druhém lednovém týdnu, tedy v týdnu od 7.1. do 

13.1. 2013 (v harmonogramu projektu týden 1). Projekt byl rozpočítán na 

12 týdnů, ukončen v týdnu od 25.3. do 31.3. 2013 (v harmonogramu 

projektu týden 12). 

 

Přikládáme harmonogram prací. 

 

Týden 1 (7.1. až 13.1.) 

- Úvodní schůzka se zadavatelem projektu: 

a) Seznámení zadavatele s realizačním týmem (osoby odpovědné ze 

strany zpracovatele): M.Souček, R.Černobila 

b) Představení osob odpovědných za realizaci analýzy ze strany 

zadavatele: I Vrzal, R.Hejná 

c) Odsouhlasení a upřesnění obsahové náplně analýzy a harmonogramu 

prací 

d) Upřesnění struktury a rozsahu finálních dokumentů 
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e) Stanovení systému zasílání průběžných výstupů zadavateli a systému 

průběžné kontroly vznikajících výstupů – vzhledem ke krátkému času 

realizace bylo zvoleno schéma pravidelných měsíčních setkání 

s prezentací aktuálního stavu  

 

- Zahájení Fáze 1 – systemizace, tvorba hypotéz 

a) Výběr subjektů pro sekundární analýzu - nastavení hrubé specifikace 

členění počítačových systémů. Tento seznam byl během projektu i 

s přispěním spolupracujících subjektů průběžně doplňován – viz 

finální seznam. Zadavatel zároveň seznámil realizátory s interními 

materály SP ČR, které byly následně použity při analýze. 

b) Výběr subjektů pro oslovení stran aktuálních systémů a hodnocení 

jejich dopadu na konkurenceschopnost (dodavatelé/prodejci 

systémů) 

c) Zahájení sekundární analýzy členění IT systémů, shromáždění 

konkrétních informací ze zdrojů sekundárních dat 

d) Formulace dopisu dodavatelům s cílem získat jejich představy o 

fungování a přínosnosti jednotlivých počítačových systémů stran 

konkurenceschopnosti (využita struktura získaná z jejich nabídek plus 

informace od sekundárních zdrojů). 

 

Týden 2 (14.1. až 20.1.) 

- Pokračování Fáze 1 – systemizace, tvorba hypotéz 

a) Dokončení sekundárního šetření z obecně dostupných zdrojů 

zaměřeného na strukturu IT systémů – vytvoření první verze 

schématu členění oblasti ICT 

b) Vytvoření první verze dotazníku pro oslovené subjekty 

c) Vytvoření první verze dopisu, kterým GŘ SP ČR oslovil členskou 

základnu a požádal ji o spolupráci. 
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Týden 3 (21.1. až 27.1.) 

- Pokračování Fáze 1 – systemizace, tvorba hypotéz 

a) Úprava oficiálního dopisu pro oslovení v rámci výzkumu – připomínky 

SP ČR, finální verze 

b) Nastavení formálních náležitostí rozeslání dopisu, upřesnění rozsahu 

a specifikace cílové skupiny firem 

c) První setkání – workshop se spolupracujícími subjekty z členské 

základny SP ČR – IBM, IDC, Deloitte.  

d) Prezentace dosud zpracovaných materiálů: 

- první verze členění oblasti ICT pro účely výzkumu 

- první verze dotazníku 

e) Během setkání byl rozsah prací na projektu rozšířen o druhou 

„kontrolní“ cílovou skupinu firem. K firmám z členské základny SP ČR, 

které měly tvořit primární cílovou skupinu, měla být do výzkumu 

zařazena ještě druhá cílová skupina – firmy z obecně dostupné 

databáze firem. 

Tento vzorek byl nakonec skutečně do výzkumu zařazen, byť pouze 

v omezeném rozsahu, a plnil dvě role 

- srovnání s cílovou skupinou členů SP ČR, která musela být  

    nevyhnutně specifická v řadě ukazatelů (velikost, podnikatelská  

    orientace, apod.) 

- přiblížení se situaci na celém trhu 

Vzorek obecných firem byl nakonec specifikován jako „podnikatelské 

subjekty registrované v ČR s nejméně 10 zaměstnanci“ bez dalších 

výběrových kritérií. Omezení velikosti bylo zvoleno především proto, 

aby byl vyloučen podíl nejmenších firem, které by jinak zcela 

převládly. 

Porovnání obecného vzorku se vzorkem firem z databáze SP ČR 

umožňuje mj. sledovat předpokládaný vývoj využití jednotlivých 

komponent ICT ve firmách s postupem jejich růstu a délky existence. 
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Týden 4 (28.1. až 3.2.) 

- Ukončení Fáze 1 – systemizace, tvorba hypotéz 

a) Zapracování připomínek z prvního workshopu 

b) Zpracování výsledné podoby schématu oblastí ICT včetně popisů 

jednotlivých komponent 

c) Předložení upravené verze dotazníku SP ČR ke schválení, případně 

finálním změnám a doplněním 

 

Týden 5 (4.2. až 10.2.) 

- Zahájení Fáze 2 – Kvantitativní šetření, ověření hypotéz 

a) Schválení předfinální verze dotazníku k pilotnímu testování. Dotazník 

byl pro tyto účely zpracován ve formě pro dotazování face-to-face 

(tedy jako papírový pro vyplnění s tazatelem), později byl převeden do 

podoby pro internetové dotazování (vyplnění bez tazatele). 

b) Příprava databáze subjektů z členské základny SP ČR 

c) Příprava databáze subjektů pro oslovení obecného vzorku firem – 

zdrojem byla obecná databáze Albertina 

d) Pilotní oslovení několika firem s papírovou verzí dotazníku pro ověření 

dotazovatelnosti, schopnosti respondentů se v dotazníku orientovat, 

pochopit popisované komponenty ICT ve vzájemné shodě, apod. 

 

Týden 6 (11.2. až 17.2.) 

- Pokračování Fáze 2 – Kvantitativní šetření, ověření hypotéz 

a) Schválení finální verze dotazníku 

b) Programování dotazníku 

c) Rozeslání motivačního dopisu GŘ SP ČR se žádostí o spolupráci 

v kvantitativním šetření (pro členské subjekty SP ČR) 

d) oslovení respondentů z databáze SP ČR (cca. 1300 adres) – rozeslání 

dotazníku s odkazem na adresu, kde bylo možné dotazník anonymně 

vyplnit 
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Týden 7 (18.2. až 24.2.) 

- Pokračování Fáze 2 – Kvantitativní šetření, ověření hypotéz  

a) Upomínky – „vymáhání“ dotazníků od oslovených subjektů, 

kategorizace informací. 

Jednotlivým subjektům byl ponechán týden na odpověď (podle našich 

zkušeností je tato doba dostatečná pro vyplnění dotazníku – navíc 

poměrně jednoduchého). Naopak po této době většinou potenciální 

respondenti dotazník odloží a nové  vyplněné dotazníky nepřicházejí. 

Je proto vhodné a v podstatě nutné oslovené subjekty upomenout a 

znovu je motivovat k vyplnění dotazníku. Tímto postupem lze 

významně zvýšit návratnost. 

V našem případě se podařilo získat 110 odpovědí z cca. 1300 

oslovených, tj. zhruba 8,5%. Toto procento značně převyšuje obvyklou 

úroveň návratnosti u obecných vzorků – viz níže. Logicky bylo možné 

u členských subjektů SP ČR předpokládat vyšší vůli se průzkumu 

účastnit. 

 

Týden 8 (25.2. až 3.3.) 

- Pokračování Fáze 2 – Kvantitativní šetření, ověření hypotéz  

a) Finalizace sběru da ze vzorku SP ČR, zpracování, první analýza 

b) Rozeslání motivačního dopisu GŘ SP ČR se žádostí o spolupráci 

v kvantitativním šetření (pro subjekty z obecné databáze). 

c) Oslovení respondentů z obecné databáze (cca.3200 adres) – rozeslání 

dotazníku s odkazem na adresu, kde bylo možné dotazník anonymně 

vyplnit 

Rozeslání obecného vzorku o cca. týden později jsme zvolili proto, 

abychom mohli případně upravit nejasnosti, které se mohly 

v dotazníku i přes veškeré kontroly objevit, Takové problémy se 

ovšem neobjevily a dotazník byl i obecně vybíraným subjektům 

rozesílán v podobě shodné s tou, kterou obdrželi členové SP ČR 
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Týden 9 (4.3. až 10.3.) 

- Pokračování Fáze 2 – Kvantitativní šetření, ověření hypotéz  

a) Upomínky – „vymáhání“ dotazníků od oslovených subjektů, 

kategorizace informací podle uvedených komponent 

Ze stejného důvodu jako u databáze SP ČR byly i subjekty z obecné 

databáze jednou upomenuty. Výsledkem bylo 62 dotazníků (cca. 2%). 

b) Analýza, zpracování finální zprávy jako podkladu pro workshop 

 

Týden 10 (11.3. až 17.3.) 

- Ukončení Fáze 2 – Kvantitativní šetření, ověření hypotéz 

a) Druhý workshop s vybranými subjekty z SP ČR, prezentace 

předběžných výsledků 

Na workshopu bylo prezentováno schéma budoucí prezentace a 

dosavadní výsledky primárního šetření, tedy výpovědi respondentů. 

Klíčová byla diskuse o výsledcích subjektů z databáze SP ČR. 

b) V rámci tohoto workshopu byl také upřesněn požadavek, aby získané 

výsledky byly zasazeny do rámce některých strategických materiálů 

pro rozvoj ICT v ČR, ať již přímo zpracovaných v SP ČR nebo jinde. 

c) Dalším bodem workshopu byla konkretizace odevzdání finálního 

výstupu a prezentace členům SP ČR. Bylo rozhodnuto, že výsledky 

budou odevzdány v původním termínu, tj. do konce března 2013. 

Počítá se rovněž s prezentací výsledků členům SP ČR, kdy termín bude 

stanoven až na základě aktuální situace (pravidelná setkání, apod.) 

pravděpodobně v průběhu dubna až května 2013. 

 

Týden 11 a 12 (18.3. až 31.3.) 

 - Finalizace výstupů, odevzdání závěrečné zprávy 

a) Byla zpracována tato závěrečná zpráva a odevzdána zadavateli. 

b) Zpracování závěrečné prezentace bylo posunuto s tím, že SP ČR bude 

moci její obsah upřesnit na základě prostudování závěrečné zprávy. 
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2.4. Zadavatel a zpracovatel studie, kontaktní osoby 

 

Zadavatelem analytické studie je 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR).  

 Sídlo: Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 – Vysočany 

 IČ: 00536211 

 Kontaktní osoby: pí Růžena Hejná, p. Ivan Vrzal 

 Kontaktní e-mail: rhejna@spcr.cz, ivrzal@spcr.cz 

 

 

Zpracovatelem této studie proveditelnosti je společnost 

System Solutions, s.r.o. 

 Sídlo/kontaktní adresa: Cheb, Svobody čp.569/18, PSČ 350 01 

 IČ: 263 50 670 

 Oprávněná / kontaktní osoba: Miroslav Matušek, jednatel 

 Kontaktní e-mail: miroslav.matusek@systemsolutions.cz 

 

mailto:rhejna@spcr.cz
mailto:ivrzal@spcr.cz
mailto:miroslav.matusek@systemsolutions.cz
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3. Metodika studie 

 

3.1. Analýza využití ICT v českých podnicích 

 

3.1.1. Zdroje pro analýzu 

 

V průběhu analýz, zejména v její úvodní fázi, tj. vytváření struktury ICT, byla 

využita řada materiálů, které se na tuto problematiku váží. Většinou jde o 

materiály, které tím či oním způsobem měří resp. zjišťují funkčnost ICT 

a/nebo predikují její vývoj. 

 

Uvedené studie byly použity jednak pro vytváření struktury ICT, jednak jako 

podklady pro zasazení výsledků primárního šetření do kontextu prostředí 

v EU, případně v ČR.  

 

GENS, Frank. TOP10 PREDICTIONS: IDC Predictions 2013 : Competing onthe 

3rd Platform. 2012, 22 s. Dostupné z: www.idc.com 

Studie se zaměřuje na predikci vývoje v oblasti informačních technologií a 

telekomunikační průmysl. Studie agreguje názory 1000 celosvětových 

analytiků na vývoj obchodu pro příští rok. Výstupem studie jsou predikce: 

 Výdaje na IT budou oproti roku 2012 vyšší o 5,7% 

 Na rozvíjejících se trzích bude růst dvakrát rychlejší než na vyspělých 

 Trh s mobilními zařízeními poroste o 20% a bude vytvářet 20% 

celkového IT trhu 

 Prodeje mini-tabletů (pod 8‘‘ úhlopříčky) budou dosahovat 60% všech 

prodaných kusů 

 Mobilní platformy, které nedosahují alespoň 50% zájmu vývojářů, 

budou na cestě k zániku 
  

http://www.idc.com/
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 Zrychlení SaaS, odhad je 25 miliard USD v příštích 20 měsících 

 Růst trhu oborově zaměřených systémů jako služby (PaaS), 

předpoklad je desetinásobný nárůst do roku 2016 

 Rostoucí význam Line-of-business (LOB), do roku 2016 80% přímo 

zapojených nových investic 

 3. platforma datových center 

 Problematika Big Data 

 
MCNALLY, David, Meredith WHALEN a Joseph C. PUCCIARELLI. TOP10 

PREDICTIONS: Worldwide CIO Agenda 2013 Top10 Predictions. 2012, 13 s. 

Dostupné z: www.idc.com 

Studie poskytuje TOP 10 nejlepších tipů pro jednání CIO pro rok 2013. 

Dokument nabízí výhled analytiků IDC na hlavní průmyslové proměny a radí 

CIO v jejich strategických plánech. Predikce studie: 

 Do roku 2016 se bude Line-of-Business vedení přímo podílet na 80% 

nových investic 

 Do roku 2015 se bude 90% investic do IT hodnotit z hlediska 

strategických cílů 

 CIO a finanční ředitelé přesuňte se „Zero capital“ transformujte 

model financování IT 

 V roce 2013 bude 3.platforma prostředkem, jak získat konkurenční 

výhodu 

 70% CIO vezme za své „Cloud First“ strategii do roku 2016 

 Do roku 2013 bude jedna třetina všech nově vyvíjených aplikací cílena 

na mobilní platformu 

 Rozvoj korporátních sociálních sítí 

 Řešení projektů Big Data a analýzy 

 Největší překážkou pro inovace se stane nedostatek IT talentů 

 Do roku 2018 bude 50% CIO označováno jako „Business Innovator“ 

  

http://www.idc.com/
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IBM Global Business Services. CIO C-suite Studies. 2011, 76 s. Dostupné z: 

www.ibm.com 

Studie je zaměřena na řízení strategií a změn. Vychází z rozhovorů 

prováděných více než 3000 řešiteli s manažery zastupujícími největší 

organizace v 33 průmyslových odvětvích v 60 zemích světa. Studie 

vyzdvihuje problematiku začlenění ICT v rámci organizace při reálném 

„businessu“, mj. při spoluvytváření produktu pro zákazníka. 

 

IBM Institute for Business Value. Capitalising on Complexity: Insights from 

the Global Chief Executive Officer (CEO) Study. 2010, 76 s. Dostupné z: 

www.ibm.com 

Tato studie je založena na face-to-face rozhovorech s více než 1500 hlavních 

informačních pracovníků po celém světě. Popisuje problémy a rostoucí 

příležitosti ve vztahu k inovaci technologií pro dosažení úspěchu organizace. 

 

ČERVENKA, Ladislav, Martin KÁLOVEC a Ondřej ŠABATA. ZEMĚ 

INTERNETOVÁ – Jak internet mění českou ekonomiku: Zpracovala Boston 

Consulting Group pro Google, 2013, 41 s. Dostupné z:  

www.zemeinternetova.cz 

Studie mapuje dopad internetu na českou ekonomiku. Hlavním zjištěním je 

odhad příspěvku internetu k HDP České republiky, který je vyčíslen 3,6% (v 

roce 2009) a celkovým objemem 130 mld. Kč. Některé další ukazatele 

významu ICT pro českou ekonomiku: 

 Export počítačů a HW v roce 2009 činil odhadem 28 mld. Kč 

 Internetové nákupy činily v roce 2009 69 mld. Kč; částka, kterou takto 

kupující ušetřili se odhaduje na 6 mld. Kč. 

 On-line nákupy mezi firmami (B2B) dosáhly hodnoty odhadem 640 

mld. Kč 

 Objem on-line reklamy činil odhadem 3 až 5 mld. Kč. 

 Česká internetová ekonomika má potenciál růst o cca. 12% ročně 

  

http://www.ibm.com/
http://www.ibm.com/
http://www.zemeinternetova.cz/
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KÁLOVEC, Martin, Kamil KOS et al. ONLINE ŠANCA PRE SLOVENSKO – Ako 

internet mení slovenskú ekonomiku: Zpracovala Boston Consulting Group 

pro Google, 2012, 20 s. Dostupné z: www.onlinesanca.sk 

Analogická studie k české studii „Země internetová“. Hlavním zjištěním je 

odhad příspěvku internetu k HDP Slovenska, který je vyčíslen 3,3% (v r. 

2011) a objemem 2,3 mld.Eur. 

 

DEAN, David, Sebastian DiGRANDE et al.  The Internet Economy in the G-20 

-The $4.2 Trillion Growth Opportunity. Boston Consulting Group 

Perspectives, 2012. Dostupné z: www.bcgperspectives.com 

Článek se zabývá celosvětovou internetovou populací a místem internetu 

v globálním hospodářství. Posuzuje internet jako samostatnou globální 

ekonomiku, která do roku 2016 bude sdružovat více než 3 miliardy připojení  

a v rámci skupiny G-20 dosáhne obratu 4,2 bilionu USD. 

 

DEAN, David, Taantee KARMAKAR et al. Adapt and Adopt: Governments’ 

Role in Internet Policy. Boston Consulting Group Perspectives, 2012. 

Dostupné z: www.bcgperspectives.com 

Článek ukazuje nezbytnost citlivého přístupu k vývoji ICT ve státních 

ekonomikách. Vedoucími subjekty jsou a s největší pravděpodobností i 

nadále budou soukromé firmy a společnosti, ale vývoj nezbytně potřebuje 

strategický přístup, a tedy masivní spolupráci státního plánování. Cílem 

ovšem není diktát ze strany státních orgánů, ale naopak vzájemně sladěný 

přístuo optimalizující výsledky a náklady na vývoj a implementaci. 

 

OECD (2012). OECD Internet Economy Outlook 2012, OECD Publishing, 

2012, 296 s. Dostupné z http://www.lisboncouncil.net 

Studie podrobně rozebírá stav a perspektivy online ekonomiky v rámci zemí 

OECD, přináší údaje o rozvíjející se internetové ekonomice s důrazem na 

trendy v zemích OECD a upozorňuje na nově vznikající politické otázky 

  

http://www.onlinesanca.sk/
http://www.bcgperspectives.com/
http://www.bcgperspectives.com/
http://www.lisboncouncil.net/
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DUTTA, Soumitra, Beñat BILBAO-OSORIO. Global Information Technology 

Report 2011-2012 - Living in a Hyperconnected World. WEF+INSEAD, 2012, 

441 s. Dostupné z reports.weforum.org 

Obsáhlý report sledující celosvětový rozvoj ICT technologií, především 

z pohledu vzájemné konektivity. Internet a zejména broadband spojení jsou 

uváděny jako klíčové momenty dalšího rozvoje. Zaměřuje se nejen na 

průmysl, ale i na vzdělání a další oblasti, které mohou nepřímo přispívat 

k rozvoji jednotlivých zemí a oblastí.  

 

MONTI, Mario. A New Strategy  for the Single Market – At the Service of 

Europe’s Economy and Society, 2010, 107 s. Dostupné 

z www.ec.europa.eu. 

Zpráva se snaží hledat nové cesty rozvoje evropského unijního trhu a přispět 

tak k větší politické a ekonomické integraci. Ve svém důsledku považuje 

další vývoj v tomto směru za ohrožený. Snahou studie je hledat cesty ve 

vzájemných souvislostech, ze strategického pohledu. Tři hlavní oblasti, ve 

kterých zpráva vidí řešení, jsou: 

 Ekonomické posilování vnitřního trhu EU, které má napomoci rozvoji 

jednotlivých zemí, ale také budovat ekonomickou protiváhu velkým 

trhům světovým 

 Politické posilování jednoty EU jako prostředku k jeho sjednocování 

ekonomickému; motivování vůle členských zemí jednotný trh rozvíjet 

a podporovat 

 Formální i faktické dokončení procesu sjednocení, tj. nastavení už 

relativně pevných mechanizmů, díky kterým bude evropský trh 

funkční a také čitelný pro subjekty, které k němu přistupují zvenčí. 

V první skupině iniciativ k řešení je mj. rozpracována otázka digitalizace 

jednotného trhu EU jako prostředku lepší vzájemné komunikace a 

odstranění některých vnitřních bariér infrastruktury. Zpráva předpokládá, že 

samotná podpora ICT v sobě ukrývá potenciál až 4% ekonomického růstu. 

  

http://reports.weforum.org/
http://www.ec.europa.eu/
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Při formulování struktury ICT jsme spolupracovali s firmami, které se ICT 

zabývají a vlastní struktury používají. Základní myšlenky i finální podoba 

této struktury, analýzy a postupně získávané výsledky byly ve shodě 

s plánem studie průběžně konzultovány se zástupci členských firem SP ČR 

na pravidelných schůzkách. 

 

Naše poděkování patří především následujícím konzultantům: 

 

Deloitte – p. Martin Ohlídal 

IDC – p. František Balogh 

IBM – p. Ondřej Žák 

ICT unie – p. Ladislav Mahn 

CEC – p. Václav Kopecký 

 

Dále patří náš dík pracovníků dalších společností, kteří nám poskytli svoje 

zkušenosti, případně vyplnili anonymní dotazník v pilotní fázi projektu: 

 

Market Vision 

Geodis Brno 

Blumenbecker Prag 

Median 

Sales House 

emc 

Contextlabs Honeypot 

Assistpoint 

Norstat 

Calibro 
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3.1.2. Popis jednotného digitálního trhu 

 

Struktura ICT, kterou uvádíme níže, byla navržena primárně pro využití 

v dotazníkovém šetření. Musela proto být maximálně jednoduchá (aby 

výsledný dotazník nepřesáhl rozumnou délku cca. 20 minut) a musela 

pokrýt celou oblast ICT. Tyto dvě podmínky byly určující pro její konstrukci.  

Většina struktur, se kterými jsme se setkali, je výrazně podrobnější, člení 

informační a komunikační technologie do poměrně mnoha sekcí a oblastí. 

Žádné takové členění nebylo možné použít v původní podobě. Naším cílem 

tedy bylo najít takové členění, které by pokud možno zohledňovalo všechny 

varianty, jakéhosi „společného jmenovatele“. Logicky takový postup vedl ke 

struktuře významně jednodušší, než byly původní. 

 

Výsledná struktura zohledňuje především uživatelský pohled, protože jsme 

z principu studie nechtěli, aby výzkum vyplňovali odborníci z oblasti ICT (což 

se ve velké míře podařilo). Snažili jsme se o pohled nezatížený 

jednostrannou odborností, naopak jsme se snažili zjistit, jak se celá 

problematika dotýká uživatelů, kteří o technické podstatě ICT nemají příliš 

velké povědomí, ale o to více potřebují jeho praktickou funkčnost.  

Důsledkem je i značná volnost při vyplňování dotazníku (viz níže). 

 

3.2. Analýza dopadu ICT na konkurenceschopnost 

 

3.2.1. Shrnutí závěrů z dostupných studií 

 

Výsledná struktura informačních a komunikačních technologií byla 

vytvořena na základě analýzy podrobných struktur popsaných ve výše 

uvedených materiálech a konzultována s osobami, které rovněž uvádíme 

výše. 
  



23 

Dále bylo sekundární šetření z uvedených materiálů zaměřeno na 

sledovanou problematiku v širším měřítku. 

 

3.2.2. Primární kvantitativní průzkum 

 

Kvantitativní šetření bylo provedeno s využitím technologie CAWI 

(Computer Assisted Web Interviewing). Při této formě dotazování jsou na 

mailové adresy firem zasílány požadavky s prosbou o vyplnění dotazníku. 

Ten je uložen na dostupném serveru společně s programem ovládajícím 

dotazování (řídí mj. předkládání jednotlivých otázek, průběžnou kontrolu 

vyplnění, logické souvislosti v rámci dotazníku, apod.). Vyplnění dotazníku 

realizuje respondent přímo ze svého počítače. 

 

Tato forma byla zvolena z několika důvodů: 

 Podstatnou výhodou této metody je rychlost dotazování. Dotazník je 

nabídnut velkému množství respondentů prakticky současně. Data se 

zapisují přímo do strukturovaného souboru, odpadá tedy nutnost 

přepisu dat např. z papírových dotazníků, doprava dotazníků z místa 

tisku na místo dotazování a zpět a další komplikující aktivity. 

 CAWI dotazování je výhodné i cenově. Odpadá zaměstnávání 

tazatelů (ať již pro dotazování osobní – face-to-face – nebo 

telefonické). 

 Vstup dat je logicky kontrolován. Počítačově řízený dotazník 

obsahuje logické kontroly, které přímo během dotazování vylučují 

sporné a nelogické situace. 

 Mailové adresy jsou jednou z nejčastěji uváděných forem kontaktu 

na firmy. V případě členů SP ČR bylo možné v řadě případů směrovat 

dotazník na nejpodstatnější osobu, tedy ředitele firmy nebo osobu 

funkčně tomuto postevní odpovídající. Tím byla zajištěna i maximální 

objektivita odpovědí. 
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 V našem případě navíc byla potlačena jedna z největších nevýhod 

CAWI dotazování, a to nízká response rate (poměr počtu vyplněných 

dotazníků k počtu rozeslaných). Ta se obvykle pohybuje v jednotkách 

procent, a je tedy nutné rozeslat velké množství mailů k získání 

statisticky smysluplného vzorku. Členská základna byla na výzkum 

předem upozorněna oficiálním dopisem generálního ředitele SP ČR 

s vysvětlením účelu , čímž se response rate zvýšila až na téměř 10%. 

 Dotazování obtěžuje méně než klasické formy (osobní nebo 

telefonický přístup). Respondent může sám volit čas, kdy vyplní 

dotazník. 

 

Dotazování proběhlo na přelomu února a března. 

 

Dotazník byl sestaven ve spolupráci se SP ČR a některými dalšími subjekty 

(viz výše). Délka jeho vyplnění značně závisela na míře podrobnosti, se 

kterou respondenti k vyplnění přistupovali. Důvodem byla řada otevřených 

otázek týkajících se jednotlivých kategorií ICT. V průměru trvalo vyplnění 

dotazníku cca. 17 minut. 

 

Kvantitativní šetření bylo založeno na dotazování dvou cílových skupin.  

 První a z pohledu šetření zásadní skupinou byla členská základna SP 

ČR. Její klíčové postavení je dáno skutečností, že využití výsledků 

studie má být směrováno právě na členskou základnu SP ČR. 

Oslovení bylo rozesláno na celkem cca. 1300 adres, ze kterých se 

podařilo získat 110 vyplněných dotazníků (8,5%). 

 Druhou cílovou skupinou jsou firmy z obecné databáze firem ČR. Tato 

skupina sloužila nejen jako zdroj informací pro výsledky studie, ale 

také jako kontrolní vzorek pro posouzení složení členské základny SP 

ČR např. podle odvětví, velikosti firem, apod. V této skupně bylo 

rozesláno cca. 3 000 mailů s výsledkem 62 odpovědi, tedy 2,0%. 
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Finální složení cílové skupiny 1 (SP ČR) bylo následující: 

 Počet respondentů N = 110 

 V regionálním členění převažuje podle ořekávání Praha, silně jsou 

zastoupeny i moravské kraje. 

 Velikostně je vzorek rozdělen prakticky na třetiny do 50 zaměstnanců 

– mezi 51 a 250 zaměstnanci – nad 250 zaměstnanců. To odpovídá 

situaci, kdy v SP ČR jsou členy především relativně větší podniky. 

 V odvětvovém členění je silně zastoupen průmysl. Velký počet 

oslovených firem se také hlásí k oblasti služeb. Naopak poměrně 

slabá je doprava. 

 Respondentem je většinou člen nejužšího vedení, zhruba ve čtvrtině 

případů generální ředitel, jednatel, majitel nebo jinak jmenovaný 

nejvyšší firemní funkcionář. IT bylo podle našeho požadavku 

zastoupeno poměrně nevýrazně. 

 

Finální složení cílové skupiny 2 (OBECNÁ) bylo následující: 

 Počet respondentů N = 62 

 Regionální rozdělení je ve srovnání se vzorkem SP ČR pravidelnější, 

Praha je zastoupena relativně méně, větší zastoupení má kraj 

Středočeský. Moravské kraje (zejména Jihomoravský) jsou opět silné. 

 Ve srovnání se vzorkem SP ČR je velikostní rozdělení daleko blíže 

obvyklé situaci – cca. polovinu vzorku tvoří menší firmy do 50 

zaměstnanců. 

 V odvětvovém členění je opět významně zastoupen průmysl a služby, 

daleko silnější pozici než ve vzroku SP ČR má obchod. 

 Top management včetně ředitele, jednatele, apod., tvoří v obecném 

vzorku cca. polovinu respondentů. IT opět není zastoupeno nijak 

výrazně.  

 

Dotazník v plném znění je obsahem Přílohy 1. 
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3.2.3. Implementace do podporovaných oblastí 

 

Zjištěné skutečnosti byly následně implementovány srovnáním s klíčovými 

strategickými materiály rozvoje ICT v ČR. Použity byly tyto materiály: 

 

VOŘÍŠEK, J., O. NOVOTNÝ et al. Ict a konkurenceschopnost České republiky. 

2010, 32 s. Dostupné z: www.cssi.cz 

Podle studie je ICT významným prvkem konkurenceschopnosti ve všech 

ekonomikách. 

Zároveň autoři konstatují, že neexistuje obecně užívané a přijaté schéma, 

které by bylo schopné takový vztah definovat, měřit a řídit. Studie 

předkládá návrh takového schématu resp. modelu. Definuje dále klíčová 

odvětví konkurenceschopnosti mezi něž řadí i oblast ICT, přesněji jeho 

součást zabývající se službami v ICT. Nejdůležitějšími důvody pro zařazení 

ICT služeb mezi klíčová odvětví s dopadem na konkurenceschopnost jsou: 

 ICT služby jsou aplikovatelné ve všech ostatních odvětvích i 

komponentách infrastruktury, řada odvětví si jejich implementaci 

doslova vynucuje 

 Rozvoj ICT má řadu následných efektů - v posledním desetiletí nejvíce 

přispívá k růstu produktivity v mnoha jiných odvětvích  

 V ČR má ICT dlouhodobou tradici i dostupné zdroje (cca 230000 ICT 

odborníků) a oporu v tradiční české kreativitě 

 ICT produkty a služby jsou snadno exportovatelné 

 ICT služby podléhají relativně málo krizím a ekonomickým propadům 

Na základě tohoto tvrzení navrhuje studie věnovat zvýšenou pozornost ICT, 

přesněji jeho části zabývající se službami, pokud chce česká ekonomika dále 

rozvíjet svůj potenciál. 

Pro naši studii je podstatné, že se studie snaží hledat spojení mezi oblastí 

ICT a jinými hospodářskými odvětvími a mj. definuje prostor, na kterém lze 

tyto souvislosti popsat a hodnotit. 

  

http://www.cssi.cz/
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Zpráva MPO ČR pro Vládu ČR. DIGITÁLNÍ ČESKO v. 2.0. 2013, 60 s. Dostupné 

z: www.czrestart.cz 

Zpráva propaguje jako nejpodstatnější cíl digitalizace českého hospodářství 

moderní internetovou konektivitu. Toto tvrzení opírá mj. o následující vládní 

priority (citováno): 

 Posílení digitální ekonomiky odlišným regulačním přístupem 

s důrazem na samoregulační mechanizmy vzhledem ke specifičnosti 

internetového prostředí, které fakticky nezná hranice a na něž nelze 

pohlížet stejnou optikou jako na tradiční ekonomiku 

 Podpora rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí k internetu 

umožňující přenosové rychlosti v souladu s cíli Digitální agendy 30 

Mbit/s do roku 2020 pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně 

pro polovinu domácnosti 

 Efektivní využití rádiového spektra ve prospěch koncových uživatelů, 

k čemuž má vést Strategie správy rádiového spektra 

 Zvyšování dostupnosti ICT pro všechny bez ohledu na lokalitu, sociální 

postavení nebo zdravotní postižení a podpora celoživotního 

vzdělávání za účelem posílení digitální gramotnosti 

 Svoboda přístupu k internetu 

 Přístup občanů prostřednictvím internetu k informacím generovaným 

veřejným sektorem 

 Podpora legální nabídky audiovizuálních služeb a zajištění rovnováhy 

mezi svobodou podnikání a svobodou šíření a přijímaní informací a 

ochranou osobních údajů 

 Garance pro obyvatele volně přijímat programy médií veřejné služby 

prostřednictvím zemského vysílání. 

Internetová konektivita je v tomto materiálu vnímána jako rozhodný 

příspěvek k podpoře rozvoje řady dalších odvětví. Ve srovnání s naší studií 

přistupuje tato zpráva k oblasti ICT poměrně jednostranně a hledá 

nejdůležitější „společný jmenovatel rozvoje“ v internetovém připojení. 

  

http://www.czrestart.cz/
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Materiál Evropské komise, součást programu Europe 2020. Sdělení komise 

Evropskému paramentu, radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a výboru regionů – Digitální program pro Evropu. 2010, 43 s.. 

Dostupné z:  www.ec.europa.eu 

Digitální program pro Evropu je jednou ze sedmi klíčových iniciativ strategie 

Evropa 2020 vyvinuté s cílem definovat roli, kterou bude muset hrát 

používání informačních a komunikačních technologií, pokud chce Evropa 

splnit svůj program rozvoje do roku 2020. 

Cílem je stanovit postup pro maximální využití sociálních a hospodářských 

možností ICT, zejména internetu, který je zásadní pro hospodářskou a 

sociální činnost v mnoha směrech. Klíčovým slovem resp. kýženým cílem je 

inovace podnícená rozšířením možností propojení zdrojů informací.  

Stranou v této studii nezůstává ani zdánlivě „nebusinessové“ využití 

v oblasti sociální (zdravotnictví, školství, apod.) 

Pro naši studii je podstatné, že Digitální program pro Evropu se zabývá i 

kvantifikací dopadu ICT na konkurenceschopnost celé evropské ekonomiky.  

ICT podle něj reprezentuje přímo 5 % evropského HDP (660 miliard EUR 

ročně), ale jeho nepřímým důsledkem je významný růst produktivity v 

dalších ekonomických oblastech a také již výše zmíněné pozitivní dopady 

v sociální oblasti. 

 

Interní materiál ICT Unie. Prorůstová opatření založená na ICT. 2012, 2s. 

Poskytla ICT Unie. 

Materiál definuje tři konkrétní oblasti opatření zaměřených na podporu 

růstu české ekonomiky: 

 Pomoc občanům i firmám prostřednictvím fungujícího eGovernmentu 

(zde má ICT fungovat jako velmi praktický podpůrný nástroj pro vyšší 

efektivitu výkonu státní správy resp. samosprávy) 

 Priorita ekonomické strategie České republiky, kde ICT napomůže 

tvorbě této strategie a bude iniciovat její naplnění 
  

http://www.ec.europa.eu/
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 Vytvoření vhodných podmínek pro pokračující rozvoj a využití ICT v 

ČR, zejména rozšíření vysokorychlostního internetu a informačních 

služeb. 

Materiál nahlíží na problematiku ICT ze strany „oficiálních institucí“ a hledá 

tedy spíše celková koncepční řešení než partikulární aplikace. Jako řada 

dalších se opět obrací na nejmarkantnější stránku plánovaného rozvoje ICT 

– rozvoj internetové konektivity. 

Pro naši studii je cenný v důrazu na strategické pojetí tohoto rozvoje a 

propojení se zdánlivě okrajovými oblastmi (školství, legislativa). 

 

Interní materiál SP ČR. Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních 

přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“ 

2013, 9s. Poskytl SP ČR. 

Materiál rozpracovává dvě cesty aplikace politiky podpory rozvoje ICT 

v České republice: 

 Zvýšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu 

 Vyvíjení výrobků a služeb v oblasti ICT, elektronický obchod 

a zvyšování poptávky po ICT 

Uvedené cíle jsou předloženy značně podrobně včetně např. definice 

cílových skupin, konkrétních aplikačních kroků, aj. Pro nás bylo při 

zpracování podstatné chápání konkurenceschopnosti mj. jako 

konkurenceschopnosti samotného odvětví ICT, která pak má dopad na 

postavení odvětví, kde je aplikována. 

 

Materiál Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Strategie 

konkurenceschopnosti ČR 2012-2020: Zpět na vrchol. 2011, 53 s. Dostupné 

na www.vlada.cz 

Vysoce strategický materiál, který určuje prioritní směry dalšího rozvoje 

cíleného na konkurenceschopnost České republiky v mezinárodním 

kontextu, nikoli však konkrétní postupy k jejich naplnění. 

  

http://www.vlada.cz/
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Pro naši práci je podstatné, že mezi takto prioritně uváděné oblasti patří 

explicitně uvedená implementace státní politiky Digitální Česko. Kromě toho 

se požadavek na vyšší technologickou vyspělost (včetně rozvoje prosrtředků 

ICT) objevuje v  řadě oblastí napříč celou strukturou materiálu. 

 

Interní materiál ICT Unie. Připomínky ICT Unie ke Strategii 

konkurenceschopnosti České republiky. 2011, 13s. Poskytla ICT Unie. 

ICT Unie reagovala na materiál uvedený výše několika podstatnými 

poznámkami. Za nejpodstatnější považujeme námitku, že materiál nedává 

žádnou konkrétní vizi, kam by se měla ČR v dalších letech ubírat (kromě 

relativně obecných cílů „mezi 20 nejlepšími“ a „zpět na vrchol“.). To sice 

nesnižuje ideový záměr pokrokových postupů, ale může způsobit významné 

problémy při implementaci, kdy nezbytně přicházejí na pořad dne priority 

investiční i aplikační. V takových případech je vize, nebo jinými slovy celková 

koncepce, strategie, tím rozhodujícím kritériem. Text dále navrhuje řadu 

úprav s ohledem na konkrétní formy digitalizace českého hospodářství 

 

ZAHRADNÍK, Petr. Shrnutí nejvýznamnějších argumentů pro obhájení 

kohezní politiky jako priority České republiky v pozici České republiky 

k Víceletému finančnímu rámci EU: souhrn věcných a finančních 

argumentů. 2012, 13s. Poskytl SP ČR. 

Materiál detailně popisuje pozici ČR jakožto příjemce financí z rozpočtu EU, 

dopad a důsledky této pozice pro naše hospodářství a výhled do budoucna. 

Jako priority politiky ČR vůči ekonomické politice EU navrhuje: 

 Maximalizaci čerpání peněz z EU v rámci čisté pozice příjemce 

 Vytvoření interních podmínek pro tento postup, zejména odstranění 

interních bariér čerpání 

 Optimalizaci fiskální disciplíny veřejných financí 

 Přípravu na snižování příjmu prostředků z EU 

 Redukci podpory zemědělství 
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Materiál dále nabízí jako jednu z podstatných cest rozvoje  podporu 

ekonomického růstu formou investic do „znalostních a inovačních faktorů 

s tématickými prioritami: 

 posílení výzkumu a technologického rozvoje; 

 posílení inovací a „chytré“ specializace (smart specialisation) 

 zlepšení přístupu a využití a kvality informací a komunikačních 

technologií; 

 odstraňování překážek růstu MSP; 

 zlepšení kvality a výkonnosti vzdělávacích a školících systémů na 

všech úrovních a zvýšení účasti na terciárním a ekvivalentním 

vzdělávání“. 

 

Materiál Ministerstva pro místní rozvoj. Informace o aktuálním stavu 

čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 

v programovém období 2007–2013. 2012, 4s. Poskytl SP ČR. 

Materiál mapuje čerpání prostředků z fondů EU. Pro naši práci je podstatné 

sdělení, že „   aktuálně je již zřejmé, že ČR přijde na konci roku 2013 o část 

prostředků z Evropského sociálního fondu, které byly přiděleny OP 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tomuto riziku se snažilo MMR-NOK 

zabránit realokací prostředků z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost do 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost v roce 2011. Tento návrh vláda ČR na 

jednání dne 18. května 2011 neschválila a uložila Řídícímu orgánu OP 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, aby vypracoval a realizoval opatření 

ke zrychlení čerpání. Opatření však neměla očekávaný efekt, (u některých 

opatření došlo také k prodloužení jejich plnění – např. v případě realizace 

individuálních projektů národních). V současné době již nelze riziko 

automatického zrušení závazku v roce 2013 ovlivnit realokací prostředků do 

jiných operačních programů. Je potřeba přijmout opatření na projektové 

úrovni, aby byla ztráta prostředků v tomto programu co nejnižší.“ 
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Pro naši práci to znamená, že vhodné a správně formálně nastavené 

projekty v oblasti konkurenceschopnosti mají významnou naději být 

navrženy k realizaci. 

Pro implementaci byly použity i některé závěry a informace z materiálů 

uvedených v podkapitole 3.1.1. Zdroje pro analýzu využití ICT v českých 

podnicích a jejich zpracování výše. 

 

Jak je vidět i z poznámek k jednotlivým materiálům výše, je jejich povaha 

většinou výrazně strategická. Tedy řeší v různé míře detailu (např. 

odvětvového, finančního, apod.) koncepci problémů, kterými se zabývají, 

ale nikoli realizační kroky, konkrétní postupy, oblasti, partikulární cíle a 

jejich předpokládané výsledky. 

 

Takový odborný pohled je jistě důležitý a ve strategickém plánování musí 

nezbytně hrát vedoucí roli. Východiskem musí být globální pohled na rozvoj 

informačních a komunikačních technologií v evropském a celosvětovém 

měřítku, srovnání výsledků rozvoje v jednotlivých zemích a v neposledení 

řadě i analýza omylů a chyb, kterým se nepodařilo předcházet jinde. 

 

Je také přinejmenším sporné, zda je možné na tak vysoké úrovni vážit 

konkrétní využití investic v jednotlivých oblastech, případně firmách.  

 

Nicméně je také potřeba brát v potaz, že v konečném důsledku někdo 

systémy a ICT produkty využívá, že jsou nakupovány s určitým cílem a že 

samotní uživatelé – tedy firmy – musejí vážit jejich konečný užitek a přínos 

pro vlastní podnikání. V tomto směru je podstatný pohled „zespoda“. 

 

Výstupy z naší práce se proto zaměřily na hledání takových konkrétních 

postupů a cílů, resp. na první kroky v tomto procesu, který si jednoznačně 

zasluhuje daleko větší pozornost. Výsledek je popsán v kapitole 5. 
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Systém 

Řízení 

Infrastruktura 

  

  

Zákaznické 

vstupy 

Změny prostředí 
(legislativa, trh) 

Zákaznické 

výstupy 

Administrativní 
prostředí 
(daně, kontrolní 
orgány, cla, …) 

4. Výsledky analýzy využití ICT v českých podnicích 

 

4.1. Souhrnné výsledky 

 

4.1.1. Popis jednotného digitálního trhu 

 

Celkový pohled na problematiku popisu a kategorizaci jednotlivých 

firemních procesů abstrahuje firmu do ucelené samostatné jednotky 

komunikující se svým okolím a reagující na změny okolního prostředí.  

 

ICT nástroje vždy napomáhají zvládat výkon a administrativu jednotlivých 

procesů uvnitř firmy, (nebo jsou alespoň k tomuto účelu určeny) proto byl 

základní strukturální pohled vymezen podle jednotlivých funkčních systémů 

(jak je tomu v řadě použitých materiálů, viz níže) Použité schéma 

demonstruje obrázek: 
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Co do sofistikovanosti „nejnižší“ a také nejméně specifickou složkou ICT 

prostředí ve firmách je infrastruktura, která má za úkol vytvářet prostředí 

pro možné fungování ostatních struktur. Typicky se jedná o komponenty, 

pro něž platí „k ničemu konkrétnímu nejsou, ale bez nich by to nešlo“. Jako 

příklad lze uvést komunikační prostředky, záložní kapacity (interní i 

outsourcované), prostředky zabezpečení provozu a další. 

 

Naopak nejvýše v hierarchii stojí prostředky řízení firmy, které slouží 

vrcholovému managementu k trvalému přehledu o dění ve firmě, 

podstatných procesech a změnách. Jde nejčastěji o nadstavbu ostatních 

procesů, ze kterých prostředky řízení extrahují nejdůležitější údaje a 

prezentují je ve formě nejrůznějších dashboardů, reportů, hlášení, 

přehledů, apod. 

 

Výše uvedené systémy mají poměrně obecný charakter a lze předpokládat, 

že se vyskytují v každé firmě, kde vůbech nějaká ICT podpora existuje (i 

manažerský výstup z účetnictví je formou prostředku řízení společnosti, i 

záložní zdroj je formou infrastrukturní podpory). Nicméně není pravda, že 

100% společností uvádí, že tyto systémy využívají. Je to dáno často spornou 

příslušností různých ICT komponent do definovaných kategorií. Podrobněji 

u každé kategorie. 

 

Zbytek firemních informačních a komunikačních technologií byl rozdělen do 

čtyř kategorií, u nichž už si lze představit, že mají v různých firmách různou 

důležitost, případně že v některých zcela chybějí. Na základě zapojení ICT 

ve výkonu firemních procesů byly nastaveny organizační kategorie viz. 

obrázek: 
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V řadě firem lze předpokládat využití komponent z kategorie core business. 

Jde o ICT systémy, které přímo napomáhají vytvářet hodnoty, kterými se 

firma živí. Mohou být značně standardizované (typicky řízení výroby), ale i 

velice specifické (automatizační systémy, programy speciálních strojů). 

 

Administrativní systémy jsou nejrozšířenější skupinou informačních a 

komunikačních technologií ve firmách vůbec (podle vyjádření samotných 

firem). Je to logické zejména proto, že podnikatelské prostředí je v podstatě 

vyžaduje; od jisté velikosti firmy už nelze zákonným normám bez jejich 

využití vyhovět. Jedná se o účetní systémy, skladové a logistické systémy 
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Systémy řízení vytahů se zákazníky jsou v některých firmách vnímány jako 

součást zabezpečení vrcholového řízení, častěji ale jako samostatný okruh 

ICT vybavení. Téměř synonymem pro ně je výraz CRM – Customer 

Relationship Management. Pod tímto výrazovým „klišé“ se ovšem může 

skrývat celá řada přístupů a forem využití. 

 

Systémy řízení lidských zdrojů jsou naopak využívány méně často a ani 

jejich vnímaný užitek není příliš vysoký. Často mají pouze podobu evidence 

a různých výkazů s návazností na mzdovou agendu. Mohou ovšem 

obsahovat i celou řadu dalších komponent jako řízení motivovanosti 

zaměstnanců, optimalizaci výkonnosti pracovníků, a další. 

 

4.1.2. Shrnutí závěrů z dostupných studií 

 

Sekundární analýza (tedy nikoli výpovědi respondentů) přináší několik 

podstatných informací, ve kterých se shodují v podstatě všechny použité 

materiály. 

 

I. ICT JE MOŽNO VNÍMAT JAKO SAMOSTATNÉ HOSPODÁŘSKÉ ODVĚTVÍ. 

 

Vnímání oblasti ICT je stále často ukotveno ve schématu „HW + SW“, tedy 

počítač osazený programovým vybavením. I kdybychom se drželi této 

představy, má ICT významné místo v ekonomice řady zemí, ČR nevyjímaje. 

 

Navíc do této sféry patří i celá oblast telekomunikací, které jsou již nyní 

s výpočetní technikou neoddělitelně spojeny. 

 

Aktuální ICT je ale daleko širší. Enormně roste význam služeb v tomto 

oboru, ať již zaměřených na vývoj, instalaci a implementaci základních 

systémů, nebo na následnou podporu, infomační postupy, školení, apod. 
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Tento komplex hmotných i nehmotných statků tvoří odvětví, které podle 

většiny odhadů představuje samo o sobě několik procent HDP řady 

evropských zemí. Sumární měření (resp. kvalifikované odhady) mluví o 5% 

až 6% ekonomiky EU jako celku. Materiál Digitální program pro Evropu 

hovoří o objemu 660 miliard EUR ročně. Již z tohoto pohledu má smysl se 

na ICT dívat jako na hospodářskou oblast hodnou podpory. 

 

Kromě těchto přímých a relativně snadno měřitelných dopadů je zjevná i 

řada nepřímých pozitivních efektů rozvoje ICT na úspěšnost ekonomiky, 

resp. negativní dopad na ekonomiky, kde byl tento rozvoj zanedbán. 

 

Nepříjemným faktem je, že v podstatě chybí vyčíslení takového dopadu. 

Skutečná měření se nevyskytují vůbec, pokud se někde nějaká čísla objeví, 

jde o odhady nebo pouze vágně kvantifikované údaje. Nicméně se 

dostupné materiály shodují v tom, že tento nepřímý efekt (na rozvoj, 

efektivitu, racionalizaci, apod.) několikanásobně převyšuje efekt přímý.  

 

Pokud bychom se tedy drželi velmi konzervativních mezí: předpokládejme 

přímý objem ICT ve výši 5% objemu celkové ekonomiky Evropy. Kdyby 

„několikanásobně“ znamenalo pouze „dvakrát“, mělo by ICT „na svědomí“ 

dalších 10% evropského ekonomického potenciálu, která se skrývají ve 

výsledcích nejrůznějších dalších odvětví. 

 

ICT je díky masivnímu rozvoji oblastí, která je poměrně málo ovlivňována 

současnou ekonomickou recesí a nepodléhá příliš propadům zájmu. Důvod 

je opět podle většiny využitých materiálů poměrně jednoduchý – využití ICT 

má při rozumné investiční politice zásadní dopad na efektivitu výroby, 

distribuce, prodeje a dalších business aktivit. Potřeba být efektivní právě 

v dnešní době si přímo vynucuje hledání cest, jak tu i onde ušetřit, zlevnit, 

racionalizovat. Kdo opomíjí ICT jako jednu z nejvýznamnějších cest v tomto 

procesu, stává se méně konkurenceschopným v měřítku svého podnikání. 
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II. ICT MÁ PŘÍMÝ DOPAD NA KONKURENCESCHOPNOST V MALÉM I VELKÉM 

MĚŘÍTKU 

 

Výše uvedená charakteristika ICT demonstruje poměrně snadno 

pochopitelný dopad ICT na konkurenceschopnost firmy vůči ostatním 

firmám podobného zaměření. Zcela adekvátně lze ale uvažovat o 

konkurenceschopnosti celých odvětví vůči odvětvím jiným, ekonomik 

jednotlivých zemí vůči ekonomikám ostatním a z globálního pohledu i 

velkých ekonomik nadnárodních vůči ekonomikám podobného rozsahu. 

Kromě elementárně zjevných lze uvést i některé méně evidentní příklady:  

 

Odvětví, které využívá efektivní postupy výroby, distribuce, prodeje, apod., 

vykazuje obvykle vyšší míru zisku než ta, kde fungují časově a finančně 

náročné postupy. Efektivní odvětví mohou získat snáze investice, protože 

slibují rychlejší návratnost vložených prostředků. 

 

Odvětví, které funguje efektivně co do interní komunikace, může snáze 

zvládat větší zakázky např. díky spojování firem. Obdobně státní 

ekonomika, která je vnitřně komunikačně vyspělá, může usilovat snáze o 

mezinárodní zakázky, investice, apod., protože je schopna dostát náročným 

formálním náležitostem a slíbit efektivní řešení zadaných úkolů. 

 

Ekonomika, která je schopna využívat efektivně pracovní sílu, může také 

zpětně do pracovní síly investovat. To jí umožní vybírat optimální postupy 

při organizaci práce, optimální dávkování různě kvalifikovaných pracovníků 

na plnění adekvátních úloh. Nehrozí tolik např. odliv pracovní síly do zemí, 

které nabízejí vyšší zhodnocení lidské práce. 

 

Ekonomika, která díky ICT vykazuje vyšší efektivitu, má prostředky na 

nevýrobní sféru jako např. školsví, zdravotnictví, vědu a výzkum, apod. Tím  
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se zpětně opět podporuje mj. hledání a nalézání nových postupů vedoucích 

v konečném důsledku k vyšší efektivitě. Taková „pozitivně roztočená 

spirála“ může podporovat ekonomiku státu nebo regionu (např. Evropy) 

dlouhodobě. 

 

III. POKUD MÁ ICT FUNGOVAT OPRAVDU EFEKTIVNĚ, MUSÍ BÝT 

PERMANENTNĚ ROZVÍJENO 

 

Toto „zjištění“ zní v dnešní době banálně, přesto je citují v podstatě 

všechny využité materiály. Příčinou je evidentní rozpor mezi obecně 

přijímanými pravidly a principy fungování na jedné straně a ekonomickou 

„realitou“ na straně druhé. Uvozovky u slova realita poukazují na fakt, že ne 

vždy to, co se zdá být jasné a neoddiskutovatelné, je opravdu rozumné. 

 

Zatímco ekonomické teorie velí v krizi hledat cesty k budoucímu rozvoji, mj. 

za využití zdrojů, které si firmy a celé ekonomiky vytvořily v době růstu, 

realita je poplatná neustálému, leckdy až nesmyslnému šetření. Jednou 

z podstatných příčin je jistě absence oněch zásob z dob hojnosti, které by 

možná ještě vytvořili ekonomové, ale v podstatě si je nemohou dovolit 

tvořit politici. O dalších příčinách by bylo možné vést dalekosáhlé diskuse, 

které by pravděpodobně stejně nenašly odraz v reálném chování. 

 

Situace v ICT je ovšem specifická tím, že 

 jak uvedeno výše, rezignace na rozvoj ICT vede zjevně k relativnímu 

snížení konkurenceschopnosti vůči těm, kteří ICT rozvíjejí 

 jakákoli diskontinuita v oblasti ICT se jen obtížně dohání a v důsledku 

je její náprava daleko dražší než kontinuální vývoj 

 naopak promyšlené investice do ICT mohou přinést pozitivní dopad 

na mnoha frontách – v různých oborech, odvětvích ekonomiky, ale i 

v sekundární oblasti – viz výše. 
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Vývoj v oblasti ICT je realitou a existuje jen jediná síla, která by jej mohla 

zastavit – celosvětový pokles zájmu o tento rozvoj a využití nových 

technologií a služeb. To není úplně nereálná hrozba – krize ICT průmyslu 

z přelomu tisíciletí je ještě v živé paměti. Nicméně současná poptávka po 

informačních a telekomunikačních technologiích je vedena podstatně 

reálnějšími cíli, které jsme se snažili zdůraznit výše. 

 

Námi analyzované materiály uvádějí mnoho příkladů rozvoje ICT. Většinou 

jde o barvité popisy zdvojnásobení či ztrojnásobení počtu toho či onoho 

mobilního nebo výpočetního zařízení, raketového růstu využití té či oné 

služby. Pro nás by ale byly podstatnější statistiky, které se v uvedených 

materiálech neobjevují, které lze přesto nepřímo z uvedených dovodit. 

Statistiky, jak razantně poklesl prodej desktop počítačů. Jak probíhá jejich 

nahrazení laptopy a téměř souběžně už nahrazování laptopů tablety a 

dalšími menšími zařízeními. Mnoho podobných statistik představuje 

obrovské investiční objemy, které v ICT probíhají. 

 

Investice do ICT jsou tedy nezbytností nejen pro udržení aktuální 

konkurenceschopnosti, ale také vkladem do budoucího rozvoje. 

 

IV. KOMUNIKACE PŘEBÍRAJÍ VEDOUCÍ ÚLOHU 

 

Již výše jsme zmínili klasické pojetí oblasti IT jako „počítače a software“. 

Dalším stupněm bylo chápání ICT (přibylo ono „C“ za komunikace) jako více 

či méně propojených počítačů s náročnějším software. Nyní se zdá, že by 

bylo vhodné používat spíše zkratku „CIT“. 

 

Jen s trochou nadsázky lze říci, že informace už nejsou v této technologické 

oblasti zdaleka tak důležité jako komunikace. Informace existují a není ani 

problém je získat. Úkolem dneška je rychle a efektivně informace 
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 najít 

 zpracovat a 

 využít 

První dva body tohoto krátkého výčtu patří do působnosti komunikací. 

 

Fenoménem veškerého uvažování o ICT je z pohledu stratégů a plánovačů 

internet. Nepochybujeme o tom, že zaslouženě, v práci s informacemi je 

tento komunikační nástroj zcela nenahraditelný. V některých materiálech 

se ale zdá, že jeho role je až přeceňována a mezi internet a celou oblast ICT 

je v podstatě kladeno rovnítko.  

 

Pokud jsou komentovány jednotlivé oblasti využití, i zde je obvyklý pohled 

komunikační, tedy např. „jak jsou různé systémy schopné komunikovat 

spolu, syndikovaně a cíleně“. Jako příklad lze uvést kritický povzdech 

z materiálu OECD Internet Economy Outlook 2012, že elektronické systémy 

ve zdravotnictví se sice zdokonalují a rostou, ale „mnoho ICT systémů ve 

zdravotnictví neumí komunikovat s jinými systémy a výměna informací tak 

zůstává velkým problémem i v zemích, kde se tyto systémy jinak velmi 

dobře osvědčují.“ 

 

Příčinu tohoto trendu lze vystopovat poměrně snadno. Stále více platí, že 

„všechno už tady bylo“ a „není nutno objevovat objevené“. Poučit se 

z analogického případu, který už řešil někdo jiný někde jinde někdy jindy, je 

snazší a téměř jistě i efektivnější, než jít vlastní cestou „pokus/omyl“. 

Schopnost řešit úlohy lze nahradit schopností jejich řešení najít a 

napodobit. 

 

V neposlední řadě lze citovat opět materiál OECD Internet Economy 

Outlook 2012, který prezentuje svůj žebříček nejdůležitějších rozvojových 

oblastí ICT pro následující léta. Prvních 5 míst vypadá takto: 
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1. Broadband (širokopásmové připojení k internetu) 

2. Otázka počítačové gramotnosti a zaměstnanosti 

3. „Government online“ – využití ICT ve státní a mezistátní správě 

4. Bezpečnost informačních systémů a sítí 

5. Programy pro výzkum a vývoj v oblasti ICT 

 

Položky 1, 3 a 4 se jednoznačně týkají především komunikační stránky ICT. 

Podíváme-li se např. na nabídku počítačových kurzů v ČR, podíváme-li se na 

požadavky zaměstnavatelů, kde všude je používání internetu skloňováno ve 

všech pádech, lze bez hrubého zkreslení počítat do komunikační oblasti i 

podstatnou část bodu 2. 

 

Do této oblasti patří i domácí využití ICT; zmíníme se o něm, byť přísně 

vzato tématicky do této studie nepatří. I domácí využití ICT je na rapidním 

vzestupu a je dokumentováno v obdobných číslech jako vyuzžití komerční 

(ostatně často mezi nimi z kvantitativního pohledu není vnímán žádný 

podstatný rozdíl). Pokud jde o kvalitativní pohled, domácí použití je 

ztotožňováno s internetem a hrami, popřípadě (a stále častěji) hrami na 

internetu. Další příklad dominance komunikace nad informacemi v ICT. 

 

V.  ENORMNĚ ROSTE VÝZNAM BEZPEČNOSTI ICT 

 

Obchodní tajemství je mimořádně citlivou záležitostí po celou dobu 

existence obchodu, tedy několik tisíc let. V dnešní době kombinace 

obecného práva na informaci (resp. jeho různé interpretace až účelové 

dezinterpretace) a značná dostupnost informací velmi ztěžuje jeho 

naplnění. 

 

K tomu přispívá i bazálně poměrně špatná odolnost internetu vůči 

nestandardním přístupům k přenášeným resp. uloženým datům. 
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Na vině je poněkud živelný vývoj konstrukčně sporného základu, který 

původně vůbec nepočítal s využitím v takovém měřítku, kterého jsme 

svědky nyní. Nicméně situace taková je a zatím není pravděpodobně možné 

(resp. efektivní) předělat celý systém internetu a přizpůsobit jej novým 

podmínkám. Mimořádný význam mají proto dodatečné programy, které 

riziko zneužití informací redukují. 

 

Podobnou problematikou je zneužití osobních údajů. I zde jde o mimořádně 

citlivou oblast, ani zde není jednoduché tuto informaci chránit před útoky 

nepovolaných. A také zde došlo v poslední době k nárůstu konfliktních 

situací, které lze jen těžko řešit zpětně a stejně těžko jim jde předcházet. 

 

Zvládnutí tohoto problému může mít zcela zásadní dopad na 

konkurenceschopnost jednotlivých ekonomik. Investiční prostor, který je 

relativně bezpečný vůči narušení obchodního tajemství a ochrany osobních 

informací, bude a je pro investory významně atraktivnější, než prostor, kde 

je každý subjekt ponechán svému osudu a musí si bezpečnost svých 

informací řešit sám. 

 

VI. ICT PERMANENTNĚ VSTUPUJE DO NOVÝCH SFÉR A STÁVÁ SE SOUČÁSTÍ 

ELEMENTÁRNÍ GRAMOTNOSTI 

 

Situace je v některých ohledech až úsměvná – generace dnešních 

padesátníků „ještě“ neumí věci z oblasti ICT, které se vlastně už nemusí 

učit, protože generace dnešních dvacetiletých už je opouští a nahrazuje 

novými. Dokud se tento stav týkal pouze vlastního ICT, tedy počítačů, 

telefonů a podobných zařízení, nešlo o závažný problém – život byl možný a 

představitelný (byť třeba s určitými obtížemi) i bez znalosti. těchto 

technologií. 
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V současné době ale ICT vstupuje i tam, kde podle „tradičního chápání 

světa“ být nemusí, popřípadě nemá. Elektronikou jsou nabita auta, domácí 

spotřebiče, zabezpečovací zařízení domů. Elektronicky je zajištěna doprava 

(i hromadná), finanční operace (včetně běžných nákupů), elementární 

pracovní úkony (jako např. výplata mzdy) a další. Taková situace už 

zasahuje do každodenního života nejen firem (které se teoreticky mohou 

rozhodnout, zda tento vývoj akceptovat nebo zaniknout), ale i lidí (kteří se 

ještě teoretičtěji mohou svobodně rozhodnout, zda žít pro ně nenormální 

život, nebo se ocitnout mimo společnost). 

 

Jakkoli jde o záležitost, která se může zdát být vůči jedinci „nefér“, i tady je 

dopad ICT na konkurenceschopnost určité ekonomiky nebo země 

evidentní. Tam, kde je pracovní síla vybavena znalostmi a schopnostmi ICT 

využívat (nebo se jeho dopadů aspoň nebojí), je daleko větší prostor pro 

další rozvoj, investice a obchodní příležitosti. 

 

VII.  ICT HRAJE VÝRAZNĚ SJEDNOCUJÍCÍ ÚLOHU 

 

Zpráva M. Montiho Nová strategie pro vnitřní trh – ve službách evropského 

hospodářství a společnosti (ale i některé další materiály) zdůrazňují 

sjednocující úlohu ICT pro Evropu, případně celý svět. Opět zde je 

zdůrazňována role vzájemné komunikace, výměny informací. 

 

Schéma je poměrně jednoduché. Zatímco např. Čína, U.S.A. nebo Rusko 

představují samostané velké centrálně řízené ekonomiky, Evropa je 

rozdělena na řadu relativně menších ekonomik, které mezi sebou soupeří. 

Ponechme stranou historické souvislosti, které jsou beztak často 

bagatelizovány; v řadě případů platí, že pokud se evropské státní 

ekonomiky nesjednotí, některé business příležitosti, které mohou zvládat 

pouze skutečně silné subjekty, je budou i nadále míjet. 
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Tato úvaha stojí u zrodu ekonomických uskupení obecně. Takovým 

uskupením je i Evropská unie se všemi důsledky hospodářskými, politickými 

i sociálními. Různorodost evropských státních systémů snahy o integraci 

velmi ztěžuje. Každý příspěvek k pokud možno nenásilnému propojení 

evropských zemí je proto v integračních snahách velice cenný. 

 

ICT může plnit a také reálně plní roli takového sjednocujícího momentu, je 

dokonce jedním z nejsilnějších. Jednotlivé evropské ekonomiky nemohou 

fungovat koordinovaně, nemají-li o sobě navzájem dost informací, nejsou 

schopny synchronizovat svoje postupy a omezit vnitřní rivalitu. To vyvolává 

nutnost některých opatření. Montiho zpráva uvádí tři takové oblasti: 

 

První skupina si klade za cíl likvidaci zbývajících bariér jednotného 

evropského trhu. Patří sem i vytvoření jednotného digitálního trhu a na 

jeho základě využití vzniklého potenciálu s „celoevropskými“ službami či 

vybudování (digitální) infrastruktury pro jednotný trh. 

 

Druhá skupina se obrací k sociálním aspektům jednotného trhu, na které je 

Evropa tradičně velmi citlivá. Podstatné jsou zde tedy sociální služby a jejich 

místo v rámci jednotného trhu, nalezení rovnováhy mezi ekonomickou 

svobodou a právy pracujících. Řešit zde je nutno i integraci politických cílů 

EU do politiky jednotlivých zemí. 

 

Třetí skupina je v dnešní době asi nejvíce viditelná a diskutovaná. Jde o 

nezbytné kompromisní regulace na úrovni EU tam, kde je to potřeba. 

Slovem kompromisní je myšleno odpovědné zvažování, kde je regulace 

opravdu nezbytná, a kde naopak individuální řešení lépe přispěje 

k celkovému optimálnímu nastavení. I zde je nezbytná široká operativní 

komunikace, a tedy masivní využití ICT. 
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ZÁVĚR 

 

I  ICT JE MOŽNO VNÍMAT JAKO SAMOSTATNÉ HOSPODÁŘSKÉ ODVĚTVÍ. 

II. ICT MÁ PŘÍMÝ DOPAD NA KONKURENCESCHOPNOST V MALÉM I VELKÉM  

    MĚŘÍTKU 

III. POKUD MÁ ICT FUNGOVAT OPRAVDU EFEKTIVNĚ, MUSÍ BÝT  

    PERMANENTNĚ ROZVÍJENO 

IV.  KOMUNIKACE PŘEBÍRAJÍ VEDOUCÍ ÚLOHU 

V.  ENORMNĚ ROSTE VÝZNAM BEZPEČNOSTI ICT 

VI. ICT PERMANENTNĚ VSTUPUJE DO NOVÝCH SFÉR A STÁVÁ SE SOUČÁSTÍ  

    ELEMENTÁRNÍ GRAMOTNOSTI 

VI.  ICT HRAJE VÝRAZNĚ SJEDNOCUJÍCÍ ÚLOHU 

 

Jako závěr postačí sepsat na jedno místo sedm hlavních výsledků naší 

sekundární analýzy. Jakkoli by jistě bylo možné hledat řadu dalších, už na 

jejich základě lze konstatovat, že: 

 diskutovat o tom, zda investovat do ICT je bezpředmětné, otázkou je 

pouze jak a kam 

 klíčovou roli hrají investice do komunikační sféry, zejména do 

internetu 

 bez řešení otázky bezpečnosti ICT nebude celý problém nikdy 

uspokojivě vyřešen 

 bez současného zvyšování počítačové gramotnosti v nejširším 

měřítku zůstanou výsledky snah pouze na papíře 

 

V materiálu Digital Agenda 2020, který používáme především v kapitole 5 – 

Implementace, je vyzdviženo sedm hlavních překážek dalšího rozvoje ICT 

v Evropě. Bez dalšího komentáře je přikládáme k našim sedmi bodům jako 

důkaz základní shody v pohledu na situaci v ICT ve většině analyzovaných 

materiálů: 
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„Roztříštěnost digitálních trhů – zásadní bude vyřešit problémy 

fragmentace licenčních systémů a autorských práv, odstranit překážky pro 

elektronické obchodování napříč členskými státy a to zejména v oblasti 

elektronických platebních systémů, spotřebitelských práv a ochrany dat. 

 

Nedostatečná interoperabilita – strategie může být úspěšná pouze tehdy, 

pokud budou její různé části a aplikace interoperabilní a založené na 

normách a otevřených platformách. 

 

Rostoucí kyberkriminalita a riziko nízké důvěry v sítě – nové formy trestné 

činnosti „kyberkriminality“ nutí vypracovat nové odpovídající mechanismy 

a řešit nové úkoly pro ochranu evropských základních práv v oblasti 

osobních údajů a soukromí. 

 

Nedostatečné investice do sítí – zahrnuje nutnost vypracovat národní 

operační plány pro širokopásmové připojení pro všechny, usnadnit 

investice do nových velmi rychlých otevřených a konkurenceschopných 

internetových sítí a zavést opatření k usnadnění investic, včetně právních 

ustanovení. 

 

Nedostatečný výzkum a inovace – je nutné zaměřit se na efektivnější využití 

znalostí výzkumných pracovníků a vytvořit inovační prostředí. Do roku 2020 

by se měly zdvojnásobit celkové roční veřejné výdaje na výzkum a vývoj 

spojený s ICT z 5,5 mld. € na 11 mld. €, a to takovým způsobem, který 

vyvolá stejný nárůst soukromých výdajů z 35 mld. € na 70 mld. €.  

 

Nedostatky v oblasti počítačové gramotnosti – snažit se zmírnit vyloučení z 

digitální společnosti a ekonomiky, posílit digitální gramotnost, dovednosti a 

začlenění. Jsou zapotřebí koordinované akce, které zajistí, že digitální obsah 

a digitální služby budou plně dostupné všem včetně osob s postižením.  
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Promarněné příležitosti při řešení společenských výzev – například řešení 

problémů spojených se změnou klimatu a dalšími tlaky na životní prostředí 

nebo řešení problematiky stárnoucího obyvatelstva a rostoucích 

zdravotních nákladů, vývoj účinnějších veřejných služeb a zapojení 

zdravotně postižených osob, digitalizace evropského kulturního dědictví a 

jeho zpřístupnění této i budoucím generacím.“ 

 

4.1.3. Výsledky primární analýzy 

 

Jak bylo uvedeno výše, je primární analýza založena na mapování názorů a 

postojů uživatelů ICT ve firmách. Nelze od ní tedy očekávat celostní pohled 

na problematiku ICT a její dopad na konkurenceschopnost. Respondenti 

z řad vedení firem mají jiné zájmy než ekonomičtí a političtí stratégové. Lze 

dokonce říci, že pohled strategických programů a pohled konkrétního 

využití by se měl v mnohém lišit. I firma by se sice měla zabývat tím, co 

bude za deset let, a zda se Evropě podaří utlumit vliv agresivní vývozové 

politiky asijských zemí, ale kruciální starostí manažerů je obvykle výkonnost 

jejich firmy, vyhlídky na nejbližší a střednědobý horizont a teprve potom 

daleká budoucnost. Je samozřejmě možno (a záhodno) diskutovat o tom, 

zda je takový přístup vždy vhodný, ale máme za prokázané, že je 

přinejmenším obvyklý. 

 

Naše primární analýza má být jistým protipólem k analýze sekundární. Ta 

dává strategický rámec, zatímco výpovědi respondentů se obracejí spíše ke 

každodenní praxi. Každý vysvětlený a korektně komentovaný konflikt mezi 

těmito dvěma pohledy by měl přispět k upřesnění konkrétního naplnění 

investiční a rozvojové politiky ČR. Každý moment shody by měl být 

potvrzením, že základní koncepce k podpoře konkurenceschopnosti České 

republiky formou podpory rozvoje ICT je správná. 
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Jak již bylo uvedeno výše, výzkum byl realizován na dvou skupinách firem – 

obecné a členské základně SP ČR. Poměrně překvapivě je přístup firem 

z databáze SP ČR a z obecné databáze k problematice ICT značně podobný, 

byť mezi oběma databázemi jsou podstatné formální rozdíly. Firmy 

z databáze SP ČR jsou celkově výrazně větší, odlišné je i odvětvové složení. 

Předpokládáme (byť jsme to explicitně nezjišťovali), že také firmy 

z databáze SP ČR budou průměrně existovat delší dobu než firmy 

z databáze obecné. 

 

Šest testovaných ICT oblastí lze s ohledem na jejich vnímání firmami 

charakterizovat takto: 

 

Oblasti „evidentní“ 

 

Ve vnímání firem jsou dvě oblasti ICT, které jsou vnímány jako vysoce 

užitečné pro firmu. Zároveň je většina firem má a využívá. Jde o oblasti 

„infrastruktura“ a „administrativa“. 

 

Tento stav je podle nás logický a souvisí s tradičním vnímáním ICT oblasti 

lidmi mimo ICT obor. Počítače mají podle nich pomáhat věci urychlovat, 

zefektivňovat. Vedou ke snížení nutnosti lidské práce, stačí jim méně 

prostor, méně nákladů. Využití v této oblasti je rovněž tradiční. 

 

Z našeho pohledu je přinejmenším zajímavé, že do oblasti „infrastruktura“ 

patří i velká část zajištění komunikace, tedy zcela klíčového cíle všech 

strategických vizí, které se objevily v sekundární analýze. Tady dochází ke 

zdánlivé kolizi: 

 na jedné straně by se mělo (podle strategických plánů) do 

infrastruktury masivně investovat, rozvoj zde je esencí rozvoje ICT 

jako celku (viz např. broadband) 
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 na straně druhé je tato oblast rozšířena velmi široce (logicky vzato, 

mělo ji uvést jako využívanou 100% firem, protože odpovídaly po 

internetu, a tedy jej mají funkční); pozitivní je každopádně 

skutečnost, že je považována za vysoce užitečnou 

 

Vysvětlení tohoto rozporu by bylo možné hledat v oblasti inovací. Očekávali 

jsme, že řada firem bude uvádět snahu tuto oblast inovovat, výsledky tomu 

ale neodpovídají. Problém má tedy vysvětlení jinde. Řešení poskytla až 

kvalitativní analýza odpovědí. 

 

Oblasti „adminstrativa“ a „infrastruktura“ jsou většinou vnímány jako 

elementární zajištění existence a funkčnosti ICT ve firmě. Samotné 

technické řešení, jeho nedostatky a případný běžný rozvoj, modernizace , 

apod., nejsou vnímány jako investice a tedy hodny pozornosti při dotazu na 

„upgrade“. Je také třeba vzít v úvahu, že tyto instrumenty jsou často 

využívány i poměrně mnoha lidmi, z nichž řada je relativně málo vzdělaná 

právě v ICT. Každá změna proto s sebou nese plno dodatečných 

implementačních kroků. Na správnosti investic do této oblasti to zřejmě 

mnoho nemění, spíše je třeba vzít v potaz informovanost příjemců investic, 

která není dokonalá. 

 

Druhý vysvětlující pohled je závažnější. Oblast komunikace ještě často není 

vnímána jako součást celé problematiky ICT. Proto se v odpovědích 

vyskytuje problematika internetu, telefonie a dalšího spojení a připojení 

spíše vzácně. Nepochybujeme o tom, že zejména ve velkých firmách už 

informační a komunikační systémy fungují komplexně, ale vnímání řady 

manažerů ještě tak jednoznačné není. Evokuje to jisté obavy o znalost 

možností, které toto spojení znamená. Opět je zde prostor pro rozvoj 

informovanosti a „rozšíření obzorů“. 

  



55 

Třetí vysvětlující pohled spočívá v orientaci respondentů na jejich roli ve 

firmě. Jestliže např. rychlejší spojení umožní efektivnější ovládání sítě 

dealerů, bude takový upgrade brán jako příspěvek k systémům péče o 

zákazníky a nikoli do základní infrastruktury, přestože se kvalitativně na 

využívaných programech nic nezměnilo. Řada kladných hodnocení, která by 

mohla být připsána systémům základní infrastruktury, tedy končí v jiných 

oblastech. Těžko se snažit situaci jakkoli opravovat, spíše jde o to tyto 

záležitosti mít na paměti při interpretaci. 

 

U obecného vzorku patří do této skupiny ještě oblast „řízení firmy“. Její 

postavení je ale poněkud speciální. Nejde o deklarativně spíše rigidní 

oblast, jak demonstrují výpovědi o administrativě a infrastruktuře. U řízení 

firmy“ je zdaleka nejvyšší zájem o zavedení ve firmách, kde dosud tato 

komponenta ICT není. Jde teda o oblast nepochybně živou. 

 

Oblasti „přeceněné“ 

 

Dvě oblasti, které podle respondentů přinášejí spíše nižší užitek ve srovnání 

s tím, jak jsou rozšířeny. Jde o oblasti „řízení firmy“ a „řízení lidských 

zdrojů“. 

 

Opět je z hlediska strategického pohledu poněkud nepříjemné, že řada 

plánovaných iniciativ směřuje právě do těchto oblastí, přinejmenším do 

oblasti péče o zaměstnance, tedy řízení lidských zdrojů. Na vině je (opět 

s ohledem na kvalitativní analýzu otevřených otázek) tradiční vnímání 

těchto oblastí: 

 lidské zdroje souvisejí úzce se zaměstnaností a zaměstnanost se 

v dnešní době dostala do velmi schématické roviny vnímání. Je to to, 

oč se hádá vedení s odbory, kde se hledá sociální smír, šetří na 

platech a „honí“ maximální výkony, atd. Žádné hledisko vyšší  
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efektivity pro firmu, hledání výkonnějších zaměstnanců, organizace 

nejen práce, ale i nefinančního odměňování, spokojenosti, apod. Pak 

se mohou prakticky založeným manažerům snadno jevit investice do 

ICT v oblasti „řízení lidských zdrojů“ jako zbytečné a neužitečné.  

Osvětové působení zde je evidentně potřeba, ale nesouvisí přímo 

s problematikou ICT.  

 

 Rovněž řízení firmy je považováno za relativně méně užizečné, a to i 

samotnými manažery. Pokud se podíváme na konkrétní systémy, 

které sem respondenti zařazují, vidíme převážně různé projevy 

výkaznictví: dashboardy, ekonomické statistiky, controlling, apod. Je 

snadné si představit, že i řada manažerů nevnímá tyto prostředky 

řízení jako příliš užitečné – nevytvářejí hodnoty, „jen“ je evidují a 

usměrňují, a jiné systémy vypadají užitečněji. Navíc jsou tyto 

prostředky občas řazeny do administrativy jako součást účetnictví 

nebo jiných výkaznických systémů. 

 

Dlužno poznamenat, že zatímco oblast řízení firmy je alespoň poměrně 

rozšížřená (a její vnímaná neužitečnost je spíše relativní), oblast lidských 

zdrojů dosahuje relativně nízkého hodnocení v obou parametrech, tedy 

rozšíření i vnímaného užitku. Důvody popisujeme výše. 

 

Oblasti „podceněné“ 

 

Zbývající dvě oblasti se vyznačují naopak spíše vyšším vnímaným užitkem 

než rozšířením. Podle našeho názoru jsou právě tyto oblasti „těmi pravými“ 

pro získání výhody a konkurenceschopnosti, ať již firmy v rámci ČR, ČR 

v rámci EU nebo evropské ekonomiky v rámci celosvětového businessu. 

 

Jde o oblasti „řízení vztahů se zákazníky“ a „core business“. 

  



57 

O řízení vztahů se zákazníky byla napsána mimořádně obsáhlá literatura, 

která jednoznačně dokazuje vysokou důležitost kvality firmy v této oblasti, 

od prodejních dovedností přes podporu prodeje, marketing, marketingovou 

komunikaci až po osobní vztah se zákazníkem. Existuje mnoho produktů, 

které slibují tuto problematiku řešit a dodat tak firmě rozhodující tržní 

výhodu. Zároveň ale v málokteré jiné oblasti je přístup k realizaci 

teoretických zásad tak schématický a v důsledku destruktivní jako zde 

(pouhá evidence, databáze klientů, výkazy prodejů, …). Výpovědi 

respondentů ovšem dokazují, že vnímaný užitek je vysoký, i otevřené 

odpovědi svědčí o tom, že nejde vždy jen o zmíněné statistiky a evidenci, 

ale snahu o aktivní přístup, rozvoj. Také současná krizová situace na řadě 

trhů nahrává důležitosti tohoto úseku firemních aktivit. 

 

V porovnání se strategickými materiály vidíme některé styčné body. Jde 

zejména o to, čemu se může říkat „zatraktivnění obchodního partnera“. 

Příkladů v sekundární studii je mnoho a mnoho jich je také aplikovatelných 

na situaci v konkrétních firmách. Takové firmy jako celek pak budou 

představovat základnu atraktivních partnerů pro obchod, a tedy přímo 

mohou být nositeli vyšší konkurenceschopnosti celé země, popřípadě 

evropské ekonomiky. 

 

Jakkoli se může zdát tato úvaha zvláštní, ve skutečnosti tady dojde 

konečného uplatnění vyšší bezpečnost internetu a ICT celkově. Zde se také 

uplatní počítačová gramotnost, která umožní kontakt s větším počtem 

potenciálních zákazníků, jejich výběr, apod. 

 

Core business je oblastí, kterou strategické plány neřeší vůbec. Je to 

v podstatě přirozené – jde o natolik strukturovanou a mnohotvarou oblast, 

že její strategické plánování by bylo zákonitě obtížné, ne-li nemožné. Přesto 

se drobné pokusy v analyzovaných materiálech objevily (zdravotnictví, aj.), 

ale byly spíše raritní. 
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Přesto, nebo právě proto je investice do core businessu firem vynikající 

příležitostí, jak zvýšit jejich konkurenceschopnost. Výzkum a vývoj cílený na 

inovaci patří právě do této kategorie (a je zde často uváděn). Pocit, že bez 

vývoje nových technologií, pracovních postupů a neobvyklých řešení se 

firmy budou na trhu uplatňovat jen obtížně, je zcela oprávněný. A v dnešní 

době není tato cesta bez náročného ICT vybavení myslitelná. 

 

Ve strategických materiálech se objevují alespoň náznaky řešení 

směřujících k ICT investicím do rozvoje core businessu firem, třeba 

v podobě poukazů na nutnost racionalizace a automatizace, na hledání 

nových řešení, apod. Jsou ovšem spíše ojedinělé. Příčina je zřejmá – 

současná (až přehnaná) orientace na komunikační stránku ICT zastiňuje 

ostatní aspekty. 

 

Součástí výzkumu a vývoje je jistě i sledování trendů, nových vědomostí a 

technických řešení na celém světě, globalizace informační základny. 

V tomto směru nepochybně strategické postupy fungují a mají co 

nabídnout i záměrům firem, resp. našim respondentům.  

 

Nejvýraznější případy vnímaného užitku jednotlivých komponent ICT: 

 

I.  SFÉRA BUSINESS INFORMACÍ A ROZHODOVÁNÍ 

 

IA:   INFORMAČNÍ SYSTÉM (BI, CI) x EFEKTIVITA ROZHODOVÁNÍ. 

Příspěvek ke konkurenceschopnosti spočívá v možnosti správně a rychle se 

rozhodnout a toto svoje rozhodnutí také adekvátně a rychle komunikovat. 

K tomu vedení firmy potřebuje účinný a funkční informační systém. 

Konečným důsledkem je efektivita rozhodování, která minimálně podle 

různých ohlasů našim firmám často chybí. Firma (ale v důsledku i celá 

ekonomika) je schopna rychle a pružně reagovat, hodnotit situaci, být 

předvídatelným partnerem. 
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IB:   CRM SYSTÉM x EFEKTIVITA PRODEJE, x VYŠŠÍ VÝKON MARKETINGU 

Příspěvek ke konkurenceschopnosti, který generuje systém CRM, je 

spatřován ve dvou rovinách. Za prvé: cílevědomá práce se zákazníky omezí 

neefektivní náklady na komunikaci s nimi, na nevhodné pokusy o prodej, 

nebo naopak zamezí poklesu jejich spokojenosti. V této rovině jde hlavně o 

reaktivní přístup, tedy o využití evidence a informací o zákaznících. Za 

druhé: velký význam má využití znalostí trhu (resp. různých trhů, jejich 

odlišností, apod.). Tato stránka má výrazně proaktivní rysy – lepší a cílená 

nabídka v pravý čas, dodatkové služby, budování trvalých vztahů. 

Ekonomika, kde je takový přístup pravidlem, je atraktivnější jako objekt 

investic i jako obchodní partner. 

 

II.  SFÉRA CORE BUSINESSU 

 

IIA:   AUTOMATIZACE, ROBOTIZACE x EFEKTIVITA VÝROBY 

Příspěvek ke konkurenceschopnosti spočívá v efektivnější produkci, a tedy 

možnosti buď konkurovat nižší cenou, nebo vyšší kvalitou za stejnou cenu, 

případně dosahovat vyššího zisku, který je možné zpětně reinvestovat. 

Konečným důsledkem je lepší nabídka i pracovní podmínky; pokud je takto 

podpořeno celé odvětví, jeví se jako atraktivnější obchodní a spolupracující 

prostředí celá ekonomika. Viz například ekonomiky Dálného Východu, které 

mají jednoznačně čitelné parametry – cena, kvalita, apod.  

 

IIB:   INOVACE & NOVÉ TECHNOLOGIE x UNIKÁTNÍ NABÍDKA. 

Příspěvek ke konkurenceschopnosti spočívá v samotné unikátní nabídce. 

V dnešní době není myslitelné spoléhat se na „geniální nápad“ – za každou 

inovací je obvykle skryto mnoho času a nákladů. ICT nástroje pomáhající 

vývoji a výzkumu mohou učinit tyto procesy rychlejšími a/nebo 

efektivnějšími a v důsledku vůbec možnými. Unikátní nabidka může pomoci 

celému odvětví i národní ekonomice nejen fakticky, ale i zvýšením image, 

rozvojem návazné výroby a vývoje, apod. 
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III.  SFÉRA INFRASTRUKTURY 

 

IIIA:   BEZPEČNOST DAT x ATRAKTIVITA CELÉHO BUSINESSU 

Příspěvek ke konkurenceschopnosti vyplývá z pocitu, že firmy musejí 

zajišťovat bezpečnost svých dat vlastními prostředky, které jsou nemalé a 

poměrně různorodé (přímé investice, ale také organizační nastavení, 

kontroly, apod.). Z pohledu firem se jedná o „balastní“ náklady, které si ale 

nemohou dovolit utlumit. Vytvoření „bezpečného prostředí“, které by 

umožnilo tyto náklady omezit a realokovat jinam, by přispělo 

k efektivnějšímu chování firem a vyšší konkurenceschopnosti takto 

vybavené ekonomiky. Jednoznačně lze očekávat i sekundární efekt v podbě 

možnosti alokovat prostředky původně určené na ochranu ICT prostředí do 

jiných oblastí. 

 

IIIB:   KVALITA A DOSTUPNOST KOMUNIKACE x ATRAKTIVITA BUSINESSU 

Zde panuje shoda se strategií EU na podporu konkurenceschopnosti cestou 

rozvoje komunikačních prostředků, zejména broadband internetu, byť není 

respondenty často explicitně vyjádřena. Jde o podobnou situaci jako 

v předchozím případě – celkově komfortnější prostředí umožní efektivnější 

fungování firem. Zatímco ale v případě bezpečnosti umějí respondenti svůj 

postoj přímo vyjádřit, v případě podpory komunikace tomu tak není, 

přestože jde (alespoň u vzorku SP ČR) často o firmy, které by měly být se 

strategickými materiály obeznámeny. U tohoto bodu lze předpokládat vyšší 

nároky na komunikaci, školení a podobné doprovodné programy.  

 

Jak je vidět, koncentrují se pohledy firemních manažerů na případnou 

podporu v oblasti ICT zaměřenou na konkurenceschopnost do relativně 

malého počtu oblastí. To ovšem neznamená, že podpora v jiných než 

jmenovaných oblastech nemůže být správná a efektivní, Znamená to 

„pouze“, že buď na ni jsou manažeři (zatím) relativně hůře připraveni, nebo 

že její význam nevnímají tak intenzivně, jako u oblastí výše uvedených. 
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Na grafech, které uvádíme níže, je vidět rozdělení ICT oblastí podle jejich 

 vnímaného užitku 

 penetrace, tedy rozšíření mezi firmami, které byly osloveny. 

 

Situace mezi firmami z databáze SP ČR. Perspektivní co do investic jsou 

zejména kategorie „core business“ a „vztahy se zákazníky“. 

„Administrativa“ a „Infrastruktura“ jsou široce rozšířené, firmy ani příliš 

často neuvažují o upgrade. „Řízení firmy“ a „lidské zdroje“ jsou 

podceňovány co do užitečnosti. 

 

 

 

Situace na obecném vzorku je podobná. Podstatný rozdíl je pouze 

v umístění „řízení firmy“, které je relativně více rozšířeno. Navíc je značný 

počet dalších firem plánuje zavést.  
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Jednotlivé oblasti lze srovnat i z pohledu jejich uživatelů (použili jsme 

spojené vzorky SP ČR a obecný, kvůli malému počtu respondentů u 

druhého jmenovaného) 

 UPGRADE 
V POSL. DOBĚ 

UŽITEK 
(TOP 2 BOX) 

NÁSTROJE PRO CORE BUSINESS 65% 76% 

   
NÁSTROJE PRO INFRASTRUKTURU 67% 69% 

NÁSTROJE PRO ADMINISTRATIVU 62% 67% 

NÁSTROJE PRO VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY 58% 64% 

   
NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI 61% 57% 

NÁSTROJE PRO LIDSKÉ ZDROJE 49% 51% 

 

V tabulce jsou seřazeny jednotlivé oblasti podle vnímaného užitku uživate li. 

Výsledky takto odsažené do značné míry potvrzují ty, které jsme získali na 

celém vzorku, ale v některých případech je změna podstatná. 
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Sledované oblasti se dělí na tři skupiny: 

 

NÁSTROJE PRO CORE BUSINESS. 

Mají mezi uživateli výrazně nejvyšší vnímanou míru užitku. Můžeme říci, že 

„kdo má ICT pro core business, je si dobře vědom jeho užitečnosti“, ale také 

naopak, „kdo ho nemá, nedovede si jeho užitek úplně dobře představit.“ Je 

otázkou, do jaké míry tento fakt tkví ve skutečné nepotřebě takových 

instrumentů u některých odvětví a do jaké míry jde o neznalost, kterou je 

vhodné snižovat nejrůznějšími formami osvěty. Nástroje pro core business 

v hodnocení uživatelů jednoznačně „předběhly“ obecně dobře hodnocené 

nástroje pro infrastrukturu a administrativu. 

 

NÁSTROJE PRO INFRASTRUKTURU 

NÁSTROJE PRO ADMINISTRATIVU 

NÁSTROJE PRO VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY 

Mají průměrnou vnímanou míru užitku, což u prvních dvou znamená, že 

potvrzují svoje postavení (i díky tomu, že mají vysoké procento využití). 

Vztahy se zákazníky (byť ve slabší míře) následují nástroje pro core business 

a téměř se ve vnímání uživatelů dotáhly na dvě obecně nejsilnější oblasti.  

 

NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI 

NÁSTROJE PRO LIDSKÉ ZDROJE 

I mezi uživateli potvrzují roli „outsiderů“, tedy ani uživatelé samotní je 

nevnímají jako příliš přínosné. To je poněkud paradoxní zejména u nástrojů 

pro řízení společnosti, které měly obecně vnímanou míru užitku poměrně 

vysoko (zejména na obecném vzorku). U nich platí jen s malou mírou 

nadsázky, že spíše než uživatelé je hodnotí kladně neuživatelé, tedy spíše 

slibují než reálně přispívají k dobrému výkonu firmy. 
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4.2. ICT nástroje pro řízení společnosti – podrobná analýza 

 

4.2.1. Popis kategorie 

 

Tato kategorie zahrnuje nástroje sloužící managementu společnosti, které 

uživatelům poskytují informace nezbytné k řízení všech firemních procesů, 

poskytují informace o naplňování přijatých rozhodnutí a monitorují 

ukazatele charakterizující nastavení jednotlivých procesů. 

 

Mezi hlavní oblasti aplikace těchto nástrojů patří: 

 

 Řízení ekonomiky - výkazy ekonomické kondice firmy, trendy a 

predikce vývoje hospodaření firmy a odvětví, aj.  

 Řízení interních procesů (hlavní i podpůrné činnosti) - efektivita 

provádění procesů, odhalování slabých míst a prostojů, rychlost 

zpracování, aj.  

 Evidence (nikoli řízení) lidských zdrojů - vývoj stavu zaměstnanců, 

fluktuace, složení zaměstnaneckého fondu, vytíženost, aj.  

 Monitoring (opět nikoli řízení) vztahů se zákazníky - struktura 

zákazníků, jejich ekonomické charakteristiky (např. výtěžnost), 

plánování vývoje, aj. 

 

4.2.2. Využití 

 

Nástroje aplikované v této kategorii se v odborné terminologii označují jako 

Business intelligence (BI). Jsou to dovednosti, znalosti, technologie, 

aplikace, kvalita, rizika, bezpečnostní otázky a postupy používané v 

podnikání pro získání lepšího pochopení chování na trhu a obchodních  
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souvislostech. Za tímto účelem provádí firma sběr, integraci, analýzu, 

interpretaci a prezentaci obchodních informací. Mohou zahrnovat samotné 

shromážděné informace nebo explicitní znalosti získané z informací. 

 

Pojem se používá minimálně od roku 1958, s cílem podporovat lepší 

obchodní rozhodování. Tak lze také charakterizovat BI systémy jako 

systémy pro podporu rozhodování. Business intelligence aplikace poskytují 

historické, současné a prediktivní zobrazení obchodních operací, nejčastěji 

s využitím již získaných dat v datovém skladu nebo příležitostně přímo z 

provozních systémů. Běžné funkce BI aplikací zahrnují OLAP, reporting, 

podporu analýz, datové kostky, přehledové zobrazení (dashboard, balanced 

scorecard), dolování dat, podnikové řízení výkonnosti (CPM) a prediktivní 

analýzy. 

 

BI aplikace zpracovávají data prodeje, výroby, financí a dalších zdrojů dat 

pro obchodní účely, především řízení výkonnosti podniku. BI aplikace 

mohou shromažďovat informace z různých části společnosti a mohou 

porovnávat informace ve srovnatelných hodnotách. 

 

Horizont aktuálního vnímání oslovených firem ovšem většinou tak pestrý 

není. Jejich vnímání se dotýká především stastistik a evidencí  různého 

druhu – často se objevují slova jako „dashboard“, „statistika“, „výkaz“, 

„přehled“, apod. 

 

Jmenovány jsou ERP systémy, někdy i CRM (které ovšem řadíme spíše do 

oblasti péče o zákazníka).  Jmenovány byly i komponenty obchodní, tedy 

z oblasti nabídky produktů a služeb, e-banking, e-learning, aj. Celkově se 

v této oblasti vyskytují poměrně často komponenty, kterým zřejmě věnuje 

vedení zvýšenou pozornost, a proto jsou sem funkčně řazeny, byť 

systémově patří jinam. 
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Poměrně překvapivě je několikrát zmíněno procesní řízení, které obvykle 

příliš populární jako samostatná disciplína nebývá. Může to svědčit o 

odpovědnějším přístupu k řízení, ale také (a pravděpodobněji) jde o dopad 

různých programů na podporu budování značky (ISO, aj.), kde je podobný 

přístup vyžadován. Zmínky o procesech se vyskytují spíše u firem 

z databáze SP ČR než u databáze obecné. Vzhledem k tomu, že společnosti 

z databáze SP ČR jsou v průměru větší, je takový stav logický. 

 

Otázkou je řazení datawarehouse právě do této oblasti, které se několikrát 

objevilo. Svojí podstatou je datawarehouse komponenta podpůrná, která 

by měla teoreticky patřit spíše do oblasti firemní infrastruktury, ale její 

využití může skutečně být do značné míry strategické povahy, a tedy 

v rukou nejvyššího managementu  

 

Tím se dostáváme k další relativně samostatné kapitole v této komponentě 

ICT, kterou je marketing, případně marketingová komunikace. Vyskytuje se 

poměrně často zde a pak také v oblasti péče o zákazníka. Pokud jde o 

strategický marketing, považujeme jeho řazení sem za opodstatněné. 

Nicméně častější je pravděpodobně vnímání blízké marketingové 

komunikaci, reklamě a podpoře prodeje, které je vhodnější řadit do oblasti 

péče o zákazníka. 

 

Jako nejčastější konkrétní projevy přínosu jsou uváděny různé variace na 

slova „informace“, „přehled“ a „rozhodování“. Podle respondentů je třeba, 

aby vedení 

 bylo informováno o stavu věcí 

 mělo dostatečnou kontrolu a přehled 

 a mohlo proto správně rozhodnout 

Jiné aspekty, jako např. predikce a odhady, jsou jmenovány výrazně méně 

často. 
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Konkrétní příspěvek ke konkurenceschopnosti je spatřován v omezení rizika 

chybného rozhodnutí, v adekvátní reakci na situaci ve firmě a/nebo na trhu 

a efektivním řízení nákladů. 

Příspěvek ICT je spatřován zejména v možnosti konsolidace dat z více 

zdrojů (souvislosti, objektivita), mít informace pro plánování rozvoje 

(strategický marketing) a již zmíněnou možnost okamžité správné reakce 

(klíčová rozhodnutí). 

 

Nejčastěji jmenované subsystémy resp. konkrétní pojmy: 

 

- řízení ekonomiky firmy, sledování a predikce vývoje hospodaření firmy 

- controlling 

- benchmarking 

- dashboardy 

- manažerské informace 

- CRM, business intelligence, vztahy se zákazníky 

- komplexní řízení firmy 

- ERP systém, celopodnikové ERP 

- datový sklad, datawarehouse 

- řízení procesů a reporting o nich, procesní řízení 

- řízení projektů 

- ekonomické systémy 

- informační systém 

- systém jakosti 

- zpracování zakázek 
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  N = 110 

 
 

 

  N = 62 
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  N = 127 

 

4.3. ICT nástroje pro firemní „core business“ – podrobná analýza 

 

4.3.1. Popis kategorie 

 

Kategorie Core business se zaměřuje na nástroje, které jsou nezbytné pro 

výkon samotného předmětu, podnikání firmy a ne administrativní činnosti,  
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která je důsledkem legislativy, případně jiných požadavků okolního 

prostředí. Počet nástrojů v této kategorii bude tak velký, kolik bude 

existovat specifických druhů podnikání, nicméně základní rysy těchto 

nástrojů se dotýkají těchto atributů: 

 Efektivita pracovních postupů - nástroj zapojený do výkonu lidské 

práce jako asistenční prvek (např. automatizace plánování tras, 

hlídání událostí, aj.) 

 Náhrada lidské práce - nástroje nahrazující lidskou činnost (např. 

automatické zpracování objednávky, automatická tvorba řečového 

přepisu, autonomní optická kontrola, aj.). 

 Specifická činnost - nástroje vykonávající specifickou činnost v 

návaznosti na obor působnosti (např. analýza vzorku chemikálie, 

elektronické transakce, speciální vizualizace, modelování a simulace, 

plánování přepravy, aj.) 

 

4.3.2. Využití 

 

Jde o velice různorodou oblast, kde respondenti uvádějí řadu různých 

příkladů a praktických aplikací. Společným jmenovatelem bývá 

„automatizace“, „robotizace“, „efektivita práce“, ale také „kapacitní 

plánování“. 

 

Velmi často se vyskytují specifická řešení „šitá na míru“ danému businessu, 

protože obecné řešení nevyhovuje, je příliš komplexní, nemá potřebné 

komponenty specifické pro daný business, apod. V tom spočívá jedna 

z obtíží globálních investic do této oblasti – je těžko obecně popsatelná, 

obhajoba oprávněnosti investice je složitá vzhledem k tomu, že potenciální 

investor nebývá dobře obeznámen se specifickou problematikou a 

neorientuje se ani v předkládaných ukazatelích výnosnosti, apod. 
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Vnímaná důležitost rozvoje v této oblasti je ovšem vysoká. Respondenti zde 

mají nejpřímější spojnici mezi investicí a její návratnosti v podobě většího 

počtu zakázek, efektivnějšího plánování výroby a ostatních prací, nahrazení 

lidské práce automatizací, roboty, apod. 

 

Samostatnou oblastí, která je často citována, jsou inovace, nové 

technologie, výzkum a vývoj. Ceněny jsou nejrůznější simulační programy, 

modelování situací, jejichž zkoušení v reálu by bylo neúnosně drahé nebo 

časově náročné, testy prototypů, polotovarů, a to nejen při vývoji, ale i při 

samotné výrobě. 

 

Konkrétní vnímání přínosu ke konkurenceschopnosti je zejména ve dvou 

směrech: 

 dělat lépe a efektivněji to, co dělá konkurence 

 dělat to, co konkurence vůbec dělat neumí  

 

Nejčastěji jmenované subsystémy resp. konkrétní pojmy: 

 

- náhrada lidské práce, automatizace, robotizace 

- produktivita 

- objednávkový systém, informační systém 

- workflow managment, řízení pracovních procesů 

- rozvoj vlastních systémů, systém na míru 

- simulace, modelování 

- specifické: - systémy analýzy vzorků 

  - sledování chladnutí odlitků 

  - automatizovaný sběr poruch na silniční síti 

  - on-line sledování vozů na vlečce 

  - automatická tvorba řečového přepisu 

  - laboratorní měření 
  



72 

 

 

  N = 110 

 

 

 

  N = 62 
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  N = 93 

 

4.4. ICT nástroje pro administrativní podporu – podrobná analýza 

 

4.4.1. Popis kategorie 

 

Kategorie se zaměřuje na nástroje sloužící pro vedení nezbytných agend 

vyžadovaných jak okolním prostředím (legislativou, tržními mechanismy),  
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tak nutností efektivně spravovat data důležitá pro vnitřní chod firmy. 

Nástroje zahrnované do této kategorie jsou převážně určeny pro pořizování 

základních dat, případně pro reporting pro střední management. 

 

Oblastmi užití těchto nástrojů jsou zpravidla: 

 

 Ekonomika - zpracování účetních dokladů - fyzických, automaticky 

elektronických, mzdová agenda, přehled o cash-flow, propojení s 

internetovým obchodem nebo jiným automatickým obchodním 

systémem, aj. 

 Plánování a řízení projektů - plánování projektových záměrů (lidské 

zdroje, ekonomika, harmonogram, rizika, činnosti, vazby), řízení 

projektů (plnění činností, čerpání rozpočtu, odhalování rizik, plnění 

harmonogramu, plnění milníků, kontrolní výstupy), aj. 

 Řízení skladu a nákupů - přehled skladových zásob, plánování 

naskladnění v návaznosti na kapacitu výroby a predikovanou 

poptávku, identifikace (šarže, série), inventarizace, meziskladová 

přeprava), aj.  

 Náklady - nákladovost procesů, výrobků a služeb, komponentní 

rozpad, nákladovost majetku, aj. 

 

4.4.2. Využití 

 

V praxi tuto problematiku pokrývají rozsáhlá integrovaná řešení, která jsou 

nazývána jako Enterprise Resource Planning (ERP, což je informační systém, 

který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s  

produkčními činnostmi podniku. 

 

Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, 

fakturaci, a účetnictví. 
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Hlavní přínosy užívání těchto systémů ve firmách zpravidla jsou : 

 zefektivnění a zrychlení ekonomických (podnikových) procesů 

 centralizaci a vyčištění dat, snížení chybovosti 

 optimalizace pracovního toku dokumentů (workflow) 

 dlouhodobé úspory v investicích do info systémů a hardware 

 zvýšení bezpečnosti 

 rychlejší výstupy (efektivnější reporting) pro vedení firmy 

 podpora pro vedení účetnictví podle mezinárodních standardů 

 

Naše studie potvrzuje obecně uznávané charakteristiky této oblasti. Je 

zjevné, že daná oblast je jako součást firemní ICT podpory v praxi užívána již 

dlouho a s jasnými představami o užitku, který poskytuje. 

 

Ve valné většině uvádějí respondenti jako komponenty z této oblasti 

ekonomický software, často přímo se značkou nebo jménem výrobce. 

Klíčová slova jsou „ekonomika“, „účetnictví“, „zpracování dokladů“, 

„mzdová, popř, jiná agenda“. I kvalitativní analýza svědčí o tom, že 

respondenti jsou právě s touto oblastí dobře obeznámeni. 

 

V daleko menší míře se objevuje řízení interních procesů, informační 

systémy (které obvykle jsou řazeny do oblasti řízení firmy). Dále do této 

oblasti spadají komplexní stavebnicové systémy řízení firmy (např. SAP). 

Respondenti sice uvádějí jeho jednotlivé části v různých jiných oblastech 

podle jejich zaměření, ale jako celek jej zařazují buď sem nebo někdy do 

systémů řízení firmy. 

 

Důležitost těchto komponent je nejčastěji prezentována v podobě „bez nich 

by to nešlo“. Skutečně tato oblast obsahuje řadu formálně vynucených 

systémů, které pokrývají potřebu kontroly, evidence a výkaznictví (daně, 

odvody, mzdy a řada dalších). 
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S tím souvisí i obtížnější orientace respondentů ve formulování přínosu 

těchto komponent ICT pro konkurenceschopnost. Nepochybně vnímají 

jejich význam jako velmi vysoký, ale kvalitativní analýza odpovědí na 

otevřené otázky svědčí o tom, že mají na mysli spíše význam pro fungování 

firmy, pro efektivitu podpůrných administrativních a řídících procesů, ale 

konkrétní dopad na konkurenceschopnost z jejich odpovědí patrný není. 

 

Z naší strany lze vnímat příspěvek těchto komponent ke 

konkurenceschopnosti jako obecné zvyšování efektivity práce ve firmách, 

ale jeho konkrétní naplnění lze formulovat jen těžko. Lze říci, že efektivitě 

fungování a zvyšování konkurence naší ekonomiky jako celku by spíše 

prospělo vytvoření prostředí, které by využití těchto komponent omezovalo 

a zjednodušovalo. 

 

Nejčastěji jmenované subsystémy resp. konkrétní pojmy: 

 

- ekonomika, ekonomický SW 

- účetnictví 

- přehled, přehledný systém 

- zrychlení, efektivita 

- snížení pracnosti 

- řízení nákladů, snížení nákladů 

- informační systém 

- ekonomika, ekonomický SW 

- účetnictví 

- řízení skladů 

- mzdové systémy 

- jednotný systém 
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  N = 110 

 

 

 

  N = 62 
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  N = 152 

 

4.5. ICT nástroje pro řízení vztahů se zákazníky - podrobná analýza 

 

4.5.1. Popis kategorie 

 

Nástroje sloužící pracovníkům v marketingu a prodeji, pomáhají 

zprostředkovat nezbytné informace o trhu a zákaznících a umožňují je 

efektivně řídit. 
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Oblastmi užití těchto nástrojů jsou zpravidla: 

 

 Znalost zákazníků a získávání podnětů - evidence zákazníků, vztahy se 

zákazníky, potřeby, prodeje, poskytované služby, aj. 

 Průzkum trhu, řízení prodeje a marketing - profil zákazníků, predikce 

prodeje, konkurenční prostředí, plánování a řízení marketingových 

kampaní, cílení, sledování reakce aj. 

 Efektivní komunikace se zákazníkem - řízení postupu komunikace se 

zákazníkem, rychlost přístupu k informacím, predikce možných 

potřeb zákazníka, podpora komunikačních kanálů aj. 

 

4.5.2. Využití 

 

V odborné terminologii se systémy této kategorie označují jako Customer 

relationship management (též CRM nebo řízení vztahů se zákazníky) jedná 

se o podporovaný 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 firmou a jejími zákazníky. Jako CRM v přeneseném smyslu se též 

označuje softwarové, hardwarové a personální vybavení firmy, které je 

výkonem těchto funkcí pověřeno. 

 

Řízení vztahů se zákazníky je strategie, která se orientuje na vybudování a 

podporu dlouhotrvajících vztahů se zákazníky. Není to tedy jen technologie, 

ale změna filosofie společnosti tak, aby důraz byl kladen na zákazníka. Mezi 

hlavní přidané hodnoty těchto nástrojů lze zařadit: 

 Udržení stávajících zákazníků 

 Porozumění zákazníkům a schopnost jim naslouchat 

 Identifikace klíčových procesů 

 Zvyšování spokojenosti zákazníků při zlepšování klíčových procesů 
  



80 

 Tvorba marketingové strategie k udržení stávajících zákazníků a 

získání zákazníků nových 

 Schopnost oslovit nové zákazníky 

 

Respondenti velice často operují právě s pojmem CRM, pod který řadí 

nejrůznější komponenty z této oblasti – v podstatě vše, co se týká zákazníků 

a prodeje. Nejdůležitějšími pojmy jsou „znalost“, „evidence“, „informace“ a 

„komunikace“. 

 

Z kvalitativní analýzy otevřených odpovědí plyne, že „řízení vztahů se 

zákazníky“ je chápáno značně pasivně – nasvědčuje tomu i výčet klíčových 

slov. Podstatný je pohled na to, co je, jak se zákazníci chovají a chovali, co si 

koupili a zda a jak zaplatili. Databáze zákazníků je také dobrá pro hromadné 

oslovení, komunikaci a propagaci. Daleko méně jsou zmiňovány možnosti 

např. tvorby cílových podskupin, hledání konkrétních přístupů 

k zákazníkům, individuální přístup, apod. Uvedené postupy jsou často 

ztotožňovány s pojmem „marketing“, který se ovšem nevyskytuje tak často. 

 

Přínos pro konkurenceschopnost lze vysledovat snadno. Opět je zde řada 

diskutabilních důvodů, které vedou k podobně schématickému pohledu 

jako u administrativních ICT komponent (evidence, přehled o zákaznících, 

apod.). Nicméně evidentní je snaha odolat tlaku konkurence a dokonce jej 

využít ve svůj prospěch tím, že 

 budu znát aktivity konkurence 

 budu na ně adekvátně reagovat, případně je předcházet a 

organizovat vlastní komunikaci 

 a pokud budu reagovat skutečně vhodně a navíc efektivně, budu mít 

před konkurencí náskok 

 
Jak už uvádíme výše, přínos není (bohužel) často spatřován v oblasti 

segmentací, efektivního cílení nebo např. selektivní cenové politiky.  
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  N = 110 

 
 

 

  N = 62 
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Nejčastěji jmenované subsystémy resp. konkrétní pojmy: 

 

- CRM, vztah se zákazníky, řízení vztahu se zákazníkem, efektivita vztahů 

- evidence zákazníků, informace o zákaznících, znalost zákazníků 

- komunikace se zákazníkem 

- propagace 

- znalost trhu 

- provázání do ekonomiky i výroby 

 

 

  N = 103 
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4.6. ICT nástroje pro řízení lidských zdrojů – podrobná analýza 

 

4.6.1. Popis kategorie 

 

Nástroje sloužící pro správu informací a řízení zaměstnanců, jejich 

výkonnosti, potřeb zaměstnanců a firmy a řízení těchto vztahů. 

 

Oblastmi užití těchto nástrojů jsou zpravidla: 

 

 Řízení potřeb lidské práce - návaznost potřeb lidské práce na proces, 

monitoring rizik nedostatku pracovní síly, řízení rozvoje, 

odměňování, aj. 

 Hodnocení pracovních výkonů - monitoring plnění plánů a úkolů, 

hodnocení kvality plnění, rozmisťování aj. 

 

4.6.2. Využití 

 

Nástroje této kategorie slouží v oboru personalistiky. Personalistika je obor, 

který se zaměřuje na získávání kvalitních lidí pro podnik, práci s nimi a 

motivaci či stanovení optimálních mzdových postupů. 

 

Tyto nástroje se v praxi vyznačují podporou následujících procesů: 

 Specifikace požadavků na pracovní místo 

 Vedení personální agendy 

 Plánování lidských zdrojů 

 Získávání a výběr pracovníků 

 Hodnocení pracovníků a jejich výkonů 

 Odměňování pracovníků 
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 Ochrana při práci a pracovní podmínky 

 Organizace dalšího vzdělávání 

 Zabezpečení pracovních podmínek, uvolňování pracovníků 

 

V podání respondentů jde o oblast poměrně blízkou administrativní 

podpoře, ovšem méně přínosnou. Zaměstnanci (případně i jiní pracovníci, 

ale podle použitých formulací jde v drtivé většině o zaměstnance) jsou 

vnímáni jako součást pracovního procesu, jako součást firmy, která podléhá 

jistým zákonným normám, které je třeba dodržet. Klíčovými pojmy, které 

respondenti uvádějí, jsou proto „evidence“, „hodnocení“, „výkon, 

výkonnost“, „měření výkonu“, „plnění plánu“.  

 

Také z analýzy odpovědí na otevřené otázky vyplývá, že tato oblast je 

především vnímána jako možné riziko, jako prostor, kde hrozí nesplnění 

zákonných povinností. Je zde evidentní propojení s oblastí administrativní 

podpory. 

 

Přínos ke konkurenceschopnosti je tak opět často vnímán v rovině 

zvyšování efektivity práce na základě kontrol, evidence, výkazů a statistik, 

případně diferencovaného odměňování, apod.  

 

V této oblasti vidíme velký prostor pro další práci s manažery firem i 

velkých společností. Je nasnadě, že dnešní doba nedává příliš prostoru pro 

práci se zaměstnanci, nebo alespoň k tomu situace na trhu svádí. Vyšší 

nezaměstnanost má za následek, že i kvalifikovaní pracovníci mohou mít 

problémy sehnat práci; za takových podmínek se může jevit systematická 

práce se zaměstnanci a péče o n jako zbytečná. Investice v této oblati ale 

představují významný potenciál do budoucna. 
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  N = 110 

 

 

 

  N = 62 
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Nejčastěji jmenované subsystémy resp. konkrétní pojmy: 

 

- hodnocení, pracovní výkony, motivace, odměny 

- produktivita, produktivita práce, snížení nákladů 

- evidence zaměstnanců, monitoring, informace o zaměstnancích 

- mzdy 

- práce se zaměstnanci 

- plánování a řízení 

 

 
  N = 84 
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4.7. ICT nástroje pro firemní infrastrukturu – podrobná analýza 

 

4.7.1. Popis kategorie 

 

Zahrnuje komunikační a výpočetní prostředky sloužící pro provoz 

informačních technologií, jak hardware - servery, síťové prostředí (interní i 

externí), hlasové komunikační prostředky, tak softwarové – komunikační 

nástroje, bezpečnostní prvky.  

 

Infrastrukturní prvky mají zpravidla vliv na následující atributy provozu: 

 

 Dostupnost a stabilita informačních a výpočetních systémů - zajištění 

plynulého provozu systémů, bezvýpadkového provozu a odpovídající 

odezvy, zajištění bezpečnosti spravovaných dat, aj. 

 Přizpůsobitelnost konfiguraci společnosti - přizpůsobitelnost 

infrastruktury (servery, sítě) měnícím se potřebám objemu a rychlosti 

zpracovávání dat a to i v případech outsourcingu software jako 

služby, aj. 

 

4.7.2. Využití 

 

Jak už bylo řečeno výše, spadají sem veškeré základní prostředky ICT. 

Odpovídá tomu i hodnocení respondentů, kde se objevují často odpovědi 

typu „ celá ICT struktura“, „všechno IT a počítače“, „informační systémy“, 

„IT podpora“ a podobné. Časté jsou zmínky o hardware včetně uvedení 

konkrétních instalací a aplikací (síť, servery, zálohové systémy) i základním 

software (intranet, počítačový systém, zabezpečení). Jmenovány jsou často 

konkrétní značky (IBM, Microsoft, Linux, Cisco, 3Com, aj.) 
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Svoje místo mají i ICT služby, byť zatím významně menší než „klasické“ 

prostředky hardware a software. Konkrétní specifikace jako „virtualizace 

datových serverů“, „VoiP“, „outsourcing“ nebo „private cloud“ jsou 

vysloveně ojedinělé. 

 

Velmi významnou roli ve vyjádřeních respondentů hraje bezpečnost a 

ochrana ICT systémů – dat, komunikačních aktivit, programového vybavení, 

funkčnosti. Proto jsou jedněmi z nejčastěji používaných slov „zálohování“, 

„zabezpečení provozu“, „bezpečnost, bezporuchovost“, „ochrana dat“. 

 

Ve srovnání s výpočetní technikou je komunikační stránka ICT zmiňována 

pouze vzácně. V některých případech je patrné, že respondent vnímá celou 

infrastrukturu ICT jako komplexní systém obsahující jak informační, tak 

komunikační aspekty a charakteristiky, ale poměrně často je zdůrazňována 

právě stránka IT (již zmíněné servery, výpočty, ochrana dat a další). Opět se 

tedy uplatňuje klasický pohled na místo ICT ve firmě, kde počítače patří do 

administrativy a zajišťují kvalitní řízení firmy. Ruku v ruce s řízením jde jeho 

efektivita, výkonnost, apod. 

 

Vnímaný význam oblasti je ovšem veliký a respondenti jsou schopni jej 

velice dobře konkretizovat. Poměrně často se objevují i termíny jako 

„závislost“ nebo „nutnost“. Hlavní pole působnosti ICT systémů z kategorie 

infrastrukturní je spatřováno v oblasti řízení.  

Druhou intenzivně zmiňovanou oblastí je možnost sdílet informace. Je 

ovšem evidentně většinou míněno sdílení interní, tedy v rámci firmy. 

 

Potěšitelné je, že jakmile je položena otázka přínosu ke 

konkurenceschopnosti, je podíl odpovědí, které se týkají komunikace, 

významně vyšší. ICT infrastruktura má sloužit ke vzájemné výměně 

informací, jejich sdílení, efektivnímu předávání.  

  



89 

Největším překvapením ovšem je, že mezi odpověďmi celkem 172 firem se 

téměř nevyskytlo slovo „internet“. Je samozřejmé, že jej všechny dotázané 

firmy využívají – dotazování probíhalo právě po internetu a všichni 

respondenti byli kontaktováni na svojí nebo obecné firemní mailové adrese. 

Ale internet jako služba širokého dosahu zřejmě není vnímán jako součást 

firemní ICT struktury, nepatří „do firmy“, ale mimo ni, je prostředkem 

komunikace podobně, jako je silnice prostředkem dopravy, který si ale jen 

těžko firmy přivlastňují jako „svůj“.  

 

Uváděny nejsou často ani služby s internetem související – občas firewall 

nebo propustnost komunikační sitě (je-li míněna směrem ven z firmy). 

 

V této souvislosti je nutné si uvědomit jisté riziko při plánované podpoře 

ekonomiky ČR v oblasti vysokorychlostního internetu, která tvoří 

mimořádně podstatnou součást celkové strategie v tomto směru. Firmy 

budou sice pravděpodobně vnímat tuto podporu jako významnou a 

žádoucí, ale ne vždy cílenou na ně samotné. Nemá a nemůže to znamenat 

zásadní změnu strategie podpory, ale spíše nutnost přistoupit odpovědně i 

ke komunikaci této podpory a vysvětlení dopadu, který bude znamenat.  

 

Nejčastěji jmenované subsystémy resp. konkrétní pojmy: 

 

- data, datová síť 

- informační systém 

- IT/ICT podpora, výkonná podpora 

- pravidelný upgrade, aktualizace 

- nezbytnost 

- servery 

- zabezpečení, zajištění, stabilita, ochrana, bezpečnost 

- plynulý provoz 

- komunikace 
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  N = 110 

 

 

 

  N = 62 
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  N = 125 
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5. Implementace výsledků do podporovaných oblastí 

 

Podstatou naší studie bylo srovnání dvou pohledů na využití ICT ve firmách 

z pohledu rozvoje konkurenceschopnosti: 

 pohled strategického plánu podpory rozvoje ICT, který formulovala 

EU 

 pohled zevnitř firem, který vnímají firemní manažeři. 

 

Podle našich výsledků nejsou tyto pohledy přímo v kontradikci, byť priority 

jsou někdy odlišné. Zatímco firmy vidí nejužitečnější oblasti v práci s klienty 

a pomoci vlastnímu core businessu, strategie je zaměřena na vytváření 

podmínek, především podporou komunikační infrastruktury. 

 

Uvedený rozpor lze ovšem oslabit, pokud ne přímo odstranit, vhodnou 

komunikační politikou ze strany realizátorů strategických záměrů. Lze si jen 

těžko představit, že by podpora z EU směřovala ke konkrétním projektům, 

zaměřeným na konkrétní business. Tím by byl popřen základní cíl podpory – 

vytvořit konkurenceschopné prostředí v celé Evropě a nikoli preferovat 

některé firmy na úkor druhých. 

 

Cílem naší studie bylo ovšem také ukázat možné směry podpory ICT v rámci 

budování konkurenceschopné České republiky ve srovnání s ostatními 

zeměmi. Tady není na místě porovnávat strategii EU a pohled firem, ale 

strategické záměry oficiálních míst ČR a zmíněných firem. Na tom nic 

nemění ani fakt, že značná část podpory je plánována s využitím dotací 

z EU, a tedy podle strategických záměrů EU, o kterých jsme psali výše. 

 

Cestou je sladit zájmy EU, ČR a firem tak, aby investované prostředky byly 

maximálně efektivně využity a akceptovány příjemci – firmami – s jasnou 

představou využití a prospěchu. 
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Proto v závěrečné kapitole porovnáváme výsledky našeho výzkumu se 

záměry stratégů z České republiky a snažíme se najít cestu k přiblížení obou 

pohledů. Základním prostředkem je vytvoření pasportu každé ze šesti cest, 

které jsme uvedli výše jako firmami vnímané oblasti vhodné podpory 

vedoucí ke konkurenceschopnosti ČR na evropském a světovém trhu. 

 

Otázkou, která by ještě měla být zodpovězena, je, pro koho má být tato 

podpora určena, tedy které firmy by ji měly využívat a kde lze očekávat 

maximalizaci efektu podpory. 

 

Srovnání firem z databáze SP ČR a databáze obecné ukazuje, že menší firmy 

(z databáze obecné) využívají informační a komunikační technologie spíše 

v elementární rovině. Základem jsou administrativní systémy a systémy 

řízení společnosti, které zasluhují zvláštní pozornost, protože menší firmy 

do nich hodlají ve zvýšené míře investovat a rozvíjet je. Skutečnost, že 

vnímaný užitek je relativně nejvyšší u aplikací pro core business a řízení 

vztahů se zákazníky na této skutečnosti mnoho nemění – velké množství 

firem je vůbec nevyužívá ani nehodlá zavést. 

 

Větší firmy zastoupené v databázi SP ČR se jeví jako výrazně pokročilejší ve 

využívání ICT a především vykazují daleko větší rozmanitost tohoto 

využívání. Většina jich využívá všechny ICT oblasti, mají výrazně lepší 

představu o využití podpory. 

 

Podpora v oblasti ICT by se tedy měla projevit ve dvou směrech: 

 Vytváření prostředí. Takový je záměr strategického pohledu. Zlepšení 

prostředí bude mít dopad na všechny firmy bez rozdílu velikosti a 

bude záležet na každé z nich, zda a jak takovou podporu využije. 

V praxi se bude jednat o podporu oblasti, kterou jsme nazvali Firemní 

infrastruktura, resp. některých jejích částí (zejména komunikace). 
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 Podpora konkrétních cest, tedy firemních projektů a rozvoje 

specifických oblastí. Tady má podle našeho přesvědčení větší smysl 

podpora velkých firem, kde je výrazně větší předpoklad dopadu na 

mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 

 

Výjimku představuje podpora menších firem v jejich snaze zlepšit úroveň 

vlastního řízení. Bylo by ovšem vhodné, aby i zde příslušné kroky byly 

činěny v rovině pokud možno obecné, aby byly dostupné co největšímu 

počtu firem. Jen tak lze zabránit negativnímu dopadu, tj. budování interní 

konkurence se zvýhodňováním jednoho subjektu na úkor jiných, a tím 

problematizování konkurenceschopnosti ČR místo její podpory. 

 

Mimořádně podstatnou oblastí podpory ICT ve firmách je zvyšování 

potenciálu pracovníků tuto podporu využít. Řada odpovědí evidentně 

ukazuje, že respondenti „rozumějí“ ICT právě tak, jak jim je předestřeno, 

tedy rozhodně ne do hloubky a s prostorem pro vlastní příspěvek k využití. 

Ani sebelepší instrument nebude svému uživateli sloužit dobře, pokud jej 

uživatel nebude umět tak říkajíc vzít do ruky. Nelze dostatečně zdůraznit 

potřebu skutečně praktické výuky ICT v nejrůznějších podobách od 

motivace a systemizace přístupu až po rozvoj schopnosti přemýšlet a ICT do 

myšlenkových pochodů zařazovat. Že se jedná o proces, který musí 

startovat už ve školách a pokračovat až do vysokého produktivního věku, by 

se mohlo zdát zbytečnou poznámkou, nebýt současné situace, kdy 

respondenti ani podle vlastních slov vždy nechápou přesně, k čemu 

jednotlůivé komponenty ICT vlastně mají. 
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I.   SFÉRA BUSINESS INFORMACÍ A ROZHODOVÁNÍ, PASPORT CESTY Č. IA: 

INFORMAČNÍ SYSTÉM (BUSINESS resp.  COMPETITIVE INTELLIGENCE) 

Cíl: Zvýšit EFEKTIVITU ROZHODOVÁNÍ ve firmách 

 

Záměr: Příspěvek ke konkurenceschopnosti spočívá v možnosti správně a 

rychle se rozhodnout. K tomu vedení potřebuje účinný a funkční informační 

systém. Konečným důsledkem je efektivita rozhodování. Firma (ale 

v důsledku i celá ekonomika) je schopna rychle a pružně reagovat, hodnotit 

situaci, být předvídatelným partnerem. 

 

Tato cesta má ve strategických úvahách českých odborníků pouze 

nepřímou podporu. Doporučujeme ji dále rozpracovat a zvážit. 

 

Nepřímá podpora této cesty je patrná v materiálech ICT Unie, kde je 

požadována konkretizace strategických kroků navržených oficiálními místy. 

Zmiňovaný e-Government má řadu společných rysů s business intelligence, 

zejména ve firmách větší velikosti, kterým je tato cesta určena. 

 

Přímý konkrétní důraz na business / competitive intelligence systémy jsme 

nikde nenašli, kromě výčtu možných (ale nikoli jasně deklarovaných) variant 

podpory.  

 

Náznaky jsou patrné v materiálu „ICT a konkurenceschopnost České 

republiky“, kde ovšem úvahy končí propagací internetu jako informačního 

všeléku. Je s podivem, že ani úvahy o zvyšování počítačové gramotnosti, ani 

úvahy o podpoře prací s informacemi ve firmách zde nesměřují ke 

zpracování informací, ale téměř výhradně k jejich získávání, které je 

nahlíženo s až obsesivní technologickou pečlivostí. Aktuální problém v práci 

s informacemi ovšem podle řady zkušeností často není v přístupu 

samotném, ale ve schopnosti a dovednosti informace najít a zpracovat. 
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Jen mírně optimističtější je pohled ekonomů z pozice čerpání podpory 

z fondů EU. P. Zahradník v materiálu „Shrnutí nejvýznamnějších argumentů 

pro obhájení kohezní politiky …“ přímo nejmenuje oblast CI a BI jako 

prioritu, ale pozitivní názor na ně lze vysledovat opět mj. z příklonu k e-

governmentu. 

 

Přes relativní nezájem ze strany koncepčních materiálů si lze představit 

účinné formy podpory této cesty, které by zároveň splňovaly požadavek na 

dostupnost pro všechny (velké) firmy a zapadaly do koncepčních návrhů. 

Jde jednoznačně o oblast školení a zvyšování počítačové gramotnosti, kam 

lze business intelligenci bez potíží zařadit. Kurzy a školení business 

intelligence resp. competitive intelligence se mohou stát prostředkem 

podpory. V úvahu přicházejí i modelové stáže a podobné formy zvyšování 

úrovně manažerů v této oblasti.  
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I.   SFÉRA BUSINESS INFORMACÍ A ROZHODOVÁNÍ, PASPORT CESTY Č. IB: 

CRM SYSTÉM 

Cíl: Zvýšit EFEKTIVITU PRODEJE / VÝKONNOST FIREM  

 

Příspěvek ke konkurenceschopnosti, který generuje systém CRM, je 

spatřován ve dvou rovinách. Cílevědomá práce se zákazníky omezí 

neefektivní náklady na komunikaci s nimi, na nevhodné pokusy o prodej, 

nebo naopak zamezí poklesu jejich spokojenosti. V této rovině jde hlavně o 

reaktivní přístup, tedy o využití evidence a informací o zákaznících. Druhá 

rovina spočívá ve využití znalostí o trhu a má výrazně proaktivní rysy – lepší 

a cílená nabídka v pravý čas, dodatkové služby, budování trvalých vztahů. 

Ekonomika, kde je takový přístup pravidlem, je atraktivnější jako objekt 

investic i jako obchodní partner. 

 

Tato cesta nemá ve strategických úvahách českých odborníků v podstatě 

místo. 

 

Doporučujeme tuto oblast podrobit další analýze a hledat konkrétní formy 

podpory. 

 

Tato cesta trpí – alespoň soudě dle jejího (ne) výskytu v oficiálních 

koncepčních programech – faktem, že je „příliš businessová“. V oficiálních 

materiálech mají zjevnou prioritu přístupy globální, snadno uchopitelné 

v rámci celé ekonomiky nebo určitého odvětví – financí, zdravotnictví, 

školství, apod. Prakticky nikdy není tímto odvětvím průmysl. Naše státní 

orgány lpějí na výše popsaném „rámcovém“ přístupu, který má pro ně řadu 

výhod. Není nutné hledat komplikovaná partikulární řešení – stačí udělat 

jeden velký krok a zavést jednotný program. Není také pravděpodobné, že 

by takový krok někoho zvýhodnil. 
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Je ovšem diskutabilní, zda takový krok je vždy skutečně krokem, který 

podnikatelské subjekty ocení. V již zmíněném materiálu „Strategie 

konkurenceschopnosti ČR 2012 – 2020: Zpět na vrchol“ je celá řada 

takových návrhů, které se ale při bližším pohledu jeví jako velmi obtížně 

realizovatelné v rozumném časovém horizontu. ICT Unie ve svých 

„připomínkách“ k tomuto materiálu uvádí, že materiál byl „ … zpracován na 

základě spolupráce ministerstva s předními českými ekonomy a zástupci 

akademické sféry. Nyní je třeba jej otevřít k diskusi se zástupci businessu a 

dalších subjektů.“ Z našeho pohledu vklad podnikatelských subjektů 

skutečně výrazně chybí. 

 

Obě cesty ze sféry informací a rozhodování jsou zatím do značné míry 

mimo pozornost strategických materiálů. Pokud mají dojít naplnění, je 

třeba jejich význam (který jim přikládají samotné firmy) prosadit a obhájit. 
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II.   SFÉRA CORE BUSINESSU, PASPORT CESTY Č. IIA: 

AUTOMATIZACE, ROBOTIZACE 

Cíl: Zvýšit EFEKTIVITU VÝROBY  

 

Příspěvek ke konkurenceschopnosti spočívá v efektivnější produkci, a tedy 

možnosti buď konkurovat nižší cenou, nebo vyšší kvalitou za stejnou cenu, 

případně dosahovat vyššího zisku, který je možné zpětně reinvestovat. 

Konečným důsledkem je lepší nabídka i pracovní podmínky; pokud je takto 

podpořeno celé odvětví, jeví se jako atraktivnější obchodní a spolupracující 

prostředí celá ekonomika. 

 

Tato cesta má ve strategických úvahách českých odborníků zhruba stejnou 

pozici jako první uvedená cesta business intelligence a competitive 

intelligence, tedy není příliš často uvažována. 

 

Doporučujeme tuto oblast podrobit další analýze a hledat konkrétní formy 

podpory. Argumenty ve prospěch této cesty se ve strategických 

materiálech ovšem hledají obtížně. 

 

Zaměření na ICT trh vede autory koncepčních materiálů k nahlížení na ICT 

jako na samostatné odvětví i podpůrný prvek řady jiných odvětví; potud vše 

v pořádku. Zatímco ale samotné ICT odvětví se snadno měří a kvantifikuje 

v počtu instalovaných zařízení, předaných megabytů informací nebo 

prodaných služeb, nepřímá podpora jiných odvětví je jen vágně 

odhadována. Snad proto autoři tuto stránku hodnotí a konkretizují 

poměrně neradi. Pokud se už tímto směrem ve svých úvahách vydají, 

uvažují často o oblastech podpory, které jsou snadno představitelné pro 

státní správu – státní správu samotnou, školství, zdravotnictví, bezpečnost, 

apod. Priority firem jsou ovšem spíše jinde – blíže jejich fungování. 
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I tady vidíme řešení v aplikaci některých podporovaných směrů na tuto 

situaci. Automatizaci a robotizaci lze podporovat tam, kde se tvoří přístup 

budoucích odborníků k této sféře činnosti – na příslušných školách. Firmy 

by měly mít možnost samy projevit zájem o rozvoj takovýchto budoucích 

odborníků a stát by mohl plnit roli garanta nebo přebírat část investice do 

výuky. Programy podobného zaměření už v některých strategických 

materiálech jsou –viz následující pasport. 

 

Druhou oblastí jsou inovace, nové technologie, které jsou alespoň občas 

zmiňovány jako oblast hodná podpory z pohledu ICT sféry – viz dále. 

Podpora této oblasti není jen v subvencích na platy výzkumníků nebo práci 

mnoha státních ústavů. Podpora může být směrována i na konkrétní úkoly 

do konkrétních firem nebo skupin firem, případně společných projektů 

veřejné a soukromé sféry. 

 

Vzhledem k výrazně lepšímu postevní následující cesty navrhujeme u 

těchto dvou společný postup a koncentraci směrem k programům 

podporujícím obě cesty v různé míře intenzity, vždy ovšem spíše pod 

nálepkou cesty následující. 
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II.   SFÉRA CORE BUSINESSU, PASPORT CESTY Č. IIB: 

INOVACE & NOVÉ TECHNOLOGIE 

Cíl: UNIKÁTNÍ NABÍDKA 

 

Příspěvek ke konkurenceschopnosti spočívá v samotné unikátní nabídce. 

V dnešní době není myslitelné spoléhat se na „geniální nápad“ – za každou 

inovací je skryto mnoho času a nákladů. ICT nástroje pomáhající vývoji a 

výzkumu mohou učinit tyto procesy rychlejšími a/nebo efektivnějšími a 

v důsledku vůbec možnými. Unikátní nabidka může pomoci celému odvětví 

i národní ekonomice nejen fakticky, ale i zvýšením image, apod. 

 

Zde došlo na první pohled k rozumné shodě mezi strategickými úvahami a 

požadavky firem. Zatímco předcházející cesta je v podstatě mimo úvahy 

stratégů, tato (byť té předcházející velmi blízká), je zmiňována relativně 

často. Je ovšem otázkou, zda jde opravdu o totéž chápání problému. 

 

Doporučujeme tuto oblast rozpracovat na základě materiálů, které s ní 

pracují, a nejen vytvářet, ale hlavně začít realizovat konkrétní kroky. 

 

Materiál „ICT a konkurenceschopnost“ uvádí položku „výzkum a vývoj“ a 

poměrně podrobně ji rozpracovává. Uvádí např, že: „V oblasti financování 

VaV ČR zaostává za vyspělými zeměmi EU, když na VaV vydává ročně 1,54% 

HDP, zatímco průměr EU činí 1,76% HDP“ Dále „Většina vědeckých grantů 

je soustředěna na základní výzkum. Výzkum nepřináší dostatečné efekty 

hospodářským subjektům. Firmy a VŠ málo ve výzkumu kooperují. V USA a 

Velké Británii je běžné, že profesoři se stávají podílníky v start-upech svých 

žáků. V Čechách je spojení průmyslu a vysokých škol stále považováno za 

„znečištění“ akademického výzkumu“. 
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Stejný materiál nabízí i poměrně širokou paletu řešení: zvýšení podpory, její 

systemizaci a zpřehlednění, vytvoření a zavedení motivačních programů., 

motivačně podpořit spolupráci škol a výzkumných a vývojových institucí. 

 

Také MPO ve svém materiálu „Strategie konkurenceschopnosti ČR 2012 – 

2020: Zpět na vrchol“ uvádí jako jeden z problémů aktuálního českého 

hospodářství slabou inovativnost a jeden z podpůrných bodů „Změny v 

hodnocení VaV institucí a programů s dopady na financování – podpora 

excelence“ a dále „prioritizace podpor VaV“. 

 

„Výzkum a vývoj“ je obecně oblíbenou položkou ve volebních programech a 

plánech činnosti nejrůznějších politických i nepolitických uskupení. Stejně 

tak je často položkou, které se jako jedné z prvních týká krácení rozpočtů a 

omezování činosti. Čerpání prostředků z EU je cestou, jak řešit tento stav 

v dnešní době, kdy – jak uvádí materiál „Informaceo aktuálním stavu 

čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 

v programovém období 2007–2013“: „Dalšími rizikovými programy jsou … v 

roce 2013 OP Životní prostředí, OP Výzkum a vývoj pro inovace, …“. 

 

Kritických postojů je ve strategických materiálech dost, ale návrhů řešení 

poskrovnu. Pokud se objeví, jde o obecné proklamace typu „více peněz do 

VaV“. Situace tedy otvírá jisté možnosti pro tuto cestu (a při vhodné 

formulaci i pro její sesterskou cestu předcházející), ale opravdu pouze 

otvírá možnosti; návrhy konkrétních řešení teprve čekají na svůj zrod. 
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III.   SFÉRA INFRASTRUKTURY, PASPORT CESTY Č. IIIA: 

BEZPEČNOST DAT 

Cíl: Zvýšit ATRAKTIVITU BUSINESSU jako celku 

 

Příspěvek ke konkurenceschopnosti vyplývá z pocitu, že firmy musejí 

zajišťovat bezpečnost svých dat nemalými vlastními prostředky, které jsou 

navíc poměrně různorodé (přímé investice, ale také organizační nastavení, 

kontroly, apod.) Vytvoření „bezpečného prostředí“, které by umožnilo tyto 

náklady omezit a realokovat jinam, by přispělo k efektivnějšímu chování 

firem a vyšší konkurenceschopnosti takto vybavené ekonomiky. 

 

Tato cesta má ve strategických úvahách odborníků masivní podporu. 

V podstatě v každém materiálu, se kterým jsme pracovali, je problematika 

bezpečnosti dat zmiňována a uvažována jako podstatná. 

 

Doporučujeme tuto oblast rozvíjet v intencích českých i evropských 

startegických materiálů a urychleně vytvářet konkrétní programy a projekty 

vedoucí k zajištění této oblasti podpory konkurenceschopnosti. 

 

Tato cesta je dalším případem, kdy došlo ke shodě mezi podnikatelskou 

sférou a strategickým přístupem. Srovnáním postojů demonstrovaných 

v analyzovaných materiálech pro ČR, materiálů EU a požadavků firem lze 

uvažovat o třech podobách této cesty (všechny jsou relevantní): 

 

A) Zajištění „globální bezpečnosti“. Tady lze spatřovat prioritní úkol státních 

orgánů a koncepční politiky. 

B) Osvěta. Sebelepší program nebude dostatečně účinný, pokud jej 

nebudou schopni ti, pro které je určen, používat. Instalace požadovaných 

programů vyžaduje i jejich znalost uživateli, tj. firmami, ale také vůli je 

používat a vědomí relevance jejich využití. 
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C) Lokální bezpečnost. Ta spadá spíše do interních programů firem, ale i 

státní politika k ní může nezanedbatelnou měrou přispět. Pokud se 

přístup k bezpečnosti stane součástí programů počítačové gramotnosti 

(které jsou rovněž citovány v řadě dostupných koncepčních materiálů), 

bude tento bod naplněn. 

 

Při vhodné prezentaci lze tento proces zahrnout do podpory z evropského 

fondu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož literu naplňuje. 

 

Obecně lze na osud obou cest z oblasti infrasrukturní nahlížet pozitivně – 

podpora strategických materiálů je vysoká, a to jak na české, tak evropské 

úrovni. Nic nebrání přípravě konkrétních projektů a snaze o jejich uvedení 

v život. 
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III.   SFÉRA INFRASTRUKTURY, PASPORT CESTY Č. IIIB: 

KVALITA A DOSTUPNOST KOMUNIKACE  

Cíl: Zvýšit ATRAKTIVITU BUSINESSU jako celku. 

 

Zde panuje vnitřní shoda se strategií EU na podporu komunikačních 

prostředků, zejména broadband internetu, byť není v odpovědích 

respondentů často explicitně vyjádřena. Jde o podobnou situaci jako 

v předchozím případě – celkově komfortnější prostředí umožní efektivnější 

fungování firem. Zatímco ale v případě bezpečnosti umějí respondenti svůj 

postoj přímo vyjádřit, v případě podpory komunikace tomu tak není; lze 

předpokládat vyšší nároky na vhodnou komunikaci ze strany státu..  

 

Tato cesta má ve strategických úvahách českých odborníků masivní 

podporu. V několika materiálech, které jsme měli k dispozici, je v uváděna 

jako v podstatě jediný nezbytný prostředek, který má zajistit 

konkurenceschopnost České republiky na mezinárodním poli. Materiály EU 

nejsou tak přímočaré, ale přesto v nich hraje dostupnost internetu velmi 

podstatnou roli. 

 

Doporučujeme tuto oblast rozvíjet v intencích českých i evropských 

strategických materiálů a urychleně vytvářet konkrétní programy a projekty 

vedoucí k zajištění této oblasti podpory konkurenceschopnosti. 

 

Tato cesta vykazuje natolik podstatnou shodu mezi požadavky firem a 

strategií ČR, že považujeme za vhodné spíše než prezentovat její pozitiva 

upozornit na úskalí, která mohou provázet její překotné a neřízené 

uskutečňování. 
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Dostupnost internetu v odpovídající kvalitě (nejčastěji se hovoří o 

broadband připojení, ať již technologií optických kabelů nebo bezdrátovou) 

s sebou nese výrazné rozšíření možností firem ohledně přístupu 

k informacím. Jak ale uvádíme už výše, samotná možnost přístupu ještě 

neznamená, že firmy budou schopny tyto informace skutečně nají t a 

využít. Vyřešení technologické stránky ještě neznamená skutečnou pomoc 

v konkurenceschopnosti. 

 

Je příznačné, že i v tomto případě lze v podstatě zopakovat přístup z minulé 

cesty, týkající se bezpečnosti dat. Zde vidíme dvě podoby cesty: 

 

A) Zajištění technické stránky. O té je pravděpodobně většina strategických 

materiálů, které jsme měli k dispozici, ČR se k ní hlásí a je zjevné, že firmy 

samy ji nemohou zajistit. 

B) Osvěta v oblasti práce s informacemi. Nejen MPO ve svém materiálu 

„Strategie konkurenceschopnosti ČR 2012 – 2020: Zpět na vrchol“ uvádí 

jako jednu z oblastí, ve které naše vzdělávací soustava zaostává, 

samostatnou práci s informacemi. Podpora v oblasti získávíní informací 

by měla mít logické pokračování v podpoře výukováých programů 

zaměřených na hledání, pochopení a využití informací. 
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6. Příloha- dotazník pro kvantitativní šetření 

 
 

POZN: OBRAZOVKA ÚVOD: 

Vážená paní / vážený pane, 
děkujeme Vám za zájem o naše šetření týkající se využití informačních a 
komunikačních technologií ve firmách. 
V dotazníku se budeme zabývat konkurenceschopností, kterou může 
podpořit mimo jiné i informační resp. komunikační technika. Pod pojmem 
podpora konkurenceschopnosti si představujeme jakoukoli pomoc 
v aktivitách Vaší společnosti, díky které může Vaše firma a také jiné firmy 
ve vašem odvětví dosahovat lepších výsledků, mít lepší pozici na trhu, 
úspěšnější odbyt, nižší náklady, vyšší zisky, apod.  

 
POZN: SEKCE FIRMA: 

F1: Jaké je jméno Vaší firmy (vypište): .................................. 
F2: Jaká je hlavní oblast podnikání (vypište, případně uveďte kód NACE): 
.................. 
F3: Do které kategorie podle počtu zaměstnanců patří Vaše firma: 
 1: 1 zaměstnanec 
 2: 2 – 5 zaměstnanců 
 3: 6 – 10 zaměstnanců 
 4: 11 – 20 zaměstnanců 
 5: 21 – 50 zaměstnanců 
 6: 51 – 100 zaměstnanců 
 7: 101 - 250zaměstnanců) 
 8: 251 a více zaměstnanců 
F4: Ve kterém regionu má sídlo Vaše firma? 
 1: Praha 
 2: Středočeský kraj 
 3: ... atd 14 krajů ČR 
F5: Jaká je Vaše pracovní funkce (vypište např. „oddělení IT“, „top 
management“ apod., ne jméno): .................................. 

 
POZN: NÁSLEDUJÍCÍ SEKCE ICT1 AŽ ICT6 BUDOU RANDOMIZOVÁNY  
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POZN: SEKCE ICT1:  
Představíme Vám nyní jednu oblast využití informačních resp. 
komunikačních technologií: 
Obrazovka: 

ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI 
Nástroje sloužící především vrcholovému managementu, připravují pro 
něj informace a umožňují mu předávat informace a pokyny do firmy. 
Příklady: 
Ukazatele řízení ekonomiky: ekonomická situace, trendy a predikce 
vývoje hospodaření firmy a odvětví, aj.  
Ukazatele řízení lidských zdrojů: vývoj stavu zaměstnanců, fluktuace, 
složení zaměstnaneckého fondu, vytíženost, aj.  
Ukazatele řízení procesů: efektivita provádění procesů, odhalování 
slabých míst a prostojů, rychlost zpracování, aj.  
Ukazatele řízení vztahů se zákazníky: počty a struktura zákazníků, 
struktura a trendy poptávky, změna chování zákazníků v návaznosti na 
externí události, reakce zákazníků, aj. 
a další podobné ICT prvky 

 

I1: Využívá tuto oblast ICT Vaše firma (aspoň některé části)?  1: ano 
           2: ne 
(pouze pokud využívají – v I1 odpověď „ano“) I2: Zaváděli, resp. 
upgradovali jste tuto oblast v posledním roce (aspoň nějakou část) 1: ano 
           2: ne 
(pouze pokud nevyužívají – V I1 odpověď „ne“) I3: Hodláte tuto oblast 
v nejbližší době zavést (aspoň nějakou část)?     1: ano 
           2: ne 
(pouze pokud využívají nebo hodlají zavést – V I1 odp. „ano“ nebo v I3 odp. 
„ano“) 
I4: jak byste hodnotil(a) přínos této oblasti pro konkurenceschopnost (jak 
jsme ji popsali výše) 1: mimořádně přínosná 
    2: velmi přínosná 
    3: do jisté míry přínosná 
    4: nepříliš přínosná 
    5 – zcela bez přínosu 
(pouze pokud hodnotil(a) 1 až 3 v minulé otázce) I5: o jaké „systémy“z této 
oblasti se konkrétně jedná (vypište): ............................................................. 
(pouze pokud hodnotil(a) 1 až 4 v minulé otázce) I6: v čem konkrétně 
spatřujete přínos ke konkurenceschopnosti?  (vypište): ............................    
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POZN: SEKCE ICT2: 
Představíme Vám nyní jednu oblast využití informačních resp. 
komunikačních technologií: 
Obrazovka: 

CORE BUSINESS 
Nástroje sloužící k realizaci hlavních podnikatelských aktivit, tedy výroby, 
logistiky, vývoje a výzkumu, apod. 
Příklady: 
Efektivita pracovních postupů: Software zapojený do výkonu lidské práce 
jako asistenční prvek (např. automatizace plánování tras, hlídání událostí, 
aj.) 
Náhrada lidské práce: Software nahrazující lidskou činnost (např. 
automatické zpracování objednávky, automatická tvorba řečového 
přepisu, autonomní optická kontrola, aj.). 
Specifická činnost: Software vykonávající specifickou činnost v návaznosti 
na obor působnosti (např. analýza vzorku chemkálie, elektronické 
transakce, speciální vizualizace, modelování a simulace, plánování 
přepravy, aj.) 
a další podobné ICT prvky 

 

J1: Využívá tuto oblast ICT Vaše firma (aspoň některé části)?  1: ano 
           2: ne 
(pouze pokud využívají – v J1 odpověď „ano“) J2: Zaváděli, resp. 
upgradovali jste tuto oblast v posledním roce (aspoň nějakou část) 1: ano 
           2: ne 
(pouze pokud nevyužívají – V J1 odpověď „ne“) J3: Hodláte tuto oblast 
v nejbližší době zavést (aspoň nějakou část)?     1: ano 
           2: ne 
(pouze pokud využívají nebo hodlají zavést – V J1 odp. „ano“ nebo v J3 odp. 
„ano“) 
J4: jak byste hodnotil(a) přínos této oblasti pro konkurenceschopnost (jak 
jsme ji popsali výše) 1: mimořádně přínosná 
    2: velmi přínosná 
    3: do jisté míry přínosná 
    4: nepříliš přínosná 
    5 – zcela bez přínosu 
(pouze pokud hodnotil(a) 1 až 3 v minulé otázce) J5: o jaké „systémy“z této 
oblasti se konkrétně jedná (vypište): ......................................................... 
(pouze pokud hodnotil(a) 1 až 4 v minulé otázce) J6: v čem konkrétně 
spatřujete přínos ke konkurenceschopnosti?  (vypište): ...........................    
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POZN: SEKCE ICT3: 
Představíme Vám nyní jednu oblast využití informačních resp. 
komunikačních technologií: 
Obrazovka: 

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA 
Nástroje sloužící pro vedení a řízení nezbytných formálních agend a 
hospodářských a ekonomických procesů. Příklady: 
Ekonomika: Zpracování účetních dokladů - fyzických, automaticky 
elektronických, mzdová agenda, přehled o cash-flow, propojení s 
internetovým obchodem nebo jiným automatickým obchodním 
systémem, aj. 
Plánování a řízení projektů: Plánování projektových záměrů (lidské zdroje, 
ekonomika, harmonogram, rizika, činnosti, vazby), řízení projektů (plnění 
činností, čerpání rozpočtu, odhalování rizik, plnění harmonogramu, plnění 
milníků, kontrolní výstupy), aj. 
Řízení skladu a nákupů: Přehled skladových zásob, plánování naskladnění 
v návaznosti na kapacitu výroby a predikovanou poptávku, identifikace 
(šarže, série), inventarizace, meziskladová přeprava), aj.  
Řízení nákladů: Nákladovost procesů, výrobků a služeb, komponentní 
rozpad, nákladovost majetku, aj. 
a další podobné ICT prvky 

 

K1: Využívá tuto oblast ICT Vaše firma (aspoň některé části)?  1: ano 
           2: ne 
(pouze pokud využívají – v K1 odpověď „ano“) K2: Zaváděli, resp. 
upgradovali jste tuto oblast v posledním roce (aspoň nějakou část) 1: ano 
           2: ne 
(pouze pokud nevyužívají – V K1 odpověď „ne“) K3: Hodláte tuto oblast 
v nejbližší době zavést (aspoň nějakou část)?     1: ano 
           2: ne 
(pouze pokud využívají nebo hodlají zavést – V K1 nebo v K3 odp. „ano“) 
K4: jak byste hodnotil(a) přínos této oblasti pro konkurenceschopnost (jak 
jsme ji popsali výše) 1: mimořádně přínosná 
    2: velmi přínosná 
    3: do jisté míry přínosná 
    4: nepříliš přínosná 
    5 – zcela bez přínosu 
(pouze pokud hodnotil(a) 1 až 3 v minulé otázce) K5: o jaké 
„systémy“z této oblasti se konkrétně jedná (vypište): ................................ 
(pouze pokud hodnotil(a) 1 až 4 v minulé otázce) K6: v čem konkrétně 
spatřujete přínos ke konkurenceschopnosti?  (vypište): ...........................    
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POZN: SEKCE ICT4: 
Představíme Vám nyní jednu oblast využití informačních resp. 
komunikačních technologií: 
Obrazovka: 

VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY 
Nástroje sloužící pracovníkům v marketingu a prodeji, pomáhají 
zprostředkovat nezbytné informace o trhu a zákaznících a umožňují je 
řídit. 
Příklady: 
Znalost zákazníků a získávání podnětů: Evidence zákazníků, vztahy se 
zákazníky, potřeby, prodeje, poskytované služby, aj. 
Průzkum trhu, řízení prodeje a marketing: Profil zákazníků, predikce 
prodeje, konkurenčním prostředí, plánování a řízení marketingových 
kampaní, cílení, sledování reakce aj. 
Efektivní komunikace se zákazníkem: Řízení postupu komunikace se 
zákazníkem, rychlost přístupu k informacím, predikce možných potřeb 
zákazníka, podpora komunikačních kanálů aj. 
a další podobné ICT prvky 

 

L1: Využívá tuto oblast ICT Vaše firma (aspoň některé části)?  1: ano 
           2: ne 
(pouze pokud využívají – v L1 odpověď „ano“) L2: Zaváděli, resp. 
upgradovali jste tuto oblast v posledním roce (aspoň nějakou část) 1: ano 
           2: ne 
(pouze pokud nevyužívají – V L1 odpověď „ne“) L3: Hodláte tuto oblast 
v nejbližší době zavést (aspoň nějakou část)?     1: ano 
           2: ne 
(pouze pokud využívají nebo hodlají zavést – V L1 odp. „ano“ nebo v L3 
odp. „ano“) 
L4: jak byste hodnotil(a) přínos této oblasti pro konkurenceschopnost (jak 
jsme ji popsali výše) 1: mimořádně přínosná 
    2: velmi přínosná 
    3: do jisté míry přínosná 
    4: nepříliš přínosná 
    5 – zcela bez přínosu 
(pouze pokud hodnotil(a) 1 až 3 v minulé otázce) L5: o jaké „systémy“z této 
oblasti se konkrétně jedná (vypište): .......................................................... 
(pouze pokud hodnotil(a) 1 až 4 v minulé otázce) L6: v čem konkrétně 
spatřujete přínos ke konkurenceschopnosti?  (vypište): ..........................    
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POZN: SEKCE ICT5: 
Představíme Vám nyní jednu oblast využití informačních resp. 
komunikačních technologií: 
Obrazovka: 

LIDSKÉ ZDROJE 
Nástroje sloužící pro správu informací a řízení  pracovníků, jejich 
výkonnosti, potřebách zaměstnanců a firmy a řízení těchto vztahů. 
Příklady: 
Řízení potřeb lidské práce  
Návaznost potřeb lidské práce na proces, monitoring rizik nedostatku 
pracovní síly, řízení rozvoje, odměňování, aj. 
Hodnocení pracovních výkonů: Monitoring plnění plánů a úkolů, 
hodnocení kvality plnění, rozmisťování aj. 
a další podobné ICT prvky 

 

M1: Využíváte tuto oblast ICT Vaše firma (aspoň některé části)? 1: ano 
           2: ne 
(pouze pokud využívají – v M1 odpověď „ano“) M2: Zaváděli, resp. 
upgradovali jste tuto oblast v posledním roce (aspoň nějakou část) 1: ano 
           2: ne 
(pouze pokud nevyužívají – V M1 odpověď „ne“) M3: Hodláte tuto oblast 
v nejbližší době zavést (aspoň nějakou část)?     1: ano 
           2: ne 
(pouze pokud využívají nebo hodlají zavést – V M1 odp. „ano“ nebo v M3 
odp. „ano“) 
M4: jak byste hodnotil(a) přínos této oblasti pro konkurenceschopnost 
(jak jsme ji popsali výše) 1: mimořádně přínosná 
    2: velmi přínosná 
    3: do jisté míry přínosná 
    4: nepříliš přínosná 
    5 – zcela bez přínosu 
(pouze pokud hodnotil(a) 1 až 3 v minulé otázce) M5: o jaké 
„systémy“z této oblasti se konkrétně jedná (vypište): ............................... 
(pouze pokud hodnotil(a) 1 až 4 v minulé otázce) M6: v čem konkrétně 
spatřujete přínos ke konkurenceschopnosti?  (vypište): ...........................    
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POZN: SEKCE ICT6: 
Představíme Vám nyní jednu oblast využití informačních resp. 
komunikačních technologií: 
Obrazovka: 

INFRASTRUKTURA 
Zahrnuje komunikační a výpočetní prostředky sloužící pro provoz 
informačních technologií, jak hardware - servery, síťové prostředí (interní 
i externí), hlasové komunikační prostředky, tak softwarové – komunikační 
nástroje, bezpečnostní prvky. 
Příklady: 
Dostupnost a stabilita informačních a výpočetních systémů: Zajištění 
plynulého provozu systémů, bezvýpadkového provozu a odpovídající 
odezvy. Zajištění bezpečnostnosti spravovaných dat, aj. 
Přizpůsobitelnost konfiguraci společnosti: Přizpůsobitelnost 
infrastruktury (servery, sítě) měnícím se potřebám objemu a rychlosti 
zpracovávání dat a to i v případech outsourcingu software jako služby,aj. 
a další podobné ICT prvky 

 

N1: Využívá tuto oblast ICT Vaše firma (aspoň některé části)?  1: ano 
           2: ne 
(pouze pokud využívají – v N1 odpověď „ano“) N2: Zaváděli, resp. 
upgradovali jste tuto oblast v posledním roce (aspoň nějakou část) 1: ano 
           2: ne 
(pouze pokud nevyužívají – V N1 odpověď „ne“) N3: Hodláte tuto oblast 
v nejbližší době zavést (aspoň nějakou část)?     1: ano 
           2: ne 
(pouze pokud využívají nebo hodlají zavést – V N1 odp. „ano“ nebo v N3 
odp. „ano“) 
N4: jak byste hodnotil(a) přínos této oblasti pro konkurenceschopnost 
(jak jsme ji popsali výše) 1: mimořádně přínosná 
     2: velmi přínosná 
    3: do jisté míry přínosná 
    4: nepříliš přínosná 
    5 – zcela bez přínosu 
(pouze pokud hodnotil(a) 1 až 3 v minulé otázce) N5: o jaké 
„systémy“z této oblasti se konkrétně jedná (vypište): ................................ 
(pouze pokud hodnotil(a) 1 až 4 v minulé otázce) N6: v čem konkrétně 
spatřujete přínos ke konkurenceschopnosti?  (vypište): ...........................    
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SEKCE FINAL: 

Na závěr prosíme ještě o jakékoli připomínky a názory na téma podpory 
konkurenceschopnosti prostřednictvím informačních a komunikačních 
technologií ve vašem odvětví. 
(vypište): ........................................................................................................ 

 
Děkujeme Vám za Vaši ochotu a čas strávený nad tímto dotazníkem! 
 


