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Abstrakt
Tato práce se zabývá otázkou příchodu nástrojů elektronického obchodování a
jejich možným využitím v organizaci dodavatelských řetězců. Vzhledem
k faktu, že elektronické obchodování je v současné době stále ještě poměrně
nový fenomén, první část práce se zaměřuje na vymezení termínu elektronické
obchodování a na analýzu základních vztahů v elektronickém obchodu,
historického vývoje, současných trendů a budoucí perspektivy elektronických
obchodů. Poznatky získané v první části práce jsou pak využity v druhé části
práce pro samotné zkoumání případných změn v organizační struktuře
dodavatelských řetězců právě v souvislosti s příchodem nástrojů elektronického
obchodování. Základním východiskem pro toto zkoumání je tzv. tradiční přístup
k dodavatelskému

řetězci,

tedy

principy

aplikované

v organizaci

dodavatelských řetězců před příchodem elektronického obchodování.

Abstract
This thesis investigates the question of arrival of electronic commerce
instruments and their possible role in organization of supply chains. Since the
electronic commerce is still a rather new phenomenon, in the first part of this
theses the electronic commerce is defined and basic relationships, historical
evolution, current state and future prospects of an electronic commerce are
analyzed. The knowledge regarding the electronic commerce obtained in the
first part is then used in the second part of this thesis to study the changes in an
organizational form of supply chains with respect to electronic commerce
instruments. As a basis for that study serves so called traditional approach to
supply chains that represents set of principles applied in organization of supply
chains before arrival of electronic commerce.
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1 Úvod
Dynamický rozvoj moderních informačních a komunikačních technologií
přinesl významné dopady nejen na podnikatelské prostředí, ale prakticky na
všechny obory a oblasti lidských aktivit. To přivedlo některé ekonomy
k tvrzení, že moderní informační a komunikační technologie jsou zdrojem páté
tzv. Kondratěvovské vlny 1, a jejich příchod proto vede ke vzniku tzv. „nové
ekonomiky“. Koncept změny v ekonomice přitom není nový. V minulosti byl
spojen s výskytem mimořádných turbulencí, během kterých jedni profitovali a
druzí zanikali. Jako příklady lze uvést procesy následující za vynálezem
parního stroje, telefonu nebo železnice. Každá z uvedených inovací způsobila
kaskádu následných procesů, během kterých zanikaly a vznikaly nejen
jednotlivé podniky, ale často i celá odvětví. Při tom se otevírala cesta vedoucí
ke vzniku nových ekonomických pořádků a interakcí.
„Nová ekonomika“ pro podnikatelské subjekty přinesla nové možnosti ve formě
elektronického podnikání (e-business nebo také e-byznys) 2 a elektronického
obchodování (e-komerce). Ty mají potenciál významně ovlivnit nejen strukturu
podnikatelských subjektů, ale podstatným způsobem také zasáhnout do vztahů
mezi jednotlivými subjekty na trhu. Právě analýza vztahů mezi jednotlivými
ekonomickými subjekty a jejich případná změna vyvolaná příchodem „nové
ekonomiky“ a nástrojů elektronického obchodování je předmětem zkoumání
této diplomové práce.

1

Koncept Kondratěvovských vln byl rozvinut na základě myšlenek ruského ekonoma Nikolaje
Kondratěva, který označil za příčinu změn v ekonomice novou techniku a technologii. Jeho
teorii pocházející z 20.let 20.století později dále rozvinuli především rakouský ekonom J.A.
Schumpeter a americký teoretik R. Foster. Schumpeter definoval tři tzv. Kondratěvovské vlny,
a to období uhlí a páry (1770 – 1840), období železnic a mechanizace výroby (1840 – 1890), a
období elektřiny (1890 – 1940). Foster později definoval navazující čtvrtou vlnu – období
elektroniky a mikroelektroniky (1940 – 1990). Období od roku 1990 je pak označováno jako
období informačních a komunikačních technologií (Valenta, 2001).
2

Podle některých odhadů (např. Gartner Group) módní přívlastek elektronický, respektive
předpona e-, zcela vymizí s tím, jak se jimi označované vlastnosti stanou běžnou součásti
všech obchodních modelů.
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Základním východiskem pro rozbor vztahů mezi jednotlivými subjekty jsou
interakce jednotlivých článků v dodavatelském (hodnotovém, logistickém)
řetězci. Ten je definován jako systém subdodavatelů, dodavatelů, výrobců,
distributorů, prodejců a zákazníků, mezi kterými probíhají materiálové, finanční
a informační toky. Materiálové toky zahrnují toky nových produktů směrem od
dodavatelů k zákazníkům a opačné toky vracení, servisu, recyklace a likvidace
produktů. Finanční toky zahrnují různé druhy plateb, úvěry, vlastnické vztahy
atd. Informačními toky proudí v řetězci informace o objednávkách, dodávkách a
plánech. Celková hodnota konečného produktu nebo služby je pak souhrnem
přidaných hodnot jednotlivých článků daného řetězce.
Základní schéma dodavatelského řetězce je pro ilustraci znázorněno na Obrázku
č.1. Jedná se ovšem o značně zjednodušený obrázek, neboť v dodavatelském
řetězci zpravidla dochází k interakcím více než jednoho dodavatele, výrobce,
distributora a spotřebitele. Jednotlivé dodavatelské řetězce se navíc často
navzájem prolínají a vytvářejí tak určité síťové schéma.
Obrázek č.1 – Základní schéma dodavatelského řetězce

Prvním teoretickým východiskem pro analýzu vztahů mezi jednotlivými
subjekty je teorie logistiky, především pak systémový přístup k logistice. Dle
tohoto konceptu se logistikou rozumí disciplína, která se zabývá celkovou
optimalizací,

koordinací

a

synchronizací

všech

aktivit

v rámci

synchronizujících se systémů, jejichž zřetězení je nezbytné k pružnému a
hospodárnému dosažení konečného (synergického) efektu (Pernica, 1998).
Systémový přístup je důležité paradigma pro pochopení vzájemných vztahů,
neboť všechny procesy a činnosti je třeba chápat v tom smyslu, jak ovlivňují a
jsou ovlivňovány jinými prvky a činnostmi, se kterými v daném systému
přicházejí do styku. Toto vymezení vychází z myšlenky, že pokud člověk
pohlíží na určitou akci izolovaně, není schopen si udělat celkový obraz o tom,
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jak tato akce ovlivní jiné činnosti nebo je jimi ovlivňována.
Druhým teoretickým konceptem, na kterém staví tato práce, je teorie
transakčních nákladů. Přestože Ronald H. Coase přišel se svou teorií již v roce
1937,

v současné

době

tento

koncept

opět

přitahuje

pozornost

právě

v souvislosti s „novou ekonomikou“, neboť ta má potenciál významně ovlivnit
výši transakčních nákladů.
Tyto dva teoretické koncepty pak slouží jako podpůrný aparát při analýze
vztahů mezi jednotlivými subjekty a při následném potvrzení či vyvrácení
základní hypotézy:
H0: V souvislostmi s možnostmi, které přináší nástroje elektronického
obchodování dochází k opouštění tradičních principů aplikovaných ve vztazích
mezi jednotlivými články dodavatelského řetězce a ke změně organizační
struktury celého řetězce.
Z praktického hlediska je tato práce rozdělena do dvou základních celků. Cílem
první části je základní představení elektronického obchodování jako poměrně
nového fenoménu. Cílem druhé části je pak s použitím logické metody indukce
na základě analýzy dostupných dat, především pak z USA a zemí EU, jako dvou
oblastí, ve kterých již elektronické obchodování dosáhlo značného stupně
vyspělosti, identifikovat obecné trendy týkající se vztahů jednotlivých subjektů
v dodavatelském řetězci a provést komparativní analýzu s tradiční organizací
dodavatelských řetězců.
Na začátku je nutné upozornit, že tato práce neaspiruje na vytvoření
matematických nebo kvantitativních modelů demonstrujících interakce mezi
jednotlivými články, způsob dosahování optimalizace či změnu vztahů
v dodavatelském řetězci. Vzhledem k nedostatku relevantních dat je cílem
pouze analyzovat současné trendy v oblasti řízení dodavatelského řetězce, které
jsou důsledkem příchodu „nové ekonomiky“ a změny všeobecných tržních
podmínek.
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2 Základní charakteristika elektronických obchodů
Elektronický obchod představuje zcela novou dimenzi obchodování. Aby bylo
možné analyzovat jeho dopady na organizaci jednotlivých dodavatelských
řetězců řetězce, je nezbytné nejprve provést rozbor tohoto poměrně nového
fenoménu. Předmětem této kapitoly je tak vymezit podstatu elektronického
obchodování a analyzovat základní vztahy v elektronickém obchodu, dále vývoj
elektronického

obchodování,

současné

trendy

a

budoucí

perspektivu

elektronických obchodů a vytvořit tak jakýsi odrazový můstek pro samotné
zkoumání role elektronického obchodování ve vztazích mezi jednotlivými
subjekty v dodavatelském řetězci.

2.1 Definice elektronických obchodů
Termíny elektronické obchodování a elektronické podnikání vznikly spontánně
a jako takové nemají žádnou pevnou definici. Vzhledem k faktu, že mezi
elektronickým podnikáním a elektronickým obchodováním existuje poměrně
úzký vztah 3, a také s přihlédnutím k tomu, že tato práce se v podstatě pohybuje
na hraně mezi elektronickým obchodováním a elektronickým podnikáním, je
nezbytné vymezit oba termíny.
Dosavadní praxe ukázala, že při definování elektronického podnikání a
elektronického obchodování je vhodné postupovat co nejobecněji, neboť
definice založené na výčtu toho, co příslušný pojem představuje, respektive
obnáší, se velmi brzy mohou stát omezující až zavádějící, jakmile se v praxi
prosadí nové technologie, způsoby práce, přístupy atd., které do původního
výčtu již nezapadají. S přihlédnutím k tomuto faktu se jako vhodné východisko
jeví definice elektronického podnikání dle ISO/EIC, resp. ČSNI:
„Elektronickým podnikáním rozumíme sérii procesů majících jasně
srozumitelný účel, zahrnující více než jednu organizaci, realizovaných

3

Dle některých pramenů je elektronické podnikání cílem a elektronické obchodování
prostředkem k dosažení tohoto cíle (např. Davis, 2002)
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prostřednictvím

výměny

informací

a

řízených

směrem

k

vzájemně

odsouhlaseným cílům, které probíhají po určitý časový okamžik“.
Tato definice je ale stále poněkud omezující 4. Odstraněním těchto omezujících
podmínek pak lze elektronické podnikání definovat jako sérii procesů
sledujících konkrétní cíl, zahrnujících více než jeden subjekt a realizovaných
elektronickými prostředky. To pak umožňuje kombinovat vymezení podstaty s
různými zúženími, např. i-byznys, tedy prostřednictvím internetu, m-byznys,
tedy prostřednictvím mobilních technologií atd.
Podobný přístup je vhodné uplatnit i v případě elektronického obchodování.
Spojení elektronické obchodování tedy označuje sérii procesů spojených s
průběhem obchodních transakcí a realizovaných elektronickými prostředky.
Stejně jako v případě elektronického podnikání lze i elektronické obchodování
dále členit na různé podmnožiny, tj. např. na i-komerci, m-komerci atd.

2.2 Základní komunikační platforma
Elektronické obchodování je v současné době, jak již ostatně plyne z jeho
definice,

charakteristické

velkou

rozmanitostí

použitých

komunikačních

technologií. Jejich společným jmenovatelem je však Internet, který je dnes
v elektronickém obchodování využíván jako základní komunikační platforma
s okolním světem.
Internet je první skutečně globální médium. Již dlouho před příchodem
Internetu zde byly globální noviny či globální televizní a rozhlasové stanice. Na
rozdíl od Internetu však tato média dosahovala globálního rozměru za vysokých
nákladů na distribuci, šíření signálu atd. Internet však na rozdíl od těchto médií
nabízí globálnost zcela zdarma jako součást své základní služby. Dalšími
podstatnými vlastnostmi Internetu jsou jeho okamžitost a automatizovatelnost.

4

Jde např. o "vzájemně odsouhlasené cíle", které by z elektronického podnikání vyřadily
většinu marketingových aktivit, které probíhají vůči potenciálním klientům aniž by byly
těmito explicitně odsouhlaseny.
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Okamžitost Internetu umožňuje práci v reálném čase, automatizovatelnost pak
zpracovávat informace a automatizovat rutinní úlohy.
Právě globální charakter, okamžitost a automatizovatelnost dle Donáta (2000a)
výraznou měrou přispěly k masovému rozšíření Internetu a k jeho následnému
komerčnímu využívání. Do devadesátých let dvacátého století zůstával Internet
doménou především vědeckých a akademických pracovišť. Situace se začala
měnit v roce 1991, kdy americký kongres přijal zákon High Performance
Computing Act a následně došlo k privatizaci některých jeho částí. Jako
počátek komerčního využívání Internetu ve větším měřítku uvádí Stuchlík
(2000) rok 1994.
Komerční využití Internetu bylo z počátku poněkud rozpačité. Aplikovaly se
totiž principy platné pro předchozí technologie. Internet začal kopírovat roli
tisku, rozhlasu a televize. První komerční aplikace byly tedy zaměřené pouze na
distribuci obsahu. Brzy však bylo zřejmé, že možnosti Internetu jsou mnohem
větší. Logickým krokem pak byl příchod elektronického obchodu, který byl
nejprve postaven na tradičním obchodním modelu. Tradiční obchodní model
ovšem nedokázal plně využít potenciál, který Internet nabízel, a proto bylo
nutné tradiční model modifikovat. Internet proto bývá označován jako tzv.
„disruptive technology“ (Christensen, 1997), neboť jde o technologii, která
narušuje tradiční obchodní modely. Její aplikace je tak daleko složitější,
především pak pro zavedené firmy. Ty mají totiž ustálenou firemní kulturu a
navíc do existujícího obchodního modelu investovaly čas a peníze. Z tohoto
důvodu se zavedené firmy změně obchodního modelu brání. Příchod nových
obchodních modelů založených na integraci Internetu do firemních procesů je
ovšem, dle mého názoru, v budoucnu nevyhnutelný.

2.3 Tradiční obchod vs. přímý a nepřímý elektronický
obchod
Elektronickým obchodem se dle definice rozumí série procesů spojených s
průběhem obchodních transakcí a realizovaných elektronickými prostředky.
Právě využití elektronických prostředků, tedy určité odhmotnění obchodních
procesů, je důležitým aspektem elektronického obchodování. Na druhou
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stranu ve valné většině elektronických obchodů k úplnému odhmotnění, často
nazývanému také jako tzv. virtualizace hmoty, nikdy nedojde. Nabídku,
objednávku, uzavření smlouvy či zaplacení lze provést elektronicky, ale výroba
a distribuce bude mít často hmotný charakter. Hmotná podstata světa totiž vždy
bude vyžadovat určitý podíl hmotných věcí.
Veškeré obchody tak lze rozdělit v závislosti na přítomnosti elektronického
elementu na obchody tradiční (klasické) a na obchody elektronické, které se
dále člení na přímé a nepřímé, přičemž nepřímé elektronické obchody bývají
často označovány také jako obchody kvazi-elektronické. Tradiční obchody jsou
v tomto smyslu charakteristické nepřítomností digitálního, neboli virtuálního
prvku. Předmětem těchto obchodů jsou hmotné produkty, vystupují v nich
fyzičtí agenti (kupující/prodávající) a celý obchodní proces má hmotnou formu.
Naproti tomu elektronické obchody jsou charakteristické právě přítomností
nehmotného prvku. Zatímco u nepřímých elektronických obchodů je rovněž
přítomný také hmotný aspekt, u přímých elektronických obchodů se vše
uskutečňuje pouze elektronicky, čistě v digitální podobě.
U přímého elektronického obchodu tak dochází k naprosté virtualizaci hmoty.
Obchodní proces je nematerializovaný, agenti (prodávající/kupující) mají
nehmotnou (ve smyslu digitální) podobu a předmětem směny je digitální
produkt. Tento případ je na Obrázku č.2 znázorněn šrafovaně. K naprostému
odhmotnění elektronických obchodů však dochází pouze v případech, kdy
charakter

předmětu

obchodování

umožňuje

jeho

výrobu

a

distribuci

elektronickou cestou. Příkladem takového elektronického obchodu může být
tvorba a prodej software nebo poskytování poradenských služeb. Z toho je
patrné, že u většiny elektronických obchodů k naprostému odhmotnění nedojde,
neboť předmět směny má ve většině případů hmotný charakter. Elektronické
obchody, které nesplňují podmínku virtualizace v jednom nebo více kritériích
(předmět směny, agenti, obchodní proces), jsou pak na Obrázku č.2 zachyceny
bíle. Právě v bílé oblasti se nachází většina elektronických obchodů současné
doby. Tradiční obchod je pak pro srovnání na Obrázku č.2 znázorněn šedou
barvou.
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Obrázek č.2 – Tradiční a přímý a nepřímý elektronický obchod

Zdroj: Choi, et al., The Economics of Electronic Commerce, 1997

2.4 Vymezení základních vztahů v elektronickém obchodu
Elektronické obchody byly z počátku doménou pouze podnikatelských subjektů.
Dynamický rozvoj Internetu, který do elektronického obchodování přinesl zcela
nové možnosti, vedl nejen k rozvoji elektronických obchodů mezi jednotlivými
obchodními firmami, ale k rozšíření elektronického obchodování také mezi
nepodnikatelské subjekty. Z praktického hlediska se pak elektronické obchody
začaly členit na obchody Business-to-Business (B2B), obchody Business-toConsumer (B2C) a obchody Consumer-to-Consumer (C2C). Toto členění
elektronických obchodů je založeno na charakteru obchodních vztahů, resp.
účastníků vstupujících do vzájemných obchodních vztahů.
Jak vyplývá již z názvu, elektronický obchod Business-to-Business označuje
komerční a marketingové aktivity či transakce mezi firmou a firmou či
podnikatelem 5, kteří zboží či služby kupují převážně za účelem jejich dalšího

5

Někdy bývá samostatně uváděna také kategorie Business-to-Government, tedy obchod mezi
podnikatelským subjektem a státními organizacemi. Vzhledem k faktu, že tato oblast je až na
některá specifika analogická s oblastí Business-to-Business, je logické ji považovat za součást
B2B.
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prodeje či zpracování. Ačkoliv byly první B2B elektronické obchody
uskutečněny již v šedesátých letech dvacátého století, ke skutečnému rozvoji
B2B elektronického obchodování došlo až ve druhé polovině osmdesátých let
dvacátého století a zejména pak během devadesátých let dvacátého století.
Většina bohatství elektronických obchodů se dnes rodí právě v této oblasti,
přičemž B2B elektronické obchody jsou v současné době z převážné části
realizovány pomocí tzv. systémů elektronické výměny dat. Kromě systémů
elektronické

výměny

dat

jsou

pak

druhou

podstatnou

součástí

B2B

elektronických obchodů tzv. elektronická tržiště (B2B e-markets).
Podobně, elektronický obchod Business-to-Consumer je označení pro komerční
a marketingové aktivity či transakce mezi firmou a konečným spotřebitelem
zboží či služby 6. Spotřebitelem přitom může být jak soukromá osoba, tak firma
či podnikatel. Tato oblast elektronického obchodování vznikla teprve v průběhu
devadesátých let s nástupem komerčního využití Internetu.
Konečně, elektronickým obchodem Consumer-to-Consumer se rozumí komerční
a marketingové aktivity či transakce mezi jednotlivými spotřebiteli. Tato oblast
elektronického obchodování vznikla stejně jako oblast B2C až v souvislosti
s možnostmi, které přinesl rozvoj Internetu. Ve své většině pak představuje
internetová tržiště, na nichž se střetávají nabídky a poptávky konečných
spotřebitelů. V takových případech jde zpravidla o zboží tzv. z druhé ruky.
Vzhledem k faktu, že předmětem této práce je analýza vztahů jednotlivých
subjektů v dodavatelském řetězci v souvislosti s příchodem elektronického
obchodování, v dalším textu budou uvažovány pouze obchody Business-toBusiness a Business-to-Consumer, neboť elektronické obchody Consumer-toConsumer nejsou součástí dodavatelského řetězce. Toto je také znázorněno na
Obrázku č.3.

6

Někdy bývá tento elektronický obchod označován jako Business-to-Customer. Toto označení
je poněkud zmatečné, neboť jako zákazníka můžeme chápat jak jednotlivce (B2C), tak
podnikatele (B2B). Business-to-Consumer na rozdíl od Business-to-Customer chápe
spotřebitele jako subjekt, který zboží kupuje pro svoji vlastní spotřebu, nikoli pro další
zpracování či prodej.
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Obrázek č.3 – Základní vztahy v dodavatelském řetězci

2.5 Business-to-Business elektronické obchody
Elektronický obchod B2B, tedy realizovaný mezi podnikatelskými subjekty,
představuje v současné době majoritu všech elektronických obchodů. Odhady
jednotlivých

společností

zabývajících

se

výzkumem

trhu

o

objemu

elektronického obchodování se ovšem odlišují. Přesně vymezit podíl B2B
elektronických obchodů na celkovém elektronickém obchodování je tak
poměrně obtížné. Společným znakem odhadů jednotlivých společností je však
očekávání obrovského růstu objemu elektronického obchodování. Například dle
studie společnosti IDC činil v roce 2000 celosvětový objem B2B elektronických
obchodů 282 miliard USD, v roce 2005 má jít ale již o více než 4 300 miliard
USD. Dle těchto odhadů by pak měly B2B elektronické obchody v současné
době tvořit téměř 90% celkového elektronického obchodování.
Obrázek č.4 – Objem celosvětového B2B elektronického obchodování
(v mld. USD)

Zdroj: IDC, 2004

Světovým leaderem v oblasti B2B elektronického obchodování byly v roce
2000 USA, přičemž s průměrným meziročním růstem tržeb 68% si v období
2000 – 2005 svou pozici udrží. Na druhém místě se s poměrně velkým
odstupem v roce 2000 umístila západní Evropa. Elektronické obchodování se
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zde ovšem v současné době rozvíjí dynamičtěji (očekávaný průměrný meziroční
nárůst se pohybuje kolem 91%) a je tedy velmi pravděpodobné, že rozdíl mezi
objemy B2B elektronických obchodů v USA a v západní Evropě bude do roku
2005 podstatně eliminován.
Obrázek č.5 – Rozdělení B2B elektronického obchodování dle regionů

Zdroj: IDC,2004

Ačkoliv tempo růstu B2B elektronických obchodů je vyšší než tempo růstu
všech B2B obchodů a podíl elektronických obchodů na celkovém obchodování
mezi firmami neustále roste, elektronické obchody představují stále pouze
zlomek všech B2B obchodů. Nejlepší situace v tomto ohledu je v USA, kde
bylo v roce 2001 dle US Census Bureau 14,9% obchodů mezi firmami
uskutečněno elektronickou cestou. Všeobecně se však předpokládá, že růstový
trend elektronického obchodování bude pokračovat a podíl B2B elektronických
obchodů na celkovém obchodování bude v nejbližší budoucnosti dále narůstat.

2.5.1 Základní charakteristika B2B elektronických obchodů
První formou B2B elektronického obchodování byly obchody uzavírané
prostřednictvím faxu. Přenos dat, se kterými by se dalo dále plnohodnotně
pracovat, však umožnila teprve až elektronická pošta. Na systémy elektronické
pošty, která se dnes používá především pro komunikaci mezi osobami
(interpersonal messaging), navázaly systémy elektronické výměny dat (EDI,
XML,…),

které

elektronických

v současné
obchodů,

době

neboť

představují

většina

všech

významný

element

elektronických

B2B

obchodů

v současné době probíhá právě prostřednictvím systémů elektronické výměny
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dat. Historie systémů elektronické výměny dat je pak v podstatě historií
elektronického

obchodování.

Kromě

systémů

elektronické

výměny

dat

v současné době přitahují v oblasti B2B elektronického obchodování pozornost
také elektronická tržiště (B2B e-markets), se kterými jsou často spojována
velká očekávání.

2.5.2 Systémy elektronické výměny dat
Elektronická výměna dat – EDI (Electronic Data Interchange) je elektronická
výměna strukturovaných standardních zpráv mezi dvěma aplikacemi dvou
nezávislých subjektů (Petr, 1996). Strukturované zprávy jsou přitom takové
zprávy, které jsou definovány v rámci jednoznačných syntaktických pravidel,
která vytvářejí společný jazyk pro všechny takto propojené aplikace. Přenos
těchto zpráv probíhá v několika krocích. Data jsou nejprve vybrána z interního
zdroje

(účetní

systém,

systém

skladové

evidence,

apod.),

poté

jsou

konvertována do tvaru standardní zprávy (dle daného standardu), která je
přenesena do systému EDI partnera, jenž provede její konverzi do interního
formátu, její logickou kontrolu a předání dat pro jejich další zpracování,
například import do účetnictví.
2.5.2.1 Vývoj EDI a standardů pro EDI
První elektronická komunikace na bázi elektronické výměny dat se objevila na
přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století ještě před definicí
samotného termínu EDI. Tato komunikace byla založena na proprietárních
formátech (neexistoval žádný standard, který by říkal, jak má přenos zpráv
vypadat), z čehož plyne, že náklady na konverzi zpráv od různých partnerů
začaly extrémně růst s tím, jak se zvyšoval počet obchodních partnerů. Právě
rostoucí náklady na vzájemnou komunikaci byly příčinou snah o standardizaci
formátů pro přenos zpráv, a to nejprve na oborové úrovni a později na
mezioborové a také mezinárodní úrovni.
Cílem definice EDI bylo nadefinovat takový standard, který by umožnil
bezproblémovou výměnu informací mezi různými systémy s rozdílným
operačním systémem. Formát EDI je založen na tom, že informace jsou
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posílány pomocí textových řetězců - v terminologii EDI jsou nazývány datové
elementy. Každý z nich reprezentuje jedinečnou informaci, jako jsou například
údaje o druhu zboží, jeho typovém označení, ceně, množství atd. Tyto údaje
jsou od sebe vzájemně oddělovány speciálními znaky a tvoří tzv. datové
segmenty.
Mezinárodním

standardem

pro

EDI

je

systém

UN/EDIFACT

(United

Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and
Transport). Tento jediný mezinárodní standard byl vypracován odbornými
komisemi Organizace spojených národů a přijat v roce 1987 (norma ISO 9735).
UN/EDIFACT je multioborová norma, která zastřešuje řadu podmnožin pro
jednotlivá odvětví. V rámci jednotné úpravy mezinárodního standardu
UN/EDIFACT jsou tak definovány stovky zpráv (tzv. aplikační normy) pro
státní zprávu, obchod, dopravu, zdravotnictví, stavebnictví atd.
Příkladem aplikační normy UN/EDIFACT je EANCOM využívaná v oblasti
obchodu, zejména pak se spotřebním zbožím. V rámci této normy jsou
definovány například zprávy PARTIN (informace o organizaci), PRICAT
(katalog zboží a cen), QUOTES (cenová nabídka), REQUOTE (vyžádání cenové
nabídky), ORDERS (objednávka), ORDCHG (žádost o změnu objednávky),
ORDRSP (potvrzení objednávky), IFTMIN (dopravní pokyny), DESADV
(dodací list), INVOIC (faktura), DELFOR (časový plán dodávek), INVRPT
(inventurní zpráva), SLSRPT (informace o prodeji), TAXCON (daňová
kontrola), CONTRL (syntaktická a servisní zpráva), SLSFCT (plán odbytu),
GENRAL (obecná zpráva) a RECADV (platební avízo). Tento výčet zpráv
ovšem není konečný. Vývoj aplikačních norem totiž představuje nepřetržitý
proces mapování a zohledňování potřeb a následné zavádění zpráv nových.
Zprávy zařazené do systému EANCOM se tak vždy nacházejí v určité fázi
vývoje. Tato fáze je vyjádřena tzv. statutem, kdy 0 - znamená koncept (draft)
zprávy, 1 - vyjadřuje testovací verzi zprávy, 2 - je standard doporučený k
použití.
Vývoj standardů pro EDI probíhal zpočátku velmi nekoordinovaně. Než byl
standard UN/EDIFACT vyvinut a uveden do praxe, začaly se v některých
odvětvích

hromadně

využívat

různé

odvětvové

standardy.

Vedle
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UN/EDIFACT se tak používá mnoho dalších standardů, například SWIFT pro
bankovnictví, ODETTE v automobilovém průmyslu, ANSI X.12 jako americká
norma, SEDAS jako rakouský systém, dále TRADACOM, UCS, TDCC, EDIA,
WINS či VDA.
Národním centrem pro UN/EDIFACT (norma ČSN ISO 9735) v České republice
je FITPRO (Facilitation of International Trade Procedures) při Hospodářské
komoře ČR. Jeho úkolem je vytvářet v ČR podmínky a podporovat zavádění a
rozvoj efektivních metod v technologii mezinárodního (i vnitřního) obchodu.
2.5.2.2 Software pro elektronickou výměnu dat
Základním

software

pro

elektronickou

výměnu

dat

jsou

konvertor

a

komunikační program. Tyto základní moduly mohou být doplněny o mapovací
program, program pro EDI management, popř. o bezpečnostní a komunikační
server a další. Všechny nebo pouze vybrané moduly mohou být součástí
integrovaného EDI softwarového balíku.
Konvertor převádí data z jednoho formátu (z formátu datové základny
odesílatele) do formátu elektronické výměny dat dle některého ze standardů a
naopak. Tato konverze probíhá pomocí číselníků, převodových slovníků a
šablon, přičemž číselníky obsahují standardní typy zpráv, jejich syntaxi a popis
prvků. Komunikační program zabezpečuje přenos zpráv mezi systémy
zúčastněných subjektů. Mapovací program zajišťuje vytvoření šablony pro
konvertor. Program pro EDI management řeší konfiguraci systému, jeho
spolupráci s komunikačním programem a návaznost na bezpečnostní server a
udržuje adresáře šablon a adresáře došlých i odeslaných zpráv. Bezpečnost
systémů elektronické výměny dat pak zajišťuje bezpečnostní server.
Aby byl přenos zpráv mezi jednotlivými subjekty bezpečný, je nutné zajistit
integritu zprávy, tedy to, aby zpráva nebyla během přenosu pozměněna, její
autentičnost, tedy potvrzení, že pochází skutečně od toho, kdo je uveden jako
její odesílatel, a důvěrnost, tedy aby nebyla přístupná nepovolaným osobám.
Řešení těchto aspektů elektronického obchodu nabízejí kryptografické metody
(šifrování). Jejich základem je kryptografický algoritmus a kryptografický klíč.
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Kryptografický algoritmus je matematická funkce, která kombinuje zdrojová
data, například text, s klíčem, který představuje řetězec čísel. Kryptografické
algoritmy lze obecně rozdělit na symetrické, které pro šifrování používají stejný
kryptografický klíč a asymetrické, které používají dvojici klíčů - soukromý a
veřejný klíč.
V systému symetrického šifrování používají odesílatel i příjemce stejný
kryptografický klíč a obě strany tak mohou zašifrovat i dešifrovat data pomocí
téhož klíče. Hlavními nevýhodami symetrického šifrování je potřeba udržovat n
tajných klíčů pro n korespondentů a nemožnost bezpečně určit identitu
odesilatele. Hlavní výhodou je rychlost symetrického šifrování, které není tak
výpočetně náročné jako šifrování asymetrické.
Systém asymetrického šifrování je založen na principu soukromého a veřejného
klíče. Soukromý klíč zůstává oproti klíči veřejnému, který je volně k dispozici,
utajen pouze jeho vlastníkovi. Data zašifrovaná pomocí jednoho z klíčů mohou
být dešifrována pouze druhým klíčem z tohoto jedinečného páru klíčů. Klíče
pak mohou být použity oběma směry. Tím je zaručena důvěrnost zprávy.
Autenticita je pak zaručena zašifrováním zprávy prostřednictvím soukromého
klíče. Zprávu zašifrovanou soukromým klíčem lze rozluštit pomocí volně
dostupného veřejného klíče odesilatele, který pak nemůže jako jediný disponent
se svým soukromým klíčem popřít, že je jejím původcem. Nevýhodou
asymetrického šifrování je však jeho značná výpočetní náročnost.
Použití asymetrických kryptografických algoritmů je výpočetně velmi pomalé a
proto se prozatím nehodí pro běžné použití. Vhodným řešením se ukázalo
šifrování pouze krátkého unikátního vzorku, který je vygenerován z originální
zprávy prostřednictvím tzv. hash funkce. Takto kryptovaný řetězec pomocí
soukromého klíče se nazývá digitální podpis. Použití digitálního podpisu
probíhá v několika krocích. Ke zprávě je nejprve pomocí hash funkce vytvořen
kontrolní blok, který je zašifrován soukromým podpisovým klíčem odesílatele
zprávy a posléze připojen k vlastní zprávě. Při ověřování digitálního podpisu na
straně příjemce je nejprve z vlastní zprávy bez digitálního podpisu vytvořen
kontrolní blok stejným způsobem jako při odeslání. Zašifrovaný kontrolní blok
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je rozšifrován pomocí veřejného podpisového klíče odesilatele, pokud se oba
bloky shodují, je digitální podpis platný.
S používáním technologie digitálního podpisu a asymetrického šifrování těsně
souvisí problematika distribuce veřejných klíčů, jelikož samotné použití
asymetrického šifrování nezaručuje potřebnou autentizaci. Příjemce zprávy
potřebuje mít jistotu, že použitý veřejný klíč patří právě odesilateli.
Pravděpodobně nejlepším řešením je využití služeb certifikační autority, která
vydává pro jednotlivé subjekty tzv. digitální certifikáty a slouží zároveň jako
jejich skladiště. Digitální certifikát obsahuje jméno vlastníka veřejného klíče,
přidělený veřejný klíč, přidělené originální číslo certifikátu, dobu jeho
platnosti, název certifikační autority a údaje o případném omezení používání
tohoto podpisového klíče. Jakýkoliv uživatel může požádat certifikační autoritu
o ověření veřejného klíče (digitálního certifikátu). Certifikační autorita na
požádání poskytne certifikát, který je opatřen digitálním podpisem certifikační
autority, jenž zaručuje jeho neporušenost a původ. Provozování služeb
certifikační autority bývá, například ve formě udělování licencí, často
regulováno státní správou.
Kromě základního softwaru lze v současné době použít pro elektronickou
výměnu dat také technologii Web to EDI, která vznikla v reakci na rychlý
rozvoj

Internetu

a

on-line

obchodování.

Tato

technologie

umožňuje

prostřednictvím Internetu (Webu) využívat systémů elektronické výměny dat, a
to bez nutnosti implementace samotné EDI, resp. umožňuje komunikovat
subjektům, které EDI systém neimplementovaly se subjekty, které EDI
využívají. Například v oblasti obchodu při využití Web to EDI dodavatel
pravidelně zasílá na webový server katalog produktů prostřednictvím zprávy
PRICAT (katalog zboží a cen). Tento katalog je okamžitě k dispozici
uživatelům ve formě WWW stránek, kteří mohou realizovat své objednávky
prostřednictvím Internetu. Technologie Web to EDI převádí takto získané
objednávky na standardní zprávy typu ORDERS (objednávka), které odesílá
prostřednictvím elektronické výměny dat dodavateli. Rozsah služeb Web to EDI
je ovšem omezený a jedná se v podstatě pouze o nouzové řešení, neboť Web to
EDI stále vyžaduje manuální obsluhu.
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2.5.2.3 Komunikace v systémech elektronické výměny dat
Klíčovou

otázkou

komunikace

mezi

fungování

elektronické

jednotlivými

EDI

výměny

systémy.

dat

Pro

je

zabezpečení

nenáročné

aplikace

elektronické výměny dat lze využít veřejné telefonní sítě, pro náročnější
aplikace (s vyššími nároky na bezpečnost, rychlost a okamžitou dostupnost dat)
je vhodnější využít datových sítí. Před příchodem Internetu ovšem žádná
veřejná vysokokapacitní datová síť neexistovala. Využití EDI systémů tak
dlouhou dobu vyžadovalo budování privátních datových sítí, což se ovšem
neobešlo bez vysokých pořizovacích a provozních nákladů.
Samotné vzájemné propojení jednotlivých účastníků EDI může být realizováno
buďto jako přímé (point-to-point) nebo nepřímé, prostřednictvím tzv. sítě VAN
(Value Added Network). Spojení point-to-point se upřednostňuje v případě
vysoce závislých partnerů, kteří komunikují pomocí téhož protokolu. V případě
potřeby propojení s více partnery je tato alternativa nevýhodná, jelikož údržba a
správa jednotlivých sítí a systémů je poměrně náročná a opominout nelze ani
skutečnost, že jednotliví partneři užívají zpravidla různých protokolů.
V rámci nepřímého propojení je třeba realizovat přímé připojení pouze do
komunikačního uzlu sítě VAN. Vzájemná komunikace mezi jednotlivými
účastníky EDI je pak zajištěna prostřednictvím VAN operátora, který zajišťuje
kromě směrování a transportu zpráv také další služby, jako jsou retransakce
zásilek a konverze protokolů, zajištění provozu, schránková služba, služba
fyzického doručení, služba fyzického doručení s konverzí, konverze EDI
souborů, služby napojení na jiné VAN systémy, služby certifikační autority a
další.
2.5.2.4 Přínosy implementace EDI
Jak vyplývá z definice EDI, při elektronické výměně dat dochází k výměně
dokumentů mezi počítači z aplikace do aplikace s minimem nebo dokonce bez
nutnosti lidských zásahů. To umožňuje zautomatizovat celou řadů úkolů, což
vede k výraznému snížení nákladů a tedy zvýšení operační efektivity a
ziskovosti společnosti. K nejvýznamnějším oblastem úspor pak patří:
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Odstranění mnohonásobného pořizování dokumentů – při využívání EDI se data
pořizují pouze jednou a dále jsou pak přenášena a uchovávána v elektronické
podobě. To umožňuje snížit náklady vyplývající z manuálního zpracování
dokumentů. Jde tedy především o úspory v oblasti personálních nákladů, ale
také časových nároků.
Snížení počtu chyb a zvýšení přesnosti – při využití EDI jsou předávané
informace přesnější, neboť odpadá opakované zadávání dat a s tím spojená
pravděpodobnost

výskytu

formálních

i

faktických

chyb

a

nepřesností.

Výsledkem je pak zlepšení párování dokumentů.
Minimalizace nákladů na tvorbu a archivaci papírových dokumentů zavedením EDI systémů dochází ke snížení technických nákladů na tvorbu
papírových dokumentů ve formě nižší spotřeby papíru a nákladů na tisk
dokumentů. Také dochází ke snížené nákladů na archivaci dokumentů, které
jsou zejména u velkých společností nemalé. Elektronická podoba dokumentů,
které mohou být opatřeny elektronickým podpisem, aby byla zajištěna jejich
originalita a integrita, pak rovněž umožňuje lepší manipulaci a správu těchto
dokumentů.
Snížení nákladů na poštovné – náklady na poštovné přestavují v současné době
významnou

část

nákladů

spojených

s výměnou

obchodních

dokumentů.

V případě elektronické výměny dat dochází ke snížení nákladů na komunikaci,
neboť náklady spojené s elektronickým doručením jsou podstatně nižší při vyšší
užitné hodnotě.
Optimalizace řízení zásob – nahrazování papírových dokumentů dokumenty
elektronickými vede k vyšší operativnosti v obchodních vztazích a operacích,
což ve svém důsledku přispívá k výrazným úsporám v oblasti řízení zásob.
Kromě zvýšené operační efektivity a ziskovosti patří mezi významné přínosy
implementace EDI systémů rovněž zvýšení kvality poskytovaných služeb.
Vzhledem k výměně správných a včasných informací, EDI systémy umožňují
lépe reagovat na specifické potřeby klientů, což vede k lepší obsluze, vyšší míře
uspokojení

a

s tím

spojené

věrnosti

klientů.

Výrazné

úspory

spojené
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s implementací EDI systémů přitom umožňují nabídnout zákazníkům rovněž
lepší finanční podmínky.
2.5.2.5 Návratnost investic do EDI
Kvalitní ekonomické vyhodnocení nákladů a přínosů elektronické výměny dat
je poměrně obtížné, neboť vždy záleží na konkrétních podmínkách. Přínosy a
náklady tak mohou být v jednotlivých projektech značně odlišné. Pro představu
o návratnosti investic do EDI a faktorech, které ji ovlivňují, lze však na základě
některých implementací EDI systémů provést obecnou analýzu nákladů (jak
investičních, tak provozních) podle různých scénářů zavádění EDI.
Jako vhodné východisko pro tuto analýzu se jeví studie pro Globální
synchronizaci kmenových dat prováděné konzultační společností Cap Gemini
Ernst & Young (2002). Synchronizace kmenových dat je jednou z aplikací
využívajících EDI, a proto lze, dle mého názoru, úvahy popsané v uvedené
studii zobecnit na téměř jakýkoliv EDI projekt na globální nebo lokální úrovni.
Scénář bez použití EDI
Scénář vývoje provozních nákladů na administraci obchodních procesů bez
využití EDI představuje referenční scénář, s nímž budou následující scénáře
porovnávány. Základním předpokladem tohoto referenčního scénáře je růst
objemu aktivit, o který většina společností usiluje.
Do provozních nákladů na administraci obchodních procesů jsou zahrnuty
náklady spojené se zpracováním dokumentů, tedy jak standardní zpracování
dokumentů, tak řešení chyb v dokumentech, chyb při zpracování dokumentů,
ztracených dokumentů atd., dále materiálové náklady související s prací
s papírovými dokumenty, náklady na archivaci dokumentů, telefonní a poštovní
poplatky

a

náklady

na

technické

zabezpečení

zpracování

dokumentů.

Z uvedených nákladů tvoří zhruba 80% personální náklady.
S růstem obchodních aktivit je obvykle spojen i růst počtu transakcí. Vzrůstající
počet transakcí pak vyvolává tlak na růst nákladů, a proto lze jen stěží
předpokládat, že náklady zůstanou na stejné úrovni jako nyní. To je
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znázorněno na Obrázku č.6 referenční nákladovou křivkou. Skutečná výše
nákladů (a tedy referenční nákladové křivky) pak závisí na konkrétních
podmínkách dané firmy.
Obrázek č.6 – Vývoj nákladů na zabezpečení komunikace bez použití EDI

Zdroj: Autor s využitím studie společnosti Cap Gemini Ernst & Young

Scénář implementace EDI se společným standardem
Jednou z možných cest, jak výše popsanému jevu čelit, je právě implementace
systémů elektronické výměny dat. Tato implementace je ovšem spojena jak s
nezbytnými investicemi do technologií a softwarových úprav, tak s dočasným
zvýšení operativních nákladů spojených se změnou obchodních procesů a
dočasným provozováním obou variant komunikace. V souvislosti s realizací
EDI komunikace se dále objevují nové náklady na přenos EDI dokumentů VAN
sítí, případně jiným komunikačním médiem, personální náklady spojené
s technickým zabezpečením EDI komunikace (náklady na rutinní provoz,
náklady spojené s připojováním nových obchodních partnerů atd.) atd.
Výsledná nákladová křivka je pak znázorněna na Obrázku č.7.
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Obrázek č.7 – Vývoj nákladů na zabezpečení komunikace s využitím EDI se
stejným standardem

Zdroj: Autor s využitím studie společnosti Cap Gemini Ernst & Young

Návratnost investic do EDI pouze na základě snížení výdajů na administraci
obchodních procesů je pak značně závislá na výši nákladů bez použití EDI a na
objemu transakcí realizovaných přes EDI. Na návratnosti investic do EDI má
také významný vliv rychlost implementace, proto je velmi důležitá otázka
připravenosti obchodních partnerů. V případě nepřipravenosti totiž dochází
k protažení nákladové křivky doprava spolu se zvětšením maxima nákladů jako
důsledku nutnosti paralelního provozu obou forem komunikace.
Je třeba zdůraznit, že výše zmíněná analýza nákladů platí pouze pro společnosti
s velkým objemem obchodních transakcí, jako je tomu například u velkých
maloobchodních řetězců. Dle některých odhadů může počáteční investice do
EDI snadno dosáhnout 100.000 dolarů, náklady na roční přenos dat
prostřednictvím VAN sítě pak až 20.000 dolarů (Donát, 2000b). Vzhledem
k těmto poměrně vysokým nákladům je akceptace přechodu na elektronickou
komunikaci podmíněna dostatečným objemem obchodních transakcí, při kterých
ušetřené prostředky ospravedlní náklady spojené jak s implementací samotnou,
tak s administrací EDI systémů.
U malých a středních podniků s menším objemem obchodních transakcí je
poloha referenční křivky samozřejmě jiná. V praxi se pak velmi často
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objevují

případy,

kdy

se

vzhledem

k

vysokým

nákladům

spojeným

s implementací a obsluhou EDI systémů přechod na elektronickou komunikaci u
těchto subjektů nejeví jako optimální řešení. Tento případ je zobrazen na
Obrázku č.8.
Obrázek č.8 – Vývoj nákladů na zabezpečení komunikace s využitím EDI se
stejným standardem u malých a středních firem

Zdroj: Autor s využitím studie společnosti Cap Gemini Ernst & Young

Scénář implementace EDI s rozdílnými standardy
Alternativním a výrazně méně optimálním scénářem implementace EDI je
varianta, kdy různí obchodní partneři používají rozdílné standardy s různými
nároky na datový obsah zpráv. I v tomto případě se určité úspory zpravidla
postupně dostaví (opět za předpokladu dostatečného objemu obchodních
transakcí), ale proces implementace vyžaduje výrazně více času a je spojen s
náklady na přizpůsobení se novému partnerovi. To má za následek, oproti
scénáři se společným standardem, zvýšení celkových nákladů. V praxi se tento
případ vyskytuje zejména u menších a slabších obchodních partnerů, protože
velký a silnější partner si vynutí používání jeho standardu. Velký partner se pak
pohybuje po nákladové křivce scénáře implementace EDI se společným
standardem, zatímco menší partner se pohybuje ve výrazně méně optimální
oblasti, která mu poskytuje výrazně nižší a pomalejší návratnost investic do
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EDI. S postupem času také připadá v úvahu nutnost údržby rozdílných
standardů, což má za následek opětovné zvýšení celkových nákladů.
Obrázek č.9 – Vývoj nákladů na zabezpečení komunikace s využitím EDI
s rozdílnými standardy

Zdroj: Autor s využitím studie společnosti Cap Gemini Ernst & Young

U malých a středních podniků je situace podobná jako v případě scénáře
implementace EDI se stejným standardem – poloha referenční křivky bude jiná
a vzhledem k vysokým nákladům spojeným s pořízením a provozem EDI
systémů dochází často k odmítnutí implementace EDI.
2.5.2.6 Systémy elektronické výměny dat a příchod XML
Technologie EDI se komerčně rozšířila již na přelomu

šedesátých a

sedmdesátých let, kdy se pro ni využívalo prostředí pronajatých linek a sítí
VAN. Ke značnému rozšíření EDI došlo především v USA a ve Velké Británii,
kde tuto technologii využívalo v roce 1990 26,4 % a v roce 1992 již dokonce
56,6 % podniků (Parfett, 1992). Až do roku 1996 narůstal trh EDI ročním
tempem 30 %. V období mezi roky 1997 a 1998 se však tento růst zpomalil a
v roce 1998 činil již pouze 15 % (Donát, 2000c)
Výrazný vliv na celkově nízké rozšíření EDI systémů mají především vysoké
zřizovací a provozní náklady, ale také roztříštěnost požívaných standardů. V
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současné době se totiž v různých průmyslových odvětvích využívá značný počet
standardů zpráv, což vede k tomu, že dosažení spolupráce (interoperability)
přes tato odvětví s využitím EDI systémů je poměrně obtížně realizovatelné a
EDI je tak úspěšně využíváno pouze v některých průmyslových odvětvích
(např. maloobchod, automobilový průmysl).
Právě vysoké pořizovací a provozní náklady a roztříštěnost standardů
technologie EDI vedly k iniciativám, jejichž cílem bylo nabídnout alternativní
technologii elektronické výměny dat. Jako vhodné východisko se z tohoto
pohledu jeví technologie postavené na jazyku XML (Extensibe Markup
Language) 7, který se objevil zhruba v roce 1998. Využití XML v elektronické
výměně dat má totiž potenciál výrazně snížit náklady na elektronickou
komunikaci. Právě tyto nižší náklady jsou hnací silou současného rozvoje
systémů elektronické výměny dat na bázi XML.
Ačkoliv v souvislosti s XML jde o jinou technologii než v případě EDI systémů
popsaných v předchozí části práce, v podstatě jde stále o totéž, tedy o
elektronickou výměnu dat, a proto se i pro tyto systémy elektronické výměny
dat v současné době používá rovněž označení EDI. To pak vnáší do celé
problematiky systémů elektronické výměny dat poměrně velký zmatek. Z tohoto
důvodu je nutné rozlišovat mezi moderním pojetím EDI založeném na XML a
Internetu obecně 8 a mezi tradičním EDI popsaném výše.
Příkladem moderního pojetí EDI je například Microsoft BizTalk, který se však
nezbavil hlavního neduhu tradičního EDI, a to roztříštěnosti standardů. BizTalk
využívá XML jako přechodný formát a zajišťuje překlad dokumentu,
transformační a směrovací služby. Využití překladu dokumentů (tzv. mapping)
pro zajištění spolupráce je hlavní předností BizTalku, ale současně i jeho
největší nevýhodou. Vytváření a údržba map BizTalku sloužících pro překlad

7

Zkratka XML (Extensible Markup Language) označuje vlastnosti tohoto jazyka, neboť XML
rozvíjí možnosti populárního jazyka HTML.
8

Ačkoliv XML není jediný jazyk požívaný v moderních systémech elektronické výměny dat,
jeho pozice je velmi silná a z tohoto pohledu se systémy elektronické výměny dat založené na
XML jeví jako velmi pravděpodobní nástupci tradičního EDI.
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dokumentů jsou totiž poměrně složitým a časově náročným úkolem, který je
stále obtížnější s tím, jak roste počet různých formátů dokumentů.
Další iniciativy v elektronické výměně dat využívajících XML se snaží vyhnout
právě problémům spojeným s překladem dokumentů tím, že standardizují
podnikatelské dokumenty a podnikatelské procesy v rámci celých průmyslových
odvětví. Příkladem standardizační iniciativy v jednom průmyslovém odvětví je
RosettaNet, zajišťovaná průmyslovým konsorciem v oblasti high-technology
(elektronické součástky, polovodičová výroba atd.). Dodržování standardů se
požaduje od všech organizací, které RosettaNet využívají, čímž je dosaženo
interoperability aplikací a vzájemné spolupráce. Takový přístup má ovšem
mnohem menší naději na úspěch v jiných průmyslových odvětvích, kde nelze
počítat s touto úrovní organizovanosti a disciplíny.
Z hlediska elektronické výměny dat pak představuje významnou perspektivu
projekt ebXML (Electronic Business XML), jež je příkladem tzv. webové
služby. Ty umožňují integrovat libovolné aplikace provozované na různých
platformách

a

ovládat

je

prostřednictvím

webového

rozhraní,

tedy

prostřednictví běžného internetového prohlížeče. ebXML je celosvětový projekt
organizace OSN UN/CEFACT (United Nations Body for Trade Facilitation and
Electronic Business) a mezinárodního neziskového konsorcia OASIS. Posláním
ebXML je poskytnutí infrastruktury umožňující globální využití informací v
podnikání. Iniciativa jde cestou standardizace, tedy poskytnutí univerzálního
standardizovaného

rámce,

který

by

zastřešil

veškeré

aktivity

spojené

s elektronickým podnikáním a elektronickým obchodováním. Cílem ebXML je
vytvoření skupiny mezinárodních technických standardů, které sloučí různé
standardy do jediného obchodního standardu XML, jež budou splňovat veškeré
požadavky na bezpečnost (důvěrnost, autentizaci odesílatele i příjemce,
neodmítnutí původu a příjmu, integritu dat, archivaci atd.) a které nebudou klást
velké finanční nároky na uživatele.
Kromě výše zmíněných systémů elektronické výměny dat, jež jsou založeny na
využití jazyka XML existuje samozřejmě ještě bezpočet dalších možností (např.
český projekt xml2edi). Společným cílem těchto

systémů je umožnit

elektronickou výměnu obchodních dat širokému spektru firem. To je
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podmíněno především nízkými pořizovacími a provozními náklady. Toto
kritérium se zdá být u moderních EDI systémů splněno, čímž se oblast
elektronického obchodování otevírá ve větší míře také malým a středním
firmám, pro něž byly tradiční EDI systémy příliš nákladné a technologie Web to
EDI pouze nouzovým řešením. Ve srovnání s implementací tradičních EDI
systémů totiž dochází při použití některého ze systémů postavených na jazyku
XML k posunu křivky celkových nákladů dolů, jak je to zachyceno na Obrázku
č.10 (vývoj nákladů samozřejmě záleží na mnoha faktorech, zejména pak na
množství transakcí uskutečněních prostřednictvím moderních EDI systémů).
Moderní EDI systémy přitom v případě potřeby mohou rovněž komunikovat
prostřednictvím některého z VAN uzlů s tradičními EDI systémy.
Obrázek č.10 – Vývoj nákladů na zabezpečení komunikace s využitím
tradičního EDI a moderního EDI u malých a středních firem

Zdroj: Autor s využitím studie společnosti Cap Gemini Ernst & Young

2.5.2.7 Současné trendy a perspektiva elektronické výměny dat
Jak již bylo zmíněno, většina elektronických obchodů je dnes uskutečňována
právě s vyžitím systémů elektronické výměny dat (jak tradiční, tak moderní
EDI) a dle současného vývoje lze předpokládat, že tomu tak bude, alespoň
v nejbližší budoucnosti, i nadále. V souvislosti s příchodem jazyka XML v roce
1998 a jeho využitím pro elektronickou výměnu dat se objevily některé názory,
že éra tradičních EDI systémů tím skončila, neboť ty budou velice rychle
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moderními EDI systémy vytlačeny. V současné době se však ukazuje, že
tradiční EDI systémy jsou paralelně využívány a jejich využití dokonce
nepatrně roste. Vysvětlením tohoto jevu je pravděpodobně to, že společnosti
věnovaly velké úsilí do realizace komunikace prostřednictvím tradičních EDI
systémů a odmítají v krátkém horizontu znova podstupovat celý implementační
proces. Revoluční změna se tedy nekoná, nicméně postupný přechod
z tradičních

EDI

systémů

na

moderní

EDI

systémy

je

v budoucnu

pravděpodobně nevyhnutelný.

2.5.3 B2B elektronická tržiště
Kromě systémů elektronické výměny dat jsou v současné době druhým
podstatným elementem B2B elektronických obchodů elektronická tržiště.
Termínem elektronické tržiště (e-markets, e-marketplace) se rozumí obchodní
platforma založená na Internetu (zpravidla využívající jazyka XML), která
shromažďuje nabídky a poptávky zboží z více stran s cílem uzavírat transakce
(Glasner, 2001). Jestliže podstatou každého tržiště je kumulace kupujících a
prodávajících na jednom místě za účelem výměny informací vedoucích
k uzavření obchodu, pak v případě elektronických tržišť jde o místa virtuální.
Kromě klasické nabídky a poptávky umožňuje většina takovýchto tržišť také
pořádání aukcí. Ty mohou být nejrůznějších typů, například holandská,
dynamická, anglická, yankee atd.
Elektronická tržiště většinou bývají vzhledem k využití jazyka XML součástí
internetových portálů, tedy webové stránky. Všechny služby na takovýchto
tržištích jsou poskytovány prostřednictvím Internetu a k využívání tržiště plně
postačuje klasický internetový prohlížeč (browser). Uživatelé tak v mnoha
případech nemusí instalovat žádný dodatečný software a přístup na takovéto
tržiště bývá zpravidla umožněn po registraci všem zájemcům.
Někdy bývá v literatuře jako příklad elektronického tržiště označována také
situace, kdy dojde k integraci podnikových informačních systémů různých
subjektů participujících v elektronickém tržišti. Elektronické tržiště je pak
uzavřeným (privátním) systémem a obchodování se účastní jen obchodní
partneři v daném dodavatelském řetězci, kteří elektronické tržiště využívají pro
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automatizaci procesů a výměnu informací. Toto je ovšem, dle mého názoru,
spíše příklad moderní EDI než elektronického tržiště.
2.5.3.1 Vývoj elektronických tržišť
Elektronická tržiště jsou na rozdíl od elektronické výměny dat poměrně novým
fenoménem v oblasti elektronického obchodování a jejich historie je poměrně
krátká. První elektronická tržiště se objevila v polovině devadesátých let
dvacátého století v souvislosti s nárůstem komerčního využití Internetu (tzv. 1.
generace elektronických tržišť). Většina z nich však byla zakládána bez jasné
strategie a často se jim nepodařilo získat dostatečnou likviditu, což vedlo
k jejich brzkému zániku. Hlavní slabinou těchto prvních tržišť byla často
neznalost odvětví a fungování dodavatelsko – odběratelských vztahů. Většina
elektronických tržišť první vlny se tak nedostala dál než za nabídku
transakčních služeb, což se ukázalo pro dlouhodobý rozvoj nedostatečné a pro
firmy nezajímavé. V současné době již nastává období konsolidace a
transformace (tzv. 2. generace elektronických tržišť) a elektronická tržiště
začínají poskytovat široké spektrum služeb.
2.5.3.2 Základní typy elektronických tržišť
Zpravidla se rozlišují tři základní modely elektronických tržišť. Prvním typem
je nákupní model elektronického tržiště (tzv. buyer centric), který bývá
označován také jako e-procurement, tedy elektronické tržiště, pomocí kterého je
uskutečňován elektronický nákup pro vlastní potřebu. Zakladatelem takového
tržiště bývá nejčastěji aliance několika podnikatelských subjektů, kteří jsou
významnými odběrateli a mají většinou značnou vyjednávací sílu.
Druhým modelem je prodejní typ tržiště (tzv. seller centric). Elektronické
tržiště je v tomto případě primárně zaměřeno na prodej výrobků zakládajících
subjektů. Nejčastějším modelem je vytvoření aliance dodavatelů, kteří nejsou
vůči sobě ve vzájemně konkurenčním postavení, ale naopak se svými produkty
vhodně doplňují. Jejich náklady na prodej zboží jsou pak mnohem nižší než v
případě klasické formy prodeje.
Třetím modelem je elektronické tržiště, které v sobě zahrnuje jak prodejní, tak i
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nákupní model. Takto postavené elektronické tržiště bývá provozováno
nejčastěji třetím nezávislým subjektem. Tato cesta je dle mého soudu
nejsvízelnější,

protože

nezávislý

subjekt

má

většinou

malou

sílu

pro

prosazování změn v obchodování.
Výše popsané tři základní modely elektronických tržišť pak mají formu buďto
horizontálního nebo vertikálního tržiště. Vertikální B2B tržiště se specializují
na určitá odvětví (např. chemický, farmaceutický, hutní aj. průmysl). Tato
tržiště zakládají zpravidla vedoucí dodavatelé a odběratelé s cílem provozovat
virtuální komoditní burzu uzpůsobenou zvyklostem v daném segmentu. Mnohá
vertikální elektronická tržiště vznikla původně jako prodejní kanál pro
přebytečné zásoby nebo produkty nižší kvality. Horizontální B2B tržiště
naproti tomu operují napříč průmyslovými odvětvími a orientují se na dílčí
oblasti, například zásobování surovinami, kancelářskými potřebami, logistiku
(např. dopravní služby), finance atp. Dle některých odhadů (např. Forrester
Research) dojde v budoucnu dále ke vzniku tzv. metatrhů, v rámci kterých by
měla být propojena různá vertikální a horizontální tržiště do jednoho velkého
konglomerátu.
2.5.3.3 Přínosy spojené s využitím elektronických tržišť
Největšími přínosy pro kupujícího je nepochybně soustředění nabídky několika
prodávajících na jednom místě a rychlý přístup ke komplexním informacím o
zboží a službách. Při využití elektronického tržiště odpadá složité zjišťování
aktuálních cen a dalších podmínek s dodavateli, duplicitní zadávání údajů do
různých informačních systémů, složitá komunikace s dodavateli atd., což ve
svém důsledku vede ke snížení nákladů a tedy ke zefektivnění celého nákupního
procesu.
Na straně prodávajícího elektronické tržiště pak přináší nový komunikační
kanál, který umožňuje získat řadu nových zákazníků, které by jiným způsobem
nebylo možné oslovit. Využití služeb elektronického tržiště navíc není spojeno
s tak velkými provozními náklady, neboť odpadají náklady na tisk, zasílání
katalogů, ceníků, nabídek, atd.
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2.5.3.4 Současné trendy a perspektiva elektronických tržišť
Příchod elektronických tržišť v polovině devadesátých let dvacátého století měl
dle některých odhadů (např. Forrester Research) v krátké době výrazně změnit
tvář elektronického obchodování, neboť dle těchto předpovědí se elektronická
tržiště měla stát dominantní formou elektronického obchodování. V současné
době se však ukazuje, že předpovědi o významu elektronických tržišť
v elektronickém obchodování byly příliš optimistické. Ačkoliv elektronické
tržiště nabízejí velmi jasné výhody pro všechny zúčastněné strany, jejich
hodnocení ze strany obchodních společností zůstává v současné době často
velmi skeptické a společnosti do této oblasti vstupují velmi opatrně. Podíl
elektronických tržišť na celkovém objemu elektronických obchodů sice roste,
ale

majorita

uskutečňována

B2B

elektronických

prostřednictvím

obchodů

elektronické

je

v současné

výměny

dat

době
a

stále

v nejbližší

budoucnosti tomu tak bude i nadále.
Co se týče rozšíření této formy elektronického obchodování, nejvíce
elektronických tržišť se v současné době nalézá v Evropě (absolutní počet),
přičemž evropská a americká elektronická tržiště dohromady tvoří více jak dvě
třetiny celosvětového počtu všech elektronických tržišť.
Obrázek č.11 – Rozdělení elektronických tržišť dle regionů

Zdroj: eMarket Services, 2004

Budoucnost elektronických tržišť lze spatřovat především v oblasti vysoce
homogenní produkce, při které se výběr uskutečňuje pouze na základě cenové
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nabídky. V případě, kdy jde o specifický produkt nebo službu se ukazuje, že
suplementace

obchodních

jednání

počítačovými

aplikacemi

může

být

problematická. Chování celé řady firem dále naznačuje, že v případě rozhodnutí
o dodavateli je vedle ceny minimálně stejně důležitá kvalita plnění dodávky. Z
tohoto důvodu dá odběratel často přednost osvědčeným dodavatelům, a tedy
budování dlouhodobějších obchodních vztahů, před opakovaným vypisováním
cenově orientovaných elektronických výběrových řízení.

2.6 Business-to-Consumer elektronické obchody
Zatímco o elektronickém obchodování v oblasti B2B lze hovořit v souvislosti
s využívání systémů elektronické výměny dat již od šedesátých let dvacátého
století,

B2C elektronické obchody se objevily až v souvislosti s masovým

rozšířením Internetu. Jak již bylo zmíněno výše, Internet se velice rychle stal
základním komunikačním médiem elektronického obchodování, přičemž B2C
elektronické obchody jsou právě na využití Internetu založeny. Dostatečný
přístup k tomuto médiu (konektivita) je tedy základní podmínkou pro rozvoj
B2C elektronického obchodování. Na rozdíl od obchodních společností, jež ve
velké většině v současné době již disponují vhodným připojením k Internetu, u
individuálních spotřebitelů je situace o poznání horší. Právě nedostatečná
konektivita ze strany individuálních spotřebitelů představuje velkou překážku
rozvoje B2C elektronického obchodování. Nepříznivější situace v tomto ohledu
vládne v USA. Ty se tak díky svým předpokladům okamžitě staly průkopníkem
a zároveň světovým leaderem dle objemu B2C transakcí.
Stejně jako v případě B2B elektronických obchodů se odhady jednotlivých
společností zabývajících se výzkumem trhu o objemu celosvětového B2C
elektronického obchodování významně odlišují. Společným znakem těchto
předpovědí je však dynamický růst objemu B2C elektronického obchodování.
Například dle analytické společnosti IDC činil v roce 2000 celosvětový objem
B2C elektronických obchodů zhruba 59 miliard USD, přičemž odhady na rok
2005 hovoří již o 387 miliardách USD, což představuje průměrný meziroční
nárůst více než 45%. Tento nárůst pak dokumentuje Obrázek č.12.
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Obrázek č.12 – Objem celosvětového B2C elektronického obchodování
(v mld. USD)

Zdroj: IDC, 2004

Ze srovnání odhadů společnosti IDC o růstu B2B elektronických obchodů a
B2C elektronických obchodů pak vyplývá, že podíl B2C elektronických
obchodů na všech elektronických obchodech představuje v současné době méně
jak 10%, přičemž tento podíl neustále klesá. Paradoxní tak je, že široká
veřejnost si pod pojmem elektronické obchodování často představí právě B2C
elektronické obchody, ty však přestavují pouze zlomek všech elektronických
obchodů.
I přes to, že on-line nakupování má v USA pro růst velmi dobré podmínky, B2C
elektronické obchody zde stejně jako v ostatních státech činí pouze zlomek
celkového maloobchodního prodeje (tento podíl činil v USA dle US Census
Bureau v roce 2000 pouze 0,9%, v roce 2003 pak 1,3%). Tempo růstu on-line
nákupů je však v současné době mnohem vyšší než tempo růstu celkových tržeb
maloobchodníků (v roce 2001 vykázal dle US Census Bureau maloobchodní
prodej v USA celkový růst 3,3%, zatímco růst objemu elektronického
obchodování činil zhruba 20%) a tento trend bude dle předpokladů zachován i
v nejbližší budoucnosti. Význam B2C elektronického obchodování tak bude
v budoucnu narůstat, neboť podíl elektronických obchodů na celkovém
maloobchodu se bude dále zvětšovat.
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2.6.1 Základní charakteristika B2C elektronických obchodů
Elektronický obchod typu B2C je v podstatě elektronickou formou non-store
retailingu 9, a proto se ve srovnání s tradičním maloobchodním prodejem
vyznačuje v první řadě specifiky katalogového (zásilkového) prodeje. Teprve až
vedle toho má virtuální obchod některé unikátní vlastnosti, které vyplývají z
jeho elektronické formy. V tradičním katalogovém prodeji je prodejna obvykle
nahrazena tištěným katalogem a objednávkovým formulářem. Komunikace mezi
prodejci a jejich zákazníky probíhá prostřednictvím klasické pošty a distribuce
zboží je společně s platbou zajišťována kurýrní společností. V elektronickém
obchodě je papírový katalog nahrazen nejčastěji katalogem webovým a pro
komunikaci se používá webového prohlížeče a Internetu. Distribuci a platbu za
zboží většinou zajišťují stejně jako v případě katalogového prodeje kurýrní
služby. V případě digitálního zboží nebo služeb, jako je například software,
různé multimediální aplikace atd., může být platba i distribuce provedena
elektronickou formou (viz. přímý elektronický obchod, kapitola 2.3 Tradiční vs.
přímý a nepřímý elektronický obchod).
Na rozdíl od katalogového prodeje je však elektronický obchod dostupnější
(objednání a doručení tištěného katalogu vs. návštěva elektronického obchodu),
rychlejší (rychlost doručení tištěného katalogu, objednávek, popř. i platby a
distribuce vs. prohlídka nabídky internetového obchodu, odeslání webového
formuláře, popř. platby a distribuce prostřednictvím Internetu), flexibilnější
(možnosti změny nabízeného zboží ve vytištěném katalogu vs. změny na
webových

stránkách),

multimediálnějští

(možnost

obohacení

internetové

nabídky o ukázky zvukové, video nebo virtuální reality), automatizovanější
(možnost rychlého vyhledávání a porovnávání zboží) a levnější (náklady na tisk
a rozesílání katalogů vs. náklady na vytvoření a publikování webových stránek)

9

Máchová (2000) definuje non-store retailing jako alternativní způsob prodeje potravin a
jiného spotřebního zboží, kdy si zákazník může vybrat a obdržet požadované zboží, aniž by
musel fyzicky navštívit obchodní centrum nebo obchod.
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Ve srovnání s tradičním obchodem není elektronický obchod limitován
fyzickým prostorem, a proto může nabídnout širší sortiment, případně se
naopak vzhledem k neexistenci geografických omezení úzce specializovat.
Právě neexistence geografických omezení a z toto plynoucí globální rozsah je
výraznou charakteristikou elektronických obchodů. Dalšími často uváděnými
přednostmi internetového obchodu jsou možnost platit za zboží pomocí
elektronických platebních prostředků a nepřetržitá otevírací doba (24 hodin
denně, 7 dní v týdnu).
Významnou výhodu má elektronický obchod také v oblasti uspokojování
individuálních potřeb zákazníků a marketingu. Využití informačních a
komunikačních technologií umožňuje poměrně jednoduché vyhledávání, sběr,
zpracování a uchování osobních dat. Právě zpracovávání osobních údajů
představuje

důležitý

nástroj

používaný

v elektronickém

obchodu.

Sběr

informací o zákazníkových potřebách, zálibách, nákupních zvyklostech atd.
totiž umožňuje vytvořit profil zákazníka. V této souvislosti se pak mluví o tzv.
personalizaci elektronického obchodu.
Personalizace

elektronického

obchodu

v

podstatě

znamená

dynamické

přizpůsobení chování, obsahu a vzhledu webových stránek individuálnímu
spotřebiteli. Tato personalizace přitom vychází nejen z průběžné analýzy, ale i
z databáze obchodních a marketingových dat, z báze zákaznických informací a
z obchodních pravidel definujících obchodní strategii. Nejčastějším příkladem
takovéto personalizace elektronického obchodu je generování obsahu webových
stránek na základě historie nákupů a chování zákazníka, popř. na základě údajů,
které o sobě zákazník uvedl při registraci. Těchto informací se pak využívá
k nabídce produktů a služeb, u nichž lze předpokládat zájem zákazníka, popř.
k volbě obchodní strategie, tzn. nabídky s důrazem na cenu, na kvalitu nebo
například na design. Obsah týchž webových stránek je proto pro různé
zákazníky různý.
Profil zákazníka je využíván nejen ke zlepšení obsluhy, ale také při cílené
inzerci, kdy je pravděpodobnost zaujetí reklamou ze strany uživatele mnohem
větší, než při masové inzerci zaměřené na široké spektrum potenciálních
zákazníků. Distribuce informací elektronickou cestou přitom umožňuje snížit
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celkové náklady na distribuci informací. Křovák (2001) uvádí, že v případě
elektronického obchodu výdaje na marketing odčerpají zhruba 5% ze zisku,
zatímco v případě katalogového prodeje se jedná zhruba o 22%.
Využití Internetu jako distribučního kanálu má pochopitelně také své nevýhody.
Těmi jsou především anonymita prodeje a různá rizika spojená s elektronickými
platebními prostředky, osobními daty spotřebitelů, seriózností prodávajícího
atd. Právě bezpečnostní rizika, ať už subjektivní nebo objektivní,

spojená

s elektronickými platebními prostředky představují dle současných zkušeností
jednu z problematických oblastí B2C elektronického obchodu.

2.6.2 Vývojové etapy B2C elektronických obchodů
Již během poměrně krátké historie elektronického obchodování v oblasti B2C
lze

s požitím

modelu

zralosti

analytické

společnosti

Gartner

Group

identifikovat čtyři vývojové etapy B2C elektronických obchodů, a to Broadcast
(úroveň prohlížení), Interact (úroveň interaktivní), Transact (úroveň transakční)
a Integrate (úroveň integrace).
Broadcast (úroveň prohlížení) – základní úroveň B2C elektronického obchodu,
jež

představuje

zpřístupnění

základních

informací

pro

zákazníky

prostřednictvím některého z elektronických komunikačních kanálů, zpravidla
Internetu, v podobě webových stránek. Jedná se o statické webové stránky, jež
poskytují pouze základní informace o nabízeném zboží a službách, servisu,
obchodních a platebních podmínkách atd.
Interact (úroveň interaktivní) – kromě zpřístupnění základních informací je
v této úrovni B2C elektronického obchodu umožněna interaktivní komunikace
zákazníka a prodávajícího, například prostřednictvím kontaktního a servisního
střediska, zákaznického centra atd., jež vyřizují případné dotazy potenciálních
zákazníků.
Transact (úroveň transakční) – na této úrovni je kromě zpřístupnění základních
informací a interaktivní komunikace také umožněno dané zboží nebo službu si
prostřednictví webového rozhraní objednat.
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Integrate (úroveň integrace) – tato úroveň představuje vrchol zralosti B2C
elektronického obchodu. Na této úrovni dochází k elektronickému propojení
samotného virtuálního obchodu s distributory a dalšími články dodavatelského
řetězce. K faktickému spuštění splnění objednávky pak dochází okamžitě po
odeslání ze strany spotřebitele, neboť jeho požadavek je okamžitě zaregistrován
a zpracován u dodavatelů daného produktu nebo služby.
Zatímco na základních úrovních se jedná převážně pouze o organizačně,
systémově,

technologicky

a

zejména

pak

nákladově

nepříliš

náročný

elektronický marketing, na třetí a především pak čtvrté úrovni zralosti je nutné
vybudovat mnohem náročnější komplexní obchodní systém založený na
perfektní logistice a celé řadě nových technologiích obchodního provozu,
jejichž zavedení představuje nemalou počáteční investici.

2.6.3 Architektura B2C elektronického obchodu
Internetový (virtuální) obchod je speciální aplikace provozovaná na straně
serveru, ke které uživatel (spotřebitel) přistupuje prostřednictvím webového
prohlížeče (browseru) (Hladký, 1998). Na základě tohoto principu se virtuální
obchod rozděluje na část klientskou a část serverovou.
Klientská strana internetového obchodu je z pohledu kupujícího sledem
webových stránek, kterými prochází stejným způsobem jako na klasickém
neobchodním webovém serveru a které jsou vytvářeny dynamicky implementací
dat z databázového systému do předem připravených šablon, což zabezpečuje
neustálou kontinuitu mezi tím, co je nabízeno ve virtuálním obchodu a tím, co
je k dispozici na skladě. Takto to ovšem funguje pouze na úrovni Integrate, kdy
dochází k propojení jednotlivých dodavatelů a distributorů. U ostatních úrovní
je častým případem to, že skutečný stav skladových zásob se odlišuje od
množství uvedeného na webových stránkách daného elektronického obchodu.
Nákup pak probíhá tak, že kupující ukládá vybrané zboží do virtuálního
nákupního košíku, přičemž může jak přidávat, tak odebírat zboží, realizovat
kontrolní součty atd. Poté co je zákazník s výběrem zboží hotov, vybere si
z nabídky

internetového

obchodu

způsob

zaplacení

a

doručení

zboží.
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Zákazníkovi je předložen účet včetně daně, poštovného, dopravy, slev atd.
Pokud zákazník s účtem souhlasí, je buď přímo vyzván k zaplacení nebo je mu
oznámeno předpokládané doručení zboží (například při nákupu na dobírku).
Serverová (neuživatelská) strana virtuálního obchodu je nepoměrně složitější.
Její základ tvoří webserver, který zajišťuje komunikaci s prohlížečem uživatele.
Webserver může zajišťovat také některé bezpečnostní funkce, například
kryptování přenášených dat, autorizaci nebo autentifikaci.
V současné době se také v oblasti B2C elektronických obchodů prosazuje
využití technologie tzv. softwarových agentů. Softwaroví agenti představují
virtuální bytosti, které dokáží sami vést jednání, uzavírat obchody, smlouvat při
aukcích nebo provádět jiné úlohy tak, aby ušetřili čas a prostředky nejen
obchodníků, ale i zákazníků. Úkolem jednodušších agentů, často ve formě
nákupních nebo srovnávacích softwarových robotů, je obvykle vzájemné
porovnávaní

výrobků

a

jejich

cen,

vypracovávání

rešerší

a

realizace

jednoduchých operací. Pokročilejší koncepty představují kompletní virtuální
bytosti, které vyhoví tzv. Turingovu testu, kdy uživatel během komunikace
nerozpozná, že na jeho otázky odpovídá počítač (Terhörst, 1999).

2.6.4 Profil zákazníka elektronického obchodu
Stále více a více lidí v současné době používá při rozhodování o nákupu
určitého výrobku či služby Internet, především pak jako primární zdroj
informací o nabídce. Tito lidé hledají detailní informace o daném výrobku nebo
službě, jeho ceně, technických parametrech a porovnání vlastností či různé
recenze a hodnocení. Poté však většina preferuje nákup v tradičním obchodě,
kam už přichází jako velmi informovaný zákazník, který přesně ví, co poptává.
Menší část se pak rozhodne pro nákup prostřednictvím elektronického obchodu.
Ačkoliv počet on-line nákupů v současné době představuje pouze malé procento
celkového maloobchodního prodeje, spotřebitelé jsou všeobecně elektronickým
obchodům pozitivně nakloněni a jsou jen velmi malé pochybnosti o rostoucím
významu této formy obchodování. Spotřebitelé pouze potřebují čas na adaptaci
na nové prostředí. Jakmile uživatel uskuteční svůj první on-line nákup úspěšně
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a je spokojen, je zpravidla velmi vysoká pravděpodobnost, že se stane
pravidelným zákazníkem elektronických obchodů.
Údaje analytické společnosti Jupiter Research ukazují, že na Internetu
v současné době více nakupují uživatelé, kteří jej využívají již delší dobu.
Zatímco mezi uživateli s kratší než roční zkušeností s Internetem je 20 %
zákazníků elektronických obchodů, u uživatelů, kteří se na Internetu pohybují
mezi jedním a dvěma roky je to již 29%. Mezi uživateli s delší jak dvouletou
zkušeností je pak dokonce 43% zákazníků elektronických obchodů.
V roce 2004 využilo služeb některého z internetových obchodů dle společnosti
Jupiter Research v průměru 30% uživatelů Internetu. Dle odhadů téže
společnosti bude v roce 2008 služeb elektronických obchodů využívat již
zhruba 50% internetových uživatelů, což jen v USA přestavuje obrovský trh s
více než 100 milionů spotřebitelů. Poměrně zajímavé je pak zjištění společností
Accenture a Online Insight, že skupinou, která nakupuje na Internetu
v současné době nejvíce, nejsou mladí lidé, tj. do 35 let, ale lidé ve věku 35 let
a starší, kteří nakupují téměř 70 % všeho zboží prodávaného on-line.
Mezi nejčastěji poptávané zboží zákazníků elektronických obchodů v současné
době patří knihy, hudba, textil, elektronika, turistické služby, výpočetní
technika,

vstupenky

na

kulturní

akce

a

filmy.

Procento

spotřebitelů

nakupujících na Internetu daný sortiment je prezentováno na Obrázku č.13.
Obrázek č.13 – Nejčastěji nakupované zboží prostřednictvím
elektronického obchodu (% spotřebitelů kupujících daný sortiment)

Zdroj: Tailor Nelson Sofres, 2002
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Většinu internetových obchodů v současné době uskuteční ženy (51,4%) a dle
odhadů společnosti Jupiter Research bude jejich podíl na on-line nákupech dále
růst. Průměrná částka utracená ženou prostřednictvím této formy obchodování
za jeden rok je ale nižší než v případě mužů. To je dáno rozdílem v poptávaném
sortimentu. Zatímco muži nakupují často spotřební elektroniku, sportovní
vybavení a výpočetní techniku, u žen jde o textil, věci osobní potřeby,
kosmetiku a potraviny. Částka utracená on-line za jeden rok je také závislá na
délce zkušenosti s elektronickým obchodováním – údaje z praxe ukazují, že
hodnota nákupů se zpravidla zdvojnásobí po třech letech využívání služeb
elektronického obchodování. V současné době se průměrná částka utracená
jedním spotřebitelem za jeden rok prostřednictvím elektronických obchodů
pohybuje zhruba mezi 500 – 700 USD.
Tabulka č.1 - Průměrná hodnota on-line nákupů na jednoho
spotřebitele za rok (v USD)
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Ženy

Muži

Průměr

477
515
559
606
658
718

510
551
597
648
707
767

492
532
576
626
681
741

Zdroj: Jupiter Research, 2003, pozn. roky 2004 – 2007 odhad

Dle šetření společnosti AC Nielsen je hlavním motivem využití služeb
elektronických obchodů úspora času, nepřetržitá otevírací doba a s tím spojené
možnosti, lepší cenová nabídka, lepší orientace v nabízeném zboží, šíře
sortimentu, možnost lepšího srovnání jednotlivých produktů a celkově lepší
informace o produktu. Někteří respondenti také uvádějí jako jeden z důvodů online nákupu svobodu rozhodování a absenci tlaku ze strany prodejního
personálu.
Jako hlavní překážky elektronického obchodování pak spotřebitelé často
uvádějí především technické problémy webových stránek on-line obchodů a
jejich matoucí design, dále obavy ze zneužití platební karty, obavy ze zneužití
osobních

údajů

a

nedůvěryhodnost

internetových

prodávajících.

Tyto

nedostatky lze ovšem ve větší míře v současné době poměrně úspěšně
eliminovat, např. ve formě vhodně zvolené technologie.
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2.6.5 Současné

trendy

a

perspektiva

B2C

elektronických

obchodů
Počátek komerčního využití Internetu v polovině devadesátých let dvacátého
století a s tím spojený příchod nových obchodních modelů je charakteristický
tím, že se zavedené firmy do oblasti elektronického obchodování příliš nehrnuly
a spíše vyčkávaly, jak se bude situace dále vyvíjet. Tím se otevřely možnosti
pro společnosti operující pouze ve virtuálním prostředí Internetu, pro něž se
vžilo

označení

dot.com.

Tyto

společnosti

jako

nový

obchodní

model

zaznamenaly ve svých počátcích raketový růst, a to nejen v počtu nově
založených společností, ale i v ceně akcií a následně v tržní kapitalizaci.
Náklady na založení virtuálního elektronického obchodu se ve srovnání
s tradičním obchodem jevily zanedbatelné a trh se teprve utvářel, proto
převládala nálada zaujmout první místo na trhu. Hlavním požadavkem investorů
do dot.com společností byl z počátku růst obratu, nejlépe ve stovkách či tisících
procent ročně, a z toho vyplývající podíl na trhu. Na zisk, resp. na ztrátu se
zpočátku příliš nehledělo. Postupně ovšem začínalo být zřejmé, že návratnost
investic může být problematická. Když se poté mnoho dot.com společností
dostalo do finančních problémů, euforii nahradilo vystřízlivění.
Původní prognózy, že v budoucnu budou zákazníci uskutečňovat obchody jen a
pouze přes Internet, se ukázaly jako mylné, stejně jako názor, že dot.com
společnosti měly dostatek času na experimentování a nyní vyklidí pozice
tradičním obchodníkům. Pravda totiž leží zřejmě někde uprostřed. V současné
době se prosazuje jakýsi hybridní model, v němž zavedené firmy využívají
Internetu jako dalšího distribučního kanálu a naopak čistě virtuální firmy
přenáší své obchodní aktivity i mimo Internet.
Současný vývoj ukazuje, že elektronické obchodování se výrazně prosazuje
pouze u určitého sortimentu, jako např. knihy, hudba, textil, elektronika,
turistické služby či výpočetní technika, u něhož může v blízké budoucnosti
Internet představovat hlavní prodejní kanál. Na druhou stranu, ačkoliv
elektronické obchodování nepředstavuje v současné době v ostatních oblastech
maloobchodu z pohledu objemu on-line nákupů vážnou hrozbu pro tradiční
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obchodníky, elektronické obchodování výrazně mění chování spotřebitelů a
tomu se budou muset přizpůsobit i tradiční prodejci. Spotřebitelé totiž stále
častěji upřednostňují tzv. kombinovaný způsob prodeje, kdy Internet slouží jako
velmi jednoduchý prostředek k rychlému získání detailních informací o
nabídce, samotná realizace nákupu ale přitom probíhá v tradičním obchodě.
Vzájemná komunikace mezi prodávajícím a spotřebitelem se tedy přesouvá do
oblasti Internetu. To na jedné straně vyžaduje od tradičních obchodníků využití
Internetu jako nezbytného distribučního kanálu pro zveřejnění aktuální nabídky
a dalších informací, ale na druhé straně dává tradičnímu prodejci možnost
získávat individuální profily jednotlivých zákazníků a tedy zkvalitnit obsluhu
zákazníka a celkově zefektivnit marketingové aktivity. Podcenění těchto
nových tržních podmínek může pro tradiční prodejce znamenat pokles obratu
nebo ztrátu image.

2.7 Shrnutí
Důsledkem působení technologií páté tzv. Kondratěvovské vlny je vznik „nové
ekonomiky“ a příchod elektronického podnikání a elektronického obchodování,
jež lze definovat jako sérii procesů sledujících konkrétní cíl, zahrnujících více
než jeden subjekt a realizovaných elektronickými prostředky, resp. sérii procesů
spojených s průběhem obchodních transakcí a realizovaných elektronickými
prostředky. Za první formu elektronického obchodu lze označit obchody
uzavírané prostřednictvím faxu. Přenos dat, se kterými by se dalo dále
plnohodnotně pracovat, však umožnila teprve elektronická pošta. Na systémy
elektronické pošty pak navázaly systémy elektronické výměny dat, které dnes
představují významný element elektronického obchodování, neboť většina
elektronických obchodů současné doby (dle objemu) je uskutečňována právě
s využitím některého ze systémů elektronické výměny dat.
První systémy elektronické výměny dat ve formě tradičních EDI systémů se
objevily zhruba na počátku sedmdesátých let dvacátého století. K jejich
rozšíření ve větším měřítku došlo ale až ve druhé polovině osmdesátých let
dvacátého století a zejména pak v devadesátých letech dvacátého století.
Využití systémů elektronické výměny dat bylo ovšem dlouhou dobu z celé řady
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důvodů poměrně problematické, neboť bylo spojeno s nemalými zřizovacími a
provozními

náklady,

což

společně

s

velkým

množstvím

používaných

komunikačních protokolů a standardů pro přenos zpráv zabraňovalo masovému
rozšíření systémů elektronické výměny dat a potažmo tak elektronického
obchodování.

To

pak

bylo

dlouhou

dobu

záležitostí

pouze

velkých

podnikatelských subjektů, u nichž dosažené úspory ospravedlnily vysoké
náklady spojené jak s implementací samotnou, tak s chodem tradičních EDI
systémů.
K výrazné změně situace v oblasti elektronického obchodování došlo ve druhé
polovině devadesátých let dvacátého století. V této době dosáhl Internet
takového rozšíření, že začal být komerčně využíván a ve velmi krátké době se
stal základní komunikační platformou elektronického obchodování. Ačkoliv je
dnes

elektronické

obchodování

charakteristické

velkým

množstvím

používaných komunikačních technologií, jejich společným jmenovatelem je
právě Internet.
Existence veřejné globální datové sítě společně s příchodem jazyka XML
otevřely možnosti elektronického obchodování celé řadě subjektů, pro než
využití tradičních EDI systémů nepředstavovalo vhodné či optimální řešení a
výrazně tak změnily tvář současného elektronického obchodování. Došlo totiž
nejen k rozšíření tradičních EDI systémů o technologii Web to EDI, ale také ke
vzniku zcela nového formátu elektronické výměny dat ve formě moderních EDI
systémů, dále ke vzniku elektronických tržišť a především pak ke vzniku zcela
nových

oblastí

elektronického

obchodování

ve

formě

B2C

a

C2C

elektronických obchodů.
Využití Internetu a jazyka XML tak přineslo významný impulz pro celou oblast
elektronického obchodování. Ačkoliv se odhady jednotlivých společností
zabývajících se výzkumem trhu o objemu celosvětového elektronického
obchodování významně odlišují, společným znakem těchto odhadů je obrovský
nárůst elektronického obchodování. Tempo růstu elektronických obchodů je
v současné době vyšší než tempo růstu ostatních (ne-elektronických obchodů) a
podíl elektronického obchodování na celkovém obchodování tak neustále
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narůstá. Dle předpokladů bude tento trend pravděpodobně pokračovat i
v budoucnu.
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3 Moderní

technologie

a

změna

přístupu

k organizaci dodavatelského řetězce
Elektronické obchodování, jež bylo podrobeno rozboru v předchozí kapitole, se
v současné době začíná čím dál tím více prosazovat na úkor tradičních (neelektronických) obchodů. Tento rostoucí význam elektronického obchodování
s sebou ovšem přináší významné dopady na zavedené obchodní modely a na
způsoby interakce jednotlivých subjektů v dodavatelském řetězci. Právě změna
zavedených

obchodních

modelů

informačních

a

komunikačních

obchodování

je

předmětem

v souvislosti
technologií

zkoumání

s
a

v této

příchodem
nástrojů

části

moderních

elektronického

práce.

Základním

východiskem pro analýzu změny řízení dodavatelského řetězce je na straně
jedné tzv. tradiční přístup k dodavatelskému řetězci, na straně druhé tzv.
moderní přístup k dodavatelskému řetězci, jehož principy jsou pro účely této
práce odvozeny na základě analýzy současných trendů v otázce uspořádání
vztahů v dodavatelských řetězcích. Na rozdíl od přístupu tradičního, moderní
přístup je právě na využití moderních informačních a komunikačních
technologií a nástrojů elektronického obchodování založen.

3.1 Tradiční přístup k dodavatelskému řetězci
Tradičním přístupem k dodavatelskému řetězci se rozumí soubor principů, jež
po dlouhé období, zejména pak, jak uvádí Christopher (1998), mezi druhou
světovou válkou a osmdesátými lety dvacátého století, představoval základní
východisko pro organizaci jednotlivých dodavatelských řetězců. Osmdesátými
lety dvacátého století aplikace tradičních principů ovšem nekončí, dominantní
postavení tradičního přístupu však začíná být ohrožováno přístupem moderním.

3.1.1 Přístup k optimalizaci
Teoretický

koncept

dodavatelského řetězce

jako

vzájemně

propojeného

systému, ve kterém aktivita jednotlivých článků tohoto systému přidává určitou
část celkové hodnoty produktu nebo služby, jež odpovídá hodnotě, kterou jsou
spotřebitelé za daný produkt nebo službu ochotni zaplatit, definoval poprvé na
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počátku osmdesátých let dvacátého století Porter (1980). Do této doby bylo
cílené řízení dodavatelského řetězce jako prostředku pro dosažení optimálního
stavu v oblasti materiálových, informačních a finančních toků v celém
produkčním cyklu, tedy od prvního dodavatele až ke konečnému spotřebiteli,
velkou neznámou. Interakce jednotlivých subjektů a koordinace vzájemných
aktivit v dodavatelském řetězci byla založena čistě na tržním principu a prostor
pro optimalizaci byl spatřován především uvnitř jednotlivých subjektů.
Tradiční přístup je tak charakteristický zaměřením se především na procesy
vnitřní, resp. na činnosti v těchto vnitřních procesech probíhající, zejména pak
na jejich nákladovou efektivnost. Každý dodavatelský řetězec totiž představuje
soubor mnoha procesů, přičemž procesem se rozumí vzájemně propojené dílčí
činnosti, které ve své posloupnosti transformují vstupy na požadované výstupy
(Truneček, 2003). Jednotlivé procesy v každém řetězci se člení právě na
procesy vnitřní (interní), tedy probíhající pouze v rámci jednotlivých subjektů,
a procesy vnější (externí), tedy procesy přesahují hranice jednotlivých
společností a probíhající tak mezi jednotlivými subjekty daného dodavatelského
řetězce. Žádný standardní seznam procesů ovšem neexistuje, jejich počet a
struktura se mezi různými dodavatelskými řetězci často odlišuje.
Základním teoretickým východiskem pro optimalizaci vnitřních procesů se
v rámci tradičního přístupu stal tzv. vědecký management (Taylor, 1911). Tento
koncept je představitelem tzv. funkčního managementu, který poprvé vymezil
již v roce 1776 Adam Smith ve svém díle The Wealth of Nations (Smith, 1991)
a který je založen na principu dělby práce. Prostředkem ke zvýšení celkové
podnikové efektivity je dle vědeckého managementu rozdělení jednotlivých
vnitřních procesů na dílčí podprocesy a

zefektivnění každého takovéhoto

podprocesu. Všechny procesy a jejich struktura jsou přitom chápany jako
předem dané. Veškerá činnost, která je nutná pro dosažení cílů dané organizace,
je tak členěna na co nejjednodušší operace s cílem nalezení nejlepší techniky
pro jejich provádění. To pak umožňuje zvýšit produktivitu práce při výkonu
dané operace. Právě takovéto řízení založené na dělbě práce se dlouhou dobu
ukazovalo jako optimální strategie, zvláště v prostředí hromadné výroby.
Ačkoliv byla metoda vědeckého managementu původně vyvinuta pouze pro
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dělnické profese, postupně našla uplatnění i v jiných oblastech.
Důsledkem optimalizace jednotlivých podprocesů je rozdělení firmy na
jednotlivá optimalizovaná pracoviště a oddělení, z nichž každé vykonává
nějakou činnost v rámci nějakého podnikového procesu. Tato pracoviště a
oddělení jsou přitom vzájemně oddělena jen proto, aby je management opět
propojil podle vlastního plánu. Každé z těchto pracovišť a oddělení využívá
takové metody práce a takovou organizační strukturu, které nejlépe vyhovují
jeho cílům a přispívají tak k jeho individuální optimalizaci.

3.1.2 Organizace vztahů v dodavatelském řetězci
Jak vyplývá z výše uvedeného, v tradičním přístupu je optimalizační úsilí
směrováno především na vnitropodnikové procesy. Externí procesy tak nejsou
ve středu zájmu a koordinace vzájemných aktivit (ve smyslu řízení vzájemných
závislostí 10) je ponechána tržním silám 11. Jednotlivé články v tomto přístupu k
dodavatelskému řetězci představují vzájemně konkurenční subjekty, neboť
každý článek sleduje své vlastní cíle a usiluje o získání co nejvýhodnějších
podmínek.
Minimální spolupráce mezi jednotlivými články a koordinace vzájemných
aktivit pouze prostřednictvím cenového systému je charakteristická poměrně
malou flexibilitou dodavatelského řetězce při reakci na výraznější změny
poptávky na trhu konečného spotřebitele. Informace z trhu konečného
spotřebitele se totiž šíří přes celý dodavatelský řetězec poměrně pomalu tak, jak
jednotlivé články postupně zaznamenávají změnu poptávky článku předchozího
a vysílají signál ohledně změny své poptávky dále. Poté co informace dorazí
k poslednímu článku směrem od spotřebitele, dojde v opačném pořadí k úpravě

10

Míra vzájemné závislosti je velmi důležitá, neboť v situacích, kdy neexistuje vzájemná
závislost není co koordinovat. S rostoucí mírou vzájemné závislosti pak roste také potřeba
koordinace vzájemných aktivit.

11

Prvotní zaměření se pouze na vnitropodnikové procesy je charakteristické zejména pro
evropské a americké společnosti. Poněkud odlišná situace vládla v Japonsku, kde společnosti
věnovaly velkou pozornost také budování dlouhodobých vztahů s obchodními partnery, tedy
kromě procesů interních také procesům externím.
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nabídky všech článků, až je nová poptávka spotřebitelů uspokojena. Tento
proces je vzhledem k dlouhé reakční době jednotlivých článků časově poměrně
náročný.
Obrázek č.14 – Reakce tradičního dodavatelského řetězce na změnu
poptávky na trhu konečných spotřebitelů

Využití tržního principu, tedy cenového systému jako koordinátora, navíc není
zcela zdarma, ale je spojeno s určitými vedlejší náklady, které jsou s
transakcemi mezi jednotlivými články dodavatelského řetězce spojené. Souhrn
těchto vedlejších nákladů bývá označován termínem transakční náklady (Coase,
1937). Tyto vedlejší náklady je pak možné rozdělit na náklady ex ante a
náklady ex post. Ex ante transakční náklady jsou vedlejší náklady spojené
s eventualitami, které nejsou před uzavřením kontraktu známé a náklady
spojené s eventualitami, které jsou sice před uzavřením kontraktu známé, ale
z různých důvodů je není možné do daného kontraktu všechny zahrnout. Ex
post vedlejší náklady jsou pak náklady spojené s monitorováním transakce a
s jejím případným vynucením.
Zpravidla se rozlišují tři hlavní determinanty těchto transakčních nákladů
(Williamson, 1975), a to specifičnost aktiv, nejistota a frekvence transakcí.
Specifičnost aktiv označuje stupeň složitosti transakce. Čím je daná transakce
složitější, tím jsou větší také transakční náklady. Stejné je to také s nejistotou,
jež danou transakci provází. Čím větší je nejistota o budoucím stavu transakcí
nebo závazcích z nich vyplývajících, tím je obtížnější ošetřit daný vztah
smluvně. Co se týče frekvence transakcí, transakční náklady jsou vysoké
zpravidla u transakcí s nízkou frekvencí. Tedy zvláště v případě vysoké
specifičnosti aktiv, vysoké míry nejistoty a malé frekvence transakcí transakční
náklady rostou.
Racionálním chováním každé firmy je transakční náklady minimalizovat. Coase
(1937) pak říká, že pokud jsou náklady na transakce organizované v rámci
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firmy nižší, než transakční náklady spojené s vyžitím cenového mechanismu,
dojde k internalizaci těchto transakcí a koordinaci aktivit pak namísto cenového
systému provádí management firmy. Z existence transakčních nákladů tak
vyplývá, že přestože jsou alternativní metody koordinace samy o sobě nákladné
a z mnoha hledisek nedokonalé, mohou být preferovány oproti trhu s jeho
cenovým systémem.
Internalizace transakcí v prostředí dodavatelského řetězce bývá označována
jako vertikální integrace (Grossmann, 1986). Ačkoliv mohou být náklady na
transakce v rámci vertikální integrace nižší než v případě trhu, v otázce
flexibility

vykazuje

vertikální

integrace

dodavatelského

řetězce

stejné

nedostatky jako tržní organizace transakcí. To je dáno jednak hierarchickou
strukturou, ale rovněž podstatou vertikální integrace, jež představuje navázání
velkého množství kapitálu ve formě fyzických aktiv. Vertikálně integrované
společnosti totiž často vlastní nejen výrobní proces, ale také sklady, distribuční
centra, vlastní dopravní služby atd. a někdy také řadu podpůrných aktivit, které
s předmětem podnikání dané společnosti přímo nesouvisejí. Velká část
finančních prostředků je také vázána ve formě pracovního kapitálu zahrnující
zásoby materiálu, polotovarů, nedokončenou výrobu, zásoby hotových výrobků
atd.
S rostoucí velikostí vertikálně integrované organizace náklady na transakce
organizované v rámci vertikálně integrované společnosti samozřejmě také
rostou. Williamson (1985) pak v této souvislosti říká, že optimální organizační
strukturu dodavatelského řetězce představuje vzhledem k transakčním nákladům
na jedné straně a rostoucím administrativním nákladům na straně druhé
kombinace tržních transakcí a transakcí probíhající v rámci vertikálně
integrované organizace. Jinými slovy, extrémní případy, tedy čistě tržní
organizace celého dodavatelského řetězce na jedné straně a vertikální integrace
celého dodavatelského řetězce na straně druhé, nepředstavují většinou optimální
organizaci transakcí v prostředí tradičního přístupu k dodavatelskému řetězci.
Implulz k vertikální integraci zpravidla vychází od nejvýznamnějšího článku
daného dodavatelského řetězce. Je to ten článek, který zajišťuje celý proces
směrem ke konečnému spotřebiteli, tedy ten, který vlastní obchodní značku,
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pod kterou jsou finální produkty nebo služby konečnému spotřebiteli
distribuovány. Tomuto článku konečný spotřebitel platí, i když třeba
prostřednictvím nějakého distribučního kanálu. Tento článek také rozhoduje o
finančních tocích v celém dodavatelském řetězci. Tímto nejvýznamnějším
článkem dodavatelského řetězce byli po dlouhé období zejména výrobci,
z jejichž strany často také impulz k internalizaci transakcí formou vertikální
integrace vycházel. To bylo dáno celkovými tržními podmínkami. Po druhé
světové válce bylo spotřební zboží nedostatkové a výrobci se těšili velmi
dobrému postavení. Toto významné postavení jim pak umožňovalo získávat
velkou část vytvořené hodnoty a zisku z celého dodavatelského řetězce a snáze
tak akumulovat kapitál potřebný k vertikální integraci. Mnoho výrobců tak bylo
v důsledku aplikací principů tradičního přístupu vertikálně integrováno s cílem
zajistit výrobu všech klíčových komponent a strategických prvků. Pouze výroba
jednoduchých součástí s nízkou přidanou hodnotou byla přenechána jejich
dodavatelům. Jako příklad lze uvést automobilový průmysl v USA, kde tzv.
největší trojka výrobců - GM, Chrysler a Ford sama navrhovala a vyráběla
většinu nejdůležitějších součástí automobilu. Pouze výroba méně důležitých
komponent byla přenechána jejich dodavatelům 12.

3.2 Moderní přístup k dodavatelskému řetězci
Tradiční přístup k dodavatelskému řetězci představoval po dlouhé období
základní východisko pro organizaci jednotlivých řetězců. V osmdesátých letech
dvacátého století se však objevily první výraznější známky odchylek od
tradičních principů (Lummus, 2000). Právě toto období tak lze označit za
počátek současného reorganizačního úsilí, které lze vysledovat u celé řady
dodavatelských řetězců a které je charakteristické právě opouštěním tradičních
principů a aplikací principů zcela odlišných. Důsledkem nahrazování tradičního
přístupu přístupem moderním je pak samozřejmě vznik zcela nové organizační
struktury dodavatelského řetězce.

12

Automobilka Ford dosáhla dokonce takového stupně vertikální integrace, že vlastnila
kaučukovníkové plantáže s cílem zajistit dostatek materiálu pro výrobu pneumatik pro své
vozy.
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Postupné opouštění tradičních principů je důsledkem působení mnoha faktorů.
Nejvýznamnějším je pravděpodobně změna všeobecných tržních podmínek,
neboť sílící konkurence vedla k nasycení poptávky na mnoha produktových
trzích, čímž vzrostly požadavky na pružnou výrobu, na flexibilitu společností
při obsluze jednotlivých trhů a na respektování individuálních preferencí
konečných spotřebitelů. To však klade vysoké nároky nejen na efektivitu
jednotlivých činností, ale celých procesů, a to jak uvnitř jednotlivých
společností, tak za jejich hranicemi. Přechod k modernímu přístupu pak byl
rovněž podpořen definicí tzv. procesního managementu, dále příchodem
teoretického konceptu dodavatelského řetězce a v neposlední řadě pak
obrovským rozvojem v oblasti moderních informačních a komunikačních
technologií, jež se staly hlavním nástrojem optimalizace v rámci moderního
přístupu k dodavatelskému řetězci.

3.2.1 Přístup k optimalizaci
Základem moderního přístupu je, na rozdíl od přístupu tradičního, optimalizace
celého dodavatelského řetězce. Jde tedy o to zefektivnit nejen činnosti, resp.
procesy probíhající uvnitř jednotlivých společností, ale také ty, které probíhají
za jejich hranicemi. Hayes (1995) uvádí, že právě zefektivnění činností
probíhajících za firemními hranicemi dnes představuje hlavní podmínku pro
dlouhodobou konkurenceschopnost jednotlivých řetězců, a potažmo tak
jednotlivých jejich článků. Christiaanse (1999) k tomu dodává, že klíčem
k celkové optimalizaci je vysoký stupeň spolupráce, a to jak uvnitř jednotlivých
subjektů, tak za jejich hranicemi.
Celková optimalizace v rámci moderního přístupu je pak založena na aplikaci
tří základních principů – komunikace, spolupráce a kooperace, a to jak uvnitř
jednotlivých společností, tak na úrovni dodavatelského řetězce. Komunikace
zahrnuje vzájemné sdílení informací, spolupráce vzájemné sladění činností a
kooperace pak společné řešení problémů a společnou strategii. Každý z těchto
principů představuje nadstavbu principu předchozího, tj. komunikace je
základem,

jejím rozšířením

je

spolupráce

a

rozšířením

spolupráce

je
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kooperace 13. V nejvyspělejším stádiu (kooperace) jde pak v podstatě o to
pracovat společně při dosahování společného cíle, kterým je obsluha konečného
spotřebitele a sdílet přitom nejen informace, ale rovněž znalosti, schopnosti,
rizika, náklady a zisky.
Z toho je patrné, že celková optimalizace vyžaduje integraci všech procesů,
tedy všech materiálových, informačních a finančních toků napříč celým
dodavatelským řetězcem. Jako integrační nástroj a prostředek k dosažení
celkově optimalizovaného řešení jsou využívány moderní informační a
komunikační

technologie

a

nástroje

elektronického

obchodování.

Celý

integrační proces přitom probíhá zpravidla ve dvou fázích. V první fázi dochází
k integraci vnitřní, tedy v rámci jednotlivých společností, ve druhé pak
k integraci vnější, jež zahrnuje integraci jednotlivých společností v daném
dodavatelském řetězci.
Racionálním chováním každého podniku je realizovat nejprve vnitřní (první
fáze) a posléze vnější integraci (druhá fáze) a integrující systémy pak navzájem
propojit. Zkušenosti z praxe ovšem naznačují, že mnohé firmy se v tomto
ohledu chovají dosti iracionálně, neboť zaměřují svou pozornost zejména na
procesy externí, což pak často vede k realizaci integrace vnější bez existujícího
zázemí v podobě integrace vnitřní. To je ovšem zcela nelogické, neboť, jak
bude ukázáno dále, dosažení přínosů z vnější integrace se neobejde bez
realizace integrace vnitřní.
3.2.1.1 Fáze 1 - Vnitřní integrace
První fáze, tedy vnitřní integrace jakožto prostředek pro dosažení vnitřní
optimalizace, je logickým pokračováním dlouhodobé aplikace vědeckého
managementu, jehož cílem je právě zefektivnění činností probíhajících uvnitř
jednotlivých firem. Významný rozdíl je ovšem v použitých metodách a
nástrojích. Funkční řízení se v optimalizačním úsilí zaměřuje na výstupy

13

Za určitou formu spolupráce lze označit již samotné sdílení informací. Jedná se ovšem
pouze o pasivní spolupráci. Komunikace je tak vyčleněna ze spolupráce právě pro rozlišení
mezi aktivní a pasivní spoluprací.
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(výsledky). Podnik se považuje pouze za výrobní funkci, rozhodující jsou
objem a rychlost, tedy co největší objem v co nejkratším čase. Ačkoliv
optimalizace zaměřená na dílčí činnosti vyžaduje velký počet koordinačních a
kontrolních míst, dělba práce při hromadné výrobě prokazatelně zvyšuje
produktivitu práce a v konečném důsledku výstupy. Aplikace funkčního řízení
v prostředí hromadné výroby tak skutečně vede k vyšší výkonnostní efektivitě
společností.
Přestože je hromadná výroba používána u celé řady produktů, v současné době
již ustupuje výrobě pružné. Vzhledem k neustále rostoucímu konkurenčnímu
prostředí totiž roste význam individuálních preferencí. Požadavkem je vyrábět
zákaznicky diferenciované výrobky, a to pokud možno se stejnými náklady a ve
stejném čase jako při dřívějším způsobu výroby. Důležitou se tak stává pružnost
výroby a celková flexibilita podniku při obsluze zákazníka. To však klade
vysoké nároky na koordinaci všech činností nejen vně, ale také uvnitř
jednotlivých společností. Aplikace funkčního řízení se tak vzhledem těmto
změnám celkových tržních podmínek ukazuje nadále u celé řady produktů jako
neperspektivní, přičemž jako vhodná alternativa se nabízí tzv. řízení procesní
(procesní

management),

jež

bylo

poprvé

definováno

v první

polovině

devadesátých let dvacátého století (Hammer, 1995). Předpokladem procesního
přístupu totiž je, že příčinou špatných výsledků jsou nikoliv jednotlivé činnosti,
ale celé procesy, které je nutné zjednodušit či změnit tak, aby probíhaly
efektivněji. V praxi se pak skutečně ukazuje jako nezbytné nejen opět propojit
(reintegrovat) v rámci specializace oddělené dílčí operace do ucelených
procesů, ale také propojit (integrovat) jednotlivé procesy navzájem. Primárním
zájmem tedy není snižování nákladů nebo zaměstnanců, ale analýza a
zefektivnění procesů vytvářejících hodnotu pro zákazníka.
Vhodnou strukturou firemních procesů se zabývají takové přístupy, jako
například BPR (Business Process Reingeneering) nebo BPI (Business Process
Improvement). Zatímco v případě BPR jde o zásadní přehodnocení a radikální
přepracování firemních procesů za účelem dramatického zdokonalení z hlediska
kritických měřítek výkonnosti organizace (náklady, kvalita či flexibilita),
zabývá se BPI spíše postupným vylepšováním stávajících procesů v rámci
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daných organizačních omezení, jakými mohou být například existující
organizační struktury či podnikatelské cíle organizace. Je zřejmé, že BPR
slibuje vyšší efektivnost, nicméně oproti BPI je také podstatně náročnější
a rizikovější a jeho realizace rovněž vyžaduje poměrně vysoké časové nároky.
Vyšší rizikovost BPR je však vyvážena potenciálem nesrovnatelně vyššího
výkonnostního posunu ve srovnání s výsledky dosahovanými při realizaci BPI.
Realizace BPI a především pak BPR je však podmíněna komplexním přístupem
k implementaci a renovaci podnikových informačních systémů. Důsledkem
optimalizace zaměřené na činnost jednotlivých pracovišť při aplikaci vědeckého
managementu je nesystematický přístup při zavádění podnikových informačních
systémů. Každé pracoviště nebo oddělení totiž využívá takové pracovní metody,
takovou organizační strukturu a takový hardware a software, které nejlépe
vyhovují jeho cílům a přispívají tak k jeho individuální optimalizaci.
Důsledkem

pak

často

je,

že

v

rámci

jednotlivých

pracovišť

jsou

implementovány naprosto odlišné informační systémy. Vzájemná kompatibilita
jednotlivých systémů a aplikací je tedy mnohdy problematická a při vzájemné
komunikaci často dochází k informačním distorzím a jiným problémům při
oběhu informací mezi jednotlivými dílčími operacemi.
Eliminaci problémů vyplývajících ze vzájemné nekompatibility jednotlivých
informačních systémů a aplikací a komplexní integraci procesů v současné době
umožňují tzv. ERP (Enterprise Ressource Planning) systémy, jejichž existence
se datuje zhruba od roku 1990, ve kterém byla tato softwarová kategorie poprvé
definována analytickou společností Gartner Group. Tyto systémy, které se
v posledních letech staly nezbytnou podmínkou úspěšného fungování mnoha
firem, propojily funkcionalitu finančního softwaru a aplikací na podporu
plánování materiálových a kapacitních potřeb v podniku, které jsou známé jako
MRP I (Material Resource Planning), MRP II (Manufacturing Resource
Planning) a

APS (Advanced Planning Systems). Jedná se tedy o složité

a komplexní systémy pro plánování a rozvrhování výroby od dodání materiálu
až po dokončení zakázky.
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Obrázek č.15 – Světový ERP trh

Zdroj: AMR Research, 2003

Mezi hlavní přínosy ERP systémů kromě vzájemné integrace jednotlivých
informačních systémů a aplikací používaných napříč celou společností patří
také sběr dat a jejich uchovávání v jedné podnikové databázi. Přesně vyjádřit
tyto přínosy v měřitelných jednotkách bývá ovšem mnohdy velice obtížné.
Výkonný management z tohoto důvodu často přistupuje k ERP systémům
skepticky, neboť jeho přínosy může jen stěží nalézt přesně vyčíslené ve
výsledovce či rozvaze. Dosažení těchto přínosů je navíc často podmíněno
nemalými investicemi do informačních a komunikačních technologií. To
společně s obtížnou kvantifikací přínosů bohužel vede mnohé firmy k různým
odkladům implementace ERP systémů a prosazování různých prozatímních a
nekomplexních řešení namísto systematické koncepce při vnitřní integraci. Jak
již bylo zmíněno, problematická je zejména situace, kdy společnost věnuje
pozornost pouze externím procesům a realizuje integraci vnější bez prvotního
dokončení integrace vnitřní. Právě v oblasti vnější integrace, tj. externích
procesů, se totiž v současné době často odehrává stěžejní boj o přežití každé
firmy. Vnitřní integrace sice může být zdrojem určité formy konkurenční
výhody, jak však uvádí Bauknight (2000), ta bývá vzhledem k vysokému
potenciálu vnější integrace velice rychle eliminována. I přes tuto skutečnost je
ovšem nezbytné nepodceňovat roli vnitřní integrace, neboť právě realizace
vnitřní integrace představuje jednu z hlavních podmínek pro efektivitu
externích procesů a tím pádem smysluplnost integrace vnější.
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3.2.1.2 Fáze 2 - Vnější integrace
Základním stavebním kamenem vnější integrace, jejímž cílem je zefektivnění
činností přesahujících firemní hranice, je změna vztahů mezi jednotlivými
články v dodavatelském řetězci. Vzájemně nevraživý vztah je nutné nahradit
partnerstvím založeném na vzájemné komunikaci, spolupráci a kooperaci, neboť
v prostředí, ve kterém jednotlivé články dodavatelského řetězce vystupují ve
vzájemně konkurenčním postavení není možné dnes tolik potřebné efektivity
externích procesů dosáhnout. To je dáno nedostatečnou koordinací aktivit
jednotlivých článků pramenící zejména z vysoké míry nejistoty. Rozsah
informací, jež lze získat pouze prostřednictvím trhu, na kterém daný článek
působí, je totiž značně omezený, a to bez ohledu na náklady spojené s jejich
získáváním.
Mnohé firmy dnes již význam externích procesů pochopily, a snaží se proto
výše zmíněné principy moderního přístupu více či méně úspěšně aplikovat.
Jejich integrující informační systém (ERP) ale často končí na hranicích
společnosti a vzájemná komunikace a případná spolupráce se nadále neobejde
bez přítomnosti lidského faktoru. V každém externím procesu je tak zapojena
celá řada lidí, kteří jsou přítomni z obou stran mezipodnikových hranic. Tito
lidé, kteří spolu komunikují a vyjednávají, dnes ovšem již nepředstavují
nejefektivnější (ve smyslu nejlevnější a nejspolehlivější) způsob realizace
vzájemné komunikace a spolupráce a s tím související koordinace vzájemných
aktivit.
Jako vhodné řešení se nabízí vzájemná integrace podnikových systémů, kterou
lze v duchu předchozího textu označit jako tzv. E-ERP (Extended ERP) nebo
také ERP II, a využití nástrojů elektronického obchodování. Koordinace
vzájemných aktivit je v tomto případě založena na výměně informací
v elektronické podobě, čímž je zaručena jejich včasnost a přesnost, přičemž
výměna těchto informací probíhá především s využitím již představených
systémů elektronické výměny dat, a to jak tradičních, tak moderních EDI
systémů.
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Vzájemné sdílení dat v elektronické podobě společně se vzájemnou spoluprací a
kooperací pak umožňuje všem zúčastněným článkům operovat jako jedna entita,
čímž se externí procesy v podstatě stávají procesy interními. Vnější integrace
využívající nástrojů elektronického obchodování tak velmi připomíná integraci
vertikální. Rozdíl je však v tom, že nedochází k integraci ve fyzickém slova
smyslu, ale pouze na virtuální bázi. Odlišná je rovněž struktura organizací
integrovaných na vertikální a virtuální bázi. Zatímco vertikálně integrovaná
organizace vykazuje především hierarchickou strukturu s centrálním řízením, u
vnější integrace na virtuální bázi je patrná daleko větší míra decentralizace
rozhodovacích pravomocí, která vede nejen k efektivnějšímu rozhodování, ale
také umožňuje dosažení vyšší míry flexibility. Tato decentralizace je založena
na využití moderních informačních a komunikačních technologií, jež podstatně
usnadňují sběr, šíření a uchovávání informací a umožňují tak velmi dobrou
kontrolu a monitoring prováděných transakcí. Dostatečná míra kontroly pak
otevírá

prostor

pro

delegaci

rozhodovací

pravomocí

na

ty

subjekty

v dodavatelském řetězci, které jsou pro jejich výkon nejlépe uzpůsobeny.
Transakce realizované v rámci společenství integrovaného na virtuální bázi tak
mají v konečném důsledku v mnoha aspektech charakter transakcí tržních.
Jak již bylo uvedeno, vzájemné sdílení informací prostřednictvím některého ze
systému elektronické výměny dat je pouze prvním krokem při zvyšování
efektivity externích procesů. Zkušenosti jednotlivých firem naznačují, že
samotné sdílení dat sice k vede k určitým přínosům pramenícím z lepší
koordinace vzájemných aktivit, ještě lepších výsledků lze však dosáhnout
vzájemnou spoluprácí a kooperací, tj. efektivním řízením dodavatelského
řetězce. V rámci efektivního řízení dodavatelského řetězce se přitom uplatňuje
několik metod. Mezi nejvýznamnější patří CRP (Continuous Replenishment
Planning – proces plynulého zásobování), VMI (Vendor Managed Inventories –
řízení zásob dodavatelem), CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and
Replenishment - systém společného plánování, předpovídaní poptávky a
doplňování zásob) a ECR (Efficient Consumer Response – efektivní reagování
na požadavky zákazníka). Tyto metody jsou založeny na principu JIT (Just-inTime) a jejich úspěšná aplikace v praxi je podmíněna právě předchozí realizací
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komunikace na elektronické bázi.
Proces plynulého zásobování
Metoda CRP mění tradiční proces zásobování řízený maloobchodem v proces
vzájemné spolupráce, kde požadavky na zásobování stanovuje dodavatel podle
informací přijatých od maloobchodu. Proces plynulého zásobování začíná
přijetím zprávy elektronické výměny dat popisující denní stav zásob. Přijatá
data jsou vyhodnocena, zařazena do archívu a dále použita jako podklad pro
sestavení předpovědi a návrhu objednávky. Předpověď je vytvářena s ohledem
na plánované období, aktuální trendy včetně ochrany vůči mimořádným
výkyvům, návrh objednávky pak na základě porovnání množství dostupného
zboží na skladě s očekávaným prodejem.
Řízení zásob dodavatelem
Na metodu CRP navazuje metoda VMI, ve které dodavatel již zcela přebírá
úkoly spojené s objednáváním a dodáváním zboží. Namísto tradičních
objednávek předává odběratel svému dodavateli pravidelně pouze informace o
vývoji aktuálního stavu zásob. Dodavatel pak sám navrhuje objednávku a
realizuje dodávku a má odpovědnost za doplňování zboží. Na straně odběratele
metoda VMI umožňuje snížit náklady spojené s objednáváním zboží a zároveň
eliminovat

vyprodané

položky.

Na

straně

dodavatele

pak

dochází

ke

zprůhlednění toku zboží, což umožňuje lépe plánovat výrobu a distribuci.
Využitím metody VMI lze i při velké volatilitě poptávek významně zkrátit dobu
oběhu zásob a rovněž snížit bezpečnostní hladinu zásob, přičemž jak uvádí
Clark (1997), nárůst obratu zásob se zpravidla pohybuje v rozmezí 50% - 100%.
Systém společného plánování, předpovídaní poptávky a doplňování zásob
Aktivní udržování optimální úrovně zásob, o než se snaží metody CRP a VMI,
se ovšem neobejde bez funkční spolupráce mezi články dodavatelského řetězce,
které

je

zajišťováno

prostřednictvím

CPFR.

Tento

systém

společného

plánování, předpovídaní poptávky a doplňování zásob umožňuje sdílet
marketingové a výrobní informace, na jejichž základě se pomocí speciálních
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nástrojů ke zpracování dat generují globální předpovědi poptávky.
V praxi není výjimkou, že v dodavatelském řetězci existují více než tři verze
prognóz poptávky. První na úrovni předposledního článku řetězce, tedy
distributora, vychází z tzv. prodejních dat (POS – point of sale data). Jedná se o
konečná data prodejů jednotlivým spotřebitelům. Další pak u ostatních článků
řetězce směrem od spotřebitele, tedy například u výrobce. Ten může využívat
informace o aktuálních prodejích jednotlivým distributorům společně se
zpožděnými informacemi ze strany spotřebitelů (dotazníky atd.). Chybu
předpovědí pak jednotlivé články řeší pomocí vysoké hladiny bezpečnostních
zásob.
Cílem CPFR je na základě vzájemného sdílení informací a prognóz jednotlivých
článků vytvořit společnou předpověď poptávky pro celý dodavatelský řetězec,
ze které následně vycházejí všechny články. Samotný proces společné
předpovědi

poptávky

začíná

automatickou

předpovědí

poptávky

podle

dostupných statistických metod implementovaných v systému. Berou se v potaz
společné promoční akce určitých výrobků, plánované výprodeje skladových
zásob apod. Dále se výsledky podstoupí společnému přezkoumání všech
zúčastněných článků v daném dodavatelském řetězci. Každý článek pak
porovná výsledky se svými strategickými, taktickými a operativními plány.
Výhodou takové společné předpovědi je pak výrazně nižší nejistota než
v případě předpovědí jednotlivých článků založených čistě na informacích
lokálního rázu.
Efektivní reagování na požadavky zákazníka
Metoda ECR představuje v současné době zřejmě nejucelenější systém řízení
zásob. V podstatě se jedná o určitou nadstavbu ostatních metod jako jsou CRP,
VMI či CPFR. Mezi základní principy patří nejen posílení úlohy spotřebitele,
ale také pověření dodavatele zásobováním odběratele s cílem optimalizace jeho
nákladů.
Jestliže je metoda ECR založena na kombinaci ostatních metod, pak kombinuje
také jejich přínosy. U distributorů jsou to rychlejší oběh zboží, vyřazení
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neprodejných výrobků, snížení provozních nákladů, snížení zásob při současné
eliminaci vyprodaného zboží, zefektivnění toku zboží v dodavatelském řetězci a
optimalizace promočních aktivit. Na straně výrobců a dodavatelů jsou to
možnosti lepšího plánování výroby, snížení zásob, úspora logistických nákladů
a optimalizace řízení výrobků. Z pohledu spotřebitele pak ECR umožňuje
snížení ceny a zvýšení dostupnosti poptávaného zboží, tj. sortimentu s vyšší
užitnou hodnotou pro spotřebitele.

3.2.2 Organizace vztahů v dodavatelském řetězci
Z přístupu k optimalizaci v rámci moderního přístupu vyplývá, že organizace
vztahů v dodavatelském řetězci je ve srovnání v přístupem tradičním naprosto
odlišná. Celková optimalizace aktivit v dodavatelském řetězci, tedy všech
materiálových, informačních a finančních toků totiž vyžaduje určitou formu
spolupráce a kooperace. Konkurenční postavení jednotlivých článků v řetězci
tak musí být transformováno na vzájemné partnerství. Toto partnerství má
formu vysokého stupně integrace jednotlivých procesů, přičemž jako integrační
nástroj jsou využívány informační a komunikační technologie a nástroje
elektronického obchodování, zejména pak systémy elektronické výměny dat.
Právě vzhledem k využití moderních informačních a komunikačních technologií
a nástrojů elektronického obchodování lze zcela novou organizační formu
dodavatelského řetězce, která vzniká v důsledku aplikace principů moderního
přístupu označit jako tzv. virtuální integraci.
3.2.2.1 Virtuální integrace jako zcela nová organizační forma
Základem virtuální integrace dodavatelského řetězce je kombinace vnitřní a
vnější integrace, neboť pouze tehdy je možné dosáhnout optimálního stavu
všech procesů probíhajících v dodavatelském řetězci, tj. jak procesů vnitřních,
tak procesů vnějších. Samotná realizace vnitřní integrace bez integrace vnější je
totiž spojena pouze s omezenými přínosy, neboť optimalizuje pouze vnitřní
procesy. Plné efektivity externích procesů zase není možné dosáhnout bez
existujícího zázemí v podobě vnitřní integrace. Aby byl přenos dat mezi
obchodními partnery v rámci vnější integrace smysluplný, musí být rozsah
informací dostatečný. Pokud jsou ovšem informační systémy používané v rámci
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jednotlivých pracovišť a oddělení nekompatibilní, je velice obtížné získávat
dostatečně rychle a s dostatečným rozsahem data, jež slouží jako základ pro
spolupráci a na ní založené koordinaci aktivit jednotlivých článků daného
dodavatelského řetězce. Jak vnitřní, tak vnější integraci je přitom nezbytné
realizovat

u

všech

článků

daného

řetězce,

neboť

výkonnost

celého

dodavatelského řetězce jako kompaktního systému je determinována výkonností
jeho nejslabšího článku.
3.2.2.2 Vývoj virtuálně integrovaných řešení
I přes poměrně krátkou historii virtuální integrace dodavatelských řetězců je
možné rozlišit dvě základní vývojové fáze. První fáze, která se datuje zhruba od
počátku sedmdesátých let dvacátého století do druhé poloviny devadesátých let
dvacátého století, je charakteristická pouze tzv. dvoučlánkovou virtuální
integrací. Na první fázi pak ve druhé polovině devadesátých let dvacátého
století navázala fáze druhá, ve které dvoučlánkovou virtuální integraci začíná
postupně vytlačovat tzv. vícečlánková virtuální integrace.
Fáze 1 - Dvoučlánková virtuální integrace
První vývojová fáze virtuálně integrovaných řešení je charakteristická
nedostatečnou infrastrukturou a různými technickými omezeními, jež vedly
k prosazení dvoučlánkové virtuální integrace jako převažující formy virtuálně
integrovaných řešení. Jediným integračním nástrojem, který byl v této fázi
k dispozici, byly totiž tradiční systémy elektronické výměny dat, které se
vyvíjely v prostředí, ve kterém neexistovala žádná veřejná vysokokapacitní
datová síť. Nutnost výstavby privátních datových sítí společně s velkým
množstvím používaných komunikačních protokolů a standardů ovšem kladla
vysoké nároky na propojení jednotlivých článků, přičemž simultánní propojení
více než dvou článků bylo zpočátku poměrně obtížně realizovatelné. Tradiční
EDI systémy jsou z tohoto důvodu charakteristické zejména dvoubodovou
komunikací (tzv. one-to-one).
K virtuální integraci tak vzhledem k poměrně vysokým nákladům a různým
technickým bariérám docházelo zpočátku pouze mezi takovými subjekty
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dodavatelského řetězce, které v řetězci vzájemně sousedily a které vykazovaly
dostatečně velký objem transakcí a zároveň velkou míru vzájemné závislosti.
To potvrzuje také rozbor vývoje nákladů provedený v kapitole 2.5.2.5
Návratnost investic do EDI, ze kterého vyplývá, že implementace systémů
elektronické výměny dat ve formě tradiční EDI byla racionálním krokem pouze
u společností s dostatečně velkým objemem transakcí, při kterém úspory
vyplývající z přechodu na elektronickou komunikaci ospravedlnily vysoké
náklady na implementaci a provoz tradičních EDI systémů. To samozřejmě
mělo vysoké dopady nejen na prvotní rozvoj virtuálně integrovaných řešení,
ale často rovněž na ostatní subjekty na trhu. Ty společnosti, které se k přechodu
na elektronickou komunikaci rozhodly, totiž často podmiňovaly zachování
stávajících obchodních vztahů s obchodními partnery, kteří preferovali tradiční
způsob

komunikace,

úhradou

nákladů

spojených

s touto

tradiční

(ne-

elektronickou) komunikací. Požadavek úhrady nákladů přitom pro společnosti
preferující tradiční způsob komunikace představoval tu výhodnější alternativu.
Větší obchodní partner praktikující elektronickou komunikaci se totiž mnohdy
rozhodl k radikálnějšímu kroku a bez elektronické komunikace v dalším
obchodování s těmito společnostmi nepokračoval. Využití tradičních EDI
systémů, jež dlouhou dobu představovaly jedinou možnost pro elektronickou
výměnu

dat,

tak

mělo

v konečném

důsledku

negativní

dopady

na

konkurenceschopnost některých společností, zejména pak těch malých a
středních. Vysoké náklady spojené s tradičními EDI systémy totiž vytvářely
určité bariéry vstupu.
Z dvoubodové komunikace při využití tradičních EDI systémů ovšem plyne, že
namísto komplexního řešení optimalizace celého dodavatelského řetězce byly
zpočátku optimalizovány procesy pouze na lokální úrovni, tj. v rámci lokálních
vztahů. Došlo sice ke zefektivnění komunikace a procesů například v rámci
vztahů dodavatel-výrobce a výrobce-distributor, ale nejednalo se o optimalizaci
výkonnosti celého dodavatelského řetězce, neboť informace z jednotlivých
lokálně

integrovaných

řešení

nebyly

vzhledem

k technickým

bariérám

simultánně k dispozici na globální bázi a v komplexní podobě ostatním
článkům, což neumožňovalo celému řetězci operovat jako jedna entita.
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Virtuálně integrovaná společenství při takovéto lokální optimalizaci externích
procesů vykazují hvězdicovitou (paprskovitou) strukturu zpravidla s jedním
centrálním bodem, kterým může být buďto jeden článek dodavatelského řetězce
(obvykle výrobce) nebo VAN uzel. Ačkoliv v případě VAN uzlu mnohdy
dochází ke koncentraci komunikace různých článků daného dodavatelského
řetězce, komunikace mezi jinými než vzájemně sousedícími články nebyla
v prostředí tradičních EDI systémů dlouhou dobu obvyklá. Schéma takovéto
dvoučlánkové virtuálně integrované organizace je pak zachyceno na Obrázku
č.16.
Obrázek č.16 – Dvoučlánková virtuální integrace

Fáze 2 - Vícečlánková virtuální integrace
K

významné

změně

situace

v otázce

integrace

jednotlivých

článků

dodavatelského řetězce došlo s příchodem Internetu, který se díky své
globálnosti, okamžitosti a automatizovatelnosti stal ve velmi krátké době
základní

komunikační

platformou

celého

elektronického

obchodování.

Důsledkem existence výkonné globální veřejné datové sítě společně se
sjednocením používaných komunikačních protokolů a standardů jednotlivých
zpráv je otevření nových možností vyplývajících z poměrně levné vícebodové
komunikace (tzv. one-to-many a many-to-many). Právě vícebodová komunikace
přitom představuje základní podmínku pro optimalizaci celého dodavatelského
řetězce.
Namísto lokální optimalizace operací pouze mezi dvěmi články se tak
s příchodem

Internetu

a

jazyka

XML

otevřela

možnost

komplexně
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optimalizovat celý dodavatelský řetězec, tedy veškeré informační, finanční a
materiálové toky v celém řetězci, a vybudovat tak harmonicky fungující
organismus. Vývoj virtuálně integrovaných řešení se tak dostal do své druhé
fáze, ve které je dvoučlánková virtuální integrace vzhledem ke svým omezením
postupně nahrazována vícečlánkovou virtuální integrací a virtuálně integrované
organizace tak získávají strukturu diamantovou. To dokumentuje také Obrázek
č.17. I u vícečlánkové virtuální integrace lze často nalézt nějaký centrální uzel.
Podstatný rozdíl oproti dvoučlánkové integraci je však v tom, že tento uzel
umožňuje výměnu informací a koordinaci vzájemných aktivit nejen mezi
vzájemně sousedícími články, ale napříč celým dodavatelským řetězcem.
Existence takového centrálního uzlu, například ve formě legální entity, kterou
podílově

vlastní

všechny

články

daného

dodavatelského

řetězce,

pak

představuje jedno z vhodných řešení pro optimalizaci aktivit v dodavatelském
řetězci.
Obrázek č.17 – Vícečlánková virtuální integrace

Vícečlánková virtuální integrace, jež je nezbytným předpokladem optimalizace
dodavatelského

řetězce

jako

celku,

přinesla

zcela

novou

dimenzi

do

optimalizačního úsilí. Zatímco dvoučlánková virtuální integrace umožňuje
optimalizaci procesů pouze na lokální úrovni, vícečlánková virtuální integrace
nabízí možnost optimalizace procesů nejen na lokální, ale rovněž na globální
úrovni. To v podstatě znamená zefektivnění procesů (jejich reingeneering)
nejen na lokální úrovni, tj. uvnitř jednotlivých subjektů a v rámci lokálních
vztahů, ale rovněž na úrovni celého dodavatelského řetězce. Vzájemné sdílení
dat přes celý dodavatelský řetězec totiž umožňuje určit velikost přidané
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hodnoty všech činností v celém dodavatelském řetězci, tedy přesně stanovit,
které činnosti jsou v řetězci nezbytné pro dosažení konečného efektu ze
zřetězení a které jsou zbytečné a nepřidávající hodnotu, a následně pak provést
jejich případnou změnu. Důsledkem tohoto reingeneeringu na globální úrovni je
na straně jedné disintermediarizace dodavatelského řetězce, na straně druhé pak
specializace v činnostech jednotlivých článků v řetězci. Specializace je přitom
často doprovázena dekapitalizací některých subjektů.
Disintermediarizace
Stejně jako u reingeneeringu procesů v rámci jednotlivých společností, tak i
v případě reingeneeringu procesů na úrovni celého dodavatelského řetězce je
cílem zefektivnit jednotlivé procesy a eliminovat činnosti nepřidávající
dostatečnou přidanou hodnotu. Eliminace těchto činností však může mít fatální
následky pro ty společnosti, které se jejich výkonem zabývají, neboť eliminace
jimi prováděných činností může vést k jejich vyloučení z dodavatelského
řetězce. Tato situace vyvolala velkou polemiku ohledně struktury virtuálně
integrovaných dodavatelských řetězců a počtu jednotlivých jejich článků.
Lucking-Reiley (2001) k této problematice uvádí, že v souvislosti s virtuální
integrací dojde ke zjednodušení celého řetězce prostým vypuštěním některých
jeho

článků.

Jedná

se

především

o

zprostředkovatele

(prostředníky)

v obchodních vztazích, a proto lze tuto situaci označit jako disintermediarizaci.
Výše uvedené příklady dodavatelského řetězce (např. Obrázek č.1) jsou velmi
zjednodušené a slouží pouze pro základní demonstraci dané problematiky.
Málokterý dodavatelský řetězec totiž sestává pouze ze čtyř článků, ale
představuje komplexní systém složený z mnoha článků. Je tedy velice
pravděpodobně, že ve velkém množství článků lze nalézt určitý počet těch,
jejichž činnost a přítomnost v řetězci je z hlediska celkové výkonnosti řetězce
hodnocena jako málo prospěšná a bude proto snaha tyto subjekty z řetězce
vyloučit.
Vyloučení některých článků z řetězce není vždy úplně jednoduché, neboť
postižené články se vyloučení samozřejmě brání. Problematiku vyloučení lze
přitom vhodně demonstrovat na příkladu distributorů. S příchodem Internetu se
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pro výrobce otevřela možnost obejít distributory a nabízet své produkty
prostřednictvím webových stránek přímo spotřebitelům. Jedná se tedy o typický
pokus o disintermediarizaci. Jak však bylo uvedeno výše, spotřebitelé
v současné době velice často preferují tzv. kombinovaný způsob prodeje (viz.
kapitola 2.6.5 Současné trendy a perspektiva B2C elektronických obchodů).
Tento způsob prodeje ovšem nutně vyžaduje buďto existenci vlastní distribuční
sítě a/nebo dobré vztahy s distributory. V rámci zachování dobrých vztahů
s distributory pak mnozí výrobci Internet jako alternativní distribuční kanál
raději nevyužívají. Jako příklad lze uvést společnost Levi’s, která pod tlakem
distributorů zastavila poměrně úspěšně rozjetý projekt přímého prodeje svého
sortimentu přes Internet. Distributoři se totiž obávali přelití nákupů mezi
distribučními kanály a z toho plynoucího poklesu svých zisků.
I přes výše nastíněné problémy spojené s vyloučením těch článků, jejichž
přítomnost v řetězci nemá příliš velký vliv na celkovou hodnotu produktů nebo
služeb v řetězci vytvořených, lze předpokládat, že k určitému zjednodušení
řetězce formou disintermediarizace v obecné rovině pravděpodobně dojde.
Tento fakt pak svádí k závěrům, že virtuální integrace vede k celkovému
snížení počtu článků v dodavatelském řetězci. To je však pouze polovina celé
pravdy.

S virtuální

integrací

dodavatelského

řetězce

totiž,

jak

bude

prezentováno dále, dochází rovněž ke specializaci v činnostech jednotlivých
článků, která působí přesně opačným směrem, neboť vede ke zvyšování počtu
článků v řetězci. Výsledný efekt, tedy to, zda vlivem virtuální integrace dojde
ke snížení nebo ke zvýšení počtu článků, či zda se počet článků nebude měnit,
je velmi obtížné obecně určit. Vždy bude záviset na konkrétní situaci daného
dodavatelského řetězce.
Specializace v činnostech
V tradiční „staré ekonomice“ je dobře znám fenomén výhody podnikání ve
velkém. Velké firmy mohou podstatně levněji nakupovat a mohou díky své
velikosti sdružit podstatně vyšší prostředky, které pak investují do svých
životně důležitých funkcí, zejména do výzkumu, vývoje a marketingu. Díky
tomu mohou mít pokročilejší výrobky a mohou být lépe viditelné na trhu.
Tradiční firmy se proto snaží růst. Jestliže Grossman (1986) definuje
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obchodní společnost jako soubor aktiv, které daný subjekt vlastní nebo nad
kterými má kontrolu, pak je tento růst založen především na vlastnictví aktiv,
neboť možnosti kontroly bez jejich současného vlastnictví byly před příchodem
„nové ekonomiky“ poměrně omezeny.
Virtuální integrace však výrazně zvyšuje možnosti kontroly a umožňuje tak růst
společnosti i bez nutnosti vlastnictví fyzického kapitálu. To je dáno
charakterem virtuálně integrované organizace. Vzhledem ke vzájemnému
sdílení dat v elektronické podobě totiž lze jednotlivé transakce a aktiva v nich
zapojená velmi dobře monitorovat a rovněž kontrolovat a realizovat tak velký
obrat s minimálním počtem zaměstnanců agregací hodnoty vytvořené v celém
množství spolupracujících firem. Fyzický kapitál se naopak u virtuálně
integrované společnosti často stává přítěží, neboť je spojen s nemalými fixními
náklady a navíc často neumožňuje dostatečnou flexibilitu vůči změnám na trhu.
V rámci virtuálně integrovaného společenství se tak jednotlivé subjekty
v dodavatelském řetězci vzhledem k možnostem, které přináší velmi dobrá
možnost kontroly, začínají koncentrovat na jádro svého podnikání a některé
činnosti,

které

byly

původně

v jejich

kompetenci,

přenechávají

jiným

subjektům, tedy outsourcují. Možnost dostatečné kontroly při outsourcingu
jednotlivých činností je přitom velmi důležitá, neboť v důsledku outsourcingu
roste míra závislosti na kapacitách či znalostech, případně obojím. Právě
vzhledem k omezeným možnostem kontroly nebyl outsourcing u jednotlivých
činností, především pak těch strategického významu, v tradičním modelu
dodavatelského řetězce příliš rozšířen.
Růst počtu činností, jež jsou v rámci virtuálně integrovaného společenství
přenechávány jiným subjektům, které jsou pro jejich výkon mnohem lépe
uzpůsobeny, vede ve svém důsledku ke specializaci v činnostech jednotlivých
článků virtuálně integrovaného dodavatelského řetězce. V rámci specializace
pak často dochází, zejména v případě velkých společností, k dekapitalizaci
některých

subjektů

předpokladu,

že

v dodavatelském

bude

zachována

řetězci.
současná

Z toho
tendence

lze

usuzovat,

přechodu

za

mnoha

dodavatelských řetězců na řetězce virtuálně integrované, že v budoucnu dojde
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k nárůstu počtu malých a středních společností na úkor společností velkých (dle
počtu zaměstnanců a velikosti základního kapitálu).
Specializace

v činnostech

jednotlivých

subjektů

v rámci

virtuálně

integrovaného společenství může nabývat mnoha podob. Nejzajímavější je
z tohoto pohledu situace tradičních výrobců, kteří, jak bylo uvedeno výše,
v mnohých případech představují vlastníky obchodní značky. Zatímco v tradiční
„staré ekonomice“ byla nejdůležitější částí produkčního cyklu výroba, v „nové
ekonomice“ je to, vzhledem ke změně všeobecných tržních podmínek, nikoliv
výroba, ale obsluha konečných spotřebitelů. Tento přesun vlivu od výroby
směrem k vlastnictví značky vede k tomu, že tradiční výrobci se jako držitelé
obchodní značky namísto koncentrování se na výrobu zaměřují raději na návrh
a vývoj nových výrobků a na různé marketingové a jiné aktivity, jejichž cílem
je zvýšit hodnotu značky v očích konečného spotřebitele. Samotná výroba je
pak outsourcována nějakému externímu subjektu. Tradiční výrobní společnosti
se tak často v rámci virtuální integrace zabývají spíše obchodní než výrobní
činností.
Jako příklad takového tradičního výrobce lze uvést společnost Sony Ericsson,
která v současné době sama vyrábí pouze zlomek mobilních telefonů
prodávaných pod její obchodní značkou. Většinu výroby obstarávají externí
subjekty, v tomto případě pak především společnost Flextronic, která sídlí
v jihovýchodní Asii. Tento příklad rovněž demonstruje globální rozměr
virtuálně integrovaných společností, což je dáno charakterem Internetu, jenž je
využíván jako základní komunikační platforma. Důsledkem tohoto globálního
rozměru při outsourcingu výroby je pak v mnohých případech její přesun
směrem na východ, především do oblasti jihovýchodní Asie. Úspory v podobě
nižších výrobních nákladů totiž často převáží zvýšené přepravní náklady,
přičemž míra kontroly je stejná jak při lokálním, tak při globálním rozměru.
Specializace tradičních výrobců ve formě koncentrování se především na návrh
a vývoj nových výrobků a na budování síly značky v očích spotřebitele je navíc
často spojena se situací v tradiční „staré ekonomice“ těžko představitelnou.
Virtuální integrace kromě jiného rovněž umožňuje oddělit materiálové a
informační toky v celém dodavatelském řetězci. Z důvodu snížení nemalých
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přepravních, skladovacích a dalších nákladů pak materiálové toky tradičního
výrobce, který přenechal výrobu některému externímu subjektu, obcházejí a
výrobky směřují od nového výrobce přímo k distributorovi. V případě B2C
elektronického obchodu pak dokonce přímo ke konečnému spotřebiteli.
Zaměstnanci tradiční výrobní firmy tak často vůbec nepřicházejí do fyzického
kontaktu

s produkty

prodávanými

pod

obchodních

značkou

svého

zaměstnavatele.
3.2.2.3 Přínosy virtuální integrace
V předchozím textu bylo uvedeno, že se v současné době čím dál více prosazuje
nová organizační struktura dodavatelského řetězce ve formě jeho virtuální
integrace,

přičemž

hlavní

motivy

přechodu

na

virtuálně

integrovaný

dodavatelský řetězec byly zatím zmíněny pouze okrajově. Příčinou preference
virtuální integrace dodavatelského řetězce jak před tržní organizací vztahů
v dodavatelském řetězci, tak před vertikální integrací dodavatelského řetězce
jsou neustále rostoucí konkurenční tlaky, které kladou zvýšené nároky na
efektivitu všech procesů probíhajících v dodavatelském řetězci. Právě s těmito
rostoucími nároky na efektivitu se virtuální integrace dodavatelského řetězce
dokáže mnohem lépe vypořádat. S touto vyšší efektivitou procesů je pak
spojena nejen vyšší ziskovost jednotlivých společností, ale rovněž rostoucí
kvalita poskytovaných služeb.
Vyšší ziskovost jednotlivých společností
Zvýšení ziskovosti jednotlivých subjektů je v první řadě spojeno se zvýšením
operační efektivity jednotlivých společností. Virtuální integrace dodavatelského
řetězce totiž umožňuje dosáhnout výrazných úspor v oblasti nákladů. Tyto
úspory plynou nejen z přechodu na elektronickou komunikaci (odstranění
chybovosti atd.) a z reingeneeringu jednotlivých procesů (eliminace činností
nepřidávajících hodnotu atd.), ale zejména z lepších výsledků dosahovaných
v oblasti řízení zásob. Vzájemné sdílení informací v elektronické podobě totiž
výrazně zlepšuje přístup jednotlivých článků k informacím, čímž se snižuje
nejistota v činnostech jednotlivých článků. To pak umožňuje eliminovat tzv.
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efekt biče (bullwhip effect).
Jestliže dojde k jednorázovému výkyvu v poptávce konečných spotřebitelů,
například vlivem promoční akce jednoho z prodejců nebo důsledkem dočasného
kolapsu distribuční sítě konkurence, informace o této změně poptávky se
v klasickém obchodním modelu bez vzájemné spolupráce (tradiční přístup
k dodavatelskému řetězci) přenáší velmi pomalu a dochází k prodlením a dalším
lokálním výkyvům v jednotlivých poptávkách podél celého dodavatelského
řetězce. Při lokální informaci a lokálně omezeném rozhodování, tedy bez
vzájemného sdílení dat, vedou malé výkyvy v poptávce konečných spotřebitelů
ke stále větším výkyvům u dalších článků řetězce. To je znázorněno na Obrázku
č. 18. Hlavní příčinou tohoto jevu je nejistota ohledně budoucí nabídky a
poptávky a dlouhá reakční doba jednotlivých článků, což vede k vytváření
vysoké bezpečnostní hladiny zásob podél celého řetězce. Právě efekt biče, který
byl zdokumentován v celé řadě studií (např. Lee, 1997 či Sterman, 2000), je
považován za zdroj největších neefektivností v každém dodavatelském řetězci
(Fine, 1998).
Obrázek č.18 – Výkyvy v poptávce při lokálně omezeném rozhodování

Zdroj: Autor na základě Anderson Jr. E.G., Fine Ch.H, Parker G.G.,
Upstream Volatility in the Supply Chain: Machine Tools Industry
as a Case Study, 2000

Jak vyplývá z Obrázku č.18, volatilita poptávky konečných spotřebitelů vede
při aplikaci principů tradičního přístupu k dodavatelskému řetězci ke stále
větším fluktuacím v poptávkách jednotlivých článků. Anderson Jr. (2000)
ovšem říká, že k efektu biče dochází i v případě, kdy je poptávka jednotlivých
spotřebitelů poměrně stabilní. Hlavními důvody fluktuací jsou v tomto případě
především odlišná očekávání jednotlivých článků ohledně budoucí poptávky,
dávkové

objednávky

s cílem

dosáhnout

výnosů

z rozsahu

v oblasti
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přepravních nákladů, nákladů na vyřízení objednávky atd. a cenové fluktuace,
díky kterým

intervaly s nárůstem počtu objednávek, ve kterých dochází

vzhledem k příznivé cenové nabídce k předzásobení, střídají intervaly
s poklesem počtu objednávek, během kterých je vysoká hladina zásob naopak
rozpouštěna.
Z toho plyne, že efekt biče je přítomen v každém dodavatelském řetězci.
Virtuální integrací lze však tento nežádoucí jev omezit a v konečném důsledku
tak eliminovat jeho negativní dopady. Vzájemné sdílení informací totiž
umožňuje lépe kontrolovat a koordinovat aktivity jednotlivých článků.
Důsledkem je pak výrazné snížení nejistoty, které vede k podstatnému snížení
vysoké bezpečnostní hladiny zásob, k odstranění nadbytečných kapacit a ke
zvýšení celkového obratu zásob, tedy ke snížení množství vázaného kapitálu
v celém dodavatelském řetězci. To pak vzhledem k dosaženým úsporám
umožňuje nabídnout spotřebiteli výhodnější cenové podmínky, případně
realizovat nadprůměrné zisky. Z toho lze usuzovat, že mezi vzájemným
sdílením informací v dodavatelském řetězci a realizovanými zisky existuje
pozitivní korelace. To také potvrzuje například studie Stanford University a
společnosti Accenture, dle které společnosti s vysokou mírou vzájemného
sdílení dat vykazují nadprůměrné zisky. Závěry této studie jsou prezentovány
na Obrázku č.19.
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Obrázek č.19 – Ziskovost společností v souvislosti se sdílením dat

Zdroj: Stanford University-Andersen Cunsulting. Study of Food
and Goods Industry, 1998

Zvýšení ziskovosti ovšem plyne nejen ze samotného sdílení informací, jež vede
k vyšší informovanosti jednotlivých článků, ale rovněž z toho, že v rámci
virtuální integrace dochází ke sladění společných zájmů. Zúčastněné články se
totiž snaží pracovat společně a sdílet přitom nejen informace, ale rovněž
znalosti, schopnosti, rizika, náklady a zisky, což v konečném důsledku
umožňuje dodavatelskému řetězci operovat jako jedna entita a dosáhnout tak
synergického efektu při maximalizaci zisku.
Pro demonstraci této problematiky jsem se rozhodl požít zjednodušený model
dodavatelského řetězce sestávající pouze ze dvou článků – výrobce a
distributora, ve kterém distributor nakupuje zboží od výrobce a prodává jej dále
na

trhu

konečných

spotřebitelů.

Pro

jednoduchost

je

přitom

vhodné

předpokládat následující:
•

výrobce má jednotkové produkční náklady c V ≥ 0 ,

•

výrobce disponuje nevyužitými výrobními kapacitami,

•

distributor čelí nákupní ceně ze strany výrobce w = c V + m , kde m ≥ 0 je
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cenová přirážka výrobce,
•

distributor má jednotkové obchodní náklady c D ≥ 0 ,

•

na trhu spotřebitelů se distributor setkává s lineární poptávkovou křivkou
P = a − bq , kde q je množství a a , b konstanty, přičemž platí, že a , b > 0 ,

•

všechny výše zmíněné informace jsou všem aktérům známé.

Zisk výrobce lze pak za těchto podmínek vyjádřit funkcí
Π V = ( w − c V )q = (c V + m − c V )q = mq
a zisk distributora funkcí
Π D = (P − w − c D )q = (a − bq − c V − m − c D )q = (a − bq − m − c)q ,
kde proměnná c = c V + c D představuje celkové výrobní a obchodní náklady
dodavatelského řetězce. Zisk celého dodavatelského řetězce je pak funkcí
Π = Π V + Π D = mq + (a − bq − m − c)q = (a − bq − c)q .
V případě tradičního přístupu k dodavatelskému řetězci, tedy bez vzájemné
spolupráce, výrobce a distributor představují dvě nezávisle řízené firmy. Každá
se tak snaží maximalizovat svou vlastní ziskovou funkci. V prvním kroku
výrobce zvolí m, ve druhém kroku pak distributor vzhledem k tomuto m zvolí q.
Jedná se tedy o sekvenční hru s úplnou informací, kterou lze řešit zpětnou
indukcí.
Nejprve je nutné nalézt nejlepší odpověď (reakční funkci) distributora na dané
m. Distributor zvolí takové q, které pro dané m maximalizuje jeho ziskovou
funkci Π D = (a − bq − m − c)q . Z podmínky prvního řádu plyne

∂Π D
= a − 2bq − m − c = 0
∂q

⇒

q(m) =

a -c-m
.
2b

Dále je nutné nalézt nejlepší odpověď výrobce na reakční funkci distributora.
Tou je maximalizace ziskové funkce Π V = mq = m

a−c−m
vzhledem k m.
2b
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Z podmínky prvního řádu plyne

∂Π V a − c − 2m
=
=0
2b
∂m

⇒

m=

a -c
.
2

V případě tradičního přístupu k dodavatelskému řetězci, tj. při maximalizaci
individuálních ziskových funkcí se bude prodávat množství q =
3a + c
P=
, přičemž zisk výrobce bude
4

a−c
při ceně
4b

(a − c) 2
ΠV =
, zisk distributora
8b

(a − c) 2
3(a − c) 2
ΠD =
a zisk celého dodavatelského řetězce pak Π =
.
16b
16b
Výrobce tak získává 2/3 zisku z celého dodavatelského řetězce, což je v souladu
s tvrzením, že v tradičním přístupu představují často nejdůležitější článek
výrobci, kteří získávají velkou část vytvořené hodnoty a zisku z celého
dodavatelského řetězce.
Daleko lepších výsledků lze ovšem dosáhnout v případě, kdy je zisk
maximalizován

na

úrovni

dodavatelského

řetězce

namísto

individuální

maximalizace ziskových funkcí jednotlivých článků. Z podmínky prvního řádu
při maximalizaci ziskové funkce dodavatelského řetězce Π = (a − bq − c)q
vzhledem ke q totiž plyne
∂Π
= a − 2bq − c = 0
∂q

⇒

q* =

a −c
a+c
(a − c) 2
a Π* =
, P* =
.
2b
2
4b

Vzhledem k faktu, že
q* =

a −c a −c
a + c (3a + c)
(a − c) 2 3(a − c) 2
>
= q , P* =
<
= P a Π* =
>
=Π,
2b
4b
4b
16b
2
4

v případě maximalizace zisku na úrovni dodavatelského řetězce je úroveň
celkových prodejů vyšší, jednotková cena nižší a zisk celého dodavatelského
řetězce vyšší. Ve srovnání s lokální maximalizací jednotlivých ziskových
funkcí je na tom lépe nejen dodavatelský řetězec jako celek, ale také
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spotřebitelé.
Maximalizace zisku na úrovni dodavatelského řetězce ovšem vyžaduje buďto
existenci nějaké centrální autority, která rozhoduje za všechny články
v dodavatelském řetězci a která má dostatek vlivu na to, aby donutila jednotlivé
aktéry

sledovat

nikoliv

své

individuální

zájmy,

ale

zájmy

celého

dodavatelského řetězce, případně takové smluvní uspořádání vztahů, jež sladí
zájmy nezávisle operujících článků a vytvoří dostatečnou motivaci pro tuto
globální maximalizaci zisku.
Jednou z cest k maximalizaci zisku na úrovni dodavatelského řetězce je
vertikální integrace, jež představuje první případ – existenci dostatečně vlivné
centrální rozhodovací autority. V případě vertikální integrace je m = 0 , neboť
společnost by účtovala cenovou přirážku sama sobě. Z toho plyne, že w = c V .
Zisková funkce vertikálně integrované organizace je tak v podstatě ziskovou
funkcí distributora, pro kterou platí
Π D = (P − w − c D )q = (a − bq − c V − c D )q = (a − bq − c)q = Π .
Z toho

plyne,

že

maximalizace

ziskové

funkce

vertikálně

integrované

společnosti skutečně vede k optimálním výsledkům za celý dodavatelský
řetězec.
Jak však bylo zmíněno výše, vertikální integrace dnes již v mnoha případech
nepředstavuje vhodnou organizaci transakcí v dodavatelském řetězci. Tou je
naopak virtuální integrace dodavatelského řetězce, jež představuje zejména
druhý případ – existenci takového smluvního uspořádání, ve kterém je
prostřednictvím spolupráce a kooperace možné maximalizovat zisk za celý
dodavatelský řetězec. Jednotlivé články v rámci virtuálně integrovaného
společenství ovšem představují nezávisle vlastněné subjekty a proto platí
m > 0.

Jednou z cest, jak dosáhnout v prostředí nezávisle vlastněných subjektů
optimálního výsledku za celý dodavatelský řetězec, která je v rámci virtuální
integrace velice často využívána, je právě určitá forma transferu plateb mezi
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jednotlivými

články

společenství.

Ziskovou

participujícími
funkci

v rámci

distributora

virtuálně

lze

pak

integrovaného

v tomto

smluvním

z celého

virtuálně

uspořádání transformovat na
Π D = (a − bq − m − c)q = α(a − bq − c)q ,

kde

proměnná

0 < α <1

představuje

podíl

zisků

integrovaného dodavatelského řetězce připadající distributorovi. Pro ziskovou
funkci výrobce pak platí
Π V = mq = (a − α)(a − bq − c)q .
Z podmínky prvního řádu při optimalizaci ziskové funkce na straně distributora
plyne
∂Π D
= α(a − 2bq − c) = 0
∂q

⇒

q=

a+c
a −c
( a − c) 2
= P* a Π =
= q* , P =
= Π* .
2
2b
4b

Z toho je patrné, že hodnota proměnné α nemá vliv na úroveň prodejů a
jednotkovou cenu prodávaného zboží. Jak množství tak cena jsou na optimální
úrovni a zisk celého dodavatelského řetězce je maximální.
Velikost proměnné α přesto není nezanedbatelná, neboť je určujícím faktorem
při distribuci zisků mezi jednotlivé články. Je tedy nezbytné, aby hodnota α
byla nastavena tak, že daná distribuce zisků představuje motivaci pro
maximalizaci zisku celého dodavatelského řetězce. Jinými slovy, velikost zisku
musí být alespoň na takové úrovni jako v případě individuální maximalizace
jednotlivých ziskových funkcí. Na straně distributora tak musí být splněno
a −c
a − c (a − c) 2
α (a − b
− c)
≥
2b
2b
16b

⇒

α≥

1
,
4

na straně výrobce pak
(a − α)(a − b

a−c
a − c (a − c) 2
− c)
≥
2b
2b
8b

⇒

α≤

1
.
2
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Z toto je patrné, že proměnná α musí ležet v intervalu <

1 1
; > , neboť pouze
4 2

tehdy budou mít zúčastněné strany zájem na maximalizaci zisku za celý
dodavatelský řetězec (maximalizace zisku celého dodavatelského řetězce totiž
v tomto případě představuje Pareto dominantní strategii před individuální
maximalizací jednotlivých ziskových funkcí).
Zajímavé je srovnání hodnot m v obou přístupech, tj. individuální a globální
maximalizaci zisku. Ze vztahu α = 1 −
při

smluvním

uspořádání

2m
plyne, že optimální hodnota m se
a−c

směřujícímu

k maximalizaci

dodavatelský řetězec pohybuje v intervalu <

zisku

za

celý

(a − c) 3(a − c)
;
> , což je výrazně
4
8

méně ve srovnání s hodnotou m maximalizující zisk při individuální
optimalizaci jednotlivých ziskových funkcí, tj.

m=

a−c
, přičemž zisk
2

jednotlivých aktérů je minimálně na té samé úrovni.
Ziskovost jednotlivých společností při maximalizaci zisku dodavatelského
řetězce v závislosti na distribuci zisku je pak pro přehlednost prezentována na
Obrázku č.20.
Obrázek č.20 – Distribuce zisků při optimalizaci dodavatelského řetězce
jako celku
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Výše

uvedený

model

demonstrující

dosažení

synergického

efektu

při

maximalizaci zisku na úrovni dodavatelského řetězce je ovšem značně
zjednodušený a slouží pouze pro základní demonstraci problematiky, neboť
předpokládá hru s úplnou informací. V tradičním přístupu k dodavatelskému
řetězci ovšem jednotlivé články disponují pouze omezeným přístupem
k informacím

(například

výrobní

náklady

ve

většině

případů

nejsou

distributorovi známy) a často se tak jedná o hru s neúplnou informací.
Jednotlivé články tudíž mnohdy nedosahují optimálních výsledků ani při
maximalizaci individuálních ziskových funkcí.
Virtuální integrací se však přístup jednotlivých článků k informacím značně
zlepšuje, čímž se hra s neúplnou informací mění na hru s úplnou informací. To
pak umožňuje zvýšit úroveň zisků prostřednictvím samotné individuální
maximalizace ziskové funkce, přičemž vyšší ziskovost je rovněž podpořena
vyšší efektivitou procesů, jež vede k vyšší operační efektivitě jednotlivých
článků (hodnota celkových výrobních a obchodních nákladů v dodavatelském
řetězci c se tak snižuje). Virtuální integrace dodavatelského řetězce však
umožňuje jít ještě dále a spoluprací ve formě určitého transferu nákladů a zisků
maximalizovat zisk celého dodavatelského řetězce tak, jak bylo demonstrováno
výše. Jak ukazují zkušenosti ze současné praxe, mnohé virtuálně integrované
dodavatelské

řetězce

se

skutečně

snaží

zvýšit

svou

ziskovost

nejen

prostřednictvím lepšího přístupu k informacím, tj. snížením hladiny nákladů c,
ale rovněž vhodnou distribucí zisků v duchu výše uvedeného modelu, jejímž
cílem je právě maximalizace zisku na úrovni dodavatelského řetězce.
Zvýšení kvality poskytovaných služeb
Kromě zvýšení ziskovosti jednotlivých článků je druhým výrazným přínosem
virtuální integrace dodavatelského řetězce zvýšení kvality poskytovaných
služeb.

Ta

je

na

rozdíl

od

vyšší

ziskovosti

často

poměrně

obtížně

kvantifikovatelná. Základem pro tuto vyšší kvalitu poskytovaných služeb je
vysoká adaptibilita a flexibilita nejen jednotlivých článků, ale celého
dodavatelského řetězce. Vyšší pružnost celého dodavatelského řetězce totiž
vede nejen k eliminaci zastaralých a jinak obtížně prodejných výrobků, ale
především otevírá prostor pro nabídku personalizované produkce, neboť
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umožňuje úspěšnou aplikaci tzv. poptávkově orientovaného modelu (tzv. pull
model). Aplikace tohoto modelu se přitom dnes na mnoha produktových trzích
stává postupně nezbytností a otázkou samotného přežití nejen jednotlivých
společností, ale rovněž celých dodavatelských řetězců.
Důvod rostoucích požadavků právě na aplikaci poptávkově orientovaného
modelu lze spatřovat především ve změně všeobecných tržních podmínek.
Nedostatečná konkurence, jejímž důsledkem byla nenasycená poptávka, vedla
po dlouhé období k prosazení tzv. nabídkově orientovaného modelu (tzv. push
model). Důraz byl kladen především na vývoj výrobků a jejich samotnou
výrobu, neboť prodej byl zajištěn vzhledem k převisu poptávky pouhým
zásobováním

informacemi

o

společnosti,

respektive

jejich

produktech

potenciálním spotřebitelům. Klíčovým prvkem obsluhy trhů byla hromadná
výroba, která umožňovala

realizovat úspory z rozsahu. Životní cyklus

jednotlivých výrobků byl přitom obvykle poměrně dlouhý.
V současné době se však již tržní podmínky značně změnily. Konkurence je
výrazně mohutnější a neustále stoupá, a mnoho produktových trhů již bylo
nasyceno. Roste tak význam individuálních preferencí, neboť zákazník dnes již
nebere vše, co mu hromadný trh nabízí, ale má individuální přání. Nezbytnou se
přitom stává rychlá reakce na zákazníkovu objednávku a splnění jeho
individuálních požadavků. V důsledku těchto tržních změn je nadále na mnoha
produktových trzích další aplikace nabídkově orientovaného modelu již
neperspektivní a je nutné přejít na poptávkově orientovaný model, který je
založený právě na respektování individuálních preferencí a s tím související
variantnosti

výrobků.

V souvislosti

s aplikací

poptávkově

orientovaného

modelu pak dochází k tzv. centralizaci spotřebitele (consumer centricity). Jeho
role totiž značně roste, neboť oním rozhodujícím činitelem a hybnou silou se
v dodavatelském řetězci stává právě spotřebitel.
Variantnost výrobků dle individuálních preferencí (tzv. mass customization) při
aplikaci poptávkově orientovaného modelu ovšem klade poměrně velké nároky
na výrobce. Ten totiž na jedné straně musí v rámci udržení nákladů
v rozumných mezích využívat pokud možno výhod hromadné výroby, na druhé
straně pak plnit všechna individuální přání jednotlivých zákazníků. Jde tedy
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mnohdy o značně protichůdné požadavky, které je nutno splnit. Řešením je
modifikace hromadné výroby organizované tak, aby uspokojovala zákazníkova
individuální přání na výrobek v dané produktové třídě. Každá produktová třída
pak obsahuje několik konfigurovatelných parametrů, přičemž každý spotřebitel
si může vytvořit objednávku v rámci daných omezení dle svých představ.
Rostoucí poptávka konečných spotřebitelů po individualizovaných produktech a
zároveň požadavek rychlé reakce na tyto individuální preference ovšem neklade
zvýšené nároky pouze na výrobce, ale na celý dodavatelský řetězec. Úspěšná
aplikace poptávkově orientovaného modelu je tak podmíněna existencí
výkonného,

harmonicky

pracujícího

a

pružně

konfigurovatelného

dodavatelského řetězce, jakým bezesporu virtuálně integrovaný dodavatelský
řetězec je. V rámci virtuální integrace lze navíc založit poptávkově orientovaný
model na tzv. build-to-order principu. Podstatou tohoto přístupu je vyrábět a
distribuovat nabízený produkt až na konkrétní požadavek konkrétního
spotřebitele. Nabízený produkt tak v době vystavení objednávky fyzicky ještě
neexistuje a teprve až konkrétní požadavky daného spotřebitele představují
signál pro jeho výrobu a distribuci. Řízení výroby tedy začíná od koncového
výrobku, jehož charakteristika klade vzestupně požadavky na předchozí články
dodavatelského řetězce.
Aplikace poptávkově orientovaného modelu a s tím spojená centralizace
spotřebitele, kterou virtuální integrace dodavatelského řetězce umožňuje,
představuje významný nástroj pro zvyšování spokojenosti spotřebitelů a
v konečném důsledku tak jejich věrnosti dané produktové značce. Z tohoto
důvodu je již dnes poptávkově orientovaný model aplikován u širokého spektra
výrobků, přičemž jejich počet neustále narůstá. Na druhou stranu je však nutno
zdůraznit, že aplikace nabídkově orientovaného modelu nebude pravděpodobně
nikdy zcela opuštěna. Existují totiž takové výrobky, které nelze blíže
specifikovat, které nelze vyrobit na požádání či u kterých by bylo zpřístupnění
jejich konfigurovatelnosti, byť minimální, příliš nákladné a neefektivní. To
však nevylučuje jejich výrobu a distribuci v rámci virtuálně integrovaného
společenství a využití tak ostatních, výše zmíněných výhod z této organizace
dodavatelského řetězce vyplývajících.
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3.2.2.4 Bariéry virtuální integrace

Dosažení výše zmíněných přínosů vyplývajících z virtuální integrace ovšem
není vždy zcela jednoduché, neboť je spojeno s celou řadou problémů.
Vyjmenovat všechny bariéry, se kterými je nutno se při virtuální integraci
vypořádat, je však poměrně obtížné, neboť ty se liší od jednoho dodavatelského
řetězce k druhému a vždy tak bude záležet na konkrétních podmínkách daného
řetězce. Obecně však platí, že mezi hlavní předpoklady virtuální integrace patří
dostatečná infrastruktura a ochota jednotlivých článků dodavatelského řetězce
zapojit se do virtuálně integrovaného společenství. Z tohoto pohledu lze pak
rozlišit mezi měkkými a tvrdými bariérami virtuální integrace. Toto rozlišení je
založeno na charakteru jednotlivých překážek. Zatímco tvrdé bariéry lze
jednoduše identifikovat a kvantifikovat v měřitelných jednotkách, u měkkých
bariér je vzhledem k jejich povaze kvantifikace poměrně obtížná. Pod termínem
měkké bariéry virtuální integrace se totiž rozumí psychologické faktory. Jde
tedy zejména o neochotu zapojit se do virtuálně integrovaného společenství. Ta
je často důsledkem nedůvěry v obchodní partnery, což je ovšem poměrně běžný
jev

v prostředí,

ve

kterém

jednotlivé

články

vystupují

ve

vzájemně

konkurenčním postavení.
Vzájemná důvěra mezi obchodními partnery v rámci virtuálně integrovaného
společenství je ovšem nezbytná hned z několika důvodů. Za prvé, jednotlivé
články vzájemně sdílejí často poměrně citlivá obchodní data, čímž se vystavují
riziku jejich případného zneužití. Za druhé, virtuální integrací dochází ke
snížení počtu alternativních obchodních partnerů, neboť sdílení dat umožňuje
velmi dobře identifikovat schopnosti a omezení jednotlivých článků a rovněž
velmi dobře monitorovat a kontrolovat činnost těchto článků, čímž se snižuje
nejistota ohledně budoucího plnění. Není proto nezbytné udržovat tak velký
počet alternativních obchodních partnerů, a to jak z důvodu lepší koordinace
(nároky na koordinaci s rostoucím počtem subjektů rostou více než lineárně),
tak z důvodu omezení rizika případného zneužití citlivých informací (snižuje se
počet subjektů, který má k těmto informacím

přístup). Snížení počtu
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alternativních obchodních partnerů však zvyšuje závislost a s tím související
možnost tzv. uzavření (lock-in) 14. Za třetí, virtuální integrace je založena na
decentralizaci, což často vyžaduje delegování rozhodovacích pravomocí, které
byly původně v kompetenci daného článku, na ostatní partnery v dodavatelském
řetězci, kteří jsou pro jejich výkon mnohem lépe uzpůsobeny. Jednotlivé
společnosti v dodavatelském řetězci ale představují odděleně vlastněné subjekty
a jejich managementu se při maximalizaci zisků může mnohdy jevit ztráta
rozhodujících pravomocí jako nežádoucí.
Překonání těchto příkladů měkkých bariér je závislé na vytvoření dostatečně
silného impulzu ke změně vzájemných vztahů. Určujících kritériem pro tuto
změnu vztahů je přitom přesná identifikace a vyčíslení přínosů, nákladů a rizik
spojených s virtuální integraci společně s jejich rozdělením mezi zúčastněné
strany na principu výhra-výhra (win-win). Výše přínosů a nákladů přitom závisí
na způsobu samotné realizace virtuální integrace, míra případného rizika (např.
možné

zneužití

citlivých

obchodních

dat,

dopady

vyplývající

z

oportunistického chování nebo z nestability obchodních partnerů) pak na
smluvním ošetření daného svazku. Důvěry se pak dosahuje prostřednictvím
komunikace v podobě formálního a neformálního sdílení významných a
včasných informací mezi členy řetězce ( nedostatek informací vyvolává
nedůvěru, ze které plyne porušení koalice a sledování vlastních zájmů), ale
rovněž vzájemným sdíleným hodnot.
Zatímco měkké bariéry nelze jednoduše kvantifikovat, u tvrdých bariér je tomu
přesně naopak. Na rozdíl od měkkých bariér se totiž pod termínem tvrdé bariéry
virtuální integrace nerozumí subjektivní psychologické faktory, ale bariéry
spojené

s nedostatečnou

infrastrukturou

a

jiné

problémy

technického,

operačního aj. rázu. Nedostatečná infrastruktura ve formě neexistence
veřejných datových sítí a nutnost budovat nákladné privátní sítě společně
s různými komunikačními protokoly a roztříštěností jednotlivých standardů

14

Uzavřením (lock-in, vendor lock-in nebo také proprietary lock-in) se rozumí situace, kdy
jeden z obchodních partnerů zneužívá svého postavení, neboť si je dobře vědom toho, že
druhá strana je na něm závislá, přičemž přechod k alternativnímu obchodnímu partnerovi je
spojen s nemalými náklady.
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používaných pro elektronickou komunikaci představovaly dlouhou dobu zásadní
překážku virtuální integrace. S příchodem Internetu a následně jazyka XML
však došlo ke značnému vylepšení situace. Problémem tak dnes zůstávají
nedostatečná konektivita (připojení na Internet) ze strany jednotlivých firem a
především

pak

vzájemná

nekompatibilita

jednotlivých

podnikových

informačních systémů a aplikací.
Nekompatibilita různých podnikových informačních systémů a aplikací může
být poměrně úspěšně řešena v rámci vnitřní integrace systematickou koncepcí
při implementaci ERP systémů, což je ale často spojeno s velkými investicemi
do

informačních

a

komunikačních

technologií.

Systematický

přístup

k podnikovým informačním technologiím je ovšem nezbytný také z toho
důvodu, aby nedošlo při obrovském objemu sdílených informací k zahlcení
systému nerelevantními informacemi, ale také proto, aby systém disponoval
dostatkem relevantních dat a ne pouze kusými informacemi.
Při realizaci virtuální integrace pak mnohé společnosti narážejí také na operační
problémy. Celková optimalizace je totiž založena na zefektivnění všech
procesů, což vyžaduje jejich synchronizaci a harmonizaci. Jednotlivé články
dodavatelského řetězce ovšem často působí ve více než jednom řetězci a sladění
jednotlivých procesů v rámci všech dodavatelských řetězců tak vyžaduje
poměrně velké úsilí ze strany zúčastněných firem. Zavedení výše uvedených
moderních metod řízení zásob do praxe, například CPFR, je navíc spojeno
s poměrně velkými časovými nároky, které často překročí průměrnou dobu
pracovního poměru zaměstnance v dané firmě (Mentzer, 2000). To pak klade
vysoké nároky na zajištění kontinuity celého integračního procesu a ve vztazích
jednotlivých účastníků integrovaného společenství.
Jak vyplývá ze studie společnosti Urban Wallace & Associates provedené pro
společnost

Transentric,

hlavní

překážky

virtuální

integrace

představují

nekompatibilita podnikových systémů, malá relevance sdílených dat a
nedostatečná konektivita jednotlivých společností. Ačkoliv tato studie byla
provedena již v roce 2001 a demonstruje poměry pouze v USA, její výsledky
jsou platné i dnes a navíc je lze, dle mého názoru, zobecnit, neboť velmi dobře
odráží současnou situaci v oblasti virtuální integrace dodavatelských řetězců.
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Největší překážkou virtuální integrace totiž dnes není ani tak otázka důvěry
mezi obchodními partnery, ale spíše problémy spojené s technickým řešením
virtuálně integrovaného řešení, zejména pak v oblasti vnitřní integrace. S tím,
jak rozvoj informačních a komunikačních technologií neustále pokračuje, roste
také nabídka integrujících systémů a jejich cena postupně klesá. Ty se tak
pomalu,

ale

jistě

stávají

běžnou

součástí

podnikání.

Je

tedy

velice

pravděpodobné, že v budoucnu nebudou hlavní překážky virtuální integrace
představovat ani tak technické bariéry (ve smyslu infrastruktury), ale zejména
operační problémy a různé psychologické faktory.
Obrázek č.21 – Současné bariéry virtuální integrace

Zdroj: Transentric, 2001

3.2.2.5 Příklady virtuálně integrovaného řešení

Analýza současných změn v organizaci dodavatelských řetězců v souvislosti s
příchodem moderních informačních a komunikačních technologií a nástrojů
elektronického obchodování by nebyla kompletní bez provedení případové
studie některého z úspěšných virtuálně integrovaných řešení dodavatelského
řetězce. Mezi takové se řadí například obchodní portál společnosti Cisco
Systems (tzv. e-HUB).
Společnost Cisco Systems byla založena roku 1984 a v současné době
představuje špičku na trhu síťových a komunikačních prvků. Její obchodní
úspěch je z velké části připisován právě rychlé adaptaci na nově vzniklou
situaci v souvislosti s příchodem „nové ekonomiky“. První pokusy o
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vícečlánkovou virtuální integraci ve formě webového obchodního portálu je
možné u této společnosti zaznamenat již v první polovině devadesátých let
dvacátého století a integrované řešení od této doby dospělo do značného stupně
vyspělosti. Veškerá komunikace a koordinace obchodních aktivit dnes probíhá
právě přes webový obchodní portál. Všechny články dodavatelského řetězce
mají přístup ke komplexním informacím týkající se prodejů, objednávek,
skladových zásob, integrované předpovědi poptávky atd.
Dle dostupných údajů se touto integrací dodavatelského řetězce snížila
chybovost objednávek z 15% na 2%, proces uvedení nového produktu na trh se
zkrátil o 25% a úroveň zásob byla zredukována o 45%. Jestliže v roce 1998
trvalo vyřízení objednávky jednoho zákazníka 23 dní, v roce 2001 to bylo již
jen 10 dní, což představuje redukci o více než 50%, přičemž zákazníci si mohou
nakonfigurovat objednávku v rámci daných možností podle svých představ.
Časová náročnost na zadání objednávky byla přitom snížena o 25%. Tomu také
odpovídala spokojenost zákazníků, která například v roce 2000 dosáhla úrovně
4.4 na 5-ti bodové stupnici, což je nejlepší výsledek za celou historii
společnosti Cisco Systems. Významné výhody pak rovněž přináší uzavírání
účetních knih v jeden den.
Celkové úspory spojené s virtuální integrací v rozmezí let 1994 – 1999 byly
odhadnuty na 700 milionů dolarů, což představuje více jak 10% čistého zisku
společnosti Cisco Systems v tomto období. To jsou ovšem pouze přímé přínosy
ve formě nižších nákladů. Těžko lze totiž odhadovat nepřímé přínosy, které
společnost získává vyšší pružností a schopností lépe reagovat na požadavky
individuálního zákazníka.
Integrované řešení společnosti Cisco Systems je také příkladem toho, jak
mohou

být

poptávkové

fluktuace

v dodavatelském

řetězci

(efekt

biče)

minimalizovány, nikoliv však plně odstraněny. Navzdory vysokému stupni
integrace došlo na přelomu let 2000 a 2001 k vysokému nárůstu skladových
zásob. Náhlá změna poptávky spotřebitelů v tomto období vedla v posledním
čtvrtletí roku 2000 a prvním čtvrtletí roku 2001 k nárůstu materiálu o 335% a
zásob o 59%, zatímco příjmy společnosti vzrostly v tomto období pouze o 14%.
Druhé

čtvrtletí

roku

2001

je

tak

pro

společnost

Cisco

Systems
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charakteristické rozpouštěním nadbytečných zásob a nižším počtem objednávek
dodavatelům, což na ně samozřejmě mělo obrovské dopady. Vliv změny
poptávky spotřebitelů je pak možné vysledovat i v následujícím roce, kdy došlo
k poklesu celkových tržeb. V této souvislosti se pak objevily názory, že
virtuální integrace nedosáhla svého základního poslání, tedy dostatečně rychlé
reakce na změnu poptávky ze strany spotřebitelů. Jak však bude ukázáno dále,
tento výklad je poněkud mylný.
Změna spotřebitelské poptávky totiž zasáhla nejen společnost Cisco Systems,
ale také její hlavní konkurenty na trhu síťových a komunikačních prvků, mezi
které na přelomu tisíciletí patřily dle analytické společnosti Gartner Group
především společnosti Nortel Networks a Lucent Technologies. Na rozdíl od
společnosti Cisco Systems však tyto společnosti nedosáhly v té době takového
stupně virtuální integrace. Míra dopadu změny spotřebitelské poptávky ve
formě propadu tržeb a jejich dalšího vývoje se pak u jednotlivých společností
značně odlišuje.
Virtuální integrace je charakteristická lepší obsluhou spotřebitele, neboť
umožňuje lépe identifikovat spotřebitelské preference a jejich vývoj, a zároveň
vyšší flexibilitou dodavatelského řetězce než je tomu v případě čistě tržní
organizace transakcí v dodavatelském řetězci. Z tohoto důvodu lze v případě
virtuální integrace dodavatelského řetězce očekávat podstatně rychlejší reakci
na změnu poptávky než v případě tradičního přístupu. Adaptace na nově
vzniklou situaci vyvolanou změnou spotřebitelských preferencí by tedy u
společnosti Cisco Systems měla být podstatně rychlejší než je tomu u
společností Nortel Networks a Lucent Technologies. To také potvrzuje skutečný
vývoj tržeb jednotlivých společností v letech 1997 – 2003 zachycený na
Obrázku č.22 .
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Obrázek č.22 – Vývoj obratu společností Cisco Systems, Nortel Network a
Lucent Technologies

Zdroj: Výroční zprávy společností Cisco Systems, Nortel Network a
Lucent technologies

Na rozdíl od svých konkurentů, kteří v letech 2001 – 2003 zaznamenali výrazný
propad tržeb, došlo k výraznějšímu propadu tržeb u společnosti Cisco Systems
pouze v roce 2002, přičemž v roce 2003 se objem tržeb udržel téměř na té samé
hladině jako v roce 2002. Předběžné výsledky za rok 2004 dokonce hovoří
v případě Cisco Systems o růstu tržeb, zatímco u jejích konkurentů úroveň tržeb
stagnuje, případně opět klesá. Virtuální integrace tak ve svém důsledku
významně přispěla k vylepšení konkurenčního postavení společnosti Cisco
Systems.
Úspěchy společnosti Cisco Systems vyplývající z virtuální integrace jejího
dodavatelského řetězce nakonec přiměly její konkurenty k revizi své dosavadní
politiky a obchodních metod. V poslední době tak společnosti Nortel Networks
a Lucent Technologies procházejí procesem restrukturalizace a změny směřující
k větší míře virtuální integrace svých dodavatelských řetězců. Například u
společnosti Lucent Technologies byla v roce 2001 vytvořena pracovní skupina
s názvem Supply Chain Network čítající 200 osob, která má na starosti
zjednodušení operací a koordinaci aktivit v rámci dodavatelského řetězce.
Výsledem jejich snažení je kromě jiného snížení stavu zásob o 700 milionů
USD a redukce zaměstnanců z původních 157 000 na současných 31 000.
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Porovnání vybraných ukazatelů všech tří společností před tím, než se
konkurenti společnosti Cisco Systems rozhodli transformovat své dodavatelské
řetězce na řetězce virtuálně integrované pak poskytuje Tabulka č.2 . Z údajů v ní
uvedených vyplývá, že společnost Cisco Systems vykazovala ve sledovaném
období daleko větší obrat aktiv než její konkurenti, což je v souladu
s očekáváním, neboť koordinace vzájemných aktivit v dodavatelském řetězci
založená na elektronické výměně dat podstatně snižuje míru nejistoty
v dodavatelském řetězci a umožňuje tak snížit objem aktiv ve formě pracovního
kapitálu. Údaje v Tabulce č.2 rovněž potvrzují hypotézu, že mezi virtuální
integrací a ziskovostí existuje pozitivní korelace. Zatímco u konkurentů
společnosti

Cisco

Systems

došlo

vlivem

změny

poptávky

spotřebitelů

k obrovskému propadu ziskovosti, u společnosti Cisco Systems nebyl tento
propad tak dramatický a ukazatele ziskovosti (ROA a BEP) 15 jsou ve
sledovaných letech nejen pozitivní, ale rovněž větší než v případě společností
Nortel Networks a Lucent Technologies. Společnost Cisco Systems má dále ve
srovnání s jejími konkurenty daleko nižší procentní vyjádření výrobních
nákladů na celkových tržbách, což je v souladu s tvrzeními, že vlivem virtuální
integrace dochází k růstu outsourcingu jednotlivých činností. Společnost Cisco
Systems tedy prodává také výrobky, které sice nesou její obchodní značku, ale
jejich výroba je přenechána externím subjektům a neprochází tak účetnictvím
firmy.

Tabulka č.2 - Vybrané ukazatele společností Cisco, Nortel a Lucent
Cisco
Nortel
Lucent
2000
2002
2000
2002
2000
2002
Výrobní náklady jako %
0,356403 0,364896
0,5408 0,646162 0,594727 0,874036
z obratu
Obrat zásob
15,36364 21,49432 7,303735 7,313869 5,667451 9,039618
ROA
0,081168 0,050086 -0,07003
-0,1838 0,025657 -0,67163
Basic Earning Power (BEP)
0,098418 0,077232 -0,05383 -0,18621 0,030161 -0,39228
Zdroj: Autor s využtím Výročních zpráv jednotlivých společností

15

Jako ukazatele ziskovosti byl použit jednak tradiční ukazatel ROA, ale rovněž BEP, který
umožňuje porovnání ziskovosti z operací bez ohledu na kapitálovou strukturu společnosti.
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3.3 Shrnutí
Základním východiskem pro organizaci jednotlivých dodavatelských řetězců
byly po dlouhé období principy tradičního přístupu k dodavatelskému řetězci.
Spolupráce mezi jednotlivými subjekty v řetězci byla minimální, jejich
postavení pak vzájemně konkurenční. Efektivita externích procesů nebyla ve
středu zájmu a koordinaci aktivit mezi jednotlivými články zajišťoval trh s jeho
cenovým systémem, což v případě vysokých transakčních nákladů vedlo
k vertikální integraci dodavatelského řetězce. Prostor pro zvyšování efektivity
byl totiž spatřován zejména uvnitř jednotlivých společností. Veškeré procesy se
přitom považovaly za předem dané a optimalizace byla založena na rozkladu
jednotlivých vnitropodnikových procesů na dílčí operace s cílem nalezení
nejlepší techniky pro jejich provádění.
Aplikace tradičních principů byla důsledkem všeobecných tržních podmínek. Po
druhé světové válce bylo spotřební zboží nedostatkové a mnoho produktových
trhů bylo nenasyceno. Převis poptávky pak vedl k prosazení nabídkově
orientovaného modelu, který je založen na hromadné výrobě. Přestože je
hromadná výroba dnes používána u celé řady produktů, v současné době již
ustupuje výrobě pružné. Vzhledem k neustále rostoucímu konkurenčnímu
prostředí totiž roste význam individuálních preferencí. Požadavkem je vyrábět
zákaznicky diferenciované výrobky, a to pokud možno se stejnými náklady a ve
stejném čase jako při dřívějším způsobu výroby. Důležitou se tak stává pružnost
výroby a celková flexibilita nejen jednotlivých společností, ale rovněž celých
dodavatelských řetězců. To však klade vysoké nároky nejen na efektivitu
jednotlivých činností, ale rovněž celých procesů, a to jak uvnitř jednotlivých
společností, tak za jejich hranicemi. Z tohoto důvodu se v současné době
ukazuje další aplikace principů tradičního přístupu jako nevhodná, neboť již
nedokáže přinést požadované výsledky. Dochází tak k postupnému prosazování
přístupu moderního, jehož cílem je na rozdíl od tradičního přístupu
optimalizace všech aktivit v dodavatelském řetězci.
Cestou k optimalizaci všech aktivit v rámci moderního přístupu je aplikace tří
základních principů – komunikace, spolupráce a kooperace. Ta přitom vede
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k celkové integraci dodavatelského řetězce, jejímž důsledkem je vznik virtuálně
integrovaných dodavatelských řetězců. Základem virtuální integrace jako zcela
nové organizační formy dodavatelského řetězce je kombinace vnitřní a vnější
integrace, neboť pouze tehdy lze dosáhnout vyšší efektivity jak vnitřních, tak
vnějších procesů, tj. optimalizovat všechny aktivity v dodavatelském řetězci.
Samotný název „virtuální integrace“ je přitom odvozen od využití moderních
informačních

a

komunikačních

technologií

a

nástrojů

elektronického

obchodování, zejména pak systémů elektronické výměny dat, jež jsou
využívány jako základní integrační nástroj. Posun
organizovaného

dodavatelského

řetězce

směrem od tradičně

směrem

k řetězci

virtuálně

integrovanému je pro názornost prezentován v Příloze č.1.
I přes poměrně krátkou historii virtuálně integrovaných dodavatelských řetězců
je možné rozlišit dvě základní vývojové fáze. První fáze, která se datuje zhruba
od počátku sedmdesátých let dvacátého století do druhé poloviny devadesátých
let dvacátého století, je charakteristická vznikem virtuálně integrovaných řešení
sestávajících pouze ze dvou vzájemně sousedících článků. Ačkoliv první
takováto integrovaná řešení se objevila již v sedmdesátých letech dvacátého
století, ke skutečnému rozvoji došlo až na konci let osmdesátých a především
pak v letech devadesátých. Dvoučlánková virtuální integrace, která byla
doménou především velkých společností, byla důsledkem tehdejších možností,
neboť využití tradičních EDI systémů pro vzájemnou komunikaci kladlo vysoké
nároky na propojení jednotlivých článků. Simultánní propojení více než dvou
článků bylo přitom vzhledem k vysokým nákladům a technickým bariérám
dlouhou

dobu

poměrně

obtížně

realizovatelné.

Dvoučlánková

virtuální

integrace ovšem umožňuje zefektivnit procesy pouze na lokální úrovni (v rámci
lokálních vztahů). Možnosti optimalizovat celý dodavatelský řetězec se objevily
až ve druhé fázi, jejíž počátek je spojen s příchodem Internetu a jazyka XML ve
druhé polovině devadesátých let dvacátého století. Existence výkonné globální
veřejné datové sítě společně se sjednocením používaných komunikačních
protokolů

a

standardů

jednotlivých

zpráv

totiž

otevřela

prostor

pro

vícečlánkovou virtuální integraci, jež představuje základní podmínku pro
optimalizaci dodavatelského řetězce jako celku.
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Očekávaným výsledkem virtuální integrace dodavatelských řetězců je vzájemně
výhodné

partnerství

typu

výhra-výhra

(win-win)

podporující

vznik

synergických efektů. Intenzivnější tok informací společně se spoluprací a
kooperací totiž umožňuje lépe koordinovat vzájemné aktivity. S tím je pak
spojena nejen vyšší ziskovost jednotlivých subjektů participujících v rámci
virtuální

integrace,

ale

rovněž

zvýšení

kvality

poskytovaných

služeb.

Z virtuální integrace tak netěží pouze subjekty v ní přímo zapojené, ale rovněž
koneční spotřebitelé. Ti totiž získávají sortiment s vyšší užitnou hodnotou, a to
cenově efektivněji a vzhledem ke zrychlení celého produkčního cyklu také
dříve.
Hlavní překážku rozvoje virtuálně integrovaných řešení v současné době
představují tzv. tvrdé bariéry, tj. různé technické a operační problémy.
K výraznému vylepšení situace došlo s příchodem Internetu a jazyka XML,
problémem však nadále zůstávají nekompatibilita podnikových systémů, malá
relevance sdílených dat a nedostatečná konektivita jednotlivých společností.
Tyto překážky virtuální integrace dnes již ovšem mohou být poměrně úspěšně
eliminovány, i když často za cenu vysokých nákladů. Zkušenosti z některých
dodavatelských řetězců přitom naznačují, že přínosy spojené s virtuální
integrací ve velké většině případů tyto vysoké náklady spojené s realizací
virtuálně integrovaného řešení v současné době již převáží.
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3.4 Závěr
Majorita dodavatelských řetězců je dnes stále organizována z převážné části na
základě principů tradičního přístupu. Z toho vyplývá, že většina dodavatelských
řetězců nástroje elektronického obchodování ve vztazích mezi jednotlivými
články v současné době prozatím příliš nevyužívá. Experimentální fáze
elektronického obchodování jako technologické inovace ovšem naznačuje, že
elektronické obchodování může mít na výkonnost jednotlivých dodavatelských
řetězců výrazně pozitivní vliv. Životní cyklus elektronického obchodování se
tak postupně přesouvá z experimentální fáze do fáze masové adopce, o čemž
také

vypovídá

současná

vysoká

růstová

tendence

objemu

obchodů

uskutečněných elektronicky.
Stále

intenzivnější

do obchodních

operací

pronikání
je

nástrojů

spojeno

elektronického

s poměrně

výraznou

obchodování
reorganizací

jednotlivých dodavatelských řetězců, jejímž cílem je určitou formou spolupráce
zefektivnit veškeré procesy probíhající v dodavatelském řetězci a optimalizovat
tak výkonnost celého produkčního systému. Základem této reorganizace je
vysoký stupeň integrace jednotlivých procesů, který je umožněn právě díky
obrovskému pokroku v oblasti moderních informačních a komunikačních
technologií a následným příchodem nástrojů elektronického podnikání a
elektronického obchodování. Moderní informační a komunikační technologie
totiž dnes již lze poměrně úspěšně využít nejen pro vlastní přenos a řízení
informačních toků, ale rovněž pro řízení toků materiálových a finančních, čímž
dochází ke vzniku jakýchsi síťových produkčních struktur – virtuálně
integrovaných dodavatelských řetězců. Ačkoliv v souvislosti s elektronickým
obchodováním nedochází k integraci ve fyzickém slova smyslu, ale pouze k
integraci na virtuální bázi, v optimálním stavu lze i přes to pohlížet na
dodavatelský řetězec jako na jednu integrovanou entitu.
Růst počtu virtuálně integrovaných řešení nutně vyžaduje opustit tradiční úzké
pojetí konkurenceschopnosti, neboť konkurenční boj se postupně přesouvá od
jednotlivých společností k celým dodavatelským řetězcům. Rozhodující se tak
z hlediska konkurenceschopnosti

postupně stává společná práce celého
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dodavatelského řetězce a nikoliv úsilí samostatně operujících článků. Rostoucí
nároky

na

jednotlivých

optimální

výkonnost

dodavatelských

celých

řetězců

na

produkčních
řetězce

systémů

virtuálně

přechod

integrované

samozřejmě podstatným způsobem urychlí. Je tak velmi pravděpodobné, že
virtuální integrace dodavatelských řetězců se v budoucnu stane zejména
v některých odvětvích nejen naprosto běžným standardem, ale rovněž otázkou
samotného přežití jak jednotlivých společností, tak celých dodavatelských
řetězců. Společnosti, které dostatečně rychle tyto změny všeobecných tržních
podmínek neanticipují, mohou být záhy vytlačeny z trhu. Očekávaný rozvoj
virtuálně integrovaných řešení přitom představuje obrovskou výzvu pro
modelové a optimalizační techniky.
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Přílohy

Příloha č.1 - Změna přístupu v organizaci dodavatelských řetězců
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Hypothesis:
„Electronic commerce in the Czech Republic started relatively early, but bad
infrastructure, lack of knowledge about modern technology and security fears
have hindered its development.”
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