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Zpracováno ve spolupráci s Jindřichem Minxem a za podpory Gabriely Dolečkové podle 
výstupů z 3. modulu 8. ročníku programu InterManager® - mezinárodní certifikační studia ve 

strategickém řízení 
 

 
Účastníci programu InterManager1 řeší reálné problémy tvorby podnikatelských strategií a 
předstihového formování konkurenční výkonnosti. Koncept „řízení z budoucnosti“ je páteří 
každé smysluplné strategie. Kvalitní strategie vycházejí ze scénářů vývoje podnikatelského 
prostředí. Tento článek přibližuje metodiku a výsledky tvorby strategických scénářů pro 
problémovou oblast Transformace českých firem na e-korporace. Jde o aktuální výzvu pro 
ty podniky, které chtějí zachytit dynamické změny, jimiž se v mnoha odvětvích prosazuje nový 
model podnikání (business model). 
 

Strategické scénáře – tři přístupy 
První prognostické scénáře se zrodily z práce Hermanna Kahna a jeho kolegů v The Hudson 
Institute a Rand Corp. v 50. a 60. létech minulého století. Průlomový význam mělo osvojení 
scénářového plánování podnikovou sférou. Průkopníkem byla společnost Royal Dutch Shell, 
která díky sofistikovaným strategickým scénářům učinila v 70. letech 20. století řadu 
strategických rozhodnutí, které významně posílily její konkurenční postavení.  
 
Metody tvorby strategických scénářů dostaly za dobu své existence řadu podob. V zásadě lze 
rozlišit tří základní přístupy k tvorbě strategických scénářů : 

1) Scénáře literární nabízejí zkušenostní a intuitivní popis komplexních obrazů budoucnosti 
(ucelené ‘povídky’ vyvinuté bez sofistikovaných metodologických postupů). 

2) Scénáře kvalitativní stojí na práci s faktory nejistoty v základních 
oblastech, které ovlivňují vývoj v analyzovaném oboru / odvětví, resp. 
zkoumané sféře. V řadě kvalitativních úvah a operací s faktory 

nejistoty se hledají určující trendy (zpravidla 2, 
zřídka 3), které se vytvářejí osy scénářového 
prostoru. Takto založené scénáře se poté 
interpretují a rozvíjejí do sekvence událostí, jimiž 
se scénář může naplnit. 

3) Scénáře kvantitativní : Každou oblast vlivu reprezentuje soubor 
kvantitativních deskriptorů. Scénáře se odvozují jako vnitřně 
konzistentní svazky alternativních projekcí deskriptorů. K výběru 
vhodných scénářů se nasazují sofistikované morfologické a kvantitativní 
metody (matice konzistencí, analýza křížových interakcí). 

 
 
 
 
                                                 
1 InterManager®  je vlajkový program Inventy realizovaný pod záštitou Společnosti pro strategické řízení, inovace 
a podnikatelství a v partnerské spolupráci s řadou prestižních mezinárodních manažerských institucí – American 
Management Association, Management Centre Europe, Linkage International, Centre for Creative Leadership. 
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Kvalitativní scénáře 
 
Technika kvalitativních scénářů rozvíjí obrazy možných budoucností ve 13 postupných krocích :  

1. Vymezení tématu (oboru, trhu, produktové skupiny) scénáře 
2. Definovat „zadání“ pro scénáře – klíčové strategické otázky 
3. Vymezit klíčové oblasti vlivů z vnějšího prostředí na sledovanou oblast 
4. Pro každou oblast vlivu definovat 
 � budoucí jistoty (“inevitables”) 
 � budoucí nejistoty (“uncertainties”) 
5. Vytvořit “trsy” nejistot - pojmenovat je 
6. Zformulovat základní trendy změn (dimenze scénářového prostoru) 
7. Vytvořit základní scénáře vývoje podnikatelského prostředí jako průnik základních trendů změn 

(dimenzí) a pojmenovat je 
8. Definovat obsah scénářů  
9. Rozvinout scénáře vývoje podnikatelského prostředí : Popsat trendy jako průnik jistot a nejistot 
10. Scénáře jako sled událostí (námětové karty událostí) 
11. Konečná úprava scénářů (“povídka”) - revidovat / zapracovat události 
12. Zpracovat „vnitřní“ scénáře vývoje studovaného tématu (oboru, trhu, produktové skupiny) 
13.  Vyvodit důsledky pro tvorbu strategií 

Na konkrétním případě z programu InterManager® ukážeme, jak se kvalitativní scénáře tvoří a 
jak se s nimi pracuje. 
 

1) Vymezení tématu pro tvorbu scénářů 
 
TRANSFORMACE ČESKÝCH FIREM DO eKORPORACE 
Časový horizont → 5 let (prosinec 2007) 

 
Co do oblasti patří: 
• všechny podnikatelské procesy a funkce (př. intranet) 
• vnitřní operační model a externí model podnikání 
• podniky velké i malé 
• české firmy včetně vazby na nadnárodní společnosti 
• B to B, B to C, B to E 
• kombinace sítí 
• e-Learning  
 

Co do oblasti nepatří: 
• C to C 
• Síť jako součást stylu života 
• eGovernment 
• institucionalizované školství 

 

2)   Klíčové strategické otázky 
Práce na strategii začíná formulací základních strategických otázek, které lze kvalitněji 
zodpovědět – začasté alternativním způsobem – za pomoci scénářů vývoje podnikatelského 
prostředí. Účastníci 8. ročníku programu InterManager® jich formulovali na dvě desítky : 

1. Jak se změní tržní potenciál ve vazbě na prosazování e-Businessu ? 
2. Jak efektivně a se ziskem působit na e-trzích (marketing, nákup, prodej) ? 
3. Jak změnit kvalifikaci personálu pro úspěšný rozvoj e-Businessu (jaké způsobilosti je 

nezbytné si osvojit) ? 
4. Jak najít nejjednodušší cestu k transformaci klasických podniků na eKorporace ? 



5. Jaké budou nezbytné klíčové způsobilosti úspěšných firem v e-Businessu ? 
6. Co se stane, když se netransformuji ? 
7. Jak se změní – zlepší koncept just-in-time ? 
8. Jaké budou nutné investice pro zavedení e-

Businessu ? 
9. Které hlavní hodnoty budou vnímat a ocení 

zákazníci ? Jaké bude ocenění e-služeb ? 
10. Bude chtít zákazník fungovat 

v samoobslužných režimech podporovaných 
internetem a extranetem ? 

11. Jak zajistit kompatibilitu a bezpečnost 
systémů, jaké budou náklady na bezpečnost ? 

12. Jak se změní organizace práce a loajalita 
zaměstnanců a externistů k zaměstnavateli ? 

13. Jaká bude míra prostoupení / propojení 
procesů e-Partnerů (zejména v oblasti core businessu firem) a jako dopady to bude mít 
pro řízení aliančních vztahů? 

14. Jak bude vypadat rozhraní mezi klasickým podnikáním a e-Businessem ? 
15. Jaké budou hlavní marketingové nástroje, které ovlivní prodej a které ze současných 

budou neúčinné ? 
16. Jaké portály budou podporovat transformaci podniků na firmy ? 
17. Jak daleko půjde řízení zákazníkem – jaké budou dopady na eliminaci manažerských 

struktur ? 
18. V jaké šíři se prosadí integrace dosud samostatných / oddělených podnikatelských 

prostorů ? 
19. Jak se změní etika podnikání ? 

 

3) Základní oblasti vlivu 
Skupina InterManager® po diskusi dospěla k 8 základním oblastem vlivu, které budou mít 
v prognózovaném období dopad na podobu a průběh transformace podniků na platformě 
internetových technologií (jejich přeměnu v tzv. firmy, resp. eKorporace) 

1. Trhy, potřeby a chování zákazníků 
2. Mezinárodní politická situace – globální ekonomika (dynamika světových 

ekonomických systémů – mezinárodní politická situace) 
3. Dynamika a struktura ekonomického a politického rozvoje ČR  
4. Vývoj a rozšíření informačních a telekomunikačních technologií 
5. Rozvoj vědy a techniky, rychlost inovací 
6. Legislativa a regulace, lobbying, e-kriminalita 
7. Sociální a kulturní oblast (nezaměstnanost, migrace, mobilita, kultura, životní styl, 

vzdělání) 
8. Ekologie, životní prostředí  

 

4) Definice jistot a nejistot 
Jistoty a nejistoty, které skupiny řešitelů vymezily na námětových kartách pro každou oblast 
vlivů, jsou pro přehlednost sestaveny do následující tabulky. Jde o ukázkový výběr – celkový 
počet námětů byl v kategorii nejistot až čtyřnásobný. O některých „jistotách“ by bylo možno 
diskutovat – ponecháváme je však beze změny, neboť jsou výrazem strategického konsensu 
v reálné skupině vrcholových manažerů. 
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JISTOTY HLAVNÍ NEJISTOTY 
1) Trhy, potřeby a chování zákazníků 
• Koexistence e-Trhu a klasického trhu 
• Zvyšující se podíl e-Trhu 
• Posilování konkurenceschopnosti – vyšší 

efektivita vstupů a výstupů vč. marketingu 

• Psychologické zábrany – nedůvěra vůči e-formám 
obchodování 

• Bezpečnost e-Businessu – bezpečnost e-plateb 
• Prosazení malých firem proti velkým řetězcům 
• Role otevřených systémů 
• Stupeň propojení a řiditelnost sítí dodavatelů a 

odběratelů 
• Nároky na změnu organizace procesů ve firmách ⇒ 

nová struktura nákladů 
• Nové konkurenční výhody v důsledku změny 

podnikatelských modelů firem 
• Ochota využívat e-Business u různých kategorií 

podniků – malí, velcí, nově vznikající 
• Orientace na komodity vs. e-Businessem 

podporovaná customizace a diferenciace 

2) Mezinárodní politická situace – globální ekonomika 
• Zrychlení všech informačních procesů 
• Zefektivnění ekonomických procesů, vyšší 

HDP 
• Ekonomický odstup severní polokoule od jižní 

• Tempo růstu globální ekonomiky 
• Ekonomická síla a reálné fungování EU 
• Pozice nedemokratických systémů ve světě a jejich 

vztah k e-Prostředí 
• Role Číny v mezinárodní ekonomice 
• Překonávání bariér obchodu, role WTO 
• Stupeň integrace EU a dalších hosp. bloků 
• Konkurence nebo spolupráce mezi EU a USA 
• Úspěšnost inovačního programu EU (Lisabon 2000) 

3) Dynamika a struktura ekonomiky a politická situace ČR 
• Pokračující integrace ČR do struktur EU  
• Uchování politické plurality a tržního 

hospodářství 

• Vliv vstupu ČR do EU na ekonomiku 
• Tempo růstu ekonomiky, odstup od průměru EU 
• Kurzový vývoj, inflace 
• Odhodlání pokračovat v reformách 
• Představa politických elit o dalším rozvoji ČR 
• Podíl sektoru služeb na HDP ČR 
• Stav dobudování infrastruktury potřebné pro rozvoj 

ekonomiky vč. e-Businessu  
• Stav veřejných financí ČR 
• Politická stabilita, poměr pravice-levice 
• Míra zdanění podniků (regulace) 

4) Vývoj a rozšíření informačních a telekomunikačních technologií 
• Rychlost a kapacita sítě nebude omezovat 

rozvoj e-Businessu 
• Zlepšení – rozšíření just-in-time dodávek 
• Zákazník si interaktivně vytváří nabídku – 

eliminace chyb 

• Multimediální interaktivní komunikace 
prostřednictvím miniaturních mobilních zařízení 

• Nabídka zboží → optická holografie (3D) 
• Využití biotechnologií v informatice 
• Technologie umožní připojení odkudkoli 
• Internetizace domácností se přibližuje úrovni 

telefonizace – růst počtu aktivních uživatelů 
• Ohrožení zdraví uživatelů  
• Riziko technického kolapsu webu + finanční nároky 

na bezpečnost 

5) Rozvoj vědy a techniky, rychlost inovací 
• Budou vznikat nové a efektivnější technologie 
• Setrvalé (e)technologické zaostání ČR -

nebudeme mít k dispozici nejnovější 
technologie 

• Výše zdrojů na R&D z průmyslu a finanční sféry 
• % výdajů na vědu a výzkum z dotací EU a ze 

státního rozpočtu 
• Zapojení českých subjektů do mezinárodních 

programů V&V 
• Umístění mezinárodních Center excelence v ČR 
• Propojení vysokých škol s průmyslovými programy 

rozvoje 
• Rychlost implementace nových poznatků vědy 



6) Legislativa a regulace  
• Legislativa – lepší (rychlejší) přístupnost 

aktuálních dokumentů 
• eKriminalita bude stále vynalézavější – dražší 

ochrana dat 

• Podíl SR na HDP (úloha státu v ekonomice) 
• Byrokratizace vs. debyrokratizace legislativy 
• Regulace bezpečnosti dat a financí, eliminace rizik 

e-Kriminality 
• Stupeň ochrany duševního vlastnictví 
• Zákony a vyhlášky na podporu e-Businessu  
• Délka soudního řízení, účinnost justice, 

antikriminalita služeb  
• Stav reformy sociálního systému 
• Intenzita korupce 
• Globální propojení organizovaného zločinu 

7) Sociální a kulturní oblast 
• Stárnutí populace 
• Vyšší % vysokoškolsky vzdělaných odborníků 

v IT a síťové komunikaci 
 

• Změna životního stylu - podíl sítí zprostředkovaných 
aktivit na volném čase 

• Vývoj zaměstnanosti a struktury zaměstnanců 
• Sociální důsledky e-Businessu – nezaměstnanost, 

diskriminace skupin 
• Počet samoživitelů, osob pracujících z domova 
• Migrace mozků 
• Regionální mobilita zaměstnanců 
• Úroveň sociálních systémů a jejich financování 
• Imigrace z Východu 

8) Ekologie, životní prostředí 
• Přesun ekologicky závadných výrob ze 

západu na východ, ze severu na jih 
• Vzrůstající tlak na kvalitu životního prostředí 

• Prosazení mezinárodních úmluv (Kjóský protokol) 
• Financování kvality životního prostředí 
• Úroveň emisí rozhodujících škodlivin 
• Míra devastace přírody – globální oteplování 
• Úroveň ekologického myšlení a chování obyvatel ČR 

 
5) Hledání nových souvislostí a skrytých trendů– trsy nejistot 
Smyslem tvorby strategických scénářů je odhalení klíčových souvislostí, které budou určovat 
vývoj širšího podnikatelského prostředí ve vybraném období a tak určovat i dynamiku procesů 
ve sledované oblasti – tedy Transformace českých firem na e-korporace. Směr a logiku úvah 
skupiny účastníků programu InterManager® přibližuje následující metaplán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dynamizace rozvoje 
Tempo růstu světové ekonomiky 
Vliv vstupu ČR do EU na ekonomiku 
Implementace nových poznatků vědy 
Financování kvality životního prostředí 
Zákony a vyhlášky na podporu e-Businessu 
Vývoj kurzu, inflace 

Propojování systémů a zdrojů 
Reálné fungování EU 
Spolupráce EU-USA 
Zdroje na R&D z průmyslu a finanční sféry 
Výdaje na vědu a výzkum z EU a SR 
Zapojení do mezinár. VaV + Centra excelence 
Propojení VŠ s průmyslovým R&D 
Globální propojení organizovaného zločinu 

Koexistence 
Nedemokratický vývoj ve světě 
Negativní sociální důsledky e-Businessu 

Touha po změně 
Odhodlání pokračovat v reformách 
Představa elit o rozvoji ČR 

Bezpečnost 
Bezpečnost dat a financí 
Ochrana duševního vlastnictví 
Bezpečnost e-Byznysu 
Řiditelnost sítí dodavatelů a odběratelů 
Ohrožení zdraví uživatelů IT 
Úroveň emisí rozhodujících škodlivin 
Míra devastace přírody 
Míra zdanění podniků (regulace) 

Změna, migrace 
Změna organizace procesů ve firmách 
Změna podnikatelských modelů firem 
Podíl sektoru služeb na HDP ČR 
Dobudování infrastruktury 
Migrace mozků 
Vývoj zaměstnanosti a struktury zaměstnanců 
Regionální mobilita zaměstnanců 

Alternativy 
Nabídka zboží, optická holografie 
Využití biotechnologií v IT 
Ochota přejít na e-Business 
Intenzita korupce 
Prosazení malých firem 

Nasycení 
Průnik Číny do mezinárodní ekonomiky  
Technologie v každém místě na světě 

Stabilita systému 
Délka soudního řízení, účinnost justice 
Úroveň sociálních systémů 
Stav veřejných financí ČR 
Technický kolaps webu, spolehlivost sítě 



6) Základní trendy změn - stanovení dimenzí scénářového prostoru 
Z analýzy souvislostí mezi faktory nejistot se vynořují základní trendy změn, resp. mění se 
jejich kognitivní povaha : z jevových souvislostí, náhodně a letmo pojmenovaných, nabývají 
některé trendy hlubší, zákonitou povahu. Tím se stávají zajímavé pro strukturu strategických 
scénářů jako logicky konzistentních obrazů možných budoucností – vývoje podnikatelského 
prostředí. Z práce týmu vykrystalizovaly tyto „metatrendy“ : 
 
• Pluralita, liberalizace vs. konsensus, regulace 
• Různorodost vs. unifikace 
• Propojování systémů a zdrojů, otevřenost, koexistence různorodých 

prvků, systémů vs. bariéry, uzavřenost, ochranářství 
• Stabilita vs. nestabilita systémů 
• Vůle ke změnám (po úspěchu) vs. pasivita, rezignace, odevzdanost 
• Bezpečnost, důvěra vs. nedůvěra, nejistota, obavy z budoucnosti 
• Dynamizace rozvoje, inovace vs. stagnace, pasivita 

 
Pro vytvoření struktury scénářů byly posléze vybrány dvě základní dimenze : 

� DYNAMIKA ZMĚN V ČR : Dynamika, vůle ke změnám, inovace vs. následování,  
pasivita, absence změn 

� MÍRA INTEGROVANOSTI : Sjednocení systémů, unifikace, regulace vs. Různorodost,  
 pluralita, alternativy 
 

7) Struktura a interpretace scénářů vývoje podnikatelského prostředí 
Kombinace zvolených „metatrendů“ jako základních dimenzí scénářového prostoru vede 
k následujícímu modelu budoucnosti : 
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MÍRA INTEGROVANOSTI

ČESKO 
JAKO IRSKO

REGULUJÍCÍ 
BYROKRACIE

ČESKÉ 
PROKLETÍ 
„MODEL SOUDEK“

PROBUZENÉ 
PODNIKATELSTVÍ

„Lisabonský protokol“
Dohnat a předehnat.

EU vítězící

Model „Nový Zéland“
Vítězství liberalismu.
„Probuzení českého 
podnikatelství“

Model „Švédsko 70.let“
Byrokratický sociální 
stát. 

„Neproduktivní 
svébytnost“
Model „Rusko před 
Putinem“
Nevyužitý potenciál.



8) Osnova pro rozvoj scénářů 
Pro rozvíjení scénářů v souběžných skupinách je významná dohoda o závazné osnově, která 
bude dodržena při zpracování všech scénářů a tak zajistí jejich srovnatelnost : 

1) Mezinárodní politická a ekonomická situace 
2) Dynamika mezinárodních trhů, potřeby zákazníků a jimi vnímané 

hodnoty 
3) Sociální a kulturní vlivy – dynamika sociálních systémů a struktur 
4) Vývoj české ekonomiky a politiky  
5) Legislativa, regulace, bezpečnost 
6) Informační technologie a jejich rozšíření  
7) Dynamika inovací, aplikace vědy a techniky 
8) Ekologické myšlení, dopady životního prostředí na vývoj 

ekologických a sociálních systémů 
 
9) a 10]   Rozpracování scénářů, scénáře jako sled událostí 
Scénáře lze rozvinout do mnoha podob. U kvalitativních scénářů převládá forma bodová 
(scénáře # 1 a #¨4) nebo textová (scénář # 2 a # 3). U kvantitativních scénářů se nejčastěji 
setkáme s formou tabulkovou nebo „povídkovou“ – scénář je prezentován jako dynamický 
příběh nazíraný jako zpětný obraz očima nezávislého pozorovatele či naopak zainteresovaného 
manažera z perspektivy cílového roku. Součástí tvorby scénářů jako dynamických obrazů 
budoucnosti je i jejich promýšlení ve sledu možných událostí, které dokreslují logiku 
příslušného scénáře. Příklady #3 nabízejí modely takto propracovaných scénářů. 
 

Scénář  #1 : „Česko jako Irsko – moderní dynamická společnost“ 
 
A. Mezinárodní politická a ekonomická situace 
� Růst globální ekonomiky na vysoké úrovni, průměrné HDP 5% 
� Jednotná stabilní měna v rámci celé EU-25 států 
� Stabilní demokracie, pouze místní pozůstatky nedemokratických struktur, 

rozsáhle rozšířené e-prostředí, fungující globální síťový e-byznys 
� Nezaměstnanost pokryta fungujícími sociálními sítěmi 
� Schopnost mezinárodní ekonomiky vyrovnat se vstupy levného zboží 

z třetích zemí    
… to vše při: 
� Zrychlení informačních procesů 
� Snaze o snižování ekonomických rozdílů ve světě 

 
B. Dynamika mezinárodních trhů , potřeby zákazníků a jimi vnímané hodnoty 
� Překonání psychologických zábran e-trhu 
� Existují rozsáhlé síťové struktury (global hypernet, síť sítí) 
� Plně rozvinuté e-dodavatelsko odběratelské vztahy 
� Standardizované procesy přizpůsobené e-byznysu, organizace schopné 

flexibilně reagovat na změny potřeb trhu 
� Neustálá soutěž byznys modelů – snaha odlišení 
� E-byznys = nutná podmínka pro přežití, jako určující formát mezinárodního 

obchodního styku a podnikatelské spolupráce 
… to vše při: 
� pokračující koexistenci e-trhu a trhu klasického  
� rozsáhlých partnerských vztazích 

 



C. Sociální a kulturní vlivy – dynamika sociálních systémů a struktur 
� Mix mozků bez respektování hranic – plně rozvinutá „mobilita“ 
� Zvýšený podíl VŠ vzdělanosti v IT a e-byznysu a ve strukturách 

zaměstnanosti obecně, rozšířené virtuální univerzity-vzdělávání (eLearning) 
� Stírání kulturních rozdílů 

… to vše při: 
� Při zpomaleném stárnutí populace díky sociálním systémům podporujícím 

porodnost 
 

D. Vývoj české ekonomiky a politiky  
� Ekonomika ČR plně integrovaná do ekonomických struktur EU a plně 

využívající její systémy 
� Završena restrukturalizace ekonomiky (podíl služeb, úloha SME 

v ekonomice, zapojení do mezinárodního obchodu,….) 
� Zvyšující se koupěschopnost obyvatelstva ČR 
� Stabilní měna připravená na transformaci na EURO, trvale nízká inflace 
� Dokončovány hlavní reformy v souladu s EU 
� Posun nové vlády doprava 
� Významně rozvinutá infrastruktura pro e-byznys v souladu s EU 
� Stabilní stav veřejných financí = dokončovaná transformace  

… to vše při: 
� zvyšujícím se podílu terciálního sektoru na tvorbě HDP 

 
E. Legislativa, regulace, bezpečnost 
� Plně implementovány bezpečnostní systémy  
� Funkční e-policie 
� Justice na úrovni EU 
� Míra celkového zdanění podniků na úrovni 35 % 
� Zvýšená účinnost kontrol a potlačování organizovaného e-zločinu 

… to vše při: 
� Elektronizaci veřejné správy 
� Zlepšeném přístupu zákonodárců k e-byznysu a prosazování mladších 

generací při legislativním rozhodování 
 

F. Informační technologie a jejich rozšíření  
� Rozšiřující se služby digitální televize 
� Konverze multimediálních systémů na koncových mobilních zařízeních 
� Zdravotně nezávadné telekomunikační systémy  
� Postupně se rozšiřující možnosti holografického přenosu - nejdříve v oblasti 

erotiky  
… to vše při: 
� Vysoké širokopásmové přenosové kapacitě 
 

G. Dynamika inovací, aplikace vědy a techniky 
� Investice do rozvoje blížící se úrovni v EU 
� Školský systém propojen s rozvojem průmyslu 
� Schopnost systému absorbovat nové poznatky vědy a výzkumu = 

efektivnost implementací  
… to vše při: 
� Neustálém a dynamickém vzniku nových efektivních technologií (technology 

pull) 
 



H. Ekologické myšlení, dopady životního prostředí na vývoj ekologických a sociálních 
systémů 
� Omezení ekologicky závadných výrob nebo přesun do zemí třetího světa 
� Plnění závazných standardů 

… to vše při: 
� To vše při stálém tlaku na úroveň životního prostředí. 
 

Datum Scénář „Česko jako Irsko“ ve sledu možných událostí 
IX.2003 Ukončení Irácké krize - potvrzení a upevnění role mezinárodních společenství  

I.04 Předčasné volby-vítězství pravice 
V.04 Vstup České republiky do EU 

VI.05 Odstranění veškerých přístupových bariér pro ČR v rámci EU  
I.06 Daňová reforma - snížení daní pro podniky na 20% 
I.06 Významné rozšíření vysokorychlostního připojení na internet 

VI.06 Poslanecká sněmovna schválila radikální reformu sociálního systému 
VI.06 Intenzivní (partnertské) propojení investorů v oblasti IT/CT 
11.VI Přistoupení Velké Británie k jednotné měně EU 

I.07 Počátky holografických přenosů dat 
I. 07 Podle zprávy ČSÚ průměrná mzda v ČR na úrovni 25 tis. Kč 
I.07 Přechod na digitální vysílání televize 

VI.07 Přechod ČR na jednotnou měnu EU 
 

 

Scénář  #2 : „Probuzené podnikatelství“ 
(Dynamika, vůle ke změnám + různorodost, pluralita, alternativy) 
 
A. Mezinárodní politická a ekonomická situace 
Růst výkonnosti globální ekonomiky, včetně EU  se silným vlivem lokálních 
ekonomik. Přetrvávají národní zájmy, prosazují se výkonnější systémy – USA, 
Dálný Východ, Čína. Pokračuje trend celosvětového zefektivnění procesů, 
informační propojenost světa. Výjimkou jsou oblasti s náboženskými, politickými,  
ideologickými i technickými omezeními pro e-business. Pozice WTO je oslabena, 
nepodařilo se prosadit jednotné principy světového ekonomického řádu (Kjótský 
protokol, ochrana duševního vlastnictví, …) 
 
B. Dynamika mezinárodních trhů , potřeby zákazníků a jimi vnímané hodnoty 
Výrazné posilování e-trhů, rychlý rozvoj mezinárodního obchodu v důsledku 
otevírání národních ekonomik. Chování trhů charakterizuje velká absorpce široké 
palety globálních produktů a služeb, růst nároků na specializaci firem a vysokou 
kvalitu služeb a produktů. Dochází k propojování a zefektivňování procesů mezi 
zákazníky a dodavateli, stírání rozhraní mezi podnikatelskými subjekty. Prosazují 
se nové definice stylu podnikání, včetně změn business modelů. Podniky hledají 
nové konkurenční výhody, které podporuje prostor pro celosvětové prosazení 
menších firem a jejich zapojení do celosvětových řetězců. Roste extrémní tlak na 
spolehlivost logistických systémů a řízení sítí dodavatelů 
Podniky se řídí takovými hodnotami jako spolehlivost partnerských vztahů, 
kooperace na výsledku, podpora nových cest ke konkurenčním výhodám. 
 
C. Sociální a kulturní vlivy – dynamika sociálních systémů a struktur 



Sociální systém České republiky čelí přílivu mozků ze Západu i z Východu, roste 
tlak na vyšší kvalifikaci pracovní síly.  Výrazně se posiluje osobní zodpovědnost za 
svůj život a profesní přípravu. Charakteristická je rostoucí míra tolerance k jiným 
národům, orientace i mimo Evropu, zvyšuje se i ochota k mobilitě (a existují pro ni 
podmínky). Schopnost práce s informacemi a jejich aplikace roste u všech skupin 
obyvatelstva, několik profesí za život je samozřejmostí, mění se tradiční pojetí 
pracovní loajality (výkonnost má přednost). Narostla otevřenost mezinárodnímu 
prostředí a jazyková vybavenost. 
 
D. Vývoj české ekonomiky a politiky  
Vysoký počet nově zakládaných dynamických podniků, mj. i díky existenci vládní 
politiky na podporu podnikání – např. daňové pobídky. V české politice dominuje 
pravicová orientace doprovázená zdrženlivou politikou ve vztahu k EU a hledáním 
silných ekonomických partnerů mimo Evropu. Rozvoj české ekonomiky podporují 
investorské aktivity z mimoevropských zemí, vzdělání a rekvalifikace jsou zacíleny 
na podporu a obsluhu náročnějších investic. ČR dosahuje ve srovnání s EU vyšší 
dynamiku růstu HDP, dochází k oborové profilaci české ekonomiky. Roste podíl 
služeb na tvorbě HDP. 
 
E. Legislativa, regulace, bezpečnost 
Nízký stupeň regulace je založen na kvalitní legislativě na podporu podnikání. 
Prohlubují se problémy s vlivem mezinárodního organizovaného zločinu – řeší  je i 
privátní sféra : nasazuje alternativní bezpečnostní systémy, což zvyšuje náklady 
na ochranu. Vnitřní korupce slábne úměrně poklesu úlohy státu v ekonomice. ČR 
přijímá vysoký standard ochrany duševního vlastnictví. 

 
F. Informační technologie a jejich rozšíření  
Velký rozvoj IT v podnikové sféře a vysoký stupeň vybavenosti domácností IT – 
ČR následuje světové trenyů a standardy. Podniková sféra klade důraz na dodávky 
řešení, která vytvářejí podmínky pro redefinici modelů podnikání i pro rozvoj 
nových oborů. 

 
G. Dynamika inovací, aplikace vědy a techniky 
Transfer špičkového know-how ze světa plus rozmach aplikovaného výzkumu, 
financovaného z privátních zdrojů je hybnou silou rozvoje ekonomiky. České 
subjekty se výrazně zapojují do mezinárodních programů, malé české firmy se 
prosazují v tvorbě, prodeji a obsluze aplikací. 
   
H. Ekologické myšlení, dopady životního prostředí na vývoj ekologických a sociálních 

systémů 
Ekologie se stává předmětem podnikání – obchod s emisemi, rozvoj ekologických 
výrob, snaha o využití potenciálu přírody a krajiny jako eko- a agroturistika, 
pěstování ekologických potravin, využití alternativních zdrojů energií. Uvědomělá 
sebekázeň v ekologii se stává základní podmínkou pro rozvoj řady odvětví.    
 

Datum Scénář „Probuzené podnikatelství“ jako sled možných událostí 
jaro 2003 Vládní krize, vznik široké vládní koalice 

jaro 2004 Úspěšný vstup ČR do rozhádané EU 

VI.2004 Shoda politických stran o dlouhodobé strategii rozvoje ČR – usnesení Poslanecké 
sněmovny 

VII. 2004 Přijetí zákona na podporu malých a středních podniků a snížení daňového zatížení 



1.1. 2005 Klausův novoroční projev : euroskepticismus, orientace globální partnerství, cestu ke 
světovosti  

jaro 2005 Široká dostupnost vysokorychlostních sítí, přijetí zákona, který vytváří legislativní rámec 
pro podporu informační společnosti 

jaro 2005 Posílení role regionů  

1.1. 2006 Novoroční projev prezidenta republiky - orientuje zahraniční politiku ČR na USA a dálný 
východ ČR  

jaro 2006 Řádné volby, vítězství pravicových stran  

VI.2006 Pololetní zpráva ČSÚ : Poprvé v dějinách se 50% českého exportu realizuje mimo 
Evropu 

II.2007 Nárůst příjmů z turistického ruchu vlivem možnosti aktivní turistiky v ČR roste o 15%,  

II.2007 80% českého průmyslu je ve vlastněno či spoluvlastněno zahraničními investory 

II. 2007 ČSÚ zveřejňuje předběžné odhady růstu HDP za 2006 - 4,5% 

II.2007 Zpráva ČSÚ : Střední a malé podniky se podílejí 25% na HDP, výrazný pokles 
nezaměstnanosti v ČR na 7% - absorbují ji služby, rozvoj malého a středního podnikání 

 
 

Scénář  #3 : „České prokletí“ 
 

A) Mezinárodní politická a ekonomická situace 
Světová politická krize z r. 2003 vedla k dlouhodobé politické roztříštěnosti, hlavní 
bloky a země sledují své parciální zájmy; to je doprovázeno ztrátou vlivu (pozice) 
OSN a WTO. Nepodařilo se sjednotit na platformě jednotné globální prorůstové 
politiky, tempo růstu světového GDP osciluje mezi 0,5 až 1%. EU zůstává 
názorově roztříštěná, vytvořily se minibloky států, které prosazují své zájmy. 
Evropa nadále zaostává za USA i za vývojem v JV Asii. Vstup 10 nových států 
proběhl v roce 2004, ale EU nevytvořila účinné programy na podporu jejich rychlé 
ekonomické integrace. Nezaměstnanost v EU se pohybuje trvale na hranici 10 %, 
evropské země přijaly razantní politiku řešení imigračního problému (až 
repatriace), což zvyšuje mezinárodní napětí. 

 
Politická situace ve světě zůstává výbušná (zejm. Blízký a Střední Východ), 
konflikt s militantním islámem navozuje nejistotu na světových finančních a 
kapitálových trzích. Příliv investic do Střední a Východní Evropy stagnuje. 

 
B) Dynamika mezinárodních trhů , potřeby zákazníků a jimi vnímané hodnoty 
Rozvoj trhů je omezen v důsledku nedůvěry zákazníků a vznikem nových bariér –
rozpoutala se celní válka mezi USA a EU. Spotřeba stagnuje, cyklus používání 
základního spotřebního zboží se prodlužuje. Investice do hi-tech zboží zůstává 
luxusem.  Ve výrobních investicích roste podíl repasí a retrofitů. 
Dochází k rozštěpení střední vrstvy (menší skupina velmi bohatých, většina 
migruje do nižší střední třídy). Všeobecná politická nejistota posiluje nedůvěru 
v rozvoji a užívaní e-businessu, podvazuje poskytování úvěrů. Sílící kriminalizace 
ekonomiky je dalším faktorem snižování důvěry v ekonomiku.  

 
C) Sociální a kulturní vlivy – dynamika sociálních systémů a struktur 
Dochází k migrace mozků z východu (včetně ČR) na západ. Nelegálním 
imigračním přílivem jsou postiženy především nově přijaté země EU v 
důsledku nedostatečného kontrolního mechanismu. Z důvodů nerovnoměrného 
vývoje jednotlivých zemí EU dochází k velkým regionálním rozdílům v úrovni 
nezaměstnanosti. Vzrůstá společenské napětí a xenofobie. sílí vliv extremistických 



skupin zejména v oblastech z vysokou mírou nezaměstnanosti. Pokus EU o 
zvýšení mobility pracovní síly nenaplnil očekávání.  
Výkonnost ekonomiky nedovoluje snížit rozdíly sociálních systémů jednotlivých 
zemí. Nedostatečné investice do vzdělání vedou k dalšímu zaostávání českého 
školství. Šíří se marasmus, chandra, nezaměstnanost jako životní styl. 

 
D) Vývoj české ekonomiky a politiky, struktura ekonomiky 
Vstup ČR do EU nenaplnil očekávání akceleračního efektu na ekonomiku země. 
Přetrvává politická nestabilita. Nepodařilo se provést reformu veřejných financí, 
roste zadluženost země. Chybí společná široce podporovaná vize rozvoje země. 
Dluhová služba odčerpává významné zdroje a podvazuje růst ekonomiky. Dochází 
k odlivu zahraničních výrobních investic na Východ s dopadem na 
nezaměstnanost. Absence politiky na podporu malého a středního podnikání 
přetrvává. Ekonomika má stále nevyhovující strukturu s malým podílem 
zahraničního obchodu na HDP, který dosahuje v průměru 1,5%.  Přetrvává lokální 
myšlení a malá schopnost rozvíjet mezinárodní aliance a obchod. 
 
Oslabení pozice koruny s velkou volatilitou a negativním dopadem na ekonomiku 
exportérů. Vstup do měnové unie je v nedohlednu. Neefektivní státní byrokracie 
nedokáže účinně řídit rozvojové investice do infrastruktury (železnice, dálniční sít, 
internetizace). Zpackaná privatizace zbytku státního majetku nepřinesla nezbytné 
impulsy pro rozvoj ekonomiky. 

 
E) Legislativa a regulace, bezpečnost, stabilita 
Absence jasného konceptu rozvoje státu vede k chaotickému zavádění legislativy 
bez dlouhodobých prorůstových impulsů. Stále chybí mechanismy účinného 
vynucení práva (soudy, policie), což umožňuje neúměrně vysokou kriminalitu 
společnosti, nezvládnutou imigraci, neefektivní byrokracii a malou transparentnost 
ve všech oblastech života společnosti. Kvete politikaření a politický systém 
ovládají lobbystické skupiny. Intenzita zvyšování korupce roste, objevují se nové 
formy ekonomického zločinu. 

 
F) Informační technologie a jejich rozšíření, 
Nepodařilo se prosadit jednotnou informační politiku státu (jako ve Finsku) -
vzrůstá zaostávání v osvojování informačních technologií obyvatelstvem. Malá 
míra bezhotovostního platebního styku, živoření internetových aplikací, nedůvěra 
vůči virtuálním formám platebního styku a komunikací - to vše vede ke zpomalení 
hospodářských procesů a znemožnění zapojení velkého množství podniků do 
standardně přijímaných forem obchodní a logistické spolupráce. Rozvoj brzdí nízká 
úroveň logistické infrastruktury podporované informačními technologiemi.  
 
G) Dynamika inovací, aplikace vědy a techniky 
Úroveň státních investic do vědy a výzkumu, rozvoje školství je trvale na 
podprahové úrovni 0,5 – 0,8% HDP. Chybí účinný transfer inovací mezi školami a 
průmyslem. Chybí zdroje pro investice do státní infrastruktury, vědy a výzkumu. 
Tuzemské subjekty nejsou dostatečně zapojeny do mezinárodních projektů 
rozvoje vědy a výzkumu. Česká výrobní centra v rámci mezinárodních korporací 
fungují v režimu „práce ve mzdě“. Chybí transfer špičkového know-how, 
nevznikají centra excelence. Státní daňová politika nepodporuje vnitřní dynamiku 
inovací ani mezinárodní transfer špičkových technologií. 

 



H) Ekologické myšlení, dopady do životního prostředí 
Nedostatek zdrojů má negativní dopady na kvalitu životního prostředí. 
Nedostatečná kontrola legislativy nebrání ekologickému dumpingu. Chybí účinný 
represivní systém proti neekologickému chování jednotlivců i firem – každý si dělá 
co chce. Chybí jednotná koncepce ochrany životního prostředí a obnovy krajiny. 
Malý podíl tříděného odpadu a recyklace. ČR jako vrakoviště Německa.  
 

Datum Scénář „České prokletí“ jako sled možných událostí 
VI.03 Pád koaliční vlády - sněmovna neschválí návrh reformy financí 

VI.03  Destrukce ropných polí na Středním Východě teroristy 

XII.03 "Antiintegrační usnesení" EU 15 - dvourychlostní Evropa 

IV.04 Pád menšinové sociálně demokratické vlády - předčasné volby 

V.04 Vstup ČR do EU- šampanské teče plným proudem 

VI.04 Sestavení koalice pravicových stran - se slabou většinou 

VI.04 Bojové akce na středním Východě  

IX.04 Teroristický čin velkého formátu ve Velké Británii (2000 mrtvých) 

X.04 Názorová transatlantická neshoda zablokuje chod WTO,OSN 

XII.04 Cena nafty 50$/barel 

V.05 Zpomalení ekonomik v eurozóně v důsledku tvrdých bezpečnostních opatření  

V.05 Pád pravicové vlády - není schopna prosadit reformy 

VII.05 Silná čtyřka EU prosadí radikální omezení strukturální pomoci v rámci EU 

VII.05 Vytvoření úřednické vlády - zastavení veškerých reforem 

III.06 Radikální nárůst nezaměstnanosti v tranzitivních zemích EU : 20 až 25% 

V.06 
Zpráva Sdružení automobilového průmyslu ČR : dovoz aut starších 8 let z EU 4. rok po 
sobě roste o víc než 10% 

VI.06 Ustavení levicové vlády - byrokracie bez schopnosti akce 

XII.06 Zpráva ČSÚ hovoří o poklesu podílu zahraničních investic v ČR 

XII.06 
Silné regulační zásahy státu do ekonomiky - odchod dynamických firem mezinárodních i 
tuzemských 

IV.07 
Bílá kniha Ministerstva školství, vědy a výzkumu : citelný nedostatek kvalifikovaných 
odborníků ve všech oblastech - odliv mozků  

XII.07 HDP ČR po třetí korekci ČSÚ se vyšplhal na 0.3% 

XII.07 ČSÚ : Inflace překonala hranici 10% 
 
 

Scénář  # 4 : „Regulující byrokracie“ 
 
A. Mezinárodní politická a ekonomická situace 

• Globální ekonomika roste jenom velmi zvolna 
• EU je řízena jednotnou legislativou, všechny změny jsou zdlouhavé 
• Posílila se významně pozice Evropské komise, EU praktikuje konzervativní 

ekonomickou politiku s brzdícím dopadem rozvoj ekonomiky 
• Komplikovaný, těžkopádný byrokratický systém v ekonomickém i 

praktickém životě nevytváří dostatečné impulsy pro zavádění nových 
technologií a pro podporu e-Businessu 



• Jedním z důvodů nezájmu evropské byrokracie o zavádění e-Businessu a 
zvyšování efektivnosti procesů je absence kvalitní proinovační politiky a 
obava ze negativních sociální důsledků informatizace a internetizace  

• Ekonomický odstup severní polokoule od jižní je dále velký i přes 
významné, avšak neefektivně řízené rozvojové programy 

• Světová obchodní organizace (WTO) poměrně úspěšně řeší stížnosti na 
umělé překážky ve světovém obchodu  

• Čína se otevírá světu, včetně zavádění internetu a provozování e-
Businessu; tento vývoj však brzdí kolaps státních podniků a výrazné 
zpomalení temp rozvoje čínské ekonomiky z posledního desetiletí 

 
B. Dynamika mezinárodních trhů, potřeby a chování zákazníků  

• Rozvoj trhů je charakterizován řadou protikladných tendencí, které jsou 
důsledkem snahy o regulační zásahy do ekonomiky 

• Klasický trh úspěšně brání své pozice a koexistuje s e-Businessem – 
zákazníci stále dávají přednost klasickým formám nákupu 

• Internetizace ekonomiky postupuje pomalu, rozvoj e-Businessu brzdí 
psychologické zábrany 

• Firmy se musí přizpůsobit centrálnímu modelu firemní legislativy (IAS, 
ekologie, corporate governance, povinné audity ….) s negativním dopadem 
na nákladovost a snížení flexibility, konkurenceschopnosti 

• Prosazují se malé firmy, které dostávají centrální podporu 
• Moderní technologie zvyšují úroveň řízení sítí dodavatelů a odběratelů  
• Spotřebitelská důvěra stagnuje, lidé odkládají investice do zboží dlouhodobé 

spotřeby; projevují se tezaurační tendence (nákup starožitností, zlata, 
nemovitostí) 

 
C. Sociální a kulturní vlivy – dynamika sociálních systémů a struktur 

• Vysoká úroveň sociálních systémů a jejich financování přináší některé 
pozitivní efekty 

• Centrální politika zaměstnanosti přináší jisté výsledky, avšak v nežádoucí 
struktuře : méně podnikatelů a více zaměstnanců 

• Pokračuje stárnutí populace ve vyspělých zemích, nepodařilo se založit 
sociální politiku, která by překonala tento trend 

• Roste úroveň vzdělanosti podporované dotovaným státním školstvím, ale 
chybí účinné mechanismy na podporu uplatnění znalostí v ekonomice 

• Ve statické globální ekonomice dochází k minimální migraci mozků 
• Koordinovaná a dotovaná antiimigrační politika a efektivní kontrola hranic 

přibrzdila příchod imigrantů z Východu 
• Mobilita zaměstnanců je nadále problémem – vyplatí se setrvávat na místě 

v záchytné sociální síti 
 

D. Vývoj české ekonomiky a politiky  
• Principy politické plurality a tržního hospodářství se patří k oficiální doktríně 

všech významných politických stran 
• Integrace ČR do struktur EU pokračuje 
• ČR není členem měnové unie, koruna patří ke slabším evropským měnám 
• Pozitivní dopady z členství v EU na českou ekonomiku zůstávají za 

očekáváními 
• Byl zpracován „národní plán rozvoje“, ale účinná dohoda politických stran 

blokuje jeho účinnou realizaci, politické odhodlání k zásadní sociálně 
ekonomické reformě je nadále mizivé 



• Dobudování infrastruktury pro e-Business se opožďuje (zůstávají jenom 
ambiciózní plány na papíře) 

• Dochází ke zvýšení podílu sektoru služeb na HDP ČR 
• Kritický stav veřejných financí ČR podvazuje většinu dobrých úmyslů vlády 

 
E. Legislativa, regulace, bezpečnost 

• Přijato množství dalších zákonů a vyhlášek („legislativní smršť 2“ po vstupu 
do EU v r. 1994), v těchto zákonných normách je snazší orientace díky 
zpřístupnění na síti 

• Posílena bezpečnost dat a duševního vlastnictví proti jejich zneužití 
• Pro podniky se zvýší finanční náročnost na e-B vzhledem k mandatornímu 

zajištění bezpečnosti; e-Kriminalita je stále vynalézavější – to dále zvyšuje 
náklady na ochranu dat 

• Roste míra zdanění podniků i jednotlivců (na 40%) a jejich regulace 
• Rostoucí úloha státu v ekonomice je doprovázena přetrvávajícími problémy 

s korupcí, Česká republika trvale klesá v mezinárodním srovnání podle 
indexu transparentnosti ekonomiky 

• Účinná represe omezuje vliv organizovaného e-zločinu 
• V obchodní oblasti zůstává problémem délka soudního řízení, účinnost 

justice  
• Zákonodárci jsou starší generace –brzdí zavádění moderní legislativy na 

podporu e-Businessu 
 

F. Informační technologie a jejich rozšíření  
• Rychlost a kapacita sítě neomezuje možnosti jejího využívání 
• Rozsáhlý státní informační systém podporuje obsluhu byrokracie 
• Evropská komise a státy EU vytvářejí centrální informační systémy bez 

vazby na skutečné potřeby ekonomiky; důraz na bezpečnost informačních 
systémů snižuje jejich uživatelskou přívětivost 

• Využívají se centralizované fondy pro vývoj a zavádění nových informačních 
technologií 

• Postupně (nikoli skokem) se rozšiřuje nabídka informačních technologií a 
služeb o nová technicky pokročilá řešení  

• Zákazníci a uživatelé mají možnost si interaktivně vytvářet nabídku 
• eTechnologie jsou běžně dostupné odkudkoli, zvyšují se nároky na zlepšení  

a rozšíření dodávek a obsluhy v režimu just-in-time 
• Věnuje se pozornost sledování vlivu informačních technologií na zdraví 

uživatelů 
 
G. Dynamika inovací, aplikace vědy a techniky 

• Technický pokrok pokračuje i v podmínkách málo dynamické globální 
ekonomiky - vznikají nové a efektivnější technologie; jejich osvojování 
českými podniky je však pomalé – přístup k nejnovějším technologiím je 
opožděný – pokračuje (e)technologické zaostání české ekonomiky 

• Stát a EU podporují finančně rozvoj vědy a výzkumu ve jménu překonání 
technologického zaostávání za USA a státy JV Asie 

• Subjekty ČR mají přístup k vyšším dotacím na vědu a výzkum z EU a 
zapojují se do mezinárodních programů V&V  

• Stát se snaží vytvářet podmínky pro umístění Center excelence 
mezinárodních korporací v ČR; malá pružnost ekonomiky, vysoké zdanění 
podniků je však vekou bariérou 



• Stát podporuje vyšší propojení vysokých škol s průmyslovými programy 
rozvoje a vyšší účinnost implementace a transferu výsledků vědy a 
výzkumu 

• V důsledku centralistického dirigismu, nevyužití spontánních iniciativ však 
tyto mechanismy a stimuly přinesou efekty v urychlení ekonomického 
rozvoje až po r. 2007 

 
H. Ekologické myšlení, dopady životního prostředí na vývoj ekologických a sociálních 

systémů 
• Vyšší podpora pro zvyšování kvality životního prostředí pod dohledem státu 

a tvrdých norem přijímaných v rámci EU 
• Roste tlak na kvalitu životního prostředí, na snižování emisí škodlivin 
• Mění se ekologické myšlení a chování obyvatelstva a podniků (třídění 

odpadů, recyklace, renovace) 
• Dochází k přesunu ekologicky náročných výrob ze Západu na Východ a na 

Jih 
 
 
11]   Transformace českých podniků na e Korporace : Průmět scénářů     
         vývoje podnikatelského prostředí do scénářů vývoje zkoumané oblasti 
 
Závěrečným krokem tvorby strategických scénářů je návrat od pohledu do podnikatelského 
okolí k vlastnímu předmětu úvah o budoucnosti. Teprve poté, kdy je obraz možných 
budoucností plně promyšlen a propracován, má smysl provést konzistentní průmět dopadů 
možného vývoje širokého společenského prostředí na zkoumanou oblast. S jednotlivými 
scénáři vývoje prostředí zde pracujeme „s ostrou tužkou v ruce“ a promýšlíme všechny jejich 
relevantní souvislosti a dopady. Náměty z takové závěrečné interpretace strategických scénářů 
jsme soustředili do následující tabulky. 
 

e Podniky ve scénáři „Česko jako Irsko“ 
• e-Business = nutná podmínka pro přežití a rozvoj firmy  

• Za široké spolupráce s nositeli know-how podniky aktivně hledají takové 
inovace do telematických technologií a řešení, které mohou efektivně 
podpořit jejich dynamický rozvoj. 

• Cyklus inovací se zkracuje : kdo netransformuje svůj business model a 
vnitřní operační model na platformě internetizace, ztrácí konkurenční 
způsobilost a ohrožuje svoji existenci 

• Získání úvěrů pro rozvoj IT a realizaci projektů e-transformace je snadné 

• Na trhu je široká paleta řešení pro internetizaci procesů podporujících 
transformaci klasického podniku na e-firmu 

• Bezpečnost dat je garantovaná legislativou ČR i EU – podniky mají důvěru 
ve spolehlivost řešení 

• Na trh práce přichází dostatek vysokoškolsky připravených odborníků, není 
problém získat kvalitní odborníky jako nositele internetizovaných procesů –
při vysoké úrovni mezd a smluvních platů jde však o významnou investici, 
která se musí zaplatit 

• Z toho plyne nutnost intenzivního využití drahých lidí, kteří budou pracovat 
nad rámec běžné pracovní doby - podniky hledají komplexní a mobilní 
telematická řešení, která umožňují v optimálním režimu integrovat pracoviště 
s domácnostmi a místem pohybu svých zaměstnanců a umožnit jim tak 
pracovat v reálném čase : 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce 

e Podniky ve scénáři  „Probuzené podnikatelství“ 

• Firmy přebírají plnou vlastní odpovědnost za e-BIZ 

• Zapojení přes e-BIZ eliminuje horší konkurenčních pozici českých firem 

• Hledání chytrých aplikací a zásadní reinženýring podnikatelských 
procesů u většiny firem na podporu  spolehlivé obsluhy e-BIZ 

• České firmy se specializují a usilují o dlouhodobé působení 
v nadnárodních řetězcích – většina průmyslu je dodavatelem 
produkčních řetězců – 40%  českých zpracovatelských firem se 
nějakým způsobem podílí na dodávkách pro automobilový průmysl. 

• Firmy podporují budování logistických  systémů pro e-BIZ  – ne stát  

• Dramatický nárůst e-BIZ u malých firem a rychle se rozvíjejících služeb. 
Úspěšnost nových start – upů podmíněna napojením na e-BIZ 

• Dramatický rozvoj firem přebírajících odpovědnosti za provozování e-
BIZ = podnikajících v oblasti poskytování eBiz služeb.  

• Zájem po službách  přebudovávajících firmy na „bezešvě“ fungující 
v systémech e-BIZ 

• Velké náklady na bezpečnost a spolehlivost vedou k rozvoji firem 
poskytujících služby pro e-BIZ na světové úrovni – mimo  

• Enormní zájem o odborníky  na e-BIZ znalé oborů a schopné rychle a 
spolehlivě zavést a rozvíjet podnikatelsky efektivní aplikace.  

• České firmy hledají nová odbytiště mimo stagnující EU – specializace, 
poskytování řady expertních  informací na podporu prodeje produktů a 
služeb      



e Podniky ve scénáři  „České prokletí“ 
• Nedostatkem peněz vynucená konzumace osvědčeného standardu - 

jednoduchá a levná řešení. 

• Nedostatek volných prostředků pro investice do nových technologií 

• Transformace firem vlastněných zahraničním kapitálem – vynucené 

• Firmy s komoditním zbožím fungují více v e-režimu 

• Firmy závislé na exportu -> eBusiness 

• Udržování i stávajících "standardních " obchod. kanálů pro malé nevybavené 
zákazníky 

• Přežívání korupčního prostředí - živí netransparentní klasické kanály 
(vítězství klasického zkorumpovaného nákupu) 

• Odliv kvalifikovaných odborníků - zpomalení vývoje 

• Bitva o kvalitní lidi  - vytváření podmínek pro jejich práce (e-prostředí jako 
podmínka) 

• Pomalé zhodnocování IT a zpomalení inovačního cyklu (nejsou peníze, ani 
důvěra v budoucnost…) 

• Outsourcing IT zařízení zpoplatněný podle skutečného odběru 

• "e-firma" prostřednictvím e-leasingu, techniky i provozu 

e Podniky ve scénáři  „Regulující byrokracie“ 
• Státní legislativa vytvoří podmínky pro urychlení zavádění  e-Businessu 

(zvýšení bezpečnosti dat, legislativa, el.podpis) – bude časově 
posunuto. 

• Ne všechny firmy budou v e-Businessu nutnost udržovat „duální“ 
systém 

• Budeme se muset přizpůsobit centrálnímu modelu firemní legislativy, 
který tlačí na transparentní reporting v reálném čase, standardizaci 
účetních procedur, …..) 

• Dominují univerzální levná řešení Odpovídající státem stanoveným 
standardům � ztráta konkurenční výhody z informatizace ?????? 

• Nutnost omlazení firmy (=získat e-Způsobilosti) - ztíženo silným 
sociálním systémem 

• Integrace do EU – rozvoj obchodování � tlak na e-Business 

• Jasná strategie státu podporující rozvoj e-businessu a transformaci 
podniků na e- firmy (kupř. zvláštní zdanění podniků ve prospěch 
internetizace (obdoba „dálniční daně“) 

• Nadměrné zdanění dramaticky omezuje zdroje na investice do IT 

• Pro podniky se zvýší finanční náročnost na e-B vzhledem 
k mandatornímu zajištění bezpečnosti. 

• Dostupnost výkonných IT a aplikací 

• Konkurenční nezbytnost : Snížení nákladů prostřednictvím nasazení IT 
(e-aukce, práce z domova, e-konference) 

 


