








Abstract 

Předmětem bakalářské práce „Internet, intranet a extranet a jejich možné využití 

v konkurenceschopnosti podniku“ je rozbor jednotlivých pojmů s určením možných výhod 

a nevýhod plynoucích z jejich využívání, a s cílem uvést jak lze tyto technologie použít 

k lepší konkurenceschopnosti podniku. 
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Abstracts 

The subject of the bachelor thesis "Internet, intranet a extranet and their possible usage in 

the competitiveness of an enterprise" is the analysis of seperate terms to determine 

potential advantages and disadvantages resulting from their usage, and with an aim to 

introduce, how it is possible the technologies to be used in a better competitiveness of an 

enterprise. 
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1. Úvod 

S rozvojem globální sítě jsme v dnešní době svědky revoluce, která se odehrává v oblasti 

šíření informací. Internet a jeho možnosti se stává hnacím motorem při vytváření nových 

hodnot mezi výrobcem a spotřebitelem. Neustále jsme zaplavováni množstvím nových 

komerčních aplikací, navíc roste tempo veškerých inovací a neuvěřitelnou rychlostí běží 

také vývoj nových technologií. Jsme součástí nového věku síťové inteligence, v níž je 

základem ekonomiky síť. Klasickou ekonomiku v čím dál větší míře nahrazuje ekonomika 

digitální nebo též nová ekonomika. V té je základní formou informací digitální podoba, 

kde se vše redukuje na pouhé bity uložené někde v počítači a přenos probíhá v podobě nul 

a jedniček sítěmi rychlostí světla.  

V nové ekonomice se aplikuje čím dál větší množství lidských poznatků. Víc než lidské 

svaly se preferují lidské mozky, které vytváří mnohem větší podíl přidané hodnoty. V nové 

ekonomice musí každý podnik v stále větší míře přemýšlet o svém poslání. Neustálý a 

neúprosný střet zájmů, různé faktory útočící na nákladovou strukturu velkých firem, 

nelítostný konkurenční boj, v němž nové produkty dokážou obstát někdy jen pouhý rok, 

měsíc, týden nebo i jediný den, nutí podniky investovat do nových technologií, či se 

propojovat do sítí, což jim umožňuje vznik nových struktur, nových strategií nebo nových 

vztahů. Faktorem úspěchu se stávají inovace. Zavádění nejmodernější elektronické 

infrastruktury do všech organizací a společností, je dnes velmi důležité pro uplatnění se 

v tomto novém, bláznivém, velice křehkém a konkurenčním podnikatelském a 

geopolitickém prostředí. Jen ten, kdo správně pochopí všechny probíhající změny má šanci 

na úspěch. 

Cílem této práce bude nejdříve vysvětlit význam počítačových sítí, Internetu a jeho služeb. 

V další části budou rozebrány pojmy intranet a extranet. Zvláštní důraz pak bude kladen na 

popis výhod a nevýhod plynoucích z jejich užívání v rámci konkurenceschopnosti podniku. 

Závěrem práce pak bude pohled na možnou budoucnost.     

 

2. Počítačová síť 

Počítačovou síť lze formulovat jako souhrnné označení pro technické prostředky, které 

realizují spojení a výměnu informací mezi dvěma a více počítači.  
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Je to vlastně skupina počítačů a přidružených zařízení konfigurovaných tak, že mohou 

sdílet výpočetní prostředky pomocí speciálních rozhraní, protokolů a hardwarového 

vybavení. Účel sítě je udržovat zdroje informací a umožnit komunikaci a elektronickou 

distribuci dat. [10] 

 

2.1. Síťová architektura 

Počítačové sítě začali výrobci počítačů nabízet někdy koncem šedesátých let a skutečně 

významného rozmachu se dočkaly až o desetiletí později. Začaly se tvořit síťové modely 

(síťové architektury) jako množiny standardů a protokolů, k vytváření sítí. Každý výrobce 

počítačů si ovšem vytvořil svůj vlastní, originální neboli proprietární (vlastní) síťový 

model, který umožňoval jen komunikaci jeho vlastních počítačů. Do takovýchto modelů se 

však velmi těžko zapojovalo větší množství různých zařízení, např. od jiného výrobce. 

Proto se začalo přecházet na veřejný model sítí, jenž usnadňoval zapojení jakýchkoli sítí. 

Dnes se již dávno můžeme těšit z výsledků tohoto přechodu; žijeme ve světě, kde 

prakticky každý počítač pracuje se stejným veřejným modelem sítí, označovaným jako 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). I když je to „jen“ jeden 

z mnoha modelů sítí, přesto nad všemi ostatními zvítězil na plné čáře. Sada protokolů 

TCP/IP se skládá z mnoha jednotlivých protokolů. [4] 

Proces tvorby standardů TCP/IP řídí sdružení IETF (Internet Engineering Task Force). 

Definice nejdůležitějších protokolů rodiny TCP/IP jsou přitom popsány v dokumentech 

označovaných jako RFC (Request for Comment). [4] 

 

2.2. Typy klasických počítačových sítí rozlišené podle rozlohy 

Lokální sítě (Local Area Network, zkr. LAN)  

Vyjadřují komunikační sítě, které jsou omezeny svým rozsahem. Pokrývají bezprostřední 

okolí uživatele. Jedná se zhruba o prostor jedné budovy nebo areálu, domácnosti či 

kanceláře. Podobně jako každá jiná síť se i LAN skládá z počítačů, hardwaru, softwaru a 

kabelů, které společně umožňují vzájemnou komunikaci. [5] 
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Metropolitní sítě (Metropolitan Area Network, zkr. MAN)  

Používají se k propojení lokálních sítí v rámci městské zástavby a slouží k agregovanému 

přenosu dat, hlasu a obrazu. Metropolitní sítě umožňují rozšíření působnosti lokálních sítí 

jejich prodloužením (do řádově desítek kilometrů mezi koncovými uzly), zvýšením 

celkového počtu připojených stanic i zvýšením rychlosti (při propojení pomalých lokálních 

sítí). Na rozdíl od lokálních sítí mohou být jak v soukromé a užívání jednou organizací, tak 

ve veřejné správě (provozovatel sítě nebývá současně jejím uživatelem a pronajímá její 

využívání několika organizacím současně). [5] 

Rozlehlé (datové) sítě ( Wide Area Network, zkr. WAN)  

Umožňují komunikaci (přenos dat, hlasu a obrazu) mezi koncovými uzly, stanicemi, 

lokálními nebo metropolitními sítěmi, zpravidla na velkou vzdálenost, zahrnují několik 

obcí, měst nebo celé země a státy. Rozlehlé sítě mohou tvořit přenosovou páteř podnikové 

sítě, ale z hlediska přenosových rychlostí nemusí být nutně částí s nejvyšší propustností. 

[5] 

Sítě lze dělit ještě mnoha jinými způsoby a to například podle dostupnosti (veřejná, 

neveřejná, v soukromé správě), nebo podle druhu přenášených signálů (analogové, 

digitální) aj.  

 

2.3. Základní topologie sítě 

Topologie je způsob, jakým jsou stanice v síti propojeny. Topologie je prvkem síťového 

standardu a podstatně určuje výsledné vlastnosti sítě. U sítí se setkáváme s následujícími 

typy topologií: 

Sběrnicová topologie (bus topology) 

Nemá centrální uzel a všechny uzly jsou připojeny ke sdílenému přenosovému prostředku, 

který umožňuje komunikaci každý s každým. Informační signál nesoucí zprávu se šíří 

sběrnici všemi směry a všechny stanice mají přístup ke všem zprávám na sběrnici; 

skutečně přijmou však jen takovou, která je jim podle cílové adresy skutečně určena. [5] 



4 

 

Ke spojení stanice je použito průběžné vedení, od stanice ke stanici. Stanice se k vedení 

připojují pomocí odbočovacích prvků. Tato topologie se používá především v sítích 

s koaxiálním kabelem. [7] 

Výhodou sběrnice je to, že kabel vede od stanice ke stanici, s čímž souvisí poměrně malá 

spotřeba kabelu a nízká cena kabeláže. Nevýhodu představuje velký počet spojů v kabelu, 

což je příčinou mnoha potíží a poruch. Další nepříjemností je principielní nespolehlivost 

topologie. Jakékoliv přerušení sběrnice znamená havárii celé sítě – přerušení komunikace 

mezi všemi stanicemi. Dalším problémem je obtížná lokalizace poruchy. [7] 

Hvězdicová topologie (star topology) 

Je analogií starých terminálových sítí s centrálním řízením. Centrální uzel sítě řídí 

směrování v síti, zatímco ostatní uzly se o směrování dat nestarají, a mohou proto být 

velmi jednoduché. [5] 

Každá stanice je připojena vlastním kabelem. Kabely od stanice jsou pak soustředěny do 

rozbočovače, který tvoří jakýsi střed sítě. K hvězdicovému propojení stanic se používá 

kroucené dvojlinky. [7] 

Výhodou je nízká náchylnost k chybě. Porucha jednoho kabelu vyřadí s činnosti pouze 

jednu síťovou stanici. Také lokalizace poruchy je podstatně jednodušší než u sběrnicové 

topologie. Jistou nevýhodou je vyšší spotřeba kabelů a nutnost použití rozbočovače. [7] 

Kruhová topologie (ring topology) 

Spojovací vedení stanic vytváří souvislý kruh, což dovoluje použít metodu postupného 

předávání zpráv. [7] 

Rovněž nemá centrální uzel. Spojuje každé zařízení pouze s předchozím a následujícím 

zařízením v síti, s ostatními uzly v síti probíhá komunikace nepřímo, přes jeden nebo více 

dalších uzlů. Zprávy obíhají uzavřenou cestou jedním směrem mezi uzly, proto není třeba 

řešit žádné směrování toku. Každý uzel převezme zprávu od svého předchůdce, a pokud 

není sám adresátem zprávy, předá jí svému následovníkovi. [5] 

Výhodou je jednoduchý způsob předávání datových zpráv bez existence kolizí mezi 

stanicemi. Nevýhodou je přerušení vodiče, což znamená poruchu celé sítě. To se řeší 

zdvojením kabelu. [5] 
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Stromová topologie 

Tato technologie používá hierarchické seskupování uzlů s vícenásobnými větvemi, a to 

propojením více sítí s topologií hvězda. Zařízení nižší hierarchické úrovně komunikují 

s uzly vyšší úrovně, až ke kořenu stromu. Kořen má čistě technický význam, protože 

nerozděluje zprávy a není zodpovědný za určení cílové stanice. Zprávy dorazí ke všem 

stanicím v síti a ty si pak vyberou pouze ty, které jsou pro ně skutečně určeny. Výhody a 

nevýhody stromové topologie jsou obdobné jako v případě topologie hvězda. [5] 

 

2.4. Výhody a nevýhody sítí 

U počítačových sítí spatřuji hlavní výhody v možnosti sdílení takových zařízení, jakými 

jsou tiskárny, skenery, či jiná hardwarová periferní zařízení, ale také některé softwarové 

licence. K dalším výhodám pak určitě patří snížení nákladů a zvýšení produktivity práce 

pomocí sdílení fyzických zdrojů, dat nebo myšlenek. V rámci spolupráce pracovních 

skupin lze zase sdílet dokumenty, plánovací kalendáře, povinnosti a veřejné adresáře a 

v neposlední řadě i e-mail. Další výhodou je také lepší a bezpečnější ochrana dat, a to tak, 

že jsou všechna data soustředěna na jednom místě v síti. Tato data je pak možné zpřístupnit 

jen některým uživatelům a jiným je skrýt. Snazší a levnější je také pravidelné zálohování 

dat nahromaděných na discích serverů. Nutností je však zajištění odborně způsobilých 

osob pro správu takovýchto sítí. 

 

3. Síť zvaná Internet 

Název „Internet“ je označením pro mezinárodní síť (anglicky: INTERnational NETwork) 

počítačů. Je to název rozsáhlého systému, který propojuje lidi a informace na celém světě 

pomocí počítačů. Můžeme říci, že Internet je nejznámější, obrovskou, neustále rostoucí a 

hlavně veřejnou sítí. [3] 

Dnešní Internet umožňuje lidem sdílet myšlenky a vědomosti, je součástí jejich 

každodenního života. Můžeme říci, že je stálým členem jak naší společnosti, tak i 

ekonomiky. Internet je nejrychleji rostoucím trhem na světě. Dnes neuběhne den, aniž 
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byste alespoň jednou neslyšeli o Internetu, ať už z médií, ve školách nebo v práci, či od 

přátel a známých. [3] 

Internet nebo též informační dálnice, se dnes stává klíčem k ekonomickému a sociálnímu 

úspěchu. Na základě logických úvah a zkušeností s novými technologiemi se ukazuje, že 

může být vhodnou základnou naprosto pro cokoliv. [3] 

Explozivní rozvoj Internetu v průmyslově vyspělých zemích co do množství uživatelů a 

spektra možností přinesl nové možnosti při řízení organizací, při využívání Internetu jako 

zdroje komerčních informací, při uvádění produktů a služeb na trh, při elektronickém 

prodeji, a to vše pak dále působí vznik zcela nových komerčních aktivit. Přitom komerční 

využití Internetu je zvláště výhodné pro malé a střední podniky, jestliže jejich produkty a 

služby mohou být nabízeny v globálním měřítku. [3] 

Stále větší počet společností, které jsou nyní na vedoucích pozicích ve svých odvětvích, 

sází na Internet, jako na perspektivní a dynamicky se rozvíjející oblast, která jim zajišťuje 

rozšiřování cílového trhu, prestižní image a efektivní náskok před konkurencí. Není 

pochyb o tom, že výkonnost firem zvláště v dnešní době závisí na efektivním využívání 

informací. Mnoho společností svým zaměstnancům umožňuje přístup na Internet ve 

spojení s uzavřeným intranetem. [3] 

Nejlepší cestou, jak navázat kontakt s Internetem, je chtít něco najít. Pomocí Internetu lze 

najít informace o jakémkoliv tématu, ale nejen to, s přístupem k Internetu se dá 

komunikovat během pár vteřin s lidmi po celém světě. Vzdálenosti na celé Zemi se s ním 

zkrátily a usnadnila se volná výměna myšlenek mezi miliardami lidí. Kdokoliv může dát 

cokoliv na Internet, který je dosažitelný z celého světa. Jedním z nejtěžších rozhodnutí, 

která budete muset na Internetu udělat, je kdy svou cestu ukončit. I nejkratší návštěva se 

může zvrhnout na hodiny trvající výlety. Internet je opravdu informační superdálnicí, ale 

stejně jako jej každý může prohledávat kvůli potřebným informacím, rovněž může 

kdokoliv přispět ke globálnímu zdroji znalostí. Fascinující na Internetu je jeho informační 

kapacita a možnosti jeho komerčního využití. [3] 
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3.1. Historie Internetu 

Historie Internetu se počíná psát až v šedesátých letech, avšak teprve se začátkem 

devadesátých let se Internet vyvinul do podoby, v jaké jej známe dnes. Přesto už tehdy 

ještě nezralý systém předčil nejdivočejší sny svých tvůrců. [1] 

Původ fenoménu jménem Internet musíme hledat ve Spojených státech na Kalifornské 

univerzitě UCLA. Nápad vyrostl z potřeb Agentury ministerstva obrany pro pokročilé 

výzkumné projekty (Advanced Research Project Agency, zkr. ARPA). Jedním z úkolů 

ARPA bylo vytvoření sítě počítačů, z nichž každý by obsahoval bezpečnostní data a mohl 

by být z kteréhokoliv místa zpřístupněn personálem ministerstva obrany. Hlavní 

myšlenkou bylo rozdělit velké přenosy dat přes počítač na několik malých kousků. Tyto 

kousky, zvané pakety, by byly posílány po síti telefonních linek spojujících počítače. 

Každý paket měl začínat na specifickém zdrojovém uzlu a končit na specifickém cílovém 

uzlu. Poté, co by dorazily na místo určení, měly být tyto kousky znovu sestaveny do 

původní podoby. Používání paketů se stalo důmyslným způsobem přenášení dat, tvoří 

základ přenosového komunikačního protokolu a používá se dodnes. [1] 

V polovině šedesátých let byla síť otestována. Ve stejné době se vláda Spojených států 

zaměřila na možnosti vlivu počítače i na civilní sektory vzdělání a obchodu. Pentagon 

finančně podpořil ARPA v úsilí vytvořit síť „superpočítačů“, jež by byly propojeny a 

mohly by jednoduše komunikovat s ostatními. [1] 

Na podzim 1969 byl první superpočítač instalován v UCLA v Los Angeles. O tři měsíce 

později byly čtyři počítače, zvané uzly, propojeny dohromady do sítě, která po svých 

zakladatelích získala přezdívku ARPAnet. V roce 1971 bylo v ARPAnetu 15 uzlů a do 

roku 1972 o 30 víc. Připojením k ARPAnetu mohli výzkumníci a vědci sdílet počítačová 

data svých kolegů. [1] 

Jedním z nejvýznamnějších pokroků projektu ARPAnet byl vývoj společného jazyka, jež 

počítače spojené do sítě mohly používat při vzájemné komunikaci. Tento jazyk, zvaný 

síťový protokol TCP/IP (přenosový komunikační protokol/protokol internetu), se stal 

standardním protokolem pro ARPAnet. Používání TCP/IP bylo jednoduché, a tak se k síti 

ARPAnet připojovalo více a více počítačů. Uzly v síti se čím dál častěji využívaly 

k výměně názorů a klábosení. Zprávy a osobní vzkazy se obvykle přenášely uživatelům na 

tisíce mil daleko. ARPAnet se stal společenským útočištěm, stejně jako vědeckým. [1] 
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V roce 1983 se oddělila vojenská část sítě ARPAnet a stal se z ní MILnet. Bez vojenského 

vlivu se ARPAnet rychle rozrůstal. Neexistovalo zde žádné účastnické omezení; připojit se 

mohl každý, kdo měl počítač, telefonní linku a jednoduché znalosti TCP/IP. Jelikož se však 

počítače nacházely většinou ve školách a univerzitách, největší nárůst účastníků se týkal 

vzdělávacího sektoru. Namísto pojmenování ARPAnet se souboru spojených počítačů 

začalo říkat Internet, což je zkratka pro Internet-Network. [1] 

Jednou z prvních funkcí těchto sítí, byla možnost posílat a přijímat elektronickou poštu a 

soubory. Rychlost přenosu dat rostla. Jedna z prvních velkých sítí, vznikla v roce 1986. 

Bylo k ní připojeno pět počítačových středisek a dosahovala rychlosti přenosu 56 kb/s. 

V této době začal exponenciálně růst počet nově připojených počítačů k Internetu, a začaly 

se připojovat další země. [15] 

V švýcarském institutu pro jaderný výzkum CERN přišel roku 1989 Tim Berners-Lee 

s projektem vytvoření distribuovaného hypertextového systému a tím byl zahájen projekt 

WWW. Krátce nato napsal první webový prohlížeč pro World Wide Web. [15] 

Přichází rok 1991 a k Internetu se připojuje i Česká republika. Roku 1992 počet 

hostitelských počítačů překročil jeden milion. Nastává Internetová doba. [15] 

V roce 1993 se zakládá dobrovolná organizace Internet Society (ISOC). ISOC jmenuje 

radu pro architekturu sítě Internet (skupina odborníků). Tato rada se pravidelně schází, aby 

schválila standardy a plány přidělování zdrojů, jako jsou např. adresy počítačů. Také 

provádí registraci doménových jmen. Na Internetu, již můžeme sledovat audio i video 

vysílání prvních rozhlasových a televizních stanic. Připojují se obchodní společnosti a 

média, která do té doby neměla s počítači nic společného a nastává obrovská informační 

exploze. [15] 

V roce 1994 slaví Internet 25. výročí vzniku. Roku 1995 se služba WWW dostává na první 

místo v počtu přenesených dat. Rok 1996 přináší první veletrh internetové technologie. 

V období 1et 1998 – 2000 pokračuje rapidní nárůst používání Internetu, a rychlý kabel, 

bezdrátové optické vlákno a DSL připojení začíná nahrazovat telefonické připojení. [15] 

Od roku 2004 přichází na scénu Web 2.0 etapa vývoje webu, v níž byl pevný obsah 

webových stránek nahrazen prostorem pro sdílení a společnou tvorbu obsahu. Rok 2006 

hlásí první miliardu uživatelů. [6] 
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Rok 2007 poprvé ukazuje jak silný je hlas lidu. Televize přestává hrát prim. Končí doba 

pasivního přijímání informací. Každý vytváří svůj malý svět, přátelé se spojují a sociální 

sítě se stávají nejlepším nástrojem pro publikování a přijímání informací. V roce 2009 je 

již vše sociální. [6] 

V současné době se Internet stává běžnou součástí každodenního života. Rozvoj Internetu 

se samozřejmě nezastavil a neustále se vyvíjí a zdokonaluje. Je to velmi dynamický obor, 

kterému je nutné se věnovat neustále, protože pár let stará technologie je dnes již zastaralá. 

 

3.2. Základní složky Internetu 

V rámci Internetu mohou uživatelé využívat mnoho služeb. Služby jsou zajišťovány 

počítačovými programy a programy navzájem komunikují pomocí protokolů. Mezi ty 

základní služby patří World Wide Web, E- mail, FTP, sociální sítě a další. 

 

3.2.1 World Wide Web  

World Wide Web (WWW, také pouze zkráceně web), ve volném překladu „celosvětová 

pavučina“, je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP (HyperText Transfer 

Protocol), jenž byl původně určený pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu 

HTML (HyperText Markup Language), což je značkovací jazyk vyvinutý pro tvorbu 

webových stránek publikovaných na Internetu. Je to systém webových stránek 

zobrazovaných pomocí webového prohlížeče. [11] 

První věcí, se kterou se na Internetu setkáte, jsou informace, které jsou stále hlavním 

produktem Internetu. Jsou dostupné v mnoha formátech. Většinu informací, které hledáme, 

najdeme na WWW. Web je pouze jednou ze služeb dostupných na Internetu. Tato služba 

poskytuje přístup k rozsáhlé sbírce dokumentů, zvaných webové stránky, které jsou 

uloženy na různých internetových počítačích. Web je místem ukládání myšlenek, 

poznámek, článků novinek, vědeckých materiálů a obecných informací. Filozofie webu je 

jednoduchá – používá klíčová slova v dokumentu k odkazování na ostatní dokumenty. 

Jinými slovy – hypertext. Opravdová velikost webu je mimo lidské chápání. [3] 



10 

 

3.2.2. Elektronická pošta ( E-mail ) 

Jedna z nejstarších a nejoblíbenějších služeb všech počítačových sítí včetně Internetu. 

Elektronická pošta (e-mail), je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes 

elektronické komunikační systémy.  

Elektronická pošta jak již bylo uvedeno výše, je službou, a jako takovou ji nabízí snad 

každá počítačová síť. Například i typická lokální síť, která propojuje jen několik málo 

počítačů v jedné kanceláři. I tam má smysl a může přinášet velký užitek. Nesrovnatelně 

větší význam však má provozování elektronické pošty v rámci sítí, které mají výrazně větší 

dosah, nejlépe celosvětový. Takovýchto sítí není na světě mnoho a Internet je z nich 

bezesporu největší, s nejvíce uživateli. Prostřednictvím "Internetové" pošty tedy můžete 

oslovit opravdu velmi mnoho lidí snad po celém světě, a tento počet přitom neustále roste. 

[3] 

Hlavní výhodou elektronické pošty je rychlost přenosu informací a jednoduchost. Díky e-

mailu se zjednodušuje i formální podoba obchodní korespondence: oproti tradičnímu 

dopisu je e-mail výrazně jednodušší – nevyžaduje například formální oslovení či složité 

formátování. Trvalo to sice dlouho, ale dnes už není ostuda poslat e-mailem dopis i 

váženému obchodnímu klientovi či řediteli velké firmy. Zjednodušená komunikace se stala 

novým standardem obchodní komunikace. [6] 

V dnešní době lze použít ještě přímočařejší nástroje, než je e-mail – pro neformální 

rychlou zprávu, která vyžaduje okamžitou odpověď, poslouží tzv. Instant Messaging (zkr. 

IM) jenž je internetovou službou, umožňující svým uživatelům sledovat připojení přátel,ale 

také posílat zprávy, chatovat, přeposílat soubory mezi uživateli a i jinak komunikovat.  

  

3.2.3. FTP 

FTP (File Transfer Protocol) je v informatice protokol aplikační vrstvy z rodiny TCP/IP. Je 

určen pro přenos souborů mezi počítači, na kterých mohou běžet rozdílné operační 

systémy (je platformě nezávislý). [12] 

FTP je jeden z nejstarších protokolů, na principu klient-server. Protokol je interaktivní a 

umožňuje řízení přístupu (přihlašování login/heslo), specifikaci formátu přenášeného 
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souboru (znakově - binárně), výpis vzdáleného adresáře atd. V současné době už není 

považován za bezpečný a z tohoto důvodu pro něj byla definována některá rozšíření (RFC 

2228). [12] 

V protokolu je použit model klient-server. FTP server poskytuje data pro ostatní počítače. 

Klient se k serveru připojí a může provádět různé operace (výpis adresáře, změna adresáře, 

přenos dat atd.). Operace jsou řízeny sadou příkazů, které jsou definovány v rámci FTP 

protokolu, proto kdokoliv může vytvořit klienta pro jakékoliv prostředí nebo operační 

systém. Existuje mnoho programů pro FTP servery i klienty a mnoho je jich volně 

dostupných. [12] 

Nejčastější užití FTP přenosů jsou: 

1. Sdílení dat (často hudba, videa, vlastní tvorba, …). 

2. Správa účtů internetových stránek. 

 

3.2.4. Chat 

Služba chat umožňuje vedení rozhovorů v textové podobě. To znamená, že co jeden 

z uživatelů na svém počítači píše, to druhý (ostatní) vidí na svém monitoru. Uskutečňuje se 

vždy v reálném čase. Chat je dialog mezi dvěma či více účastníky prostřednictvím 

komunikační sítě. Pro chat byl zaveden komunikační protokol IRC (Internet Relay Chat). 

K základní službě chat se později začala přidávat možnost přenosu zvuku audiochat, 

případně i obrazu videochat. [13] 

 

3.2.5. Net Meeting (konference, video-konference)  

Videokonference je moderní způsob komunikace, který se stále častěji využívá v řadě 

oborů. Je to možnost vzájemné komunikace mezi uživateli Internetu. Přenos může být 

hlasový, obrazový - video, s možností posílat soubory, používat společnou tabuli na 

kreslení a sdílet aplikace. Funguje tak, že si ze svého počítače uživatel udělá videofon, tj. 

k počítači s určitým softwarem připojí videokameru, kterou umístí na monitor. [18] 
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3.2.6. VoIP  

VoIP (Voice over Internet Protocol) Internetová telefonie neboli telefonování 

prostřednictvím internetu, intranetu nebo jakéhokoliv jiného datového spojení. Je to 

technologie, umožňující přenos digitalizovaného hlasu v těle paketů rodiny protokolů 

UDP/TCP/IP prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného media, prostupného pro protokol 

IP.  

Jedním z množství programů umožňujících využití této technologie je Skype. Je to peer-to-

peer program, který kromě VoIP technologie umožňuje provozovat také Instant messaging. 

Tento program umožňuje telefonovat mezi svými uživateli zdarma, za poplatek lze 

telefonovat do tradičních telefonních sítí (služba SkypeOut) a případně získat telefonní 

číslo a přijímat telefonáty z pevných a mobilních sítí (služba Skypeln). Přes Skype lze 

nejen telefonovat, ale také posílat zprávy či provádět videohovory prostřednictvím webové 

kamery. K provozu je zapotřebí jen připojení k Internetu, mikrofon a reproduktory, nebo 

sluchátko či USB telefon. [14] 

 

3.2.7. Sociální sítě 

Pomocí sociálních sítí se prostřednictvím Internetu sdružují lidé, kteří by se jinak fyzicky 

nemohli setkat. V současné době prožívají sociální sítě rychlý rozvoj a stávají se 

obrovským hitem, který je urychlován nově vznikajícími technologiemi (Web 2.0, blog a 

podobně). Sociální sítě se můžou vytvářet také v zájmových komunitách kolem určitých 

webů, například na jejich fórech.  

Za nejpopulárnější světovou sociální síť dnešní doby, bývá označován Facebook. Je to 

rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci 

mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Je jednou z 

největších společenských sítí na světě. Po registraci v systému a odsouhlasení licence 

používání má uživatel možnost vyplnit svůj detailní profil a může se připojovat k různým 

skupinám uživatelů a získávat nové kontakty. Pokud jiný uživatel souhlasí s tím, že je váš 

přítel, můžete vidět také jeho profil. Někteří uživatelé ovšem svoje profily pomocí 

nastavení práv uživatelů zveřejňují i lidem, kteří jsou zapsáni pod stejnou skupinou nebo i 

celému Internetu. Systém umožňuje komunikaci mezi uživateli pomocí zpráv, diskusních 
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fór nebo diskusemi na uživatelských profilech. Další funkce obstarávají externí i interní 

aplikace, které například umožňují sdílet fotografie nebo sdílet videa mezi přáteli. Hlavní 

síla Facebooku je v propojenosti jednotlivých komponent, většina textu může sloužit jako 

hypertextové odkazy k dalšímu obsahu. Problémy Facebooku vyplývají z koncentrace 

citlivých osobních dat a spousty aplikací, které k nim mají přístup. Aplikace může napsat 

kdokoli a poté data použít ke svým účelům. [19] 

Za další velmi úspěšnou sociální síť lze považovat Twitter. Je to poskytovatel sociální sítě 

a mikrologu, který umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, 

známé jako tweety. Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se 

zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů. Přispěvatelé 

mohou omezit doručování příspěvků pouze na okruh svých přátel nebo povolit přístup 

k příspěvkům komukoliv, což je výchozí nastavení. [21] 

 

3.3. Výhody a nevýhody Internetu 

V dnešní době bych výhody Internetu hledal hlavně ve fenoménu posledních let, a to v e-

commerci (internetové obchodování) kde jde o nákup a prodej podporovaný 

elektronickými prostředky, primárně právě Internetem. Mezi hlavní domény e-commerce 

patří B2C jedná se o prodej koncovým spotřebitelům, B2B což je obchod mezi firmami, 

dále C2C kdy jde o obchod mezi spotřebiteli a pak také C2B což je obchod iniciovaný 

zákazníky. Nakupování po Internetu přináší mnoho výhod jak konečným kupujícím, tak 

kupujícím z řad firem, kdy lze nakupovat snadno a v soukromí. Plusem je určitě větší 

výběr a lepší přístup k produktům, a možnost okamžité objednávky. Další výhody přináší 

Internet také prodejcům, kteří díky němu mohou lépe budovat vztahy se zákazníky. 

Internet přináší výhody také snižováním nákladů spojených např. s náklady na nájemné aj. 

Nelze nepřehlédnout výhody v rychlosti, kterou lze díky Internetu šetřit hlavně čas. 

Jako nevýhody Internetu považuji neadekvátní vynaložení nákladů na bezpečnost. Z toho 

plynou největší nebezpečí Internetu, mezi ty hlavní bych jmenoval počítačové viry, 

nevyžádané nabídky či reklama v podobě spamu, dále nabourávání systému hackery, nebo 

politické či vojenské špionáže spojené s krádeží dat, a zneužíváním informací. Z dalších 
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nevýhod je třeba připomenout mezinárodní terorismus, kriminalitu nebo také šíření dětské 

pornografie.  

V oblasti komunikace bych vyzdvihl využití videokonferencí, jako moderního způsobu 

multimediální komunikace, jenž umožňuje současný přenos zvuku, obrazu a dat mezi 

dvěma či více účastníky. Videokonference lze uplatnit zejména při poradách, seminářích, 

kurzech či třeba při výuce. Tady vidím hlavní výhody ve snížení cestovních nákladů, 

úspora času, urychlení rozhodovacích procesů, ale také šetrnost k životnímu prostředí. 

Určitou nevýhodou můžou být vyšší pořizovací náklady v případě profesionálnějších 

řešení. 

Za obrovský přínos pro firmy, z hlediska úspory nákladů, považuji zavádění internetové 

telefonie, která v dnešní době zažívá obrovský boom. Tady bych vyzdvihl službu Skype a 

její přednosti, ke kterým patří jednak jednoduchá obsluha, dále pak použitelnost téměř 

kdekoliv a také snadná instalace. Skype lze využít i k videokonferencím, ale pouze mezi 

dvěma uživateli. Má však i určitá úskalí, kterými jsou například proměnlivá kvalita 

hovoru, nebo stále propíraná bezpečnost. Pro mnohé je pak určitě nevýhodou to, že 

nepodporuje volání na linky záchranného systému, Emergency calls.  

Jako zásadní výhody využití Internetu k růstu produktivity a efektivnosti podniků 

v současnosti považuji jeho prosazování se na poli marketingu. V souvislosti 

s marketingem, můžeme chápat roli Internetu jako dalšího marketingového média. 

Marketingově lze využít řadu služeb, které Internet nabízí. Určitě největší význam pro 

marketing mají služby podrobněji popsané v předešlé části. Jedná se o WWW a e-mail, ale 

zajímavé jsou také např. videokonference, diskusní skupiny a jejich monitoring, nebo 

Instant Messaging jako je třeba ICQ a další technologie.  

Na poli marketingu je patrný posun marketingu od marketingu transakcí k marketingu 

vztahů. Vyjádřením této změny jsou tendence vedoucí k upevňování vztahů se 

zákazníkem, k péči o vztahy se zákazníkem, což vede k získávání věrných loajálních 

zákazníků, a to představuje významný faktor úspěchu. Jde o vztahy jak na trzích výrobců 

(business to business – B2B), tak na trzích konečných uživatelů, spotřebitelských trzích 

(business to customer – B2C). 

Za zásadní techniku marketingové komunikace využívající Internet považuji digitální 

marketing. Digitální marketing je dnes nedílnou součástí marketingové komunikace. 
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Možnosti se rozšiřují o další technologie a pro některé segmenty trhu a cílové skupiny je 

již tento způsob komunikace vhodnější než běžná reklama. Digitální marketing je forma 

komunikace, která využívá digitální technologie, ale hlavně Internet – on-line marketing. 

Je to oblast, která se stále dynamicky vyvíjí. Úkolem je podpora značky (např. bannerové 

reklamy) a cílení na výkon naši komunikace (např. e-mailové kampaně).     

 

4. Intranet 

Intranet je informační technologie založená na Internetu. Je v něm zachováno mnoho 

možností Internetu s tím rozdílem, že v případě intranetu získáváme navíc jednoznačně 

definované informační prostředí s dostatečnou bezpečností přenosu informací, definovanou 

cílovou skupinou uživatelů a vyšší přístupovou rychlostí. Z těchto důvodů je intranet 

daleko produktivnější informační a obchodní prostředí než Internet. [9]  

Je to vnitřní počítačová síť, která pro svoji činnost používá standardů Internetu, což jsou 

jazyk HTML, přenosové protokoly HTTP a TCP/IP. Základními prvky intranetu jsou 

domovská stránka a hypertextové odkazy. Spolu s WWW prohlížeči, které podporují 

grafické zobrazování aplikací, poskytuje intranet prostředky pro sdílení informací v rámci 

samostatného oddělení, mezi odděleními navzájem nebo reprezentuje celkové propojení, 

které pokrývá celou organizační strukturu společnosti. V mnoha případech mohou 

uživatelé vnitřní sítě získat přístup k vnějším informačním zdrojům umístěným na 

Internetu, ale externí uživatelé, kteří nemají příslušné oprávnění, nemohou získat přístup 

do vnitřní struktury intranetu. [9] 

Intranety mohou používat mnoha různými způsoby výrobní závody, společnosti nebo 

organizace, které si od zavedení intranetu slibují zvýšení produktivity práce, zlepšení 

morálky zaměstnanců, úsporu peněz a lepší podmínky, které umožní rychlejší a 

kvalifikovanější rozhodování. [9] 

Náklady na intranet jsou velice nízké s výslednými dlouhodobými úsporami. Většina firem 

již vlastní potřebné technické vybavení, jako jsou počítače, modemy a telefonní linky. 

Další potřebné vybavení je snadno dostupné a relativně levné v porovnání se sestavením a 

následnou údržbou přímé lokální nebo rozlehlé sítě. [9] 
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Základ kompletních služeb poskytovaných intranetem tvoří pět funkcí, jsou to: 

• E-mail – komunikace uživatel – uživatel nebo uživatel – skupina uživatelů 

• Sdílení souborů – sdílení znalostí, informací a myšlenek 

• Adresáře – správa informací a uživatelský přístup 

• Hledání – vyhledávání všeho co potřebujete a kdy to potřebujete 

• Správa sítě – údržba a modifikace intranetu 

 

4.1. Bezpečnost a ochrana intranetu 

Pravděpodobně žádná jiná událost nezpůsobí v srdcích manažerů tolik strachu, jako průlom 

do chráněného informačního systému – ať jsou to citlivé osobní údaje o zaměstnancích, 

vlastnické vztahy či údaje o obchodních transakcích. Vůbec přitom nezáleží na tom, zdali 

škoda vznikla sabotáží a neopatrností, byla-li způsobena vlastními zaměstnanci či hackery 

zvenčí, nebo důvěryhodným dodavatelem či váženým klientem. Není proto pochyb o tom, 

že by organizace měly svá data chránit a zajistit jejich bezpečnost. Cílem veškeré ochrany 

jakékoliv počítačové sítě je kontrola přístupu na síť a ochrana utajení a integrity dat. Jak 

v klidu, tak při přenosu jsou data velmi zranitelná a vystavena útokům a krádeži. [10] 

A jak lze vyměňovat informace, provádět transakce, spolupracovat a přitom kontrolovat 

přístup na intranet, a to vše současně? Řešením je výběr vhodných metod a úrovní ochrany 

pro každou oblast intranetu zvlášť. Hlavním obranným valem jsou firewally, prokazování 

identity uživatele a šifrování, což je kombinace hardwaru, softwaru a administrativních 

strategií. Problém ochrany spočívá v zablokování neoprávněného přístupu k datům na 

intranetu, ve zjištění podvržených totožností a zajištění nedotčenosti vašich dat a v ochraně 

jejich diskrétnosti. [10] 

Mnohé intranety pracují jako samostatné lokální sítě, které nejsou propojeny s vnějším 

světem počítačových sítí a globálních komunikací. Pro tyto intranety se ochrana informací 

omezuje na běžné bezpečnostní prvky známé z lokálních sítí, jako jsou: omezený přístup 

k síti, autentizace, práva přístupu k určitým souborům a adresářům a další bezpečnostní 

opatření. [9] 
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Bezpečnostní opatření zajišťují, aby technické a programové prostředky sítě a informační 

obsah mohli používat podle svých potřeb pouze uživatelé, kteří mají příslušná přístupová 

oprávnění. Dostupnost sítě se může měnit podle kategorie uživatelů a provozní doby sítě. 

[9] 

 

5. Extranet 

Extranet znamená rozšíření specifikovaných intranetových výhradních práv pro 

důvěryhodné externí partnery a klienty, s možností sdílení informací nebo spolupráci se 

zákazníky, prodejci, sesterskými či dceřinými společnostmi nebo partnery společného 

podniku. Rozšíření společnosti směrem k zákazníkům, prodejcům nebo dalším partnerům. 

[10] 

Extranet je mostem mezi firmami, jenž je vybudován pomocí týchž internetových 

otevřených standardních protokolů, které tvoří základnu intranetu. Pomocí extranetu 

mohou firmy sdílet soukromé a aktuální informace, jinak bezpečně provozované na jejich 

intranetových sítích, se svými obchodními partnery. Obchodní partneři: to mohou být 

dealeři, distributoři, pomocný personál, podnikatelé, dodavatelé, dceřiné či spolupracující 

firmy, nebo také klíčoví zákazníci. [10] 

Mezi informace a činnosti, které firmy nejčastěji sdílí se svými partnery přes extranet, se 

řadí přístup k databázím, programové vybavení pro zpracování zpráv a lepší kooperaci 

skupiny spolupracovníků na jednom projektu, informace o stavu hmotných zásob a 

náhradních dílů a součástek a další. Téměř veškeré podnikatelské aktivity, počínaje video 

konferencí a konče představením nového programu, mohou být přesunuty na extranet. [10] 

Požadavky na extranet jsou velmi podobné požadavkům na vzdálený intranetový přístup: 

ochrana, výkon a podpora uživatele. Zatímco hlavní pozornost se u intranetu soustřeďuje 

na snadnost rozmístění, v případě vývoje extranetu jsou požadavky kladeny na dobrou 

funkčnost propojení linek a snadný přístup (důvěrných partnerů) a na zabezpečení jádra 

firemních dat. Základní metody zabezpečení zahrnují firewally, šifrování, prokazování 

totožnosti dat a uživatelů. [10] 
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6. Intranet, extranet, jejich výhody a nevýhody  

Mezi hlavní výhody intranetu bych uvedl uživatelský komfort, kdy lze na jednom místě 

nalézt či sdílet informace popřípadě dokumenty nebo zobrazovat aktuality v rámci dané 

firmy. Za další výhodu pokládám úsporu času, snadnost publikování i pro ty počítačově 

méně gramotné uživatele, nebo třeba sdílení či čerpání dat a informací s možností jejich 

obnovy a aktualizace. V případě e-mailu je to rychlost komunikace, vzájemná provázanost 

komunity, redukce zbytečně čas zabírajících činností, schopnost oslovit cílené uživatele. 

V případě bezpečnosti vidím výhody hlavně v ukládání dat společně na jednom místě.  

Jako nevýhody lze uvést špatné zajištění aktualizace zobrazovaných informací. Nevýhody 

může také způsobovat interní nedorozumění ve firmách, dlouhotrvající konkurenční boje či 

naprosté rozdíly mezi spolupracujícími týmy či odděleními, které mohou vést k neochotě 

vzájemného sdílení informací a sabotování efektivního využívání intranetu.  

U extranetu mohu jako výhody uvést stejně jako v případě intranetu rychlé šíření 

informací, přístup k databázi vědomostí, možnost spolupráce s externími partnery pomocí 

připojení k jejich intranetové síti.  

 

7. Portál Celní správy České Republiky 

Rozvoj komunikačních a informačních technologií přináší stále více možností jejich 

využití v různých oblastech dnešního života. Jejich zavádění poskytuje řadu nesporných 

výhod. Jsou to především rychlá výměna a přenos informací mezi subjekty, dále pak nízké 

náklady na provoz a v neposlední řadě přehlednost a transparentnost prováděných operací. 

Jednou z možností využití moderních komunikačních a informačních technologií je jejich 

zavádění do systému veřejné správy. Právě zde je možné využívat výše zmíněných výhod. 

Na druhé straně však státní správa nepodléhá přímé konkurenci, a proto změny v tomto 

odvětví trvají obvykle déle, než je žádoucí.  

Využití komunikačních a informačních technologií lze dobře ukázat na příkladu Celní 

správy České republiky. Celní správa prochází každoročně zásadními interními změnami, 

které odrážejí hospodářský vývoj a ekonomické změny jak celé Evropské unie, tak i celého 

světa. Vzhledem k obrovskému množství sledovaných údajů a dat při projednávání 

obchodního zboží, je maximální využití síťových aplikací nevyhnutelné.  



19 

 

Vzhledem k naprostému uvolnění většiny obchodních bariér a administrativních překážek 

v podobě víz po pádu komunismu a se vstupem České republiky do Schengenského 

prostoru a s uvolněním obchodu se vstupem České republiky do Evropské unie, 

obrovským způsobem vzrostl počet obchodních dovozů zboží, ale i individuálního dovozu 

v rámci cestovního styku. A právě za této situace by administrativní a celní projednání 

nebylo možné zvládnout bez síťových aplikací při propouštění zboží do volného oběhu, či 

při jiném celním řízení. Vzhledem k neuvěřitelnému množství zákonů, nařízení, rozhodnutí 

a mnoha dalších, by obchod mezi členskými, ale i nečlenskými zeměmi ani nebyl možný.  

Pro cestující veřejnost je samozřejmě velmi důležitá informovanost o tom jak se chovat při 

cestách do a ze zahraničí, co všechno je nebo naopak není možné dovézt a za jakých 

podmínek, a to jak při běžných soukromých cestách, ale i při obchodním dovozu v rámci 

podnikání. A tyto informace právě zprostředkuje Portál Celní správy České republiky, 

který je pro všechny uživatele přístupný na webových stránkách Celní správy.  

 

7.1. Program PHARE a úloha UNICORNU 

Portál celní správy České republiky byl realizovaný v rámci programu PHARE, jenž byl 

podporou Evropské unie pro nové členské země. Základní cíle projektu zahrnovaly převod 

existujícího webového řešení na moderní platformu, vytvoření jednotné brány pro přístup 

k datům v rámci celé Celní správy a zefektivnění a usnadnění práce s informacemi. Nový 

portál umožňuje Celní správě poskytovat aktuální informace široké veřejnosti a zároveň 

slouží jako centrální zdroj informací pro vlastní zaměstnance, kteří v něm získají jednotný 

přístupový bod ke všem potřebným informacím a aplikacím. Podnětem pro inovaci 

původního řešení byla potřeba zefektivnit způsob sdílení informací, jejich zveřejňování a 

údržbu v rámci Celní správy. Dále bylo cílem zastřešit nové aplikace užívané Celní 

správou České republiky. Nový portál je realizován tak, aby splňoval standardy 

informačních systémů veřejné správy pro náležitosti životního cyklu projektu tak, jak je 

definuje Ministerstvo informatiky České republiky. [17] 

Vítězem ve výběrovém řízení na dodavatele softwaru se stala společnost Unicorn Systems 

a.s., jenž je moderní, dynamická skupina společností zaměřující se na poskytování 

kompletních služeb v oboru informačních systémů a informačních a komunikačních 
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technologií. Společnost obstála v konkurenci dalších jedenácti nabídek. V rámci projektu, 

jenž zahrnoval Internet i intranet, zajistila společnost Unicorn Systems a.s. kompletní 

řešení, a to jak vývoj, tak také instalaci, konfiguraci i implementaci softwaru. Společnost 

Unicorn Systems a.s. projekt portálu Celní správy navrhla, vyvinula a implementovala 

během necelých dvanácti měsíců. Úloha Unicorn Systems a.s. uvedením systému do 

ostrého provozu neskončila, společnost zajistila také zaškolení uživatelů a také zajišťuje 

údržbu systému. [17] 

 

7.2. Použité technologie 

Portál Celní správy byl realizován s cílem odstranit nevýhody dřívějšího řešení a nastavit 

jednotná pravidla pro v budoucnu vyvíjené aplikace. Jednotnou platformou pro nový portál 

byla zvolena technologie .NET a s ohledem na tuto technologii byly zvoleny další 

subsystémy, na kterých je portál postaven. [17] 

Řešení portálu je založeno na technologiích společnosti Microsoft: 

• OS – 6x Windows server 2000 (2003) 

• Databáze – 2x MS SQL Server 2000 

• Webové servery – 4x IIS 6.0 

• Aplikační servery  

Pro intranet – 2x Microsoft SharePoint Services   

            Pro internet – 3x Microsoft Content Management Server 

• Pro fulltextové vyhledávání – Tovek Server 

• Integrovaná bezpečnost s Active Directory 

• Platforma .NET - C# a ASP.NET     

              

7.3. Popis portálu  

Portál zabezpečuje centrální a jednotný přístup k informacím a službám Celní správy 

České republiky, které jsou přehlednou a přístupnou formou poskytovány uživatelům. 

Obsahuje nejen povinně zveřejňované informace, ale také aktuality či výsledky činnosti 
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v rámci Celní správy. Z pohledu občana je to místo, kde lze najít všechny informace a 

služby, aktuálně z první ruky. Myslím si, že co se týče poskytování informačních služeb, je 

portál na výborné úrovni. Kvalita se zlepšila hlavně v tomto roce, kdy došlo k úpravám a 

změně vzhledu, s přidáním nových funkcí, jako je například technologie RSS, která 

umožňuje zasílání novinek na www stránkách všem, kteří o to mají zájem. Portál Celní 

správy se skládá ze dvou částí – veřejné a privátní. [17] 

 

7.3.1. Veřejná část 

Veřejná část je společná pro celou Celní správu a umožňuje přístup široké veřejnosti. Úvod 

tvoří hlavní stránka portálu, zobrazena na obrázku 1. Slouží především jako webové 

rozhraní s přístupem k obsahu portálu, s podporou fulltextového vyhledávání. Veškeré 

informace jsou organizovány podle typu agendy. Po vizuální stránce vypadá portál tak, jak 

by měl portál vypadat.  

V úvodní sekci je jasně vidět kde se zrovna nacházíte, hlavička zobrazuje znak Celní 

správy s vyobrazením merkura a pod ní se nachází hlavní menu s přístupy do různých 

sekcí. Toto menu je rozděleno na devět částí, z nichž každá je opět systémově členěna. 

Uživatel zde najde například informace o Celní správě a její historii, o jejich kompetencích 

či úkolech, nebo také přehled celé organizační struktury Celní správy České republiky, 

dále je také možno zobrazit statistický přehled výsledků kontrolní činnosti Celní správy.  

V menu je také přístup k aplikacím jako třeba systém pro podávání elektronického celního 

prohlášení, dále systém pro podávání statistických údajů do Intrastatu, nebo program pro 

výpočet cla dle sazebního zařazení zboží a další. 

V pravé části se nachází možnost fulltextového vyhledávání, a to s možností rozšířeného 

vyhledávání. Níže je pak umístěno tzv. rychlé menu, které slouží k přístupu do sekcí 

s rozdělením podle subjektu na občan, firma či média. Nechybí zde také odkazy na některé 

důležité stránky, jako třeba Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra nebo stránky světové 

celní organizace. 

 



22 

 

 

Obrázek 1: Úvodní strana portálu Celní správy                            zdroj: www.celnisprava.cz 

 

Na hlavní stránce jsou pak dále zobrazovány aktuality v rámci Celní správy, tiskové zprávy 

o výsledcích z činnosti celní správy, nebo informace o volných pracovních místech. 

Uživatel zde také najde úřední desky útvarů Celní správy, či celní sazebník. Zároveň je 

z tohoto portálu možný vstup pro formou přístupového jména a hesla, s možností využít 

interní informace a data. Zajímavostí je i možnost zúčastnit se ankety co uživatele na 

stránkách zaujalo, nebo naopak co zde postrádají. 

 

7.3.2. Privátní část 

Privátní část portálu tvoří intranet Celní správy České republiky. Vzhled úvodní strany je 

zobrazen na obrázku 2. Je to kompletní systém, který kromě systémových aplikací nutných 

k propuštění zboží, obsahuje přístupy na webové stránky jednotlivých celních úřadů, dle 
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organizační struktury celní správy, dále kompletní adresáře pro činnost všech zaměstnanců, 

různé interní aplikace, přístupy do databází finančních úřadů a mnoho dalších. Velmi 

důležitou možností je přístup do kompletní aktualizované sbírky zákonů České republiky a 

legislativy Evropské unie. Nedílnou součástí intranetu jsou integrované aplikace, které 

usnadňují uživatelům například práci s datovými soubory, seznamy celních útvarů nebo 

plánování úkolů a událostí.  

 

 

Obrázek 2: Intranet Celní správy                          zdroj: http://portal.cs.mfcr.cz/default.aspx 
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7.4. Výhody a nevýhody portálu 

Jako jednu ze strategických výhod portálu Celní správy bych uvedl právě možnost 

rychlého publikování, což je přenos informací na Internetové nebo intranetové webové 

stránky. Takovéto publikování je výhodné jak z hlediska úspor nákladů, které by bylo jinak 

potřeba vynaložit na tisk a distribuci, tak z hlediska úspory času, jakožto jednotný a 

jedinečný zdroj všech informací. Je to velmi vhodný nástroj pro sdělování aktuálních 

novinek a důležitých informací jak pro občany, tak v případě intranetu pro výkon služby. 

Všechny takovéto informace jsou dostupné jak ke čtení, a ukládání, tak také k vytištění.   

Obrovským plusem veřejné části je bezesporu dnes hojně využívaná technologie RSS, 

která umožňuje uživatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek pomocí RSS čteček, což 

je software určený k práci s RSS kanály.   

Výhody portálu jsou nesporné i v oblasti komunikace mezi uživateli. Jako obrovskou 

výhodu v rámci komunikace mezi uživateli, ale i komunikace uživatelů s externím světem 

spatřuji e-mail. Přínosem e-mailu je hlavně úspora času, kdy lze zjistit potřebné informace 

během několika málo minut, ale také úspora nákladů a v neposlední řadě také úspora 

materiálu.    

U privátní části portálu je určitě výhodou možnost vkládání informací bez větších znalostí 

programování. Další výhodou této části je využívání telefonního seznamu. Každý uživatel 

je schopen během několika málo vteřin nalézt kontakt na jiného uživatele intranetu. Zde 

bych jako hlavní výhodu uvedl, že kontakty neobsahují pouze telefonní čísla, ale mnoho 

dalšího obsahu, jako je třeba e-mail, portrét či informaci o funkci, kterou uživatel 

vykonává.  

Intranet poskytuje výhody také v oblasti legislativy, kde umožňuje rychlé vyhledávání 

předpisů České republiky ze sbírky zákonů, zde je možné hledání podle čísla či názvu 

příslušného zákona nebo vyhlášky. Intranet se během své existence již dostal do 

podvědomí zaměstnanců, a práce s ním je pro každého určitě přínosem.  
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8.  Celkové shrnutí 

V dnešní době tlačí boj o trh všechny firmy k rychlým reakcím na měnící se vnější 

podmínky, k vnitřním reorganizacím, k inovacím ve výrobních postupech. K rozhodujícím 

okamžikům určitě patří včasné provádění strategických rozhodnutí. Kvalita řídících 

procesů se odvíjí od schopnosti efektivního využití přesných a aktuálních informací. 

Především ony mají rozhodující vliv na získání konkurenční výhody.  

Za účelné v tomto konkurenčním boji proto považuji rozhodnutí, která se budou opírat o 

technologie jako je právě Internet, intranet nebo extranet, ale samozřejmě i další, které se 

začínají prosazovat v nové ekonomice. Právě do nich se na celém světě investovaly a 

neustále investují nemalé finanční prostředky. Myslím si, že chtějí-li být v dnešní 

dynamicky se rozvíjející době podniky úspěšné a konkurenceschopné, tak se bez 

takovýchto technologií neobejdou. Ať je to Internet nebo interní sítě a implementace 

síťových aplikací, jejichž zavádění přináší v prvé řadě velkou časovou úsporu jak pro 

samotné zaměstnance, tak i management firmy. Dalším aspektem je samotná činnost firmy, 

protože dnes se bez datových řešení již opravdu nikdo neobejde a vývoj jasně ukazuje, že 

soukromá výrobní sféra a např. státní aparát budou dříve či později vzájemně komunikovat 

pouze pomocí síťových přenosů dat.   

Za zásadní při zavádění takovýchto technologií do řízení podniku považuji správnou a 

efektivní alokaci zdrojů. Zavádění takovýchto technologií do řízení podniku totiž 

ovlivňuje, jak již bylo řečeno výše, konkurenceschopnost a adaptabilitu podniku na měnící 

se trh. Využívání těchto technologií přináší podnikům konkurenční výhody, ale před 

samotnou implementací takovýchto technologií je zapotřebí mít dostatek informací, znát 

možná rizika a zabezpečit včas činnosti související s řízením takového projektu, včetně 

požadavků na lidské zdroje a jejich kvalifikaci. V reálném světě projektů nemůžeme nikdy 

realizovat projekt tak, aby nás nestál žádné peníze a čas a byl přitom realizován v nejvyšší 

možné kvalitě.  

 

9. Závěr  

V závěru této práce bych chtěl nastínit možnou budoucnost vývoje sítí, ale předvídat něco 

takového jako je například Internet je stejně složité a nejisté jako určit hodnotu budoucího 
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vývoje akcií na burze. Každopádně to, jak žijeme nyní, je pravděpodobně pouhý začátek 

mohutné informační revoluce, která nás teprve čeká.  

Dnes se většina zainteresovaných shoduje na tom, že se Internet, jako síť bude určitě dále 

ubírat směrem zvyšování přenosových rychlostí, aby zvládal multimédia vysoké kvality. 

Již dnes existují projekty sítě, která by měla nahradit stávající Internet. Jejich rychlosti by 

měly dosahovat tisíckrát větší rychlosti přenosu dat, než je tomu dnes. S připojením na 

Internet bude čím dál více stoupat důležitost mobilních zařízení. Už to nebudou „jen 

telefony“, ale jakési brány do světové sítě. Videokonference již budou každodenním 

způsobem firemní komunikace. Internet bude základem pro veškerá data a informace, která 

se na světě vygenerují. Má potenciál stát se nejmocnější hnací silou globalizace, 

demokratizace, ekonomického růstu a vzdělání. Bude to zřejmě největší informační 

médium celé civilizace. 

Možnou odpověď na nejbližší směry vývoje Internetu a informační společnosti, lze získat 

z konference konané v Praze v rámci českého předsednictví EU na téma „Budoucnost 

internetu: Evropa na cestě vpřed“, které se zúčastnili přední osobnosti světového 

internetového výzkumu a vývoje. Zde zaznělo, že se pro následující období očekávají 

změny v oblasti většího podílu videa, využití vizualizace, nasazení datových center a 

úložišť dat a současně určitou konsolidaci obsahu (v souvislosti s nástupem YouTube, 

FaceBook jako moderních komunitních sítí pracujících se značnými objemy dat).  

Je jasné, že Internetová revoluce stále probíhá, a do budoucna se můžeme těšit na nové 

technologie a objevy. A i když daleko do budoucna nevidíme, kdoví jestli nás tentokrát 

nečeká bitvu v místech, kde se reálný svět spojuje s virtuálním. 
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