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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomické správy elektronického 

obchodu a její následnou optimalizací. Její hlavní cíl je popsat administrativu, kterou je 

nutné pro hladký chod e-shopu zvládnout, zhodnotit její náročnost na podnikatele a poté 

navrhnout komfortnější řešení, které lze realizovat s minimálními náklady. Klíčovým 

prostředkem optimalizace bude v tomto případě navržení a zpracování jednoduchého 

informačního systému, jehož jádrem bude relační databáze. Řešení celé optimalizace je 

uvedeno a shrnuto v závěru této práce. 

Klíčová slova: e-shop, elektronický obchod, informační systém, podnikání, OSVČ, 

doklady 

SUMMARY 

This bachelor thesis deals with an analysis of economical administration of 

electronic business and its optimization. The main aim is to describe an administration 

being of smooth operation of e-shop, evaluate its demanding character and propose a more 

comfort solution, which could be realized with minimum costs. In this case, the key mean 

of optimization would be designing and elaboration of simple information system, the core 

of which a database of relation would be. The solution of the whole optimization is stated 

and summarized in the conclusion of this thesis.  

 

Key words: e-shop, electronic business, information system, entrepreneurship, self-

employed person, documents 
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1 ÚVOD 

Fenoménem dnešní doby je Internet a s tím spojené elektronické obchodování. 

Firma, která chce efektivně získávat své zákazníky, by měla být zastoupena i na 

celosvětové síti. Dnes již ale nestačí pouhé webové stránky. Spousta potenciálních kupců 

chce nakupovat ihned, bez zdlouhavé korespondence nebo návštěvy kamenné pobočky. 

Řešením je tedy spuštění elektronického obchodu (e-shopu). Tohle řešení dalo možnost 

také menším živnostníkům, kteří by za normálních okolností kamenný obchod nikdy 

neotevřeli (vysoká finanční náročnost takového projektu). A ti se chopili příležitosti. Ať už 

jsou z řad studentů, zaměstnanců či důchodců. E-shop je většinou jejich vedlejším 

přivýdělkem. Možná právě proto se pak snaží, aby časová zátěž, kterou musí věnovat 

správě elektronické prodejny, byla co nejnižší. 

 Každý provozovatel e-shopu musí tedy vést účetnictví nebo daňovou evidenci. 

Zároveň je povinen vystavovat doklady odběratelům. Současně také potřebuje přehledné 

statistiky, které mu jednoznačně ukazují, jaké jsou jeho hospodářské výsledky. Zpočátku 

většinou nemá dost potřebných financí, aby si pořídil vhodný software, který vykoná 

veškeré tyto úkony za něj. Ten navíc nemusí úplně vyhovovat jeho potřebám. A tudíž řeší 

tuto situaci zpravidla využitím běžného, dostupného, programového vybavení (bereme 

v potaz, že někteří nemají zkušenosti s databázemi a jejich tvorbou), např. MS Excel, MS 

Word. Takto jsem danou situaci řešil i já ve svém elektronickém obchodě. S pokračujícím 

studiem na VŠB-TU Ostrava jsem začal, ale vidět, jaké možnosti nabízejí relační databáze 

a rozhodl jsem se je využít. 

Hlavní cíl této práce je tedy ona optimalizace administrativy, kterou zajistím 

navržením a vytvořením vlastního informačního systému. Pro vytvoření informačního 

systému jsem se rozhodl využít aplikaci Microsoft Access. Součástí práce je tedy přehled 

administrativy, kterou je zapotřebí zvládnout pro bezproblémové fungování e-shopu, 

analýza požadavků na informační systém, návrh a realizace informačního systému, analýza 

stavu ekonomické funkčnosti e-shopu před optimalizací a po jejím provedení (v závěru 

práce). 
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2 PŘEHLED ADMINISTRATIVY E-SHOPU 

V této části budou rozebrány všechny pojmy a nároky na e-shop z pohledu 

ekonomiky. 

2.1 Základní pojmy a teorie e-businessu 

2.1.1 Elektronický obchod 

Elektronický obchod (e-shop) je alternativou ke kamennému obchodu či 

nákupnímu centru. Jde tedy o počítačovou aplikaci používanou na B2B (business-to-

business) nebo B2C (business-to-consumer) komerci. [1] 

Elektronický obchod je aplikací internetové technologie, souborem komunikačních 

technologií, síťových protokolů a standardů mezi počítači. Sám o sobě tento nemá žádnou 

hodnotu. Svou ekonomickou hodnotu získává, až když je transformován do nástrojů, 

softwaru a podnikatelských procesů firmami, které je poskytují pro potřeby specifických 

uživatelů. Elektronický obchod (někdy se též používá alternativní označení internetový 

obchod), který představuje internetovou databázovou aplikaci sloužící k on-line 

nakupování na internetu. Internetové nakupování je oblíbené především díky své rychlosti 

a pohodlnosti. [3] 

2.1.1.1 B2B 

Druh elektronického obchodování, kdy prodávající zná předem zákazníka. Většinou 

se jedná o partnera, který má předem stanovené obchodní podmínky, za kterých může 

nakupovat. Jde tedy o obchodování mezi firmami. 

2.1.1.2 B2C 

Tento druh elektronického obchodování je zaměřen na prodej koncovým 

zákazníkům. Je to vlastně obdoba kamenného obchodu. 

2.1.2 Podnikatel a podnikání 

E-shop lze provozovat ve dvou právních normách podnikání. Buďto jako fyzická 

nebo jako právnická osoba.  
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2.1.2.1 Právnická osoba 

Právnickou osobou je každý subjekt, který má práva a povinnosti a není fyzickou 

osobou. Musí však být založen, resp. zřízen písemnou smlouvou nebo zakládací listinou a 

musí podle práva vzniknout dnem, ke kterému je zapsán do obchodního rejstříku nebo 

jiného zákonem určeného rejstříku. Všechny právnické osoby mají povinnost zápisu do 

obchodního rejstříku. Právnickou osobou se staneme, když si založíme obchodní 

společnost (v.o.s., s.r.o., a.s., k.s.). Všechny tyto právnické subjekty se stávají účetní 

jednotkou. [9] 

2.1.2.2 Fyzická osoba 

V případě podnikání jako fyzická osoba je nutné provést ohlášení živnosti. Toto 

ohlášení provádí i právnické osoby. Jako fyzická osoba se staneme OSVČ (osoba 

samostatně výdělečně činná) a spadáme do kategorie osob, jejichž příjmy jsou dle zákona o 

dani z příjmu (zákon č. 586/1992 Sb.) příjmem z podnikání a jiné samostatné výdělečné 

činnosti. [16] 

Jestliže se ovšem zapíšeme do obchodního rejstříku nebo překročíme-li u obratu 

částku 1 000 000 Kč, pak se povinně stáváme účetní jednotkou a musíme vést účetnictví. 

[13] 

2.1.2.3 Podnikání 

Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem (tedy 

fyzickou nebo právnickou osobou) vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku. [19] 

2.1.3 Účetní písemnosti 

Podnikatelé - právnické a fyzické osoby, kteří prokazují pro daňové účely náklady 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jsou podle zákona o 

účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) povinni účtovat (tedy vést a uchovávat veškeré doklady) 

o stavu a pohybu majetku a závazků, o nákladech a výnosech (výdajích a příjmech) a o 

výsledku hospodaření. Konkrétní údaje budou uvedeny v kapitole 2.1.5. V případě fyzické 

osoby lze uplatnit tzv. paušál - ten slouží ke zjednodušení podnikání drobným 
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podnikatelům. Pokud paušál zvolíme, stačí pouze evidovat příjmy a vést daňovou evidenci 

(není nutné vést účetnictví). [4] 

2.1.4 Účetní doklady 

Účetními doklady účetní jednotky dokládají skutečnosti, které jsou předmětem 

účetnictví. Účetní jednotkou jsou fyzické, či právnické osoby, které mají sídlo na území 

České republiky a vedou účetnictví. V práci budeme dále rozebírat pouze doklady, které se 

týkají fyzických osob (tedy OSVČ). [18] 

2.1.5 Uchovávání účetních dokladů 

Povinnost uschovávat účetní záznamy stanovuje § 31 a 32 Zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví. Pokud zákon nestanoví jinak, tak se standardně účetní doklady, účetní knihy, 

odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy a účetní záznamy, kterými se 

dokládá forma vedení účetnictví, uchovávají po dobu 5 let počínajících koncem účetního 

období, kterého se týkají. 

Pro jiné použití účetních záznamů než vedení účetnictví platí § 31 odst. 1 zákona o 

účetnictví. Tzn. zpravidla delší uschovací dobu, např. pro daňové doklady 10 let (Zákon č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 27). 

Povinnost uschovávat doklady řeší také Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení. V § 35 a v odst. 4  podle něj jsou organizace povinny 

uschovávat mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely 

důchodového pojištění po dobu 30 kalendářních roků následujících po roce, kterého se 

týkají. 

V ostatních věcech platí Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

Skartační řízení je upraveno např. v § 6, 8 a násl. [8] 

2.2 Daně a odvody 

2.2.1 DPH 

Počátkem roku 2014 máme stanovené dvě sazby daně z přidané hodnoty a to 

základní ve výši 21% a sníženou ve výši 15%. Do snížené sazby patří položky jako 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-563-1991-sb-o-ucetnictvi/plne-zneni/
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty/plne-zneni/
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty/plne-zneni/
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-582-1991-sb-o-organizaci-a-provadeni-socialniho-zabezpeceni/plne-zneni/
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potraviny, léky, některé druhy služeb - kompletní přehled nalezneme v příloze zákona o 

dani z přidané hodnoty (Zákon č. 235/2004 Sb.). 

Plátcem DPH se staneme povinně, pokud splníme některou z podmínek danou výše 

uvedeným zákonem. Mezi tyto podmínky patří: 

 Obrat za předchozích 12 měsíců překročil částku 1 000 000 Kč 

 Přijmeme službu od zahraniční firmy  

 Poskytneme službu zahraniční firmě 

 Nakoupíme v zemích EU zboží v hodnotě vyšší než 326 000 Kč 

 Koupíme v zemích EU auto nebo zboží se spotřební daní [12] [9] 

Výčet těchto podmínek není úplný, kompletní přehled najdeme v již zmiňovaném 

zákoně o dani z přidané hodnoty. Plátcem DPH se také můžeme stát dobrovolně.  

Pokud jsme plátci DPH, musíme povinně správci daně (finančnímu úřadu) tuto daň 

odvést. Frekvence odvodů jsou závislé od obratu. Standardně se platí vždy do 25 dnů po 

skončení zdaňovacího období, za které tuto daň počítáme. 

 Při obratu do 2 000 000 budeme daň přiznávat a hradit čtvrtletně 

 Při obratu v rozmezí od 2 000 000 do 10 000 000 můžeme přiznávat a hradit 

daň čtvrtletně nebo měsíčně. 

 Při obratu na 10 000 000 se daň přiznává a hradí měsíčně 

Jsme-li plátci DPH, můžeme objednávat zboží ze zahraničí od jeho dodavatele bez 

DPH ve všech zemích Evropské unie. 

2.2.2 Daň z příjmu 

Je dána zákonem o dani z příjmu (Zákon č. 586/1992 Sb.). Tento zákon prochází 

rok co rok změnami, které si musíme ohlídat. Základ daně vypočteme na základě výsledků 

v Daňové evidenci (více kapitola 2.7.5. této práce) za dané účetní období. Daň z příjmu 

vypočteme a uhradíme finančnímu úřadu nejpozději do 2. dubna daného roku. Při využití 

služeb daňového poradce je datum stanovené nejpozději do 1. července daného roku. 

Údaje finančnímu úřadu předkládáme na formuláři s názvem Daňové přiznání. 
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2.2.3 Zdravotní pojištění 

Do 8 dnů od zahájení živnosti musíme oznámit změnu ve způsobu placení 

zdravotního pojištění své zdravotní pojišťovně. V případě, že vyplňujeme jednotný 

registrační formulář, provedou tuto změnu za nás úřady. Výše minimálních záloh je v roce 

2014 1752 Kč. Tuto částku budeme odvádět v případě, že živnost je hlavním zdrojem 

našeho příjmu. V případě, že naše živnost je vedlejší zdroj příjmu (jsme např. studenti), 

neplatíme tyto zálohy v prvním roce podnikání, ale až po podání daňového přiznání za 

daný rok jsou nám vypočteny zálohy na rok následující. V prvním roce částku v takovém 

případě vypočítáme v daňovém přiznání a zdravotní pojišťovně doplatíme. [11] 

2.2.4 Sociální pojištění 

Ohlášení na ČSSZ musíme provést nejpozději do 8 dne kalendářního měsíce 

následujícím po měsíci, v němž jsme zahájili živnost. Opět platí, že v případě vyplnění 

jednotného registračního formuláře si tuto informaci vymění úřady navzájem.  

Sociálních pojištění se týká plateb záloh na důchodové pojištění. Výše minimálních 

záloh na důchodovém pojištění je v roce 2014 1894 Kč. OSVČ vykonávající tuto činnost 

jako vedlejší pak 758 Kč (platit ji budou však pouze v případě, kdy zisk (výdaje - náklady) 

překročí tzv. rozhodnou částku - ta je pro rok 2014 ve výši 62 261 Kč. [11] 

2.2.5 Dobrovolné nemocenské pojištění 

Kromě záloh na důchodové pojištění se můžeme, přihlásit k dobrovolnému placení 

záloh na nemocenské pojištění. Pro rok 2014 je stanovena minimální záloha za kalendářní 

měsíc na 115 Kč. 

2.2.6 Cla a obchod se zahraničím 

Je to poplatek, který vybírá stát. Tím, že za zboží musíte platit clo, se snaží stát 

ochránit tuzemské výrobky. Ne všechny druhy zboží podléhají clu. Právě kvůli povinnosti 

výběru cla se veškeré dovezené zboží člení dle charakteru využití na: 

 Obchodní (za účelem prodeje) 

 Neobchodní (pro soukromé využití) 
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Při splnění určitých podmínek jsou vybrané druhy neobchodního zboží osvobozeny 

od cla. Většina případů, ale clu podléhá. Skutečná výše cla se stavuje 3 způsoby: 

 Valorické clo (Pomocí celní sazby se vypočítá výše cla z celné hodnoty 

zboží) 

 Specifické clo (na 1 ks zboží je předem daná fixní peněžitá částka) 

 Diferencované clo (výše cla je dána kombinací výpočtu valorického a 

specifického cla) 

Celním řízením se pak chápe proces, kdy celní správa posuzuje, zdali zboží, které 

prochází přes hranice, podléhá clu. Pokud ano, využije celního sazebníku, aby zjistila celní 

sazbu pro zboží, určí zemi původu, stanoví celní hodnotu a z ní následně vypočítá clo. 

Celní sazba, která se používá při výpočtu cla, je zveřejněná v databázi TARIC - EK. 

Navštívit ji můžeme na http://www.celnisprava.cz 

Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží zákona o DPH je dle § 20 součet: 

 Základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek, a poplatků splatných z důvodů 

dovozu zboží, pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla 

 Vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení, v tuzemsku, případně 

do dalšího místa určení na území EU, pokud je toto místo při 

uskutečnitelném zdanitelném plnění známo, pokud nejsou zahrnuty do 

základu daně podle předchozího bodu 

 Příslušné spotřební daně, pokud není stanoveno v § 41 jinak 

Zboží dovozené ze třetích zemí podléhá jak clu, tak dani. 

Navíc platí, když dovážíme zboží z členské země EU a součet takto nakoupeného 

zboží přesáhne za rok částku 326 000 Kč, je nutno se stát plátcem DPH. [2] 

2.3 Výhody a nevýhody elektronického obchodu 

2.3.1 Výhody a nevýhody z pohledu zákazníka 

Obecným přínosem elektronického obchodování pro zákazníka je skutečnost, že 

prostřednictvím elektronického obchodu může nakupovat zboží přímo od výrobce a tudíž 

ho může získat za nižší cenu. Internet umožňuje rychlou aktualizaci údajů a zákazník má 

proto k dispozici nejnovější informace. Další výhodou je on-line dostupnost a nezávislost 
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na geografické lokalizaci kupujícího. Nakupujte odkudkoliv a kdykoliv, není potřeba 

nikam chodit, ani se řídit otevírací dobou. 

Nevýhodou je skutečnost, že zákazník si nemůže zboží osahat, vyzkoušet a vidět ho 

fyzicky. Ze strany zákazníka může být také nevýhodou fakt, že veškerá činnost zákazníka 

je podrobně monitorována (služby jako např. Google Analytics, Piwik aj.) za účelem 

následného použití v marketingu, čímž je do značné míry narušeno soukromí. K dalším 

nevýhodám patří možnost vystupovat jménem někoho jiného a uskutečnit za něj finanční 

transakce, případně objednat nežádoucí zboží, údaje posílané po síti mohou být 

odposlouchávány a následně zneužity (v případě, že se zasílají nezašifrované údaje). 

2.3.2 Výhody a nevýhody z pohledu dodavatele 

Komunikace dodavatele se zákazníkem přes internet výrazně snižuje náklady na 

obchodní transakci a zajišťuje vysoký stupeň flexibility (záleží samozřejmě na druhu a 

ceně zboží). Internetový obchod umožňuje dodavateli mapovat návštěvy obchodu a 

získávat rychlou zpětnou vazbu od zákazníků. Elektronické obchodování je velkou šancí 

pro menší firmy (a živnostníky), které nemají dostatek prostředků na vybudování sítě 

klasických obchodů. 

Nevýhodou, která vychází z globálnosti internetu, je možné rychlé šíření 

poplašných a falešných zpráv, které mohou pověst firmy provozující internetový obchod 

značně poškodit. Internetový obchod má své těsné vazby na informační systém jeho 

provozovatele a tudíž existuje možnost napadení informačního systému neoprávněnou 

osobou. Zároveň je e-shop také závislý na přepravních společnostech. Při špatném výběru 

společnosti se zásilka může častěji poškodit, zásilka nedorazí k zákazníkovi včas, nebo 

dokonce ztratit a to vede k negativnímu hodnocení e-shopu zákazníkem. [15] 

2.4 Funkcionality internetových obchodů 

Internetové obchody mají dnes již standardní strukturu, která se u různých 

provozovatelů liší jen minimálně. Skládají se ze základních prvků, přičemž existuje 

možnost nabídnout v rámci webových portálů celou řadu volitelných doplňkových prvků, 

které jsou jak technologického, tak i marketingového, reklamního apod. původu, a které 

slouží ke zvýšení atraktivnosti daného obchodu. Základními prvky internetových obchodů 

jsou: 
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 Katalog produktů 

 Průvodce nákupem 

 Košík 

 Průvodce objednávkou 

o Výběr typu platby 

o Upřesnění data a místa dodání 

o Zobrazení kompletně vyplněné objednávky 

o Možnost registrace zákazníka a případné vedení tzv. zákaznického 

konta 

Uživatel, který vstoupil na stránky vybraného e-shopu poprvé, je pro provozovatele 

anonymním subjektem. V případě, že v tomto obchodě již někdy nakupoval, může se na 

webový portál přihlásit hned při vstupu, což pro něj může mít jisté výhody související 

s personalizací. Jednou z výhod v této souvislosti může být i zvýhodněná nabídka (např. 

2% sleva z nákupu pro registrované zákazníky). Nakupovat však může i neregistrovaný 

zákazník, v takovém případě však dodavatel volí jako formu dodání zpravidla pouze 

peníze předem nebo dobírku. Každý uživatel v prvním kroku většinou listuje katalogem 

produktů a využívá všechny dostupné informace. Rozhodne-li se realizovat nákup, umístí 

vybrané zboží do košíku. Má-li v košíku všechny vybrané produkty, spustí se mu průvodce 

objednávkou. Pokud byl uživatel přihlášen, většinou jen zkontroluje údaje vztahující se 

k jeho osobě uložené v databázi prodejce. Pokud se jedná o uživatele, který není 

registrován, musí vyplnit všechny potřebné údaje do objednávkového formuláře (jméno, 

příjmení, adresa, způsob platby, způsob dodávky, telefon). Následně dojde k rekapitulaci 

údajů a zboží v objednávce. Ta je poté odsouhlasením zákazníka odeslána. Ihned poté 

dostane zákazník ještě navíc potvrzující e-mail, ve kterém je objednávka ještě jednou 

zrekapitulována. [14] 

2.4.1 Katalog výrobků 

Základem e-shopu je běžný katalog výrobků (produktů), jež jsou obvykle řazeny do 

několika kategorií. Součástí jsou detaily jednotlivých výrobků a jejich přehledy v daných 

kategoriích. Co se týče navigace e-shopu, bývají součástí různá vyhledávání, a to buď na 

principu fulltextu, nebo na základě třídění podle vlastností produktů. Ze zákona musí být 

součástí e-shopu také další informace, např. kontaktní údaje, obchodní podmínky apod. 



Ondřej Továrek: Analýza a návrh informační podpory pro provozovatele el. obchodu 

 

2014  10 

(více následující kapitola). Výjimkou nejsou ani různé články, např. recenze nabízených 

produktů. 

2.5 Podmínky provozu e-shopu 

Pro provoz e-shopu je nutno uvést tyto údaje (jsou buď povinné ze zákona nebo 

jsou důležitým informačním kanálem pro zákazníka): 

 Nákupní řád (tj. obchodní podmínky, zákonná povinnost) 

 Reklamační řád (zákonná povinnost) 

 Nápověda (pro postup při nákupu v e-shopu) 

 Informace o prodejci (provozovateli e-shopu, zejména adresa, IČO, DIČ), 

(zákonná povinnost) 

 Kontakt na prodejce 

 Prohlášení o ochraně osobních údajů s odkazem na příslušný zákon (Zákon 

č. 101/2000 Sb.) 

 Dopravní informace (možné způsoby dopravy - dodací podmínky) 

 Platební informace (možné způsoby platby) 

2.6 Analýza e-shopu podnikatele OSVČ 

2.6.1 Objednávka 

Objednávky zpracováváme a archivujeme ve vztahu k dodavatelům. Objednávky 

od odběratelů jsou přímo v e-shopu. Výjimkou je občasné objednání přes telefon či email. 

V takovém případě objednávku vypíšeme ručně a založím ji (byť není podstatná pro 

účetnictví z důvodů využívání paušálu). Každá objednávka musí obsahovat tyto základní 

náležitosti: 

 Firmu, tj. obchodní jméno objednavatele i dodavatele 

 IČO, u plátců DPH i DIČ 

 Přesný popis objednávaného zboží včetně názvu 

 Množství a cenu 

 Termín a způsob dodání 

 Způsob platby 
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Písemná objednávka má ještě další náležitosti: 

 Číslo objednávky 

 Datum objednávky 

 Způsob potvrzení objednávky prodávajícím 

 Telefon, email 

 Podpis objednávajícího (razítko není dle obchodního zákoníku podmínkou) 

2.6.2 Paragon 

Neboli zjednodušený daňový doklad. Paragon lze na rozdíl od běžného daňového 

dokladu (jako např. faktura, viz. další podkapitola) vystavit jen na uskutečněná zdanitelná 

plnění s úhradou za hotové, prostřednictvím platební karty nebo šekem, v ceně maximálně 

do 10 tis. Kč. Částka 10 tis. Kč je cenou včetně daně. Obě dvě podmínky - platba 

v hotovosti a částka musí být splněny najednou. 

Mezi povinné náležitosti zjednodušeného daňového dokladu podle § 12 ods. 9 

zákonu o dani z přidané hodnoty patří: 

 Obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, číslo účtu, popř. bydliště 

plátce 

 IČ a DIČ plátce 

 Pořadové číslo dokladu 

 Rozsah a předmět zdanitelného plnění 

 Datum skutečného zdanitelného plnění 

 Základní nebo sníženou sazbu daně, případně sdělení, že nejde o plátce 

DPH 

 Cenu včetně daně celkem [17] 

2.6.3 Faktura 

Je neběžnější typ běžného daňového dokladu. Daňový doklad nemá zákonem o dani 

z přidané hodnoty stanovenou formu a tak jeho finální podoba je ponechána na plátci. 

Nutné je pouze to, aby doklad obsahoval povinné náležitosti stanovené v § 12 odst. zákonu 

o dani z přidané hodnoty. Rozhoduje tedy věcný obsah a správnost údajů, nikoliv jejich 
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forma. Mezi povinné náležitosti běžného daňového dokladu podle § 12 ods. 2 zákonu o 

dani z přidané hodnoty patří: 

 Obchodní jméno, sídlo, místo podnikání, číslo účtu, popř. bydliště nebo 

místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění 

 IČO a DIČ plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění 

 Obchodní jméno, sídlo, místo podnikání, číslo účtu, popř. bydliště nebo 

místo podnikání plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění 

 IČO a DIČ plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění 

 Pořadové číslo dokladu 

 Rozsah a předmět zdanitelného plnění 

 Výší ceny bez daně celkem 

 Datum vystavení dokladu 

 Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění 

 Základní nebo sníženou sazbu daně, případně sdělení, že nejde o plátce 

DPH 

 Výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru [18] 

2.6.4 Peněžní deník 

Slouží k přehlednému vedení daňové evidence. 

2.6.5 Daňová evidence 

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Slouží ke zjištění 

základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Daňové evidence 

obsahuje: 

 daňovou evidenci příjmů a výdajů (v případě paušálu pouze příjmů) 

Vše musíme mít doloženo doklady, které spolu s evidencí archivujeme. Doklady je 

vhodné číslovat a v evidenci popsat o co jde, abychom doklad později našli. 

Daňová evidence obsahuje všechny peněžní i nepeněžní příjmy a výdaje (v našem 

případě díky paušálu pouze příjmy): 

 příjmy obdržené hotově, bankou či fyzicky od 1. 1. do 31. 12. 

 daňově uznatelné výdaje vydané od 1. 1. do 31. 12. 

http://jakpodnikat.cz/prijmy-z-podnikani.php
http://jakpodnikat.cz/faktury-doklady.php
http://jakpodnikat.cz/archivace-dokladu.php
http://jakpodnikat.cz/vydaje-naklady-danove.php
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 odpisy dlouhodobého majetku 

 stravné při pracovních cestách 

 výdaje na auto (pokud uplatňujeme paušál na auto, nepíšeme jej do daňové 

evidence, ale až do daňového přiznání na řádek 102) 

Evidujeme podle své potřeby, stačí dvě kolonky: zdanitelné příjmy, daňově 

uznatelné výdaje. Nemusíme nic dělit podle druhů, nemusíme evidovat pohyb peněz v 

pokladně ani v bance. 

Můžeme evidovat i hromadně (třeba všechny doklady o poštovném za měsíc, nebo i 

za rok, když jich máme málo) a zpřeházeně, důležitý je správný kalendářní rok. [6] 

2.6.5.1 Paušální uplatňování výdajů 

Zavedení paušálních výdajů v mnohém ulehčilo administrativu drobným 

podnikatelům. Díky tomu nemusí vést účetnictví. Paušální výdaje ovšem nemůžeme 

uplatňovat v některých případech stanovených zákonem o dani z příjmu. Dle § 7a - daň 

stanovená paušální částkou, může správce daně na základě žádosti stanovit daň paušální 

částkou pokud: 

 Provozujeme podnikatelskou činnost bez zaměstnanců nebo 

spolupracujících osob s výjimkou uvedenou v odstavci 2 

 Roční výše příjmů v bezprostředně předcházejících 3 zdaňovacích obdobích 

nepřesáhla 5 000 000 Kč 

 Nejsme účastníkem sdružení, které není právnickou osobou 

Výjimkou ve spolupracujících osobách je manžel či manželka. Další skutečností 

v rámci paušálního uplatňování výdajů je to, že naše příjmy mohou být pouze z podnikání 

a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7, odstavec 1 zákona o dani z příjmu). 

 Při tomto způsobu uplatňování výdajů se na nás vztahují procentuální sazby. Výše 

této sazby je ovlivněna charakterem živnosti, kterou vykonáváme. Při výpočtu se vezme 

souhrn našich příjmů a procentuální sazbou daně se zjistí výše našich výdajů. Procentuální 

sazby jsou ve výši: 

 80% u řemeslných živností a u zemědělské výroby 

 60% u všech ostatních živností vyjma řemeslných 

http://jakpodnikat.cz/odpisy-majetku.php
http://jakpodnikat.cz/cestovni-nahrady-stravne.php
http://jakpodnikat.cz/cestovni-nahrady.php
http://jakpodnikat.cz/pausalni-vydaje-auto.php
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 40% u OSVČ bez živnosti a u příjmů u podnikání dle zvláštních předpisů 

 30% u příjmů z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku 

Výše daně (daň z příjmu) se pak vypočítá z našeho obratu sníženého o výdaje. V roce 2014 

je výše této daně dána sazbou 15%. 

Díky paušálním výdajům nemusíme vést účetnictví a uchovávat doklady o našich výdajích. 

Musíme ale vést evidenci pohledávek a příjmů. 

2.6.6 Statistiky 

Pro přehlednost je třeba vést statistiky. Kromě příjmů (v podobě daňové evidence) 

nás zajímají například tyto další faktory. Počet objednávek, počet prodaných výrobků dle 

jejich názvu, suma prodejů a jejich počet za jednotlivé kraje v ČR, přehled neuhrazených 

faktur, přehled stornovaných faktur, přehled a počet objednávek jednotlivým dodavatelům.  
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3 VLASTNÍ NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

3.1 Analýza 

V této kapitole je uvedena analýza požadavků na informační systém, který bude 

sloužit jako podpora pro vedení administrativy OSVČ provozujícího e-shop. Analýza 

požadavků vychází z podmínek, které potřebujeme splnit při provozování internetového 

obchodu. Hlavním cílem je zpřehlednit a zjednodušit administrativu e-shopu. Podmínkou 

jsou pak údaje, které je nutno v tomto systému vést, jednak ze zákona a jednak kvůli 

přehlednosti. IS musí tedy obsahovat údaje o naší firmě (název firmy, IČO, DIČ, adresní 

údaje, bankovní spojení, kontaktní údaje, země) o dodavatelích a odběratelích (název 

firmy, IČO, DIČ, adresní údaje, bankovní spojení, kontaktní údaje, místo registrace, plátce 

nebo neplátce DPH, zda jde o dodavatele či odběratele, země). Dále je nutné evidovat 

předmět našeho obchodování, který budeme nazývat zboží. U zboží potřebujeme znát 

název, váhu, cenu, záruku, kategorii a sazbu daně. Zboží bude poté součástí objednávek 

(číslo objednávky, datum vystavení, datum vyřízení, stav objednávky, firma, údaje o naší 

firmě, název zboží, množství, sazba DPH, cena bez DPH). Vydané doklady (požadavky na 

vydaný doklad jsou: datum vystavení, datum úhrady, druh dokladu, stav dokladu, název 

zboží, množství, cena bez DPH, sazba DPH, číslo platby, odběratel, údaje o naší firmě). 

Dále je nutné ještě zavést podpůrné tabulky, kde budeme evidovat typy dokladů a jejich 

stavy (zavedeno, vyřízeno, uhrazeno, storno atd.). 

Podrobnosti lze vidět v následujících podkapitolách (Konceptuální schéma se 

vztahy M:N, Konceptuální schéma s provedenou transformací vztahů M:N na 1:N a Úplné 

relační schéma), přesné znění požadavků na doklady bylo pak rozebíráno v kapitole 2.6. 

této práce. IS ještě musí zvládnout z těchto údajů vytvořit jednoduché statistiky (prodeje, 

počty dokladů, přehledy neuhrazených a stornovaných dokladů). Toto však již bude 

zajištěno pomocí dotazů a sestav (nebudou třeba další tabulky a zásah do struktury IS). 

Informační systém je navržen v prostředí aplikace MS Access. Aplikace je součástí 

balíčku MS Office. MS Access je použit, protože se jedná o podpůrnou aplikaci, kde 

prostředí Accessu umožnilo rychlou tvorbu prezentační vrstvy. 

Na základě provedené analýzy byl navržen informační systém v aplikaci MS 

Access 2010 verze 32-bitová, jehož struktura je uvedena v kapitole 3.2. 
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3.2 Konceptuální schéma se vztahy M:N 

Na obrázku je zobrazeno konceptuální schéma se vztahy M:N. Toto schéma 

modeluje realitu názorným, grafickým způsobem. Konceptuální schéma popisuje všechny 

objekty zájmové reality a vztahy mezi nimi. Jako hlavní nástroj datového modelování se 

používají diagramy datových struktur v podobě tzv. entity-relationship diagramů - 

diagramy vztahů (ERD). V těchto modelech jsou používány symboly pro entity a spojovací 

čáry s označením charakteru vazby. Pro tvorbu modelu potřebujeme znát typ entit a typ 

vztahů mezi entitami. [10] 
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Obrázek č. 1: Konceptuální schéma se vztahy M:N 
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3.3 Konceptuální schéma s provedenou transformací vztahů M:N na 

1:N 

Na obrázku je zobrazeno konceptuální schéma s provedenou transformací vztahů 

M:N na 1:N. V tomto schématu dochází k rozdělení vztahů s M:N. Je nutné rozdělit 

vazbou na fiktivní tabulku (entitu). 

 

Obrázek č. 2: Konceptuální schéma s provedenou transformací vztahů M:N na 1:N 
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3.4 Úplné relační schéma 

Úplné relační schéma zobrazené pomocí tabulek popisuje databázi, její strukturu a 

vlastnosti. Zavádí přesné definice ke všem pojmům, popisovaným dosud jen slovně. 

Tabulka č. 1: Zboží 

Zboží 

Propojení Název entity Datové typy MS Access 

PK ID zboží číslo, dcč, auto 

 Název zboží text, 50, > 

 Váha číslo, 4, > 

 Záruka text, 8, > 

 Kategorie číslo, dcč 

 Cena bez DPH číslo, 10, > 

 Sazba DPH číslo, 2, > 

Tabulka č. 2: Rozpis objednávek 

Rozpis objednávek 

Propojení Název entity Datové typy MS Access 

 ID položky číslo, dcč, auto 

FK Objednávky ID objednávky číslo, dcč 

FK Zboží ID zboží číslo, dcč 

 Množství číslo, 15, > 

 Sazba DPH číslo, 2, > 

 Cena položky bez DPH číslo, 10, > 

Tabulka č. 3: Objednávky 

Objednávky 

Propojení Název entity Datové typy MS Access 

PK ID objednávky číslo, dcč, auto 

 Datum vytvoření DaČ, Datum_obecný 

FK Firmy ID firma číslo, dcč 

FK Stav objednávky ID stav objednávky číslo, dcč 

 Datum vyřízení DaČ, Datum_obecný 

FK Naše firma ID naše firma číslo, dcč 

Tabulka č. 4: Stav objednávky 

Stav objednávky 

Propojení Název entity Datové typy MS Access 

PK ID stav objednávky číslo, dcč, auto 

 Název stavu objednávky text, 50, > 
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Tabulka č. 5: Firmy 

Firmy 

Propojení Název entity Datové typy MS Access 

PK ID firma číslo, dcč, auto 

 Název firmy text, 50, > 

 Dodavatel / odběratel text, 1, > 

 IČO 

DIČ 

číslo, 8, > 

číslo, 10, > 

 BÚ číslo, 30, > 

 Telefon číslo, 15, 000_000_000 

 Email text, 25, > 

 Ulice text, 25, > 

 Město text, 25, > 

 

FK Země 

PSČ 

ID stat 

Plátce 

Místo registrace 

číslo, 5, > 

číslo, dčc 

Ano/ne 

text, 50, > 

Tabulka č. 6: Země 

Země 

Propojení Název entity Datové typy MS Access 

PK ID stat číslo, dcč, auto 

 Kod 2 číslo, 5, > 

 Kod 3 číslo, 5, > 

 Název státu plný text, 25, > 

 Název státu zkrácený text, 25, > 

 Name state full text, 25, > 

 Name state short text, 25, > 

Tabulka č. 7: Naše firma 

Naše firma 

Propojení Název entity Datové typy MS Access 

PK ID naše firma číslo, dcč, auto 

 Název firmy text, 25, > 

 IČO 

DIČ 

číslo, 8, > 

číslo, 10, > 

 BÚ číslo, 30, > 

 Telefon číslo, 15, 000_000_000 

 Email text, 25, > 

 Ulice text, 25, > 

 Město text, 25, > 

 PSČ 

Země 

číslo, 5, > 

číslo, 5, > 
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Tabulka č. 8: Stav vydaných dokladů 

Stav vydaných dokladů 

Propojení Název entity Datové typy MS Access 

PK ID stav dokladu číslo, dcč, auto 

 Název stavu vyd. dokladu text, 25, > 

Tabulka č. 9: Druh dokladu 

Druh dokladu 

Propojení Název entity Datové typy MS Access 

PK ID druh dokladu číslo, dcč, auto 

 Název typu dokladu text, 75, > 

Tabulka č. 10: Platby druh 

Platby druh 

Propojení Název entity Datové typy MS Access 

PK ID platba číslo, dcč, auto 

 Druh platby text, 25, > 

Tabulka č. 11: Vydané doklady 

Vydané doklady 

Propojení Název entity Datové typy MS Access 

PK ID dokladu číslo, dcč, auto 

 Datum vystavení DaČ, Datum_obecný 

FK druh dokladu ID druh dokladu číslo, dcč 

FK stav vydaných 

dokladů ID stav dokladu 

číslo, dcč 

FK naše firma ID naše firma číslo, dcč 

FK firmy ID firma číslo, dcč 

 

FK platby druh 

Datum úhrady 

Druh platby 

DaČ, Datum_obecný 

číslo, dcč 

Tabulka č. 12: Rozpis vydaných dokladů 

Rozpis vydaných dokladů 

Propojení Název entity Datové typy MS Access 

 ID položky číslo, dcč, auto 

FK vydané doklady ID dokladu číslo, dcč 

FK produkty ID produktu číslo, dcč 

 Množství číslo, 15, > 

 Sazba DPH číslo, 2, > 

 Cena položky DPH číslo, 10, > 

 

  



Ondřej Továrek: Analýza a návrh informační podpory pro provozovatele el. obchodu 

 

2014  22 

Tabulka č. 13: Produkty 

Produkty 

Propojení Název entity Datové typy MS Access 

PK ID produktu číslo, dcč, auto 

 Název produktu text, 25, > 

 Váha číslo, dcč 

 Záruka text, 8, > 

 Kategorie číslo, dcč 

 Cena bez DPH číslo, 10, > 

 Sazba DPH číslo, 2, > 

 

Na základě zde uvedeného modelu je vytvořena aplikace v databázovém systému 

MS Access 2010. Aplikaci nalezneme na přiloženém cd ve složce „aplikace“ s názvem „IS 

eshop“. Pro spuštění aplikace musíte mít nainstalován MS Access. 

Systémové požadavky na verzi Microsoft Access 2010, ve kterém byla aplikace 

vytvořena: 

 Minimální místo pevného disku 3 GB 

 Minimální RAM 256 MB 

 Minimální procesor 500 MHz 

 Minimální rozlišení 1024 x 576 

 Operační systém: Windows XP, Vista, 7, 8 [7] 

Po spuštění aplikace v programu MS Access se nám objeví úvodní menu, které nám 

pomůže k orientaci v této databázi. Níže naleznete základní popis tlačítek úvodního menu. 

Tlačítko Naše firma, po otevření se nám zobrazí informace o naší firmě, které 

můžeme zde také upravovat. Po otevření tlačítka Správa firem se zobrazí seznam 

dodavatelů a odběratelů, s kterými obchodujeme, také tady můžeme editovat jejich data a 

vytvářet nové. Tlačítko Sazby daní slouží k úpravě sazeb daní. Tlačítko s názvem 

Objednávky nám spravuje všechny objednávky (objednávky zde vytváříme, editujeme a 

máme o nich celkový přehled). Tlačítko Editovat produkty a tlačítko Editovat zboží slouží 

taktéž ke správě a vytváření nových produktů a zboží. Po otevření dalšího tlačítka a to je 

Vydané doklady se nám zobrazí správa vydaných dokladů (editace, vytvoření nového 

vydaného dokladu a přehled těchto dokladů). Posledním tlačítkem na úvodním menu jsou 
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Statistiky a Přehledy, které nám zobrazí informace o prodeji, objednávkách, dokladech a 

odběratelích. 

Aplikace splňuje všechny požadavky, které jsou uvedeny v analýze. Největší přínos 

aplikace je vystavování, archivace a správa dokladů, produktů a zákazníků či odběratelů na 

jednom místě. Nevýhodou pak absence propojení se samotným e-shopem. Hlavní obtíží je 

v různorodosti dat určených pro import/export. Každá banka, instituce i aplikace 

samotného e-shopu je jiná. Pro plně funkční propojení se všemi těmito objekty by bylo 

nutné znát přesnou strukturu dat, které z nich vystupují a naopak - pro export do těchto 

systémů by bylo třeba znát přesnou strukturu vstupů. Mnou navržený systém by se tudíž 

stal plně konkurenceschopným a prodejným teprve ve chvíli, kdy by se podařilo 

rozklíčovat všechny potřebné vstupy a výstupy a ty zabudovat do systému.  

Ukázky ze samotné aplikace naleznete na konci této práce v přílohách. 
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4 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo analyzovat požadavky na administrativu spojenou s provozem e-

shopu a poté navrhnut její zjednodušení a zpřehlednění. Jako prostředek této optimalizace 

je realizace informačního systému, který umožní vést, vystavovat a archivovat všechny 

potřebné doklady a tímto se povede většinu administrativní zátěže přenést na jedno 

přehledné místo. Zároveň bude možné získávat z tohoto IS statistická data ohledně celého 

provozu e-shopu. 

V práci je podrobně popsáno, co musí provozovatel učinit ještě předtím, než 

s podnikáním a provozem e-shopu vůbec započne, jaké musí ze zákona splnit náležitosti a 

dále pak jaké požadavky na něj budou kladeny během provozu. Je uvedeno, pro jaké 

základní formy podnikání a účtování se může rozhodnout a jsou analyzovány i konkrétní 

požadavky na doklady a údaje, které bude živnostník vystavovat a archivovat. Popsáno je 

také, co by měl všechno obsahovat a umět i samotný e-shop a jaké jsou výhody a 

nevýhody této formy prodeje.  

Na základě této analýzy je vytvořen návrh informačního systému. Ten v prvé řadě 

zohledňuje prvky, které aplikace samotného e-shopu nezvládá (především práce 

s doklady). Dále pak zahrnuje ostatní požadavky, které vyplynuly z výše uvedené analýzy. 

Informační systém je navrhnut v prostředí aplikace MS Access. Aplikace je 

součástí balíčku MS Office. MS Access je použit, protože se jedná o podpůrnou aplikaci, 

kde prostředí Accessu umožnilo rychlou tvorbu prezentační vrstvy. Cílovou skupinou této 

analýzy a tohoto informačního systému jsou lidé, kteří provozují e-shop menšího rozsahu, 

často jen jako vedlejší či doplňkovou činnost při zaměstnání nebo studiu. Velké firmy nebo 

živnostníci, kteří provozují e-shop většího rozsahu zvolí spíše již hotový a komplexní 

účetní systém. I tento informační systém má předpoklad pro svůj další rozvoj a do 

budoucna by mohl sloužit i větším firmám. Bylo by ovšem nutné do systému zapracovat 

především můstky mezi samotným e-shopem, bankami a účetními systémy, jako je např. 

účetní systém Pohoda. Ideální by bylo řešení, které by mohlo fungovat i on-line (systém by 

sám stahoval a aktualizoval veškeré doklady, výpisy atd.). Pro získávání a předávání dat 

tímto způsobem by mohl dobře posloužit programový jazyk MySQL. Tyto můstky by 

mohly být dalším tématem rozšíření této práce do budoucna.  
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