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Anotace 

Práce se zabývá komplexní analýzou požadavků na založení firmy s elektronickým 

obchodem. Výběrem vhodné formy podnikání včetně postupu založení, analýzou trhu a 

konkurence. Marketingová část se zabývá návrhem produktu, reklamy a také tvorbou loga 

a obalu, kde je řešena především designérská stránka věci a u obalů kromě jiného také 

způsob získání čárových kódů. Další část se zabývá volbou vhodné domény, výběrem 

správného webhostingu a požadavky na eshop. Závěrečná část řeší samotnou realizaci 

internetového obchodu pomocí open source systému PrestaShop.  
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Annotation 

This bachelor thesis occupy with complex analysis of the requirements for the establishing 

a company with eshop. It concerns also a choice of suitable business form, establishing 

process, market analysis and competition analysis. Marketing part occupies with product 

proposition, promotion plan and creation of logo and wrapping. In this part there is a 

design solved, then bar code acquiring and many others. Another part occupies with 

suitable domain choice, webhosting choice and e-shop requirements. Final part deals with 

internet market realization with use of open source system - PrestaShop. 
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1 Úvod 

Když jsem si vybíral zadání bakalářské práce, věděl jsem, že to musí být téma, které mě 

bude zajímat a zároveň bude něčím, co bude užitečné a nebude to sepsáno jen kvůli práci 

samotné. Zadání jsem si vybral z několika důvodů. Během studia mě oslovilo téma eshopů, 

chtěl jsem si internetový obchod vytvořit a tím zjistit jaké jsou dnešní možnosti a celková 

náročnost. Zároveň jsem chtěl zkusit podnikat a něco hodnotného vytvořit. A protože 

internetový obchod nemá bez podnikání smysl, rozhodl jsem se spojit příjemné 

s užitečným a vymyslet jednoduchý podnikatelský záměr, který nevyžaduje mnoho 

počátečních investic a na jeho základě zmapovat konkrétní požadavky na založení a 

zprovoznění živnosti včetně tvorby internetového obchodu. 

Každý, kdo to myslí vážně bude potřebovat nejen obchod samotný, ale čeká ho nejdříve 

vyřízení živnostenského oprávnění. Tomuto tématu bude věnována celá kapitola. Dále 

vytvoření marketingové koncepce, jako je název, logo, produkt a reklama.  

Jen něco nakupovat a se ziskem prodávat mi nepřišlo dostatečně zajímavé, proto se budu 

věnovat také výrobě, se kterou souvisí výběr vhodných obalů pro produkty a grafická 

stránka věci v podobě návrhu etiket se všemi náležitostmi. Popsán je také postup získání 

čárových kódů. 

Závěrečná část se věnuje výběru vhodné domény, webhostingové služby a také CMS 

systému s vhodnými moduly, pomocí kterého bude internetový obchod realizován. Ne vše 

bude v češtině, proto bude potřeba některé části přeložit, doplnit logo, kontaktní informace, 

obchodní podmínky, vložit fotografie, popis produktů, upravit moduly a částečně také 

vzhled pomocí CSS stylů. 

Cílem práce je tedy popsat celý proces od založení živnostenského oprávnění až po 

samotnou realizaci funkčního internetového obchodu, který bude prodávat mnou vyrobené 

produkty.  
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2 Vymezení podnikatelského záměru a analýza trhu 

V této kapitole bude vymezen můj podnikatelský záměr a provedena detailní analýza trhu, 

včetně analýzy konkurence. Bude zde vymezeno, čemu se v rámci svého podnikání budu 

věnovat, jaké je mé poslání, jaké výrobky budu prodávat a cíle mého podnikání. Následný 

marketingový, výrobní a nákladový plán bude vymezen až v dalších kapitolách. 

Podnikatelský záměr je strategie podnikání, která přesně zobrazuje záměry podnikání. 

Tento dokument přesně definuje v jaké fázi se podnik, nebo podnikatelská myšlenka 

nachází a kolik úsilí bude pro zahájení a rozvoj potřeba. Podnikatelský záměr sestavují 

hlavně začínající podnikatelé, kteří hledají jak rozvinout svou podnikatelskou myšlenku 

v úspěšné podnikání a pak také zkušení podnikatelé, kteří pro své zavedené podniky 

hledají možnosti dalšího rozvoje. Tento dokument sestavují buď pro své účely, aby si 

ujasnili, zda je jejich nápad uskutečnitelný a definovali jednotlivé kroky, které povedou 

k zahájení činnosti, nebo pro účely externí – například pro banku při žádosti o úvěr. Délka 

tohoto dokumentu závisí na povaze podnikání. Při otevření nové firmy, která například 

vlastní nové technologie, bude nutné obsáhlé vyjasnění budoucích činností, obzvlášť 

pokud se firma bude pokoušet získat bankovní půjčku. U jednoduchého konceptu 

podnikání drobného živnostníka, který tvoří záměr pouze pro své interní účely, bude stačit 

mnohem kratší verze. [29] 

2.1 Úvod a charakteristika mého podnikatelského záměru 

Mým záměrem je podnikat jako fyzická osoba v oboru krmiv a příslušenství pro chov 

drobných domácích zvířat. V začátcích mé činnosti se plánuji zaměřit pouze na několik 

druhů zvířat, u kterých budu znát jejich potřeby – bude se jednat především o všechny 

hlodavce a papoušky. Později plánuji svou činnost samozřejmě rozvíjet dál. Moje činnosti 

nebudou pouze nákup a prodej, ale také výroba krmiv a dalšího příslušenství pro tato 

zvířata. Hlavní produkty mého portfolia budou tvořit různé druhy sena, krmiva pro 

hlodavce a papoušky. Vše s různým složením podle potřeb konkrétního jedince. Většinu 

surovin pro výrobu konečného produktu budu také pěstovat – seno, slunečnice, proso, 

ovoce a zelenina (nasuší se za pomocí sušičky). Ostatní složky krmiv budu zpočátku 

kupovat od českých zemědělců a mixovat je společně s těmi mými. Mým cílem je mít 

těchto o zvířatech výborné znalosti, a poskytovat jim jen to, co pro svůj růst a spokojený 
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život potřebují. Mými zákazníky budou tedy především chovatelé těchto druhů zvířat, kteří 

chtějí, aby jejich zvířátka byla zdravá a spokojená, kteří se neohlížejí jen na to, aby bylo 

krmivo barevné a levné, ale hlídají si i to, aby obsahovalo všechny důležité živiny pro 

zdravý růst a bylo vyrobeno z produktů vypěstovaných v České Republice. 

 

Podnikatel - Luboš Kováč 

Název značky a logo - ZOB ZOB 

Zahájení činnosti - 1. ledna 2014 (získání živnostenského oprávnění) 

Poslání podnikání – Posláním mé značky je poskytovat majitelům zvířat kvalitní 

vyvážené krmivo výhradně ze surovin vypěstovaných v České republice, které bude 

obsahovat všechny důležité živiny pro zdravý růst. 

2.2 Podnikatelský záměr 

Jedná se o vymezení podnikatelské činnosti a uvedení základních údajů o mém podnikání, 

včetně formy, stádia rozvoje, místa podnikání a detailní analýzy trhu a jeho vnějšího 

prostředí, včetně analýzy konkurence. 

Podnikatelské činnosti –  

 Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů 

 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 

 Výroba hnojiv 

 Zprostředkování obchodu a služeb 

 Velkoobchod a maloobchod 

Vstupní předpoklady - Pro provozování mé činnosti není potřebné vzdělání v konkrétním 

oboru, ani požadovaní kvalifikace. Jedná se o živnost volnou. 

Forma podnikání - Pro své podnikání jsem si zvolil tu nejjednodušší a nejvýhodnější 

variantu a to podnikání jako fyzická osoba, tedy OSVČ 

Stádium rozvoje podnikání – Živnostenské oprávnění jsem získal na začátku tohoto roku, 

tedy 1. 1. 2014. Nyní jsem ve fázi plánování, mám již vyrobených několik desítek kusů 

svého prvního produktu (luční seno s jetelem), pracuji na dalších produktech a návrzích 
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etiket, plánuji cenovou strategii, distribuci produktů k zákazníkům, včetně jejich 

marketingové podpory atd. 

Místo podnikání – V živnostenském oprávnění mám uvedené místo podnikání na adrese 

svého trvalého bydliště, avšak samotná výroba probíhá v Petrovicích u Karviné. 

Fungování podnikání (administrativa) – administrativní činnost si budu vykonávat sám, 

jedná se zejména o vedení daňové evidence a všeho co k ní ze zákona patří – tedy i vedení 

skladů, přehledů o majetku, závazcích apod. 

2.2.1 Analýza trhu 

Do této části patří charakteristika trhu, na kterém působím - tedy trh s krmivy pro zvířata - 

analýza makroprostředí, vývojové trendy a potenciál trhu. 

Charakteristika trhu, na kterém podnik působí 

V rámci dobrého podnikatelského záměru je nutné charakterizovat trh, na kterém hodlá 

podnikatel působit, analyzovat celé odvětví, jeho vývojové trendy a potenciál trhu – jedná 

se tedy o analýzu makro prostředí. Proto jsem si zvolil analýzu PESTEL, tento název 

vychází z počátečních názvů anglických slov – political (politické prostředí), economical 

(ekonomické prostředí), social (sociální prostředí), technological (technologické prostředí), 

ecological (ekologické prostředí) a legal (legislativní prostředí). [4] 

Politicko – legislativní prostředí 

V analýze jsem se rozhodl popsat politické a legislativní prostředí společně, protože spolu 

jednak úzce souvisí a setkal jsem se s tím i v jiných podnikatelských záměrech. Toto 

prostředí zahrnuje různé vládní předpisy, normy, bezpečnostní požadavky a ekologická 

nařízení. Moje podnikání se bude muset řídit mnoha zákony a předpisy. V první řadě se 

jedná o všechny daňové zákony, požadavky na vedení účetnictví a další vyhlášky týkající 

se daní a jejich placení. Dále se jedná o obchodní zákoník, zákon o živnostenském 

podnikání, občanský zákoník a mnohé další. Bezprostředně s mou oblastí podnikání 

souvisí také zákon o obalech, který stanovuje, co všechno musí obal mých produktů 

obsahovat. Co se týče přímo politického prostředí, řadí se zde například stabilita naší vlády 

a tedy i případná hrozba změn zákonů České republiky, zejména daňových zákonů. 
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Ekonomické prostředí 

Světová ekonomika prochází již několik let ekonomickou krizí, stále se zvyšuje 

nezaměstnanost a řada firem má problém udržet se na trhu. Státy i občané se snaží šetřit, 

kde se dá. Většina států včetně naší republiky musí platit obrovské dluhy, a proto se snaží 

přijímat i různá úsporná opatření ke zvýšení příjmu do státního rozpočtu a snížení nákladů. 

V budoucnu by mohlo nastat například zvýšení obou daní z příjmu, opětovné zvýšení 

DPH, či sjednocení obou sazeb DPH na jedné sazbě 17%. Toto všechno by samozřejmě 

ovlivnilo i mé podnikání. Obával bych se zejména zvýšení odvodů sociálního a 

zdravotního pojištění, protože je to v poslední době často diskutované téma (co se 

živnostenského podnikání týče). 

Sociální prostředí 

Společnost působí na podniky prostřednictvím zákazníků, v posledních letech se zvyšovala 

životní úroveň lidí a tím pádem i zvýšení poptávky po kvalitnějších výrobcích. V současné 

době stále více lidí přichází na to, že když si za dobrou kvalitu připlatí, tyto výrobky jim 

také dlouho vydrží a bude to mít pozitivní dopad i na jejich zdraví. To vše se týká i mé 

oblasti podnikání, lidé se stále více zajímají o to, odkud výrobky, které dávají nejen sobě, 

ale i zvířatům pocházejí, kde byly vyrobeny a z čeho. Ocení, pokud jsou vyrobeny a 

vypěstovány v České Republice z lokálních surovin. Na druhou stranu se však v naší 

společnosti projevuje ekonomická krize a rostoucí nezaměstnanost, stejně jako růst cen 

všech výrobků a lidé se snaží šetřit ve všech oblastech svého života a na většině toho, co si 

kupují. Proto se i já budu snažit, aby mé výrobky byly levnější než má konkurence, přece 

jen budu část z nich pěstovat a vyrábět sám, tak až budoucnost ukáže, jak moc se mi to 

bude dařit. 

Technologické prostředí 

V této oblasti podnikání se v posledních letech žádné nové technologie nevyskytly. 

Společnosti, které vyrábějí krmiva pro zvířata a podobné produkty ve velkém, mají oproti 

mně jistě spoustu výhod. Mají zaběhnuté technologie na zpracování surovin, stroje na 

lisování a balení sena, peletovací stroje, balící linky a další technologické vymoženosti a 

proto mohou být jejich náklady nižší. Já se však budu snažit udělat z faktu, že jsou mé 

výrobky balené a sklízené ručně a vyrobené „doma“, mou konkurenční výhodu.  
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Ekologické prostředí 

V současné době se stále zvyšují požadavky na šetrnost k životnímu prostředí, což je 

rozhodně dobře. Zvyšují se požadavky na recyklovatelnost obalů i dalších částí výrobků, 

které mají nižší dopad na životní prostředí. V budoucnu se dá očekávat další zpřísnění 

těchto požadavků. 

Vývojové trendy 

Co se dále týče trhu s krmivy pro zvířata, dá se říci, že je tento trh již skoro nasycen. 

Samozřejmě je zde stále místo pro nové výrobce, avšak tito se budou muset snažit 

zákazníky zaujmout něčím jiným než současní výrobci, kteří zde již působí. Budou se 

muset snažit nalézt novinky a jiné nápady, jak zaujmout zákazníka. Bariéry trhu nejsou 

skoro žádné, a proto na tento trh mohou vstupovat výrobci snadno, bez velkých 

počátečních investic.  

Jak již bylo řečeno, současným trendem je zvyšující se zájem lidí o kvalitnější produkty, 

které byly vyrobeny lokálními firmami z lokálních surovin. Doufám, že tento trend stále 

poroste, protože se budu snažit, aby toto byla hlavní výhoda mého podnikání. 

2.2.2 Analýza konkurence 

Konkurence na trhu krmiv pro zvířata, zejména na trhu různých druhů sena, je velká. 

Firmy se snaží získávat zákazníky především díky nízké ceně, případně pak díky tomu, že 

výrobky mají původ v ČR, jsou ručně balené, nebo tím, že pro jejich výrobu nebyly 

použity žádné chemikálie. Své budoucí konkurenty jsem se rozhodl rozdělit podle kritéria 

lokality - vybral jsem ty, jejichž výrobky jsou dostupné především v mém okolí, tedy 

v Moravskoslezském kraji. Jejich výrobky jsou dostupné v řetězcích zverimexů (např. 

Zvěrokruh), v supermarketech, hypermarketech, případně v soukromých místních 

zverimexech. 

Limara s.r.o. – česká firma, vyrábějící hlavně seno a lisované hobliny pro domácí zvířata. 

Její výrobky lze nalézt ve většině internetových obchodů s krmivy pro zvířata a jsou hojně 

zastoupené v mnoha supermarketech, hypermarketech a řetězcích zverimexů. 

Akinu s.r.o. – česká firma, která vyrábí hlavně piliny, sena a krmiva pro domácí zvířata, 

specializuje se hlavně na andulky a různé druhy papoušků. Své výrobky dodává do všech 

prodejen Kaufland po celé ČR a do dalších zverimexů. 
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Agrochovex s.r.o. – opět se jedná o českého výrobce, který obchoduje spíše stylem 

velkoobchodu a své produkty prodává ve velkém. Dodává opět do většiny supermarketů a 

hypermarketů i zverimexů a lze nalézt ve všech větších obchodech. 

Vitakraft Chovex Avicentrala s.r.o. – jedná se o výrobce krmiv s dlouholetou tradicí, 

která vznikla před mnoha lety v Německu. Tato firma je zastoupena ve 20 zemích světa 

přímo a v ostatních přes distributory. Své výrobky prodává po celé ČR. 

TATRAPET – dříve drobný živnostník, dnes stále se rozrůstající podnik soukromého 

podnikatele vyrábějící podobný sortiment, který zamýšlím i já. 

SEDUPA – výrobky tohoto výrobce lze nalézt v prodejnách řetězce Zvěrokruh. Jedná se o 

malého živnostníka, který vyrábí sortiment, který zamýšlím i já. 

JR Farm – německá firma, která je v ČR hojně zastoupena. Vyznačuje se velmi širokým 

sortimentem a také vysokou cenou. 

Poté bych zde zařadil ještě velké výrobce krmi, jako jsou například PURINA, která je 

známější spíše krmivy pro psy a kočky a ANIMO. I oni budou mými velkými konkurenty. 

Jedná se o velkovýrobce, kteří krmiva pro zvířata vyrábí a prodávají ve velkém a mají 

zastoupení ve většině dobrých obchodů ČR. 
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3 Administrativní a legislativní požadavky na založení 

firmy 

Podnikat v České republice lze formou obchodních společností jako právnická osoba 

(nejčastěji s.r.o., a.s.), nebo jako fyzická osoba (OSVČ). Podnikání formou fyzické osoby 

je nejjednodušší a administrativně nejméně náročné, proto jev České republice 

nejrozšířenější. Tuto možnost jsem si vybral také já. V následující kapitole budou popsány 

legislativní podmínky, které je třeba splnit, aby bylo možné živnost založit a jednotlivé 

administrativní úkony. Dále druhy živností a rozdíl mezi činností hlavní a vedlejší. 

V souvislosti s novým občanským zákoníkem došlo k menším změnám, proto na ně bude 

upozorněno, veškeré uvedené informace budou tedy aktuální k datu 1. ledna 2014. 

3.1 Obecné podmínky založení živnosti 

Informace o zakládání živnosti a jejich podmínkách lze nalézt v zákoně o živnostenském 

podnikání. Konkrétně se jedná o zákon č. 455/1991 Sb. který definuje živnost jako: 

„soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 

za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem“. [9] 

Za živnost se nepovažují výjimky stanovené zákonem. Tyto výjimky jsou uvedené v §3 a 

jedná se zejména o daňové poradce, lékaře, advokáty, auditory a další. 

Každý živnostník musí splnit všeobecné podmínky, které jsou následující: 

 Plná svéprávnost - Od 1. ledna 2014 může nově živnost provozovat i osoba mladší 

18 let a to se souhlasem zákonného zástupce a přivolením soudu. 

 Bezúhonnost. Fyzická osoba ji dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů (za 

bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin 

úmyslně spáchaný a související s podnikáním nebo s předmětem podnikání, o který 

se žádá). [9] 

 

Novinkou od 1. ledna 2014 je, že cizinci, kteří nejsou občany EU, ale mají na území ČR 

povolen trvalý pobyt, prokazují bezúhonnost stejně jako občané ČR a nemusí již dokládat 

výpis z rejstříku trestů vydaný jejich státem. [11] 
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Existují však ještě překážky v provozování živnosti. Jsou to okolnosti, za kterých osobě 

nesmí být přiznáno živnostenské oprávnění. Jsou to například tyto: 

 Pokud byl na majetek prohlášen konkurs. 

 Pokud došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu z důvodu nedostatečného majetku k 

úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí. 

 Pokud byl soudem nebo správním orgánem uložen trest nebo sankce zákazu 

činnosti týkající se provozování živnosti v tomto nebo příbuzném oboru. [9] 

Nově od roku 2014 funguje ještě jedna překážka provozování živnosti a to tato: 

 Živnost nemůže provozovat právnická osoba, která má ve svém statutárním orgánu 

fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž živnostenské oprávnění bylo zrušeno za 

porušení povinností stanovených živnostenským zákonem. Toto opatření má 

zamezit možnosti zakládání nových společností osobami, kterým bylo za jejich 

nekalé praktiky již v minulosti živnostenské oprávnění zrušeno. [11] 

3.2 Druhy živností v České republice 

Existuje několik druhů živností, které se od sebe liší požadavky na vzdělání a způsobem 

založení. Rozlišujeme živnosti volné, vázané a řemeslné. Patří zde také živnosti 

koncesované. 

3.2.1 Volné živnosti 

K provozování volných živností není třeba žádné vzdělání ani oprávnění. Lze je tedy 

provozovat volně jen na základě ohlášení. Jedná se například o výrobu krmiv, výrobu 

obuvi a oblečení, úpravu nerostů, chov zvířat, výrobu hnojiv, fotografické služby, 

poradenskou činnost a mnoho dalších (celkem je jich 80). [10] 

3.2.2 Vázané živnosti 

Vázané živnosti patří spolu s volnými a řemeslnými živnostmi mezi ohlašovací živnosti, 

ale nelze je provozovat volně, je potřeba k tomu mít příslušné kompetence. Jedná se 

například o zeměměřické práce, oční optiku, autoškolu, výrobu paliv, činnost účetních 

poradců a další. [10] 

http://firmy.finance.cz/zivot-podnikatele/informace/zanik-podniku/
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K jejich založení je potřeba prokázat odbornou způsobilost. Prokázání odborné 

způsobilosti se provádí u každé z těchto živností zvlášť a jiným způsobem, či jinými 

doklady. 

3.2.3 Řemeslné živnosti 

Mezi řemeslné živnosti patří např. řeznictví a uzenářství, mlékárenství, mlynářství, 

pekařství, cukrářství, pivovarnictví a sladovnictví, zpracování kůží a kožešin, výroba a 

opravy ortopedické obuvi, broušení a leptání skla a mnoho dalších. [10] 

K jejich založení je potřeba odpovídající vzdělání a prokázání odborné způsobilosti. 

Odborná způsobilost se v tomto případě prokazuje takto: 

 dokladem o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem, 

 dokladem o řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou, 

 dokladem o řádném ukončení vyššího odborného vzdělání, 

 dokladem o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání, 

 uznáním kvalifikace. [12] 

3.2.4 Koncesované živnosti 

U každé živnosti je stanovené, co vše živnostenské oprávnění umožňuje, a také podmínky 

jejího přiznání. Koncesované živnosti vyžadují udělení souhlasu příslušným úřadem. 

Patří zde například silniční doprava, provozování cestovní kanceláře, ostraha osob a 

majetku, provádění pyrotechnického průzkumu, dražeb, práce se střelivy a další. [12] 

3.3 Postup založení živnosti 

Nyní již vím, jaká oprávnění k provozování jednotlivých živností potřebuji. Pro můj typ 

podnikání postačí živnost volná, ke které není potřeba žádné speciální vzdělání, ani 

odbornou způsobilost, proto postup založení živnosti, který se v posledních letech neustále 

zjednodušoval, omezím pouze na tuto možnost. [12] 

Živnost vzniká na základě tzv. živnostenského oprávnění, které u ohlašovacích živností 

(volné vázané a řemeslné) vzniká dnem ohlášení na Živnostenském úřadě – centrálním 

registračním místě (CRM) po vyplnění Jednotného registračního formuláře. S sebou 

jsem si na Živnostenský úřad vzal průkaz totožnosti a také 1000 Kč jako správní poplatek 
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za ohlášení živnosti. Výpis z rejstříků trestů není potřeba, Živnostenský úřad si ho obstará. 

[12] 

Pokud se jedná o CRM, tak již není nutné jednotný registrační formulář vyplňovat ručně, 

ale stačí potřebné údaje sdělit úřednici, která vyplní elektronickou verzi tohoto formuláře a 

současně odešle informaci o tom, že jsem začal podnikat pojišťovně, finančnímu úřadu a 

správě sociálního zabezpečení. Tímto odpadá nutnost navštěvovat každé místo osobně. 

Doporučuje se však potvrdit si, například telefonicky, že informace skutečně dorazila a 

tyto instituce mě evidují jako podnikatele, což jsem udělal. Na všechny instituce informace 

dorazila správně. Akorát na finančním úřadu trvalo docela dlouho, než mě v databázi našli. 

Vyřízení živnostenského oprávnění zabralo v mém případě zhruba 20 minut. 

Ohlásit volnou živnost lze také poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým 

podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu). Dále je možno žádost podat osobně 

prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). 

Ohlášení další živnosti je zpoplatněno částkou 500 Kč. Za přidání nového oboru podnikání 

v případě volné živnosti se žádný poplatek neplatí. To znamená, že když se podnikatel 

najednou rozhodne poskytovat například ubytovací služby, ale při ohlášení to neuvedl, 

stačí zajít na úřad a zdarma si nechat připsat nový obor podnikání, v tomto případě 

ubytovací služby. [12] 

Sídlo a provozovna 

Od 1. ledna 2014 dochází ke změnám některých pojmů, například k zániku „místa 

podnikání“, které u fyzické osoby bude nahrazeno pojmem „sídlo“. “V § 429 se uvádí: 

Sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. 

Provozovna je prostor, v němž je uskutečňována podnikatelská činnost. Například 

prodejna, kancelář, dílna či ordinace. Každý živnostník samozřejmě může podnikat i bez 

pevné provozovny. Pokud si však provozovnu zřídí, musí oznámit tuto skutečnost 

živnostenskému úřadu. Provozovna musí být označena naším obchodním jménem a IČ, 

můžeme připojit název provozovny nebo jiné rozlišující označení. U provozovny pro 

prodej zboží nebo poskytování služeb musíme mít na dveřích vchodu nebo na jiném 

viditelném místě (např. za oknem) uvedeno i jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost 
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provozovny, prodejní nebo provozní dobu pro styk se spotřebiteli, kategorii a třídu u 

přechodného ubytování. [9] 

3.4 Legislativní aspekty živnostenského podnikání v České Republice 

V předchozích kapitolách byly popsány administrativní úkony spojené se založením 

živnosti. To všechno je však pouze takovým prvním krokem k samostatnému podnikání, ta 

nejdůležitější část však začínající živnostníky teprve čeká. Každý živnostník musí podnikat 

podle spousty zákonů, musí vést účetnictví nebo daňovou evidenci, musí znát daňovou 

problematiku a sní i spojené každoroční podávání daňových přiznání, musí povinně 

odvádět sociální a zdravotní pojištění a mnoho má i dalších povinností.  

Zákony 

Podnikání formou živností se řídí živnostenským zákoníkem. Dále musí podnikatel 

dodržovat obchodní zákoník, občanský zákoník, daňové zákony, a pokud zaměstnává 

zaměstnance tak i zákoník práce.  

Vedení účetnictví nebo daňové evidence 

Každý živnostník musí všechny své účetní případy zaznamenávat, a to buď formou 

účetních zápisů, nebo formou daňové evidence. Daňová evidence je značně jednodušší a 

volí si ji především malí nebo začínající živnostníci. Velmi zjednodušeně řečeno, je třeba 

vést evidenci příjmů a výdajů, majetku a závazků. Daňovou evidenci může vést kdokoliv, 

jehož obrat v předcházejícím roce nepřekročil 25 milionů korun a není zapsán 

v Obchodním rejstříku. Vedené účetnictví je již složitější a vedou jej živnostníci, kteří 

nesplňují podmínky pro vedení daňové evidence, nebo ti, kteří se tak rozhodnou 

dobrovolně. [12] 

Daňová problematika 

Každý živnostník se automaticky stává plátcem daně z příjmu fyzických osob, která se 

platí jednou ročně po skončení zdaňovacího období ve výši 15% z rozdílu mezi příjmy a 

daňovými výdaji. Pokud obrat živnostníka za předchozí rok překročí 1 milion korun, stává 

se také plátcem DPH. Pokud jeho obrat 1 milion nepřekročí, může se plátcem DPH stát 

dobrovolně. Plátcem silniční daně se podnikatel stává, pokud má v obchodním majetku 

zařazen osobní automobil nebo jej používá jej k účelům spojeným s jeho podnikatelskou 

činností. Z daňové problematiky se může dále jednat také o daň z nemovitosti, daň 
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darovací či spotřební. Ke každé dani, kterou je podnikatel povinen platit, je nutné vyplnit 

daňové přiznání a poté daň zaplatit. Daňové přiznání podáváme zpravidla zpětně, po 

uplynutí zdaňovacího období (s výjimkou daně z nemovitosti a daně silniční). [12] 

Další odvody 

Mimo daně, musí živnostník odvádět samozřejmě ještě sociální a zdravotní pojištění. Zde 

je však nutné rozlišovat, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší činnost (viz. níže). 

3.4.1 Hlavní vs. vedlejší činnost 

Živnostenské podnikání lze provozovat buď jako hlavní činnost, nebo jako vedlejší. Aby se 

podnikání posuzovalo jako vedlejší činnost, musí živnostník splňovat jednu z následujících 

podmínek. 

 mít zaměstnání s povinnou účastí na nemocenském pojištění, 

 pobírat starobní důchod, 

 mít nárok na mateřskou nebo rodičovský příspěvek, 

 osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, 

 být nezaopatřeným dítětem soustavně se připravujícím na budoucí povolání 

(studentem). [12] 

Pokud podnikatel žádnou z těchto podmínek nesplňuje, považuje se jeho činnost za hlavní 

činnost. Hlavní výhody plynoucí z vedlejší podnikatelské činnosti je, že pokud si 

podnikatel vydělá ročně méně, než 60 328 Kč, nemusí platit pravidelné zálohy na sociální 

pojištění až do podání Přehledu za daný rok. U vedlejší činnosti nemusí podnikatel platit 

ani pravidelné zálohy na zdravotní pojištění a to bez výjimky, vše zaplatí až zpětně po 

podání Přehledu. Pokud je daná činnost brána jako hlavní činnost, platbě pravidelných 

měsíčních záloh se podnikatel nevyhne. Za rok 2014 je to 1 894 Kč za sociální a 1 752 Kč 

za zdravotní pojištění. [9] 

Student podnikatelem 

Jak již bylo řečeno, pokud je živnostníkem student, je jeho činnost považována za vedlejší 

a nemusí tedy platit povinné zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Navíc si však může 

v daňovém přiznání za minulý rok uplatnit nejen slevu na poplatníka, ale také slevu na 

studenta. Pro rodiče podnikajícího studenta se tímto nic nemění a dále si na něj mohou 

uplatňovat slevu na dítě. 
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4 Návrh marketingové koncepce - logo, produkt, obal, 

reklama 

Začátek kapitoly bude zaměřen na designovou stránku věci - návrh loga. Kdybych měl 

popsat vše, co souvisí s jeho designem, bylo by to na celou knihu. Zaměřím se proto jen na 

základní teorii a důležité body. Popíší produkty a funkce obalu včetně podmínek, které 

musí obaly z hlediska zákona splňovat. V grafickém programu vytvořím etikety a navrhnu 

koncept reklamy. Závěrem kapitoly se zaměřím na prostředek automatické identifikace 

v podobě čárových kódů a způsob jejich získání. 

4.1 Logo 

Logo je obrazový symbol společnosti a jeho hlavním úkolem je zastupovat značku a 

napomáhat identifikaci. Nejstarší loga se podobala ilustracím, šlo hlavně o znázornění 

toho, co daná značka skutečné nabízí. Postupem času se loga zjednodušila a 

minimalizovala. Dnes je snahou vytvářet loga co možná nejjednodušší, nebo ta složitá 

v rámci modernizace zjednodušovat. Existují doporučení, která by se měla při tvorbě 

zohlednit. Obecně se dá říci, že by mělo být především: 

 jednoduché, 

 atraktivní, 

 zapamatovatelné, 

 srozumitelné, 

 odpovídající oboru podnikání, 

 funkční v černobílém provedení. [1] 

Barevnost 

Barvy jsou první věcí, které si člověk na logu všimne. Logo by nemělo obsahovat mnoho 

barev, doporučuje se použít maximálně dvě až čtyři. Barevnost se volí podle oboru 

podnikání, nebo podle toho jakým dojmem chce značka, nebo firma působit, protože každá 

barva má určitý psychologicky obsah. Pokud se jedná o obchodní firmu, použije se modrá, 

nebo tmavě modrá, protože modrou barvu si lidé spojují s klidem, jistotou a seriózností. 

Pokud chce firma působit přátelsky, nezvolí si určitě červenou, která působí dynamicky a 

agresivně. [14]  
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Kompozice 

V zásadě dají rozdělit na obrazové, typografické a kombinované. Obrazové jsou tvořeny 

pouze symbolem a neobsahují dodatečný text. Například logo společnosti Apple. 

 

Obrázek 1: Logo společnosti Apple, zdroj: [15] 

Typografické obsahují pouze ztvárnění písma bez dalších symbolů. Například společnost 

Google. 

 

Obrázek 2: Oficiální logo společnosti Google, zdroj: [16] 

Poslední možností je kombinace textu a obrazového symbolu. Příkladem může být logo 

automobilové značky Lamborghini, které obsahuje jak symbol v podobě býka, tak název 

společnosti. Tento typ se vyskytuje nejčastěji. 

 

Obrázek 3: Logo společnosti Lamborghini, zdroj: [17] 

Nedá se říci, které kompoziční řešení je lepší, záleží na uvážení každého. Logo tvořené 

pouze obrázkem je těžší dostat do povědomí zákazníků tak, aby si konkrétní symbol ihned 

spojili s názvem společnosti. Pokud se to však s dostatečnou marketingovou podporou 

podaří, stane se natolik známé, že bude fungovat i nezávisle na jménu. Asi každý si pod 
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„fajfkou“ představí společnost Nike. V praxi je to však velmi nákladné, proto je 

nejběžnější podobou loga řešení v podobě symbolu s textem.  

Symbol a text 

V logu by se neměl vyskytovat symbol, který reprezentuje celý obor. Například společnost 

vyrábějící mobilní telefony v logu nebude mít mobilní telefon, protože takové logo si lidé 

spojí spíše s celým oborem a ne s konkrétním výrobcem. Doslovné znázornění firemních 

aktivit je často nereálné, protože většina společností pracuje na vyšší úrovni, než je 

nabízení jednoho produktu. Také by se neměly používat symboly, které se využívají příliš 

často. Obvykle to bývá šipka, žárovka či srdce. Použití symbolu, který je v rozporu s 

očekáváním, nemusí být chybou, naopak to může vzbudit zájem. Příkladem může být 

stavební firma s květinou v logu. Tím může zdůraznit své hodnoty, jakými jsou citlivost, 

nebo zájem o otázky životního prostředí. Jakmile je vybrán symbol je potřeba vybrat text, 

který musí být v první řadě čitelný. Jsou dvě možnosti, vytvořit nové písmo speciálně pro 

účely loga, nebo použít hotové fonty. Je dobré vycítit, jak zvolený typ písma ovlivňuje 

vnímání psaného jména. 

Formát souboru 

Neměl by být rastrový jako například formáty png, psd, jpge a gif. Použitím rastrové 

grafiky by byla omezena možnost měnit velikost. Respektive velikost by bylo možné 

měnit, ale za cenu zhoršení kvality, nebo viditelných pixelů. Pokud je řeč o logu, vždy by 

mělo být ve vektorovém formátu, jedině ten zajistí, že výsledek bude vypadat vždy 

dokonale, ať už změníme velikost jakkoliv. Umožní také snadnější modifikaci, když bude 

potřeba něco upravit, nebo doplnit. Vhodnými vektorovými formáty jsou svg, eps a pdf. 

Velikost se bude měnit určitě často. Někdy bude potřeba logo zmenšit na vizitku, jindy 

zase zvětšit na etiketu apod. [1] 

Jednou z možností je nechat si logo vytvořit na zakázku profesionálním grafikem, což 

s sebou přináší řadu výhod. Výsledné logo bude respektovat současné trendy, nebude třeba 

pořizovat grafické programy, ušetří se čas, který by se věnoval jeho tvorbě a obvykle 

zákazník obdrží více návrhů, ze kterých si poté vybere. Je možno nechat si zpracovat i 

jednotný vizuální styl tzv. korporátní design, který zahrnuje potisk aut, reklamní předměty, 

tiskoviny, plakáty a spoustu dalších výstupů. [1] 
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4.1.1 Návrh vlastního loga 

Myslím, že i přes výhody uvedené v předchozím odstavci je cesta vlastního návrhulevnější, 

daleko osobnější a také zábavnější. Navíc mám omezený rozpočet. Z těchto důvodů si logo 

navrhnu sám. 

Mou snahou bude vytvořit kombinované logo. Bude tedy obsahovat text i symbol, barva 

bude přírodní hnědá a hlavní symbol bude tvořit obrys korely, pod kterým bude název. 

K tvorbě loga využiji open source vektorový grafický program Inkscape, který podporuje 

většina operačních systémů Windows, Mac OS X i Linux. Inkscape je zdarma dostupný 

z webové adresy http://www.inkscape.org/cs/. 

Návrh začnu kreslit nejdříve na papír, na který tužkou nakreslím svou představu. V této 

fázi pracuji především s představivostí, často se přijde na nový nápad náhodu. Vypadá-li 

výsledek smysluplně, převedu jej do digitální podoby prostřednictvím skeneru, nebo 

fotoaparátu. Obrázek s  návrhem si otevřu v grafickém programu Inkscape, předlohu 

obkreslím a vytvořím konečnou podobu. Logo je potřeba vytvarovat, zaoblit, vybarvit, 

vycentrovat, přidat případné odlesky. Konečná podoba musí být perfektní, protože 

neuhlazenost či kostrbatost vyvolává dojem, že se jedná o neprofesionální obchodní 

značku. Za zvážení stojí i kontext, ve kterém bude logo použito. Může to být potisk 

dokumentů, obálek, kancelářských potřeb, ale také reklama v televizi nebo využití při 

výrobě razítek. Odlišnému využití musím logo přizpůsobit a vytvořit více verzí. Například 

mírně zjednodušenou verzi pro malé formáty a detailní verzi pro formáty větší, nebo 

takové, které budou použitelné na tmavém i světlém pozadí, případně více tvarových 

variant pro horizontální i vertikální využití. Důležité je zvolit vhodný font, u kterého je 

potřeba dát pozor na licenci. Font je totiž stejně jako software chráněn autorským zákonem 

a autoři mají právo určit, jakým způsobem bude font distribuován. Existují zpoplatněné, u 

kterých je potřeba zakoupit licenci k jejich používání, fonty zdarma pouze pro nekomerční 

účely, zdarma k použití bez omezení a dokonce demoverze u kterých záměrně chybí 

některé znaky, nebo jsou jiným způsobem poškozeny. Jako základ jsem použil font 

Showcard Gothic, který jsem si upravil. Tento font je běžně součástí operačního systému 

Windows a podle licenčních podmínek se s operačním systémem kupuje také licence k 

používání vestavěných fontů, takže je možné je využít v designu i k tisku. 

http://www.inkscape.org/cs/
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Obrázek 4: Konečná podoba loga na světlém i tmavém pozadí 

Zde je konečný návrh loga zobrazený na světlém i tmavém pozadí v barevné i černobílé 

variantě. Jako obrys jsem použil obrázek korely, který měl vytvořit asociaci s názvem ZOB 

ZOB. Na obrázku není zobrazen produkt, ale jeden z „konzumentů“ produktu. Hnědá je 

barva země a má navodit dojem přírodnosti. Má vyvolávat klid, stabilitu, uvolnění a 

důvěrnost. Půlkruh má symbolizovat Slunce, které je nezbytné k tomu, aby produkt 

samotný mohl vůbec vzniknout. Písmo je odlehčujícím prvkem, protože nepůsobí 

formálně, ale spíše hravě. Barevnost není příliš velká, protože logo se bude používat 

hlavně na barevném pozadí a zaujmout barvami bude úkolem etikety. Logo nemá šokovat, 

nebo ohromit svou složitostí, zákazník by si ho měl především zapamatovat. [18] 

Produkt 
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Produkt je jednou ze 4 základních složek marketingového mixu. Produkt lze definovat jako 

cokoli, co lze na trhu nabídnout, co získá pozornost, co může sloužit ke spotřebě, co může 

uspokojit přání nebo potřebu zákazníka. [4]  

Z marketingového hlediska je produkt vnímán ve třech úrovních: 

 Jádro – produkt samotný, 

 Reálný produkt - obal, kvalita, značka, design, 

 Rozšířený produkt – rychlost dodávky, záruka. [4] 

Produktů bude samozřejmě více, ale protože začínám, budu se soustředit na několik 

základních. V první řadě bude produkty tvořit luční seno, krmivo pro exotické ptactvo a 

krmivo pro hlodavce. Na první pohled by se mohlo zdá, že na těchto produktech není co 

vylepšovat, ale není to tak. 

Seno je hlavní složkou potravy všech hlodavců, především kvůli obsahu vlákniny, která je 

životně důležitá a hlodavec jej musí mít neustále k dispozici. Konzumací sena si mimo jiné 

obrušuje také stoličky. Správné seno by mělo být suché, mělo by vonět, být bezprašné a 

nazelenalé. Za nejkvalitnější se považuje luční seno, které obsahuje směs různých bylin, 

které na louce rostou, a přesně takový je náš produkt. Vlastnoručně sklizené a usušené 

luční seno navíc s obsahem jetele, který na louce přirozeně roste (není tam přidáván 

dodatečně). 

Dalším produktem bude krmivo pro exotické ptactvo. Zde je třeba udělat rozdělení podle 

velikosti, protože malý pták nedokáže pozřít stejné krmivo jako velký. Andulka například 

nerozkouše pšenici. Proto je nutné vytvořit tři druhy, pro malé, střední a velké papoušky. 

Dobré krmivo by mělo být především vyvážené. Často se ve zverimexech vyskytují 

krmiva, která obsahují mnoho tuků, což je špatně. Jsou to hlavně ta, jejichž složení je 

tvořeno především slunečnicí. V tom bude moje krmivo jiné. Bude poskytovat 

plnohodnotnou vyváženou stravu, tak aby poskytlo optimální příjem bílkovin, vlákniny a 

tuků. Část složení krmiva bude koupená a část vlastnoručně vypěstovaná a vyrobená. 

Postupem času se bude koupená část snižovat.  

Poslední produktem bude krmivo pro hlodavce, které určitě nebude obsahovat žádná 

barviva ani konzervanty. Právě přidaná barviva jsou často k vidění v obchodech. Výrobci 
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některé složky v krmení obarví, nejčastěji zelenou, nebo červenou. Krmivo poté vypadá 

pestřeji a působí dojmem, že je v balení více druhů, což není pravda. 

4.2 Obal 

Obal produktu plní funkci manipulační, dopravní, skladovací, identifikační, jeho prioritním 

úkolem je chránit výrobek. Obal je marketingovým nástrojem. Reprezentuje značku, 

popisuje produkt, usnadňuje používání produktu, komunikuje se zákazníky, přitahuje 

pozornost, sjednocuje sortiment (u stejného designu všech výrobků) a v obchodech 

usnadňuje orientaci. Fotografie uvedené na obalu by měly odpovídat realitě a ilustrace 

upoutat pozornost, vhodný je průhled umožňující vidět obsah balení. Design obalu musí 

především reprezentovat obsah. V případě zaměření na konkrétní skupinu spotřebitelů by 

měl být odlišen. Například jiný design pro muže a jiný pro ženy. Vhodnost barvy volíme 

podle cíle výrobku. U ekologických výrobků bude pravděpodobně dominantní zelená. 

Kombinace barev by měla být zvolena tak, aby byla zachována čitelnost, případně jí 

volíme podle firemní filosofie. [4] 

Zásady tvorby dobrého obalu: 

 znát výrobek a jeho vlastnosti 

 znát cílovou skupinu 

 znát obal a jeho způsob využití (zda ihned vyhodit, nebo nutnost obalu po celou dobu 

použití) 

 srovnání s konkurencí a odlišení 

 vzít v úvahu způsob distribuce 

 zjistit požadavky na druh obalu vzhledem k objemu a povaze výrobku 

 ekonomická efektivita. [8] 

4.2.1 Značení obalů 

Každý obal se po použití stává odpadem, proto existuje zákon o obalech, č.477/2001 Sb., 

jehož cílem je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů. Zákon stanoví 

podmínky a povinnosti pro podnikající subjekty fyzických i právnických osob při nakládání a 

uvádění obalů, nebo balených výrobků na trh. [19] 
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Pro mě je důležité hlavně značení obalů, které se řídí normou ČSN 77 0052-2. Tato norma 

poskytuje informace o značení obalů z hlediska použitého materiálu. V zákoně se píše: „Pokud 

osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obal nebo balený výrobek, označí na tomto obalu 

nebo baleném výrobku materiál, ze kterého je obal vyroben, je povinna provést toto značení v 

souladu s právem Evropských společenství.“ [19] 

Zákon tedy říká, že při rozhodnutí obaly značit z hlediska použitého materiálu, je potřeba toto 

značení provést dle normy. Při rozhodnutí materiálovou identifikace nepoužívat, nemohou být 

uloženy sankce, jako v minulosti. Označovat materiály jakými jsou papír, sklo, dřevo a 

textil je dobrovolné, protože se předpokládá, že takové materiály jsou na první pohled 

jednoznačně rozpoznatelné. U některých materiálů je ale značení povinné. Jsou to všechny 

součásti spotřebitelských obalů vyrobených z kovů, plastů a kompozitních materiálů. Použití 

známého symbolu postavy, který odkazuje odpad do koše je dobrovolné. (Dříve tomu tak 

nebylo). Je to osvětový symbol s významem: Neznečišťuj životní prostředí! [19] 

 

Obrázek 5: Možné varianty značení obalů dle normy ČSN 77 0052-2. 

4.2.2 Čárové kódy a možnost jejich získání 

Čárový kód je nejčastěji používaným prostředkem automatické identifikace. Jeho 

používání přenáší hned několik výhod. V první řadě je to přesnost. Při ručním zadávání dat 

dochází k velké chybovosti, průměrně při každém třístém zadání dojde k chybě. Využití 

čárového kódu dokáže tuto chybovost snížit až na jednu milióntinu. Získání informace při 

přečtení čárového kódu čtečkou je mnohem rychlejší než při ručním přepisování kódu na 

klávesnici, zvýší se tím efektivita odbavování o desítky procent, ať už na pokladně 

v supermarketu, nebo ve skladu a výhodou je také možnost kdykoliv zjistit stav zásob 

jednotlivého zboží na skladě. [20] 

Toto byly výhody, které v konečném důsledku používání čárových přináší a také důvody 

proč někteří prodejci (velké řetězce) na výrobku uvedení čárového kódu vyžadují. 

Například Tesco by výrobky bez mezinárodního čárového kódu od dodavatele nekoupilo, 
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protože výrobky se na pokladnách markují právě pomocí čárových kódů. Jinak prodej 

výrobků není podmíněn jejich použitím a záleží na konkrétních požadavcích toto 

kupujícího.  Menším prodejcům lze většinou výrobky bez problému prodávat bez kódu. 

Jak je možné čárové kódy pro své výrobky získat? V České republice existuje jediné 

autorizované pracoviště, které má přidělování čárových kódu na starost, organizace GS1 

Czech Republic. GS1 je celosvětové sdružení, které je zaměřené na navrhování a 

implementaci globálních standardů, přiděluje čárové kódy, 2D kódy i RFID. Aby bylo 

možné používat čárové kódy ve veřejném prostoru, je potřeba svou firmu u této organizace 

zaregistrovat. Zapojení do systémů GS1 je pro fyzické i právnické osoby. Kromě vyplnění 

požadovaných formulářů na stránce http://www.gs1cz.org/ je potřeba uhradit také 

jednorázový vstupní poplatek ve výší 5000 Kč a platit roční provozní poplatek, jehož výše 

se odvíjí od ročních tržeb. Pro tržby do miliónu korun je to 1000 Kč. Výsledkem procesu 

zapojení firmy do systémů GS1 je přidělení konkrétního identifikačního čísla, které spolu 

s prefixem 859 pro Českou republiku tvoří tzv. GS1 Company Prefix (GCP) uživatele, ten 

zaručuje mezinárodní jednoznačnost a tvoří konstantu. Ke GCP se přidělí také rozsahy 

čárových kódů podle toho, jakou kapacitu firma požaduje. Po zapojení do systémů jsou 

GS1 jsou k dispozici také metodické příručky a školení o využití standardů systému GS1, 

sběru, uchovávání a sdílení dat. [21] 

4.2.3 Výběr vhodného obalu a návrh etiket. 

Do polyethylenových sáčků (LDPE) budu balit seno, protože LDPE je materiál odolný v 

tahu a proti proražení, což jsou vlastnosti, které se výborně hodí k tomu, aby mohlo být 

seno zabaleno a stébla obal neprorazila. O pevnosti rozhoduje kromě samotného materiálu 

také jeho síla udávaná v mikrometrech, optimální je použít 50 mikrometrů. Případné 

probodnutí obalu stéblem nevadí, protože jeden z dalších požadavků jsou větrací otvory, 

které mají za úkol odvádět přebytečnou vlhkost ven. V úvahu musím brát velikost sáčků, 

abych po naplnění produktem získal požadovanou hmotnost. 

Další materiál polypropylen (PP) využiji při balení krmiv. Protože se PP vyznačuje velkým 

leskem a transparentností, bude takto zabalené krmivo lépe vypadat. 

U obou typů obalových materiálu existuje možnost barevného potisku. Já se vydám jinou 

cestou, nakoupím pouze čisté obaly a potisk vyřeším pomocí samolepící etikety, kterou si 

navrhnu v  grafickém programu Photoshop a nechám na zakázku vytisknout požadovaný 

http://www.gs1cz.org/
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počet kusů. Toto řešení vyjde také levněji. Ještě před návrhem etiket je potřeba si 

uvědomit, že se budou tisknout a tiskárna využívá subtraktivní míchání barev, kde barvy 

„stíní“ světlu odraženému z bílého papíru na rozdíl od režimu RGB, který využívá aditivní 

míchání barev a světlo je vyzařováno. Je proto nezbytné vše kreslit v barevném režimu 

CMYK, nebo před tiskem provést konverzi, jinak by vytištěný dokument měl jiné barvy, 

než na monitoru. U každé profesionální tiskařské firmy jsou popsány návody, jak podklady 

k tisku připravit včetně barevného režimu, rozměrů, formátů, přesahů, požadovaného 

rozlišení v DPI apod.  
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Obrázek 6: Ukázka navrhnutých etiket 
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4.3 Reklama 

Čtvrtou částí marketingového mixu je propagace. Poté co se výrobky vyrobí, zabalí do 

atraktivního obalu a určí se cena, je nutné výrobky také propagovat a zacílit na cílovou 

skupinu zákazníků. Propagace výrobků je velmi důležitou součástí podnikání, díky 

propagačním aktivitám se cíloví zákazníci o firmě dozvědí, zjistí, co vyrábí, jaké jsou 

výhody jejich výrobků a další důležité informace. Správně zvolenými propagačními 

aktivitami lze rozvíjet portfolio zákazníků, zvyšovat tržby a dostávat se do podvědomí 

stále více lidí - tedy zvyšovat známost značky.  

Na zákazníky lze cílit mnoha způsoby, a každá firma či podnikatel si musí zvolit správnou 

kombinaci těchto prvků s ohledem na velikost podniku, cílovou skupinu, odvětví a další 

faktory. Prodává-li nějaká firma výrobky, které jsou určeny široké skupině lidí, jistě se ji 

vyplatí investovat do masové reklamy. Jsou to například firmy Coca-Cola, Orion atd. 

Jedná-li se však o výrobky určené pouze úzké skupině zákazníků, nebo o malou firmu či 

živnostníka, masová reklama by se nevyplatila. Místo toho je vhodné využít jiných prvků 

komunikace, jakými jsou podpora prodeje, PR a další. V tomto případě se jedná například 

o firmy na B2B trzích, nebo již zmíněné výrobce krmiv pro zvířata, kteří budou mými 

budoucími konkurenty – Limara, Sedupa atd. [4] 

Podle Kotlera jsou nejčastějšími způsoby komunikace se zákazníkem, tyto prvky: 

 reklama, 

 PR, 

 podpora prodeje, 

 přímý marketing, 

 osobní prodej. [4] 

Reklama 

Jedná se o placenou formu neosobní prezentace a podpory výrobků. Reklama se dá chápat 

jako účelové informování a ovlivňování lidí pomocí ne nucených prostředků masové 

komunikace. Mezi tyto prostředky patří televize, tisk, rozhlas, venkovní reklama 

(billboardy), vlastní tištěné brožury a další. [3] 
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Já však budu podnikat jako malý živnostník, proto jediné, o čem budu určitě uvažovat, jsou 

vlastní tištěné brožury a letáky. Prozatím jsem se zatím do ničeho konkrétního nepustil, ale 

až budou hotovy všechny produkty, které chci v budoucnu prodávat, zabaleny včetně 

etikety, pustím se i do tvorby letáků. Tyto letáky chci v budoucnu posílat svým 

zákazníkům spolu s jejich konkrétní objednávkou a dále je budu posílat i do zverimexů, 

které ode mě budou produkty odebírat. Druhou variantou tištěných letáků bude jejich 

elektronická verze tzv. newsletter (elektronický zpravodaj), který patří k moderním a 

levným marketingovým nástrojům. Newsletter bude pravidelně zasílán přihlášeným 

zákazníkům ve formě HTML emailu. Možnost přihlásit se k odběru newsletterů pomocí 

emailu bude implementována v eshopu. Ze zákona je nutné newletter a další elektronickou 

poštu zasílat pouze uživatelům, kteří k tomu dali souhlas. V opačném případě se jedná o 

spam a hrozí pokuty. 

Public Relations 

Public relations je řízení vztahu s veřejností, budování pozitivního jména firmy před 

veřejností. Jeho posláním je vytvářet a udržovat pozitivní vztahy veřejnosti k firmě, její 

činnosti a produktům. Konkrétně se jedná hlavně o výstavy a veletrhy, firemní časopisy, 

sponzoring, výroční zprávy, webové stránky atd. [3] 

V posledních několika letech se stále více rozmáhá internetový marketing, což je 

marketing provozovaný na internetových stránkách prostřednictvím bannerů, placených 

reklam, reklamy na sociálních sítích apod. Stále více podnikatelů si uvědomuje důležitost 

internetu v podnikání. Velmi oblíbené je využit sociální sít jako marketingový nástroj 

k propagaci firmy nebo značky. Nejoblíbenější sociální sítí v Česku je Facebook, na 

kterém má v současnosti vytvořen osobní účet více než 4,2 milionů českých uživatelů. [4] 

V rámci zviditelnění a zvýšení známosti značky ZOB ZOB jsem se rozhodl založit si nejen 

internetový eshop, ale také stránku na sociální síti Facebook. Tato stránka bude sloužit 

jako další informační zdroj pro mé stávající i potenciální zákazníky. Zde budou 

informováni o všech novinkách, nových produktech, chystaných změnách, dozví se zde 

také informace o případných slevách, chystaných soutěžích a samozřejmě si budou moci 

prohlédnout fotografie stávajících produktů, sdíleny budou také novinky z daného oboru 

podnikání a zákulisní informace. 
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Obrázek 7: Náhled vytvořené stránky na sociální síti Facebook 

Podpora prodeje 

Jedná se o soubor motivačních nástrojů krátkodobého charakteru s cílem zvýšit množství 

nákupů určitého produktu. Jedná se hlavně o krátkodobější snížení ceny, různé speciální 

nabídky (výprodeje), vzorky zdarma, dárky k nákupu, množstevní slevy (například 2+1 

zdarma), věrnostní programy, ochutnávky a soutěže. Podpora prodeje je velmi účinným 

marketingovým nástrojem a krátkodobě se firmě tržby či objem nákupů opravdu zvýší. 

Jedinou nevýhodou těchto nástrojů je, že po skončení akce se velká část takto získaných 

zákazníků vrátí zpět k nákupu značky, kterou kupovali předtím, na kterou jsou zvyklí. Tyto 

nástroje mají tedy jen krátkodobý účinek. [4] 

Pro zákazníky značky ZOB ZOB bude samozřejmě v budoucnu připraveno několik akcí 

podpory prodeje. Bude se jednat hlavně o množstevní slevy či soutěže, které se budou 

odehrávat na již zmíněné Facebook stránce. Bude se jednat o soutěže zejména fotografické, 

zákazníci, nebo kdokoliv kdo bude tuto stránku sledovat, bude zasílat do soutěže fotografie 
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zvířat na zvolené téma apod. Tyto soutěže budou mít cíl zvýšit povědomí lidí o značce a 

jejich výrobcích. 

Osobní prodej a přímý marketing 

U osobního prodeje se jedná o osobní prezentaci výrobku, při které dochází k osobnímu 

styku prodejce s jedním či několika zákazníky. Jedná se o nejstarší prvek propagačního 

mixu. U přímého marketingu se opět jedná o přímou nabídku produktů zákazníkům, avšak 

tentokrát zejména prostřednictvím telemarketingu či direkt mailu. [4] 

Tyto druhy marketingu využiji zejména při oslovování jednotlivých zverimexů v okolí. 

Zverimexy oslovím nejprve přímými emaily s nabídkou výrobků (elektronické letáčky) a 

poté i osobně. Cílem bude získat alespoň několik zverimexů, které by výrobky ZOB ZOB 

prodávaly ve svých prodejnách. 

Shrnutí 

K propagaci tedy využiji samotný internetový obchod, formulář umístěný v internetovém 

obchodě pro odběr newsletterů, tištěné letáky s nabídkou produktů. Reklamu na sociální 

síti Facebook včetně upozorňování na slevy a soutěží. Samozřejmě také osobní prodej 

zverimexům a přímý marketing.  
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5 Analýza požadavků na eshop, výběr a optimalizace 

řešení 

Aby se eshop, nebo obecně jakákoliv internetová stránka mohla objevit na internetu je 

k tomu v první řadě zapotřebí unikátní internetová adresa, tzv. doména a webhosting, který 

poskytuje zázemí pro daný projekt. Pro bezproblémový provoz eshopu je výběr správného 

webhostingu a vhodné internetové domény základem. V této kapitole popíši podle čeho 

vybrat vhodnou doménu a nadefinuji si základní požadavky, které by měl webhosting a 

internetový obchod splňovat. Na základě těchto požadavků vyberu řešení. Každý web 

vyžaduje optimalizaci, proto se zaměřím se také na SEO optimalizaci, kterou v této 

kapitole popíši teoreticky, více bude uvedeno v kapitole 6. 

5.1 Výběr vhodné domény 

Doména je z technického pohledu adresa na internetu reprezentující konkrétní IP adresu 

pomocí slovních názvů. Dostupnost domény by se měla vždy ověřit před započetím práce 

na projektu, či budování firmy. Doménu je výhodnější zaregistrovat u poskytovatele 

webhostingu, protože objednání dvou služeb najednou, vyjde většinou levněji a je to 

ideální při případných změnách. Z jiného pohledu je doména prostředek pro řízení značky 

a propagaci firmy. Uživatele by si jí měli především zapamatovat, nejlepší je použít přímo 

název firmy, nebo název výrobku, ale ne vždy to je možné. Zapamatovat si doménu 

s názvem firmy, která obsahuje několik dlouhých slov, by určitě jednoduché nebylo, navíc 

se uživatelům dlouhé názvy psát nechtějí a je velká pravděpodobnost překlepu. Je vidět, že 

některé vlastnosti ideální domény si vzájemně odporují. V takovém případě je možné 

využít zkratky, jenže většina krátkých dvou nebo třípísmenných názvů je již 

zaregistrována. Je potřeba myslet kreativně a vymyslet krátkou, unikátní, snadno 

zapamatovatelnou doménu, která navíc dobře zní. Pokud se navíc její unikátnost bude 

nějakým způsobem vztahovat k obsahu webu, je to výhoda, stejně tak pokud její název 

bude působit přátelsky, to vyvolá u zákazníka emoci a bude si moci pod jejím názvem 

představit něco pěkného. Určitě je dobré vyvarovat se přílišné složitosti v podobě 

zdvojených písmen, to opět přispívá k překlepům. Důležité je ověřit si názvy domén u 

konkurence a odlišit se. Nevyplácí se upravovat názvy zavedených webů, či internetových 
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obchodů, ve výsledku každý přijde raději k zavedenější stránce. V případě víceslovných 

domén je vhodné zaregistrovat si název domény také ve variantě s pomlčkou. Na českém 

trhu by měla být samozřejmostí registrace koncovky .cz, ale dobré je myslet i globálně a 

zvážit registrací koncovky .com. [6,22] 

5.2 Požadavky na webhosting 

Před tvorbou internetového obchodu je třeba zvolit vhodný webhosting, což je pronájem 

prostoru pro webovou stránku na cizím serveru. Každý je trochu jiný a liší nabízenými 

službami, od kterých se odvíjí také cena, která se pohybuje od pár stokorun do několika 

tisíc ročně. Webhosting se vybírá podle konkrétních požadavků projektu. Nejlevnější 

z nich nabízí malý prostor a většinou neobsahují databáze. Pro malé weby je to dostačující, 

ale při použití CMS aplikací již ne, ty obvykle vyžadují MySQL databáze, které u levných 

webhostingů, nebo free webhostingů nejsou. Pro účely eshopu je nezbytné, aby webhosting 

podporoval CMS aplikaci (Wordpress, Drupal, Joomla, PrestaShop apod), která bude pro 

tvorbu eshopu vyžita. Velmi důležitá je bezpečnost, webhoster spravuje data klientů a 

kromě nich by k datům neměl mít nikdo přístup. Dále by měl webhosting mít co nejvyšší 

garanci dostupnosti, dobrá dostupnost je 99,99% (tzn. web nemusí být funkční cca 9 

hodin/rok), přehlednou administraci, se kterou bude možné provádět změny okamžitě, 

možnost zřízení emailových adres, vysokou rychlost, kvalitní servery, odbornou 

zákaznickou podporu nejlépe s dostupností 24 hodin a 7 dní v týdnu, neomezený objem 

přenesených dat (traffic), pravidelné zálohování. S výběrem může pomoci webová stránka 

www.hostingy.cz, který poskytuje pravidelně aktualizované nabídky webhostingů, které se 

dají vyfiltrovat podle zadaných kritérií, jakými jsou cena, technologie, databáze, velikost 

prostoru, služby a podporované aplikace. U každého webhostingu lze také nalézt 

zkušenosti stávajících zákazníků a dostupnost serverů. [24]  

5.3 Požadavky na eshop 

Měl by disponovat klasickými eshopovými funkcemi, jakými jsou vytváření produktů, 

členění do kategorií, řazení, vyhledávání a slevy. Nepředpokládá se zahraniční prodej, 

proto bude jen jedna jazyková verze a to čeština, stejně tak měna bude pouze v Kč a cena 

bude zobrazena s DPH a bez DPH. Registrace zákazníků nebude povinná, ale dobrovolná, 

protože proces povinné registrace může zákazníka odradit, obzvlášť pokud ví, že nebude 

http://www.hostingy.cz/
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nakupovat pravidelně a jeho nákup je čistě jednorázový. Proto nechám na zákazníkovy, ať 

se rozhodne, zda se zaregistruje, či nikoli. Eshop by měl umožňovat standartní platební 

metody jako je bankovní převod, platba kartou a dobírka, samozřejmostí by měl být výběr 

z několika druhů dopravy. Po objednání zboží přijde zákazníkovy potvrzovací email. 

Dalším požadavkem je propojení se sociální sítí Facebook a pole pro zadání emailu 

k odběru newsletterů, možnost SEO optimalizace. Jako bezpečnostní prvek pro odlišení 

skutečných uživatelů od robotů, kteří šíří spam by bylo vhodné využit kód CAPTCHA 

např. ve formě jednoduché otázky typu: „Kolik je 3+2?“, protože zodpovězení takovéto 

otázky je mnohem rychlejší, než opisování mnohdy špatně čitelných znaků z obrázku. 

Navíc toto řešení bude přívětivější pro zrakově postižené, kteří si textovou otázku mohou 

nechat přečíst. Protože jsou chytré telefony a tablety čím dál tím oblíbenější, rád bych 

využil výhod tzv. responzivního web designu, který zaručí, že se webová stránka 

optimalizuje svou velikostí a rozmístěním prvků podle použitého zařízení (mobil, tablet, 

netbook, notebook atd.). Posledním požadavkem je čistý a přehledný design, který bude 

obsahovat logo a grafiku, která bude logo doplňovat. 

5.4 Výběr řešení 

K realizaci internetového obchodu jsem se již na začátku rozhodl využít open source 

řešení, protože nabídka je opravdu rozsáhlá a některé z nich dokáží hravě předčit komerční 

produkty. Na výběr jsou například Magento, OpenCart, PrestaShop, Zencart,osCommerce, 

VirtueMart pro redakční systém Joomla, TomatoCart a mnoho dalších. Ne všechny z nich 

splňují požadované vlastnosti jako je kompletní lokalizace do češtiny včetně možnosti 

generování faktur také v češtině, možnost SEO optimalizace, dostatek modulů zdarma, 

podporu, moderní elementární design, možnosti platit kartou apod. Na základě sepsaných 

požadavků jsem se rozhodl pro systém PrestaShop, který je na tom funkcionálně velmi 

dobře a všechny požadované vlastnosti splňuje. Dobrou volbou je také OpenCart, ostatní 

již systémy již měli určité nedostatky. 

5.5 PrestaShop 

PrestaShop je velmi populární systém pro realizace eshopu. Existuje řada systémů, ze 

kterých se dá vybírat, ale žádný z nich neobsahuje tolik funkcí, technickou podporu na 

oficiálním fóru, jednoduché ovládání a stabilitu jako PrestaShop. Navíc je tento systém 

http://magento.cz/
http://www.opencart.com/
http://www.opencart.com/
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zcela zdarma díky otevřenému způsobu vývoje, konkrétně je pod licencí Open Software 

License 3.0. PrestaShop lze bezplatně stáhnout, používat, upravovat i distribuovat. 

Celosvětově používá tento systém cca 150 000 internetových obchodů. [2, 25] 

Pokud se dá hovořit o nevýhodách, pak je to nedostatek vzhledových šablon zdarma, ale na 

druhou stranu placené šablony nejsou příliš drahé, ty nejlevnější se dají pořídit za částku 

kolem 800 Kč.  

Požadavky PrestaShopu na webhosting jsou následující: 

 System: Unix, Linux nebo Windows, 

 Web server: Apache Web server 1.3 nebo novější, 

 PHP 5.2 nebo novější, 

 MySQL 5.0 nebo novější, 

 Alespoň 64 MB RAM na serveru (čím více, tím lépe). [26]  

5.6 SEO Optimalizace 

Na úvod je potřeba říci, že SEO je velmi obsáhlé téma, které úzce souvisí s webem, jeho 

obsahem, kvalitou, přístupností, grafikou, značkou apod. Cíl SEO je v širším kontextu 

stejný jako cíl webu, tedy maximalizovat zisk. Proto samotná optimalizace na klíčová 

slova nestačí ke splnění tohoto cíle, ale je třeba optimalizaci chápat v souvislostech a 

soustředit se také na ostatní faktory.  

Př. Perfektně optimalizovaný web pro vyhledávače s mizerným obsahem a špatnou 

grafikou zákazníka nezaujme a zákazník si nic nekoupí. SEO je tedy pouze jedním 

z prostředků pro dosažení většího zisku. 

Snahou SEO je zviditelnit web (maximalizovat návštěvnost), tak aby jej v internetovém 

vyhledávači našlo co nejvíce potenciálních zákazníků. 

SEO je soubor doporučení, jejichž cílem je optimalizovat web takovým způsobem, aby pro 

internetové vyhledávače, bylo co nejjednodušší nalézt požadovanou webovou stránku. 

Cílem je tedy poskytnout webu co nejlepší startovní pozici ve výsledcích vyhledávání.  

Při optimalizaci by se mělo přemýšlet tak aby provedené změny byly dobré nejen pro 

vyhledávač, ale především pro uživatele, kteří jsou hlavními „konzumenty“ a internetový 

vyhledávač využívají pouze jako prostředek k nalezení požadovaného obsahu. 
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Uživatelé do vyhledávačů zadávají tzv. klíčová slova, podle kterých jsou stránky 

vyhledávaný. Cílem je nalézt taková slova, která souvisí s obsahem webu a jsou uživateli 

do vyhledávačů zadávána nejčastěji. Většinou jsou to slova obecná, ale ta jsou velmi 

konkurenční a drahá, proto je výhodnější volit konkrétnější fráze. [2] 
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6 Návrh realizace eshopu včetně řešení webhostingu a 

domény 

V této kapitole bude uveden konkrétní výběr webhostingu a také instalace PrestaShopu, 

protože postup při instalaci technologie na server se liší od klasické instalace programu na 

harddisk počítače, kde obvykle postačí několikrát kliknout na tlačítko next a instalace je 

dokončena. Popsány budou také některé úpravy a nastavení provedené v eshopu, včetně 

SEO, vzhledem k rozsahu této práce není možné napsat vše podrobně. 

6.1 Vybraný webhosting 

Pro realizaci eshopu jsem zvolil nejprodávanější webhosting v ČR, NoLimit od společnosti 

WEDOS, který nabízí: 

 neomezený diskový prostor pro web a neomezený traffic 

 neomezený počet databází MySQL 5.5 s celkovým limitem 1 GB 

 PHP 5.3 a 5.4 s možností změn 

 neomezený počet emailových schránek s celkovým limitem 5 GB 

 antivir, antispam, POP3, IMAP4, SMTP, web rozhraní 

 zabezpečená komunikace SMTPS, POP3S, IMAPS 

 neomezený počet subdomén 

 1 alias zdarma (neomezený počet za příplatek) 

 FTP účet, FTPS, zamykání FTP, WebFTP 

 nastavení chybových stránek a hlášek (htaccess) 

 podpora „přátelských“ URL, mod_rewrite (htaccess) 

 omezování přístupů podle IP adres (htaccess) 

 zaheslování adresáře (htaccess) 

 podpora mnoha OpenSource aplikací (Drupal, Joomla, WordPress, Prestashop…) 

 podpora HTTPS se sdíleným i vlastním certifikátem 

 on-line správa přes zákaznické centrum 

 NONSTOP zákaznická podpora a technický dohled 

 garance dostupnosti 99,99% a mnoho dalšího [30] 
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6.2 Instalace PrestaShop 

PrestaShop je ke stažení na oficiálních stránkách www.prestashop.com v aktuální verzi 

1.6.0.6 (18. dubna 2014). Stažený soubor je ve formátu zip a zabírá cca 20 MB. Po 

rozbalení zip archivu je potřeba přesunout všechny soubory i složky z adresáře 

prestashopna server s pomoci webového FTP klienta, ke kterému je potřeba se přihlásit 

zadáním uživatelského jména a hesla. Je možné využít také dedikované FTP klienty, např. 

program FileZilla. 

Nelze popsat přesný způsob nahrávání dat na server, protože se liší podle použitého 

webhostingu. Každý má např. jinou adresářovou strukturu. 

Konkrétně u webhostingu WEDOS jde přes FTP klienta vidět následující adresářová 

struktura a obsah adresáře prestashop se umístí do adresáře www. 

 

Obrázek 8: Adresářová struktura webhostingu WEDOS 

 

 session - úložiště PHP souborů s daty session 

 tmp - adresář pro různé dočasné soubory 

 www - adresář samotného webu 

Dále je před spuštěním instalace potřeba v administraci vytvořit MySQL databázi, kterou 

PrestaShop ke svému provozu vyžaduje. V administraci webhostingu bývá tato možnost 

pod názvy MySQL databáze, databáze MySQL, nebo pouze databáze, poté stačí kliknout 

na Vytvořit novou či Přidat, zvolit název databáze, potvrdit a počkat na email 

s přihlašovacími údaji k databázi. Součástí webhostingu by měl být i návod, jak přesně 

takovou databázi vytvořit. V mém případě se databáze spravuje prostřednictvím rozhraní 

phpMyAdmin, ve kterém lze vytvářet a editovat tabulky a data, exportovat a importovat 

data aj. 

Pokud je obsah adresáře prestashop umístěný na správném místě a je vytvořena MySQL 

databáze, může se začít se samotnou instalací, která se spustí zadáním názvu webu do 

http://www.prestashop.com/
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prohlížeče. V mém případě http://zobzob.cz. Instalace probíhá standardně, volba jazyka, 

licenční podmínky, vyplnění základních informací o eshopu a vytvoření účtu pro přihlášení 

do back office obchodu. Součástí je také automatické ověření systémové kompatibility, 

kde instalační program ověřuje, jestli webhosting splňuje veškeré požadavky pro 

bezchybný provoz. Pozor je třeba dát u posledního kroku s názvem Systémová 

konfigurace, kde se nastavuje propojení s databází, která se před instalací vytvářela. Vyplní 

se přihlašovací jméno a heslo databáze. Adresu databázového serveru lze dohledat 

v administraci webhostingu, prefix se ponechá předvyplněný. Nakonec se ověří, zda je 

propojení s databází funkční. [2, 27] 

 

Obrázek 9: Připojení PrestaShopu k databázi 

Po dokončení instalace je z bezpečnostních důvodů nutné z webového serveru přes FTP 

klienta smazat složku install, ta obsahuje PHP kód, který zajišťuje konfiguraci obchodu. 

Kdokoli, kdo zná umístění této složky, by mohl instalaci znovu spustit s nevhodnými 

parametry a obchod tím poškodit. 

Instalace je dokončena, pro zobrazení eshopu s defaultní šablonou stačí zadat název webu 

do prohlížeče, pro zobrazení administrace pak www.nazevdomeny.cz/admin. Po zadání 

www.zobzob.cz/admin se za název administrační složky admin automaticky přidají čtyři 

náhodně vygenerovaná čísla, např. www.zobzob.cz/admin5690. Touto změnou se zvyšuje 

bezpečnost, protože většina administračních složek má název právě admin a kdokoliv, kdo 

http://www.nazevdomeny.cz/admin
http://www.zobzob.cz/admin
http://www.zobzob.cz/admin5690
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by zadal do prohlížeče www.zobzob.cz/admin by mohl zkoušet uhodnout heslo. Název této 

složky lze samozřejmě přejmenovat. 

6.3 Úpravy eshopu 

Užitečnou funkcí při různých úpravách či údržbě je možnost obchod dočasně deaktivovat, 

respektive umožnit přístup pouze pro určitou IP adresu. Pro ostatní uživatele bude obchod 

uzavřen. Deaktivovat obchod a nastavit IP adresu je možné v menu Konfigurace – Údržba 

obchodu. 

Po instalaci je k dispozici defaultní šablona v lokalizaci, která byla zadána během 

instalace, pravděpodobně tedy česky. Původně jsem zamýšlel najít na internetu šablonu 

zdarma, který by mé požadavky na funkčnost i vzhled splňovala co možná nejvíce a tu 

poté předělat. Během psaní bakalářské práce však vyšlo několik nových verzí PrestaShopu, 

kde kromě administrace a instalace byla předělána také výchozí šablona, o které se dá říct, 

že mé požadavky ve většině splňuje. Dokonce je responzivní a takových šablon zdarma je 

nedostatek, proto při úpravách budu pracovat právě s ní. 

 

Obrázek 10: Náhled defaultní šablony s předvyplněnými produkty 

http://www.zobzob.cz/admin
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Před úpravami je vhodné vytvořit zálohu webu pomocí FTP a také zálohovat databázi 

v phpMyAdmin, která je k dispozici u každého webhostingu. Po přihlášení stačí v levé 

části vybrat databázi, která se má zálohovat, poté v horním navigačním menu stisknout 

Export, zvolit rychlou možnost exportu a uložit ve formátu SQL. Tím je vše potřebné 

uloženo a k dispozici při případných problémech. 

6.3.1 Úpravy a nastavení 

Po instalaci jsou v obchodu již předvyplněné ukázkové produkty a v back office obchodu 

jsou ukázkové objednávky. To vše je potřeba odstranit, nebo nahradit vlastním obsahem. 

I přesto, že je šablona v češtině mohou se vyskytnout některé nepřeložené části. Například 

anglické oslovení Mrs. / Ms, Customer servis apod. Tyto nedostatky je potřeba přeložit 

ručně. Oslovení lze změnit v menu Zákazníci > Oslovení. Customer servis je název stránky 

a změna se provádí v Konfigurace > Stránky CMS. Pokud by nebyl přeložen modul, nebo 

jeho část, překlad se provede v konfiguraci jednotlivých modulů. 

Po instalaci jsou na výběr automaticky dvě měny, koruny a eura. Protože požaduji pouze 

koruny je potřeba zakázat modul s výběrem měny. Dále je potřeba odstranit modul Naše 

prodejny, toto má na starost modul s názvem blok CMS. 

Obsah hlavního menu eshopu se nastavuje v konfiguraci modulu Horní hlavní nabídka 

(Top horizontal menu), lze zde přidávat tlačítka do nabídky menu a měnit jejich pořadí. 

Lze zde umístit také vyhledávací pole. 

Do horizontálního menu jsem přidal tlačítka O nás - Seno - Krmiva - Ostatní potřeby, 

vyhledávací pole jsem nepoužil. 

V administraci eshopu jsem vložil vlastní loga a ikonu favicon ve formátu .ico. Loga jsem 

vložil také do posílaných emailů. Změna loga se provádí zde: Konfigurace > Šablony > 

Vzhled > Logo hlavičky.  

Přídávání stránek se provádí v nabídce Konfigirace > Stránky CMS. Zde jsem vytvořil 

stránku O nás a stránku s Obchodními podmínkami. 

6.3.2 Postup přidání produktu 

Je lepší nejdříve vytvořit kategorie a až poté vytvářet produkty, jak produkty, tak kategorie 

jsou umístěny v menu pod označením Katalog. Produktům je potřeba nejprve vytvořit 

základní informace jako je název, kód, čárový kód EAN a popisy. Dále se určí cena a 
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navolí případné zdanění. Prestashop umožňuje SEO nejen stránkám, kategoriím ale také 

produktům. Takže je možné produktu přidat Meta titulek, Meta popis a vygenerovat 

produktu "přátelskou" URL adresu. V dalším kroku se provede asociace s určitou kategorií 

(pokud byla předem vytvořena), nebo lze vytvořit novou a produkt k ní přiřadit. U 

produktu se určují také parametry jako hmotnost, rozměry apod. V dalším kroku s názvem 

množství se nastaví počet kusů daného zboží na skladě a způsob, jakým se má eshop 

zachovat, pokud zboží skladem nebude - buďto objednávky povolit, nebo zakázat. Nastavit 

lze také text zobrazující se v případě, že produkt je skladem a naopak. Nastavit lze také 

minimální množství, které je podmínkou k zakoupení daného produktu. 

 

Obrázek 11: Náhled na vytvořený produkt 

6.3.3 SEO optimalizace 

Strukturování a sémantiku kódů dnes vyhledávače příliš neřeší. Stejně tak meta značky 

některé vyhledávače ignorují. Z hlediska SEO je nejdůležitější důsledné využití tagu 

<title>, protože nejvíc ovlivňuje pochopení stránky vyhledávačem. SEO se provádí pro 

každou stránku, proto by každá měla mít svůj vlastní <title>  obsahující slova typická pro 

danou stránku. Každá stránka se tedy optimalizuje pro několik konkrétních slov. Klíčovým 

slovům v uvedených v tagu <title>  dávají vyhledávače velký důraz. Slov by nemělo být 

mnoho, optimální je použití 3 až 5 slov, čím méně slov je použito, tím větší váhu slova 

mají. V Prestashopu lze <title> u stránek editovat jednoduše v poli s názvem Meta titulek. 
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Základem je použití tzv. "přátelských" URL, někdy se jim říká také "hezké". Takové URL 

jsou přívětivější pro vyhledávače, v URL se budou místo nic neříkajících znaků zobrazovat 

slova s názvy kategorií, produktů anebo článků. 

Př. Klasická URL adresa může vypadat takto: 

www.domena.cz/category.php?id_category=13 a přátelská URL např. takto: 

www.domena.cz/4-nabytek 

PrestaShop se vyznačuje dobrou podporou SEO, stejně tak jako většina vyspělých 

eshopových systémů má i PrestaShop možnost zapnout tyto „přátelské“ URL adresy a tím 

zvýšit šanci na vyhledání. 

SEO optimalizace je dlouhodobější proces, výsledky optimalizace se obvykle neprojeví 

ihned, ale až za určitou dobu. Důležité si v první řadě uvědomit kdo jsem a co nabízím, na 

základě toho poté zvolit klíčová slova, která pravděpodobně napadnou také potenciální 

zákazníky. Není nic horšího než optimalizovat na slova, která nikdo nehledá. Úspěšnost 

vybraných slov lze poté jednoduše otestovat zadáním do vyhledávače. Pokud je 

konkurence ve výsledcích vyhledávání na vyšším místě je třeba zvolit jiná klíčová slova a 

zvýšit tak šanci na lepší umístění. PrestaShop umožňuje zvolit si klíčová slova u stránek, 

kategorií i produktů.  

Z hlediska SEO je dobrá také mapa webu, kontextová navigace, drobečková navigace a 

hlavně zpětné odkazy. Kromě nastavení klíčových slov jsem provedl také registraci firmy 

do několika nejnavštěvovanějších katalogů: 

www.firmy.cz - vložení firmy do katalogu není okamžité, vyřízení žádosti trvá 24 hodin 

www.najisto.cz – vizitka se objeví do pracovních 3 dnů 

Zde je screen zápisu na webu www.firmy.cz. Webová adresa eshopu zde uvedena není, 

protože v době 24 hodinového schvalovacího procesu byl eshop v režimu údržby. Z tohoto 

důvodu byl považován za nefunkční a nebyl schválen. Lze jej samozřejmě doplnit později. 

http://www.domena.cz/category.php?id_category=13
http://www.firmy.cz/
http://www.najisto.cz/
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Obrázek 12: Screen zápisu na webu www.firmy.cz 

 

6.3.4 Vytvoření emailu  

V každém webhostingu je možnost vytvořit si vlastní email. Nejčastěji se využívá formát 

info@nazevdomeny.cz, nebo tvar  nazevdomeny@nazevdomeny.cz. Lze vytvořit také tzv. 

aliasy nebo přeposílání na určitou emailovou schránku. WEDOS využívá webový poštovní 

klient Roundcube, který je velice intuitivní rychlý a jednoduchý, takže s nastavením není 

obtížné. Vytvořené emailové schránky je vhodné doplnit o automatický HTML podpis, 

doplnit o kontaktní údaje a případně logo. Obrázek loga musí být veřejně dostupný, nikoli 

umístěn lokálně. Lze umístit např. na FTP. Vytvořená emailová schránka se se systémem 

Prestashop propojí v menu Nástroje – Emaily. 

 

mailto:info@nazevdomeny.cz
mailto:%20nazevdomeny@nazevdomeny.cz
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Obrázek 13: Ukázka jednoduchého podpisu bez využití HTML 

 

Obrázek 14: Screen eshopu 
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7 Celková kalkulace nákladů 

V této kapitole jsou uvedeny náklady, které bezprostředně souvisejí se založením živnosti, 

dále s provozem elektronického obchodu a administrativními požadavky na provoz. 

Tabulka 1: Výdaje na založení a provoz 

Výdaje na založení živnosti a na administrativní požadavky, včetně DPH 

poplatek za vydání živnostenského listu 1000 Kč 

doména na 1 rok 151 Kč 

webhosting na 1 rok 
254 Kč (využit 30% slevový kupón, 

další rok za 363 Kč) 

účetní program Pohoda (daňová evidence) 2395 Kč 

tisk vizitek 100 ks zdarma (99 Kč poštovné a balné) 

razítko s datem 119 Kč 

razítková barva 74 Kč 

universální příjmový/výdajový doklad 11 Kč 

další drobná administrativa (obálky, papíry…) 500 Kč 

Celkem 4 603 Kč 

 

Z nákladů na založení živnosti a provozu elektronického eshopu se jedná o poplatek za 

vydání živnostenského listu a o doménu a webhosting na 1 rok. Z administrativních věcí se 

jedná zejména o účetní program, vizitky, razítka, obálky, příjmové doklady a další. Jak je 

vidět v tabulce výše, výdaje na založení živnosti a výdaje na administrativní požadavky 

jsou přibližně 4 603 Kč. Tyto položky mi zajistí provoz mého eshopu na jeden rok. Většina 

těchto nákladů se bude v dalších letech opakovat. 

Na základě výše uvedených údajů lze vidět, že pořídit kvalitní webhosting včetně domény 

lze i za méně jak 500 Kč za rok a to jsou prakticky veškeré náklady spojené s provozem 

internetového obchodu, pod podmínkou, že je využit open source systém a většina věci 

včetně designu řešena vlastnoručně.  
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Tabulka 2: Výdaje na výrobu 

Výdaje na výrobu prvních výrobků 

sáčky 500 ks, PE 140+2x50x500, 50 mikronů 696 Kč 

sáčky 100 ks, PE 170x280, 30 mikronů 41 Kč 

PPL dobírka za sáčky 139 Kč 

samolepící páska, 4 ks 36 Kč 

suroviny pro výrobu krmiv 4 000 Kč 

samolepící etikety formát A6, barevně 1000 ks 1784 Kč 

Celkem 6 696 Kč 

 

V první fázi jsem nakoupil suroviny potřebné k výrobě sena a několika směsí krmiv pro 

zvířata. Jak je vidět v tabulce výše, celkové náklady na nákup těchto položek byly 6 696 

Kč, bylo nutné koupit nejen suroviny pro výrobu krmiv, ale také sáčky, pásky, etikety a 

další. (Seno jsem sklidil sám a z vlastní louky, proto se zde v nákupních položkách 

nevyskytuje). Za tyto peníze bylo možné vyrobit například 50 sáčků 450 g sena, dále pak 

30 sáčků krmiv pro malé hlodavce a 50 sáčků krmiv pro malé papoušky.  

Co se cen těchto produktů týče, balíček sena chci prodávat cca za 30 Kč, balíček krmiva 

pro hlodavce za 40 Kč a balíček krmiva pro malé papoušky za 45 Kč. 

Toto vše jsou pouze počátky mého podnikání, na těchto položkách jsem se naučil, jak to 

všechno funguje, a vyrobil jsem první produkty. V budoucnu budu samozřejmě mé 

podnikání dále rozvíjet a produktů budu vyrábět více a více. Toto jsou pouze prvotní 

výrobky. 
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8 Závěr a zhodnocení 

Tato práce byla velmi komplexní. Na základě této práce jsem získal mnoho zkušeností 

z různých oblastí od teoretických informací o založení živnosti po webové technologie. 

V této práci byl sepsán postup na založení živnosti včetně legislativních aspektů, 

navrhnuto logo, vytvořeny etikety a navrhnutá reklama. Internetový obchod splňuje 

veškerou funkcionalitu, kterou jsem si na začátku nadefinoval. Zapracovat bude potřeba 

ještě na celkovém designu. Vše je teprve v začátku a bude potřeba dále pracovat na vývoji 

celého podnikání. 
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