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ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

V dnešní době Internet nachází nové uplatnění v celé řadě oblastí. Velmi 

výrazně ovlivňuje budoucnost obchodu na spotřebitelských trzích.Práce se 

věnuje problematice zřízení elektronického obchodu orientovaného na prodej 

zboží konečnému spotřebiteli. Část práce se zaměřuje na historii Internetu a na 

vymezení termínu elektronického obchodování. Dále na základní členění tohoto 

obchodování a na analýzu současného stavu internetového nakupování. 

Získané poznatky jsou dále použité při jednotlivých krocích procesu zavedení 

nového elektronického obchodu. Na základě nezbytných předpokladů a 

podmínek pro zavedení úspěšného internetového obchodu jsou porovnány 

dostupné možnosti vybudování obchodu. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

These days the Internet comes into new own in the whole range of fields. 

It influences the future of trade on consumer markets very markedly. The 

dissertation devotes to the problems of setting up an e – shop concentrated on 

the sale of goods to the final consumer. A port of the dissertation concentrates 

on the history of the Internet and defining the term of e – shopping. Next on the 

basic division of this shopping and on the analysis of the present state of e – 

shopping. The acquired knowledge is used in odd steps of the process of 

setting up a new e – shop. On the basic of necessary preconditions e – shop 

accessible possibilities of setting up the shop are compared. 
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1.   Úvod 

Dynamický rozvoj moderních informačních technologií a výpočetní 

techniky přinesl významné dopady nejen na podnikatelské prostředí, ale 

prakticky na všechny obory a oblasti lidských aktivit. Svou dostupnosti a 

uživatelskou přívětivosti nové technologie oslovují téměř všechny skupiny 

obyvatelstva i podnikatelských subjektů. Jejich využívání se stává otázkou 

každodenního života.  

Výjimečné postavení z tohoto pohledu zaujímá síť Internet. Toto 

interaktivní médium velmi výrazně ovlivňuje budoucnost obchodu a to nejen na 

business trzích, ale také na trzích spotřebitelských. Internet je hodnocen jako 

významný zdroj informací a stává se důležitou a nezbytnou součástí života 

každého z nás. Poskytuje rozsáhlé, územně rozložené zdroje informací a jeho 

velkou předností je možnost aktivní účasti uživatelů na procesech. Je to podle 

mnoha názoru nejdokonalejší medium, které se na rozdíl od jiných medií, např. 

rádia nebo televize, liší řadou specifik. Služba www navíc dovoluje obohatit 

textové zprávy a obrázky o zvukový záznam nebo krátkou videosekvenci. Právě 

zde se otevírají široké podnikatelské veřejnosti možnosti ve využití přínosů a 

výhod, které tato specifika přinášejí. 

Na českém Internetu se stále objevuje řada elektronických obchodů a 

virtuálních obchodních domů, jejich sortiment je velice různorodý. Počáteční 

inspirace zahraničními vzory ustupuje vlastní zkušenosti a budování osobité a 

individuální podoby prodejny, která osloví českého zákazníka.  

Ve své práci se budu věnovat problematice zřízení elektronického 

obchodu orientovaného na prodej zboží konečnému spotřebiteli. Zaměření mé 

práce je cíleno na analýzu struktury podnikání na Internetu. Jejím cílem je 

vyvodit z těchto analýz nejen zásady pro zacílení, strukturu, prezentací a 

podobu internetového obchodu, ale také navrhnout akceptovatelné řešení 

takového obchodu. Na základě informaci o současném prostředí Internetu se 

zaměřím na možnosti vybudování virtuální prodejny a jejich porovnání. 
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2.   Vznik a vývoj Internetu 

Historie Internetu je překvapivě dlouhá. Sahá až k roku 1957. V 60. letech 

v USA se objevila snaha vytvořit síť, která by propojovala nejdůležitější 

vojenské, vládní a akademické počítače a která by byla schopna přežít jaderný 

úder. Tehdejší komunikační sítě by byly jistě zničeny. V roce 1969 byly za 

finanční pomoci Pentagonu propojeny čtyři uzly sítě na čtyřech amerických 

vysokých školách a síť dostala jméno ARPANET. Prvním praktickým využitím 

byl přístup ke vzdáleným superpočítačům té doby. V roce 1971 se začalo 

uvažovat o jejím dalším využití. Byly zahájeny první pokusy s elektronickou 

poštou. V roce 1982 počet uzlů vzrostl, síť disponovala více než dvěma sty 

uzly. V té době existovaly obrovské sálové počítače vyžadující vlastní prostory 

s klimatizací a speciálně vyškolenou obsluhou. Byl přijat standardní protokol 

TCP/IP, který umožnil komunikaci počítačů bez ohledu na jejich operační 

systém. V polovině 80.let vzniká slovo Internet.  

Období 1983 – 1992 je doba prudkého rozvoje Internetu, počtu 

připojených počítačů a expanzí mimo USA. Vojenská část Internetu byla 

oddělena v roce 1983. Dalším mezníkem v rozvoji je vznik World Wide Webu 

(WWW) – celosvětové pavučiny stránek, která obsahuje snad všechny 

informace, které člověk potřebuje. Tento standard, určený pro přenos 

hypertextových a multimediálních informaci po Internetu, otevřel jeho brány pro 

komerční využití. 

2.1  Začátky Internetu v České republice 

V roce 1990 se výpočetní centrum Českého učení technického (ČVUT) 

v Praze připojilo k evropské vědecké síti EARN (Evropan Academic and 

Research Network). Jako oficiální datum připojení ČSFR k Internetu se uvádí 

listopad 1991, kdy na ČVUT proběhly první pokusy s připojením k Lineckému 

internetovému uzlu. 

2.2  Charakteristika Internetu  

Internet je celosvětová síť vzájemně propojených počítačů, které spolu 

mohou sdílet data a komunikovat prostřednictvím nejrůznějších služeb jako jsou 
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e-mail, konference, ICQ a další. Tuto síť nikdo neřídí ani neorganizuje, 

neexistuje žádné její centrum.  

 

Pro lepší vymezení pojmů internet uvedu několik definic 

„Internet a jeho technické, softwarové a datové zdroje a celý komplex 

s nimi spojených služeb vytváří globální, informační infrastrukturu, která je 

reálným základem globalizace ekonomiky, obchodu, vzdělání a prakticky všech 

dalších lidských aktivit. Internet je postaven na vzájemně propojených 

počítačích v celosvětovém měřítku, přičemž jednotlivé počítače nebo sítě jsou 

produktem nejrůznějších výrobců a koncepcí komunikující na základě 

dohodnutých standardů a protokolů“.[1] 

 

„Internet v sobě sjednocuje vysílací medium, mechanismus pro distribuci a 

šíření informací a medium pro spolupráci a interakce mezi individui a jejich 

počítači bez ohledu na geografickou lokalizaci“.[6] 

 

„Internet je globální informační systém, který je logicky propojen 

jednoznačným adresovým prostorem založeným na Internet Protokolu (IP) a 

jeho rozšíření, podporuje komunikace za použití protokolů (Transmission 

Kontrol Protocol/Internet Protocol TCP/IP) a jejich rozšíření, vykonává, užívá a 

zpřístupňuje soukromé i veřejné služby založené na komunikacích a popsané 

infrastruktuře.“[2] 

 

Dnes se pod názvem „Internet“ chápe především jeho nejrozšířenější 

aplikace World Wide Web a v běžných situacích se Internet s touto službou 

dokonce volně zaměňuje. 

Internet z marketingového hlediska představuje nový komunikační nástroj, 

podnikatelské medium. Jiří Hlavenka [3] shrnul jeho jedinečné možnosti do 

následujícího výčtu: 

• Obrovský počet potencionálních klientů po celém světě 

• Oslovení globálního trhu za fixní náklady – žádný tisk, žádný papír 

• Velké množství současně oslovených klientů 

• Permanentní nabídka 24 hodin denně 
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• Okamžitý kontakt s klientem – interaktivita, dynamičnost, aktuálnost 

• Zpětná vazba – cenná marketingová a obchodní data 

• Stejná šance pro všechny – malá firma má stejné podmínky jako ta 

velká 

• Rozšíření marketingového mixu – komunikační a distribuční kanál 

2.3  Základní vlastnosti Internetu 

Základní vlastnosti Internetu, které ho jako médium odlišují od ostatních 

komunikačních nástrojů shrnul Jiří Donát [2] do „tří os“: 

2.3.1 Globálnost 

První ze základních vlastnosti a jednou z hlavních výhod internetu je 

globálnost. Tato je dána samotnou infrastrukturou internetu přítomnou ve všech 

kontinentech a ve všech významných státech světa. Internet ale není ani 

zdaleka prvním globálním médiem, již dlouho před příchodem internetu zde byly 

globální noviny ( Financial Times), globální televizní a rozhlasové stanice (CNN, 

BBC). Na rozdíl od internetu však tato média dosahovala globálního rozměru za 

vysokých nákladů na distribuci, šíření signálu atd., internet svou globálnost 

nabízí zcela zdarma, jako součást své základní služby. Každý obsah, který na 

internet umístíme, je k dispozici na celém světě. Umístění globální aplikace nás 

nestojí o nic víc než umístění aplikace lokální. Internet je tedy globálním 

médiem právě v tomto vyšším smyslu.  

Internet můžeme přirovnat k síti silnic, která obepíná celý svět – s tím 

rozdílem, že se po internetových silnicích jezdí zadarmo a velmi rychle – 

kamkoliv se na naší planetě dostaneme ve zlomcích sekundy. Další nový faktor 

globálnosti je ve způsobu pohledu. Nezávisí na místě, odkud se na internet 

díváme (může to být z počítače v Praze stejně jako na Novém Zélandu) vždy 

vidíme totéž. Síť, kterou vidíme, je ve všech částích světa stejná. 

2.3.2 Okamžitost 

Internet je elektronickým médiem, které pracuje v reálném čase. Veškeré 

služby, informace a jejich změny jsou viditelné všem stejně a ve stejném čase.  
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2.3.3 Automatizovanost 

Schopnost věci automatizovat tj. automatizovat rutinní činnost představuje 

třetí osu internetu. Jestliže potřebné požadavky necháme zpracovávat určitou 

aplikační službou, využíváme rozšířených možností celé sítě. Např. vyhledávání 

na internetu za nás vykonává technika. V současnosti je ale tato schopnost 

stále dostatečně nevyužitá a má značné rezervy. Internet je médium, které se 

vyvíjí velmi dynamicky. Při porovnání s ostatními druhy médií zjišťujeme, že to, 

co trvalo televizi, telefonu či rádiu desetiletí, dosáhl internet během několika let. 

Dnešní využití internetu je na samém počátku jeho skutečných možností. 

Současné aplikace téměř postrádají automatizaci – v naprosté většině vyžaduje 

jejich používání přítomnosti lidské obsluhy. Internet má moc zjednodušit a 

následně i zlevnit velmi mnoho každodenních činnosti v našem lokálním světě. 

Může automatizovat vztahy mezi spolupracujícími firmami a umožnit vznik 

virtuálních firem s mnohem vyšší efektivitou, než mají firmy stávající. 

Právě globální charakter, okamžitost a automatizovatelnost výraznou 

měrou přispěly k masovému rozšíření Internetu a k jeho komerčnímu využívání. 

Do devadesátých let dvacátého století byl Internet doménou vědeckých a 

akademických pracovišť. Komerční využití Internetu bylo z počátku rozpačité. 

Internet začal kopírovat roli tisku, rozhlasu a televize. První komerční aplikace 

byly zaměřené pouze na distribuci obsahu. Bylo zřejmé, že Internet má daleko 

větší možnosti, logickým krokem byl příchod elektronického obchodu, který byl 

nejprve postaven na tradičním obchodním modelu. 

2.3.4 Základní služby Internetu 

Internet je určitá „síť síti“, která jako celek nikomu nepatří. Internet jako 

celek není ani věc v právním smyslu a z právního hlediska proto nemůže být 

předmětem vlastnického práva řádného subjektu. Internet sám není právním 

subjektem a nemůže provádět žádné právní úkony či povinnosti. Internet ale 

není služba, pouze prostřednictvím Internetu je řada služeb provozována.   

Elektronická pošta – je přístupná každému, kdo může využívat internet. 

E-mail je perfektní pro rychlou komunikaci nejen v práci, ale i s přáteli. Zprávy 

putují bleskově. 
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Databanka informaci – díky webovým stránkám se zpřístupnilo obrovské 

množství informací všem uživatelům internetu. Pomoci speciálních programů – 

webových prohlížečů – se můžeme dostat skoro k jakékoliv informaci. 

Noviny – jsou službou, která urychluje přístup k informacím a šetří kapsu 

uživatele. Každé noviny mají na internetu svoji elektronickou verzi –mnohdy 

aktuálnější a rozsáhlejší, než je verze tištěná. 

Elektronické podnikání – E- businnes. Již v počátku internetu urychlila 

elektronická komerce jeho rozvoj. Firmy jej začaly využívat k reklamě pro své 

výrobky a postupně je i pomoci internetu prodávat. 

Interbanking - Banky začaly nabízet své služby na internetu i v naší 

republice. Zjistit okamžitý stav svého účtu, přesunout peníze na jiný účet, 

zkontrolovat předešlé platby jsou operace, se kterými se setkáváme všichni. 

Diskusní skupiny – často si potřebujeme své názory ověřit, poradit se, 

pak máme možnost přihlásit se do skupiny uživatelů, kteří se zabývají stejným 

problémem. 

Rozhlasové a televizní vysílání – i když jsme daleko z dosahu svých 

oblíbených rozhlasových a televizních vysílačů, můžeme některé pořady 

sledovat na internetu. 

Wap – Wireless Application Protokol umožňuje uživatelům mobilních 

telefonů jednoduchý přístup k obsahu internetu a k mnoha dalším službám. 

 

Internet v České republice se přesunul z fáze revolučního nadšeneckého 

objevování a hledání své tváře do fáze popularizace širokého využití. Tato 

etapa je následována dynamickým růstem nejen počtu každodenních uživatelů, 

ale také kvantitativní a kvalitativní expanzí Internetu jako celku (nejen z hlediska 

informačního a technologického, ale také v oblasti elektronického 

obchodování). 
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3   Základní charakteristika elektronických obchodů 

3.1  Elektronické podnikání 

Nejprve je potřeba vysvětlit dva základní pojmy, které jsou 

s obchodováním na Internetu spojovány.  

• E-komerce : pod tímto pojmem se ve většině případu rozumí 

především prodej či poskytování služeb skrze Internet. V současné 

době se neustále vytváří nová a nová e-komerce řešení a obchodní 

modely. 

• E-business : je pojem řadově širší, zahrnuje nejen prodej a 

poskytování služeb přes Internet a procesy s tím spojené, ale 

znamená transformaci všech procesů uvnitř, ale také vně firmy, 

s využitím moderní technologii na bázi Internetu či webových 

rozhraní, jejichž cílem je podpora a zvýšení efektivity podnikových 

procesů, např. nejrůznější systémy pro správu dat, CRM systémy, 

intranety a extranety atd. 

Zjednodušeně můžeme říci, že pojem e-komerce je podmnožinou pojmu 

e-business. 

Elektronické podnikání dnes představuje celou škálu produktů, aplikací a 

služeb, jejichž společným jmenovatelem je využití elektronických a 

komunikačních kanálů a zejména infrastruktury Internetu pro realizaci 

obchodních procedur a operací. [1] 

Elektronický obchod představuje zcela novou dimenzi obchodování. 

Termíny elektronické obchodování a elektronické podnikání vznikly spontánně a 

jako takové nemají žádnou pevnou definici. Dle některých pramenů je 

elektronické podnikání cílem a elektronické obchodování prostředkem 

k dosažení tohoto cíle 

 

Definice elektronického podnikání dle ISO/EIC, resp.ČSNI : 

„Elektronickým podnikáním rozumíme sérii procesů majících jasně 

srozumitelný účel, zahrnující více než jednu organizaci, realizovaných 

prostřednictvím výměny informací a řízených směrem k vzájemně 

odsouhlaseným cílům, které probíhají pro určitý časový okamžik.“ 
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Tato definice je poněkud omezující, vzájemně odsouhlasené cíle by 

vyřadily z elektronického podnikání většinu marketingových aktivit, které 

probíhají vůči potencionálním klientům aniž by byly jimi odsouhlaseny. 

Odstraněním těchto omezujících podmínek lze elektronické podnikání definovat 

jako sérii procesů sledujících konkrétní cíl, zahrnujících více než jeden subjekt a 

realizovaných elektronickými prostředky. 

Odborníci zabývající se jejich definici se liší jak v pojetí tak ve výkladech. 

Pro mne je nejbližší vymezení tohoto termínu Světovou obchodní organizací 

jako obchodu s výrobky, které jsou prodávány a placeny přes Internet a 

doručovány ve hmotné podobě, tak i obchodu s výrobky, které jsou doručovány 

v podobě digitální.  

3.1.1 Tradiční obchod - přímý a nepřímý elektronický obchod 

Elektronickým obchodem se rozumí série procesů spojených s průběhem 

obchodních transakcí a realizovaných elektronickými prostředky. Právě určité 

odhmotnění obchodních procesů je důležitým aspektem elektronického 

obchodování. Ve většině elektronických obchodů k úplnému odhmotnění nikdy 

nedojde. Nabídku, objednávku, uzavření smlouvy či zaplacení lze provést 

elektronicky, ale výroba a distribuce bude mít často hmotný charakter. 

Veškeré obchody lze rozdělit v závislosti na přítomnost elektronického 

elementu na obchody tradiční (klasické) a na obchody elektronické, které se 

dále člení na přímé a nepřímé. 

Nepřímé bývají označovány jako obchody kvazi-elektronické (forma 

obchodní transakce, kdy si kupující z internetového katalogu vybere zboží, 

vyplní formulář s osobními údaji, zaplatí buď zálohově nebo formou dobírky a 

zboží je mu doručeno prostřednictvím zásilkové služby). Tradiční obchody jsou 

v tomto smyslu charakteristické nepřítomností digitálního, neboli virtuálního 

prvku. Předmětem těchto obchodů jsou hmotné produkty, vystupují v nich fyzičtí 

agenti (kupující/prodávající) a celý obchodní proces má hmotnou formu. Naproti 

tomu elektronické obchody jsou charakteristické právě přítomnosti nehmotného 

prvků. Zatímco u nepřímých elektronických obchodů je rovněž přítomný hmotný 

aspekt, u přímých elektronických obchodů se vše odehrává v čistě digitální 

podobě.  
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U přímého elektronického obchodu docházím k naprosté virtualizaci 

hmoty. Obchodní proces je nematerializovaný, agenti (kupující/prodávající) mají 

digitální podobu, předmětem směny je digitální produkt. K naprostému 

odhmotnění elektronických obchodů dochází pouze v případech, kdy charakter 

předmětu obchodování umožňuje jeho výrobu a distribuci elektronickou cestou. 

Prostřednictvím elektronických prostředků jsou připojeni do nákupního centra, 

kde dochází k výběru zboží z předloženého katalogu, vytvoření a odeslání 

objednávky, potvrzení objednávky se stanovením konečné částky k zaplacení, 

doručení objednaného zboží vč. elektronické verze dokumentace (faktury, 

záručního listu). V tomto případě je Internet nejen místem nákupu, ale i 

distribučním kanálem. 

Příkladem takového obchodu může být tvorba a prodej softwaru, zábava, 

poskytování poradenských služeb. Z toho je patrné, že u většiny elektronických 

obchodů k úplnému odhmotnění nedojde, neboť předmět směny má většinou 

hmotný charakter. 

3.2  Vymezení základních vztahů v elektronickém obchodu 

Elektronické obchody byly z počátku doménou pouze podnikatelských 

subjektů. Dynamický rozvoj Internetu, který do elektronického obchodování 

přinesl nové možnosti, vedl k rozvoji elektronických obchodů mezi jednotlivými 

obchodními firmami i mezi nepodnikatelskými subjekty.  

 

Členění elektronických obchodů založené na charakteru obchodních 

vztahů a účastníků vstupujících do vzájemných obchodních vztahů – podle M. 

Steinové[5]. 

a) průmyslové 

• B2B (business-to-business) - komerční aktivity mezi firmou a firmou, 

resp. obchodníky navzájem, kteří zboží či služby kupují převážně za 

účelem jejich dalšího prodeje či zpracování. 

b) spotřebitelské 

• B2C (business-to-customer) - transakce mezi firmou a konečným 

spotřebitelem. Spotřebitelem může být jak soukromá osoba, tak firma 

či podnikatel. Spotřebitel je subjekt, který zboží kupuje pro svoji 
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vlastní spotřebu, nikoli pro další zpracování či prodej. Jde o typické 

spotřebitelské smlouvy, realizované webovými aplikacemi, virtuálními 

obchody na Internetu. 

• B2R (business-to-reseller) – obchodní vztahy mezi podnikem a 

obchodním zástupcem.- 

• C2C (customer-to-customer) – obchod mezi dvěma neobchodnímu, 

resp. nepodnikateli, jde o e-obchod, kdy prostřednictvím burzy, 

výměny nebo aukce mezi sebou prodávají a nakupují koncoví 

zákazníci. Příkladem mohou být různé webové stránky, na kterých 

mohou uživatelé inzerovat své požadavky (např. www.avizo.cz). 

Servery poskytující tyto služby plní bezplatně roli koncentrátora 

nabídek, moderují obchodní případy, poskytují obchodním stránkám 

prostor v daném obchodním systému. Ve velké většině pak 

představuje internetová tržiště, na nichž se střetávají nabídky a 

poptávky konečných spotřebitelů. V takových případech jde zpravidla 

o zboží tzv. z druhé ruky. 

• C2B (customer-to-business) - obchod, kdy zákazník oslovuje 

podnikatele, jde prozatím o nejméně rozšířený obchod, kdy zákazník 

definuje zboží a maximální cenu a vyzývá obchodníky k podání 

nabídek. Příkladem je prodej letenek nebo hotelových služeb.  

• B2E (business-to-Employee) - vztahy mezi podnikem a 

zaměstnancem – především na bázi interních webových aplikací a 

intranetu. 

c) správní 

• B2G (business-to-government) - obchod mezi firmami a státní 

správou (finančními úřady, pojištěním, orgány místní správy,…). E-

government by také měl zajistit větší efektivitu fungování úřadů Toto 

prostředí je charakteristické svou transparentností a tak patří chvála 

té části veřejné správy, která je ke svým nákupům využívá. Problémy 

zůstávají na straně úřadů, zejména v pomalých procesech přechodu 

na elektronickou verzi agendy a vytváření odpovídajícího 

komunikačního prostředí. 
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• B2A (business-to-administration/authority) - se týká obchodních 

a komunikačních vztahů s veřejnými institucemi. Vztahy na nižší 

úrovni státní správy ( např. místní samospráva). 

Rozhodující význam mají mezi uvedenými typy e- obchodu oblasti B2B, 

B2C a těmi se budu dále zabývat podrobněji. Ve své práci se budu dále 

věnovat problematice prodeje prostřednictvím elektronického obchodu 

konečnému spotřebiteli (B2C). 

3.2.1 Globální a lokální obchody  

Jiří Donát [2] dále dělí podle působnosti elektronické obchody na globální 

a lokální. 

Globální obchody se soustřeďují na komodity doručitelné po celém světě. 

Zaměření na celosvětový trh jim umožňuje dosud nebývalou míru specializace. 

Mohou tak vzniknout obchody i v oborech, které by na žádném lokálním trhu 

nenašly dostatečné množství zákazníků. Ne všechno zboží má však smysl 

nabízet globálně. Pro mnoho komodit by byla případná přeprava při doručování 

příliš náročná a nákladná v poměru k jejich ceně, pro jiné komodity platí, že 

jejich globální nabídky by prostě nedávala smysl (čerstvý chléb nebo výprodej 

zeleniny na trhu). V globálním médiu si mohu dovolit mít širší sortiment než i 

v tom největším kamenném supermarketu. A čím větší sortiment mám, tím lepší 

službu mohu poskytovat svým zákazníkům a odlišit se od konkurence jak 

internetových, tak i klasických obchodů. Staletími prověřené kouzlo obchodu 

spočívá ve snaze vyvolat v zákaznících touhu po zboží, které původně 

nepotřebovali, a umožnit jim si toto zboží ihned zakoupit. [2].  

Lokální obchody naproti tomu získávají svou konkurenční výhodu 

schopností odlišit se v kvalitě doručení zboží v dané lokalitě. Tuto odlišnost 

můžeme hledat jak v lepším řešení distribuce zboží než konkurence nebo 

v odlišnosti v sortimentů, kde nabídne vysokou odbornost a specializaci. 

3.3  Elektronický velkoobchod – B2B 

Obchody B2B jsou nejstarší formou e- obchodu a také formou, která se 

největší měrou podílí na tvorbě produktu. Obchodování mezi firmami je náročný 

a rozsáhlý proces, který spočívá zejména v neustálé komunikaci a výměně 

informací (např. vyjednávání podmínek konkrétního obchodního případu, 
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zasílání poptávek, objednávek, faktur a dalších dokumentů). Pro zjednodušení 

komunikace se ideálním nástrojem stal Internet.  

První formou B2B elektronického obchodování byly obchody uzavírané 

prostřednictvím faxu. Přenos dat, se kterými by se dalo plnohodnotně pracovat , 

však umožnila teprve elektronická pošta. Na systému elektronické pošty, která 

se dnes používá především pro komunikaci mezi osobami, navázaly systémy 

elektronické výměny dat (EDI, XML,..), které v současné době představují 

významný element B2B elektronických obchodů. Podniky obchodující v tomto 

prostředí mohou automatizovat rutinní činnosti v oblasti řízení dodavatelsko - 

odběratelských vztahů jako jsou výměny nejrůznějších dokumentů, přenesení 

informací o obchodních partnerech do vnitropodnikového informačního 

systému. Díky koncentraci nabídky konkurenčních dodavatelů na jedno místo 

mají podniky snadný přístup ke komplexním informacím o zboží. Cenné pro obě 

strany jsou úspory spojené s jednodušším a pohodlnějším způsobem celého 

procesu objednávání zboží. Není nutné tisknout a zasílat katalogy, ceníky a 

nabídky. Dochází k zefektivnění celého obchodního procesu, jehož výsledkem 

je snížení nákladů a snížení administrativy.  

3.4  Elektronický obchod B2C 

Zatímco o elektronickém obchodování v oblasti B2B lze hovořit 

v souvislosti s využíváním systémů elektronické výměny dat již od šedesátých 

let dvacátého století, B2C elektronické obchody se objevily až v souvislosti 

s masovým rozšířením Internetu. Internet se rychle stal základním 

komunikačním médiem elektronického obchodování, přičemž B2C elektronické 

obchody jsou právě na využití Internetu založeny. Dostatečný přístup k tomuto 

médiu je tedy základní podmínkou pro rozvoj B2C elektronického obchodování. 

 

Elektronický obchod B2C poskytuje spotřebitelům tyto služby : 

• Inzerce a speciální nabídky zboží 

• Elektronické katalogy nabízeného zboží a s nimi spojené vyhledávací 

služby 

• Prezentace nabízeného zboží fotografiemi, detailní dokumentace 

produktů 
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• Poskytování odpovědí na dotazy zákazníka a řešení jeho problému 

• Výběr a uložení zboží podle nabídky do virtuálního nákupního košíku 

• Platby elektronickou cestou pomocí kreditních karet, elektronických 

šeků 

Elektronické obchodování přináší tyto efekty: 

• Zvýšení výnosů nabídkou nových produktů a služeb 

(individualizované nabídky, automatická tvorba cen, elektronické 

služby dostupné 365x7x24) 

• Využití nových komunikačních kanálů a proniknutí na nové trhy 

• Lepší a efektivnější kontakty se zákazníky 

• Snížení nákladů – nákladů na prodej a marketing,režijních nákladů 

• Lepší využití zdrojů – vyšší obrátka zásob, snížení skladovacích a 

prodejních prostor 

• Vyšší kvalitu obchodu  

3.5.1 Základní charakteristika B2C elektronických obchodů 

Elektronický obchod typu B2C ve srovnání s tradičním maloobchodním 

prodejem se vyznačuje specifikou katalogového prodeje. Vedle toho má 

virtuální obchod některé unikátní vlastnosti, které vyplývají z jeho elektronické 

formy.  

V tradičním katalogovém prodeji je prodejna obvykle nahrazena tištěným 

katalogem a objednávkovým formulářem. Komunikace mezi prodejci a jejich 

zákazníky probíhá prostřednictvím klasické pošty a distribuce zboží je společně 

s platbou zajišťována kurýrní společnosti.  

V elektronickém obchodě je papírový katalog nahrazen katalogem 

webovým a pro komunikaci se používá webového prohlížeče a Internetu. 

Distribuci a platbu za zboží většinou zajišťují stejně jako v případě katalogového 

prodeje kurýrní služby. V případě digitálního zboží, jako je například software, 

různé multimediální aplikace atd., může být platba i distribuce provedena 

elektronickou formou.  

Na rozdíl od katalogového prodeje je však elektronický obchod 

dostupnější, rychlejší, flexibilnější, multimediálnější, automatizovanější a 

levnější. Ve srovnání s tradičním obchodem není elektronický obchod limitován 
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fyzickým prostorem, a proto může nabídnout širší sortiment, případně se 

naopak vzhledem k neexistenci geografických omezení úzce specializovat. 

Právě neexistence geografického omezení a z toho plynoucí globální rozsah je 

výraznou charakteristikou elektronických obchodů. Dalšími často uváděnými 

přednostmi internetového obchodu jsou možnosti platit za zboží pomoci 

elektronických platebních prostředků a nepřetržitá otevírací doba (24 hodin 

denně, 7 dní v týdnu). 

Významnou výhodu má elektronický obchod také v oblasti uspokojování 

individuálních potřeb zákazníka. Využití informačních a komunikačních 

technologií umožňuje jednoduché vyhledávání, sběr, zpracování a uschovávání 

osobních dat. Právě zpracování osobních údajů představuje důležitý nástroj 

používaný v elektronickém obchodu. Sběr informací o zákazníkových 

potřebách, zálibách, nákupních zvyklostech umožňuje vytvořit profil zákazníka.  

Personalizace elektronického obchodu znamená dynamické přizpůsobení 

chování, obsahu a vzhledu webových stránek individuálnímu spotřebiteli. 

Nejčastějším příkladem personalizace elektronického obchodu je generování 

obsahu webových stránek na základě historie nákupů a chování zákazníka, na 

základě údajů, které o sobě zákazník uvedl při registraci. Těchto informací se 

pak využívá k nabídce produktů a služeb, u nichž lze předpokládat zájem 

zákazníka nebo k volbě obchodní strategie, tzn. nabídky s důrazem na cenu, na 

kvalitu nebo na design. Obsah týchž webových stránek je proto pro různé 

zákazníky různý.  

Profil zákazníka je využíván nejen ke zlepšení obsluhy, ale také při cílené 

inzerci, kdy je pravděpodobnost zaujetí reklamou ze strany uživatele mnohem 

větší, než při masové inzerci zaměřené na široké spektrum potencionálních 

zákazníků.  

B2C je obchodní model zaměřený především na koncového zákazníka, na 

jeho získání a hlavně získání jeho objednávky. Jedná se o nejznámější a 

z pohledu laické veřejnosti nejrozšířenější model elektronického obchodu.  

Nákup pak probíhá tak, že kupující ukládá vybrané zboží do virtuálního 

nákupního košíku, přičemž může jak přidávat, tak odebírat zboží, vybere si 

z nabídky internetového obchodu způsob zaplacení a doručení zboží. 

Zákazníkovi je předložen účet včetně daně, poštovného, dopravy, slev. Pokud 
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zákazník s účtem souhlasí, je buď přímo vyzván k zaplacení nebo je mu 

oznámeno předpokládané doručení zboží.  

Stále více lidí v současné době používá při rozhodování o nákupu určitého 

výrobku či služby Internet, především jako primární zdroj informací o nabídce. 

Tito lidé hledají detailní informace o daném výrobku, jeho ceně, technických 

parametrech a porovnání vlastnosti. Většinou však poté preferují nákup 

v tradičním obchodě, kam už přicházejí jako informovaný zákazník, který ví, co 

chce. Menší část se rozhodne pro nákup prostřednictvím elektronického 

obchodu. Jakmile uživatel uskuteční svůj první on-line nákup úspěšně a je 

spokojen, je zpravidla velmi vysoká pravděpodobnost, že se stane pravidelným 

zákazníkem elektronického obchodu. 

3.5.2 Nejvýznamnější druhy elektronického obchodování  

• Elektronický obchod (e-shop) je nejběžnější formou realizace 

elektronického obchodování a jedná se o přímou analogii k obchodu 

„kamennému“ 

• Elektronický obchodní dům sdružuje různou formou soustavu řady 

obchodů např. pod společnou zavedenou značkou, společnou 

reklamou. Míra integrace jednotlivých obchodů do společného 

obchodního domu může být velmi různá. Pro jednotlivou firmu účast 

v elektronickém obchodním domě předpokládá především úsporu 

nákladů, času a práce spojené s budováním a provozem vlastního 

elektronického obchodu a přínos lepšího prodeje v rámci již 

zavedeného a navštěvovaného obchodu. Pro zákazníka to znamená 

bohatší nabídku zboží a lepší doprovodné služby. 

• Elektronická burza (e-procurement) je nabídkou a zprostředkováním 

zboží a služeb. Může být doplněna o navazující služby, např. o 

interaktivní vyjednávání nebo zajištění všech operací spojených 

s uzavřením smlouvy. 

• Elektronická aukce je obdobou mechanismu tradiční burzy. Forma 

prezentace draženého zboží může být různá. 

• Informační broker je zvláštním druhem zprostředkovatele, 

specializovaného na vyhledávání a sestavování specifických souborů 
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informaci. Může sledovat specifické trhy, vyhledávat unikátní výrobky. 

Tato služba není v ČR příliš známá. 

 

Marketing internetového obchodu J.Hlavenka[3] rozdělil do dvou části : 

1) Získání člověka k návštěvě obchodu 

2) Přimění návštěvníka, aby koupil 

 

Jestliže chce internetový obchod přimět potencionálního zákazníka 

k návštěvě, musí se stále připomínat, nestačí pouze jediná reklamní kampaň. 

Hlavenka [3] doporučuje oslovovat jednotlivé cílové skupiny zákazníků, uvádět 

novinky a slevy, využívat kromě klasické bannerové reklamy i další metody 

internetového marketingu, dbát na pečlivou indexaci obchodu ve vyhledávačích 

a katalozích, vytvářet aliance. 

Přimět návštěvníka k nákupu je v podstatě obtížnější. Vyžaduje to nejen 

mít kvalitní vyhledávací systém, ve kterém se zákazník dobře orientuje a vybere 

si zboží, pro které přišel, ale také zaujmout návštěvníka, který nic nehledá. 

Takový zákazník musí být upoután titulní stránkou nabízející nejširší výběr, 

nejlepší ceny, gigantické slevy …. 

Velký význam v internetovém prostředí mají bohaté informace o 

nabízených produktech a informace ve formě názorů spotřebitelů na konkrétní 

produkt. 

Elektronický obchod je pro prodejce a postupně i pro spotřebitele velmi 

perspektivní cestou, i když samozřejmě nelze tvrdit, že by měl kompletně 

nahradit dnešní klasické obchody a obchodní domy. Pro zachování klasického 

prodeje existuje řada sociálních, psychologických a dalších důvodů. Atraktivita 

elektronického obchodu ve vztahu ke konečným spotřebitelům se proto bude 

výrazně lišit i podle druhu zboží.[1]  

Využití Internetu jako distribučního kanálu má pochopitelně také své 

nevýhody. Těmi jsou anonymita prodeje a různá rizika spojená s elektronickými 

platebními prostředky, osobními daty spotřebitelů, seriózností prodávajícího. 

Právě bezpečnostní rizika, subjektivní i objektivní, představují jednu 

z problematických oblastí B2C elektronického obchodu. Poměrně velkým 

problémem internetových obchodů je skutečnost, že přes možnosti on-line 
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plateb zůstává nejpoužívanějším způsobem placení za zboží dobírka. Při tomto 

řešení prodejce musí zboží odeslat a potom čekat, zda si jej zákazník 

převezme. V nejhorším možném případě prodělá na balném a poštovném. 
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4   Internetový obchod  

Nákup přes Internet má za sebou své první nesmělé krůčky. Počet 

českých on-line obchodů a obchodních domů se pohybuje řadové kolem dvou 

tisíc. Ne všechny prodejny jsou ale v provozu schopny reagovat na požadavek 

zákazníka. Další marně čekají na objednávku i několik týdnů. 

 

Vodítkem při hodnocení, zda začít internetový projekt připravovat jsou 

otázky podle Davida Kozáka, publikované na serveru e-commerce : 

• Mohu prostřednictvím Internetu oslovit své zákazníky? 

• Mají vůbec zákazníci k Internetu přístup? 

• Bude pro mé zákazníky možnost komunikovat se mnou po Internetu 

zajímavá? 

• Co mohu zákazníkům nabídnout díky Internetu nového? 

• Mám co na Internetu publikovat? 

Jestliže po zodpovězení předchozích otázek jste přesvědčeni, že pro vaši 

firmu má Internet význam, můžete  svůj internetový projekt realizovat. 

4.1  Statistické šetření a grafy 

Na otázku, kdo jsou a kolik je uživatel českého Internetu odpověď není 

snadná. Přestože existuje řada výzkumů a statistik, které se zaobírají právě 

touto problematikou, jejich výsledná data se liší, často velmi podstatně. V rámci 

své analýzy jsem získala informace publikované na internetových stránkách 

s mediální problematikou – ČSÚ. 

Český statistický úřad uskutečnil ve 2. čtvrtletí 2007 šetření o využívání 

informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci, 

které bylo založeno na modelovém šetření Eurostatu (Community Survey on 

ICT Usage in Households and by Individuals 2007) určeného pro šetření v 

jednotlivých členských státech EU. Šetření se zúčastnilo 7059 domácnosti a 

9907 jednotlivců ve věku 16 a více let. Referenční období prezentovaných 

údajů je v případě domácností – 2.čtvrtletí 2007, v případě jednotlivců – 

většinou poslední 3 měsíce v období šetření. Šetření bylo zaměřeno především 

na získání údajů o vybavenosti domácností a jednotlivců informačními a 

komunikačními technologiemi a o způsobu využívání těchto technologií 
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(především Internetu) a navazovalo na šetření uskutečněná Českým 

statistickým úřadem v letech 2003 až 2006. 

Cílem šetření : 

• Zjištění vybavenosti domácností informačními a komunikačními 

technologiemi (osobní počítač, připojení k Internetu, způsob připojení 

k Internetu) 

• Zjištění struktury uživatelů Internetu podle pohlaví, věku 

• Zjištění použití Internetu jednotlivci (cíl a povaha činností 

prováděných prostřednictvím Internetu) 

• Zjištění typů zboží prodávaných v internetovém obchodu 

• Zjištění preferencí zákazníků internetových obchodů 

4.1.1 Využití počítačů 

Téměř 40% domácností (1,7 mil.) v ČR je vybaveno osobním počítačem a 

32% domácností (1,35 mil.) má připojení k Internetu. Počet domácností 

vybavených osobním počítačem a připojením k Internetu v letech 2003 až 2007 

výrazně vzrostl Z domácností, které mají osobní počítač, využívá možnost 

připojení k Internetu 81%.  

Graf č.4.1  Vybavenost domácností osobním počítačem a připojením k 

Internetu

Zdroj:CSU, 2007     
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4.1.2 Uživatelé Internetu 

Graf č.4.2 Procento uživatelů Internetu, podle pohlaví a věku 

Zdroj: ČSÚ, 2007 

 

Podle ČSÚ nejvíce uživatelů Internetu jsou muži. To samozřejmě 

neznamená, že i tolik mužů nakupuje přes Internet. 49% mužů (4,4 mil. 

jednotlivců) někdy použilo Internet. 45% populace ve věku 16 a více let (3,9 mil. 

jednotlivců) jsou uživatelé Internetu  Počet uživatelů Internetu v letech 2003 až 

2007 výrazně vzrostl. Zaznamenány byly značné rozdíly v používání Internetu 

podle věku. Nejvíce Internet využívají osoby ve věku 16-24 let (82%). S 

přibývajícím věkem počet uživatelů Internetu klesá.  

4.1.3 Činnosti na Internetu 

K nejpopulárnějším činnostem na Internetu patří komunikace a 

vyhledávání informací. Jednou z nejčastějších aktivit je e-mailování – v 

posledních 3 měsících přijalo nebo odeslalo e-mail 86% uživatelů Internetu. 

Dalšími častými aktivitami jsou vyhledávání informací o zboží a službách (77% 

uživatelů Internetu). V 2007 výrazně vzrostl zájem o on-line služby, zejména o 

internetové bankovnictví a nákup přes Internet.  
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Graf č.4.3 Činnosti prováděné prostřednictvím Internetu 
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 Zdroj : ČSU, 2007 

4.1.4 Nakupování přes Internet 

Graf č. 4.4  Procento jednotlivců, kteří nakoupili na Internetu, podle 

pohlaví a věku 

 

Zdroj: ČSÚ, 2007 

Prostřednictvím internetu již nakoupilo alespoň jednou 17% uživatelů 

internetu V posledním roce nakoupilo přes internet 15% populace (1,3 mil. 

jednotlivců) ve věku 16 a více let. Průměrný věk uživatelé Internetu je 28 až 30 

let. Celkem by podle statistik letos mělo mít novou zkušenost s e- nakupováním 

kolem 360 tisíc lidí. Třetina všech on-line nakupujících je ve věkové skupině 25-

34 let. Zejména nejmladší generace má zájem o on-line hraní (stahování) her, 

stahování hudby, filmů, videa.  
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Nakupování on-line však sebou přináší také řadu problémů. Hlavním 

důvodem, který odrazuje od virtuálního nakupování , je nemožnost výrobek cítit, 

dotknout se ho nebo jej vyzkoušet. Velké nedostatky jsou spatřovány také 

v procesu doručení objednaného zboží  

 

Graf č. 4.5  Potíže při nakupování  

Zdroj:ČSU, 2007 

 

Graf č.4.6  Výhody nakupování 

Zdroj: ČSU, 2007 

 

Výzkum se zabýval také výhodami, které lidé spatřují v možnosti 

nakupovat přes Internet. Za nejvýznamnější přínos možnosti on-line nákupu 

respondenti ve 25,2% uvedli úsporu času. 
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4.1.5 Sortiment  

 

Graf č. 4.7 Sortiment  
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V nákupních preferencích českých internetových zákazníků se odehrály 

během jednoho roku interesantní změny. Donedávna byly jasně nejoblíbenější 

knihy a elektronika, letos alespoň podle statistiky zaznamenaly překvapivou 

ztrátu: knihy ztratily osm procentních bodů (stejně jako počítačový software), 

elektronika dokonce devět. Ale i další komodity neuspěly (oblečení), nebo 

stagnují. Nakupující mají největší zájem o elektroniku, služby v oblasti 

cestování a ubytování, knihy, učebnice a časopisy, bílou techniku. Muži ve 

srovnání se ženami výrazně více nakupují elektroniku, počítačový software a 

hardware. Naopak - ženy výrazně více nakupují kosmetiku a oblečení. 

Uvedla jsem jen stručně aktuální obecné informace o činnostech a o 

sortimentu prodávaného zboží na internetu. Podrobnější fakta budou dále 

v přílohách č.1 a č.2 této práce. 

Těžko říci, čím si tento trend vysvětlit, když na webu nakupuje více lidí. 

Důvodem může být to, že spotřebitelé už mají nakoupeno tradiční zboží a čím 

dál více dávají přednost nabídce specifičtějších produktů, které již e-shopy 

nabízejí.. 
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4.2  Vyhodnocení  

Každá úvaha o podnikání s využitím Internetu musí mít možnost se opřít o 

co možná nejdůkladnější znalost uživatelů Internetu jako potencionálních 

zákazníků. Na základě statistických šetření ČSÚ a provedených analýz se 

pokusím vytvořit takovou prodejní strategii, která by dokázala přilákat a udržet 

zákazníky. Klíčovým subjektem na Internetu je z pohledu mé práce návštěvník. 

Podmínkou úspěchu internetového projektu je proto poznat co chce, jak myslí, 

co hledá, proč a jakým způsobem. Má- li se návštěvník stát zákazníkem, musím 

ho poznat. Musím velmi pečlivě zvažovat všechny části tzv. maloobchodního 

mixu. Jedná se o náš budoucí cílový trh, musím se rozhodnout co budeme 

prodávat, jaké služby budeme k prodeji poskytovat, za kolik budeme prodávat, 

jak budeme komunikovat se zákazníky, jak bude náš obchod vypadat a 

fungovat. Toto všechno bychom měli mít promyšlené dřív než se pustíme do 

realizace. 

4.2.1 Rozhodnutí o cílovém trhu 

Chceme-li, aby obchod byl úspěšný, musíme si předem zvolit svou cílovou 

skupinu zákazníku. Vymezit si spotřebitele, na kterého svou činnost zaměříme. 

Díky globálnímu charakteru Internetu nejsme omezení spádovou oblastí a 

lokální konkurenci. Náš zákazník může být v podstatě kdokoliv, bez ohledu na 

region. Dokud nemáme cílový trh určen a charakterizován, nemůžeme činit 

žádná další rozhodnutí o sortimentu, vzhledu prodejny, propagaci, ceně.  

Pro správnou volbu cílové skupiny budu vycházet ze struktury uživatelů 

Internetu. V současné době jsou to zejména muži, kteří jsou pro obchodníka 

zajímaví, ale s rostoucím významem ženských uživatelů Internetu jejich 

dominantní postavení bude klesat. Nejvhodnější a největší cílovou skupinou se 

mi jeví populace ve věku 27 – 35 let. Tito lidé uzavírají manželství, případně 

trvalá partnerství ( v současné době je nejpravděpodobnějším věkem uzavření 

sňatku 25 – 29 let a sňatkový věk se zvyšuje), zařizují si byt, mají děti.  

Další možnosti je soustředit se na určitou komunitu. Takový obchod je 

méně ohrožen konkurencí, ale také nebudeme mít žádný závratný zisk.  
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4.2.2 Rozhodnutí o sortimentu výrobků 

Jedním ze základních předpokladů vybudování úspěšné prodejny na 

internetové síti, je vybavit ji sortimentem, který odpovídá požadavkům vytyčené 

cílové skupiny. K internetové prodejně neoddělitelně patří tyto výhody - 

nabízení specialit, výběr z širokého spektra výrobců konkrétního produktu, 

poskytnutí odborné pomoci, rady, celková atmosféra prodejny přizpůsobená 

prodávanému produktu. Možnosti Internetu dovolují nabídnout zákazníkovi 

velké množství různých druhů produktů bez vysokých nákladů na vystavení 

zboží, na pronájem prodejních ploch či nákladů na prodejní sílu. Domnívám se, 

že pro zákazníka je pohodlnější najít na jednom místě více různých výrobků . 

Námi vybranou cílovou skupinu tvoří lidé ve věku 27-35 let. Lidé v tomto 

věku většinou zakládají rodinu, zařizují si byty a proto sortiment, který  bude 

prodejna nabízet musí být pro ně. Nepředpokládám, že nábytek bude 

nakupován přes Internet, ale  velký prostor pro internetový prodej vidím 

v ostatním vybavení bytu , bez kterého se dnes žádná domácnost neobejde. Na 

základě předpokladu,že jsou to lidé, jejichž pracovní doba se kryje s otevírací 

dobou tradičních specializovaných obchodů lze soudit, že pro mladé páry je 

časově výhodnější si tento typ zboží nakoupit ve virtuální prodejně, než volný 

čas trávit v obchodech.  

Doporučený sortiment : 

• software,hardware 

• hudba,hudební nosiče 

• knihy 

• malé a větší domácí spotřebiče (kávovary, mixery, kuchyňské roboty, 

varné konvice…) 

• bytové doplňky (poličky, stojany, květináče, židle, garnýže…) 

• nádobí (talíře, skleničky, příbory…) 

• bytová galanterie ( záclony, závěsy, ložní prádlo, povlečení…) 

• nářadí potřebné v domácnosti 

• dětské zboží ( postýlky, hračky, kočárky…) 

 

Nedoporučuji nabízet pouze atraktivní zboží – zajistíme si sice vysoký 

prodej, ale může to vést ke zklamání lidí, hledající normální běžný sortiment. 
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Máme-li sortiment oborově specializován, musíme nabídnout více než speciality 

a nedostatkové zboží. 

V současné době panuje trend udržování zdravého životního stylu a 

aktivního využití volného času, který právě lidé v této věkové skupině sledují. 

Proto doporučuji sportovní vybavení. Na sportovní potřeby je zaměřeno pouze 

necelých 5% internetových obchodů. 

Ještě se zmíním o velmi důležité skupině potencionálních zákazníků, kteří 

díky svému pracovnímu vytížení nestíhají časově navštěvovat kamenné 

obchody a proto ve velké míře využívají právě internetové obchody. Nakupují 

převážně software, hardware, elektroniku, bílou techniku, služby spojené 

s cestovním ruchem.  

U produktů založených na Internetu je výrazná potřeba inovace. Chce-li 

prodejna udržet návštěvnost, musí neustále obměňovat obsah. Pro muže nabízí 

Internet velkou škálu sortimentu, ale nesmíme zapomínat na ženy, jejich podíl 

na nákupech on-line se zvětšuje, zatímco specializovaného sortimentu pro ženy 

není příliš mnoho. 

4.2.3 Rozhodnutí o službách 

Největším problémem na Internetu je hrozba nákupu „zajíce v pytli“, ale 

zároveň to může být i největší výzva, abychom problém obrátili ve svůj 

prospěch, ve svoji výhodu. Zákazníka zajímá, co vlastně kupuje, pokud přesně 

nezná zboží, které hodlá přes Internet koupit, nepřesvědčíte ho stručným 

uvedeným jménem zboží a ceny a nesrozumitelnými kódovými čísly. Základem 

je a bude obrázek nabízeného produktu. Nedoplníte-li zboží podrobnými 

informacemi, zákazník začne hledat jinde a už se nevrátí. Tyto informace 

(technické parametry zboží, fotografie, údaje o slevě, atd.) má, ale i kamenný 

obchod, proto na Internetu musíme jít dále. Dodat informace srovnávající, 

nezávisle a kriticky hodnotící, doporučující, uvádějící souvislosti, pomáhající ve 

využití produktu. Internetový obchodník nenabízí pouze zboží, ale také vlastní 

prodej elektronickou cestou. Musí tedy informovat nejen o svém sortimentu, ale 

také o obchodních, záručních a reklamačních podmínkách 

Pro zákazníka jsou podstatné a často rozhodnou o vzniku objednávky 

krátké dodací lhůty. Mnoho prodejců téměř nadsadí dodací lhůty, aby je vždy 

s jistotou splnili, ale zákazník chce utratit peníze právě teď a zboží mít co 
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nejdříve. Dnes jsou standardem dodací lhůty 5 – 10 dní, u speciálních položek 

zboží, které nejsou běžně dostupné 10 – 15 dní.  

Za velice účinné, zejména z hlediska upoutání pozornosti zákazníka jsou 

komentáře a žebříčky zboží. Je možné požádat zákazníka při koupi o jeho 

názor na zboží.  

Svou roli hrají také náklady na dopravu zboží. V problematice dodání 

zboží dnes tradiční obchody vedou nad prodejnami internetovými. Vysoké ceny 

doplňkových služeb – poštovné, balné – může vést k negativnímu dojmu 

z celého nákupu a negativním referencím. 

Při oslovení vybraného cílového trhu doporučuji poskytovat základní 

nabídku ze svého sortimentu s výraznými slevami (10 -25 %). Na výhodnost 

nabídky je nutno zákazníky stále upozorňovat např. použitím procent u slevy, 

přeškrtnutím běžných cen. Mezi další služby můžeme ještě zařadit mimořádné 

slevy, doprodeje, záruku vracení peněz. 

4.2.4 Rozhodnutí o ceně 

Právě cena je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících konečné rozhodnutí 

spotřebitelé. Internetový zákazník si může velmi pohodlně a v podstatě za 

několik málo okamžiků porovnat ceny jednotlivých obchodníků a vzhledem k 

tomu, že český zákazník zatím neumí ocenit ostatní hodnoty nákupu na 

Internetu, než jen nízkou cenu (hlavně pohodlí a rychlost nákupu), jsou ceny na 

Internetu stále stlačovány na minimum Výjimku tvoří luxusní zboží a zboží, 

jejichž koupě je prestižní záležitostí. Postupem času se začaly akceptovat další 

výhody elektronického obchodování – sortiment a přidané informace. Také se 

ukázalo, že investice do udržování a propagace obchodu jsou daleko větší a 

tím není možno docílit nejnižší ceny. Mnozí prodejci dávají zboží pod cenou, 

aby přilákali zákazníky. Také proto je většina internetových obchodů ve ztrátě a 

čeká až dosáhne obrovské zákaznické obce a potom začne vydělávat. Vliv na 

zákazníky má způsob a úroveň plateb za zakoupené zboží.  

Způsoby platby : 

Platba na dobírku - dnes patří k nejužívanějším způsobům plateb, virtuální 

prodejny postupně přecházejí na jiné formy úhrady zboží 
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Platba v hotovosti při převzetí zboží – s rostoucím využitím dodávek zboží 

prostřednictvím dopravních společností, případně vlastní dodávkové firmy, se 

úhrada v hotovosti  dnes.využívá výrazněji  

Platba na bankovní účet – úhrada zboží na bankovní účet prodejce 

Platba prostřednictvím úvěrových karet – v současnosti se využívají různé 

kreditní karty – OK karta., HomeCredit.. 

On-line platby prostřednictvím banky –možnosti využití Internetu v přímém 

bankovnictví.  

Platby prostřednictvím platební brány Citibank – platební kartou JuicePay 

nebo kartou Citicard, která automaticky přesměruje kupujícího na platební 

bránu Citibank. 

Platba platební kartou- zákazníkovi je na stránkách prodejny k dispozici 

potvrzující formulář. V tomto formuláři je třeba vyplnit příslušné údaje a 

v případě souhlasu s převodem částky potvrdit svým podpisem. Vyplněný 

formulář odfaxovat na faxové číslo prodejny. Ta po obdržení řádně vyplněného 

formuláře, ověří v bankovním ústavě schválení transakce. 

GSM Banking – platba prostřednictvím mobilního telefonu, pokud má klient 

službu GSM banking zřízenou u své banky, může získávat kdykoli, snadno, 

rychle a bezpečně informace o svém účtu, provádět bankovní transakce a 

využívat dalších služeb. …(více příloha č.3) 

Mikroplatební systém – systém umožňující tento způsob platby na českém 

internetu je I like Q (www.ilikeq.cz), ILIKEQ je transakční systém s virtuální 

měnou Q. Tuto měnu lze různě získávat a vydělávat a na druhé straně utrácet. 

Obdobný systémem jsou fazole (www.fazole.cz). 

Internetové obchody směřují úhrady koupeného zboží směrem 

k internetovému bankovnictví a lze předpokládat, že tento trend bude sílit. 

Tradiční způsob úhrady zůstane doplňkovou službou a dominantní postavení 

získají bezhotovostní platby.  

 

Pokusila jsem se ukázat, že Internet díky svým jedinečným vlastnostem 

patří ke klíčovým faktorům dalšího rozvoje ekonomiky. Internetové prostředí 

nabízí obchodníkovi šanci realizovat své nápady a originální myšlenky bez 

nutnosti velkých počátečních investic. Nabízené služby však musí odpovídat 

přáním a potřebám zákazníka. Každá úvaha o podnikání s využitím Internetu 
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musí mít možnost se opřít o co možná nejdůkladnější znalost uživatelů 

Internetu jako potencionálních zákazníků. Internetový zákazník je mnohem 

náročnější na informace, očekává mnohem  podrobnější údaje o zboží , vychází 

z toho, že na Internetu může najít jakékoliv informace a to se odráží na jeho 

nákupech. Při hledání zboží či služby je zákazník zvyklý na širší možnosti 

srovnání mezi konkurenčními nabídkami - proto je důležitá podpora prodeje. 

Spotřebitelé nakupující na Internetu mění virtuální obchod i z důvodu malého 

cenového zvýhodnění . Velmi populární jsou množstevní slevy, soutěže, loterie, 

hry, členské programy, výrobky zdarma, dárky, výrobky za zvýhodněnou cenu, 

dárkové certifikáty, vzorky. Všem těmto skutečnostem musí obchodník 

přizpůsobit strukturu a podobu svého obchodu. 

Rozhodnete-li se pro tento druh obchodu, nemůžete očekávat obrovské 

zisky. Váš obchod musí být mezi návštěvníky oblíben a vyhledáván a to chce 

svůj čas. Neustále musíte být v souladu s rychle se měnící dobou. Velkou 

výhodu a příslib do budoucna vidím v nově rostoucí internetové generaci, která 

už má určité zkušenosti s nakupováním na Internetu a v dnešní uspěchané 

době tyto služby využívá. Pro ně je úspora času, pohodlí domova a široké 

možnosti srovnávání důležitou pohnutkou k těmto nákupům.  

Další plus pro úspěšné internetové obchodování je stále rychlejší rozvoj a 

vzrůstající kvalita služeb a prodeje .  
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5.   Možnosti vytvoření elektronického obchodu 

Jestliže jsme si všechny předcházející náležitosti promysleli a ujasnili, 

vytvořili si určitou obchodní strategii, máme skoro polovinu práce za sebou. 

Máme-li vše promyšlené a postupujeme podle určitého plánu je práce rychle 

hotová a můžeme jen očekávat pro vás příznivé výsledky a zisky. Pustit se ale 

bezhlavě do nějakého podnikání může, a nakonec ve většině případu to tak 

opravdu je, skončit s úplným fiaskem a my na tom akorát tratíme.  

Elektronický obchod zahrnuje veškeré aktivity spojené s prodejem zboží 

nebo služeb přímo konečným spotřebitelům pro jejich osobní použití. Lze jej 

charakterizovat jako oblast neustálých změn. Stále se musí přizpůsobovat 

měnícím se potřebám a přáním zákazníků. Zároveň se jedná o silně 

konkurenční prostředí. Musíme si uvědomit, co nám rozhodnutí pořídit si 

internetový obchod může přinést a co naopak můžeme ztratit. Jako u každého 

podnikatelského záměru můžete tratit na dvou frontách: peníze a čas. 

Na rozdíl od kamenných obchodů, kde jdou prvotní investice do několika 

řádových cifer, je zřízení internetového obchodu relativně levnější záležitostí. 

Levnější je jak získání prostoru – pořizujeme si pouze virtuální místo, tak i 

vybavení obchodu – opět jde pouze o nehmotné statky = software. Cest, jak 

získat internetový obchod je několik. Některé jsou levnější, některé dražší, ale 

zcela i ta nejdražší varianta zřízení e-shopu bude podstatně levnější, než 

nejlevnější varianta zřízení rozumného kamenného obchodu. 

Zřizovat kamenný obchod je velmi časově náročná práce. Lze jen těžko 

paušalizovat tuto práci do konkrétních časových jednotek, ale existují zcela 

evidentní rozdíly: kamenný obchod nezařídíte od svého stolu, pouze s 

počítačem připojeným k Internetu a telefonem. K postavení internetového 

obchodu, nevyužijeme-li profesionálních služeb firem, které se touto 

problematikou zabývají, je potřeba nemalých odborných znalostí .Pro lepší 

představu to můžeme přirovnat ke stavbě obchodu. Představme si holou louku 

= místo na serveru. K louce je potřeba přivést inženýrské sítě = připojení k 

Internetu. Na louce je potřeba postavit dům se vším všudy = software 

internetového obchodu. No a ve finále je potřeba v domě poskládat regály, 

naplnit je zbožím, upravit obchod po marketingové stránce a nakonec přijmout 

prodavače.  
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Získat můžeme – spokojené platící zákazníky = peníze. Dalo by se říci, že 

internetový obchod je zlatý důl. Za relativně nízké náklady máme možnost 

oslovit několikanásobně větší základnu zákazníků – v podstatě kohokoli z 

celého světa. Dnes už jsou i takové spolupráce, kdy si obchodník postaví 

elektronický obchod, aniž by měl zboží a dohodne se s jiným obchodníkem, že 

veškeré objednávky bude předávat k vyřízení jemu a sám bude pouze 

inkasovat provize z prodeje.  

Ztratit ale můžeme jako u každého obchodního záměru – vše, co jsme 

investovali. Jestliže máte zajímavý podnikatelský záměr a zjistili jste, že vám 

nehrozí žádná konkurence je to neobvyklé. Může to znamenat, že na trhu není 

dostatek prostoru pro reálný projekt. Je také pravděpodobné, že když začnete 

podnikat, vystavíte se vážnému riziku protiútoku ze strany již zavedených firem. 

Mohou snížit ceny, narušit vaše dodavatelské zdroje, kritický zhodnotit váš 

obchod, odlákat zákazníky [4]. 

Dnešní trh nám nabízí několik možnosti vytvoření elektronického obchodu. 

Základní úvahou při tomto rozhodování by mělo být, jak by měl obchod vypadat, 

jakou by měl splňovat funkcionalitu a v neposlední řadě také to, kolik si 

můžeme dovolit vynaložit finančních prostředků. Poslední bod je totiž poměrně 

důležitý, protože ceny jednotlivých řešení se velmi liší - pohybují se takřka od 

nuly, přes desítky tisíc až po statisíce korun. Výdaje na zřízení internetového 

obchodu silně rostou. Už nestačí obchod sestávající se z pár stránek, katalogu 

a košíku. Internetový obchod si můžeme samozřejmě buď vybudovat sami nebo 

si ho můžeme nechat postavit od profesionální firmy, kterých je několik a 

samozřejmě i jejich nabídky se různí 

Profesionální firmy nám nabízejí vyřešení tohoto problému: 

• Zakázkové  řešení na klíč – přizpůsobení na míru zákazníka a 

dodání na klíč 

• Tzv. krabicový systém - komerční aplikace jednoduché i složitější 

Co by nemělo chybět v žádném druhu řešení obchodu: 

• Standardní účetní programy 

• Marketingová podpora prodeje zboží 

• Neomezený prostor pro databázi prodejny 

• Automatizace úpravy internetových stránek 



 39 

• Zpracovávat platební karty 

• Technickou podporu 

• Pravidelné zálohování dat 

5.1  Zakázkové řešení na klíč  

Jestliže si vybereme pro vytvoření vlastního elektronického obchodu 

zakázkové řešení, musíme počítat s několika týdny až měsíci implementace. 

Samotnému programování předchází důkladná analýza funkčnosti celého 

procesu prodeje zboží zákazníkovi (od jeho první návštěvy v obchodě, přes 

zobrazování katalogu, vkládání položek zboží do virtuálního košíku až po 

potvrzení objednávky). Analýza procesu je velmi složitou a hlavně nezbytnou 

součástí návrhu systému. Proto se na analýze z větší části podílí i dodavatel 

systému, který upřesňuje požadavky zákazníka, aby byla jeho představa 

systému maximálně uspokojena, protože následná implementace další 

funkčnosti do zakázkových řešení je zpravidla velmi složitá a tím i velice 

nákladná.  

Dále musí mít obchodník představu o grafické podobě svého obchodu, 

protože i ta se dotýká samotné implementace. Jedná se především o způsoby 

zobrazení nabídek zboží, oddělení obchodu a dalších elementů, rozvržení 

vstupních formulářů a jejich vzájemné propojení apod. Dále nesmíme 

zapomenout na to, že zakázková řešení je nutné dlouhodobě testovat předtím 

než je možné produkt nasadit do ostrého provozu, protože systém od počátku 

procházel bouřlivým vývojem, a je zde tedy vyšší pravděpodobnost, že 

obsahuje chyby.  

Pro provoz zakázkového řešení je pak zpravidla nutné mít ještě i vlastní 

infrastrukturu, na které celý systém běží. To znamená zejména kvalitní 

aplikační a databázový server a poté samozřejmě rychlou konektivitu k 

Internetu. Dodavatel zakázkového řešení je většinou schopen všechny nutné 

prostředky obstarat, popř. zajistit webhosting nebo serverhosting u 

renomovaných firem s 24 hodinovým dohledovým centrem.  Zakázkové řešení 

kompletně splní jakékoliv požadavky obchodníka na jeho internetový obchod, 

ovšem jeho implementace je složitá a jak časově tak i finančně velmi náročná. 

Druhým velkým neduhem těchto řešení je tzv. morální zastarávání. Jakákoli 
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nová funkce nebo vlastnost, se kterou se nepočítalo na začátku vyžaduje zásah 

do jádra systému. 

5.1.1 Výhody a nevýhody  

Internetový obchod na klíč : 

+ předchází-li implementaci důkladná analýza potřeb, je ve výsledku 

internetová prodejna velmi kvalitní  

+ ovládání a správa prodejny zcela vyhovuje vašim představám a 

požadavkům  

+ zpravidla lepší přístup poskytovatele řešení k zákazníkovi  

- řešení je časově náročnější  

- cena projektu je vždy podstatně vyšší  

- bez důkladné analýzy v podstatě zanikají veškeré výhody tohoto řešení  

- toto řešení "morálně" velmi rychle zastarává. Vývoj internetových aplikací 

jde poměrně rychle kupředu a obchody stále nabízí nové a nové funkce. 

Obchod na klíč je zpravidla jednorázová záležitost a vývoj nových funkcí je 

velmi nákladný  

- při nespokojenosti je horší přechod na jiné řešení, vzhledem k již 

vynaloženým investicím  

- jakákoli změna (ekonomický systém, nové druhy plateb, ...) je vždy 

náročná 

5.2  Krabicový systém  

Naproti tomu již hotová řešení, která vychází z dlouholeté praxe provozu a 

neustálého vývoje a zdokonalování, umí pokrýt drtivou většinu potřeb a nároků 

obchodníků. Tato řešení mají zásadní konkurenční výhodu: systém musí 

uspokojit širokou škálu zákazníků napříč všemi druhy sortimentu a tím pádem 

musí nabídnout velmi rozsáhlou funkčnost. Umí-li navíc poskytovatel tohoto 

řešení nabídnout i zakázkové úpravy systému podle specifických požadavků 

zákazníka, stává se z tohoto systému dokonalý nástroj pro profesionální e-

byznys. Z tohoto důvodu dá většina budoucích obchodníků  přednost této 

možnosti, tj. využije některý z existujících systémů elektronického obchodování. 

Krabicový systém se ve většině případu dělí na dvě části : 
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1 – klientská část – je zdarma, tuto část si můžeme sami upravovat, 

doplňovat, vytvářet, naplňovat  

2 – serverová část – placená ve formě pronájmu – ten se různí podle 

nabídky množství služeb 

 

Tyto systémy může obchodník ihned po instalaci používat bez toho, aniž 

by musel dělat cokoliv jiného. Stačí nainstalovat tzv. klientskou aplikaci, kterou 

obchodník provozuje na svém počítači a s jejíž pomocí spravuje svoji prodejnu. 

Pomocí této aplikace si v klidu připraví katalog zboží a nastaví vzhled i 

parametry své prodejny bez nutnosti být připojený k Internetu. To je velká 

výhoda zejména pro uživatele, kteří používají pomalé připojení či vytáčené 

spojení, kde se platí za čas. Jakmile má obchodník prodejnu v aplikaci 

nastavenou podle svých představ, stačí data přenést na server, kde se změny 

ihned projeví a zákazníci mohou ihned nakupovat. Ovšem ne všechny systémy 

nabízí software pro správu obchodu z klientského počítače, některé vyžadují 

správu katalogu pouze on-line prostřednictvím prohlížeče a některé systémy 

naopak podporují oba režimy. 

Velká výhoda systémů pro elektronické obchodování je v tom, že 

obchodník získává všechny potřebné nástroje obchodu ihned k dispozici a to v 

poměrně vysoké kvalitě. Jmenujme například již výše zmiňovanou klientskou 

aplikaci, propojení obchodu s ekonomickými systémy, správu obchodu z 

několika míst současně, možnost platby pomocí elektronických plateb, statistiky 

návštěvnosti a prodeje sortimentu, bohaté možnosti nastavení balného a 

poštovného (sestavování balíků podle hmotnosti a počtu kusů zboží, více typů 

dopravy a tarifů pro dealery), podpora slevových kupónů, anket a diskuzí k 

výrobkům a v neposlední řadě také jazykové mutace obchodu, které jsou v 

dnešní době absolutní nezbytností každého elektronického obchodu. 

Kvalitní řešení tohoto typu nabízí i nepřetržitou technickou podporu ze 

strany dodavatelů, možnost provozu na vlastním hardware nebo vlastní 

doméně. Proto jsou tyto systémy pro elektronické obchodování mezi 

obchodníky velmi oblíbené. Za zlomek ceny zakázkového řešení totiž 

obchodník dostane zpravidla naprosto vyhovující systém, který může ihned 

nasadit, protože je již odladěný výrobcem, který má s provozem těchto obchodů 

dlouholeté zkušenosti. Téměř veškeré internetové obchody dnes běží na 
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dynamických aplikacích, které jsou vystavěny nad databázemi zboží a 

zákazníků. ( Příloha č.4 – srovnávající tabulka variant provozu ) 

5.2.1 Výhody a nevýhody  

Krabicový systém : 

+ cenová dostupnost, velmi kvalitní řešení se dá pořídit již za cenu kolem 

1000 korun za měsíc  

+ nulové nebo velmi nízké počáteční investice  

+ neustálý vývoj v ceně služby. Obchodník tak má k dispozici stále 

moderní řešení  

+ žádné další náklady na správu (server, aplikace, ...)  

+ velké množství funkcí. Služba musí umět uspokojit specifické požadavky 

velkého počtu zákazníků a tím pádem musí nabídnout širokou škálu funkcí  

+ zpravidla velmi snadné ovládání obchodu  

+ umožňuje-li služba zásahy do programového kódu na zakázku (funkce 

na klíč), jde o řešení "na celý život", tedy internetový obchod, na němž zákazník 

může vyrůst od malého obchodníka až po velký profesionální e-shop  

+ snadná změna ekonomického systému. Aplikace vždy podporují více 

účetních softwarů  

+ velmi malá časová náročnost. Velmi profesionální obchod může být 

hotov k ostrému provozu již za několik týdnů, bez úprav je obchod k dispozici 

okamžitě  

+ nutné programové doplňky zcela zdarma (nové druhy plateb, nové 

ekonomické systémy, ...)  

+ zpravidla nízká cena doplňkových programových úprav na zakázku  

- zpravidla nutnost dodělání unikátního profesionálního designu obchodu 

(investice cca 20.000 až 30.000 korun)  

- více služeb na trhu a tím pádem horší výběr té správné  

- v některých případech jistá omezení jako například množství položek 

zboží v katalogu a podobně 

Pro většinu obchodníků dostačuje řešení pro výstavbu internetových 

prodejen tak jak jej výrobci nabízí. Ty náročnější a velmi náročné zákazníky 

zcela uspokojí systémy, které umožňují větší či menší úpravy na zakázku. 

Systémy na zakázku ale není dobré zcela zatracovat. Zcela bez pochyb 
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můžeme říct, že tato cesta je velmi neekonomická, ale jsou zákazníci, kteří 

vyžadují taková specifika, že cena není rozhodující. Řešení, kdy společnost má 

vlastní expertní tým, který o celý systém e-komerce pečuje je z hlediska kvality 

ten nejlepší. Dovolit si jej však může jen velmi málo firem. 

Při výběru dodavatele internetového obchodu by se obchodník měl dívat 

především na počet a kvalitu referencí a zaměřit se na takové systémy, které 

umožňují snadnou rozšiřitelnost a změny funkcionality. Za zcela základní 

pravidlo je však možné považovat to, aby systém umožňoval snadnou úpravu 

designu nebo rovnou nasazení zcela unikátního profesionálního vzhledu. 

Bohužel stále existují systémy, které toto neumožňují. Většina začínajících 

obchodníků toto nevidí jako důležitou věc, ale postupem času zjistí, že 

profesionální obchod nemůže fungovat na neprofesionálním designu, což už 

zpravidla bývá pozdě. 

Co se týká operačního systému a hardware jsou všechny významné 

platformy schopny provozu elektronického obchodu. Zvolte tu, kterou umíte 

ovládat, které rozumíte a pro kterou máte schopného programátora. Nešetřete 

na hardwaru. Hodně času a sil budete věnovat administraci dané platformy – 

správě serverového operačního systému, webového serveru, databázového 

serveru. Ani u krabicového systému neplatí, že se po instalaci už o nic 

nestaráte. Mnoho zájemců o internetový obchod si raději pronajímá prostor u 

vlastníka jiného internetového obchodu. Kvalitní aplikace umožňující 

elektronický obchod představuje jen špičku ledovce, který je vidět. Pod ní musí 

být skryt dobře promyšlený a bezchybně fungující systém obchodu.  

Pokud to s e-byznysem myslíte vážně, pak při využití služeb některého 

levného řešení můžete narazit na to, že abyste svůj shop uvedli do provozu, 

budete investovat velké úsilí a mnoho času a ve finále zjistíte, že toto řešení je 

funkčně natolik slabé, že nemůže vyhovovat vašim požadavkům a rozhodně 

neumí být nástrojem, které Vám pomůže prorazit ve velké konkurenci ostatních 

obchodů.Než se pro to či ono řešení rozhodnete, zjistěte si maximum 

dostupných informací od poskytovatele, pokud je to možné, řešení si bezplatně 

otestuje a teprve poté se rozhodujte. 
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5.3  Budujeme sami 

Vybudovat internetový obchod, který není jen suchým formulářem, ale 

který je schopen získat zákazníky a taky kvalitně a pružně plnit své závazky 

vůči nim, je ta nejtěžší ze standardních internetových aktivit. Výdaje s tím 

spojené nejsou jak se uvádí mizivé, ale silně rostou. V dnešní době pod 

konkurenčními tlaky velkých, obsáhlých obchodů a při velkém počtů i obchodů 

menších nestačí jen několik jednoduchých webových stránek, musíme 

nabídnout pokročilé vlastnosti a služby. V internetové prodejně je nezbytně 

nutné reagovat flexibilně na všechny změny, ke kterým na trhu dochází.  

Chceme- li si vše, co se týká vybudování internetového obchodu udělat 

sami je nejlepší volbou, když Vám strukturu obchodu koncipuje jiná osoba, 

nejlépe někdo, kdo nerozumí programování. Zaručí to, že zákazník se bude 

v obchodě pohybovat jistěji. Programátor nemyslí na činnosti, které nutně 

nesouvisí s procesem prodeje – třeba kvalitní nápověda. Bude- li obchod příliš 

komplikovaný, nakupování příliš zdlouhavé, půjdou zákazníci jinam. Teprve 

potom si tvorba internetového obchodu, který má všechny náležitosti k tomu, 

aby se mohl prohlásit alespoň za standardní, vyžádá kvalitní práci šikovného 

programátora, který se i dále bude podílet na chodu, rozvíjení a růstu obchodu. 

Co se týče správy obchodu – Internet poskytuje neuvěřitelnou možnost 

sledování a zkoumání zákazníkova chování. Administrace obchodu bývá často 

podceňována a zaměřená pouze na doplňování zboží, editaci existujících 

položek a mazání. Správa obchodu by měla plnit další funkce – administraci 

zákazníků (spravovat, třídit a čistit databázi zákazníků), sledovat analytickou 

část obchodu. 

Pro elektronické obchody je důležité navodit prostřednictvím webových 

stránek atmosféru spolehlivosti. Stránky nesmí být jen billboardem, výstavní 

skříni obchodu. Ve spojení s elektronickou komunikaci se mění jejich role. 

Probíhá zde veškerý styk se zákazníkem až po objednávku elektronicky, bez 

zásahu lidí. Proto je velmi důležité, aby web byl přehledný. Při jeho vytváření je 

třeba pamatovat na nejrůznější otázky, které mohou návštěvníka napadnout. 

Důležitý je design domovské stránky. Musí být jasný a zákazník se v něm musí 

orientovat snadno, neměl by v žádné chvíli zůstat na rozpacích, co má dělat, 

kam jít dále, jak si co vykládat. Totéž platí o grafické podobě. Zobrazení by 
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měla být dostatečně velká, zřetelná, popisná a působivá. Webové stránky 

prodejny je třeba měnit a udržovat stále čerstvé. Není vhodné používat příliš 

animací, prvků a triků – odvádí pozornost zákazníka. 

Internetové obchody je třeba sestavit tak, aby zákazník našel to, co hledá, 

aby se splnily jeho požadavky a naopak ho neodradily komplikace v průběhu 

nákupu. 

Doporučuji dodržovat následující zásady : 

• Co nejméně kliknutí potřebných k dosažení výběru a koupě zboží 

• Dvojí možnost vyhledávání zboží (katalog, fulltextové vyhledávání) 

• Kontextová nápověda ( FAQ, podrobná nápověda) 

• Pomoc pro nové návštěvníky 

• Informace o prodejci 

• Zveřejněný reklamační řád 

• Informace o dostupnosti zboží  a jeho zaslání 

• Informace o nejvíce nakupovaném zboží 

• Přehlednost prodejny 

5.3.1 Doména a webhosting 

Volba vhodné internetové adresy je klíčová pro zahájení aktivit 

podnikatelského subjektu na Internetu. Její správný výběr z velké části 

předurčuje úspěch celého projektu a také efektivitu vynaložených propagačních 

prostředků. Ideální tvar internetové adresy je http://www.firma.cz. Taková 

adresa se snadno pamatuje, navíc si dokáže většina uživatelů její znění 

správně tipnout, hledají-li informace o naší firmě. Zvolenou adresu tj. jméno 

domény je nutno si neprodleně zaregistrovat. V případě doménového jména se 

jedná o unikátní vlastnictví, přitom pořizovací a udržovací náklady jsou velice 

nízké.  

Velký význam pro internetovou aktivitu podniku má také místo jeho 

provozování. Existují v podstatě dvě řešení: 

• Připojit k internetu vlastní server a zprovoznit na něm firemní 

prezentaci 

• Pronajmout si virtuální server – bud formou placenou – webhosting, 

nebo bezplatně free webhosting 
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Provozování na vlastním serveru znamená především vysoké náklady na 

nepřetržité připojení k Internetu, na hardware a software.  

Placený webhosting – pronájem datového prostoru u zvoleného 

poskytovatele je variantou s podstatně nižšími náklady. Výhodou placeného 

webhostingu je možnost použít na webových stránkách databáze a 

vyhledávání. Přínosem je také profesionalita  poskytovaných služeb. 

Free webhosting bývá používán pro jednoduché a technicky nenáročné 

prezentace. Datový prostor na serveru poskytovatele je k dispozici zdarma. 

Z toho plynou určitá omezení,  především velikost prostoru a poskytovaných 

služeb, servery pro neplacený webhosting bývají často přetížené a pomalé. 

Dále je to nutnost souhlasit se zveřejňováním cizí reklamy a také technická 

podpora nepatří k nejrychlejším.  

Ve většině případu, zadáme-li tvorbu internetového obchodu 

profesionálům, tito vyřeší webhosting za nás.  

Obchodní efektivita je nejdůležitější ze všech vlastností každé  

prezentace. Aby byl náš elektronický obchod úspěšný, záleží na několika 

ukazatelích.  

5.3.2 Viditelnost webu 

Uložením na Internet končí proces tvorby firemních stránek a začíná 

proces jejich propagace. Internet sice používá několik desítek milionů uživatelů, 

ale pokud jim obchod nějakým způsobem nesdělí existenci svých www stránek, 

nikdo se na ně dívat nebude. Upozornit na firemní prezentaci můžeme pomoci 

klasických medií, ale pro nás důležitější a účinnější je stránky propagovat 

prostřednictvím Internetu a to zařazením do katalogů vyhledávacích serverů, 

reklamou na známých stránkách Internetu, elektronickou poštou, diskusními 

skupinami.  

Na podporu a posílení image obchodníka musíme používat propagační 

nástroje. Reklama má hlavní cíl ovlivnit rozhodování zákazníků. Podstatné je 

přilákat potencionálního zákazníka na stránky našeho obchodu. Způsobu, jak to 

udělat je několik.  

Mezi nejvýznamnější patří :  

• Reklama na Internetu pomocí bannerů, reklamních čtverců a ikonek 

je na rozdíl od klasické reklamy více interaktivní. Uživatelé si mohou 
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kliknout na reklamní proužek a získat informace o nabízeném 

produktu či službě. 

• Inzerce v tištěných a dalších neinternetových mediích – jsou to 

tištěné upozornění na služby a výrobky, které lze nabídnout 

prostřednictvím Internetu.  

5.3.3 Přístupnost webu  

Podle různých průzkumů má 20–30 % návštěvníků problémy se 

zobrazením, fungováním nebo používáním běžného webu . To znamená, že tito 

lidé u vás nic nenakoupí ani nezjistí požadované informace. Přístupnost webu 

je soubor pravidel, které zajišťují jeho bezbariérovost. Znamená to, že 

informace na webu obsažené jsou dostupné nezávisle na zobrazovacím 

zařízení, jeho nastavení a také na fyzickém stavu uživatele.  

5.3.4 Použitelnost webu 

Použitelnost webu je souborem mnoha pravidel zlepšujících interakci 

návštěvníka s webovou stránkou. Zvyšuje srozumitelnost a přehlednost webu. 

Použitelnost webu také zaručuje, že se na něm návštěvník snadno orientuje, že 

se dokáže rychle dostat k požadovaným informacím a plnit na webu i své další 

cíle (např. registrace, objednávka…).Použitelnost webu se též snaží předcházet 

problémům, které při tomto procesu obvykle vznikají. Přibližně 40 % 

návštěvníků už se na web nikdy nevrátí, pokud jejich první návštěva vedla k 

negativní zkušenosti. 

5.3.5 Důvěryhodnost webu 

Internet je ze své podstaty anonymním médiem. Málokdy víte jistě, že 

člověk, s nímž si emailujete, je tím, za koho se vydává. S webovými stránkami 

je to podobné, web si dnes může postavit kdokoliv a pravdivost publikovaných 

informací je velmi obtížně ověřitelná. Důvěryhodnost webu proto může být 

významnou konkurenční výhodou. Každý dá raději přednost důvěryhodným 

stránkám před méně hodnověrnou konkurencí. Důvěryhodnost webu také 

usnadňuje plnění jeho poslání, zejména je-li cílem přímý zisk.  

Prvotní snahou je vždy návštěvníkům prokázat, že vaše společnost vůbec 

existuje. Informace o velikosti firmy či o jejích schopnostech musí skutečně 
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odpovídat realitě. Chybou rozhodně není ani přidání ohlasů spokojených 

zákazníků, musí však být konkrétní. Ať už nabízíte produkty či služby, je 

zapotřebí o nich poskytnout co nejvíce informací a podrobně popsat jejich 

výhody pro potenciálního zákazníka. Tyto přednosti je vždy užitečné nějak 

doložit, např. certifikáty, atesty, nezávislými spotřebitelskými testy nebo 

získanými oceněními. Je-li to možné, připíšeme také rovnou ceny.  

Kromě množství informací záleží i na formě, kterou je sdělujeme. Texty by 

měly být přátelské, komunikativní a přitom stručné a srozumitelné. Z hlediska 

obchodní efektivity webu je nutné, aby zároveň dostatečně vybízely k akci 

(objednávce). K tomu doporučuji nešetřit formuláři, možnost poskytnout zpětnou 

vazbu na návštěvníka také působí velice důvěryhodně. 46% návštěvníků 

hodnotí důvěryhodnost webu podle jeho vzhledu.  

Bez pocitu bezpečnosti a spolehlivosti si nelze představit rozvoj 

obchodních aktivit. Kupující musí mít jistotu, že zakoupené zboží dostane 

v požadované kvalitě, prodávající zase, že za jejich prodej dostane zaplaceno. 

Ještě nedávno se o existující internetové bezpečnosti a spolehlivosti značně 

pochybovalo. Velmi často se hovořilo o „nebezpečném Internetu“ a táto nízká 

úroveň zabezpečení byla jednou z rozhodujících bariér rozvoje elektronického 

obchodu. Dnes je situace jiná, na problémech internetové bezpečnosti a 

spolehlivosti se intenzívně pracovalo a skoro na  všechny důležité otázky se 

našly vhodné odpovědi ať už z technického, softwarového, organizačního či 

legislativního pohledu.  

Z důvodu sjednotit zásady styku obchodník – zákazník založila skupina 

právnických a fyzických osob Asociaci pro elektronickou 

komerci, zkráceně APEK. Sídlí v Brně a vyvíjí svoji činnost 

na území celé České republiky. Navíc spolupracuje se 

subjekty obdobného zaměření v České republice i zahraničí. 

Cílem činnosti je vytvářet podmínky pro rozvoj elektronické 

komerce v ČR, a tím přispět k maximálnímu rozvoji tohoto 

oboru. Další positivní aktivitou je udělování certifikátu Nákup bez obav. 

Certifikovaný obchod poskytuje zákazníkům standardní úroveň základních 

služeb. To znamená, že dodržuje slíbené dodací lhůty, odpovídá za kvalitu a 

množství prodávaného zboží a řeší reklamace, zveřejňuje pravdivé informace 

atd. Jinými slovy dodržuje pravidla stanovená Asociací pro elektronickou 
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komerci. Obchody certifikované APEKem jsou pravidelně kontrolovány v 

dodržování zásad a výsledky těchto kontrol jsou zveřejňovány na webových 

stránkách asociace. 
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6.   Závěr 

Nový trh, který Internet představuje, přináší řadu možností využití 

v rozličných oblastech. Jednou z výrazných příležitostí je prodej zboží 

konečným spotřebitelům. V e–komerci se prosadí jen ten, kdo pochopí složitost, 

jedinečnost a komplexnost problému. Mezi řadu důležitých aspektů patří dobrý 

plán, kvalitní informace a správné rozhodnutí. Klíčové zásady podnikání na 

Internetu jsou schopnost neustále reagovat, měnit své plány, vnímat vývoj, 

investovat strategicky a ne takticky, investovat pro růst ne pro zisk, podnikat 

otevřeně ke všemu a ke každému, uzavírat aliance spojenectví, využívat nové 

technologické vlastnosti Internetu 

Ve své práci jsem se pokusila na základě statistických šetření ČSÚ poznat 

podrobněji současné uživatelé Internetu. Pro výběr vhodného cílového 

segmentu zákazníků a pro ně přijatelného sortimentu neexistuje univerzální 

soubor hledisek, které hodnotí jejich atraktivitu. Obchod můžeme zaměřit na 

všechny občany tohoto státu - oslovíme celý národ, budeme mít velkou 

konkurenci. Zaměříme-li se na lokálního uživatele – oslovíme část národa – 

určitou komunitu, bude konkurence výrazně menší. Vybudovat supermarket a 

být schopen zboží sehnat, garantovat dodací lhůty, zajistit záruky a servis je 

těžké a skoro nemožné.  

Vybrala jsem cílovou skupinu potencionální zákazníky ve věkové hranici 

27 – 35 let, jsou to mladí lidé budující si své rodinné zázemí a současně 

pracovně hodně vytížení. Pro ně vhodným sortimentem se jeví elektronika, 

software, hardware, doplňky do bytu, sportovní potřeby, bílá technika a 

v neposlední řadě dětské zboží. Sortiment by měl být dostatečně hluboký a 

jednotlivé produkty vždy důkladně popsány. Protože konkurence na Internetu je 

veliká a získat a udržet zákazníka je velmi těžké, nesmí se zapomenout na 

doplňkové služby spojené s prodejem zboží, jako jsou věrnostní programy, 

bonusy, slevy, dárky, vzorky zdarma, vracení zboží. Pokud jde o prostředí 

samotného obchodu, tak bych nezávisle na nabízeném typu zboží, volila co 

nejjednodušší design a maximální přehlednost stránek. Nákup pro zákazníka 

musí být pohodlný, rychlý a bez komplikací. Design stránek a jejich koncepci 

doporučuji zadat profesionálům nebo s nimi většinu věcí konzultovat. To platí i 
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pro technické a programové zázemí internetového obchodu , který musí 

splňovat hlediska bezpečnosti, stability a snadné údržby.  

Na to jak vytvořit úspěšný elektronický obchod neexistuje obecně platné 

pravidlo. Mohu říct, že potřebujete nápad, odhodlání, koncept a samozřejmě 

vstupní kapitál. Při současné velmi bohaté a kvalitní nabídce možností vytvoření 

elektronického obchodu profesionálními firmami závisí pouze na Vašich 

finančních, praktických i teoretických možnostech, kterou z těchto variant 

využijete. Doporučuji jednodušší a levnější tzv. krabicový systém, který je 

v současné době velmi vyhledáván a kladně hodnocen. Nejrozšířenějším na 

Českém trhu je systém Zoner inShop a Shopcentrik.  Po zhodnocení výhod a 

nevýhod elektronického podnikání, které jsou v dnešní době skoro v rovnováze, 

s pohledem do budoucna, kdy budou možná internetové obchody ve velké 

převaze nad kamennými, ne do počtu, ale v návštěvnosti a v úspěšnosti 

prodeje, jsem jednoznačně pro vybudování elektronického obchodu. 

I při obchodování přes Internet se základní pravidlo obchodu nemění. 

Internet se nemůže stát všelékem na všechny problémy, v nichž se obchod 

nachází. Třebaže umožňuje opravdu dělat mnohé věci úplně jinak než dosud, a 

výhodněji, pořád zůstává jen nástrojem, se kterým lze pracovat s různými 

výsledky. V případě neúspěšného obchodování půjde stále jen o špatný 

obchod, i když jej provozujete on-line. 

V dnešní době funguje na Internetu velké množství velkých i malých 

obchodů a ne všem se daří stejně. Mnoho malých obchůdků už zaniklo, ale 

další a další vznikají. Budoucnost Internetu a s ním spojené elektronické 

podnikání lze obtížně předvídat. V komerční sféře, změny které nás jistě čekají, 

ne pro každého mohou být příznivé, leckdy mohou představovat skutečnou 

existenční hrozbu. Pozorné sledování vývoje nové ekonomiky může být 

užitečné. Přinese včasné varování před objevující se hrozbou, umožní reagovat 

aktivně a pomůže v současném internetovém kvasu najít nejen obranu před 

hrozbou, ale naopak najít novou podnikatelskou strategii.
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Seznam zkratek 

apod. a podobně 
atd. a tak dále 
aj. a jiné  
BBC British Broadcasting Corporation, rozhlasová a televizní společnost  
B2A business to administration, obchod s veřejnými institucemi 
B2B business to business, obchod typu dodavatel-odběratel 
B2C business to customer, obchod typu dodavatel-spotřebitel 
B2E business to Employee, vztah mezi podnikem zaměstnancem 
B2G business to Government, obchod mezi podnikem a státní správou 
B2R business to reseller, prodej mezi podnikem a obchodním zástupcem 
CCN Cable News Network, kabelová televizní společnost v USA 
C2B customer to business, vztah mezi zákazníkem a podnikatelem 
C2C customer to customer, obchod typu spotřebitel-spotřebitel 
ČR Česká republika 
ČSFR Československá federativní republika 
ČSNI Český státní normalizační institut 
ČSÚ Český statistický úřad 
ČVUT České učení technické 
EARN Evropan Akademic and Research Network 
EDI Elektronic Data Interchange, výměna strukturovaných zpráv mezi 

počítači 
e-mail Electronic mail, elektronická pošta; zprávy (obvykle textové soubory)     

posílané  prostřednictvím Internetu (příp. jiné sítě) na další počítač, 
kde jsou uloženy, dokud si je příjemce (adresát) nevyzvedne 

EU Evropská unie 
FAQ Frequently Asked Questions; často kladené otázky z určité oblasti 

spolu s odpověďmi 
ICQ posílání textových zpráv, souboru, přes Internet 
IP část základní sady protokolů Internetu TCP/IP; síťová vrstva je v 

rodině TCP/IP realizována protokolem IP (Internet Protocol); 
nejdůležitějším úkolem IP je najít cestu k druhému počítači;tomuto 
procesu se říká směrování (routing) 

např. například 
popř. popřípadě 
resp. respektivě 
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol je základní 

přenosový a komunikační protokol, používaný především na 
celosvětové počítačové síti Internet 

tj. to je 
tzn. to znamená  
tzv. tak zvaně 
USA United States of Amerika 
vč včetně 
WAP Wireless Applications Protocol 
WWW World Wide Web (doslovný překlad celosvětová pavučina) 
XML  eXtensible Markup Language, jazyk pro tvorbu www    stránek 
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Přílohy 

Příloha č.1 

Činnosti na Internetu 

K nejoblíbenějším činnostem na Internetu patří komunikace a vyhledávání 

informací. Dalšími častými aktivitami jsou vyhledávání informací o zboží a 

službách , vyhledávání služeb týkajících se cestování a ubytování , prohlížení a 

stahování on-line novin a časopisů, vyhledávání informací za účelem 

vzdělávání, chat, ICQ, hledání informací o zdraví. letech 2003 až 2007 výrazně 

vzrostl zájem o on-line služby, zejména o internetové bankovnictví a nákup přes 

internet. Průzkum uvádí, že nejzajímavější jsou pro uživatele tyto aktivity: 

• Přijímání a odesílání e-mailů (v posledních třech měsících přijalo nebo 

odeslalo e-mail 86 procent uživatelů Internetu),  

• vyhledávání informací o zbožích a službách (77 procent),  

• vyhledávání služeb týkajících se cestování a ubytování (51 procent),  

• prohlížení a stahování online novin a časopisů (45 procent),  

• vyhledávání informací za účelem vzdělávání (36 procent),  

• telefonování přes Internet (33 procent),  

• stahování a přehrávání hudby (32 procent),  

• chat a ICQ (29 procent),  

• stahování a přehrávání filmů a videa (25 procent),  

• internetové bankovnictví (24 procent),  

• hledání informací o zdraví (22 procent),  

• hraní a stahování počítačových her (21 procent),  

• poslouchání rádia, sledování TV na Internetu (17 procent),  

• vyhledávání informací o studiu nebo vzdělávacích kurzech (13 procent),  

• hledání práce, poslání životopisu (8 procent),  

• navštěvování online seznamek (6 procent),  

• online účast na vzdělávacím kurzu (2,5 procent).  
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Příloha č.2 

Sortiment 

Sortiment, který je možno koupit  prostřednictvím Internetu, je velmi 

bohatý. Nakupující mají největší zájem o vstupenky, elektroniku, služby v 

oblasti cestování a ubytování, knihy, učebnice a časopisy, bílou techniku a 

kosmetiku. Muži ve srovnání se ženami výrazně více nakupují elektroniku, 

počítačový software a hardware, mobilní telefony, fotoaparáty, filmy a hudbu. 

Naopak - ženy výrazně více nakupují kosmetiku a oblečení. 

• Vstupenky (32 procent),  

• elektronika (26 procent),  

• knihy, časopisy, učebnice (23 procent),  

• jiné služby v oblasti cestování a ubytování (21 procent),  

• bílá technika a elektrospotřebiče pro domácnost (18 procent),  

• kosmetika, zdravotnické potřeby (17 procent),  

• oblečení (16 procent),  

• sportovní potřeby (14 procent),  

• mobilní telefony a jejich příslušenství (12 procent),  

• filmy, hudba (11 procent),  

• fotoaparáty, videokamery a příslušenství (9 procent),  

• letenky (9 procent),  

• fotoslužby (8 procent),  

• počítačový software (7 procent),  

• jiné vybavení bytu, domácnosti (7 procent),  

• jiné zboží (7 procent),  

• počítačové hry, herní konzole (6 procent),  

• hračky (5 procent),  

• počítače a počítačový hardware (4 procenta),  

• finanční služby (3 procenta),  

• jiné služby (3 procenta),  

• potraviny, nápoje (2,2 procent). 
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Příloha č.3 

 
Přehled podporovaných platebních systémů 

MUZO 
Plnohodnotná on-line platba embosovanými platebními kartami 

VISA a Eurocard/Mastercard. Obchodník musí mít uzavřenou smlouvu s 
Komerční bankou, ve které musí mít i účet. Prostředky jsou při platbě na 
účtu zákazníka blokovány, převod je realizován do 5 dní. 
Více na www.muzo.com.  
ON-LINE půjčka Cetelem 

Jedna z prvních osobních půjček na českém trhu, o kterou 
mohou klienti zažádat prostřednictvím internetu (on-line žádost) a předběžné 
rozhodnutí o schválení se dozví okamžitě. Více na www.onlinepujcka.cz.  
eBanka 

Platba přes eBanku je také on-line. Omezení spočívá v tom, že 
nakupující i obchodník musí mít účty u eBanky. Obchodník musí mít s 
eBankou uzavřenou smlouvu. Více na www.ebanka.cz.  
Aura Karta 

Jedna z nejznámějších úvěrových karet od společnosti Cetelem. 
Umožňuje nakupovat i v případech, kdy zákazník nemá potřebnou 
disponibilní částku na vybrané zboží. Zákazník si při žádosti o Aura Kartu 
vybere úvěrový rámec v rozsahu 10.000,- až 60.000,- Kč, které pak může 
libovolně používat k platbám na internetu i v kamenných obchodech. 
Více na www.aurakarta.cz.  
OK karta 

Úvěrová karta od společnosti GE Capital. Princip je podobný jako u 
Aura Karty, pouze podmínky získání jsou odlišné. Obchodník musí uzavřít 
smlouvu s GE Capital Multiservis. 
Více na www.gecapital.cz.  
Internetový spotřebitelský úvěr 

Jedná se o úvěrovou platbu Multiservis GE Money. Při 
potvrzování obednávy si vyberete druh úvěru. Váš dotaz bude v reálném 
čase zpracován. Po Vašem potvrzení je o rozhodnutí, zda byl úvěr schválen, 
informován také internetový obchod, ve kterém jste provedl objednávku. V 
případě schválení spotřebitelského úvěru internetový obchod vytiskne 
smlouvu o úvěru a společně s objednaným zbožím Vám ji doručí k podpisu. 
Více na www.gemoney.cz.  
T-Mobile GSM banking 

Platit prostřednictvím T-Mobile GSM bankingu mohou všichni 
majitelé mobilních telefonů, T-Mobile s aktivovanou službu GSM banking. 
Navíc musí mít účet u některé z českých bank, které tento typ platby 
podporují. Přijímat tento typ platby mohou všichni obchodníci bez omezení. 
Podmínkou je pouze vlastní bankovní účet. 
Více na www.t-mobile.cz.  
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Příloha č.4 

 
Srovnávací tabulka variant provozu 
Varianta: T I T Standalone  I Standalone Plus 

Měsíční pronájem služby: 990 Kč 990 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 750 Kč 

Zřízení serverové části zdarma zdarma zdarma zdarma 500 Kč 

Pronájem serverové části na 
serverech Czechie a jeho upgrade      

Přenos dat z/na prodejnu      

Provoz na serveru s maximálně 10 
prodejnami 

-  -    -  

Prostor na disku v MB 
(pro data prodejny) 

100  100  500  500  50  

Neomezený prostor pro databázi 
zboží     

Počet schránek elektronické pošty 0  15+1  0  30+1  15+1  

Registrace doménového jména -   -   -  

Údržba DNS záznamu domény -   -   -  

Přenos dat přes FTP      

Administrace schránek el. pošty -   -   -  

Přístup k emailu přes prohlížeč -   -   -  

Forwarding el. pošty -   -   -  

Autoodpovídač el. pošty -   -   -  

Doménový koš -   -   -  

Skript pro zpracování formulářů -     -  

Skript pro chráněný přístup -     -  

Počítadlo přístupů      

Statistika přístupů      

Přístup k log souborům www 
služby      

Nepřetržité monitorování chodu 
serverů      

Pravidelné zálohování dat      

Modul pro komunikaci s databází 
jiné prodejny 

-  -     

Vlastní MS SQL 2000 databáze 
pro prodejnu 

-  -    -  

Administrace MS SQL přes web -  -    -  

Možnost vlastní IP adresy -  za příplatek    -  

Možnost vlastních ASP stránek -  -    -  

Možnost vlastního SSL certifikátu -  -    -  

Podpora WAPu      

Jazykové verze obchodu -  -    -  

Napojení na ekonomické systémy      

Moduly pro příjem elektronických 
plateb      

Technická podpora      
.  
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Příloha č.5     

Ukázky www.stránek 
 
shop.keramont.cz 

 
 
Projekt byl vytvořen ve spolupráci se společností CÍGLER SOFTWARE, s.r.o. 
a autorizovaným partnerem, společností Šilhavý, s.r.o. Spočíval ve vytvoření 
zcela unikátních funkcí, propojení obchodu a skladu na pobočky, dealery 
a koncové zákazníky a on-line napojením na ekonomický systém Money. 
 
  
velkoobchod.micos.cz, www.officesystem.cz 

 
 
Projekt vznikl ve spolupráci s autorizovaným partnerem, společností DPS 
Technology, s.r.o. Cílem projektu bylo vytvoření dvou internetových obchodů 
pro prodej kancelářské techniky a potřeb se zcela unikátními funkcemi, jako 
nekonečný řetězec dealerských cen s generováním personifikovaných ceníků, 
napojení na ES AiSoft a další.  
 
 
 


