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Úvod 
Současná společnost je charakteristická především svou dynamičností, vše se 

zrychluje, téměř nikdo už nemá času nazbyt. Na významu nabývají informační 

a komunikační technologie, které nám pomáhají v této „zrychlené“ době. Objevují se nové 

pojmy jako nová ekonomika či informační společnost, které se snaží tyto změny 

postihnout. Dominantní roli hraje internet jako snadno dostupné a globalizující médium. 

Počet uživatelů internetu se neustále zvyšuje, a to velmi rychle.  

Ve své bakalářské práci píšu především o elektronických obchodech, ale ty 

samozřejmě s internetem velice úzce souvisí. Elektronické obchody mají mnoho podob, ale 

já jsem se zaměřila hlavně na ty, přes které si mohou lidé (koneční zákazníci) objednávat 

zboží či služby. Jedná se o tzv. trh B2C. 

Internetové nakupování v České republice má dnes již více než desetiletou historii. 

Díky této statistice se dá bez zábran říct, že obchodník, který není na internetu, jako by 

nebyl. Tedy i drobný a střední podnikatel stojí před otázkou, jakým způsobem využít 

nových skutečností k rozvoji svého podnikání. 

Dříve postačilo, aby měl obchodník na internetu alespoň své vlastní webové stránky 

s uvedeným kontaktem, otevírací dobou obchodu a pár fotografií prodejny. Většina 

obchodníků se ale již přizpůsobila požadavkům zákazníků a vytvořila si také e-shopy. 

Zákazníkům se tak otevírá nová možnost nakupování. Na internetu má většinou přístup 

k většímu množství informací o produktu a také ceny bývají často nižší. Tato oblast 

prodeje má tedy veliký potenciál a jednoznačně se dnes vyplatí, aby byli obchodníci 

k využití tohoto potenciálu připraveni. Zejména pokud se elektronický obchod stane 

doplňkem „kamenné“ prodejny. 

Reklamní agentura Pretorien vývoj těchto trendů zaznamenala a vytvořila svůj 

vlastní produkt CMS, který nazvala jako PretorienCMS. Poté jej začala nabízet 

i jednotlivým uživatelům jako jsou obchodníci a různé instituce (školy, vzdělávací 

zařízení, instituce státní správy, zájmová sdružení apod.). Jedná se o redakční systém, díky 

kterému si mohou uživatelé spravovat své webové stránky sami bez nutné komunikace 

s agenturou. Především obchodníci si mohou současně tento systém rozšířit i o modul       

e-shop – PretorienSHOP. Nemusí být tedy špičkově vybaveni vědomostmi ohledně 

informačních technologií. Tento systém zvládnou i se základními znalostmi. 
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Sama jsem velkou zastánkyní internetových obchodů. Ráda přes ně nakupuji, ale 

také na webových stránkách obchodníků hledám informace o produktech. Dříve jsem si 

nedokázala představit, jak může takový internetový obchod fungovat. Kamarádka pracuje 

v reklamní agentuře Pretorien a informovala mě, že její kolega vytvořil vlastní redakční 

systém, na který navazuje modul e-shop, a mě toto téma začalo více zajímat. Chtěla jsem 

vědět, jak to funguje, komu redakční systém prodávají, jaký je o něj zájem. Spoustu otázek 

mi nedokázala přesně zodpovědět, a tak jsem se rozhodla zpracovat pro reklamní agenturu 

Pretorien práci, ve které bych jí nastínila určité postoje obchodníků k e-shopům.  

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat možnosti využití softwaru pro                    

e-obchodování v prodejnách. Výzkum, který realizuji pomocí dotazníků, mi napomohl 

k naplnění tohoto cíle. Zjišťuji v něm, kolik mnou oslovených obchodníků již provozuje 

internetový obchod, kolik je stojí, jak jsou s ním spokojeni. Z výsledků těchto zjištění dále 

vycházím při návrzích a doporučeních pro agenturu Pretorien. Tedy čemu by se měla při 

nabídkách e-shopu vyhýbat a co by naopak mohli potenciální zákazníci agentury u e-shopu 

preferovat. U obchodníků, kteří nemají e-shop, zjišťuji, proč jej neprovozují, kolik si 

myslí, že provoz takového internetového obchodu stojí ročně a co by asi tak 

upřednostňovali v případě pořízení e-shopu. V práci se zaměřuji především na drobné 

obchodníky, kteří prodávají sportovní vybavení, hudebniny, elektronické vybavení, šperky 

(zlatnictví) a služby poskytované cestovními kancelářemi. 
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1. Charakteristika reklamní agentury Pretorien 

1.1 Kroměříž - sídlo společnosti 

Sídlem reklamní agentury Pretorien je Kroměříž. Město Kroměříž vzniklo a rozvíjelo 

se v místě s výhodnou geografickou polohou a velmi příznivými přírodními podmínkami, 

na nížinné ploše břehů toku řeky Moravy.  

Původ názvu města je vysvětlován jako životodárný, úrodný či složenina slov Krome 

a žir (což znamená mír). Město historických památek, škol, umění a kultury je nazýváno 

„Hanáckými Aténami“. Je vyhledáváno návštěvníky zejména pro bohatství památek. 

Kroměříž byla vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky za rok 1997. 

Komplex historických zahrad a Arcibiskupského zámku byl v prosinci 1998 zapsán 

do seznamu světového dědictví UNESCO.  

1.2 Reklamní agentura Pretorien 

Činnost reklamní agentury Pretorien začala 23. 8. 2006 ohlášením živnosti na 

Živnostenském úřadu v Kroměříži na jméno Lukáš Veselý. 

Díky rozmanitosti služeb, které reklamní agentura Pretorien poskytuje, bylo potřeba 

vyřídit hned čtyři živnostenská oprávnění, a to pro tyto předměty podnikání: 

ü Reklamní činnost a marketing, 

ü Zprostředkování obchodu a služeb, 

ü Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, 

ü Zpracování dat, služby databank, správa sítí. 

Aby mohla agentura nabízet i prodej internetových obchodů (e-shopů), bylo nutné 

vyřídit 27. 8. 2007 ještě jedno živnostenské oprávnění pro další obor živnosti, a to: 

„Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny“.  

Právě jedním z těchto internetových obchodů se stal www.pekne-levne.cz (náhled 

viz Příloha IV). Doposud je zcela funkční, zákazníci si zde  mohou objednat především 

výpočetní techniku. Tento e-shop také často slouží novým klientům reklamní agentury 

Pretorien jako referenční projekt.  

http://www.pekne-levne.cz
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Reklamní agentura Pretorien - to je především mladý, kreativní a dynamický 

kolektiv. Zaměstnance jako takové nemá, ale pracují zde lidé, kteří mají uzavřenou 

s majitelem agentury - Lukášem Veselým - Dohodu o provedení práce. 

Pracovníci reklamní agentury: 

ü Lukáš Veselý je majitelem firmy, na jeho jméno jsou vystaveny všechny 

živnostenské listy. Především vede obchodní jednání se zákazníky, odběrateli 

i dodavateli, s čímž souvisí i zpracovávání zakázek pro agenturu. Významně se 

podílí na marketingových činnostech agentury. 

ü Martin Zvonek je HTML kodérem (programátorem). Zabývá se tedy vývojem 

a výrobou internetových aplikací a technickou podporou. 

ü Lucie Vojvodíková vede v agentuře účetnictví a také se zabývá personální 

činností. 

ü Lukáš Fuks je grafik agentury. 

ü Vladimír Hrubý pracuje jako obchodní zástupce agentury. 

Dále má reklamní agentura Pretorien ještě dva externí pracovníky, kteří se podílejí 

především na grafice. 

V současnosti reklamní agentura Pretorien funguje jako full service reklamní 

agentura. Pro potencionálního zákazníka to představuje možnost realizace libovolných 

řešení v oblasti reklamy, médií a internetu, včetně předchozí poradenské činnosti. Ta slouží 

v případě potřeby k přesnému zacílení reklamy a aplikace produktů. Společnost zajišťuje 

propagaci dle požadavků či přání zákazníka, ať už se jedná o menšího podnikatele, státní 

nebo příspěvkovou organizaci nebo velkou firmu. Pomocí prostředků společnosti 

a za pomoci zkušených spolupracovníků je agentura Pretorien schopna zrealizovat také 

celou škálu propagační činnosti samostatně a individuálně. Tedy návrh, přípravu, výrobu, 

distribuci - a to jak tištěných materiálů, letáků, reklamních předmětů, řezané reklamy, 

plachet, lepené a našívané reklamy apod. 

Druhým a neméně širokým odvětvím působnosti agentury Pretorien jsou média - 

internet, tisk, rozhlas a televize - na profesionální úrovni. Agentura nabízí tvorbu, vývoj, 

úpravu a údržbu internetových aplikací a www prezentací na vlastních redakčních 

systémech. Agentura má také řešení pro internetové obchodování a moderní proudy 

marketingu. 
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Snahou agentury Pretorien je přizpůsobit se představám zákazníků - a to nejen služby 

samotné, jejich množství a kvalitu, ale především cenu. Oproti konkurenci je agentura 

schopna nastavit a optimalizovat cenovou a platební politiku dle možností zákazníka. 

Pretorien může poskytnout služby zákazníkovi i např. na splátky.  

Ne nadarmo má reklamní agentura Pretorien heslo: „Pretorien - to jsou velké věci 

v malém obalu“. 

Reklamní agentura Pretorien má do budoucna několik cílů jak krátkodobých 

(taktických), tak i dlouhodobých. 

Mezi krátkodobé cíle patří především: 

ü přeměnit právní formy z živnostenského oprávnění na společnost s ručením 

omezeným, 

ü získat nové zaměstnance, především na pozici pomocného HTML kodéra, 

ü nabízet novou službu zprostředkování reklam pro zákazníky na LED panelech, 

ü nabízet novou službu zajištění reklamy na plazmových televizích (např. 

v čekárnách u lékařů, ve školských zařízeních, na úřadech apod.), 

ü vytvořit vlastní internetový server, aby tak odpadla povinnost pronajímat 

webhosting přes Flyweb.cz. 

Mezi dlouhodobé cíle zahrnuje reklamní agentura Pretorien: 

ü poskytovat i nadále profesionální předprodejní i poprodejní služby zákazníkům 

a udržet si tak stálou klientelu, 

ü neustále zvyšovat kvalitu poskytovaných produktů, 

ü snažit se o stálé zvyšování podílu na trhu v sektoru malých firem, 

ü rozvíjet a zhodnocovat tvořivé schopnosti zaměstnanců, budovat motivovaný 

kolektiv pracovníků, kteří znají své zákazníky a cítí zodpovědnost za kvalitu 

své práce.  
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1.3 Analýza trhu 

1.3.1  Rozsah trhu 

Reklamní agentura Pretorien prodává své produkty PretorienCMS a PretorienSHOP 

na trhu organizací. Zákazníci tedy nejsou koneční spotřebitelé, ale jde o další firmy. Trhy 

organizací se vyznačují mnoha specifiky. Tvoří je sice méně firem, ale zato větších 

a významnějších. 

Segmentace trhu 

geografická: Vzhledem k tomu, že produkt Reklamní agentury Pretorien se prodává 

přes internet, zákazníky mohou být jakékoliv firmy v České republice. Avšak firem, které 

prodávají redakční systém, je v ČR více. Agentura Pretorien se koncentruje především na 

své blízké okolí - tedy na firmy ve Zlínském kraji - a ráda by v budoucnu pronikla i do 

ostatních krajů především na Moravě. 

časová: V případě redakčního systému agentury Pretorien a přídavných modulů, 

především PretorienSHOP, jde o zcela náhodný odběr ze stran firem. Jde jen o to, kdy si 

budoucí zákazník – firma – vybere produkt agentury Pretorien a objedná si jej. Poté však 

zákazník vyhledává agenturu kvůli dalším technickým řešením a podporám. 

spotřebitelská: U obchodníků, kteří se rozhodnou vlastnit svoje vlastní webové 

stránky a e-shop, jde o dlouhodobější rozhodování. Nelze zde proto popsat žádné nákupní 

zvyklosti. Jedná se o racionální nakupování. Zákazník – obchodník – si nechává nejčastěji 

poradit přímo od agentury Pretorien a společně hledají nejvhodnější řešení. 

Změny v poptávce a její trendy 

Obchodníci si čím dál častěji uvědomují, že pokud chtějí mít určitou konkurenční 

výhodu, potřebují ke svému „kamennému“ obchodu přidat i obchod virtuální. Tedy vlastnit 

svou vlastní webovou prezentaci a nabízet zákazníkům své zboží i přes internet. Poptávka 

konečných spotřebitelů po různých produktech, ať již zboží či služeb prodávaných 

na internetu, stále stoupá. A tomuto trendu se stále více přizpůsobuje většina obchodníků 

tak, že si pořizují své vlastní e-shopy. Díky tomu tedy roste i poptávka po produktech, jaké 

nabízí agentura Pretorien (redakční systém PretorienCMS a PretorienSHOP). 

Lze očekávat, že v budoucnu bude každý obchodník nabízet a prodávat své zboží či 

služby jak v „kamenných“ obchodech, tak i na internetu a poroste tak především poptávka 

po čím dál kvalitnějších, nápaditějších a spolehlivějších internetových obchodech. 
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1.3.2  Zákazníci 

Redakční systém PretorienCMS již využívají: 

ü školy a vzdělávací zařízení (SŠ-COPT Kroměříž, ZŠ Panenský Týnec, 

ZŠ Drnovice, ZUŠ Holešov, ZUŠ Uherský Ostroh, ZUŠ Bystřice pod 

Hostýnem, ZŠ Dolní Dubňany, MŠ Bruntál, Smetanova, SŠT Přerov, 

Kouřílkova 8, Mateřské školy Uherské Hradiště), 

ü státní správy – obce ve Zlínském kraji (Kočí, Hořany, Šelešovice, Kurovice, 

Střítež nad Bečvou), 

ü ostatní zákazníci: Svaz skautů a skautek - Zlínský kraj, Okresní sdružení hasičů 

Kroměříž, Sportcentrum Paráda Kroměříž, Jiří Mára, Bučovice tools a.s., 

Klimatron servis s.r.o., VyhledejFirmu.cz - katalog firem/služeb, DANIELS 

plast s.r.o., Poklopy MITECH s.r.o., Rádio Zlín - zlínské rádio, Týdeník 

Kroměřížska – regionální zpravodajský týdeník, Moravský Region - moravský 

informační tisk. 

K zákazníkům, kteří používají redakční systém PretorienCMS a modul 

PretorienSHOP, patří: 

ü PekneLevne.cz – prodej elektroniky a IT, 

ü MistoProReklamu.cz – nabídka a pronájem reklamních ploch, 

ü BETAMO profesional s.r.o. – prodej nářadí, 

ü Sportovni-Pomoc.cz – prodej sportovního zboží a potravinových doplňků, 

ü Kord Czech s.r.o. – prodej reklamních předmětů. 

Zákazníci reklamní agentury Pretorien vyžadují po redakčním systému a modulu 

PretorienSHOP, aby byl především funkční a spolehlivý. Dále také zákazníci požadují, aby 

jejich webové stránky byly po zadání klíčového slova do vyhledávače na co nejvyšším 

místě (jedny z prvních odkazů) po vyhledání. Je prokázáno, že stránky, které jsou na 

předních místech ve vyhledávačích, jsou častěji navštěvovány než ty, které jsou níže. 

A protože „o peníze jde vždy až na prvním místě“, požadují zákazníci, aby byly 

náklady na pořízení PretorienCMS a PretorienSHOP co nejnižší. Reklamní agentura 

Pretorien se snaží přizpůsobit cenu i služby představám zákazníků, a proto je také možné 

domluvit prodej na splátky. 
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O tom, jak jsou již stávající zákazníci spokojeni s produkty Pretorien, se mohou 

případní zájemci přesvědčit na internetových stránkách reklamní agentury Pretorien v sekci 

Reference. 

1.3.3  Konkurence 

Reklamní agentura Pretorien není jediná, která nabízí zákazníkům redakční systém 

s přídavnými moduly. Avšak existuje spousta firem, které redakční systém pouze vlastní – 

od jiné firmy si jej koupily, samy si jej nevyrábí a dále jej jen prodávají svým zákazníkům. 

Oproti jiným si agentura Pretorien svůj vlastní redakční systém přímo vytváří, stále jej 

inovuje a přizpůsobuje požadavkům svých zákazníků. A právě firem, které si vytváří svůj 

vlastní systém, je velice málo. 

V tomto případě vidí agentura Pretorien největší konkurenci především ve firmě 

Avonet s.r.o., která si vytvořila svůj vlastní redakční systém pojmenovaný WebSystem® 

PRO. Avšak tato firma nabízí k systému spoustu základních i rozšířených modulů, ale 

nenabízí možnost vytvoření internetového obchodu – tedy modul e-shop. V tom má 

agentura Pretorien nespornou konkurenční výhodu. 

K dalším konkurentům v oblasti reklamní činnosti řadí agentura Pretorien především 

firmu DUNA Graphics s.r.o., která sídlí v Kroměříži. Tato firma však nemá žádný redakční 

systém. Pokud chce tedy jejich zákazník zaznamenat nějaké změny na svých webových 

stránkách, musí je upravit ručně programátor. Je to velice pomalé a málo flexibilní. Dále 

však nabízí tato firma většinu srovnatelných služeb jako agentura Pretorien a mezi těmito 

firmami dochází k velkému konkurenčnímu boji na území Kroměříže a blízkého okolí. 

1.3.4  Dodavatelé 

Aby mohla reklamní agentura Pretorien umístit vytvořené webové stránky svých 

zákazníků na internetu, zřizuje doménu konkrétního zákazníka ve tvaru www.firma.cz. 

Tyto domény registruje přes společnost INTERNET CZ, a.s., která je největším 

registrátorem domén ve střední Evropě. Tato doména se platí jako roční poplatek 

za užívání – tedy za to, že zákazník má právo používat konkrétní adresu.  

Pro umístění a vystavení webových stránek či aplikací v internetu je nutný vyhrazený 

datový prostor na serverech non-stop online. Tento datový prostor je vyjádřený v MB nebo 

GB a nazývá se webhosting. Tuto službu pro agenturu zajišťuje FlyNetwork, s.r.o. Právě 

FlyNetwork je provozovatelem služby Flyweb.cz, která nabízí spolehlivý webhosting pro 

projekty všech druhů od malých statických prezentací až po náročné informační systémy. 

http://www.firma.cz
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1.3.5  Prostředníci 

Reklamní agentura Pretorien má jednoho prostředníka a tím je společnost BONA 

MEDIA s.r.o., která zprostředkovává prodej redakčního systému PretorienCMS i modulu 

PretorienSHOP, ale vytváří si svou vlastní grafiku a dále komunikuje se svými zákazníky. 

1.3.6  Veřejnost 

Reklamní agentura Pretorien uskutečňuje kroky směřující k vytváření oboustranně 

prospěšných vztahů s veřejností. Především sponzoruje basketbalový klub TJ Slavia 

Kroměříž, oddíl Hvězdičky. Dále se také zajímá o kulturní dění v Kroměříži, proto 

sponzoruje Divadelní a loutkový soubor Sokol Kroměříž. 

1.4 Charakteristika produktů reklamní agentury Pretorien 

Většina autorů, správců či majitelů webových internetových prezentací se dříve či 

později setkává s otázkou: „Jak web rychle změnit, editovat či zaktualizovat s vynaložením 

minimálních prostředků, času a znalostí?“ 

1.4.1  PretorienCMS 

První možnou variantou je zadat tento problém specializované firmě, která stránku 

převezme a přeprogramuje ji – tedy „předělá a upraví“ dle požadavků zákazníka. Je to sice 

varianta reálná, nicméně velice neflexibilní, strnulá a také poměrně nákladná. Druhou 

efektivnější a stále více užívanější variantou správy a aktualizace webu je implementace 

předpřipravených redakčních systémů - tzv. CMS. Jedná se o systém, který je automaticky 

napojen na samotnou dynamickou www stránku. Tudíž pomocí redakčního systému může 

uživatel - správce webu - skrz přívětivé a intuitivní uživatelské rozhraní snadno, rychle 

a velmi jednoduše manipulovat s obsahem www stránek - přidávat stránky, editovat, mazat 

apod., a to vše bez nutnosti jakýchkoli odborných znalostí. 

Základní výhodou redakčního systému PretorienCMS je použitelnost a flexibilita. 

Systém běží on-line v internetu, takže se lze do něj kdykoli odkudkoli z internetu připojit 

a mít tak pod kontrolou své aplikace a www stránky. Systém lze napojit na jakoukoli 

dynamickou aplikaci nebo www stránky vytvořené v serverovém jazyce PHP. Nicméně 

i statické nebo zastaralejší www stránky lze na systém napojit, a to přeměnou zdrojových 

kódů. Požadavkem pro chod aplikací je webhostingový prostor s podporou PHP 

(od verze 4), MySQL. Pokud zákazník nemá webhostingový prostor, agentura Pretorien je 

schopna okamžitě zajistit prostor na serveru agentury, který je přímo uzpůsoben veškerým 

požadavkům na chod redakčního systému PretorienCMS.  
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Uživatel po přihlášení do systému PretorienCMS má možnost on-line a bez zásahu 

cizí osoby manipulovat s www prezentací, aniž by byla nutná asistence nebo kontakt 

s programátorem. Pomocí WYSIWYG (What You See Is What You Get) editoru, který je 

podobný např. MS Word, lze snadno a jednoduše www stránku upravovat. PretorienCMS 

obsahuje mimo jiné také správce souborů a dat v internetu, kde má uživatel možnost nahrát 

vlastní soubory či dokumenty. Ty jsou uloženy na serveru v internetu a uživatel může 

následně tyto soubory umístit přímo na www stránku, odkazovat na ně, nabídnout je 

ke stažení či s nimi jinak pracovat. 

V mnoha případech je výhodné a také žádoucí, aby přístup do systému byl umožněn 

více osobám – uživatelům. Příkladem mohou být střední a větší firmy, kde je třeba, aby 

s www prezentací (zvláště pokud je rozsáhlejšího charakteru) nebo soubory v internetu 

a nastavením pracovalo několik zaměstnanců. Na toto bylo konkrétně v systému 

PretorienCMS pamatováno a je zde proto možnost vytvořit uživatelské účty (k nim 

samozřejmě hesla a osobní údaje) více osobám s tím, že vždy pouze jeden takovýto účet 

zůstává jako nejdůležitější, hlavní, neboli administrátorský. 

1.4.2  PretorienSHOP 

Každý zákazník může mít specifická přání či požadavky na konkrétní funkce 

systému. Proto k základní verzi redakčního systému nabízí agentura Pretorien také 

možnosti použití a implementace rozšiřujících součástí a prvků systémů (tzv. plug-ins), 

neboli modulů. Jedná se tedy o systém modulární, což znamená, že lze do něj vkládat 

přídavné části a je tedy možné jej rozšířit právě o modul e-shop – PretorienSHOP. 

S použitím tohoto modulu lze pak využít celý, takto sestavený, systém PretorienCMS 

ke správě a údržbě internetového obchodu. 

V tomto připraveném systému je nyní možné provádět zásahy jako např. vytvářet, 

editovat či mazat kategorie a podkategorie e-shopu a do těchto vkládat jednotlivé položky 

zboží. Ke každému zboží lze samozřejmě připojit fotografii či jinou obrazovou 

dokumentaci konkrétního zboží s tím, že systém si automaticky vytváří náhledové 

zmenšeniny. Lze také nastavit konkrétní vlastnosti a prvky, dle kterých budeme zboží 

popisovat. Např. u obuvi lze nastavit typ obuvi, velikost, materiál apod. Dále je v systému 

možnost podrobného vyhledávání zboží, nastavení několika TOP položek, které se budou 

zobrazovat na úvodní stránce internetového obchodu. 



 - 11 - 

2. Teoretická vymezení e-obchodování 

2.1 Využití internetu 

 Současná společnost je charakteristická především svou dynamičností, postupnou 

integrací a neustálou expanzí, za čímž stojí především rozvoj informačních 

a komunikačních technologií. Objevují se nové pojmy jako nová ekonomika či informační 

společnost, které se snaží tyto změny postihnout. Dominantní roli hraje internet jako 

snadno dostupné a globalizující médium, které představuje moderní platformu pro řadu 

aktivit provozovaných elektronickou formou. [2] 

2.1.1  Využití internetu jednotlivci 

 Počet uživatelů internetu se neustále zvyšuje, a to velmi rychle. V současné době se 

počet aktivních uživatelů blíží jedné miliardě, což je ovšem stále pouze méně než jedna 

šestina populace. V samotné Evropě dochází k velkému nárůstu uživatel především mimo 

EU (385 %), přičemž výrazný nárůst zaznamenaly i státy, které jsou v EU nováčky (Malta, 

Litva, ČR atd.). [2] 

 V České republice někdy použilo internet 51 % populace České republiky, tedy 4,4 

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

16 a více let jsou uživatelé internetu. Za uživatele internetu je považován jednotlivec, který 

použil internet v posledních 3 měsících (šetření proběhlo ve 2. čtvrtletí 2007). Počet 

uživatelů internetu od roku 2003 výrazně vzrostl z 28 % na 45 % (v roce 2007). Internet je 

nejpopulárnější mezi studenty (93 % studentů jsou uživatelé internetu), mladými lidmi 

ve věku 16 – 24 let (82 %) a jednotlivci s vysokoškolským vzděláním (80 %). Nejméně 

internet používají jednotlivci ve věku 65 a více let a jednotlivci s nižším vzděláním 

(základní a středoškolské bez maturity). V posledních letech se mění struktura uživatelů 

internetu. V roce 2003 bylo 35 % všech uživatelů internetu ve věku 16 - 24 let, 

v současnosti je ve věku 16 - 24 let 25 % uživatelů internetu. Změna struktury je dána 

především tím, že roste počet uživatelů internetu v starších věkových skupinách. 50 % 

uživatelů internetu používá internet každý nebo téměř každý den. K nejpopulárnějším 

činnostem na internetu patří komunikace a vyhledávání informací. [11] 
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2.1.2  Využití internetu v podnikání 

 Vzhledem k rostoucí intenzitě konkurenčního prostředí a stavu poptávky se stále 

naléhavěji projevuje potřeba hledat nové cesty a způsoby odbytu výrobků a služeb. Jednou 

z těchto odbytových příležitostí je právě využití možností, které skýtá internet. [5] 

 Co se týče firem v České republice, osobní počítač používá 97 % firem s více než 

deseti zaměstnanými osobami a jejich podíl se meziročně téměř nezměnil. Pokud se jedná 

o připojení k internetu, disponuje jím kolem 95 % firem. Vlastní webové stránky má více 

než tři pětiny ekonomických subjektů s 5 a více zaměstnanými osobami (62,8 %). 

V používání webových stránek a internetu se řadíme k průměru EU. [12] 

 Počátek nového tisíciletí můžeme charakterizovat jako období, kdy se internet stává 

víceméně „samozřejmou“ součástí podnikání většiny firem. 

2.2 Vymezení pojmu e-obchodování 

 Elektronické podnikání dnes představuje celou škálu produktů, aplikací a služeb, 

jejichž společným jmenovatelem je využití elektronických komunikačních kanálů 

a zejména infrastruktury internetu pro realizaci obchodních procedur a operací. Jedná se 

tedy o komunikaci a přenos informací v rámci podnikových procesů prostřednictvím 

elektronických prostředků.  

 Elektronický obchod – Electronic Commerce (E-Commerce, e-obchod) je součástí 

širší oblasti elektronického podnikání (viz Obr. 2.1) – Electronic Business (E-Business,    

e-podnikání), jež představuje využití elektronických komunikačních prostředků ve všech 

aspektech podnikatelské činnosti.). [1] 

Obr. 2.1: Elektronické podnikání 

 

Zdroj: Dvořák, 2004, str. 21 

 Pod pojmem elektronické obchodování si začínající uživatel představí zajisté 

běžnou výměnu zboží, služeb či informací pomocí počítačů. [5] Avšak e-obchodování 
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označuje formu obchodního styku, kdy se celá obchodní transakce odehrává 

prostřednictvím internetu. Zákazník si vybere zboží na WWW stránkách obchodního 

serveru a okamžitě si jej koupí a zaplatí. Všechny tři fáze – výběr, nákup, platba – se 

obvykle odehrávají bez jediného přímého kontaktu s prodejcem. 

 V současné době již převládá názor, že elektronický obchod nemá být konkurencí 

tradičního obchodu, která chce tento tzv. „kamenný“ obchod vytlačit, ale je pouze novou 

alternativní formou obchodu, resp. distribučního kanálu, přinášející prospěch oběma 

zúčastněným stranám, tj. obchodníkovi a spotřebiteli. Rozvoj elektronických forem 

obchodování je výrazem globalizace. [5] 

2.2.1  Definování pojmu elektronický obchod 

 Definování e-obchodu není snadnou záležitostí. Jednoznačná definice e-obchodu 

zatím není v literatuře definována. [5] Když jsem zadala do některého vyhledávače 

anglickou verzi tohoto pojmu, našla jsem celou řadu definic, které se liší svým pojetím, 

stručností či podrobností, slovníkem atd. 

 Podle definice OECD elektronický obchod zahrnuje jakékoliv obchodní transakce, 

které provádějí osoby fyzické i právnické, přičemž tyto transakce jsou založeny 

na elektronickém zpracování a přenosu dat. Pod pojmem elektronického obchodu OECD 

chápe i elektronickou výměnu informací, nařízení orgánů apod. podporující řídící činnosti 

obchodu nebo účastnící se klasických neelektronických obchodů.  

 APEK ve svých stanovách definovala pojem elektronická komerce jako způsob 

obchodování, kde komunikace a transakce mezi účastníky obchodu je prováděna formou 

elektronické výměny dat.  

 WTO pod elektronickým obchodem chápe jak obchod s výrobky, které jsou 

prodávány a placeny přes internet, ale doručovány ve hmotné podobě, tak i produkty, které 

jsou doručovány v podobě digitální. 

 Elektronický obchod je výhradně a jedině obchodem, který je realizován 

prostřednictvím počítačů a elektronické sítě. Nejznámější, byť ne jediná síť, je označována 

jako internet. Proto se elektronické obchody často označují jako obchody internetové.  

 Pojem „elektronický obchod“ vznikl spontánně. Existují i názory, že předpona „e“ 

během několika let zcela vymizí, neboť dnešní e-business, e-commerce řešení se stanou 

naprosto běžnou součástí všech fungujících obchodních modelů. [5] 
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2.2.2  Historie a vývoj elektronického obchodu 

 Elektronický obchod, nebo také obchod pomocí internetu, je poměrně mladý, ale 

velmi perspektivní a dynamicky se rozvíjející obor činnosti. 

 První formou elektronické výměny dat byl fax. Hlavním jeho nedostatkem je, že 

faxem přenesená data je nutno pro možnosti jejich dalšího pracovávání jednotlivě přepsat 

do paměti počítače, event. využít skenování. Proto se začala používat elektronická pošta 

(Electronic Mail). Odpadá zde povinnost opětovného vkládání přijatých dat do počítače. 

Jde o předávání jakýchkoli zpráv. Na systém elektronické pošty navazuje systém 

elektronické výměny dat (EDI). EDI se chápe jako způsob výměny strukturovaných dat 

(např. objednávek, faktur aj.) na základě dohodnutých standardů zpráv mezi informačními 

systémy jednotlivých obchodních partnerů pomocí elektronických prostředků. 

Předpokladem pro to, aby určitá aplikace mohla komunikovat s jinou aplikací, je 

skutečnost, že přenášená data jsou přesně strukturována a musí být konvertována 

do předem dohodnutých standardů. V souvislosti s rozvojem internetu se jedním 

z perspektivních trendů současnosti stává on-line obchodování (e-commerce) s využitím 

služby WWW. [5] 

 Internet přinesl do světa nákupů zásadní průlom. Z pohodlí domova či kanceláře se 

ve Spojených Státech začalo nakupovat již v roce 1992. S boomem protokolu http: a www 

začaly v letech 1994 a 1995 vznikat elektronické obchody dnešního typu. První prodejní 

komoditou se staly hudební nahrávky na CD, následovaly dárkové předměty a knížky. 

Teprve poté přišla na řadu elektronika, hračky a například nábytek. 

 Internetové nakupování v České republice má dnes již více než desetiletou historii, 

ale jeho vývoj je hodně odlišný. Elektronické obchody se totiž ubíraly různými směry 

nejen v Česku a v Americe, ale i jinde v Evropě. Zatímco na Starém kontinentu se 

projevovala nedůvěra zákazníků v on-line platby, ve Spojených Státech se internetový 

business rozvíjel právě díky jejich oblibě. 

 Teprve na začátku třetího tisíciletí začínají čeští zákazníci vnímat nákup přes 

internet jako relativně bezpečný. Důvodem je především mnohem více profesionální 

přístup některých on-line prodejců. Obecně se začíná zkracovat doba dodání zboží 

zákazníkům a silnější elektronické obchody začínají fungovat na smluvní bázi nad 

velkoobchody. Rozšiřuje se také využívání on-line plateb debetními i kreditními kartami. 

 Zákazníci však nyní čekají více než jen dobře doladěnou prodejní www aplikaci 

s pěknými obrázky a objednáním dopravy. Samozřejmostí by měla být perfektní logistika 
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a profesionální poprodejní služby. Zákazníky dále zajímá možnost snadné reklamace, 

možnost vrácení zboží, servisu a dalších služeb, které poskytují „kamenní“ prodejci. [9] 

2.3 Využívání elektronických obchodů 

2.3.1  Využívání elektronických obchodů jednotlivci 

 Alespoň jednou nakoupilo přes internet 17 % všech jednotlivců (tj. 1,52 mil. 

jednotlivců) ve věku 16 a více let. V posledních 12 měsících nakoupilo přes internet 15 % 

všech jednotlivců (tj. 1,33 mil. jednotlivců) ve věku 16 a více let. Počet jednotlivců 

nakupujících přes internet od roku 2003 výrazně vzrostl ze 3 % na 15 % (v roce 2007). 

Nejpopulárnější je on-line nakupování mezi jednotlivci s vysokoškolským vzděláním 

(v posledním roce nakoupilo přes internet 33 % všech jednotlivců s vysokoškolským 

vzděláním), dále mezi studenty (26 % z nich v posledním roce nakoupilo přes internet), 

obyvateli Prahy (26 %) a jednotlivci ve věku 25 až 34 let (25 %). V posledních letech se 

mění struktura on-line nakupujících – v roce 2004 tvořili muži 67 % všech nakupujících 

na internetu. V roce 2007 to je 58 %. 33 % všech on-line nakupujících jsou jednotlivci 

ve věku 25 - 34 let. Aktivní v nakupování přes internet jsou i jednotlivci ve věku 35 - 44 

let, kteří tvoří téměř čtvrtinu všech on-line nakupujících. Jednotlivci ve věku 16 - 24 let 

tvoří pětinu všech nakupujících na internetu. Nejčastěji nakupovaným zbožím (resp. 

službou) jsou – vstupenky, elektronika, služby v oblasti cestování a ubytování, knihy, 

časopisy a učebnice, bílá technika a kosmetika. Muži ve srovnání se ženami nakupují 

výrazně více elektroniku, mobilní telefony, fotoaparáty, filmy a hudbu, počítačový 

software a hardware. Ženy ve srovnání s muži kosmetiku a oblečení. [10] 

2.3.2  Využívání elektronických obchodů podniky 

 V roce 2005 došlo k výrazné meziroční změně u elektronického obchodování 

podniků, u kterého ČSÚ zjistil, že přes internet podala elektronickou objednávku 

(nakoupila) v roce 2005 necelá čtvrtina firem (z původních asi 35 % podniků v roce 2004 

došlo k poklesu na necelých 25 % podniků v roce 2005) a necelá dvanáctina firem 

elektronickou objednávku obdržela (prodala). U prodeje se jedná o pokles asi o 7 % podílu 

podniků (tj. z 15 % v roce 2004 na 8 % v roce 2005). Výsledky tedy ukazují výrazný 

meziroční pokles. Současně s poklesem počtu ekonomických subjektů prodávajících či 

nakupujících přes internet došlo i k poklesu podílu elektronických prodejů na celkovém 

obratu firem ze 3,2 % finanční hodnoty v roce 2004 na 2,8 % finanční hodnoty v roce 
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2005. Finanční hodnota vyjádřena jako podíl na celkových tržbách uskutečněných 

v podnicích s deseti a více zaměstnanými osobami. [12] 

2.4 Výhody a nevýhody elektronického obchodu 

 Elektronický obchod je pro prodejce a spotřebitele velmi perspektivní cestou, ale 

samozřejmě by neměl zcela nahradit tradiční obchody a obchodní domy. Atraktivita 

elektronického obchodu ve vztahu ke konečným spotřebitelům se proto významně liší 

podle skupiny zákazníků, ale i podle druhu prodávaného zboží a služeb. [5] 

 Internetový obchod by měl být snem každého obchodníka. Non-stop provoz 

365 dní v roce, 24 hodin denně umí obsloužit obrovské množství návštěvníků v jeden 

okamžik, je dostupný všem zájemcům ze všech míst na zeměkouli. V katalogu mohou být 

vystaveny tisíce položek, aniž by zákazníci byli nuceni listovat několikasetstránkovými 

katalogy. [7] 

 Sama jsem velkým zastáncem elektronického obchodování, ale pokusím se 

přehledně popsat své názory na výhody a nevýhody tohoto stylu nákupu a prodeje. 

Výhody z pohledu zákazníka 

 Zákazník zboží nakupuje často přímo od výrobce a tím pádem většinou za nižší 

cenu, protože odpadá nutnost platit zprostředkovatelské poplatky všem článkům 

v distribučním řetězci. Dále mají zákazníci přístup k neustále aktualizovaným informacím 

oproti např. klasickým reklamním letákům, kde informace velice rychle zastarávají. Taktéž 

zákazník získává velké množství informací na jednom místě, každý zákazník si vybírá 

pro něj důležité informace. A k těmto má možnost přístupu z libovolného místa 24 hodin 

denně, 365 dní v roce, např. z domova, z práce, což může ušetřit spoustu času (stání 

ve frontách v obchodech, méně cestování). 

Výhody z pohledu dodavatele (obchodníka) 

 Výhody pro obchodníka vyplývají zejména z usnadnění prezentace a komunikace 

se zákazníkem neomezenou časem a místem, výrazně zvyšuje její efektivnost a zajišťuje 

bezprostřední zpětnou vazbu od zákazníka. Díky tomu může obchodník přizpůsobovat 

nabídku zjištěným skutečnostem a takto výrazně zlepšit služby zákazníkům. Elektronické 

obchodování dále zvyšuje flexibilitu obchodníka, např. lepší aktualizací katalogů a ceníků. 

Ve velkém snižuje především časové ztráty, administrativní náklady, náklady transakce 

a tedy redukuje celkově náklady obchodu a náklady na proniknutí do nových teritorií 
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a oborů. Zde vidím především šanci pro menší firmy, které nemají dostatek prostředků 

na vybudování sítě klasických obchodů. 

Nevýhody z pohledu zákazníka 

 Největší nevýhodou pro zákazníka je především anonymita tohoto způsobu nákupu. 

Někteří lidé nemají příliš velkou důvěru k nákupům „na dálku“ a neosobnost nákupu 

mohou některé skupiny zákazníků vnímat jako jistou nevýhodu, např. zboží si nelze 

fyzicky prohlédnout, odzkoušet apod. K dalším nevýhodám pro zákazníka řadím, že 

po uskutečnění nákupu je veškerá činnost zákazníka monitorována za účelem dalšího 

použití v marketingu, což zákazníci mohou považovat za nežádoucí narušení jejich 

soukromí. Někdy je nižší cena při nákupu přes internet kompenzována relativně vysokými 

poplatky za doručení. Občas se zákazníci v záplavě informací nedokáží dostatečně 

zorientovat a nemusí tak nalézt zboží, které chtějí nebo musí při hledání vynaložit 

neadekvátní úsilí. Problémem by také mohla být skutečnost, že neexistuje jednoduchý 

způsob zabezpečení plateb. 

Nevýhody z pohledu dodavatele (obchodníka) 

 Často nejsou obchodníci dostatečně seznámeni s principem této formy prodeje 

a mají tak obavy z výše investic, které je nutné vložit do realizace elektronického obchodu. 

Často jsou také nedostatečně zabezpečeny elektronické obchodní transakce a může se tak 

zvýšit šance získání přístupu do podnikových sítí neoprávněné osobě nebo se internetový 

obchod může snadno stát obětí útoku např. ze strany konkurence nebo hackera. Také 

vzniká riziko falešných objednávek, protože v současnosti neexistuje snadný způsob 

ověření jeho pravosti. 

2.5 Právní bezpečnost a informační povinnost elektronických 
obchodů 

Od 1. ledna 2000 vstoupil v účinnost zákon 367/2000 Sb., který vkládá 

do Občanského zákoníku 64/1964 Sb. mimo jiné i směrnici evropského parlamentu a rady 

97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. Tato směrnice, která 

je v zemích Evropské unie hlavním nástrojem ochrany spotřebitelů na internetu, získala 

podobné postavení i u nás. Vztahuje se tedy jen na sektor B2C, kdy podnikatel prodává 

koncovému spotřebiteli. Jejím přínosem je zakotvení informační povinnosti prodávajících 

a možnosti vrácení zboží spotřebitelem. 
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Tato ustanovení se však nevztahují na smlouvy, které jsou vyjmenovány v § 54 

a patří mezi ně především smlouvy o finančních službách, na prodej či výstavu 

nemovitosti, uzavírané na základě dražeb, o ubytování, o dopravě a některé další. 

Nevztahuje se tedy např. na internetové obchody s letenkami, které hrají velmi významnou 

roli, nebo dražební servery. 

Podle § 53, odst. 4 musí elektronický obchod sdělit s dostatečným předstihem před 

uzavřením smlouvy spotřebiteli kromě dalších i tyto informace:  

ü základní identifikační údaje provozovatele obchodu, kterými jsou obchodní 

jméno, adresa a identifikační číslo; a ačkoli to zákon výslovně neukládá, je 

vhodné pro zvýšení důvěry spotřebitelů zveřejnit i operativní kontaktní údaje 

(telefon a e-mail), 

ü název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb; tyto údaje zveřejňuje každý 

obchodník, který chce prodat své zboží nebo služby, zcela automaticky, 

ü cenu zboží nebo služby včetně všech poplatků, tzn. včetně DPH, ostatních daní, 

poplatků za podlimitní objednávku apod., 

ü vyčíslení nákladů na dodání; ideální je uvedení přesné částky za přepravné, 

v některých případech to však není technicky možné; potom se hodí 

např. zveřejnit ceník přepravného podle váhy nebo např. odkaz na internetové 

stránky České pošty (musí však být uvedeno, jaká služba České pošty bude 

použita, protože částky u obyčejného, profi a EMS balíku se významně liší), 

ü způsob platby, dodání zboží nebo plnění služby, což jsou běžně zveřejňované 

přehledy možných způsobů úhrady a metod dodání, 

ü náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, což se vztahuje spíše 

na objednávky uzavírané prostřednictvím telefonů se zvláštním tarifem (0609, 

0900 apod.), 

ü dobu, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti, aby se spotřebitel 

v okamžiku objednávky nesetkal například s tím, že aktuální cena je vyšší,  

ü o právu na odstoupení; spotřebiteli by měla být podle tohoto ustanovení 

poskytnuta jednoduchá informace, že má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 

14 dnů od dodání zboží. 
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Další informační povinnosti ukládá obchodníkovi Občanský zákoník v § 53, odst. 5. 

Níže uvedené údaje musí být spotřebiteli poskytnuty písemně po uzavřením smlouvy, 

nejpozději však před jejím plněním (dodáním zboží):  

ü opět základní identifikační údaje provozovatele obchodu popsané výše,  

ü informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit 

od smlouvy, mezi kterými by měly být konkretizovány i podmínky (jaká lhůta 

je u kterého zboží, protože dodavatel ji může prodloužit) a mělo by být 

popsáno, jakým způsobem odstoupit (které osobě zboží zaslat apod.),  

ü informace o službách po prodeji a zárukách,  

ü uvedení podmínek pro zrušení smlouvy, je-li uzavřena na dobu delší než jeden 

rok nebo dobu neurčitou. 

Žádný státní orgán dodržování těchto ustanovení nekontroluje. Motivací pro 

obchodníka, aby tato někdy nevstřícná a částečně nejasná ustanovení plnil, je možná 

„penalizace“ právem spotřebitele odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz 

v prodloužené tříměsíční lhůtě. [8]  



 - 20 - 

3. Metodika shromažďování dat 

3.1 Přípravná etapa 

Určení problému 

Reklamní agentura Pretorien se zabývá komplexními službami v oboru reklamy. 

K novějším službám této agentury patří i pronájem redakčního systému CMS, který 

nazvala jako PretorienCMS. K této základní verzi systému mohou zákazníci využít 

i rozšiřující moduly. Jedním z těchto modulů je e-shop - PretorienSHOP, který umožňuje 

jednoduchou cestu pro zefektivnění prodeje pomocí internetového obchodu. 

Největší problém vidím především v tom, že obchodníci, kteří by mohli e-shop 

využívat k prodeji svých produktů, nejsou dostatečně informováni o výhodách, které skýtá 

provozování internetového obchodu. Často se obchodníci mylně domnívají, že e-shopy 

jsou pouze pro velké firmy, že jsou finančně náročné a složité na ovládání. Někteří lidé 

a tedy i obchodníci stále internetovým obchodům příliš nevěří. 

Dalším velkým problémem také je, že pokud obchodníci již e-shop provozují, většina 

z nich platí ročně příliš vysoké poplatky spojené s řízením a správou svého e-shopu. Často 

je systém řízení a správy e-shopu strnulý a z toho potom vyplývá nepříliš velká 

spokojenost obchodníků s e-shopem. 

Definování cíle 

Cílů jsem si pro svůj výzkum stanovila více. Především jsem ale chtěla zjistit, ve 

kterých prodejnách by bylo možné využít redakční systém PretorienCMS a přídavný 

modul PretorienSHOP. Také mě zajímalo, jak vnímají mnou vybraní obchodníci - 

respondenti - internetové obchody. Zda je již provozují a jak jsou s nimi spokojeni. Nebo 

v opačném případě, proč jej ještě neprovozují a co o internetových obchodech vědí. 

Výstup z pilotáže 

Pilotáž byla provedena v době od 27. března do 28. března 2008 v Přerově. Bylo 

dotázáno pět respondentů - obchodníků - v různých prodejnách. Díky pilotáži jsem zjistila 

drobné nedostatky, které jsem následně odstranila. 

U otázky číslo 2 chyběla respondentům možnost označit více odpovědí. Ptala jsem 

se jich totiž, proč si e-shop pořídili. 
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V otázce číslo 22 jsem se ptala respondentů, zda vědí, že existuje redakční systém, 

který je uživatelsky jednoduchý a velice flexibilní pro řízení e-shopu. V naznačených 

odpovědích jsem respondenty požádala, aby mi napsali, co ke správě svého e-shopu 

používají, pokud nepoužívají právě redakční systém. Zde jsem zjistila, že mi respondenti 

nebyli schopni odpovědět. Proto jsem možnosti odpovědí zkrátila pouze na možnosti „ano, 

znám jej“ a „ne, neznám jej“. 

Typy údajů 

Primární data jsem při výzkumu získávala sama pomocí dotazníku. Dalšími 

primárními daty byly osobní rozhovory přímo v reklamní agentuře Pretorien, jejíž 

zaměstnanci mi poskytli informace o produktech PretorienCMS a PretorienSHOP, ale také 

o zákaznících, konkurenci, dodavatelích, zprostředkovatelích a dalších účastnících na trhu. 

K doplnění informací k výzkumu a o reklamní agentuře Pretorien jsem využívala 

i sekundární data. Jednalo se především o odborné publikace týkající se elektronického 

obchodování. Většinu užitečného materiálu jsem našla také na různých internetových 

stránkách jako jsou např. www.pretorien.cz, www.redakcni-system.eu, www.czso.cz, 

www.apek.cz, www.e-komerce.cz, www.bezpecnynakup.cz a další. 

Způsob sběru dat 

Metoda:  osobní dotazování 

Nástroj sběru:  dotazník 

Datum sběru dat:   1. – 3. dubna 2008 

Místo, lokalita:  centra měst Olomouc, Přerov a Kroměříž  

Tazatel: Irena Sedláčková 

Respondenti:  obchodníci (samotní majitelé prodejen) zaměření na oblast prodeje

 sportovního vybavení, hudebnin, zlatnictví, elektro (včetně 

 mobilních telefonů a počítačů), cestovní kanceláře 

Základní soubor: 325  

Výběrový soubor:  30 

Technika výběru:  nereprezentativní výběr – technika vhodného úsudku, náhodný 

 výběr respondentů – obchodníků (majitelů) v prodejnách 

Počet otázek:  27 (z toho 4 identifikační otázky) 

http://www.pretorien.cz
http://www.redakcni-system.eu
http://www.czso.cz
http://www.apek.cz
http://www.e-komerce.cz
http://www.bezpecnynakup.cz
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3.2 Realizační etapa 

Výzkum byl zrealizován v Olomouci, Přerově a Kroměříži ve dnech od 1. do 

3. dubna 2008. 

Cílová skupina, kterou jsem vybrala s pomocí reklamní agentury Pretorien, zahrnuje 

majitele obchodů ve výše zmíněných městech, které prodávají zboží a služby v oblastech:  

ü sportovní vybavení (včetně obuvi a oblečení),  

ü hudebniny,  

ü zlatnictví,  

ü elektro (včetně mobilních telefonů a počítačů), 

ü cestovní kanceláře.  

Časový harmonogram výzkumu: 

ü říjen – listopad 2007: sběr sekundárních dat, 

ü listopad 2007 – leden 2008: zpracování sekundárních dat, 

ü únor - březen 2008: zpracování metodiky shromažďování dat, konstrukce 

dotazníků, 

ü březen 2008: pilotní šetření, vyhodnocení pilotáže, 

ü duben 2008: tisk dotazovacích archů, hlavní sběr dat formou anonymního 

dotazování cílových skupin obchodníků ve vybraných městech, 

ü duben 2008: sumarizace a kontrola dotazovacích archů, příprava pro 

počítačové zpracování dat, statistické zpracování dat, vypracování podrobné 

výstupní analýzy výsledků výzkumu, závěrečná doporučení pro reklamní 

agenturu Pretorien. 
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4. Analýza výsledků 

Vyhodnocení otázek  

Informace získané z dotazníků jsem vyhodnocovala pomocí programu Microsoft 

Office. Vyhodnocení dat proběhlo prostřednictvím převodu získaných hodnot 

na numerické, a to v programu EXCEL. Dotazníky jsem před převodem a zpracováním 

zkontrolovala, zda byly vyplněny všechny kompletně. Poté jsem si v programu EXCEL 

vytvořila tabulky a grafy, které mi pomohly při hodnocení získaných dat. 

4.1 Vyhodnocení identifikačních otázek 

Základní informace o respondentech 

Při dotazování bylo osloveno celkem 30 respondentů – obchodníků, z čehož 33 % 

(10) pocházelo z Olomouce, 40 % (12) z Přerova a 27 % (8) z Kroměříže. 

Oslovení respondenti podle odvětví činnosti v jednotlivých městech 

V dotazníku jsem si stanovila odvětví činnosti obchodníků, které jsem chtěla oslovit. 

Bylo osloveno 30 % (9) obchodníků, kteří nabízejí sportovní vybavení, 10 % (3) nabízející 

hudebniny, 10 % (3) zlatnictví, 37 % (11) elektronické vybavení a 13 % (4) cestovních 

kanceláří. V dotazníku jsem dala možnost vyplnit i jiné odvětví činnosti, ale žádný 

z oslovených respondentů tuto variantu nevyužil. 

Sportovním vybavením jsem měla na mysli veškeré vybavení na sport – od oblečení, 

obuvi až po náčiní. A do elektronického vybavení (dále jen elektro) jsem zahrnula 

veškerou elektroniku včetně mobilních telefonů a počítačů. 

Nejvíce dat jsem získala v elektro odvětví ve všech třech městech. Ve velké většině 

se jednalo o malé prodejny, kdy sám majitel – obchodník vykonává také práci prodavače. 

V Kroměříži se mi nepodařilo získat žádná data v cestovních kancelářích. Bylo to proto, že 

cestovní kanceláře mají více poboček např. v regionu, a je velice obtížné zastihnout 

majitele v provozovně. 
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Graf 4.1: Odvětví činnosti ve městech 

Vztah respondentů různých věkových kategorií k provozování e-shopu 

Identifikační otázkou č. 27 jsem chtěla zjistit, v jakém věkovém rozmezí se nachází 

mnou oslovení respondenti - obchodníci - a zjistit tak jejich vztah k provozování 

internetových obchodů. 

Nejvíce oslovených respondentů se nacházelo ve věkové skupině 26 – 35 let (47 %). 

Další početnou věkovou skupinou byli respondenti ve věku od 36 do 45 let (37 %). 

Nejméně zastoupenou skupinou respondentů byli obchodníci ve věku 18 až 25 let, kdy se 

mi podařilo oslovit pouze jediného. 

Co se týče provozování e-shopu obchodníky v určitém věku, dalo se očekávat, že 

starší obchodníci (především ve věku 46 a více let) nebudou mít velký zájem o internetové 

obchody na rozdíl od těch mladších. Z grafu 4.3 můžeme vyčíst, že obchodníci ve věku 

od 26 do 35 let provozují ve velké většině internetové obchody (61 %). S rostoucím věkem 

klesá zájem o provozování internetových obchodů. 

 

Graf 4.2: Rozdělení respondentů podle věku a vlastnictví e-shopu  
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4.2 Vyhodnocení otázek pro respondenty provozující e-shop 

Provozování internetového obchodu „kamennou“ prodejnou v jednotlivých městech 

Otázka č. 1 byla otázkou filtrační. Prostřednictvím této otázky jsem si rozdělila 

respondenty na ty, kteří již internetový obchod provozují, a na ty, kteří internetový obchod 

stále neprovozují. Jak lze vyčíst z grafu 4.3, pouze 13 respondentů (43 %) z celkových 30 

provozuje svůj vlastní internetový obchod, z toho 54 % (7) v Olomouci. Převažuje tedy 

počet respondentů (57 %), kteří internetový obchod neprovozují. Nejvíce takových se 

nachází v Přerově (53 %). 

Provozování (resp. neprovozování) e-shopu ve městech
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Graf 4.3: Provozování (resp. neprovozování) e-shopu ve městech 

Pokud označili respondenti v otázce č. 1 odpověď za a) (ano, provozuji e-shop), 

odpovídali na následující otázky až po otázku č. 15. Otázky č. 16 až  č. 21 se týkaly 

respondentů, kteří označili odpověď za b) (ne, neprovozuji e-shop). 

Důvod pořízení internetového obchodu pro svou „kamennou“ prodejnu 

Respondenti v otázce č. 2 mohli označit více odpovědí, které jim byly nabídnuty, 

a také mohli využít místo pro formulaci své vlastní odpovědi. Tuto variantu využil pouze 

jeden (8 %) respondent, který odpověděl, že měl e-shop dříve než „kamennou“ prodejnu. 

Respondenti nejčastěji chtěli zřízením e-shopu vyhovět požadavkům svých 

zákazníků (69 %) a také pocítili potřebu si e-shop pro svou prodejnu pořídit (62 %). Často 

také chtěli být díky e-shopu více vidět na internetu (54 %) a jít s dobou (23 %). K pořízení 

e-shopu obchodníky nepřesvědčil žádný prodejce e-shopů (0 %), což vidím jako obrovskou 

možnost využití pro reklamní agenturu Pretorien. Tedy nalézt dostatečné množství 
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argumentů, proč si pořídit e-shop, a přesvědčit nové potenciální zákazníky agentury 

Pretorien. 

Důvody pořízení e-shopu
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Graf 4.4: Důvody pořízení e-shopu 

Délka provozování e-shopu 

V otázce č. 3 jsem se obchodníků zeptala, jak dlouho svůj e-shop provozují. Celých 

46 % (6) označilo, že e-shop provozují déle než rok, ale méně než tři roky. Další 

nejčastější odpovědí bylo, že jej provozují půl roku až rok (31 %). Jen 15 % obchodníků 

má svůj e-shop více než tři roky. Znamená to tedy, že trend obchodování přes internet se 

stále ještě rozvíjí a obchodníci teprve postupně zavádí tuto možnost odbytu i u sebe 

v prodejně. 
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Graf 4.5: Délka provozování e-shopu 

Zajímalo mě také, jakou má závislost délka provozování e-shopu na délce 

provozování „kamenné“ prodejny. Díky tomu, že respondentů, kteří provozují e-shop, bylo 
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méně než 5 tis. Kč 5 tis. - 15 tis. Kč 15 tis. - 30 tis. Kč 30 tis. - 50 tis. Kč 50 tis. Kč a více

pouze třináct, získávala jsem informace o této problematice pouze z nahlédnutí 

do dotazníků. Zaujalo mě zjištění, že „kamenné“ prodejny, které jsou v provozu 1 – 3 roky 

provozují e-shop v podstatě od počátku – tedy taktéž rok až tři roky. Obchodníci, kteří mají 

„kamennou“ prodejnu 3 – 7 let provozují svůj e-shop zpravidla méně než rok, pouze jeden 

respondent označil, že e-shop provozuje 1 – 3 roky. Dá se tedy říct, že i když obchodníci 

provozují poměrně dlouho svou „kamennou“ prodejnu, není pravidlem, že stejně dlouho 

provozují i e-shop. Na rozdíl od respondentů, kteří označili, že „kamennou“ prodejnu 

provozují déle než sedm let, provozují také e-shop dlouhodoběji (více než tři roky). 

Cena e-shopu za rok v jednotlivých městech 

V otázce č. 4 jsem se respondentů ptala, kolik je ročně stojí provoz jejich 

internetového obchodu. Zohlednila jsem i jednotlivá města, abych zjistila, jestli je provoz 

e-shopu ovlivněn velikostí města, a tudíž i konkurencí poskytovatelů internetových 

obchodů. 

Zjistila jsem, že v jednotlivých městech platí obchodníci za provoz e-shopu nejvíce 

do 5 tis. Kč za rok vyjma Kroměříže, kde 15 % (2) obchodníků platí ročně mezi 15 až 

30 tis. Kč. Nejvyšší mnou nabízenou částku (50 tis. Kč a více) platí ročně pouze 8 % 

respondentů, a to v Olomouci. Díky rozhovorům s respondenty jsem zjistila příčinu nízké 

ceny (do 5 tis. Kč) na provoz e-shopu. Většina obchodníků – majitelů obchodů –  si totiž 

své e-shopy spravují sami. Také k ceně nezapočítávají webhosting a poplatky za 

internetové domény.  

Reklamní agentura Pretorien prodává e-shopy do 15 tis. Kč za rok. V ceně je zahrnut 

poplatek za webhosting i za doménu. Je to velice výhodná cena a agentura Pretorien by 

měla této své konkurenční výhody využívat co nejvíce při nabízení svých produktů novým 

zákazníkům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.6: Cena e-shopu za rok v jednotlivých městech 
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Hodnocení jednotlivých charakteristik e-shopu 

K ohodnocení e-shopů, které provozují mnou oslovení obchodníci, jsem využila 

otázku č. 5, která byla ve formě baterie. Chtěla jsem zjistit, jak své e-shopy vnímají. 

Co respondenti hodnotí u svých e-shopů jako výborné a co naopak jako nedostačující. 

Zjištění těchto informací je důležité především proto, abych zjistila, které faktory by měla 

reklamní agentura Pretorien upřednostňovat při nabízení produktu PretorienSHOP. 

Grafika e-shopů je respondenty hodnocena nejlépe, téměř stejně jako funkčnost     

e-shopů. Respondenti tedy nejčastěji volili známku výborná (38 %) a chvalitebná (38 %). 

Avšak u grafiky 8 % respondentů zvolilo známku 4 (dostatečná). Překvapilo mě, že 54 % 

respondentů dalo komunikaci s dodavatelem e-shopu známku 2 a dokonce 38 % známku 

3. Mohlo by to znamenat, že dodavatelé e-shopu jsou málo flexibilní a nereagují ihned 

na požadavky obchodníků. Komunikace se zákazníkem také nebyla hodnocena nejlépe. 

Pouze 31 % respondentů ohodnotili tuto charakteristiku svého e-shopu známkou výborně. 

Kdežto 46 % oznámkovalo charakteristiku známkou 2 a 23 % dokonce známkou 3. 

Myslím si, že to není příliš dobré hodnocení, protože především komunikace 

se zákazníkem prostřednictvím e-shopu při nákupu zboží a získávání informací 

o produktech obchodníků by měla být na nejlepší úrovni. Prostřednictvím komunikace 

zákazník versus obchodník často hodnotí zákazníci spolehlivost nákupů přes internet. 

Hodnocení ceny e-shopu již nebylo tak jednoznačné. 38 % respondentů oznámkovalo cenu 

e-shopu známkou 1, ale stejné množství respondentů oznámkovalo cenu známkou 3. 

Zbytek respondentů ohodnotilo cenu známkou 2. Tato dílčí charakteristika e-shopu úzce 

souvisí s otázkou č. 4, kde jsem již zmínila, že agentura Pretorien by měla díky nízké 

nabízené ceně e-shopu využívat co nejvíce ve svůj prospěch a mohla by tak získat nové 

zákazníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.7: Hodnocení charakteristik e-shopu 
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Statistika návštěvnosti e-shopu 

V otázce č. 6 jsem se respondentů zeptala, jestli jejich e-shop sleduje statistiku 

návštěvnosti e-shopu. 100 % respondentů mi odpovědělo, že ano. Stejně tak (100 %) mi 

odpověděli na otázku, zda oni sami tuto statistiku návštěvnosti sledují.  

V otázce č. 8 mi odpověděli všichni respondenti, že jejich e-shop navštíví alespoň 

jeden zákazník denně, ale rozdílné odpovědi byly již v otázce č. 9. Zde jsem se zajímala 

o to, kolik unikátních návštěvníků (rozhodující podle IP adres) navštíví tedy jejich e-shop 

za den. Tuto otázku jsem vyhodnotila podle jednotlivých měst, ve kterých sídlí obchodníci. 

V Přerově je denní návštěvnost e-shopu opravdu vysoká (23 %), a to s více než 

50 návštěvníky za den. Stejný procentuální podíl (23 %) dosáhlo už jen město Olomouc  

s 5 – 20 návštěvníky e-shopu. Z jakého důvodu jsou e-shopy takto hojně navštěvovány 

podle mínění obchodníků jsem zjišťovala v otázce č. 12 (viz Konkurenční výhody         

v e-shopu). 
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Graf 4.8: Návštěvnost e-shopu za den 

Množství objednávek přes e-shop 

Pomocí otázky č. 10 a 11 jsem se snažila zjistit, kolik mají mnou oslovení 

respondenti přes e-shop objednávek na své zboží nebo služby. Na otázku č. 10 mi 

odpovědělo 54 % respondentů, že mají alespoň jednu objednávku denně, a 46 % 

respondentů má alespoň jednu objednávku týdně. 

Respondenti, kteří mi v otázce č. 10 odpověděli, že mají alespoň jednu objednávku 

denně, pokračovali otázkou č. 11. Chtěla jsem zjistit, kolik přibližně takových objednávek 

denně mají. Tuto otázku jsem opět rozdělila podle jednotlivých měst. V Olomouci 

i v Přerově mi respondenti odpověděli podle mého očekávání, že mají přibližně jednu až 
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pět objednávek za den, kdežto v Kroměříži mi jediný respondent odpověděl, že má 

přibližně deset až dvacet objednávek denně přes e-shop. Jedná se o prodejce 

elektronického vybavení. 
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Graf 4.9: Množství objednávek přes e-shop za den 

Konkurenční výhody v e-shopu 

Na otázku č. 12 mi opět odpovídali všichni respondenti – obchodníci, kteří provozují 

e-shop. Respondenti mohli označit více odpovědí, maximálně však tři a měli také možnost 

využít volné místo pro formulaci své vlastní odpovědi. Tuto možnost však nevyužil žádný 

z respondentů. 

Nejvíce respondentů (54 %) vidí svou konkurenční výhodu v ceně nabízených 

produktů přes e-shop a ve specializaci těchto produktů. Oproti tomu 38 % považuje 

za svou výhodu množství a rozmanitost nabízených produktů. Pouze 23 % obchodníků si 

myslí, že má konkurenční výhodu v dodacích podmínkách. Myslím si, že dodací podmínky 

jsou pro zákazníky důležité a většina z nich se orientuje v e-shopech především podle nich. 

Mělo by být samozřejmostí, že dodací podmínky budou na předních zájmových pozicích 

obchodníků a ti by se je měli snažit neustále zdokonalovat a upřednostňovat.  

Taktéž si 23 % obchodníků myslí, že jejich konkurenční výhoda spočívá v předních 

pozicích e-shopu ve vyhledávačích. A právě na tuto činnost se zaměřuje agentura Pretorien 

u zákazníků, kteří mají jejich PretorienSHOP. Jedná se o tzv. SEO (Search engine 

optimization - tj. optimalizace pro vyhledávače) a tím zajišťují, že e-shop obchodníků bude 

vidět na předních místech ve vyhledávačích a tím bude přitažlivější pro nové zákazníky. 
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Graf 4.10: Konkurenční výhody na e-shopu 

Roční procentuální podíl e-shopu na obratu prodejny 

Otázkou č. 13 jsem chtěla zjistit, jak jsou e-shopy v rámci prodejen úspěšné co se 

týče přibližného ročního obratu. Tuto otázku jsem opět rozdělila podle jednotlivých měst, 

ve kterých obchodníci provozují své „kamenné“ prodejny. Nejvíce zastoupené byly          

e-shopy, které mají  0 – 10% podíl na obratu (23 % Olomouc, 8 % Přerov). Druhým 

nejčastěji zvoleným objemem obratu byl 11 – 25% podíl (23 % Olomouc, 15 % Přerov, 

8 % Kroměříž). Pouze 8 % e-shopů v Olomouci má podíl 51 – 75 % na ročním obratu 

prodejny. Stejné procento e-shopů v Kroměříži zaujímá 76 – 100 % roční podíl na obratu 

prodejny. Lze tedy konstatovat, že e-shopy ještě nejsou zákazníky tolik využívané a že 

raději navštíví „kamennou“ prodejnu, než aby nakupovali přes internetové obchody. Nebo 

je chyba na straně obchodníků, kteří nevyhovují požadavkům zákazníků. Vzhledem 

k dosavadnímu vývoji e-shopů lze předpokládat, že podíl e-shopu na obratu prodejny se 

časem bude zvyšovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.11: Roční procentuální podíl e-shopu na obratu prodejny podle jednotlivých měst 
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Návratnost investic vložených do e-shopu 

V otázce č. 14 jsem zjišťovala, jakou mají obchodníci přibližnou návratnost svých 

investic do e-shopu. Zda jim alespoň výnosy z prodaného zboží přes e-shop pokryjí 

náklady na jeho zřízení a údržbu. Jak lze vyčíst z grafu 4.12, obchodníkům objednávky 

zákazníků přes e-shop pokryjí alespoň náklady na e-shop (39 %). Jen 15 % respondentů 

nepociťuje žádnou návratnost, kdežto 23 % respondentů má alespoň dvojnásobnou nebo 

i více než dvojnásobnou návratnost investic do e-shopu. 

Zajímalo mě také, jaká je návratnost investic do e-shopu v jednotlivých odvětvích 

činnosti prodejen. Po nahlédnutí do dotazníků jsem zjistila, že k největší návratnosti 

investic do e-shopu dochází v elektro, kde nejčastěji dochází až k dvojnásobné návratnosti 

investic. Je to zajisté především díky tomu, že sami obchodníci – majitelé prodejny – nebo 

jejich zaměstnanci zřizují pro prodejnu e-shop a následně jej i udržují v provozu. 

Rozhodně k tomu mají prodejci elektro blíž než např. prodejci hudebnin a nemusí si tak 

platit externí pracovníky nebo celé firmy pro zřízení a správu svého e-shopu. Musím však 

zdůraznit i fakt, že elektro se prodává už od počátků internetových obchodů přes e-shopy 

nejlépe. 
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Graf 4.12: Návratnost investic do e-shopu 

Celková spokojenost s e-shopem 

Závěrečnou otázkou dotazníku pro obchodníky, kteří již provozují e-shop, jsem 

chtěla zjistit, jaké je jejich celkové hodnocení e-shopu – jak jsou spokojení po všech 

stránkách. Poslední tři možnosti, které jsem respondentům dala na výběr (spíše 

nespokojen/a, nespokojen/a, velmi nespokojen/a), nebyly vůbec využity. Nejvíce 

respondentů je se svými e-shopy spokojeno a spíše spokojeno (38 %). O něco méně 

respondentů (23 %) je velmi spokojeno. 
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Graf 4.13: Celková spokojenost s e-shopem 

 

4.3 Vyhodnocení otázek pro respondenty neprovozující e-shop 

Důvody neprovozování e-shopu 

Otázky č. 16 až 21 se týkaly pouze respondentů, kteří e-shop neprovozují. Jak již 

bylo uvedeno výše (viz Graf 4.2) bylo osloveno celkem 30 respondentů, z čehož 17 (57 %) 

obchodníků e-shop neprovozují. 

Samozřejmě mě ihned na začátku zajímalo, z jakého důvodu obchodníci e-shop 

neprovozují.   Respondenti měli v otázce č. 16 na výběr několik možností, ale tato otázka 

byla polouzavřená, tudíž měli možnost formulovat svou vlastní odpověď. Tuto možnost 

využili pouze dva respondenti (12 %). Jeden z nich nemá na provozovně počítač 

s internetem a druhý dá na mínění svých zákazníků, kteří si ve většině myslí, že nákup přes 

e-shop není vždy seriózní. Kdyby byli tito obchodníci více informováni, věděli by, že 

k řízení e-shopu nepotřebují přímo v prodejně počítač. Také by již mohli vědět, že 

obchodování přes internet je čím dál více bezpečnější díky zákonům a vyhláškám, které 

tuto formu obchodování upravují, a mohli informovat i své zákazníky o spolehlivosti         

e-shopů. 

Nicméně 53 % respondentů nemají e-shop, protože o jeho zřízení teprve uvažují, což 

je dobrým signálem pro agenturu Pretorien, která e-shopy nabízí. Je třeba, aby agentura 

tyto obchodníky nalezla a nabídla jim svůj produkt PretorienSHOP. 29 % respondentů      

e-shop neprovozuje, protože si myslí, že jej nepotřebuje ke své prodejní činnosti. Pouze 

6 % obchodníků si myslí, že zřízení a provoz e-shopu je drahé a že by se jim to 
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nevyplatilo. Žádný z obchodníků neoznačil odpověď, že internetovým obchodům nebo 

internetu samotnému nerozumí. 
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Graf 4.14: Důvod neprovozování e-shopu 

Proč respondenti „nepotřebují“ e-shop 

Obchodníci, kteří v otázce č. 16 označili, že e-shop nechtějí, protože si myslí, že jej 

nepotřebují, pokračovali otázkou č. 17. Zde jsem se jich ptala na důvod. Opět byla tato 

otázka polouzavřená, ale možnost formulovat svou vlastní odpověď žádný z respondentů 

nevyužil. Nejčastěji respondenti (60 %) odpovídali, že nepotřebují svůj e-shop, protože 

mají stálé zákazníky ve své „kamenné“ prodejně. Tito obchodníci by si ale měli zjistit, zda 

by zákazníci nechtěli využívat i internetový obchod. Zbytek respondentů (40 %) označilo, 

že nechtějí mít s e-shopem starosti. 

Představa o ceně e-shopu 

V otázce č. 18 jsem se ptala respondentů, kolik si myslí, že zřízení a provoz e-shopu 

ročně stojí. Nabídla jsem jim stejnou škálu cen jako u respondentů, kteří již e-shop 

provozují (viz Graf 4.6: Cena e-shopu za rok v jednotlivých městech). 

Nejvíce respondentů (29 %) odhaduje, že cena e-shopu za rok se pohybuje 

od 5 tis. Kč do 15 tis. Kč. 24 % obchodníků si myslí, že e-shop stojí 15 tis. Kč až 30 tis. Kč 

a stejné procento obchodníků se domnívá, že e-shop stojí 30 tis. Kč až 50 tis. Kč. Že         

e-shop na rok stojí do 5 tis. Kč si myslí 18 % respondentů. Pouze jeden respondent (6 %) 

se domnívá, že lze za e-shop utratit ročně více než 50 tis. Kč. 

Vzhledem k tomu, že se cena e-shopu u reklamní agentury Pretorien pohybuje 

do 15 tis. Kč za rok, splnila by očekávání většiny mnou oslovených respondentů. 
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Graf 4.15: Představa o ceně e-shopu 

Upřednostňované charakteristiky e-shopu v případě jeho pořízení 

Otázka č. 19 vypadala na první pohled podobně jako otázka č. 5. Taktéž byla 

v podobě baterie a obsahovala stejné charakteristiky e-shopu. Avšak respondentů, kteří 

nemají e-shop, jsem se zeptala, co by upřednostňovali u e-shopu, pokud by si jej pořídili. 

Největší důraz (88 %) by respondenti kladli na funkčnost e-shopu a komunikaci 

se zákazníkem přes e-shop. Ostatní charakteristiky e-shopu byly značně rozdílné. 

Například mě zaujala cena e-shopu, kde 35 % respondentů dalo této charakteristice 

známku jedna, 47 % respondentů známku 2 a někteří i známku 3, což by mohlo znamenat, 

že na ceně by jim sice záleželo, ale ne příliš. Z grafu 4.16 také vyplývá, že 53 % 

respondentům by stačila grafika e-shopu ohodnocená známkou 2. Komunikace 

s dodavatelem je velmi rozdílná. 6 % respondentů dokonce označilo, že by jim postačila 

tato charakteristika na úrovni známky 4. 

Z těchto poznatků pro reklamní agenturu Pretorien vyplývají mnohé požadavky 

potenciálních zákazníků, kterým by se měla přizpůsobit. 
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Graf 4.16: Upřednostňované charakteristiky e-shopu v případě jeho pořízení 

Pořízení e-shopu za určitých podmínek 

Reklamní agentura Pretorien chtěla zjistit, zda by na trhu našla nové zákazníky, 

pokud by ve svých nabídkách PretorienSHOP upřednostňovala především cenu. Cena 

PretorienSHOP, jak jsem zmínila již výše, se pohybuje do 15 tis. Kč ročně. Zeptala jsem se 

tedy respondentů, zda by za tuto cenu o pořízení e-shopu začali uvažovat. 

Více než polovina respondentů (52 %) mi odpověděla, že cena je sice zajímavá, ale 

museli by mít více informací o takové nabídce. To je velká část oproti respondentům, kteří 

by si určitě e-shop za těchto podmínek pořídili (24 %). A 12 % respondentů by teprve 

začalo za těchto podmínek o pořízení e-shopu uvažovat. Spíše se tedy respondenti 

k nabídnuté ceně vyjadřovali pozitivně. Jen 6 % respondentů by začala o e-shopu 

přemýšlet, pokud by částka byla nižší, a stejné procento respondentů by si tento e-shop 

nepořídilo. 

Reklamní agentura Pretorien by se tedy při propagaci svého produktu 

PretorienSHOP měla zaměřit na informování potenciálních zákazníků o výhodách a cenách 

tohoto produktu a tím by mohla získat další zákazníky. 
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Graf 4.17: Pořízení e-shopu v případě ceny nižší než 15 tis. Kč za rok 

Reklamní agentura Pretorien také zamýšlí prodej internetového obchodu 

financovaného reklamou (tedy zdarma), a tak jsem chtěla zjistit, jaký by byl o produkt 

PretorienSHOP za těchto podmínek zájem. 

Respondenti měli velice rozdílné názory. Při rozhovoru s jedním respondentem jsem 

se dokonce dozvěděla, že má k tomuto druhu financování značně negativní postoj, protože 

si myslí, že tento druh e-shopu by určitě nebudil důvěru u zákazníků. Na rozdíl od tohoto 

respondenta by si 24 % respondentů určitě tento e-shop pořídilo. Postoje ostatních 

respondentů si můžeme prohlédnout v grafu 4.18. 

Pořízení e-shopu v případě, že by byl zdarma
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Graf 4.18: Pořízení e-shopu v případě, že by byl zdarma 
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Povědomí respondentů o redakčním systému 

Ve společné otázce č. 22 jsem se chtěla od respondentů dozvědět, zda znají redakční 

systém, který je uživatelsky jednoduchý a velice flexibilní pro řízení e-shopu. Tento 

systém využívá reklamní agentura Pretorien, a tak mě zajímalo, kolik mnou oslovených 

respondentů tento systém zná. Tyto respondenty jsem rozdělila do dvou kategorií, a to na 

ty, kteří e-shop provozují, a ty, kteří jej neprovozují. 

Z grafu 4.19 lze vyčíst, že obchodníci redakční systém příliš neznají. Celkově zná 

redakční systém pouze necelých 24 % respondentů, kdežto 77 % respondentů jej nezná. 

Reklamní agentura Pretorien by tedy měla při nabízení svého produktu 

PretorienCMS a PretorienSHOP zákazníky informovat o samotné existenci systému 

a vysvětlit jeho podstatu. 
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Graf 4.19: Povědomí o redakčním systému 
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Závěr a doporučení 

Doporučení 

V této kapitole bych se nejdříve ráda věnovala doporučením pro reklamní agenturu 

Pretorien. Vycházím z výsledků výzkumu, který jsem prováděla pomocí dotazníku ve 

vybraných prodejnách. Hlavním cílem nejen této kapitoly, ale i celé bakalářské práce je 

analyzovat možnosti využití softwaru pro e-obchodování v prodejnách.  

Jak již bylo řečeno i v ostatních kapitolách bakalářské práce, reklamní agentura 

Pretorien vytvořila vlastní redakční systém CMS spolu s přídavným modulem SHOP 

(PretorienCMS, PretorienSHOP). Agentura má již několik zákazníků z různých oborů. 

Nejedná se tedy pouze o obchodníky, kteří prodávají určité zboží popř. služby, ale jsou 

mezi nimi i instituce státní správy, školy, vzdělávací zařízení, různá zájmová sdružení, tisk, 

rádio apod.  

Avšak nad pořízením e-shopu uvažují pouze obchodníci. Zde je důvod jasný. Mají 

zákazníkům přes internet co nabídnout k prodeji.  

Ve svém výzkumu jsem si určila za cílovou skupinu obchodníky, kteří již e-shop 

vedle své „kamenné“ prodejny provozují, ale také obchodníky, kteří ještě e-shop nemají. 

Díky tomu jsem v podstatě rozdělila dotazník na dvě části. Může se zdát nesmyslné, že 

jsem oslovovala i obchodníky, kteří e-shop již provozují. Chtěla jsem vycházet z postojů 

provozovatelů e-shopu a nalézt tak optimální řešení pro tvorbu nabídek e-shopů agentury 

Pretorien. Především čemu by se agentura při nabízení e-shopu měla vyhnout a co naopak 

pokládají zákazníci za důležité. Obchodníky jsem navštívila ve městech Olomouc, Přerov 

a Kroměříž a také jsem si vybrala pouze určité prodejny. Jednalo se o prodejny se 

sportovním vybavením, hudebninami, elektronickým vybavením, dále o zlatnictví 

a cestovní kanceláře. Abych získala co nejvěrohodnější data, záměrně jsem oslovovala 

v prodejnách pouze obchodníky – majitele. Jednalo se o drobné podnikatele, kteří většinou 

v prodejnách působí i jako prodavači. 

Nejvíce obchodníků, kteří již e-shop provozují, bylo osloveno v Olomouci. Myslím 

si, že je to dáno rozlohou a počtem obyvatel Olomouce. Je zde více zákazníků, kteří mají 

různé požadavky na obchodníky i co se týče e-shopů. Aby obstáli olomoučtí obchodníci 

v konkurenčním boji, musí se těmto požadavkům přizpůsobit. Naopak v Přerově nebo 

Kroměříži takové tlaky ze strany zákazníků nejsou. Obchodníků je zde méně a velikost 
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měst dovoluje zákazníkům projít centrum s obchody za pár minut a nalézt potřebné zboží 

či služby. Agentura Pretorien by se tedy měla zaměřit na obchodníky v těchto menších 

městech, kde se tolik e-shopů nevyskytuje. 

Příliš mě nepřekvapil výsledek otázky č. 27 v souvislosti s otázkou č. 1. Tyto dvě 

otázky jsem vyhodnotila současně, abych zjistila, jaké věkové kategorie obchodníků 

provozují e-shop. Výsledek mě nepřekvapil proto, že starší obchodníci (zpravidla ve věku 

od 45 let) neprovozují internetové obchody. Často internetovým obchodům nerozumí, sami 

přes ně ani nenakupují a neví, jak by se daly využít. Reklamní agentura Pretorien by se 

měla zaměřit i na tyto starší obchodníky a vysvětlit jim, že internetové obchody jsou 

jednoduché pro správu a že jim pomohou zvýšit prodejnost produktů, které nabízejí. 

Obchodníků, kteří provozují e-shop, jsem se ptala, proč si jej pořídili. Nejvíce 

odpovídali, že chtěli vyhovět přáním svých zákazníků. To je v pořádku. Jenže žádný 

z respondentů neoznačil možnost, že jej o tom přesvědčil prodejce těchto internetových 

obchodů. Zde vidím velkou šanci reklamní agentury Pretorien, protože po osobním 

rozhovoru s majitelem agentury na téma e-shopy jsem zjistila, že je velice výmluvný 

a přesvědčivý. Určitě by dokázal přesvědčit k pořízení e-shopu řadou argumentů 

i obchodníky, kteří nemají k internetovým obchodům kladný vztah. 

Zjistila jsem, že náklady na provoz e-shopu nejčastěji dosahují částek 5 tis. Kč 

a méně. Je to jistě proto, že většina obchodníků si e-shop spravuje sama. Ale určitě do 

nákladů nezahrnuli poplatek za doménu či webhosting. Také jsou však obchodníci, které 

stojí provoz e-shopu až 30 tis. Kč a některé i více než 30 tis. Kč ročně. Reklamní agentura 

Pretorien prodává e-shopy do 15 tis. Kč za rok. V ceně je zahrnut poplatek za webhosting 

i za doménu. Je to velice výhodná cena a agentura Pretorien by měla této své konkurenční 

výhody využívat při nabízení e-shopu novým zákazníkům, popř. vyhledat obchodníky, 

kteří platí za e-shop více, než je nezbytně nutné, a nabídnout jim lepší cenové podmínky. 

Při hodnocení jednotlivých charakteristik e-shopu dostala grafika nejhorší 

ohodnocení. Agentura Pretorien společně se svými zákazníky hledá nejlepší podobu 

webových stránek a současně i e-shopu. Pro agenturu pracuje také tým odborníků na 

grafiku, takže pokud by si zákazník objednal e-shop u agentury Pretorien, má zajištěnou 

profesionální péči. Alarmující je také hodnocení komunikace se zákazníky a funkčnost 

e-shopu. Hodně respondentů ohodnotilo tyto dvě charakteristiky známkou 3. Avšak já je 

považuji, stejně jako většina zákazníků, za velice důležité a agentura Pretorien by se měla 

těmito požadavky dlouhodobě zabývat a dovést je k dokonalostem u nabízeného e-shopu. 
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Reklamní agentura Pretorien se zabývá u svých zákazníků tzv. SEO, tzn. 

optimalizací pro vyhledávače. Zajišťují tak, aby webové stránky obchodníka byly stále na 

předních pozicích ve vyhledávači. Souvisí to s otázkou v dotazníku, jakou mají respondenti 

návštěvnost e-shopů, ale také současně s dotazem, jakou si myslí, že mají konkurenční 

výhodu u svého e-shopu. S návštěvností e-shopů za den je to různé, ale ne vždy je to 

vysoké číslo. Také jako konkurenční výhodu předních pozic ve vyhledávači cítí jen málo 

obchodníků. Tuto optimalizaci pro vyhledávače by měla agentura Pretorien upřednostňovat 

při nabídkách e-shopu a zdůrazňovat její důležitost. 

Ve výzkumu jsem také zjišťovala, jak obchodníkům objednávky zákazníků přes      

e-shop pokryjí náklady na e-shop. Nejvíce respondentů odpovědělo, že jim objednávky 

alespoň pokryjí náklady na provoz a správu e-shopu. Připadá mi, že je to málo. Věřím 

tomu, že kdyby obchodníci používali redakční systém PretorienSHOP za daných 

podmínek, zbylo by jim po úhradě nákladů na e-shop více financí. Agentura Pretorien by 

měla tuto skutečnost prezentovat při jednání s potenciálními zákazníky. Případně oslovovat 

obchodníky, kteří za nevýhodných podmínek již e-shop provozují. 

Obchodníků, kteří e-shop neprovozují, jsem se hned na úvod zeptala, proč 

internetový obchod nemají. Jeden z respondentů se dokonce domnívá, že zákazníci nemají 

zájem o e-shopy, protože nákup přes internet není vždy seriozní. Obávám se, že je to pouze 

názor respondenta a nemá věrohodně ověřeno, že by se právě jeho zákazníci obávali 

nákupu přes internetový obchod. Reklamní agentura Pretorien by měla své potenciální 

zákazníky – obchodníky – přesvědčit, že obchodování přes internet je čím dál více 

bezpečnější díky zákonům a vyhláškám, které tuto formu obchodování upravují, a ti by 

mohli informovat i své zákazníky o spolehlivosti e-shopů. Nicméně více než 50 % 

respondentů nemá internetový obchod, protože o jeho zřízení teprve uvažuje, což je 

velice pozitivní zjištění pro reklamní agenturu Pretorien. Díky tomu by měla zvýšit svou 

reklamní kampaň a získat tak nové zákazníky, kteří by používali PretorienCMS 

a PretorienSHOP. I zbývajících 29 % by měla agentura přesvědčit o výhodnosti e-shopu 

v souladu s „kamennou“ prodejnou, protože právě toto procento respondentů si myslí, že 

jej nepotřebuje. 40 % respondentů nechce mít s provozováním e-shopu starosti. Kdyby 

však měli dostatek informací o redakčním systému, usoudili by možná, že provoz e-shopu 

není až tak náročný. 

Ptala jsem se také respondentů, kolik si myslí, že stojí roční provoz a správa          

e-shopu. Téměř 50 % si myslí, že lze e-shop provozovat do 15 tis. Kč ročně. Vzhledem 
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k tomu, že reklamní agentura Pretorien svůj e-shop prodává za necelých 15 tis. Kč 

společně s webhostingem a poplatkem za doménu, vyhovovala by jejich nabídka 

představám většině respondentů. A ti, kteří si myslí, že provoz stojí více než 15 tis. Kč 

ročně, by mohla o zřízení e-shopu začít reálně uvažovat. Reklamní agentura Pretorien by 

tedy měla při informování svých potenciálních zákazníků zdůraznit výhodnou cenu. 

Agentura by se měla zaměřit v rámci e-shopu na zajištění dobré komunikace 

obchodníka se zákazníkem a především také na funkčnost e-shopu. Tyto dvě 

charakteristiky totiž považují obchodníci bez e-shopu za nejdůležitější. 

Ptala jsem se respondentů, za jakých podmínek by si e-shop pořídili. 24 % 

obchodníků mi odpovědělo, že za cenu do 15 tis. Kč ročně by si e-shop určitě pořídili. 

Avšak 52 % respondentů se tato nabídka líbila, jen by potřebovali vědět více informací. 

Z toho vyplývá, že reklamní agentura Pretorien má mezi obchodníky spoustu potenciálních 

zákazníků. Je potřeba tyto zákazníky nalézt a informovat je. Další podmínkou byl e-shop 

zdarma např. financovaný reklamou. Pretorien totiž zamýšlí prodej takových e-shopů 

a chtěla zjistit, jaký by byl zájem. Zde se odpovědi značně lišily. 24 % respondentů by si 

jej určitě pořídila, ale 18 % by si jej spíše nepořídilo. Reklamní agentura Pretorien by měla 

zajistit alespoň zkušební provoz tohoto e-shopu za stanovených podmínek a zjistit, jestli je 

pro ni takový obchod výhodný. 

Celkově obchodníci redakční systém neznají. Tudíž bych doporučila reklamní 

agentuře Pretorien, aby zahájila reklamní kampaň, která by informovala veškeré 

obchodníky o řízení, správě, výhodnosti a především i o cenách produktů PretorienCMS 

a PretorienSHOP. Náklady na reklamní kampaň by se jí mohly vrátit v podobě nových 

objednávek na jejich produkty a služby. Informování o produktech Pretorien by mohlo 

probíhat pomocí dopisů zasílaných e-mailem, letáčky umístěné do poštovních schránek 

obchodníků, inzercí v novinách pro podnikatele a další. Agentura by si tedy měla vytvořit 

databázi kontaktů na obchodníky, které by chtěla oslovit. Doporučuji, aby si o těchto 

obchodnících zjistila co nejvíce možných informací a zhodnotila případnou kvalitu 

a vzhled e-shopů, které již někteří provozují. 

Možností využití produktů určených pro e-obchodování jako jsou PretorienCMS 

a PretorienSHOP je velká spousta. Lze oslovit mnohem širší spektrum obchodníků, než 

které jsem navštívila se svým dotazníkem, protože trend internetových obchodů stále 

nabírá na významu. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat možnost využití softwaru pro e-obchodování 

v prodejnách. Jednalo se o produkt PretorienSHOP reklamní agentury Pretorien. 

K naplnění tohoto cíle jsem využila sekundární data, která jsem hledala v odborné 

literatuře, v odborných článcích na internetu a ve statistikách Statistického úřadu věnující 

se elektronickému obchodování. Tato data mi pomohla zmapovat jak dosavadní vývoj, tak 

také stávající situaci na trhu a možný budoucí vývoj elektronického obchodování. 

Pro přesnější a kvalitnější splnění cíle bakalářské práce jsem využila primárních dat, 

která jsem získala především prostřednictvím osobních rozhovorů se zaměstnanci reklamní 

agentury Pretorien a výzkumem v terénu formou osobního dotazování. Na základě takto 

získaných dat jsem zhodnotila situaci elektronického obchodování ve městech Olomouc, 

Přerov a Kroměříž. V této souvislosti jsem navrhla několik doporučení, kterými by se 

reklamní agentura měla zabývat. Především jde o zvýšení informovanosti obchodníků. 

Doufám, že mnou navrhovaná doporučení přispějí k lepšímu využití potenciálů agentury 

Pretorien při získávání nových zákazníků. 

Řešení bakalářské práce pro mě bylo přínosem. Ověřila jsem si své znalosti a získala 

jsem nové zkušenosti, které považuji za nepostradatelné. 
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Seznam zkratek 
a.s.   akciová společnost 

aj.   a jiné 

APEK   Asociace pro elektronickou komerci 

apod.   a podobně 

atd.   a tak dále 

B2C   firmy prodávají koncovým zákazníkům (Business-to-Customer) 

CD   kompaktní disk (compact disc) 

CMS   systém pro správu obsahu (content management system) 

č.   číslo 

ČR   Česká republika 

DPH   daň z přidané hodnoty 

EDI   elektronická výměna dat (Electronic Data Interchange) 

EMS   rychlá přeprava dokumentů a zboží (express mail service) 

EU   Evropská unie 

event.   eventuálně 

GB   gigabyte 

HTML hypertextový (odkazový) značkovací jazyk (HyperText Markup 

Language) 

http internetový protokol pro výměnu hypertextových dokumentů 

(Hypertext Transfer Protocol)  

IT   informační technologie 

Kč   koruna česká 

LED   dioda emitující světlo (light-emitting diode) 

MB   megabyte 

mil.   milion 

MS   Microsoft 

MŠ   mateřská škola 

např.   například 



  

obr.   obrázek 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) 

PHP   hypertextový preprocesor 

resp.   respektive 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

SEO   optimalizace pro vyhledávače (Search Engine Optimization) 

SŠ-COPT   Střední škola – Centrum odborné přípravy technické 

SŠT   střední škola technická 

tis.   tisíc 

TJ   tělovýchovná jednota 

tj.   to je 

tzv.   tak zvaný 

WTO   Světová obchodní organizace (World Trade Organization) 

WWW   World Wide Web 

WYSIWYG   co vidíš, to dostaneš (What You See Is What You Get) 

ZŠ   základní škola 

ZUŠ   základní umělecká škola 
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Příloha II: Dotazník 
 

D O T A Z N Í K 
Dobrý den, 
jsem studentkou 3. ročníku VŠB – TU Ostrava, Ekonomické fakulty, obor Marketing 

a obchod, a chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku pro mou bakalářskou práci. 
Provádím marketingový výzkum, jehož cílem je zjistit, jaké jsou možnosti využití softwaru pro     
e-obchodování v prodejnách.  

Dotazník je zcela anonymní a veškerá sesbíraná data budou sloužit výhradně pro účely mé 
práce. Není-li uvedeno jinak, zakroužkujte, prosím, pouze jednu odpověď.  

Děkuji za Vaši ochotu a čas strávený při vyplňování dotazníku. 
 

1. Provozuje vaše „kamenná“ prodejna internetový obchod? 
a) ano (pokračujte, prosím, otázkou č. 2) 
b) ne (pokračujte, prosím, otázkou č. 16) 

 
2. Proč jste si e-shop pořídil/a? (můžete označit i více odpovědí) 

a) pocítil/a jsem potřebu si e-shop pro svou prodejnu pořídit 
b) chtěl/a jsem vyhovět požadavkům zákazníků 
c) o jeho pořízení mě přesvědčil prodejce těchto obchodů 
d) chtěl/a jsem jít s dobou 
e) chtěl/a jsem být více „vidět“ na internetu 
f) jiné ………………………………. 

 
3. Jak dlouho provozujete svůj e-shop? 

a) teprve měsíc 
b) jeden měsíc až půl roku 
c) půl roku až rok 
d) rok až tři roky 
e) více než tři roky 

 
4. Kolik vás stojí provoz e-shopu ročně? 

a) méně než 5 000 Kč 
b) 5 000 – 15 000 Kč 
c) 15 000 – 30 000 Kč 
d) 30 000 – 50 000 Kč 
e) 50 000 Kč a více 

 
5. Ohodnoťte následující charakteristiky vašeho e-shopu: (zakřížkujte známkou jako ve škole 1 

– výborné, 5 – nedostačující) 
                  1 2 3 4 5 

a) grafika          
b) cena 
c) funkčnost 
d) komunikace se zákazníkem 
e) komunikace s dodavatelem e-shopu     



  

6. Sleduje váš e-shop statistiku návštěvnosti vašeho internetového obchodu? 
a) ano (pokračujte, prosím, otázkou č. 7) 
b) ne (pokračujte, prosím, otázkou č. 10) 
 

7. Sledujete statistiku návštěvnosti vašeho e-shopu? 
a) ano, samozřejmě ji sleduji (pokračujte, prosím, otázkou č. 8) 
b) ne, návštěvnost nesleduji (pokračujte, prosím, otázkou č. 10) 

 
8. Do vašeho e-shopu chodí: 

a) alespoň jeden návštěvník denně 
b) alespoň jeden návštěvník týdně  
c) alespoň jeden návštěvník měsíčně  

V případě označení odpovědi a) pokračujte, prosím, otázkou č. 9, jinak otázkou č. 10. 
 

9. Za jeden den váš e-shop navštíví (rozhoduje počet unikátních návštěvníků: 1 návštěvník = 1 
IP adresa): 

a) 1 až 5 návštěvníků 
b) 5 až 20 návštěvníků 
c) 20 až 50 návštěvníků 
d) 50 a více návštěvníků 

 
10. Při provozu vašeho e-shopu máte alespoň: 

a) jednu objednávku denně 
b) jednu objednávku týdně 
c) jednu objednávku měsíčně 

V případě označení odpovědi a) pokračujte, prosím, otázkou č. 11, jinak otázkou č. 12. 
 

11. Kolik objednávek denně přibližně máte? 
a) 1 až 5 objednávek za den 
b) 5 až 10 objednávek za den 
c) 10 až 20 objednávek za den 
d) 20 a více objednávek za den 

 
12. V čem si myslíte, že máte na vašem e-shopu konkurenční výhodu? (můžete označit i více 

odpovědí, maximálně však 3 odpovědi) 
a) v ceně nabízených produktů 
b) v množství a rozmanitosti nabízených produktů 
c) ve specializaci nabízených produktů 
d) v předních pozicích svého e-shopu ve vyhledávači 
e) v široké reklamní kampani firmy nebo produktů 
f) v dodacích podmínkách 
g) jiné (prosím, napište) …………………………………………………. 

 
13. Jakým procentem se podílí na obratu vaší prodejny e-shop ročně? 

a) 0 – 10 % 
b) 11 – 25 % 
c) 26 – 50 % 
d) 51 – 75 % 
e) 75 – 100 % 

 



  

14. Jaká je návratnost vašich investic do e-shopu? 
a) nepociťuji žádnou návratnost investic do e-shopu 
b) objednávky přes e-shop pokryjí náklady na e-shop 
c) mám alespoň dvojnásobnou návratnost investic do e-shopu 
d) mám více než dvojnásobnou návratnost investic do e-shopu 

 
15. Jaké je celkové hodnocení vašeho e-shopu? 

a) velmi spokojen/a 
b) spokojen/a 
c) spíše spokojen/a 
d) spíše nespokojen/a 
e) nespokojen/a 
f) velmi nespokojen/a 

Nyní, prosím, pokračujte otázkou č. 22. 

 
16. Proč neprovozujete svůj vlastní internetový obchod? 

a) nechci, myslím si, že jej nepotřebuji  
b) myslím si, že je to drahé, nevyplatilo se by mi to 
c) nerozumím internetovým obchodům, internetu 
d) teprve o zřízení internetového obchodu uvažuji 
e) jiné (prosím, vypište) ………………………………………. 

V případě označení odpovědi a) pokračujte, prosím, otázkou č. 17, jinak otázkou č. 18. 

 
17. Proč si myslíte, že nepotřebujete vlastní e-shop? 

a) mám stálé zákazníky ve svém „kamenném obchodě“ 
b) nechci mít starosti s e-shopem 
c) nemám dostatek obsluhujícího personálu 
d) myslím si, že by zákazníci o e-shop stejně neměli zájem 
e) jiné (prosím, vypište) ……………………………………….. 

 
18. Kolik si myslíte, že zřízení a provoz e-shopu ročně stojí? 

a) méně než 5 000 Kč ročně 
b) 5 000 – 15 000 Kč ročně 
c) 15 000 – 30 000 Kč ročně 
d) 30 000 – 50 000 Kč ročně 
e) 50 000 Kč ročně a více 

 
19. Co byste upřednostňoval/a u e-shopu v případě jeho pořízení: (zakřížkujte známkou jako 

ve škole 1 – nejvíce upřednostňované, 5 – nejméně upřednostňované) 
        1 2 3 4 5 

a) grafiku          
b) cenu 
c) funkčnost 
d) komunikaci se zákazníkem 
e) komunikaci s dodavatelem e-shopu      

 



  

20. Pořídil/a byste si e-shop, pokud by stál méně než 15 000 Kč ročně? 
a) určitě ano 
b) za těchto podmínek bych už o pořízení začal/a uvažovat 
c) cena je zajímavá, musel bych však vědět více informací 
d) uvažoval/a bych zřízení, pokud by byl levnější 
e) ne, nepořídil/a bych si jej 

 
21. Pořídil/a byste si e-shop pokud by byl zdarma? (např. financovaný reklamou) 

a) určitě ano 
b) spíše ano 
c) nevím 
d) spíše ne 
e) určitě ne 

 
22. Víte, že existuje redakční systém, který je uživatelsky jednoduchý a velice flexibilní 

pro řízení e-shopu? 
a) ano, znám jej 
b) ne, neznám jej 

 
23. Používáte vy sami pro osobní účely jiné internetové obchody? 

a) ano, nakupuji přes ně 
b) ano, ale hledám pouze informace o produktech (jsem pouze návštěvníkem) 
c) ne, nepoužívám 
d) jiné (prosím, napište) ………………………………….. 

 
 

24. Jaké je odvětví vaší činnosti, při které provozujete svoji prodejnu? 
a) sportovní vybavení 
b) hudebniny 
c) zlatnictví 
d) elektro (vč. mobilních telefonů, počítačů…) 
e) cestovní kancelář 
f) jiné (prosím, napište) ………………………………………….. 

 
25. Jak dlouho provozujete svoji „kamennou“ prodejnu? 

a) méně než 1 rok 
b) 1 rok – 3 roky 
c) 3 roky – 7 let 
d) 7 let a více 

 
26. Kde provozujete svoji „kamennou“ prodejnu? 

a) Olomouc 
b) Přerov 
c) Kroměříž 

 
27. Jaký je váš věk (vedoucího prodejny)? 

a) 18 – 25 let 
b) 26 – 35 let 
c) 36 – 45 let 
d) 46 let a více 



  

Příloha III: Náhled webové stránky věnované redakčnímu systému, reklama agentury na 
webových stránkách Zlínského kraje 

 

 

 

 



  

Příloha IV: Náhled internetového obchodu www.pekne-levne.cz 
 

 

http://www.pekne-levne.cz

