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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je provést analýzu trhu internetových obchodů, seřadit je do tříd 

podle druhu nabízených řešení a hledat mezi nimi rozdíly a závislosti. Součástí práce bude popis 

jednotlivých moţných řešení internetových obchodů spolu s jejich výhodami a nevýhodami. 

Závěrem práce bude provedeno přehledné vyhodnocení nabízených moţností na českém i 

slovenském trhu tak, aby práce poslouţila kaţdému.  

The primary objective of this diploma thesis is to create an analysis of web-based shop sales, 

sort them into classes by kind of offered solutions and search for the differences and 

dependencies between them. A description of the separate possible solutions of web-based shops 

together with their advantages and disadvantages will also be a part of this thesis. The last part 

of the thesis will be devoted to synoptic evaluation of the offered possibilities on the Czech and 

Slovakian market, so that this thesis can serve everyone. 

Klíčová slova 

internetový obchod, e-shop, e-komerce  

online shop, e-shop, e-commerce 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

atd. - a tak dále 

B2B - business-to-business 

B2C - business-to-customer 

C2C - customer-to-customer 

ERP - Enterprise Resource Planning 

tzn.  - to znamená 
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1. Úvod 

Na počátku nového tisíciletí dosahují informační technologie nebývalého rozmachu. To, co se 

před desítkami let zdálo nemoţným, je nyní jiţ dávno překonáno.  

Uţ od prvních pokusů o elektrifikaci světa bylo více neţ zřejmé, ţe toto je směr, kterým by se 

měla moderní společnost ubírat. Stejně jako byla ţárovka revolučním vynálezem devatenáctého 

století, tak i počítače navţdy změnily ţivotní styl lidí na naší planetě. Logickým vyústěním 

masového rozšíření počítačů byla snaha o vzájemné propojení a sdílení informací. Výsledkem 

tohoto úsilí byl vznik Internetu. 

Vzhledem k obchodní povaze lidského druhu, bylo pouze otázkou času, kdy se prostřednictvím 

internetu začne také obchodovat. V součastné době jiţ kaţdý pátý občan České republiky 

nakupuje přes internet. Jak počet nakupujících, tak počet internetových obchodů neustále 

narůstá, a proto si toto mladé odvětví zaslouţí naší pozornost. 

Smyslem této práce je zmapování současného stavu business řešení internetových obchodů 

v ČR a SR z pohledu široké veřejnosti. Na začátku práce jsou osloveny firmy poskytující tyto 

sluţby. Cílem bylo získat veškeré informace o jimi nabízených řešeních. Takto získané údaje 

jsou následně zpracovány a z nich vyvozeny příslušné závěry. 

Výsledkem práce bude popis a srovnáni současného trhu s internetovými obchody. Dále se tato 

práce zaměří na statistickou analýzu nabízených funkcí a také přehledné shrnutí moţností při 

pořízení vlastního internetového obchodu. Vše doplněno o autorovo doporučení. 

Tato práce můţe slouţit jako cenný zdroj informací jak pro firmy, tak i pro jednotlivce. Firmy 

zde můţou zjistit, které uţitečné funkce jejich obchody postrádají, nebo na co se zaměřit při 

tvorbě vlastních obchodů. Naopak jednotlivci, kteří si chtějí svůj obchod zakoupit či pronajmout 

mohou, dle této práce posoudit, jaký typ obchodu bude vhodný pro jejich budoucí potřeby. 
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2. Teorie 

2.1. Internetový obchod 

Elektronické obchodování se často označuje anglickou formulací e-business (electronic 

business). Oblast internetového obchodování zaznamenává v současné době značný nárůst 

zájmu spotřebitelů a to převáţně ze strany firem. 

Na tomto grafu je vidět, jak rapidně stoupá procento uţivatelů pouţívajících internet 

k internetovému nakupování. Podle Českého statistického úřadu v roce 2003 pouţívalo internet 

k elektronickému nakupování 4,5% muţů, uţivatelů internetu, a v roce 2008 uţ to bylo 42%. 

Ţeny pouţívají internet k nakupování o něco méně. 

 

graf 1: Procento jednotlivců používajících internet k elektronickému nakupování1 

                                                   
1
 Zdroj http://www.cbudejovice.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/1413-08-2008-1890,  
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Společnost IDC odhadla hodnotu transakcí e-komerce v roce 2000 na 40 milionů USD 

a k dosaţení hodnoty 1 miliardy USD uţ rok 2004. Přibliţně 80 % podílu tvořily v roce 2000 

obchody B2B a 20 % B2C. Dle této studie byl očekávaný nárůst pro rok 2001 přibliţně  

300 %. [2] 

Elektronický obchod se na základní úrovni člení na tyto kategorie: 

 B2B (z anglického business-to-business) více viz 2.1.1. 

 B2C (z anglického business-to-customer) více viz 2.1.2  

 C2C (z anglického customer-to-customer) více viz 2.1.3 

 C2B (z anglického customer-to-business)  

Podnikatel musí brát v úvahu existenci těchto forem obchodování a vhodně je vyuţít pro 

své aktivity. Nejedná se tedy o prvek, který by měl zakládat a implementovat sám (kromě 

B2C). 

2.1.1. B2B řešení 

V řešení nazvaném zkratkou B2B se jedná o klasický obchod mezi firmami. Zejména je 

spojována s vyuţíváním internetu pro zjednodušení komunikace s obchodními řetězci. Tento 

segment elektronického obchodování se velice progresivně rozvíjí. 

Jádrem B2B řešení je databáze, ke které se dá přistupovat pomocí internetu a obchodní aplikace. 

Obchodní partner, přistupující do této aplikace, zná své podmínky, za kterých můţe obchod 

uskutečnit. Obchodní aplikace je sama schopna reagovat na nastalé změny v obchodních 

vztazích, jako je např. objem uzavřeného obchodu a tím i změna ceny. Samozřejmé je rovněţ 

automatické zpracování objednávky a následné zařazení do informačního systému firmy, který 

sleduje např. pohyb zboţí či doobjednání docházejícího zboţí a to i s výběrem nejvhodnější 

ceny a jiných podmínek.  

Díky některým B2B řešením je moţné, aby poţadavky distributora přímo ovlivňovaly právě 

vyráběné zboţí díky zabudované logice. To zajišťuje optimalizaci zásob a tím sniţování 

administrativní zátěţe. To vše pak pomáhá výrazně sniţovat náklady a v neposlední řadě 

získávat nové obchodní partnery, kterým vyhovuje jednoduchost nové obchodní cesty.  

Tyto přísliby rozvoje firem donutily i ty největší společnosti zabývat se aktivitami B2B  

a nedívat se na internet pouze jako na komunikační médium.  

V současnosti jsou internetové obchody mezi podnikateli nejčastěji realizovány formou 

elektronických trţišť (označovány také: e-marketplace, e-trţiště apod.). Elektronická trţiště 

koncentrují nabídky na jedno místo od různých dodavatelů. Tímto se zvyšuje efektivita nákupu 
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a prodeje zboţí a to také přispívá ke sníţení nákladů obchodujících firem. Zákazníci mají 

moţnost přehledně srovnávat nabídky více dodavatelů a na jednom místě zboţí objednávat. 

Dodavatelé pak mohou za mnohem niţších nákladů rozšiřovat své distribuční cesty. 

„Díky Internetu a novým technologiím lze při obchodování na elektronickém trţišti snadno 

dosáhnout úspor v provozních nákladech 20 aţ 30 %. Prodávající má moţnost získat nové 

zákazníky, minimalizovat provozní náklady nebo vyuţít automatizovaný přenos dat do 

informačního systému podniku. Nakupující ocení soustředění nabídky několika konkurenčních 

dodavatelů na jednom místě, moţnost vypsání individuální poptávky, nebo moţnost nastavení 

parametrů pro vyhodnocení relevantních nabídek.“ [2] 

„Zatím největší rozvoj v oblasti elektronické komerce se udává v oblasti obchodu mezi 

podnikateli (B2B). Zde se naskýtá moţnost dosaţení značných úspor, a to jak na odběratelské 

(aţ 39 %) tak dodavatelské straně. Rovněţ provozní náklady jsou oproti klasickým metodám 

niţší aţ o 20-30 %.“ [2] 

Podle Českého statistického úřadu byl v roce 2008 podíl na celkové finanční hodnotě nákupů, 

uskutečněných v podnicích s deseti a více zaměstnanci 18%. V roce 2003 to bylo o 12% méně. 

 

graf 5: Podíl nákupů realizovaných pomocí objednávek zadaných přes počítačové sítě2 

                                                   
2 Zdroj Český statistický úřad, Elektronický nákup, 
http://notes2.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/7_elektronicky_nakup 
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2.1.2.  B2C řešení 

V tomto řešení se jedná o obdobu prodejny v její klasické formě. Rozdílem zde je, ţe je 

realizována softwarovou aplikací, umístěnou na internetových stránkách, kde si uţivatel můţe 

zboţí vybrat a zároveň si prohlíţet informace o něm. To si pak můţe objednat a zaplatit podle 

nabízených moţností.  

 

graf 2: Jednotlivci nakupující přes internet3 

Tento graf ukazuje porovnání jednotlivých socio-demografických skupin v nakupování na 

internetu a porovnání v roce 2006 a 2009. Opět je vidět, o kolik procent více lidí nakupuje na 

internetu. Největší skupina je 25-34 let a nejméně nakupují lidé starší 65 let. 

Pro subjekty, prodávající své výrobky, je internetový obchod důleţitým nástrojem pro nabídku. 

V základní úrovni mohou nastat dvě varianty. Buďto mohou prodávat skrze obchodní řetězce  

a jedná se tedy o nepřímý prodej, nebo prodávání přímo ve svém vlastním obchodě, ať uţ 

internetovém nebo klasickém. Mnohdy je internetový obchod pro subjekt jediným prodejním 

místem pro jeho produkty a sluţby. 

Elektronický obchod nabízí dvě moţnosti vyuţití: 

                                                   
3 www.czso.cz, leták informační technologie jednotlivci 
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 Internet jako distribuční kanál – subjekt zde nejen vybírá a nakupuje zboţí a sluţby, ale 

zároveň můţe distribuovat sám sebe. Funkce distribučního kanálu je nejvíce patrná 

v těchto odvětvích 

o software, 

o informace (zpravodajské, odborné, elektronické knihy), 

o zábava (hudba, video, pohlednice, erotika atd.). 

Koncová zařízení, jako jsou prohlíţeče elektronických knih a přehrávače hudby, jsou přímo 

konstruována pro moţnost odběru informací přímo z Internetu. 

 Internet jako místo nákupu (fyzická distribuce probíhá jinými prostředky) -  Pouţívá se 

pro produkty, které nelze dodat výhradně prostřednictvím internetu a musí být proto 

pouţita klasická cesta dodání. Nejčastěji je to zboţí: 

o knihy, časopisy, učebnice  

o elektronika (TV, DVD, audio atd.)  

o oblečení, obuv, módní doplňky  

o hračky, nářadí, domácí a kancelářské potřeby, kosmetika atd. 

Následující graf Českého statistického úřadu zobrazuje procenta nakupujících na internetu, ve 

věku 16let a více, objednávajících konkrétní druh zboţí. 
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graf 3: zboží a služby nakupované přes internet, % nakupujících ve věku 16+ 4 

Tvorbou internetových obchodů se zabývá stále více firem, od těch nejmenších aţ po velké 

nadnárodní společnosti, nabízející široké spektrum svých sluţeb v této oblasti. A to od 

bezplatných sluţeb, přes obchody za nízké částky ve formě měsíčního pronájmu nebo 

odkoupení licence a okamţitému nasazení, aţ po obchody programované na míru s propojením 

informačního systému konkrétní firmy. 

Při tvorbě internetového obchodu je důleţité dbát zásad ovlivňujících proces nakupování.  

Díky vzrůstajícímu objemu trţeb lze v elektronickém obchodování vidět značný potenciál 

dalšího rozvoje. V mnoha případech uţ nejde jen o sluţbu doplňkovou, nýbrţ pro mnoho firem 

o jediný způsob obchodování s produkty nebo sluţbami. Oproti klasické prodejně je zde patrná 

                                                   
4 Zdroj Český statistický úřad, www.czso.cz, leták informační technologie jednotlivci 
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vyšší flexibilita a niţší pořizovací náklady. Nespornou výhodou také je, ţe internetový obchod 

není omezen místem, tak jako klasický obchod nebo obchodní síť. 

„V roce 2008 představovaly trţby z elektronických prodejů 15 % celkových trţeb, v roce 2002 

byl tento podíl pouhých 5 %. Hodnota tohoto ukazatele za Českou republiku převyšovala 

průměr EU27 o 3 procentní body. Nejvyšší hodnotu v rámci sledovaných zemí vykázalo Irsko 

(26 %).“ [4] 

 

graf 4: Podíl tržeb realizovaných pomocí objednávek obdržených přes počítačové sítě5 

2.1.3.  C2C řešení 

Jako další řešení internetových obchodů je customer-to-customer do češtiny překládáno jako 

spotřebitel-spotřebitel. Jedná se zejména o internetové aukce. Tento model internetového 

obchodování nelze chápat pouze jako prodej opotřebeného nebo staršího zboţí. Jedná se  

o prodej jakéhokoliv zboţí a nerozlišuje se zde, zdali nabízející stranou je podnikatelský subjekt 

či nikoliv.  

Mnoho menších prodejců nebo výrobců soustředí svůj prodej výhradně na tyto internetové 

aukce nebo je povaţují za alternativní prodejní kanál. Ze zkušeností z provozu internetových 

aukcí, se zboţí při vyvolávací ceně 1 Kč dostane přibliţně na prodejní hodnotu 80-90% 

                                                   
5 Zdroj Český statistický úřad, Elektronický prodej, 
http://notes2.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/8_elektronicky_prodej 
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skutečné hodnoty v obchodech. Podnikatel přitom nemusel vynaloţit ţádné další náklady na 

propagaci a provoz. Pomocí aukce se dá také například zjistit, jaká bude poptávka po zboţí a na 

jakou hodnotu se posune.  

Dalším problémem podnikatelských subjektů, který je moţno řešit pomocí internetové aukce je 

aukce s pohledávkami. Jedná se uţ o specifičtější typ aukce slouţící podnikatelům. „V oborech 

jako pohostinství a ubytování leţí v pohledávkách po splatnosti polovina základního jmění.  

A na této sumě se z velké části podílejí právě drobní a střední podnikatelé.“[2] 

Pomocí on-line aukčních systémů je moţný odprodej těchto pohledávek a sniţování 

zadluţování. „Odhady říkají, ţe z 90 % případů se tyto obchody uskutečňují z důvodů 

vzájemného zápočtu.“ [2] Na českém internetu tento typ aukcí nabízí například projekt 

www.otp.cz 

2.2. Základní přehled parametrů ovlivňujících 

pohodu nakupování. 

1. Manipulace se zbožím přes virtuální nákupní košík. Tento systém se stal naprostým 

standardem pro elektronické obchodování. Zákazník má díky němu přesný přehled o 

vybraném zboţí, jeho mnoţství a ceně. 

2. Počet „kliknutí“ k uskutečnění celého nákupu. Pro příjemnější nákup v internetovém 

obchodě je velice důleţité, aby byl tento počet co nejniţší, a obsluha co nejjednodušší 

Můţe se stát, ţe při sloţitém vybírání a vyplňování mnoha formulářů, zákazník opustí 

obchod dříve, neţ objednávku finálně potvrdí. 

3. Technické zpracování (přetechnizování). Nebezpečím zde je, ţe je-li zákazník zahlcen 

technickými aspekty celého procesu a nemá moţnost drţet se na čistě obchodní úrovni, 

rychle ztratí zájem.  

4. Věnovat se vlastní specializaci. Vlastní tvorba internetového obchodu subjektem-

neodborníkem se nemusí vyplatit. Přenechání této práce odborníkovi by mělo být 

prostorem pro odborné znalosti a zkušenosti, úzce propojené s případnou 

obchodníkovou invencí a kreativitou.  

5. Různé podmínky oproti klasickým obchodům. Sortiment, dobře prodejný v klasických 

obchodech, se nemusí prodávat se stejnou úspěšností prostřednictvím elektronických 

obchodů. Proto je nutné dobře zváţit druh zboţí, které se bude tímto způsobem nabízet. 

6. Oblast bezpečnosti. Je bezpodmínečnou nutností dostatečné a dostatečně srozumitelné 

seznámení zákazníků, nakupujících v internetových obchodech, se zabezpečením 

a ochranou jejich osobních údajů. 

http://www.otp.cz/
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7. Reklamační podmínky. K pohodě zákazníkova nakupování přispívá také zveřejnění 

reklamačních podmínek v minimálním rozsahu příslušného zákona. Zákazník jistě ocení 

nějaký vstřícný bonus, jako je např. prodlouţení reklamační lhůty.  

8. Grafické zpracování. I přes kvalitní technické zpracování internetového obchodu a 

dodrţení všech předchozích parametrů, zapůsobí na zákazníka velmi významně jeho 

vzhled. Proto by grafické zpracování a funkčnost měly být na stejné úrovni. 

9. Zveřejnění kontaktů. Internetové obchodování působí velmi neosobně, proto by nemělo 

chybět zobrazení veškerých důleţitých kontaktů, popřípadě zřízení infolinky nebo 

diskusní skupiny. Tímto se stane internetový obchod osobnějším a zároveň dává 

moţnost získání více informací o produktech či sluţbách. 

 

2.3. Vysvětlení důležitých pojmů 

2.3.1. ERP systémy 

Systém plánování podnikových zdrojů – obvykle se pouţívá zkratka ERP (Enterprise Resource 

Planning) - je charakterizován jako typ aplikačního softwaru, který umoţňuje řízení 

a koordinaci všech disponibilních podnikových zdrojů a aktivit. [3]  

Pojem ERP systém lze přeloţit jako „systém plánování podnikových zdrojů“, nebo „systém 

plánování zdrojů podniku“. Účelem těchto systémů je obsáhnout funkce celého podniku tak, 

aby uspokojily potřeby jednotlivých oddělení.[1] 

ERP eliminuje zejména problémy s opakovaným zadáváním informací do více neslučitelných 

databází. Tímto vzniká problém s nekonzistencí dat. K tomu dochází nejčastěji při pouţívání 

různých aplikací napříč odděleními firmy (výroba, prodej, marketing).  ERP tedy vytváří 

konzistentní aplikaci s podporou pro jednotlivé procesy tak, aby splňovala poţadavky 

jednotlivých oddělení. 

Velice často je nutné, na základě analýzy poţadavků ERP, jej při nasazení přizpůsobit potřebám 

konkrétní firmy.  

ERP jsou dodávány modulárně. Tedy zákazník si vybere pouze moduly vhodné pro jeho firmu. 

Např. moduly výroby a správy skladů jsou vhodné pouze pro ty firmy, které vyrábí produkty 

a provozují vlastní sklady materiálu.  
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2.3.2. On-line platební systémy 

Pomocí on-line platebních systémů je moţné platit nebo přijímat platby přes internet. Tento 

způsob je levný a rychlý pro národní i nadnárodní platební transakce, a proto je často pouţíván 

pro platbu v internetových obchodech. [5] 

On-line platební systémy umoţňují převádět peníze na účty v české i cizí měně u českých  

i zahraničních bank. Levně a téměř okamţitě převádět peníze mezi virtuálními účty a přijímat 

platby z klasických bankovních účtů v ČR i mimo ni. 

Mezi často pouţívané platební systémy patří tyto: 

 PayPal 

 PaySec 

 MoneyBookers 

 mPenize 

 eKonto 

2.3.3. Nákup na splátky přímo v internetovém obchodě 

Pomocí integrovaného splátkového systému můţe zákazník přímo při internetovém nákupu 

zaplatit prostřednictvím některé ze společností, nabízejících spotřebitelské úvěry. Součástí 

tohoto systému je často i splátková kalkulačka pro výpočet úvěru, na základě kterého si pak 

zvolí nejvhodnější výši splátek. Tímto se zákazník ihned dozví výši splátek a dobu trvání úvěru. 

Po výběru této funkce je přesměrován na webové stránky poskytovatele úvěru. Na těchto 

stránkách uţ jen vyplní formulář s jiţ dříve nastavenými hodnotami. Takřka okamţitě je ţádost 

vyřízena a je oznámeno přijetí nebo nepřijetí pohledávky. Následně je zákazníkovi odeslán 

návrh smlouvy. Poté, co zákazník odešle podepsanou smlouvu prodejci, se zboţí odesílá na 

místo určení. Dále pak zákazník musí veškeré doklady odeslat úvěrové společnosti, která 

následně odešle prodejci peníze. [6] 

Příklad společností nabízejících tyto sluţby: 

 Cetelem 

 Home Credit 

 Essox 
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3. Metodika výběru internetových obchodů 

V této kapitole jsou popsány všechny pouţité moţnosti výběru internetových obchodů a jejich 

následná selekce pro potřeby této práce. Volba vhodných firem je zásadní pro co 

nejobjektivnější zmapování českého a slovenského trhu. 

Výběr byl proveden pomocí vyhledávače Google a to zadáním klíčových slov: „tvorba 

internetových obchodů“, „tvorba e-shopů“ a „internetový obchod“ a „e-shop“. Všechny takto 

nalezené firmy byly zaznamenány do tabulky. 

Dále byly podrobně prohlédnuty webové stránky těchto firem, kde byly hledány informace  

a kritéria pro hodnocení. Následně byla sestavena základní sada kritéria, ve kterých se od sebe 

jednotlivá řešení liší, a mohou přinést zajímavé výsledky a rozdíly. 

Z důvodu potřeby pokrytí co největší části trhu bylo zvoleno hledání společností, které si samy 

vyvíjí svůj internetový obchod a nemají jej zakoupený od jiné firmy. Pro toto vyhledávání 

poslouţily srovnávače cen.  

Výsledkem detailního rozboru internetových stránek daných firem je seznam kritérii, které jsou 

nejvýznamnější pro ohodnocení internetového obchodu, a které mohou vypovídat o jeho 

kvalitách a určovat zásadní rozdíly mezi jednotlivými řešeními. Další kritéria byly ze srovnání 

vypuštěny z důvodu jejich standardního výskytu nebo naopak mizivé důleţitosti. 

3.1. Seznam kritérií pro firmy nabízející e-shopy 

Následuje seznam kritérií pro hodnocení a krátký popis ocekavanych hodnot. 

www 

Zde byly zaznamenány webové stránky firem za účelem získávání dalších informací. 

e-mail 

Kontaktní e-mail na firmu. 

firma 

Název firmy. 

název 

Specifický název internetového obchodu. 

reference 

Přibliţný počet referencí kaţdé firmy z důvodu posouzení významnosti na trhu. 
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technologie 

Technologie, pomocí které firma vytváří své řešení je důleţitá pro určení, jaké technologie jsou 

nejčastěji pouţívané pro vývoj internetových obchodů. A následně pro hledání závislosti na 

jiných kritériích. 

třída 

Zařazení internetového obchodu do třídy, jeţ bude vytvořena na základě této metodiky. Tato je 

velice důleţitá zejména pro hledání rozdílů mezi jednotlivými způsoby poskytování 

internetových obchodů. 

SEO 

Moţnost SEO optimalizace internetových obchodů pro ověření zdali ještě nějaké firmy 

poskytují řešení internetových obchodů bez SEO optimalizace. Předpokládá se ţe SEO 

optimalizaci zahrnují všechny firmy, které poskytují některé z řešení. 

design 

Vzhled konkrétních obchodů je velice důleţitý pro zákazníka, který se můţe rozhodnout, zdali 

je pro něj dostačující pouze výběr z předdefinované šablony nebo si nechá vyhotovit je nutné na 

míru svým potřebám. 

demo 

Nabídka demoverze je pro zákazníka důleţitá v případě, ţe si potřebuje administrační rozhraní 

vyzkoušet.  

napojení na vlastní ERP 

Moţnost napojení na některý z ERP systémů, případně na jaký konkrétně. Toto kritérium je 

rozhodující pro firmy, které často aktualizují své sklady a mění ceny a zároveň chtějí mít 

internetový obchod automaticky v účetnictví firmy. 

multi-jazyčnost 

Nabídka vícejazyčného řešení internetového obchodu většinou pouţívají firmy, které nechtějí 

být omezeny pouze na český trh. 

multi-měnnost  

Nabídka podpory pro platby ve více měnách má stejný význam a důleţitost jako předchozí 

multi-jazyčnost 

on-line platební systémy 

Moţnost v řešeních internetových obchodů platit pomocí zabudovaného on-line platebního 

systému jako je např. PayPal nebo PaySec. Tyto platební systémy jsou moderním a 

jednoduchým způsobem jak platit za zboţí a proto si ho mnoho zákazníků internetových 

obchodů ţádá a je velkým přínosem. 



 21 

možnost platby kartou 

Moţnost platby platební kartou má stejný význam jako on-line platební systémy. 

možnost platby na splátky 

Nabídka řešení internetového obchodu s implementovanou moţností platby na splátky např. 

pomocí společnosti Cetelem. Někteří zákazníky preferují splátkový systém, proto toto kritérium 

nelze opomenout.  

typ 

Nabídka typu B2B, B2C, C2C nebo jejich kombinaci. Tímto  kritériem lze ohodnotit zda firma 

nabízí i jiné typy obchodování mimo nejběţnějšího bussiness-to-custrommer. 

export do srovnávače zboží 

Moţnost exportu do srovnávačů cen zboţí jako je např. www.heureka.cz, www.zbozi.cz a jiné. 

Je to jedno z nejdůleţitějších kritérií protoţe srovnávače zboţí mohou zviditelnit produkty 

prodávané v internetovém obchodě a přinést nové zákazníky. 

porovnávání zboží 

Moţnost porovnávání jednotlivého zboţí, je rozhodující kritériem pro ty internetové obchody, 

kde je potřebné srovnání produktů před nákupem. 

3.2. Výsledek sestavené metodiky 

Procházením internetových stránek firem byly získány kritéria, které pokrývají ty nejdůleţitější 

funkce, které jsou nabízeny v internetových obchodech a mezi kterými se zákazník můţe 

rozhodovat při pořízení si internetového obchodu. O těchto kritériích se dále zjišťovány další 

podrobnosti tak, aby bylo moţné nalézt rozdíly mezi jednotlivými řešeními a také specifické 

funkce pro jednotlivé třídy. 

Tato metodika dále poslouţí pro vytvoření závěrů, jaké funkce jsou povaţovány za 

nejdůleţitější a četnost jejich poskytování. 

 

3.3. Získávání informací o nabízených řešeních 

Podle prvních zjištěných informací byly internetové obchody postupně rozdělovány do několika 

tříd, kterým se práce věnuje níţe. 

Na základě prvotních analýz zkoumaných firem bylo provedeno další třídění a to na firmy, které 

nabízejí pronájem nebo odkup internetového obchodu a na ty, které samy provozují svůj vlastní 

http://www.heureka.cz/
http://www.zbozi.cz/
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internetový obchod, ve kterém prodávají své produkty. Pro další práci jsou tato řešení 

posuzována odděleně. 

Pro firmy provozující svůj vlastní internetový obchod byly posuzovány pouze některé z výše 

uvedených kritérií. Konkrétně tato: 

 www 

 e-mail  

 firma 

 třída – tyto firmy byly zařazeny do zvláštní třídy 

 SEO  

 design – vlastní design internetového obchodu 

 multi-jazyčnost 

 multi-měnnost  

 on-line platební systémy  

 možnost platby kartou 

 možnost platby na splátky 

 porovnávání zboží 

Nyní zpět k hledání informací pomocí procházení webových stránek. Většina potřebných 

informací byla získána tímto způsobem, avšak nepodařilo se získat dostatek informací pro tuto 

práci. Proto byl napsán e-mail, za účelem získání, doplnění nebo zjištěni potřebných informací, 

který byl následně rozeslán na kontaktní e-mailové adresy všech firem ze seznamu.  

 

3.3.1. E-mail zasílaný do firem 

E-mail, který byl zasílán do firem za účelem získání chybějících informací, naleznete v příloze 

č. 3 

Ani touto formou se bohuţel nepodařilo získat potřebné informace, protoţe na výše uvedený  

e-mail odpovědělo pouze jedenáct firem ze sedmdesáti oslovených. 

Informace získané touto cestou byly zaneseny do tabulky a jako další prostředek k získávání 

informací byl zvolen telefonický kontakt. 

3.3.2. Telefonické dotazování firem 

V poslední fázi získávání informací o nabízených řešeních byly telefonicky osloveny zvláště ty 

firmy, o kterých se nepodařilo získat dostatek potřebných informací. Takto oslovených firem 
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bylo dvacet. Tento způsob dotazování lze označit za velice úspěšný, neboť se podařilo získat 

chybějící informace.  

3.4. Souhrn vytvořené metodiky a oslovení firem 

Vytvořená metodika hodnocení internetových obchodu pokrývá ty nejvýznamnější funkce, 

podle kterých lze posuzovat rozsáhlost a kvalitu jednotlivých řešení 

Bohuţel však stále zůstalo několik firem, které na svých webových stránkách měly pouze 

minimum informací, na e-mail neodpověděly a telefonicky se také nepodařilo získat chybějící 

informace. Tyto firmy bohuţel musely být vyřazeny z tabulky z důvodu nedostatku informací 

pro další posuzování. 

Velká část firem zařazených do srovnání působí jak na českém tak slovenském trhu. Proto 

nebyly zařazeny další slovenské firmy poskytující řešení internetových obchodů. 
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4. Zařazení internetových obchodů do tříd 

Po získání informací dle výše popsaného postupu byly internetové obchody rozděleny do tříd. 

Tyto třídy určují druh obchodů podle toho, jakým způsobem své produkty firmy nabízí k prodeji 

nebo pronájmu. 

Dále se bude práce věnovat přesnému popisu specifik kaţdé třídy. 

4.1. Třída „A“ Na klíč: jeden produkt nasazovaný 

různým firmám s rozdílným stylováním 

Tímto druhem je myšlen internetový obchod, který má jasně dané funkce a případné zásuvné 

moduly. Firma, která si zakoupí tento obchod má moţnost vyuţívat pouze funkce, které jsou 

implementovány, a nemá moţnost rozšíření o individuální funkce. Nové funkce jsou přidávány 

do obchodu jako aktualizace celého produktu všem firmám, které ho mají zakoupený. Další 

moţností, jak od tohoto druhu obchodu získat nové funkce, je tlak velkého počtu klientů se 

zájmem o konkrétní funkci nebo rozšíření. Obchod je nejčastěji spuštěn na hostingu poskytující 

firmy a na doméně zaregistrované klientem. Klient má pak přístup pouze do administračního 

rozhraní obchodu. Tyto obchody se mohou pronajímat za měsíční sazbu, anebo je moţné je 

odkoupit. 

4.1.1. Detailní popis specifik pro tuto třídu 

Do třídy „A“ byly zařazeny internetové obchody, které nabízejí buď pronájem, nebo odkup 

licence s tím, ţe je prodáván hotový produkt, který je pouze nasazen pro konkrétního zákazníka. 

Vyznačují se širokou škálou funkčností, které jsou poskytovány v několika tarifech. Nejlevnější 

je pouze nejzákladnější funkčnost internetového obchodu jako je základní SEO optimalizace  

a volba vzhledu ze šablon. Naopak nejrozšířenější obsahují všechny pokročilé funkce, které jsou 

v nabídce firmy. Zákazník si pak při objednávce vybere tarif, který mu vyhovuje, spolu 

s měsíčním pronájmem nebo jednorázovým odkupem licence. Zvolený tarif je také kdykoliv 

moţno změnit a tím obchod rozšířit o další funkce. Nabídky firem se také liší tím, ţe funkce, 

které zákazníkům chybí, nepřidávají pouze při souhrnném upgradu, ale implementují je na přání 

zákazníka za domluvený příplatek. 

Odlišnosti mezi firmami lze také nalézt ve způsobu nabízení jejich řešení. Některé z nich nemají 

přesně stanovené tarify, ale nabízí určité balíčky za konkrétní cenu jako rozšíření základní 

verze. 

Firmy si zde konkurují hlavně v tom, za jakou cenu nabízí určité mnoţství funkcí. 
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Naprostým standardem je zde SEO optimalizace, kterou nabízí všechny zkoumané firmy, a to 

v nejniţší verzi obchodu. Nejlevnější verze se pohybují od pětiset korun za měsíc nebo dvacet 

pět tisíc korun za odkoupení licence. 

Tyto internetové obchody jsou pak nejčastěji spouštěny přímo na serverech poskytujících firem. 

Zákazník má pak pouze přístup do administrace obchodu, kde je moţné provádět veškerá 

nastavení, od změny grafické šablony, přes vkládání produktů, po přidávání článků a aktualit. 

Firmy zde nejčastěji pouţívají platformu PHP a to konkrétně patnáct z osmnácti. Zařazení do 

této třídy má také vliv na nabízený vzhled, který je nejčastěji reprezentován výběrem šablon. 

Ten je mnohdy doplněn o moţnost vytvoření vzhledu na míru, ovšem za nemalý příplatek. 

Klíčové je zde poskytování demoverze, protoţe se nabízí hotový produkt. Zákazník si rád 

předem bez placení vyzkouší, jak se pracuje s administrací obchodu a jak přehledné je 

nakupování. Díky toho si můţe vyzkoušet rozhraní mnoha konkurenčních firem pro co nejlepší 

výběr. 

Další funkčností, kterou nelze opomenout, je export do srovnávačů cen. Nabízí jí 100% 

dotazovaných firem v této třídě, coţ také ukazuje její důleţitost. Také díky tomu jí některé 

firmy poskytují uţ v základní verzi. 

Dále je zde aţ na jednu výjimku nabízeno připojení obchodu na vlastní ERP systém, jeţ je 

dodáván aţ ve vyšších verzích. Nabízené moţnosti se liší jen v konkrétních systémech, které lze 

připojit.  

Ani u platebních moţností nezůstávají firmy pozadu a většina z nich nabízí moţnost platby 

kartou, on-line platebními systémy a také platbu na splátky. Nabízeny jsou, stejně jako připojení 

na ERP systémy, pouze ve vyšších verzích. 

Vícejazyčné mutace jsou poskytovány aţ v nejvyšších verzích obchodu, v tomto výzkumu je to 

čtrnáct z osmnácti v této kategorii. 

Polovina firem v této kategorii je nabízena nejen jako B2C, ale také B2B. Tímto je vidět, ţe tato 

varianta nabízených internetových obchodů je vyuţívána i pro obchodování mezi firmami. 
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4.2. Třída „B“ Na míru: na základě Frameworku, 

který je dále doděláván na míru klientovi 

Takovýto internetový obchod vychází z určitého Frameworku, který má firma 

naimplementovaný vlastními silami. Samotný obchod pro klienta je vytvořen pomocí tohoto 

Frameworku přímo na míru, s funkcemi přesně podle poţadavků klienta. V některých případech 

lze vycházet i s dříve vytvořeného obchodu, který je pouze upraven. Takto dostane klient 

internetový obchod přesně podle jeho přání a se specifickými funkcemi. Tento je spuštěn na 

libovolném dostačujícím hostingu a doméně od klienta. Klient potom můţe mít přístup přímo na 

FTP s obchodem. 

4.2.1. Detailní popis specifik pro tuto třídu 

Tato třída se vyznačuje hlavně tím, ţe internetové obchody jsou vyvíjeny na míru přesně podle 

poţadavků zákazníka. Nabízená funkčnost jiţ není dána tarifem, ale spíše poţadavky. Většina 

firem v této třídě nemá dán přesný seznam nabízených funkcí, ale většinou dokáţe zákazníkům 

vyhovět a splnit veškeré jejich poţadavky.  

Tyto internetové obchody nejsou vyvíjeny od úplného začátku. Pro jejich vývoj je pouţit firmou 

vytvořený framework. Jiné firmy zase pro vývoj pouţívají dříve vytvořený internetový obchod, 

který dále upravují a přizpůsobují potřebám zákazníků.  

Důleţitými odlišnostmi jsou zde moţný rozsah nabízených funkcí a také cena nabízených 

řešení. Ta je ovšem stanovována pro kaţdý internetový obchod zvlášť, proto se nepodařilo 

zjistit, jak vysoko se můţe cena za takové řešení vyšplhat.  

Firmy v tomto případě často komunikují se zákazníkem a podle jeho poţadavků uvádějí obchod 

do přesné podoby, jakou si zákazník přeje. Mnoho problémů nebo nedostatků nebo jen 

chybějících funkcí se objeví aţ při ostrém provozu. Proto se i po konečném nasazení poskytuje 

technická podpora, případně se obchod dále rozšiřuje o nové funkce.  

Zajímavé v této třídě je, ţe jsou zde zastoupeny firmy s velkým vývojovým týmem, který 

vytváří ta nejrozsáhlejší řešení. V těchto řešeních mají předem implementovány všechny 

pokročilé funkce. Jsou tu ovšem zastoupeni i studenti nebo malí ţivnostníci, kteří vyvíjí svůj 

vlastní obchod a ten dále zdokonalují a přizpůsobují poţadavkům zákazníků. 

Opět se zde nejčastěji pouţívá pro tvorbu platforma PHP, ale také se zde objevily firmy 

pouţívající platformu ASP.NET, JAVA nebo Ruby on Rils. 
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Pro tuto třídu je specifický vzhled na míru, avšak pro levnější varianty je u některých firem 

moţnost vybrat si z předpřipravené grafické šablony. Demoverze se zde neposkytuje, protoţe 

není moţné ji vytvořit. Poskytují ji pouze výjimečně firmy díky tomu, ţe při tvorbě vychází 

z dříve vytvořených obchodů, a proto je zejména administrační část velice podobná u všech 

jejich řešení. 

Stejně jako v předchozí třídě je zde samozřejmostí SEO optimalizace, kterou poskytují všechny 

firmy. 

Více jazyčné mutace a moţnost platby ve více měnách zde nabízí asi 80% firem. 

Pro on-line platební systémy, platby kartou a splátkové systémy je velice problematické říci, 

kolik firem tuto funkci nabízí. Je to z toho důvodu, ţe mnoho firem je nemá zatím 

implementovány a pouţity v předchozích řešeních, ale při poţadavku zákazníka by je dokázaly 

vytvořit. Stejně tak je tomu pro export zboţí do srovnávačů cen. 

Opět polovina firem v této kategorii nabízí nejen typ obchodu B2C, ale také B2B řešení 

obchodů. Tento údaj je stejný jako v předchozí kategorii, coţ také ukazuje zaměření také na 

tvorbu internetových obchodů pro obchodování mezi firmami. 

Výhodou pro tuto třídu je přizpůsobení obchodu veškerým přáním zákazníků. Nevýhodou můţe 

být vysoká cena a to i přes sto tisíc korun, za nejrozšířenější řešení spolu s dalšími 

individuálními poţadavky. Další nevýhodou pak můţe být dlouhá doba nasazení z důvodu doby 

výroby, průběţných konzultací a zaškolení. 

4.3.  Třída „C“ Na klíč: Upravené opensource 

verze internetových obchodů 

Tato kategorie patří mezi ty nejjednodušší a nejlevnější varianty. Vychází z toho, ţe firma 

pouţije opensource verzi internetového obchodu, popsaného níţe v bodě 3.1.4, a tu dále 

rozšiřuje a poskytuje za nízké ceny. V případě sloţitějších změn obchodu uţ firma nemusí být 

natolik odborně zdatná, aby ji provedla sama, a proto by musela čekat, aţ změnu provede tvůrce 

původního opensource obchodu. Tyto obchody jsou často pronajímány za měsíční poplatek. 

4.3.1. Detailní popis specifik pro tuto třídu 

Tato třída je zaloţena na velice levné nabídce internetových obchodů a to výhradně formou 

pronájmu, za cenu jiţ od sto korun měsíčně. Prodejce sám nevyvíjí internetový obchod, ale 

převezme jej z opensource obchodu. Řešení je pak dále vyvíjeno a dále upravováno pro české 

prostředí, neboť opensource obchody jsou vytvářeny zahraničními společnostmi. 
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Předem dané úpravy si zákazník volí a nastavuje v administračním rozhraní. 

Nabízené funkce jsou zde závislé na funkcích převzatého. Tyto funkce jiţ firmy dále 

nerozšiřuji, věnují se pouze jiţ zmiňovaným úpravám. 

K dostání je pouze jedna varianta obchodu a to jak ve funkční tak cenové hladině.  

Do této třídy byly dle daných kritérií zařazeny pouze dvě firmy, v obou případech byly 

vytvořeny na platformě PHP s implementovanou SEO optimalizací a grafickými šablonami. 

Dále zde byla zjištěna moţnost demoverze obchodu a vícejazyčná mutace, s omezením na 

konkrétní jazyky.  

Platba platebními kartami v této třídě není moţná, v 50% je moţné platit pomocí PayPal, nebo 

vyuţít splátkový systém HomeCredit. 

Na vlastní ERP systémy tyto obchody nelze napojit. Poskytováno je zde pouze B2C řešení. Oba 

subjekty nabízejí export do srovnávače „zbozi.cz“ a jeden subjekt navíc do heureka.cz  

a monitor.cz. Ani v jednom z nabízených obchodů se nedají porovnávat parametry zboţí. 

Nespornou výhodou těchto obchodů je jejich nízká cena, za kterou zákazník dostane mnoho 

uţitečných funkcí. V porovnání s třídou „A“ lze zde získat za výhodnější cenu více funkcí. 

Další výhodou je moţnost vyzkoušení obchodu zdarma a spuštění je pouze otázkou registrace. 

Nevýhodou je pak omezená funkčnost, která se nedá dále rozšiřovat. V administraci pak je 

moţno nastavovat i ty funkce, které zákazník ani nechce vyuţívat a tím se obchod můţe stávat 

nepřehledným. 

Tato varianta obchodů je velice vhodná pro ţivnostníky, kteří pátrají po co nejlevnějším řešení 

internetového obchodu. Důleţité je, aby zákazníkovi vyhovovala naprostá většina nabízených 

funkcí a ţádná mu nechyběla. 

4.4.  Třída „D“ Opensource řešení 

Opensource internetové obchody jsou nejčastěji vytvořené zahraničními firmami a jsou volně 

dostupné ke staţení. Staţený balík obsahuje vytvořený internetový obchod, který si klient můţe 

sám nahrát na hosting a dále si jej upravit za předpokladu dostatečné znalosti technologie, na 

které je internetový obchod postaven. 
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4.4.1. Detailní popis specifik pro tuto třídu 

Opensource internetové obchody se nabízejí volně ke staţení a to na oficiálních stránkách 

výrobce nebo také na různých serverech, kde je moţné zdarma stahovat software. Takovýto 

obchod si zákazník sám musí nainstalovat na svůj server a pomocí administrace jej celý 

nastavit. Případné celkové aktualizace jsou moţné pouze při jejich oficiálním vydání. 

Odborník by dokázal s internetovým obchodem dále pracovat a zasahovat do jeho zdrojového 

kódu. Proto je toto řešení vhodné pro firmy, které jsou schopny toto řešení dále upravovat pro 

svou potřebu, nebo pro potřebu dalších zákazníků. 

Dále je na různých internetových fórech nebo stránkách, věnovaným konkrétnímu obchodu, 

moţno stahovat balíčky funkcí, které implantovali jiní programátoři, a které pak lze nainstalovat 

do svého řešení. 

Zařazeny do této třídy byly tři opensource obchody z nichţ všechny poskytují grafické šablony, 

je moţné je napojit na vlastní ERP systém, rovněţ nabízejí vícejazyčné mutace a platbu 

v různých měnách. Zároveň je moţno platit platebními kartami, nebo on-line platebními 

systémy. Ve dvou z nich lze zboţí exportovat do srovnávačů cen. 

Jsou poskytovány pouze jako B2C řešení. 

Níţe vypsaná funkčnost je taková jakou nabízí přímo tvůrci obchodu. Nejsou zde zahrnuty 

funkce, které se nabízí ke staţení a rozšíření obchodu. 

Výhodou je zde nulová pořizovací cena a odborná moţnost dalších změn a úprav.  

Nevýhoda je zde omezená funkčnost, která lze rozšiřovat neoficiálními balíčky nebo vlastní 

implementaci. 

Takto pořízené internetové obchody nejsou vhodné pro firmu neznalou problematiky. Vhodné 

můţou být pro odborníky a vývojový tým, který dokáţe dál pracovat s tímto řešením a upravit 

je pro své potřeby. 

4.5. Třída „E“ Na míru od úplného začátku 

Tvorba internetového obchodu na míru probíhá tak, ţe klient zadá firmě své poţadavky  

a nápady pro svůj obchod a firma jej podle toho vytvoří od úplného začátku bez jakéhokoliv 

Frameworku, nebo jiného předchozího obchodu. Tento obchod je pak spuštěn na hostingu 

klienta, ke kterému můţe mít přístup. 
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4.5.1. Detailní popis specifik pro tuto třídu 

Internetové obchody vyvíjené od úplného začátku bez pouţití jakéhokoliv Frameworku jsou 

naprosto zvláštním případem. Pouţívají se pro tvorbu speciálních internetových obchodů. Tato 

varianta je pouţívána pouze jako rozšíření třídy B. 

4.6.  Třída „F“ Registrace do velkého prodejního 

systému 

Velice jednoduchá moţnost i pro nejmenší prodejce. Funguje také jako C2C. Je realizován jako 

velký prodejní servis, do kterého se klient zaregistruje a vkládá do něj své produkty na prodej. 

Můţe do něj vkládat např. fyzická osoba bez ţivnostenského listu, podobně jako u inzertních 

serverů, ovšem se všemi náleţitostmi internetového obchodu. Klient můţe mít na serveru třeba 

jen jednu věc na prodej, nebo můţe vytvořit svůj obchod, který funguje tak, ţe produkty jsou na 

jednotném prodejním serveru ovšem s označením konkrétního obchodu. V tomto případě není 

moţné mít obchod spuštěn na své doméně, funguje pouze jako podsekce komplexního systému. 

4.6.1. Detailní popis specifik pro tuto třídu 

Tento druh internetových obchodů je zvláštní tím, ţe zákazník si nekupuje svůj vlastní 

internetový obchod, ale pouze se registruje do velkých prodejních systémů, kde posléze nabízí 

své produkty. Tyto sluţby mohou být zdarma i placené nebo se mohou platit pouze 

nadstandardní sluţby. V této kategorii je vyuţíváno zejména systému C2C. 

V této kategorii byly nalezeny dva takovéto servery a to konkrétně kramky.cz a Aurko shopy. 

Ale i tyto dva servery nenabízejí prodej stejným způsobem. Vzhledem ke všem odlišnostem od 

jiných řešení se jimi tato práce zabývá níţe. 

Nejdříve tedy server www.kramky.cz. Na tomto serveru je moţné zřídit si svůj vlastní virtuální 

krámek, který má svůj vlastní vzhled vybraný ze šablony. Krámek svým vzhledem a funkcemi 

vypadá jako plnohodnotný obchod, ale není spuštěn na doméně zákazníka. Nabízí ovšem nákup 

prostřednictvím nákupního košíku stejně jako u jiných obchodů. Další moţností je nevytvářet 

svůj vlastní krámek, ale pouze do jednotného systému nabídky zboţí vloţit svůj vlastní produkt. 

V tomto případě připomíná toto řešení inzertní systémy s tím rozdílem, ţe nákup neprobíhá 

pouhým kontaktem prodávajícího, nýbrţ je pouţit nákupní košík a aţ po dokončení nákupu a 

potvrzení vybraného zboţí v košíku se prodávajícímu tento nákup zobrazí v jeho 

administrátorském rozhraní. Kramky.cz jsou vytvořeny na platformě ASP.NET. 
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Aukro shopy jsou speciální sekcí nejpouţívanějšího aukčního portálu v České republice. Od 

prodávání aukčním a inzertním systémem se liší tím, ţe si prodejce vytvoří svůj Aukro shop kde 

můţe mít přehledně odlišeny své produkty, které si zákazník můţe prohlédnout. Nakupování uţ 

ovšem proběhne výběrem zboţí, nebo výhrou v aukci a dále se obchod realizuje komunikací 

prodávajícího a nakupujícího. Tento systém jiţ také nabízí export do srovnávače cen heureka.cz 

a je vytvořen na platformě PHP. Vzhled vlastního obchodu je stejný pro celý server. Platební 

metody jsou závislé na domluvě prodávajícího a kupujícího. 

Výhodou je jednoduchá moţnost prodeje za minimální náklady, bez potřeby zřizovat svou 

vlastní doménu a starat se o optimalizace za účelem dosaţení vysoké návštěvnosti a tím i 

dobrých prodejů.  

Nevýhodou je nemoţnost vyuţívání dalších funkcí vlastního řešení a originálního vzhledu. 

Toto řešení je vhodné pro prodejce, kteří prodávají malý počet produktů a dostupnost jejich 

produktů je proměnlivá. Malým prodejcům by se nevyplatilo zřizovat svůj vlastní obchod  

a zařizovat reklamní kampaně pro zlepšení návštěvnosti a prodejů. 

4.7.  Třída „G“ Velké řetězce nebo firmy 

zaměřené na internetové obchodování 

Tyto řetězce nebo firmy mají své vývojářské oddělení, které vyvíjí svůj vlastní internetový 

obchod přesně pro potřeby dané firmy. 

Tato třída se je pro svou odlišnost posuzována zvlášť od ostatních tříd, protoţe firmy obchod 

neprodávají svým zákazníkům, ale sami si jej vyvíjí a provozují.  

4.7.1. Detailní popis specifik pro tuto třídu 

Tato třída se liší od všech předchozích tím, ţe firmy zde nenabízí prodej hotového řešení 

internetových obchodů. Přímo ve firmě pracuje vývojový tým, který má na starost kompletní 

vývoj internetového obchodu a jeho další rozšiřování a správu. 

I přes výše zmíněnou odlišnost byly tyto obchody zařazeny do této práce. Bylo tak učiněno 

z důvodů komplexního pokrytí českého trhu, protoţe právě tyto firmy mají největší obrat  

a provozují ty největší internetové obchody s maximálním rozsahem zboţí. 

Tyto firmy se zaměřují na přehlednost obchodu a povětšinou je to jediný jejich prodejní kanál. 

Samozřejmostí je, ţe všechny tyto obchody mají propracovanou SEO optimalizaci a většina 

z nich pouţívá export do srovnávačů cen.  
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U těchto firem byly posuzovány moţnosti platby, neboť platební moţnosti jsou zde velice 

důleţité. Moţnost platby na splátky nebo rychlost provedení transakce a moţnost platit jedním 

z on-line platebních systémů můţe být pro zákazníka limitující. 

Jak uţ bylo řečeno, není zde moţné koupit si řešení internetového obchodu. Pro zákazníky 

hledající kvalitní zboţí, reklamační podmínky a nejniţší ceny spolu se slevovými akcemi je toto 

jeden z nejlepších způsobů nakupování po internetu. 

4.8. Shrnutí zatřízení internetových obchodů 

Zatřízení internetových obchodů poslouţí zejména pro odlišení jednotlivých způsobů pořízení si 

internetového obchodu a pro následný popis pro jaké prodejce jsou jednotlivé typy vhodné či 

naopak. Dále je důleţité pro nalezení odlišností mezi jednotlivými třídami a to zejména 

z pohledu jaké funkce jsou pro danou třídu specifické nebo jaké jsou nepotřebné.  

Tyto třídy je moţné pouţít i v budoucnu pro další práci s internetovými obchody a zjednodušuje 

orientaci mezi nabízenými řešeními.  
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5. Analýza získaných dat napříč třídami 

V této části analýzy jsou rozebírány základní parametry získaných dat o internetových 

obchodech, zařazených do srovnání (statistického souboru). Jsou popsány zjištěné výsledky dle 

jednotlivých kritérií, doplněny grafy. 

5.1.1. Technologie 

Tato kapitola se zabývá zkoumáním, jakou platformu pouţívají firmy pro vývoj řešení 

internetových obchodů. Byly nalezeny následující platformy: 

 ASP.NET 

 JAVA 

 PHP 

 Ruby on Rails 

V následujícím grafu je znázorněno procentuální zastoupení výše zmíněných technologií. 

Nejčastěji se pouţívá PHP, po něm následuje ASP.NET. U jedné firmy, zařazené do srovnání, 

se bohuţel nepodařilo zjistit, jaká platforma byla pro vývoj pouţita. 

 

graf 6: Četnost použitých technologií pro vývoj internetového obchodu. 
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Dále byla zkoumána závislost technologie a poskytování demoverze nebo počet referencí  

a technologie. Tyto závislosti byly statistickým testem zamítnuty. Přesný zápis těchto analýz je 

popsán v příloze č. 1. 

5.1.2.  Poskytování demoverze 

Toto kritérium zkoumá, zdali firmy poskytují demoverzi jejich řešení. Je zřejmé, ţe tuto sluţbu 

poskytují zejména firmy, které nabízí hotová řešení k pronájmu nebo k prodeji. Naopak firmy 

vytvářející internetové obchody na míru podle poţadavků zákazníků tuto sluţbu neposkytují. 

Konkrétní řešení se bude teprve vytvářet, a proto jej není moţné předem vyzkoušet.  

Následující graf zobrazuje, ţe demoverzi nabízí 66% firem. Toto procento je významně sníţeno 

právě firmami, které nenabízí hotový produkt. 

 

graf 7: Četnost poskytování demoverze internetového obchodu. 

Testem závislosti byla dokázána závislost poskytování demoverze a třídy, do kterých byly 

zařazeny firmy. Toto je dáno právě rozdílem tříd nabízených obchodů. Tento výsledek ukazuje 

také následující mozaikový graf. Kompletní test závislostí je popsán v příloze. 
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graf 8: Mozaikový graf závislosti nabízení demoverze a třídy nabízeného internetového obchodu. 

5.1.3. Design 

Toto kritérium se zaměřilo na druh vzhledu nabízených internetových obchodů. Druhy vzhledu 

jsou následující: 

 šablony – Firma nabízí pouze výběr z určitého počtu grafických šablon, které je moţné 

si v administračním rozhraní nastavit pro vzhled vlastního internetového obchodu. 

 individuální – Firma nabízí ke kaţdému internetovému obchodu jedinečné grafické 

řešení a vytváří jej přímo podle poţadavků na konkrétní řešení. 

 šablony/individuální – Nabízí se kombinace dvou výše uvedených moţností. Je moţné 

vybrat si jednu z nabízených grafických šablon, ale zároveň si zákazník můţe objednat 

individuální grafické řešení, ovšem za příplatek. 

 Jednotný – Jednotný vzhled je specifický pro třídu internetových obchodů, která nabízí 

registraci do svého prodejního systému. 

Na níţe uvedeném grafu je znázorněna četnost nabídky jednotlivých výše popsaných moţností. 
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graf 9: Četnost poskytování různých druhů vzhledu internetového obchodu. 

Typ šablony nabízí převáţně firmy zařazené do třídy A (pronájem/prodej hotového produktu). 

Dále sem patří obchody třídy B, tedy těch, které vyvíjí internetový obchod na míru zákazníkům. 

Je moţné zde objednat jedinečný vzhled, nebo vlastní šablonu. Tato fakta nám napovídají, ţe by 

mohla existovat závislost mezi třídou internetového obchodu a druhem nabízeného vzhledu. 

Výše uvedená fakta jsou shrnuta v následujícím grafu.  

 

graf 10: Mozaikový graf závislosti poskytovaného vzhledu a třídy internetového obchodu. 

17%

41%

39%

3%

Design

šablony (6)

individuální (15)

šablony/individuální (14)

jednotný (1)

Mozaikový graf

A

A + B

B

C + D + F

G

design

individuální

sablony

sablony/individuální

vlastní



 37 

Podařilo se tedy dokázat, ţe existuje závislost nabízeného vzhledu a třídy internetového 

obchodu. Celý test je uveden v příloze č. 1. 

5.1.4. Multi-jazyčnost a Multi-měnnost 

Pro tato dvě kritéria se zjišťovalo, zda firmy nabízí moţnost prodeje ve více měnách a moţnost 

jazykových mutací. Tyto dvě funkce se v nabídkách firem objevovaly velice často a to 

konkrétně: 

 Moţnost více-jazyčného internetového obchodu nabízí 78% zkoumaných firem. 

 Moţnost prodeje ve více měnách nabízí 72% zkoumaných firem. 

Grafické znázornění pro toto kritérium naleznete v příloze č. 1. 

Často při telefonickém dotazování konkrétně na tyto dvě kategorie zněla odpověď, ţe je to dnes 

nutnost pro prodej internetových obchodů. Coţ naznačuje, ţe internetové obchody v České 

republice nejsou omezeny hranicemi státu, ale zaměřují se i na zahraniční trhy. 

Statistickým testem byla prověřována závislost těchto dvou kritérií. Následně se podařilo 

dokázat, ţe tato závislost existuje. 

Níţe uvedený mozaikový graf zobrazuje firmy, které poskytují multi-jazyčnost a zároveň  

multi-měnnost. 

 

graf 11: Mozaikový graf závislosti multi-jazyčnosti a multi-měnnosti. 
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Celý statistický test můţete nalézt v příloze č. 1. 

5.1.5. On-line platební systémy 

Zde se zjišťovalo, zda je v nabízených řešeních zakomponována moţnost platby skrze on-line 

platební systémy. Tato sluţba je jiţ velice rozšířená a pouţívaná. Ukazuje to také skutečnost, ţe 

72% posuzovaných firem tuto sluţbu nabízí.  

Dále bylo zkoumáno, které z konkrétních platebních systémů jsou nabízeny nejčastěji. Pro tuto 

analýzu bylo nutné vybrat pouze firmy, u kterých se podařilo zjistit dostatečný počet 

konkrétních informací. Zkoumaný vzorek čítá osmnáct subjektů. 

Tento graf ukazuje četnost pouţití jednotlivých on-line platebních systémů. Nejčastěji se nabízí 

platební, zahraniční a celosvětově rozšířený systém PayPal, který nabízí sedmnáct firem, 

následují jej české systémy PaySec a eKonto a další. 

 

graf 12: Četnost nabízení konkrétních on-line platebních systémů. 

Testem závislosti se podařilo dokázat závislost poskytování on-line platebních systému  

a platebních karet. Výsledky testu byly očekávány, neboť nabízí-li firma implementaci on-line 

platebních systémů, bude se také zabývat moţnosti platit platební kartou. 
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graf 13: Mozaikový graf závislosti poskytování možnosti platby platebními kartami a on-line platebními 

systémy. 

5.1.6. Platební karty 

Nyní se práce věnuje nabídce řešení s implementovanou moţností platby pomocí platební karty. 

Je to dnes jiţ oblíbený a jednoduchý způsob platby. Uţivatel musí mít ve své bance povoleny 

internetové platby a nastaven denní limit těchto plateb. Dále pak stačí pouze zadat 

šestnáctimístné číslo z přední strany karty a třímístné ze zadní strany karty. Tímto se provede 

platba.  

Dále bylo také zjišťováno, které konkrétní karty jsou podporovány. Vzhledem k zjištění, ţe 

všechny firmy podporují platbu kartami Visa, MasterCard a Maestro, byla tato analýza 

bezpředmětná. 

Uvedený graf ukazuje, ţe moţnost platby platební kartou nabízí 78% zkoumaných firem. 
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graf 14: Četnost nabízení platby platebními kartami. 

5.1.7. Splátkové systémy 

V tomto kritériu bylo posuzováno, zdali firmy nabízejí v jejich řešení implementovanou 

moţnost nákupu na splátky. Tato moţnost je obrovským zvýhodněním pro lidi, kteří nemají 

připraveno dostatek prostředků pro hotovostní nákup. Díky takto implementovanému systému je 

moţné, přímo při platbě v konkrétním obchodě, za vybrané zboţí zaplatit prostřednictvím 

některého ze splátkových systémů. Průběh této platby je popsán v kapitole 1.4. 

Tuto sluţbu nabízí ve svém řešení 67% posuzovaných firem. Graf je k dispozici v příloze č. 1. 

Dále byla zjišťována četnost nabídky jednotlivých systémů. Pro tuto analýzu bylo nutné vybrat 

pouze řešení, pro které byl k dispozici dostatek konkrétních informací. Tuto informaci poskytlo 

41 firem včetně zařazených do třídy G (vytvářejí si internetový obchod samy). Na grafu níţe je 

vyobrazeno, ţe nejčastěji nabízenou platbou je platba prostřednictvím systému Cetelem spolu 

s kreditní kartou tohoto systému nazvanou AURA karta. 

Pro poskytování splátkových systémů se nepodařilo dokázat ţádnou závislost na jiných 

kritériích, která ovšem byla předpokládána, spolu s on-line platebními systémy platby 

platebními kartami.   

Následující graf ukazuje nejčastěji pouţívané splátkové systémy. 
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graf 15: Četnost nabízení konkrétních splátkových systémů. 

5.1.8. Export do srovnávačů cen 

V této kapitole bylo zjišťováno, zdali řešení internetových obchodů zahrnují také export do 

srovnávačů zboţí. Tato funkce je velice důleţitá, protoţe následně umoţňuje zobrazení 

prodávaných produktů přímo v některém ze srovnávačů cen. Tímto způsobem lze přitáhnout 

více potencionálních zákazníků. Mezi nejznámější srovnávače patří: 

 www.heureka.cz 

 www.monitor.cz 

 www.zbozi.cz 

Export do vyhledávačů cen nabízí 92% zkoumaných internetových obchodů, coţ také ukazuje 

důleţitost této funkce. 

Dále bylo zkoumáno, které konkrétní srovnávače jsou nejčastěji nabízeny. Pro tuto analýzu se 

podařilo získat dostatečné informace od sedmnácti firem. Výsledky zkoumání, ukazuje 

následující graf. 
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graf 16: Četnost nabízení exportu do konkrétních srovnávačů cen. 

5.1.9. Srovnávání produktů 

Pro některé internetové obchody je srovnání produktů nezbytné. Lze zmínit prodej spotřební 

elektroniky, domácích spotřebičů či počítačů a jejich příslušenství. Nepodstatná můţe být pro 

módní oblečení, knihy a další.  

Z výše uvedených důvodů je tato funkce nabízena u 53% řešení.  
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graf 17: Četnost nabízení srovnávání produktů. 

5.1.10. Napojení na vlastní ERP 

Zde bylo zkoumáno, zdali firmy zahrnují ve svém řešení napojení na ERP systém. Tato sluţba 

je velice výhodná zejména pro velké firmy, které pouţívají některý z ERP systémů. Neboť toto 

výrazně zjednodušuje práci s internetovým obchodem.  

Zde je jen krátký příklad funkcí: 

 Zboţí nabízené v internetovém obchodě firmy je automaticky převzato z ERP systému. 

 Faktury z nákupu v internetovém obchodě jsou tímto systémem vytvářeny automaticky.  

Tuto sluţbu nabízí 83% zkoumaných firem. 

Zde je na místě se věnovat tomu jaké ERP systémy jsou nejčastěji podporovány. Zkoumaný 

vzorek obsahuje osmnáct firem. Je potřeba zmínit také to, ţe některé firmy nesdělily, jaké 

systémy konkrétně podporují, ale ţe jsou schopny připravit podporu jakéhokoliv systému.  

Z tohoto grafu je patrné, ţe výrazně nejpodporovanější jsou systémy Pohoda a Money, 

následované systémy ABRA, Helios, Altus VARIO, I6 a další.  
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graf 18: Četnost nabízení napojení na konkrétní ERP systémy. 

5.2. Souhrn statistiky důležitosti kritérií 

Výše uvedené statistiky doplněné o zkušenosti z praxe dokazují, ţe konkurenceschopný 

internetový obchod se neobejde bez následujících funkcí a pravidel. 

Pouţitá technologie nemá vliv na prodej nebo kvalitu řešení internetového obchodu. 

Nabízená demoverze má vliv pouze pro výběr internetového obchodu, ale jeho následný chod a 

úspěch dále neovlivňuje. 

Základem kaţdého kvalitního internetového obchodu je pokročilá SEO optimalizace. Tato můţe 

přivést velké mnoţství potenciálních zákazníků, kteří hledají buď konkrétní typ sortimentu, 

nebo přímo vyhledávají konkrétní zboţí.  
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Kaţdý internetový obchod by měl dbát na dodrţování pravidel pro pohodlné nakupování 

uvedených v bodě 2.2. Nedodrţování těchto bodů můţe vést k tomu, ţe potencionální zákazník 

odejde z internetového obchodu a zboţí si zakoupí u konkurence. 

Úspěšný internetový obchod by měl mít svůj vlastní originální vzhled, kterým zaujme své 

zákazníky a podporuje pohodlnost nakupování. 

Podpora více měn a jazyků neovlivňuje kvalitu internetového obchodu, který i bez těchto funkcí 

můţe být velice úspěšný a kvalitně zpracovaný. Pro rozšíření internetového obchodu na 

zahraniční trh jsou tyto funkce ovšem nezbyté. 

Podpora on-line platebních systémů, platebních karet a platby na splátky není bezpodmínečně 

nutná pro kvalitní a prosperující internetový obchod. Někdy můţe, ale nezahrnutí těchto 

platebních systému vést ke ztrátě zákazníků, kteří tyto platební systémy preferují. 

Bez moţnosti exportu do srovnávačů cen se moderní internetový obchod dnes uţ neobejde.  

Díky tomuto systému je zboţí propagováno nejen přímo v internetovém obchodě, ale také ve 

srovnávačích, kde stále více zákazníků vyhledává tu nejlepší cenu spolu s nejspolehlivějším 

internetovým obchodem. Například v internetovém obchodě „Satelity Ostrava“ přichází 36% 

návštěvníků ze srovnávače zboţí.cz. 

Srovnávání produktů je důleţité pouze pro internetové obchody prodávající produkty, u kterých 

je moţně srovnávat jejich parametry. 

Napojení na ERP systém je velice důleţitým faktorem pro firmy, které jej pouţívají. Toto 

propojení ušetří velké mnoţství nákladů na aktualizaci produktu a případně účetnictví. Dále se 

pak díky němu firma můţe vyvarovat chybám způsobeným lidským faktorem. 

Úspěch internetového obchodu samozřejmě není dán jen zpracováním samotné aplikace. 

Velkou roli zde hraje přístup pracovníků, placené marketingové akce a nemalou roli hrají ceny a 

samotný sortiment. 
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6. Grafická mapa 

Tato grafická mapa zobrazuje ve sloupci četnost nabízení jednotlivých kritérií. Zároveň na 

základě předchozích výzkumů byly tyto kritéria seřazeny podle důleţitosti a to tak ţe nejvýše 

jsou ty nejdůleţitější. Takto sestavené pořadí není všem striktně dáno, protoţe se můţe měnit 

podle jednotlivých řešení. Dále jsou křivkami spojeny závislosti mezi ohodnocenými kritérii.   
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7. Případové studie 

Pro případovou studii byla pouţita firma XO studio, která byla ochotná poskytnout veškeré 

potřebné informace o jejich nejnovějším řešení. 

7.1. Veterinární nemocnice v Opavě 

Historie 

Veterinární klinika MVDr. Radomíra Hynara s. r. o. vznikla v roce 1991 v Opavě a postupně 

rozšiřovala své působení do Krnova a Hradce nad Moravicí. Veterinární nemocnice vznikla v  

r. 2008 rekonstrukcí bývalého statku v Opavě Jaktaři. Na všech pobočkách se od začátku 

působení prodávají krmiva a klinické diety. 

Situace 

V roce 2008 si MVDr. Raromír Hynar zakoupil internetový obchod, protoţe si uvědomoval 

potenciál internetového trhu a chtěl se v něm prosadit s krmivy, které doposud prodával pouze 

ve svých ordinacích. Toto řešení však mělo zásadní nedostatky a nesplňovalo téměř ţádné 

z pravidel pro pohodlné nakupování. 
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Grafické zpravování obchodu bylo pro zákazníky nezajímavé, neobsahovalo ţádnou moţnost 

aktualit a newslateru. Nebyla v něm zahrnuta SEO optimalizace, export do srovnávačů cen a 

nejprodávanější produkty. Nenabízela se zde moţnost diskuze nebo hodnocení produktů a 

administrační rozhraní bylo sloţité a nepřehledné.  

Dalším nedostatkem byla nemoţnost napojení internetového obchodu na vlastní informační 

systém, coţ si vyţádalo denní několikahodinovou manuální aktualizaci cen produktů. Přesto 

neaktuální ceny produktů nebyly výjimkou.  

Tyto nedostatky a mnoţství konkurence, zejména v petshopech nákupních center, způsobila, ţe 

průměrný měsíční obrat obchodu činil tři tisíce Kč ze dvou aţ třech objednávek. 

Potřeba 

Vzhledem k nedostatkům, nespokojenosti a neúspěšnosti prvního řešení internetového obchodu 

se majitel rozhodl znovu zainventovat a najít firmu, která dokáţe vytvořit konkurenceschopný 

internetový obchod a zároveň jej přizpůsobit konkrétním potřebám veterinární nemocnice. 

Poţadavkem zákazníka bylo mít standardně dodávané funkce, jako jsou aktuality, akční 

nabídky, ankety a podobně. Mimo ně je nutní propojení internetového obchodu s ERP 

systémem Vetis z důvodu pravidelné aktualizace cen. Neméně důleţitá je moţnost nastavení 

způsobů dopravy a různých cen za ni podle místa bydliště a celkové ceny při nákupu. 

Řešení 

Z důvodu nízké pořizovací ceny spolu s konkurence schopným řešením a individuálním 

přístupem byl vybrán obchod ShopiXO firmy XO studio. Tato firma nabídla vytvoření 

internetového obchodu na míru dle poţadavků zákazníka. Tato zahrnovala veškerá pravidla pro 

pohodlné nakupování, SEO optimalizaci, individuální vzhled, propojení s informačním 

systémem Vetis, export do srovnávačů cen a moţnost dalšího rozšiřování v budoucnosti. 
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Během tvorby tohoto řešení firma XO-studio modernizovala administrační rozhraní, které je 

nyní přehlednější a příjemnější pro práci.  

Dále se objevil problém s propojením ERP systému Vetis, který poskytuje pouze export 

skladových zásob do XLS souboru. Tento export bohuţel neobsahuje jednoznačnou identifikaci 

produktu a sklad musel být doplněn o kategorizaci. 
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Budoucnost 

Majitel chce dále rozšířit internetový obchod a moţnost platby kartou a platby prostřednictvím 

online platebních systémů. Dále plánuje zvětšit reklamní kampaň zpočátku na Facebooku a 

následně spustit PPC kampaně. Dále se bude rozšiřovat sortiment krmiv a diet. 

Závěr 

Po spuštění nového internetového obchodu se očekává nárůst objednávek na přibliţně patnáct 

měsíčně a obrat nad 20 000Kč za měsíc. Majitel obchodu očekává také zvýšení návštěvnosti 

webových stránek, nárůst nových zákazníků do veterinární nemocnice, popřípadě návštěvníky 

pro Minizoo. 

Dále je od tohoto řešení očekávána úspora nákladů na údrţbu a aktualizaci cen produktů, díky 

propojení s ERP Vetis. 

7.2. Modelové případy 

Tato kapitola zahrnuje modelové případy pořízení si internetového obchodu. Můţe být inspirací 

kaţdému, kdo se rozhoduje mezi různými typy řešení.  

7.2.1. Firma prodávající tuningové doplňky 

Tento modelový případ je zaloţen na reálném internetovém obchodě, který se potýká s nízkým 

počtem objednávek. 

Situace 
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Tato firma prodává tuningové doplňky výhradně prostřednictvím opensource internetového 

obchodu „OsCommerce“. Momentálně je v obchodě průměrně pět objednávek měsíčně, coţ je 

také závislé na období v roce. Současný internetový obchod má nevyhovující design a některé 

funkce, jako například vyhledávání, nefungují. Náhledy obrázků produktů jsou deformované. 

SEO optimalizace je minimální, proto je obchod velice problematické najít ve vyhledávačích  

a také se nepouţívá export do srovnávačů cen. 

 

Potřeba 

Vlastnící firmy by chtěli zvýšit návštěvnost obchodu a tím taky výrazně zvýšit svůj obrat. 

Poţadavek zněl na spolehlivý obchod, zaměřený na marketingové funkce jako je pokročilá SEO 

optimalizace, exporty do srovnávačů cen a následná moţnost rozšíření do více jazyků a měn. 

Dále moţné rozšiřovaní dle dalších poţadavků, které mohou nastat později. Další poţadavek je 

na hezký jednoduchý a přehledný design obchodu, který zákazníka zaujme na první pohled. 

Důleţitá je moţnost rozšíření o propojení s ERP systémy, nebo na online platby. 

Řešení 

Podle výše uvedených poţadavků a vzhledem k omezeným finančním prostředkům byl vybrán 

internetový obchod firmy XO-studio, z důvodu důkladné SEO optimalizace, exportů do 

srovnávačů cen a individuálního designu obchodu. Další nezanedbatelnou výhodou je 

poskytnutí zkušebního provozu na dobu 4 měsíců za základní poplatek 4000Kč. Aţ po 

odzkoušení zákazník zaplatí částku 20 000kč.  

Předpokládaný přínos internetového obchodu. 
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Po dvouměsíčním provozu se očekává zvýšení návštěvnost internetového obchodu o 50% oproti 

stávajícímu a postupný nárůst objednávek o zhruba 30%. 

Po uplynutí jednoho roku se očekává nárůst prodeje dílů o 80% a celková návštěvnost o 60%, 

zejména díky pokročilé SEO optimalizaci. Obrovským přínosem pro tento obchod by byl export 

do srovnávačů cen, a toz důvodu nejlevějších cen určitých doplňků. Odhaduje se, ţe 50% 

zákazníku by našlo produkty právě přes srovnávače cen.  

Závěr 

Na tomto modelu je patrné, ţe nejlevnější ceny a opensource řešení internetového obchodu, 

které postrádá důleţité funkce, mezi které bezesporu patří SEO optimalizace nebo export do 

srovnávačů cen, jsou pro internetové obchodování nedostačující. Proto je potřeba zvolit řešení 

se všemi těmito důleţitými funkcemi, díky kterým se mohou rapidně zvýšit prodeje. 

7.2.2. Výrobce originálních ručních prací 

Situace 

Jedná se o ţivnostníka, který si své výrobky vyrábí sám. Jedná se o ručně malované oblečení 

pro všechny věkové skupiny, módní doplňky a interiérové dekorace originálních nápadů. 

Veškeré tyto výrobky prodává ve svém obchůdku blízko centra města. Popřípadě na tématiky 

zaměřených trzích v Česku i na Slovensku.  

Potřeba 

Pro prodejce, který chce svou ţivnost a kamenný obchod s malými trţbami rozšířit  

o internetový trh je vhodné levné řešení internetového obchodu, které bude podporovat 

neomezené mnoţství výrobků a bude obsahovat hlavní zásady pro pohodlný nákup. 

Podmínkou je dobrá SEO optimalizace, export do srovnávačů cen, moţnost aktualit a 

akčního zboţí. Naopak nejsou podmínkou online platební systémy, napojení na vlastní 

ERP systém nebo fakturace. 

Řešení 

Dle poţadavků byl pro tento typ ţivnostníka vybrán internetový obchod www.eschop-rychle.cz, 

protoţe tato firma nabízí pronájem obchodu za 150Kč měsíčně a při platbě na jeden rok dopředu 

1000Kč na rok. Zároveň nabízí veškeré důleţité funkce, které jsou podmínkou pro toto řešení.  

V administraci je moţnost přehledně pracovat s produkty, články nebo také grafickými 

šablonami. 

http://www.eschop-rychle.cz/
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Předpokládaný přínos internetového obchodu. 

Po třech měsících provozu tohoto internetového řešení se očekávají čtyři objednávky týdně.  

Internetový obchod by mohl zvýšit povědomí o kamenném obchodě a přivést nové zákazníky a 

tím celkově zvýšit obrat obou obchodů.  

Po roce provozu internetového obchodu se očekává ustálení počtu objednávek v rozmezí 20 aţ 

30 objednávek měsíčně a obrat internetového obchodu přibliţně 30 000 Kč za měsíc. 

Závěr 

Tento případ ukazuje, ţe i nejlevnější varianty internetových obchodů, které dodrţují základní 

pravidla pro pohodlné nakupování, zajímavý vzhled, SEO optimalizaci, export do srovnávačů 

cen a další, mohou výrazně zvýšit trţby malých ţivnostníků a také je zviditelnit v prostředí 

internetu. 

7.2.3. Nový prodejce na poli elektroniky, bílého a dalšího zboží 

Situace 

Tento prodejce se snaţí prorazit na českém trhu s konkurenčně nízkými cenami všech produktů. 

Zaměřovat se bude na domácí spotřebiče, elektroniku, foto, video a PC. Spuštění prodeje se 

plánuje za 3 měsíce, které budou slouţit pro přípravu internetového obchodu a jiných nutných 

náleţitostí. 

Potřeba 

Pro takto velkého prodejce je potřeba vytvořit konkurenceschopný internetový obchod, který 

bude napojen na informační systém firmy. Dále je třeba internetový obchod zviditelnit ve 

vyhledávačích a z počátku pouţít i některé z placených reklamních systému. Zboţí propagovat 

ve srovnávačích cen a nabízet slevové akce. Nedílnou součástí má být moţnost platby kartou, 

on-line platebními systémy nebo splátkami. Důleţitý bude zajímavý design, který zákazníky 

zaujme hned při vstupu do obchodu. 

Řešení 

Pro takový typ řešení internetového obchodu byla zvolena firma, která vytvoří e-shop přímo na 

míru a zahrne všechny poţadavky včetně vytvoření specifických funkcí pro příslušnou firmu. 

Firma zaplatí jednorázový poplatek za vytvoření internetového obchodu a dále jí budou 

dodávány nové aktualizace dle potřeb, které se zjistí provozem e-shopu.  
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Z výše uvedených důvodů byl vybrán Shopcentrik firmy NetDirect, který zahrne všechny 

poţadavky na tento internetový obchod. 

Předpokládaný přínos internetového obchodu 

Díky pouţití reklamních kampaní, spolu s perfektní SEO optimalizaci a zařazením do většiny 

srovnávačů cen se po prvním roce měsíční obrat tohoto obchodu očekává přibliţně 100 000Kč. 

Pro další rozvoj tohoto obchodu je nutné rozšíření o jazykové mutace a další marketingové akce 

pro boj s početnou konkurencí. Dále firmě této velikosti pomůţe otevření sítě kamenných 

obchodů, ve kterých bude moţné vyzvedávat si produkty objednané prostřednictvím 

internetového obchodu. 

Závěr 

Takto velká firma s předpokládaným ročním obratem 15 miliónů korun v druhém roce na trhu, 

potřebuje komplexní řešení na míru od firmy, která se tvorbou internetových obchodů této 

velikosti zabývá uţ několik let a je schopna nabídnout ty nejnovější technologie a zároveň 

konkurovat ostatním internetovým obchodům na českém trhu. 

7.2.4. Nový výrobce vyrábějící psí boudy 

Situace 

Jedná se o výrobce, který začíná prodávat zateplené psí boudy, které sám vyrábí. Výrobce se 

chce prosadit zejména na internetovém trhu a zároveň chce osobně oslovovat potencionální 

zákazníky v luxusních čtvrtích. Momentálně nabízí tři druhy psích příbytků. 

Potřeba 

Pro výrobce, který vyrábí pouze omezený počet výrobků, není podmínkou mít svůj vlastní 

internetový obchod. Důleţitou podmínkou je dostat výrobky do povědomí co největšímu počtu 

potenciálních kupců. 

Řešení 

Podle poţadavků výrobce byl vybrán server kramky.cz, kde je moţné bez jakýchkoliv IT 

znalostí zaloţit svůj vlastní krámek, nebo podat inzerát. Je to vhodné místo na propagaci malého 

počtu výrobku bez jakýchkoliv prvotních nákladů. Dále je v moţný prodej rozšířit na server 

aurko.cz, které nabízí podobné, ale placené sluţby ovšem s větší návštěvností. 

Předpokládaný přínos internetového obchodu 
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Po dvou měsících prezentací výrobků se předpokládá získání asi deseti zakázek na výrobu psích 

příbytků.  

Po roce, kdy se budou výrobky prezentovat na zmíněných serverech, se očekává nárůst 

objednávek na přibliţně osm aţ dvanáct měsíčně a obrat by se měl vyšplhat k 60 000Kč 

měsíčně. 

Závěr 

Tento model ukazuje, ţe nejvýhodnějším řešením pro prodejce s nízkým počtem produktů a 

jehoţ nabídka je nestálá je nejvýhodnější vyuţití systému Aukro nebo Krámky. Tyto systémy 

zajistí dostatečnou návštěvnost a ušetří prodejci náklady na nákup svého internetového obchodu 

a kampaň, která by přivedla návštěvníky a potencionální kupce. 

8. Shrnutí 

Cílem této práce bylo zmapování současného stavu business řešení internetových obchodů v ČR 

a SR z pohledu široké veřejnosti. Bylo osloveno osmdesát firem, přičemţ všechny byly 

zařazeny do zkoumaného vzorku. V průběhu práce bylo nutné některé ze zkoumaných vzorků 

vyřadit z důvodu neposkytnutí dostatečných informací. Zbylé firmy byly rozřazeny do tříd 

podle způsobu nabízených řešení. A dále byly posuzovány, podle předem daných kritérií,  

a vyhodnocovány. 

8.1. Struktura trhu v ČR a SR 

8.1.1. Prodej nebo pronájem hotových řešení 

Významný podíl na trhu mají firmy nabízející pronájmy nebo odkupy licencí na internetové 

obchody, které jsou vytvořeny s určitou funkčností. Zákazník si pouze vybírá vhodný tarif nebo 

jednotlivé funkce. Tyto firmy zaměřují tvorbu obchodů na to, aby nabídly zákazníkovi co 

největší výběr funkcí, které si sám zvolí a dále nastaví v administraci. Mezi těmito firmami jsou 

i takové, které nabídnou zákazníkovi tarif s přesně danou funkčností, ale je moţné 

implementovat chybějící moduly, které zákazník poţaduje. Výhodou těchto internetových 

obchodů je rychlost jejich nasazení. Nevýhodou ovšem je, ţe levné varianty těchto obchodů 

neposkytují pokročilejší funkce, které můţou být důleţité pro velkou část obchodů. Za mnohé 

balíčky nebo moduly se pak musí doplácet nemalé částky. Mohou to být například rozšířené 

SEO balíčky, fakturace, individuální design a jiné. Další nevýhodou pak můţe být cena 

pokročilých verzí s velkou škálou funkčností, která můţe být draţší neţ internetový obchod 
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udělaný na míru. Cena těchto obchodů se odvíjí podle toho, jaký balíček si zákazník zakoupí  

a případně jaké další moduly si bude přát.  

Dle mínění autora je pronájem obchodu vhodný v případě, ţe zákazník si chce obchod jen na 

delší dobu vyzkoušet, ale neví jistě, zdali jej bude pouţívat několik let. Při pronájmu obchodu 

na delší dobu zákazník i několikrát přeplatí cenu obchodu, za kterou by si jej mohl odkoupit. 

Pro malé ţivnostníky a prodejce, kteří by chtěli zakoupit pouze nejlevnější verzi, můţe být 

výhodnější jiný typ poskytování internetového obchodu. Výhodné ovšem mohou být pro větší 

společnosti, které vyuţijí i pokročilejší funkce a nemají speciální poţadavky na nadstandardně 

nabízené moduly. 

8.1.2. Internetový obchod na míru 

Další velmi rozšířenou moţností jak si pořídit internetový obchod je jeho vytvoření přímo na 

míru podle přesných poţadavků na funkčnost. U těchto obchodů je jiţ samozřejmostí 

individuální design a veškeré funkce podle přání zákazníka. Nasazení těchto obchodů trvá déle,  

ale výhodou je, ţe zákazník neplatí za spoustu funkcí, které nepouţije. Cena opravdu rozsáhlých 

obchodů je potom taky hodně vysoká, avšak přesnou částku konkrétních řešení se nepodařilo 

zjistit, muţe však šplhat i přes sto tisíc korun. Naopak cena jednodušších verzí obchodů můţe 

konkurovat i cenám za pronájmy hotových řešení zmiňovaných výše. 

Podle autorova názoru je tento druh internetových obchodů vhodný pro firmy, které poţadují 

jen specifické funkce a nestačí jim ty, které jsou nabízeny v hotových balíčcích nebo jim tyto 

balíčky nevyhovují. Dále pak pro ty, jeţ poţadují individuální design a chtějí se tak výrazně lišit 

od konkurence. Stojí zde za zmínku moţnost internetových obchodů nabízených studenty nebo 

malými ţivnostníky, kteří poskytují individuální přístup a řešení na míru za velice nízkou cenu. 

I zde se ale cena odvíjí přesně podle rozsáhlosti konkrétního řešení. 

8.1.3. Upravené verze opensource řešení 

Další velice zajímavou moţností pořízení si internetového obchodu jsou firmy, které převezmou 

některý z opensource obchodů a ten dále upraví. Postarají se o českou lokalizaci a případně 

k nim vytvoří grafické šablony. Dále k těmto obchodům poskytují webhosting a technickou 

podporu. Toto řešení je velice levné, přibliţně od sto korun měsíčně. Nevýhodou ovšem je, ţe 

zákazník nemá na výběr z různých tarifů a obchod má funkčnost omezenou na vývoj 

konkrétního opensource řešení. Veškeré pouţití funkcí i grafických šablon si zákazník volí 

v administraci.  

Dle názoru autora je toto nabízené řešení dostačující pro menší prodejce, kteří nepotřebují 

pokročilé funkce, týkající se ekonomických systémů, platebních moţností a jiných. Malý 
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prodejce můţe takto docílit toho, ţe si za minimální částku pořídí svůj internetový obchod a při 

rozšiřování firmy a zvyšujícím se kapitálu můţe později volit z nákladnějších variant. 

8.1.4. Opensource řešení 

Dále je zde zmiňovaná moţnost opensource řešení. Toto jsou internetové obchody poskytované 

zdarma a zákazník si je můţe stáhnout a nainstalovat na svůj server. V administraci obchodu si 

pak nastaví veškeré funkce. Dále je moţné si na oficiálních stránkách nebo různých fórech 

stahovat další potřebné moduly a přidávat je do svého obchodu. Nevýhodou je malá moţnost 

české podpory. Vzhledem k tomu, ţe si zákazník tento obchod nainstaluje na svůj server, můţe 

jej jakkoliv sám upravovat. Toto je však limitováno jeho schopnostmi. 

Autor zde doporučuje pořídit si za minimální částku výše zmiňované řešení upravené 

specializovanou firmou. 

8.1.5. Registrace do prodejních systémů 

Další významnou moţností prodeje je registrace do prodejních systémů typu  

customer-to-customer (C2C). Hovoříme zde o portálech typu aukro.cz nebo kramky.cz. Fungují 

na principu inzerce a to tak, ţe se zákazník zaregistruje a můţe prodávat třeba jen jednu věc 

stejně jako v inzertních systémech, ovšem s náleţitostmi internetového obchodu. Dále je zde 

moţnost vytvoření vlastního obchodu „aukro shopu“ nebo vlastního krámku, kde je pro 

zákazníka vytvořena vlastní sekce. Tam můţe řadit své zboţí do kategorií a nabízet je k prodeji. 

Toto řešení je nejvhodnější pro nejmenší prodejce, kteří prodávají několik kusů zboţí a 

nevyplatí se jim vytvářet svůj vlastní obchod. Tyto portály jim zajistí návštěvnost, které by 

nemohli dosáhnout u svého obchodu na své doméně. 

8.1.6. Firmy provozující svůj vlastní internetový obchod 

Poslední naprosto odlišnou skupinou, od výše popsaných, jsou firmy, kde internetový obchod 

vyvíjí specializované týmy zaměstnané přímo ve firmě. Nejedná se tak o firmy nabízející 

k prodeji vlastní řešení. Pro kupující jsou tyto obchody velmi důleţité, protoţe je moţné v jejich 

obchodě nakoupit velice levné a kvalitní zboţí. Některé také mají přímo prodejní síť obchodů, 

kde je moţné zboţí vyzvedávat a případně reklamovat. Tyto firmy se snaţí svůj obchod co 

nejvíce zdokonalovat a nabízet co nejvíce platebních moţností. Rovněţ se snaţí své zboţí 

maximálně propagovat a nabízet výhodné slevové akce. Pro spotřebitele se tak otevírá výhodná 

moţnost nákupu nabízeného zboţí. Je to tedy pro spotřebitele velice dobrá moţnost k nákupu 

nabízeného zboţí. 
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8.2. Náhled do budoucnosti internetového 

obchodování 

Momentálně kaţdým dnem roste počet uţivatelů internetu a to přirozeně zvyšuje počet 

potencionálních zákazníků internetových obchodů. Také díky tomu se počet internetových 

obchodů neustále zvyšuje a tím narůstá konkurence ale také kvalita sluţeb. Proto musí 

internetové obchody neustále drţet krok s dobou. 

Dnes se v internetových obchodech nakupuje hlavně zboţí jako je elektronika, vstupenky, knihy 

a časopisy, šperky, ubytování a letenky. Naopak běţné nákupy potravin jsou u nás zatím 

neobvyklé mimo dovozu hotových jídel. Během několika dalších let se očekává, ţe pravidelné 

nákupy v hypermarketech budou vystřídány jednoduchým objednáním potravin na internetu a 

bezplatným dovozem aţ domů. 

Stále více i těch nejmenších obchůdků, které prodávají své zboţí pouze lokálně, bude svou 

působnost rozšiřovat na internetový trh. 

Limitujícím faktorem českých a slovenských internetových obchodů ale je nutnost platby za 

dopravu. Výjimkou jsou objednávky nad několik tisíc korun. Předpokládá se, ţe s rozvojem 

internetového trhu se postupně sníţí nebo úplně zruší placení těchto poplatků, tak jako v jiných 

zemí světa.  

8.3. Srovnání kamenného a internetového 

obchodu 

Náklady na internetový obchod jsou výrazně niţší, neţ je tomu u kamenného. Pořizovací cena 

startuje přibliţně u dvaceti tisíc korun, ale můţe šplhat aţ k několika miliónům. Další poplatky 

jsou v řádu stokorun měsíčně za udrţování domény a webhosting. Další náklady jsou za práci 

správce internetového obchodu. Naopak cena za koupi kamenného obchodu nebo měsíční 

pronájem prostor jsou nesrovnatelné a mnohdy se vůbec nevyplatí. 

Další výhodou internetových obchodů je to, ţe nejsou vázány na prodejnu a zboţí si v nich 

můţe vybírat kdokoliv a odkudkoliv. 

Pokud chce mít prodejce v internetovém obchodě hodně obsáhlý sortiment, je jen někdy nutné 

posílit server nebo zvětšit webhostig. V klasické prodejně je mnohdy omezen nedostatkem 

volného prostoru a řešení je nákladnější. 
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V mnoha internetových obchodech je zvykem, ţe poskytují o produktu více informací, které 

jsou doplněny o webové stránky výrobce, hodnocení jiných zákazníků a uţivatelské recenze. 

Výhodou kamenného obchodu je moţnost si zboţí prohlídnout, ale zákazník je odkázaný pouze 

na informace od personálu. 

Výše popsané výhody a nevýhody dokazují, ţe internetový obchod je nesrovnatelně levnější 

výhodnější variantou jak nabízet své produkty. 

  



 60 

9. Závěr 

V této práci se podařilo dosáhnout zmapování současného trhu internetových obchodů v ČR a 

SR z pohledu široké veřejnosti. 

Autorovým přínosem pro odborníky i širokou laickou veřejnost je přehledně a srozumitelně 

zpracovaný souhrn moţností pořízení si internetového obchodu, předloţený v kapitole 5. 

Práce dále můţe sledovat vývoj trhu internetových obchodů a zapracovat jej v následné práci. 

Dále lze zvolit více hodnotících kritérií, které lez posuzovat a srovnávat. Je moţno se 

podrobněji věnovat specifickým řešením některých firem a ty pak podrobněji popsat. 

Z pohledu autora by práce v současné podobě mohla slouţit jako inspirace nebo marketingový 

nástroj tvůrcům internetových obchodů i obchodníkům. Neméně zajímavá můţe být také pro 

podnikatele, jejichţ záměrem je vstoupit na internetový trh.  
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