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Abstrakt a klíčová slova 

Abstrakt: 

Cílem této práce je zanalyzovat problematiku elektronického obchodování na území České republiky a 

Slovenska z pohledu široké veřejnosti. Práce komplexně mapuje současný stav na trhu business řešení 

s ohledem na ekonomické a technické aspekty. Jejím úkolem je propojení znalostí z oblasti informatiky se 

znalostmi z oblasti ekonomie, tak aby celek byl srozumitelný oběma zainteresovaným stranám a poskytl 

dostatečné informace o současném rozvoji elektronického obchodování s konkrétním zaměřením na 

elektronické obchody. Na základě prostudování nezbytných teoretických předpokladů a podmínek je 

provedena analýza několika reálných elektronických obchodů. 

 

Klíčová slova: 

 Bounce rate, e-shop, elektronické obchodování, konverzní poměr, podnikatel, systémy pro 

elektronické podnikání 

Abstract and key words 

Abstract: 

Goal of this work is to analyse the area of electronical businnes from the view of general public in the Czech 

Republic and Slovakia. The bachelor thesis completely maps over the current situation on the business 

solution market with respect to economical and technical aspects. Its task is the connection between 

knowledge of computer science and of economics in such way that it is understandable to both involved 

parties. It provides the information about present e-businnes development with concrete orientation to e-

shops. Base on theoretical studies and condition there is provided an analysis of some real e-shops. 

Key words: 

 Bounce rate ,e-shop, electronical commerce, conversion rate, enterpreneur, e-business systems 
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1 Úvod 

Tato práce pojednává o problematice elektronického obchodování na území ČR a SR, a to především z 

pohledu řešení pro širokou veřejnost. Cílem práce je komplexně zmapovat současný stav na trhu business 

řešení s ohledem na ekonomické a technické aspekty. 

Elektronické obchodování se objevilo v první polovině 90. letech, kdy potenciál internetu objevily první 

podnikatelské subjekty. Tyto podnikatelské subjekty realizovaly podstatnou část prodeje klasickou cestou a 

obchod přes internet povaţovaly za doplňkovou činnost. V Česku a na Slovensku dochází k rozvoji 

elektronického podnikání tradičně později neţ ve vyspělých zemích. Obecně lze říct, ţe boom nastal s 

příchodem vysokorychlostního internetu a jeho rozšířením k běţným uţivatelům. 

Těţko se dnes najde někdo, kdo vlastně ani neví, co internet je. Internet se stal nedílnou součástí 

kaţdodenního ţivota. Nemusíme být k němu připojeni přímo, stačí si jen pustit rádio, televizi či otevřít 

časopis.  Např. všudypřítomná reklama je dnes také spojena s internetem. Uţ se dnes člověk nedozví, kde 

nejblíţe si zakoupit nabízené zboţí, ale kaţdý advertisement je ukončen odkazem na webovou stránku, kde si 

tyto informace má kaţdý zjistit sám. V mnoha případech lze vychvalované zboţí na zmíněné stránce ihned 

zakoupit. 

Počátky elektronického obchodování byly provázeny mnoha nedostatky. Jako jeden ze zásadních se jeví 

chybějící právní úprava uzavírání obchodu. Vzhledem k rychlému vývoji e-obchodování a právní regulace 

bylo nutné najít kompromis. V současnosti se dá říct, ţe právní úprava elektronického obchodování v České i 

Slovenské republice je dostačující. Právní řád obou republik prošel během dekády několika výraznými 

změnami a v roce 2004, po vstupu obou zemí do Evropské unie, bylo třeba implementovat směrnice a 

nařízení do národních právních řádů tak, aby vyhovovaly poţadavkům Společenství. 

Samotné vypracování mé bakalářské práce je rozděleno do několika kapitol. V první části bude nastíněna 

základní problematika elektronického obchodování spolu s hlavními rozdíly mezi kamennou prodejnou a e-

shopem. 

Dále se v první kapitole čtenář dozví základní rysy elektronického obchodování. Bude seznámen se 

zakotvením elektronického obchodování v právním řádu České republiky, s odkazem na situaci na 

Slovensku. Budou představeny jednotlivé druhy elektronického obchodování, organizace, které pomáhají 
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vývoji elektronického obchodování, a v neposlední řadě se čtenář seznámí s tím, co dnes jiţ standardně 

nabízí kaţdý dobře fungující e-shop. 

Následující kapitola pak přehledně shrne všechny náleţitosti správně fungujícího e-shopu. Bude vysvětleno, 

jak má e-shop vypadat a jaké má mít funkce, aby kupující i prodávající byli spokojeni s jeho provozem. 

Ve třetí části mé bakalářské práce budou představeny jednotlivé varianty pořízení e-shopu, které budou 

následně prezentovány na několika případových studiích.  

Úplný závěr této práce je pak věnován výhledu do budoucnosti z hlediska elektronického obchodování. 
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2  Elektronické podnikání 

2.1  Definice elektronického podnikání 

Celá bakalářská práce je zaměřena na analýzu elektronického obchodování resp. jeho podmnoţinu – 

elektronický obchod (e-shop). Nebylo by tedy od věci si na úvod vysvětlit, co pod pojmem elektronické 

podnikání rozumíme. Termín elektronické obchodování či elektronické podnikání nemá ţádnou striktní 

definici. Podle některých zdrojů je elektronické obchodování prostředkem k dosaţení cíle, kterým je 

elektronické podnikání. [1] 

Další moţnou definicí termínu je definice elektronického podnikání dle ISO/EIC, resp. ČSNI, která říká, ţe: 

„ Elektronickým podnikáním rozumíme sérii procesů majících jasně srozumitelný účel, zahrnující více neţ 

jednu organizaci, realizovaných prostřednictvím výměny informací a řízených směrem k vzájemně 

odsouhlaseným cílům, které probíhají po určitý časový okamţik.“  

Velmi časté pojetí elektronického obchodu zní: „Elektronický obchod je jakákoliv obchodní transakce, která 

je realizována na dálku, prostřednictvím počítačů, počítačové sítě (internet) a speciálního programu, jehoţ 

prostřednictvím prodávající jednak generuje neurčitému okruhu zájemců svoji nabídku, jednak uzavírá 

smlouvu. K uzavření smlouvy dochází ze strany prodávajícího automaticky, pokud kupující způsobem, který 

mu nabízí určitý program, učiní projev vůle, směřující k uzavření smlouvy.“ [2] 

Zjednodušeně tedy můţeme odvodit, ţe elektronické obchodování je série procesů spojených s průběhem 

obchodních transakcí realizovaných za pomoci elektronických prostředků a tématem této bakalářské práce je 

pouze jedna jeho část – a to elektronické obchody provozované na internetu. 

2.1.1  Druhy elektronického obchodu 

Elektronické obchodování můţeme členit na základě různých pohledů do několika skupin. 

V závislosti na přítomnosti internetu můţeme rozdělit obchody na obchody tradiční (kamenné prodejny) a 

na obchody elektronické, které by bez existence internetu nemohly vůbec existovat. Tyto elektronické 

obchody pak následně můţeme rozdělit na obchody nepřímé a přímé. 

 Nepřímými elektronickými obchody rozumíme ty obchodní transakce, kdy si kupující zboţí vybere 

na základě katalogu, vyplní objednávkový formulář a určí způsob úhrady zakoupeného zboţí. 
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Předmětem obchodování jsou hmotné produkty a celý obchodní proces má hmotnou formu.  

Příkladem je zakoupení elektroniky, potravin či auta. Tento druh prodeje je mnohem častější neţ 

níţe popsaný prodej přímý. 

 V případě přímého elektronického obchodu je celý obchodní proces nehmatatelný. K naprostému 

odhmotnění elektronických obchodů dochází pouze v případě, kdy charakter předmětu obchodování 

umoţňuje jeho výrobu a distribuci elektronickou cestou. Předmětem obchodu je tedy produkt 

v digitální podobě. Tento produkt pak musí být také doručitelný čistě elektronickou formou. 

Typickým příkladem těchto obchodních transakcí je prodej softwaru, MP3 nebo poradenské sluţby. 

Z hlediska charakteristiky obchodních vztahů a účastníků obchodu rozdělujeme obchody na průmyslové, 

spotřebitelské a správní.  

 Mezi průmyslové obchody patří obchodování typu: 

o B2B (business-to-business). Jedná se o komerční aktivity mezi firmami navzájem, kdy předmět 

nákupu bude pravděpodobně určen k dalšímu prodeji či zpracování. Příkladem je nákup materiálu 

pro další výrobu. 

Elektronické zásobování (e-procurement) představuje příklad vztahů mezi dvěma obchodními 

partnery (B2B), kdy jsou zboţí a sluţby získávány od dodavatelů s vyuţitím elektronických 

médií.[13] Systém zahrnuje celkovou optimalizaci a integraci obchodních procesů. Příkladem je 

zpracovávání dodacích listů v systému eBDX společnosti ITS pro obchodní řetězec TESCO. 

Dodavatel ITS ukládá změny v dodacím listu přímo do aplikačního softwaru společnosti TESCO. 

Jeho vyuţívání vede ke sníţení ceny za zboţí, sníţení objemu zásob, sníţení nákladů na 

vnitrofiremní procesy, odstranění náhodných nákupů a sníţení nákladů na uskladnění. Jedná se 

v současné době o nejrozšířenější typ aplikace elektronického podnikání. Tato problematika 

obchodování se však liší od klasických e-shopů, a tudíţ ji v mé práci nebudu více rozebírat. 

 Ke spotřebitelským obchodům řadíme: 

o B2C (business-to-customer), kde se jedná o transakci mezi obchodníkem a konečným spotřebitelem. 

Spotřebitel je konečná osoba, to znamená, ţe zboţí kupuje pro svoje vlastní pouţití a nehodlá ho 

dále nabízet k prodeji. Příkladem je nákup počítače pro domácnost. 

Typickým řešením je elektronický obchod, který je právě jádrem této bakalářské práce. Jedná se 

vlastně o převedení kamenného obchodu do elektronické formy. 
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Dalším zástupcem B2C je elektronický obchodní dům, který integruje několik různých obchodů pod 

jednu značku. Firmy se sdruţují pod elektronický obchodní dům za účelem sníţení nákladů (např. 

společná reklama), úsporou času a v neposlední řadě přínosu lepšího prodeje v rámci zavedeného a 

navštěvovaného obchodu. Pro zákazníka tento druh prodeje nabízí bohatší nabídku zboţí a širší 

mnoţství doprovodných sluţeb. Na českém trhu najdeme elektronický obchodní dům na 

www.obchodni-dum.cz, www.obchodni-dum-mija.cz, www.vltava.cz či podle mého názoru 

nevhodně udělaný www.skelet.cz.
1
 Na Slovensku je tento styl obchodu zastoupen např. 

www.obchodni-dum.sk, www.hej.sk www.mall.sk nebo všechna kriteria splňující www.dunaj.sk
2
. 

o B2R (business-to-reseller) charakterizuje styl prodeje mezi podnikem a obchodním zástupcem. Např. 

autorizovaný prodejce vozů Škoda. 

o C2C (customer-to-customer) je kategorie obchodování mezi dvěma nepodnikatelskými subjekty. 

Jedná se o obchodování prostřednictvím burzy, aukce či vyměňování zboţí. Příkladem setkávání 

prodejců jsou různá internetová trţiště, kde prodejci nabízejí většinou zboţí, které uţ sami nevyuţijí 

k soukromé spotřebě např. na Aukru, Ebay, Avizo apod. 

 Elektronická aukce připomíná obchodování na klasické burze, kdy zboţí získává ten, kdo za něj 

nabídne nejvyšší částku. 

 Elektronické bazary jsou dalším příkladem obchodních transakcí uskutečněných prostřednictvím 

internetu. Prodávající zde nabízí k prodeji většinou pouţité zboţí, které jiţ nepotřebuje ke své 

soukromé spotřebě. 

o C2B (customer-to-business) je obchod, kdy zákazník oslovuje podnikatele. Zákazník definuje své 

poţadavky a cenu a čeká nabídku od prodejce. Příkladem můţe být prodej zájezdů či letenek na 

internetu.  

o B2E (business-to-employee) je zaměřen na komunikaci obchodníka s jeho zaměstnanci příp. na 

komunikaci mezi samotnými zaměstnanci. B2E systémy jsou velmi podobné intranetu. Často se B2E 

zaměřuje kromě oblasti e-commerce i na oblast e-learningu. Příkladem jsou reporty o 

zaměstnavatelských benefitech či speciální nabídky pro zaměstnance. 

                                                      

1
 Proč povaţuji obchod za nevhodný, se čtenář dozví v jedné z následujících kapitol. 

2
 Jednou z výtek snad můţe být jen chybějící popis ve slovenském jazyce u některých poloţek. Ten najdeme  pouze 

v češtině. 
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 Poslední skupinou dělení podle M. Steinové jsou správní obchody. 

o B2G (business-to-government) popisuje vztahy mezi státní správou a firmami. Někdy bývá 

označován za marketing veřejného sektoru.  Jedná se o komunikaci s finančními úřady, orgány státní 

samosprávy, styk s veřejností apod. 

o B2A (business-to-administration) bývá často začleněn přímo pod B2G. Pod pojmem B2A většinou 

rozumíme vztahy na niţší úrovni státní správy, kdeţto B2G je chápáno na úrovni státu jako celku. 

[3] 

Graficky je toto rozdělení znázorněno na obrázku č.1. 

 

Obrázek 1: Grafické znázornění obchodních vztahů [10] 

Z geografického pohledu je pak moţné rozdělit obchody na lokální a globální. 

 Globální obchody jsou zaměřeny na celý svět. Takto rozsáhlý trh umoţňuje obrovskou míru 

specializace. Na místním trhu by tato odvětví nenašla dostatek zákazníků, ale díky internetu a 

zásilkovým sluţbám je moţné oslovit geograficky široké spektrum zákazníků. V globálním měřítku 

je také jednodušší nabídnout širší sortiment zboţí neţ ve velkém místním obchodě.  
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 Lokální obchody naopak nabízí své zboţí jen zákazníkům z určité oblasti na základě schopnosti 

doručit své zboţí lépe neţ konkurenti. Např. výroba cukrářských výrobků ani realizovat globálně 

nelze, protoţe prodávaný výrobek by jiţ nedorazil ke svému majiteli čerstvý v poţadované kvalitě.  

2.2  Oblasti obchodu na internetu 

Hlavním úkolem internetu stále zůstává snadné poskytování informací široké veřejnosti.
3
 Nejčastěji Češi na 

internetu hledají informace o zpravodajství (95% aktivních uţivatelů čte na internetu aktuální zprávy o dění 

kolem nás), vyhledávají informace o výrobcích a sluţbách (83%), počasí (83%), případně informace z oblasti 

státní správy, úřadů a veřejných institucí (72%). 

Z hlediska elektronického obchodování se nejlépe přes internet prodávají vstupenky, oblečení, letenky, 

zájezdy a ubytování. 51% uţivatelů má zkušenost s rezervací ubytování po internetu. Více neţ třetina má 

zkušenosti s koupí zájezdu a čtvrtina uţivatelů si přes internet pořídila jízdenku či letenku. 

Samotné elektronické obchodování tak vzrůstá na popularitě. Z průzkumu Eurostatu vyplývá, ţe 

v posledních třech měsících na internetu nakoupilo 12% jednotlivců ve věku 16 aţ 74let v České republice, 

na Slovensku pak 16%. Tato čísla jsou daleko niţší neţ průměr EU (28%). Z dlouhodobějšího hlediska pro 

porovnání můţeme uvést, ţe v roce 2008 nakoupilo přes internet 21% jednotlivců. Více na internetu 

nakupují muţi – 25%, ţeny pouze 18%. Věkově je nejvíce zastoupena skupina od 16 do 34 let. Podle 

předběţných odhadů pro rok 2009 Češi na internetu utratili zhruba 26 aţ 27 mld. korun. [4] 

Přehledně jsou tyto informace s detaily znázorněny v následujících tabulkách. Čísla v grafech se mírně liší 

od údajů uváděných v textu. Je to způsobeno rozdílnou metodikou při zpracovávání údajů. Grafy jsou přejaty 

z Českého statistického úřadu, kdy pro analýzu ČR je pouţita metodika ČSÚ, pro mezinárodní srovnání pak 

metodika Eurostatu. 

 

 

 

                                                      

3
 V roce 2009 pravidelně pouţívalo internet 54% obyvatel v ČR a 66% občanů Slovenska. Průměr EU ukazuje, ţe 

pravidelný přístup k internetu má 60% jejích obyvatel, jak výplývá ze šetření Eurostatu. 
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Obrázek 2: Jednotlivci nakupující přes internet v ČR v roce 2008 

    

 

 

 

Obrázek 3: Zboţí zakoupené přes internet v ČR v roce 2008 
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Obrázek 4: Jednotlivci nakupující přes internet ve vybraných zemích EU v roce 2008 

 

2.3  Rozdíl mezi kamennou prodejnou a elektronickým 

obchodem 

Tato část je zaměřena na základní rozdíly mezi kamennou prodejnou a obchodem zřízeným na internetu. 

První elektronické obchody byly postaveny na klasickém obchodním modelu. Tradiční model však nedokáţe 

plně rozvinout dnešní potenciál internetu, a proto je nutné klasický model uzpůsobit poţadavkům jiného 

obchodního prostředí. Internet tak v této souvislosti bývá nazýván pojmem „disruptive technology“, neboť je 

narušovatelem tradičního obchodního modelu. [5] 

První elektronické obchody fungovaly pouze jako prostředník mezi podnikatelskými subjekty. Jednalo se 

vlastně o elektronické objednávání prostřednictvím emailové pošty apod. Takţe je sporné, zda klienta 

elektronické pošty můţeme nazvat primitivním e-shopem. 
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Pořizovací náklady jsou v drtivé většině případů daleko niţší, zařizuje-li se internetový obchod. V případě e-

shopu se nemusí hledat a zařizovat vhodné prostory pro umístění prodejny, platit za tento prostor nájem, 

vybavit ho regály, pokladnami a dalšími hmotnými statky nutnými k zamýšlené podnikatelské činnosti. 

Bohatě si pro začátek vystačí podnikatel s počítačem připojeným k internetu. 

Další výhodou je niţší časová náročnost. Není třeba trávit hodiny za pokladnou a čekat, kdy zákazník dorazí, 

případně se nemusí přijímat další zaměstnanec, aby byl zvládnut příval návštěvníků. U internetového 

obchodu je otvírací doba prakticky non-stop a zákazník můţe nakupovat podle svých časových moţností. 

Tím, ţe na rozdíl od kamenné prodejny se nemusí řešit vhodné umístění prodejny, je elektronický obchod 

dostupný daleko širšímu spektru zákazníků. Díky internetu mohou být zákazníci z různých koutů světa a 

přitom nejsou nijak omezováni v nakupování. Samozřejmě, prvním předpokladem zůstává zákazníkova 

schopnost připojit se k internetu. 

Samotný zákazník ocení niţší ceny u zboţí prodávaného na internetu. Nejen, ţe samotný provozovatel si 

díky niţším provozním nákladům můţe dovolit nabídnout niţší ceny, neţ kamenný prodejce, který musí 

stále platit za provozovnu nájem, elektřinu apod., ale hlavně samotná konkurence v prostředí internetu tlačí 

podnikatele k niţším cenám. Na internetu panuje daleko větší konkurenční prostředí, nabídka je vyšší a 

kupující tak má daleko větší moţnost výběru. Obecně známým faktem je, ţe spotřebitel uvaţuje racionálně a 

nakupuje vţdycky to levnější, pokud má moţnost výběru mezi dvěma jinak stejnými produkty. 
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3 Realizace e-shopu 

3.1  Právní rámec ČR a SR 

V této části bude popsána netechnická oblast pořízení e-shopu, to znamená především oblast právního rámce 

České republiky a Slovenska.  

Právně se provozování e-shopu řídí několika legislativními prameny. Většina z nich je stejná jako v případě 

provozování kamenného obchodu, některé jsou upraveny speciálně pro prostředí internetu. 

Z právních předpisů evropského práva se k elektronickému obchodování vztahuje směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/31/ES zabývající se elektronickým obchodním stykem v rámci vnitřního trhu (to 

znamená na území jednoho státu). Česká i Slovenská republika byly povinny začlenit tuto směrnici do svého 

právního řádu. Změny se projevily v Zákoně o některých sluţbách informační společnosti, v Zákoně o 

regulaci reklamy, v Zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v Občanském zákoníku. 

Dále se elektronické podnikání řídí normami ze Zákona o elektronickém podpisu, Zákona občanského 

soudního řádu či Zákona o elektronických komunikacích. 

Ty nejdůleţitější zákony pak najdeme především v Občanském zákoníku, v Obchodním zákoníku, v Zákoně 

o ochraně spotřebitele, v Zákoně o ochraně osobních údajů a v Ţivnostenském zákoníku. Dále jsou popsány 

postupně jejich jednotlivé souvislosti s elektronickým podnikáním. 

Provozovatel prodejny je vlastně podnikatel. 
4
 V České republice i na Slovensku existují dvě formy 

podnikání – jako fyzická osoba či jako osoba právnická. Pro firmu s vyššími zisky se vyplatí podnikat jako 

                                                      

4
 Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatel v ČR je definován v § 2 odst. 2 

Obchodního zákoníku. Je jím fyzická nebo právnická osoba, tuzemská nebo zahraniční: 

- osoba zapsaná do Obchodního rejstříku 

- osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění 

- osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (např. lékař, advokát, 

daňový poradce) 

- fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů (tzv. 

hospodařící rolník) 
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právnická osoba, která má pevně stanoven základ daně z příjmů. Na druhou stranu právnická osoba musí 

vést účetnictví, pro fyzickou osobu stačí pouze daňová evidence do obratu 15 mil. Kč ročně.  Právnická 

osoba musí sloţit ve většině případů počáteční kapitál, zato není třeba ručit svým osobním majetkem. 

Pro začínající podnikatele je jednodušší zvolit formu podnikání jako fyzické osoby. Přiblíţen je tedy postup 

v tomto případě. 

3.1.1 Administrativní záležitosti v ČR 

Kaţdý provozovatel e-shopu se musí před zahájením činnosti evidovat na příslušném ţivnostenském úřadě a 

poţádat o vydání ţivnostenského oprávnění. Jako obor činnosti bude zvolen maloobchod provozovaný mimo 

řádné provozovny (podle nařízení vlády č. 469/2000 Sb.). Tato ţivnost spadá pod ţivnosti volné a není tedy 

nutné splňovat ţádné speciální podmínky pro získání ţivnostenského oprávnění.  Provozovat elektronickou 

prodejnu můţe tedy kaţdý, komu je více neţ 18 let, je trestně bezúhonný (úřad zjišťuje sám) a způsobilý 

k právním úkonům. Na základě ţádosti ţivnostenský úřad osobu zaregistruje a přidělí IČ. Registrační 

poplatek stojí 1000 Kč. 

Při zakládání ţivnosti se podnikatel zaregistruje k daním a k sociálnímu pojištění. Všechny doklady je nutné 

si uschovat, později se můţou hodit při daňové evidenci nebo evidenci příjmů. Jako provozovatelé ţivnosti 

jsou podnikatelé povinni podávat samostatně daňové přiznání a přehledy pojištění. Všechna tato ohlášení se 

provádějí pomocí Jednotného registračního formuláře. Ten je moţné vyplnit online, pokud ţadatel vlastní 

elektronický klíč. 

Po registraci na ţivnostenském úřadě je nutné se ohlásit na finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a 

zdravotní pojišťovnu. Na finančním úřadě je nutné se přihlásit do 30 dnů od vydání ţivnostenského 

oprávnění, na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně pak do 8 dnů od započetí výdělečné 

činnosti. 

Z vlastnění ţivnostenského oprávnění vzniká povinnost platit pojištění. Pokud je podnikání hlavní 

výdělečnou činností, je nutné platit měsíční zálohy na zdravotní i sociální pojištění. 

Pokud se jedná o vedlejší činnost, tak zdravotní i sociální pojištění se doplatí aţ po skončení roku po podání 

daňového přiznání. V případě nízkých zisků pak není nutné platit sociální pojištění. 
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Během roku je nutné vést daňovou evidenci nebo evidenci příjmů. Laicky řečeno účetnictví. V případě 

daňové evidence je nutné schovávat všechny doklady o příjmech i výdajích. Pokud se rozhodneme pro 

evidenci příjmů, budeme uplatňovat paušální výdaje a uchovávat pouze příjmové doklady a vydané faktury. 

Další povinností provozovatele ţivnosti je platba daní. Pokud se fyzická osoba zaregistrovala jako plátce 

DPH, musí vést evidenci podle zákona o DPH čtvrtletně. Být plátcem DPH má své výhody i nevýhody. 

Nevýhodou je čtvrtletní evidence podle zákona o DPH, podávat daňové přiznání k DPH a odvádět daň 

finančnímu úřadu. Výhodou je moţný odpočet DPH.  

Po skončení roku je dále nutné podat přiznání k dani z příjmu, zaplatit ji, podat Přehledy pojištění a zaplatit 

pojištění. 

Z hlediska zvládnutí právních záleţitostí je nejjednodušší variantou vyhledání expertů z  účetní kanceláře. 

Není to zrovna řešení nejlevnější, ale vzhledem k tomu, ţe česká legislativa se velmi často mění a 

problematika účetnictví je dost specifická, ponechala bych ji v rukou profesionálů. Účetní pak zodpovídá za 

správnost naší účetní evidence před úřady. 

Co se týče místa podnikání, tak pokud se provozovatel ţivnosti rozhodne, ţe nebude mít jako skladovací 

prostor vyhrazenou část vlastního bytu, je nutné zajistit i prostory pro provozování ţivnosti. Nejjednodušším 

způsobem je předání poţadavku realitní kanceláři, která vyhledá vhodné prostory. Opět se nejedná o levné 

řešení.  

Na obchodní prostory lze předělat místo, které původně bylo určeno k jinému účelu. O rekolaudaci se ţádá 

stavební odbor u příslušného městského úřadu. Mnohdy je tak nutno zajistit ještě správné připojení 

k elektrorozvodné síti (připojení elektroměru za poplatek), vyjádření hygienické stanice, vyjádření 

hasičského záchranného sboru a odvoz popelnic. Hygienická stanice i hasiči pak v místě působiště provádějí 

kontroly.  

Stavební odbor vydá do 60 dnů od podání ţádosti o rekolaudaci své stanovisko.  

Dalším místem, kde je vhodné se zaregistrovat je Úřad na ochranu osobních údajů. Registrace je nepovinná a 

bezplatná. V rámci e-shopu by měl provozovatel veřejně zaručit ochranu osobních údajů svých zákazníků 

prostřednictvím prohlášení. Zákazník by měl udělit pak souhlas se zpracováním těchto osobních dat. 
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3.1.2  Aministrativní záležitosti na Slovensku 

Na Slovensku jsou podmínky velice podobné těm v Česku.  

Pro zahájení ţivnosti je nutné získat prvně ţivnostenské oprávnění. Nejjednodušším způsobem je 

kontaktovat Jednotné kontaktné miesto. Nachází se na ţivnostenském odboru na obvodním úřadě podle 

trvalého bydliště. K podání ţádosti je nutné přiloţit kolek v hodnotě 3 eura jako poplatek za její vyřízení. 

Na Slovensku podnikatel nemá povinnost se registrovat u zdravotní pojišťovny nebo na daňovém úřadu. 

Kontaktní místa tuto činnost provádějí automaticky. 

V případě platby sociálního pojištění je registrace první rok dobrovolná. Doporučuje se však učinit tak do 8 

dnů. Do 30. června je podnikatel povinný podat výpis z daňového přiznání. Jestli bude podnikatel nucen 

platit povinně sociální pojištění, zjistí nejpozději 31. března po účetní uzávěrce a podáním daňového 

přiznání. Vychází se z celkové výšky hrubého příjmu a porovná se s 12násobkem minimální mzdy. Při jejím 

překročení je podnikatel povinen se zaregistrovat jako plátce pojištění. 

Začínající podnikatel na Slovensku je povinen se ohlásit na Úrade verejného zdravotnictva. Do 8 dnů od 

začátku podnikání je nutno oznámit výšku zálohy, které se platí měsíčně. Počítá se z vyměřovacího základu 

za předchozí rok, pro začínající se jedná o 14% minimální mzdy. 

Ţivnostenský list obdrţí ţadatel na Slovensku do 5 dnů od podání ţádosti. Pokud některé dodané dokumenty 

nejsou v pořádku, tak úřad vyzve ţadatele, aby nedostatky odstranil. 

Pokud jsme vyřešili právní záleţitosti týkající se nově zaloţené firmy, můţeme začít podnikat. 

3.2  Technická oblast 

3.2.1  Co musí e-shop mít 

V literatuře můţeme najít spoustu informací o tom, jak by měl e-shop správně vypadat z pohledu zákazníka. 

Shrňme tedy stručně, na co je třeba si dát pozor při vytváření elektronického obchodu. 

E-shop musí být přehledný 

Orientace v elektronickém obchodě musí být jasná a jednoduchá. Zákazník potřebuje mít rychlý přístup k 

tomu, co vlastně hledá. Doporučuje se tedy spotřebiteli nabídnout přehled zboţí s výraznými obrázky s 
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mnoţstvím dalších detailních náhledů. Je nutné mít na paměti, ţe zákazník nemá moţnost si zboţí vyzkoušet 

a osahat. Můţe se mu pouze nabídnout zrakový vjem, snaţme se tedy, aby z dostupných fotografií získal 

zákazník jasnou představu o tom, jak zboţí vypadá. 

Přehlednost e-shopu zajistí moţnost řazení a filtrování výrobků podle zákazníkových poţadavků tak, aby 

zákazníkovi byly zobrazeny informace, o které má skutečně zájem.
5
  

E-shop musí poskytnout dostatek informací o výrobku   

Na rozdíl od kamenné prodejny, kde má zákazník k dispozici více či méně zkušeného prodavače, v 

internetovém obchodě není nikdo, na koho by se mohl okamţitě s dotazem obrátit. Je tedy nutné o výrobku 

poskytnout co nejvíce informací tak, aby prodejní personál byl dostatečně zastoupen. Pokud ani tyto 

informace neuspokojí zákazníkovi otázky, je vhodné mu umoţnit kontakt přímo s prodávajícím např. 

prostřednictvím formuláře či přímo uvedením telefonního čísla, na kterém zákazník můţe získat odpověď 

okamţitě. V současné době většina e-shopů na svých stránkách uvádí přímo Skype či jiný podobný online 

kontakt. 

Jako vhodný zdroj informací o výrobku mohou poslouţit zveřejněné reference od zákazníků, kteří si jiţ 

zboţí zakoupili dříve, případně diskuze o zmiňovaném výrobku. 

Pro zákazníka jsou důleţité nejen informace o samotném výrobku, ale i informace o firmě, provozovateli, 

obchodních podmínkách apod. 

Kaţdá webová prezentace zaměřená na obchod musí navíc podle zákona obsahovat informace o 

provozovateli (firma, sídlo, místo podnikání, IČO, informace o zápisu v obchodním rejstříku nebo o zápisu 

do jiné evidence, například do registru ţivností). 

Dále nesmí chybět úplné znění obchodních a reklamačních podmínek. To znamená uvést informace o 

právech kupujícího (při reklamaci, postupu při nedodání zboţí apod.) stejně tak jako o povinnostech 

kupujícího. Opět se v případě zákazníkových nejasností vyplatí přehledně nabídnout moţnost se informovat 

přímo. Vhodné je uvést kontaktní mail či telefon pro podání dotazu. Z vlastních zkušeností bych 

upřednostnila emailovou komunikaci před telefonem. 

                                                      

5
 Bryan Eisenberg publikoval článek, v němţ uvádí, ţe změna obrázků zvýšila prodej jednoho webu o neuvěřitelných 

147%! [6]   
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Na základě zákona č. 367/2000Sb. má zákazník právo vrátit zboţí a odstoupit od smlouvy do 14 dnů. Lhůtu 

můţe obchodník prodlouţit na 30 dnů. Pokud na webu chybí povinné informace, je lhůta odstoupení od 

smlouvy stanovena automaticky na tři měsíce a obchodník můţe navíc získat pokutu od České obchodní 

inspekce. 

 Nakupování v e-shopu má být rychlé, snadné a příjemné 

Zákazník nakupující na internetu stihne projít daleko více internetových obchodů, neţ kolik by za stejný čas 

stihl navštívit kamenných prodejen. Je tedy na místě snaţit se, aby zákazník byl schopen rychle a jednoduše 

se v internetovém obchodě orientovat a aby se při prohlíţení stránek cítil příjemně.  

Důleţitým prvkem orientace je i viditelnost nákupního košíku. Ten by měl být umístěn stále na stejném 

místě, nejlépe s ikonkou košíku (příp. nákupního vozíku) a samozřejmostí by mělo být zobrazení o 

současném obsahu košíku a jeho celková cena. Doporučuje se udělat z ikonky košíku aktivní odkaz tak, aby 

zákazník při kliknutí byl přímo přesměrován k seznamu poloţek, které se rozhoduje zakoupit. 

Pokud uţ se zákazník rozhodl k zakoupení zboţí, je velmi vhodné jasně označit, ve které fázi nákupního 

procesu se zákazník právě nachází a jaké další fáze budou následovat. V rámci tohoto bodu doporučuji 

umoţnit zákazníkovi přecházet mezi jednotlivými kroky volně a nepouţívat pouze variantu zpět a další. Pro 

orientaci je lepší a rychlejší provézt změnu kliknutím na název daného kroku a ne se k poţadované změně 

doklikávat postupně. 

V samotném nákupním košíku pak náhledové obrázky zakoupených produktů zvyšují orientaci na stránce. 

Bylo dokázáno, ţe malé obrázky zvyšují účinnost stránek aţ o 10%. [7] 

Orientace v košíku by měla být jednoduchá. Je vhodné umoţnit v košíku měnit jeho obsah, mnoţství 

vybraných produktů příp. jedním kliknutím obsah celého nákupního košíku zrušit (pozor na moţnost 

překliknutí).   

 Slevy, akce, speciální nabídky 

Mnoho zákazníků se nechá ovlivnit akčními nabídkami, slevami či novinkami. Jako dobří provozovatelé e-

shopu by podnikatelé měli být schopni oslovit i tuto skupinu nakupujících tak, ţe přilákají jejich pozornost 

několika zajímavými nabídkami, které opět umístí přehledně. 
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Případně u kaţdého výrobku je uvedena nabídka zboţí, která s daným prodejním artiklem souvisí 

(příslušenství (cross-selling), nejprodávanější zboţí s vybraným produktem, popřípadě zboţí ze stejné 

kategorie za stejnou cenu čí novou verzi vybraného produktu (up-selling)). 

Pokud se provozovatel rozhodne zasílat své akční nabídky stávajícím zákazníkům, musí mít na paměti, ţe 

k tomu potřebuje mít jejich souhlas. V praxi to vypadá tak, ţe při objednávce zboţí je zákazníkovi nabídnuta 

tato varianta v případě zaškrtnutí kolonky ve formuláři pro objednávku. Bez souhlasu zákazníka můţe být 

informační email povaţován za spam a za jeho zasílání hrozí pokuty. 

 Možnost porovnávat zboží 

Kaţdý jistě zná situaci, kdy stojíme v obchodě, v kaţdé ruce jiný produkt a přemýšlíme, zda ten v pravé či 

levé ruce je pro nás lepší, zatímco personál obchodu se nám snaţí představit klady a zápory obou předmětů. 

V e-shopu není moţnost poţádat ústně prodavače, proto by uţ při jeho zprovoznění mělo být bráno v úvahu, 

ţe zákazník by měl rád moţnost srovnání. Umoţní mu to tedy porovnání jeho vybraných výrobků. 

 Informace o dodání a dostupnosti zboží  

Většina spotřebitelů nakupuje tehdy, pokud dané zboţí právě potřebuje. V kamenném obchodě má zpravidla 

moţnost odnést si výrobek hned po jeho zaplacení domů. V případě elektronického obchodu nemusí být 

zboţí na skladě, můţe být dočasně vyprodáno či doprava k zákazníkovi můţe trvat déle neţ by zákazník 

chtěl. Sdělení zákazníkovi, kdy můţe daný výrobek očekávat, můţe ovlivnit jeho rozhodnutí pro zakoupení. 

Mnoho zákazníků pořád ovlivňuje cena, takţe i v případě nedostatku zboţí za niţší cenu jsou ochotni si 

počkat, pokud mají jasnou představu o tom, jak dlouho na výrobek budou nuceni čekat. 

Důleţitým bodem je také zveřejnění všech poplatků, které jsou s nákupem spojeny. To znamená mimo 

celkové ceny za výrobek i poplatky spojené s doručením zákazníkovi apod. Pokud zákazníka přilákala nízká 

cena výrobku a nakonec jsou po něm poţadovány za zprostředkování obchodu další vysoké poplatky, 

pravděpodobně to zákazníka od nákupu odradí a nelze očekávat, ţe se při příštím zamýšleném nákupu vrátí. 

V případě, ţe si zákazník v obchodě zboţí objedná, je nutné mu potvrdit objednávku, aby si byl jist, ţe 

obchod skutečně proběhl. Pokud se jedná o levné zboţí, je dostatečné upozornit automatickým formulářem. 

Jestliţe má koupené zboţí vyšší hodnotu, vyplatí se obchod potvrdit individuálně mailem, případně 

telefonicky, jak činí např. prodejci bílé elektroniky. 

Po vyřízení objednávky je vhodné zákazníka informovat, ţe zboţí je na cestě a sdělit mu i dobu, kdy můţe 

doručení zásilky očekávat a co dělat v případě, ţe zásilka nebude doručena. 
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V samotném potvrzení objednávky je nutné uvést údaje o prodávajícím, kupujícím, číslo objednávky, 

objednané zboţí, celková cena, způsob platby a dopravy a údaje o způsobu platby. 

 Možnosti platby 

Naprosto běţně dnes elektronické obchody přijímají platební karty. Ačkoliv samotní provozovatelé obchodů 

tak přicházejí o část zisku, který plyne bankám za umoţnění tohoto druhu obchodování, stále zůstává platba 

kartou pro zákazníka nejpohodlnějším a nejrychlejším způsobem jak zakoupené zboţí uhradit.  Uţ z tohoto 

důvodu by měl kaţdý e-shop tuto platbu být schopen akceptovat. Mezi další pouţívané způsoby platby 

patří platba bankovním převodem, poštovní poukázkou, platba při převzetí zboţí na poště (dobírka) či platba 

při osobním převzetí v odběrovém středisku či kamenné prodejně. Méně běţné způsoby platby, které 

nabízejí některé e-shopy, patří platba prostřednictvím úvěrových karet (kreditní karty jako OK karta, 

HomeCredit apod.), platba prostřednictvím mobilního telefonu (GSM Banking) nebo mikroplatební systémy 

www.fazole.cz, které pouţívají virtuální měnu (fazole) získanou za určité předchozí transakce. Jedná se 

v podstatě o sběr bodů, které po dosaţení určité částky mohou být vyměněny za zboţí. 

 Ocenění či certifikáty 

Lidé milují různá ocenění či certifikáty. Pokud tedy elektronický obchod či prodejce nějaká ocenění získal, je 

více neţ příhodné tato ocenění zveřejnit. Obchod bude vypadat důvěryhodněji. 

V České republice se nejvíce na vydávání certifikátů specializuje APEK (Asociace pro elektronickou 

komerci se sídlem v Brně). Jejím posláním je sjednocení zásad styku mezi zákazníkem a obchodníkem. Tato 

nezávislá organizace byla zaloţena v roce 1988 za účelem rozvoje elektronického obchodu v České 

republice. Mezi její členy patří největší české internetové obchody, přední softwarové společnosti a finanční 

instituce. APEK poskytuje certifikáty APEK Certifikovaný obchod, který nahrazuje starší certifikát Nákup 

bez obav. Tento certifikát zaručuje zákazníkům, ţe obchodník splňuje základní pravidla bezpečného a 

bezproblémového nákupu, informuje pravdivě o provozovateli a podává úplné a pravdivé informace o zboţí 

a cenách. Při certifikaci je zkontrolováno, jakým způsobem probíhá nákup, jak probíhá reklamace, jak se 

komunikuje se zákazníky či zda obchod splňuje zákonné poţadavky dané směrnicemi Evropského 

parlamentu a Rady, občanským zákoníkem a dalšími normami. 

Certifikaci prvního stupně získalo 58 elektronických obchodů.
6
 

                                                      

6
  Údaj získaný z webových stránek APEKu ze dne 19. 4.2010. 
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Po získání značky APEK – Certifikovaný obchod můţe obchodník zaţádat o certifikaci druhého stupně. 

Tento certifikát umoţňuje zákazníkovi rozpoznat opravdu kvalitní obchod a pomáhá obchodníkovi nalézt 

oblasti pro moţná zlepšení jeho nabízených sluţeb. Testování druhého stupně probíhá metodou „mystery 

shopping“ a je zaměřeno na komunikaci a kontakty, informace o výrobních, kvalitu nákupního řádu, 

reklamaci a 14-ti denní moţnost vrácení zboţí, nadstandardní sluţby a fiktivní nákup. V současnosti 

certifikát druhého stupně vlastní 9 internetových obchodů, jako první vlastnil certifikát elektronický obchod 

KASA.cz. E-shopy, které v minulosti jiţ certifikáty získaly, podléhají stálé kontrole asociace. 

 

Obrázek 5: Loga APEKu 

Dalšími moţnými certifikáty je certifikát Česká kvalita (také spadající pod APEK), příp. Ověřeno zákazníky 

(Tento certifikát je vlastně sluţba portálu Heureka.cz, která zajišťuje nezávislé hodnocení od reálných 

zákazníků.) nebo Certifikát sdruţení obrany spotřebitele (Spotřebitelský audit obchodních podmínek - 

SAOP). Poslední jmenovaný certifikát garantuje správnost obchodních podmínek podnikatelů, kterým udělí 

logo SAOPu. Předchází se tak špatně uvedeným obchodním podmínkám, které začínající podnikatel 

bezhlavě zkopíroval od jiného internetového prodejce v domnění, ţe uvedené podmínky jsou zcela v souladu 

s právním řádem. Logo zákazníkovi zaručuje, ţe se můţe vţdy odkazovat na obchodní podmínky a 

doţadovat se práva z nich vyplývajícího. 

 

Obrázek 6: Logo SOAP 
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 Opětovné nalezení cesty do obchodu 

Samotný e-shop by měl být pro návštěvníky dobře znovu objevitelný. To znamená lehce zapamatovatelné 

doménové jméno, název e-shopu čí případně slogan, který jasně definuje objekt podnikání. 

Zřetelně a jasně je třeba uvádět název příp. pouze logo firmy, tak aby zákazníkovi bylo jasné, od koho 

vlastně hodlá nakupovat. Proto je vhodné nechat logo či název obchodu vţdy v záhlaví webu. Zákazník tak 

bude stále vědět, v jakém obchodě se vlastně nachází. Ke snadnějšímu zapamatování pomůţe i jasně 

formulovaný slogan firmy. Dbejme na to, ţe účelem je, aby se zákazník k nám vrátil, takţe je třeba mu dát 

lehce zapamatovatelné vodítko, které ho přitáhne zpět. I kdyţ v současné době na internetu nakupují lidé, 

kteří jsou počítačově gramotní, neznamená to, ţe si ihned uloţí obchod do svých oblíbených poloţek. Stejně 

tak pokud zákazník chce šířit dobré jméno obchodu mezi svými přáteli a nepamatuje si přesnou webovou 

adresu našeho obchodu. Kdyţ si zapamatuje logo, slogan či samotné jméno firmy, tak s pomocí googlu můţe 

být cesta k našemu obchodu daleko jednodušší. 

I přesto, ţe při tvorbě elektronického obchodu je velká pozornost věnována jeho správné realizaci, 

neznamená to ještě, ţe obchod bude opravdu prosperující a efektivní. Abychom si mohli udělat představu o 

tom, jak e-shop plní stanovené cíle, existují speciální nástroje. 

3.3  Měření efektivity e-shopu 

Pořízení elektronického obchodu stojí nemalou finanční částku a zabere spoustu času. Jaké jsou tedy 

moţnosti poznat, zda vynaloţené peníze opravdu plní svůj účel? 

Provozovatel e-shopu by měl vědět, jak obchod funguje, jaké jsou jeho slabé stránky a hlavně, kdo jsou jeho 

návštěvníci příp. zákazníci. 

Nejjednodušším úkazem o efektivitě elektronického obchodu jsou statistiky návštěvnosti, ty jsou v podstatě 

základem k posuzování na kaţdém webu. Důkladná analýza statistik návštěvnosti dokáţe odhalit spoustu 

uţitečných informací. Pomocí těchto ukazatelů dokáţeme zjistit, jak se potenciální zákazníci pohybují v e-

shopu, kdy jej opouštějí či jak probíhá samotný nákupní proces. 

Pro posouzení efektivity je moţné pouţít několik ukazatelů. 

3.3.1  Konverzní poměr 

Prvním z nich je konverzní poměr. Jedná se vlastně o statistickou míru konverze, která označuje statistickou 

pravděpodobnost, ţe se z návštěvníka stránky stane zákazník. Díky tomuto údaji lze zjistit, kolik návštěvníků 



  

-21- 

 

e-shopu opravdu dokončilo a odeslalo objednávku. Tento poměr bývá udáván v procentech. U nejlepších 

online prodejců se tento údaj můţe pohybovat okolo 20%.  Obecně platí, ţe různé komodity dosahují 

různých konverzních poměrů. Vyšší čísla lze očekávat u produktů, které se nakupují častěji a opakovaně 

např. parfémy či kosmetika. Tento sortiment přiláká stejné zákazníky opakovaně a není nutné si zboţí 

prohlédnout osobně. Horší konverzní prodeje dosahují věci, které si zákazník koupí jednorázově a 

nepředpokládáme jeho častý návrat, tak je tomu například u domácích spotřebičů či automobilů. 

Nejvyšší konverzní poměr v srpnu 2009 zaznamenal elektronický obchod Schwans  

(www.schwans.com). Tento obchod je typický prodejce jídla, kde si zákazníci vyberou své zboţí a nechají si 

ho doručit domů. V ČR se zatím tento styl prodeje neprosadil. V USA je však tento styl stravování poměrně 

běţnou záleţitostí. Schwans se můţe pochlubit konverzním poměrem  45,1%.[8] Tradičně se jedním 

z nejvyšších konverzních poměrů můţe pochlubit obchod ProFlowers zaměřený na prodej čerstvých květin, 

v srpnu 2009 34,1%. Opět se jedná o obchod v USA, který splňuje všechny dříve zmíněné poţadavky na 

správný e-shop. 

 

Obrázek 7: Titulní stránka e-shopu Swans 
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Celosvětová konverze se pohybuje kolem 5%. Běţná míra konverze u nových návštěvníků se pohybuje 

okolo jednoho procenta. 

V praxi se ke zjištění konverzního poměru pouţívá konverzní počítadlo, které vyuţívá konverzní stránku.[9] 

Za takovou stránku lze povaţovat tu, při jejíţ návštěvě je jasné, ţe uţivatel provedl konverzi. To znamená, ţe 

ukončil objednávku a byla mu zobrazena konverzní stránka či URL např. oznámení „Děkujeme za 

objednávku“. Google Adwords
7
 pouţívá pro počítání konverzí speciální měřící HTML kód, který je umístěn 

na konverzní stránce. Pro Google Analytics
8
 postačí, kdyţ provozovatel stránky vyznačí konverzní stránku 

(či URL) ve statistickém systému. 

Díky mnoha různým druhům konverzních poměrů je moţné i vysledovat, přes která klíčová slova lidé 

přicházejí z vyhledávačů na stránku elektronického obchodu. 

Poznatky z konverzí jsou velkým pomocníkem při optimalizaci stránek. Provozovatel webu, který konverze 

sleduje, ví, co na jeho stránce vydělává. Můţe se pak zaměřit více na tuto oblast a věci, které nevydělávají 

odsunout do pozadí. 

                                                      

7
 Google Adwords je reklamní systém od společnosti Google, který umoţňuje přesné zacílení reklamy a tím sníţení 

nákladů na získání nového zákazníka. Konverzní poměr pak vyuţívá při zjišťování své úspěšnosti. 

8
 Google Analytics je program od společnosti Google umoţňující získávat o svých webových stránkách pokročilé 

statistické informace. 
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Obrázek 8: Ukázka Google Analytics [11] 

3.3.2 Pohyb návštěvníka 

Dalším ukazatelem můţe být informace, jak se návštěvník na webu pohyboval, neţ si zboţí skutečně 

objednal. Opět pomocí Google Analytics je moţné zjistit, které stránky zákazník proklikal, neţ uskutečnil 

svoji objednávku. Dalšími informacemi, které je vhodné analyzovat, je čas strávený na jednotlivých 

stránkách. Díky těmto informacím je moţné upravit stránky tak, aby byli ještě přehlednější a jednodušší pro 

uţivatele. 

3.3.3  Počet objednávek 

Jedním z nejčastěji sledovaných ukazatelů je počet objednávek. Měli bychom však brát v úvahu i počet 

stornovaných objednávek. V případě kamenných prodejen má zákazník moţnost si dané zboţí prohlédnout, a 

tudíţ nedochází k velkému rušení proběhnutých transakcí. U elektronického obchodu je nutné počítat s tím, 

ţe část objednávek nebude ukončena úspěšně. Je důleţité sledovat, kdy dochází ke změně názoru na straně 

zákazníka. Zda se jedná o storno transakci před zaplacením, dodaní či aţ po dodání objednaného zboţí. 
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3.3.4  Obrat 

Nejdůleţitějším parametrem, který udává efektivitu e-shopu, je obrat. Je zcela jednoduché si uvědomit, ţe 

bez obratu nelze dosáhnout zisku. Zároveň tak lze sledovat, ve kterou dobu je obrat nejvyšší a tomu 

uzpůsobit i reklamní činnosti (akce, slevy, soutěţe,…). 

3.3.5  Výše objednávky 

Pokud se podaří zvýšit průměrnou výši objednávky je zřejmé, ţe se dosáhne i vyššího zisku.  Pomoci 

k rostoucí tendenci můţou akce typu 2+1 zdarma nebo poštovné od určité sumy objednávky zdarma. 

3.3.6  Bounce rate 

Dalším sledovaným ukazatelem je Bounce rate (či Míra okamţitého opuštění), který udává, kolik 

návštěvníků opustí stránku hned, aniţ by pokračovali na další stránku a zajímali se o další obsah. Pomocí 

tohoto ukazatele lze zjistit, které stránky se návštěvníkům nelíbí. Bounce rate lze vyuţít i pro jednotlivá 

klíčová slova. Stránky e-shopu by tak měly být optimalizovány na relevantní klíčová slova.  Věnujme 

pozornost samotnému textu na stránkách. 

3.3.7  Počet návštěv 

Vyplatí se také sledovat počet návštěv před uskutečněním objednávky. Pokud se potenciální zákazník na 

stránky e-shopu vrací několikrát, neţ se opravdu rozhodne pro koupi, můţe to znamenat, ţe na stránkách e-

shopu nenajde všechny potřebné informace, které by ho o koupi výrobku přesvědčili. Takţe hledá jinde a aţ 

má dostatek informací tak se vrátí a vybraný produkt zakoupí. Doporučuje se umístit na web mnoţství 

informací o výrobku a moţnost srovnávání s jinými produkty. 

3.4  Možnosti pořízení elektronického obchodu 

V dnešní době si e-shop můţe dovolit zpravidla kaţdý, kdo chce prodávat na internetu. Existuje několik 

moţností, jak si takový obchod pořídit.  

Kaţdá varianta pořízení e-shopu má své jisté klady a zápory. V ţádném řešení by však neměly chybět: 

 standardní účetní programy, které usnadní administrativu obchodu. 

 marketingová podpora zboţí 

 neomezený prostor pro databázi prodejny 
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 snadná moţnost úpravy internetových stránek 

 různé moţnosti platby, integrovaný systém pro platbu kartou 

 technická podpora 

 a pravidelné zálohování dat 

Následující podkapitola se zaměřuje na moţnosti, jak lze získat hotovou platformu e-shopu. 

3.4.1 Vlastními silami 

Nejlevnějším způsobem se na první pohled můţe zdát naprogramování e-shodu vlastními silami. Pro 

absolventy studia informatiky by to neměl velký problém. Ve škole se studenti učí potřebné základy 

programování a vlastními silami jsou schopni dostudovat potřebnou literaturu, které dnes existuje dostatek. 

Toto řešení je levné, nemusíme nikomu za něj zaplatit. Otázkou však zůstává, jestli náklady obětovaných 

příleţitostí nepřesáhnou zisky z této aktivity.
9
  

Výhody: 

 sami přesně známe poţadavky, víme, co chceme 

 levné řešení – nikomu za něj neplatíme 

Nevýhody: 

 náročné na čas 

 nutnost rozsáhlých znalostí o dané problematice 

3.4.2 Koupě hotového levného řešení 

Levnou variantou jak získat elektronický obchod je pořídit si bezplatné řešení, příp. řešení za cenu v řádu 

stovek korun.  

V dnešní době existuje na trhu spousta subjektů, které se předhánějí v nabídce řešení zdarma. Jedná se o 

hotovou platformu, která zpravidla neumoţňuje velké zásahy do designu a disponuje jen základními 

funkcemi. Některé firmy nabízejí moţnost doprogramování poţadovaných parametrů přímo podle 

poţadavků zákazníka, ale to uţ se pak nejedná o nejlevnější variantu. 

                                                      

9 Pojem náklady obětované příleţitosti bývá definován jako výnos nejvýhodnější nerealizované alternativy, která mohla 

být uskutečněna se stejnými zdroji.  Náklady obětované příleţitosti nám říkají, kolik jsme mohli získat, kdybychom 

investovanou poloţku (tj. čas, peníze, cokoliv) investovali jinak, tedy do jiné moţnosti. 
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Kaţdopádně tato varianta je lákává zejména pro rychlý start podnikání, kdy provozovatel e-shopu nemá 

velké nároky na jeho funkčnost. Např. častým nedostatkem těchto řešení je implementace češtiny a chybějící 

podpora ze strany poskytovatele. 

V České republice se dá bezplatné řešení pořídit na www.eshop-zdarma.cz, kde po prozkoumání 

realizovaných e-shopů je zřejmé, ţe vzhled všech obchodů je opravdu stejný. Na www.zdarma-eshop.cz je 

zas ihned jasné, ţe e-shop zdarma není, kdyţ přímo na titulní stránce je zobrazen ceník hotového řešení. 

Jedná se však o další velmi levné řešení. 

3.4.3  Internetový obchod na klíč 

Další alternativou je moţnost pořídit si internetový obchod na klíč. To znamená, ţe zaplatíme 

specializovanou firmu, která dodá e-shop odpovídající přesně našim potřebám. I tato varianta má 

samozřejmě své klady i zápory. 

Výhody:  

 Výsledná internetová prodejna je velmi kvalitní, profesionální firma věnuje dostatek času 

zanalyzování potřeb a je schopna přesně vyhovět kladeným poţadavkům. Všechny představy 

budoucího majitele e-shopu jsou uspokojeny, firma můţe přijít i s návrhy, které by samotného 

zadavatele kvůli nedostatku zkušeností nenapadly. 

Nevýhody:  

 časová náročnost 

 vyšší pořizovací náklady 

 nesnadný přechod na jiné modernější řešení v případě nespokojenosti (další úpravy jsou finančně i 

časově náročné) 

V současnosti se odstupuje od tohoto druhu pořizování e-shopu. Současný vývoj technologií jde rychle 

kupředu a objevují se stále nové a nové funkce. U internetového obchodu na klíč je pak dodatečné 

programování těchto funkcí opět náročné jak z hlediska financí, tak i z hlediska časového. 

3.4.4  Systémy pro elektronické obchodování 

V současné době pouţívaným řešením jsou systémy pro elektronické obchodování. Jedná se zpravidla o jiţ 

hotová řešení, která se upravují podle konkrétních přání pořizovatele e-shopu. 
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Výhody:  

 cenově dostupnější - K vytvoření e-shopu se vyuţije jiţ částečně předem vytvořená platforma, takţe 

obvyklé funkce e-obchodu jsou ihned k dispozici. 

 neustálý vývoj - firma poskytující tento druh obchodu obvykle nabízí i modernizaci staršího řešení 

jiţ dříve zakoupeného u té stejné firmy. Obchodník tak má k dispozici stále řešení odpovídající 

současným trendům. V případě růstu provozovatele e-obchodu je dodávající firma schopna upravit 

stávající řešení tak, aby vyhovovalo i expandující firmě.  

 velké mnoţství funkcí - Komplexní řešení musí umět uspokojit náročné poţadavky zákazníků, a tak 

zpravidla nabízí široké spektrum dostupných předem naprogramovaných funkcí. 

 snadné ovládání e-obchodu – Díky mnoha podobným zakázkám a na základě předchozích zkušeností 

je poskytující firma schopna dodat jednoduché odzkoušené ovládání. 

 změna ekonomického systému - Aplikace jsou zpravidla napojeny na účetní systémy a hotová řešení 

umoţňují výběr z více ekonomických softwarů (např. Pohoda, K2). 

 levné a dostupné programové doplňky – Např. nové moţnosti plateb, ekonomické systém apod. 

 časová nenáročnost – Vzhledem k tomu, ţe komplexní řešení nabízí uţ širokou škálu 

předpřipravených funkcí, je velmi rychlé upravit ho přesně podle konkrétních představ zákazníka. 

Jestliţe zákazník nemá ţádné speciální poţadavky, je dostupná platforma funkční takřka okamţitě. 

Jen je nutné počítat s finančními i časovými náklady na originální design. Jak jiţ bylo zmíněno 

v předchozí kapitole, design obchodu je velmi důleţitý a originální e-shop je snadněji 

zapamatovatelný z hlediska nakupujícího. 

Nevýhody:  

 široká nabídka sluţeb – Co můţeme povaţovat za výhodu je zároveň i velká nevýhoda. V současné 

době existuje na trhu nepřeberné mnoţství komplexních řešení a firem nabízejících tato řešení, takţe 

je velmi obtíţné vybrat si tu správnou. 

 snaha o jednoduchou úpravu – Jestliţe je platforma e-obchodu předprogramovaná tak, aby se dal 

jednoduše změnit, znamená to zpravidla, ţe umoţněné změny nebudou aţ tak velké. Snaha o 

originalitu e-obchodu je tak potlačena, protoţe předdefinované řešení neumoţní radikální zásahy do 

jiţ hotového řešení. 
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Realizace e-obchodu při výběru této varianty vypadá následovně: 

1. Prvním krokem je konzultace, kde se konzultant snaţí získat co nejpřesnější představu o 

poţadovaném internetovém obchodě. Bude se snaţit zjistit, zda si klient přeje i grafický návrh, jaké 

úpravy aplikace poţaduje či jakékoliv další informace, které se obchodu týkají. 

2. Po úspěšné konzultaci následuje vytvoření cenové nabídky a případné sepsání smlouvy o přijaté 

zakázce.  

3. Vytvoření grafického návrhu, které je následně implementováno do funkčního řešení internetového 

obchodu. 

4. Předem vytvořený e-shop je nutné upravit podle specifických poţadavků zákazníka. V aplikaci jsou 

tedy provedeny úpravy a obchod je nasazen k testování.  

5. Po přesunutí e-obchodu na konečnou doménu se obchod tři aţ čtyři týdny standardně nachází 

v takzvaném testovacím provozu. Dochází k dolaďování maličkostí a změny jsou průběţně 

vykonávány za provozu aplikace. 

6. Konečnou fází je spuštění e-obchodu v ostrém provozu. Všechny nedostatky jsou odstraněny. 

Klientovi je zajištěna servisní podpora a případný upgrade e-obchodu. 

3.4.5  SaaS systémy 

Další variantou, jak lze provozovat e-shop, je jeho pronájem od specializované firmy.  SaaS (Software as a 

Service) je způsob levného pořízení softwaru. Na českém trhu firma FastCentrik (www.fastcentrik.cz) nebo i 

ostravská společnost Netdevelo s.r.o.
10

 nabízí systém, kdy se za provoz platí jasně daná měsíční částka a není 

třeba řešit další provozní záleţitosti. Vše je provozováno na systému, který je vlastními silami 

přizpůsobitelný, ale není moţné realizovat zákaznické poţadavky apod. 

3.5  Umístění hotového řešení 

Nezbytným logickým krokem pro zviditelnění e-shopu je jeho připojení na internet. Volba domény je velmi 

důleţitým krokem pro zahájení podnikatelských aktivit na internetu. Ideálním tvarem je 

http://www.nazevfirmy.cz příp. pro Slovensko http://www.nazevfirmy.sk. Taková adresa je snadno 

zapamatovatelná pro uţivatele a také lehce odhalitelná, pokud potenciální zákazník nemá o adrese nejmenší 

tušení. Samozřejmostí je registrace domény. V případě doménového jména se jedná o unikátní vlastnictví. 

                                                      

10
 Na svých stránkách firma uvádí, ţe je schopna zprovoznit e-shop do 24 hodin od objednání za 1190Kč měsíčně. 
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Dále je nutné rozhodnout o místě provozování elektronického obchodu. Jedna z nabízených moţností 

spočívá v připojení vlastního serveru do sítě internetu a na něm pak spustit stránky e-shopu. Tato varianta je 

nevýhodná vzhledem k vysokým provozním nákladům (nepřetrţité připojení k internetu, spotřebovaná 

energie, hardware a software). 

Druhou variantou je webhosting. Při výběru placeného webhostingu si vlastně provozovatel pronajme datový 

prostor od poskytovatele. Můţe si vybrat z placeného webhostingu, který umoţňuje na webových stránkách 

pouţití databází a vyhledávání nebo neplacený webhosting, který nabízí podstatně niţší úroveň dostupných 

sluţeb. Pro provoz elektronického obchodu se jednoznačně vyplatí pouţití placeného webhostingu.  

Většina profesionálních firem zaměřujících se na tvorbu e-shopů povaţuje realizaci webhostingu za běţnou 

součást výsledného řešení. 

3.6  Reklama 

Bez reklamy bude nově zaloţený e-shop těţce objevitelný pro zákazníky. Moţností, jak zviditelnit nový 

obchod je celá řada. Některé jsou více či méně účinné, některé jsou více či méně drahé. 

Prvním krokem ke zviditelnění je registrace e-shopů do katalogů podnikatelských subjektů. V Česku je 

moţné vyuţít Seznam.cz, Centrum.cz nebo Atlas.cz. Na Slovensku pak Zoznam.sk, Azet.sk nebo 

Centrum.sk. Základní zápis nabízí portály zdarma, za příplatek je moţné vloţit logo firmy a více informací o 

firmě. Většina zákazníků však hledá fulltextově, neţ aby se k obchodu proklikávali přes katalogy. 

Druhou variantou je PPC reklama (pay per click).  Jedná se o uvedení reklamy, kdy se její cena účtuje po 

kliknutí na ni. To znamená, ţe se platí pouze za potenciální zákazníky, které reklama oslovila. Sluţbu nabízí 

AdWords od Google, Sklik od Seznamu nebo eTarget. Za proklik se platí řádově v desetnicích aţ korunách.  

Třetí variantou je zobrazení reklamy na „spřáteleném webu“.  Příkladem můţe být zobrazení reklamy na 

e-shop prodávající počítače na serveru, který se zabývá technickými novinkami v oblasti výpočetní techniky. 

Ceny jsou zde individuální a lze účtovat např. podle počtu zobrazení.  

Jednou z dalších variant je vyuţití provizního programu. To znamená za umístění své reklamy k partnerovi, a 

kdyţ z jeho stránek někdo přijde a nakoupí u nás, tak partner od nás získá provizi.  

Velkým pomocníkem při zviditelnění e-obchodu je kvalitně udělaná SEO analýza. To znamená, jak dobře 

jsou stránky elektronické prodejny optimalizovány pro jednotlivé fulltextové vyhledávače. Lepší 

optimalizace zajistí vyšší pozici ve vyhledávači a tudíţ vyšší viditelnost pro potenciální zákazníky. Na téma 
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SEO byla napsána jiţ řada publikací a i v univerzitní knihovně můţeme nalézt několik bakalářských či 

diplomových prací podrobněji rozebírajících tuto obsáhlou oblast internetového marketingu.  

Zdarma lze také zaregistrovat prodávané produkty do vyhledávačů zboţí. V České republice se asi nejvíce 

pouţívá portál společnosti Seznam www.zbozi.cz. Na http://zbozi.cz/addPremiseScreen  je nutné zadat .xml 

soubor a další údaje o nabízeném zboţí a obchodě. 

Ve stručnosti se ještě podívejme na možnosti reklamy mimo prostředí internetu. Vyplatí se inzerovat 

v tisku, obzvlášť pokud prodáváme vysoce specializované zboţí, tak je vhodné pomocí odborných časopisů 

zviditelnit svoji reklamu příp. si nechat o svém obchodu napsat PR článek.  Podpora charity a jiných 

dobročinných spolků můţe také vést ke zvýšení všeobecného povědomí o firmě. Otázkou však zůstává, kolik 

si můţe malá začínající firma dovolit přispět charitě. 

Pokud uvaţujeme o krátkodobé reklamě, je nezbytné dobře odhadnout období, kdy jejím zveřejněním 

oslovíme nejvíce potenciálních zákazníků. Např. je-li obchod zaměřen na prodej lyţí, vyplatí se načasovat 

reklamu na období před zimní sezónou aţ po její skončení, kdy zákazníky nalákáme na slevy. Pomocníkem 

při výběru vhodné doby můţe být opět nástroj od Google – Google Trends. Ten je podle zadaných klíčových 

slov schopen zobrazit období, kdy lidé hledají daný termín nejvíce. 
11

 Podobným nástrojem je i produkt 

Google Insights, který dokáţe zobrazit, které termíny jsou nejvyhledávanější podle lokalit či času. 

 

 

                                                      

11
 Zajímavé je zjištění, ţe lidé nejvíce vyhledávají termín „dieta“ těsně po vánočních svátcích. Naopak nejmenší zájem 

o přípravky na hubnutí je před Vánoci a v jejich průběhu. Z tohoto poznatku pak vyplývá zjištění, ţe reklamy na Ultra 

Fit & Slim a podobné výrobky během vánočních pohádek pravděpodobně nemají očekávaný dopad. 
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Obrázek 9: Google Trends. Hledaný výraz „dieta“. [12] 

Nejdůleţitější stálou reklamou však zůstává spokojený zákazník, který obchod doporučí dále svým přátelům 

a známým.  
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4 Případové studie 

Dosavadní text byl pouhým shrnutím teorie, nastudované z mnoha odborných zdrojů. V následující části je 

teorie porovnána s realitou z praxe. Pro analýzu skutečnosti jsem si vybrala dvě firmy. Jednu jako zástupce 

velkého funkčního e- shopu, druhá pak představuje zástupce malého začínajícího podnikatele. Informace 

v následujících podkapitolách jsem získala z webových stránek a při osobním setkání se zástupci obchodu. 

V ALFA COMPUTER a.s. jsem se sešla se zástupcem ředitele Martinem Fričem a jeho kolegou 

webmasterem Petrem Adamovským. 

4.1 ALFA COMPUTER a.s. 

Společnost ALFA COMPUTER a.s. byla zaloţena v roce 1993 jako v.o.s., postupem času změnila formu 

podnikání na s.r.o. a od 1. 9. 2009 je ALFA COMPUTER akciovou společností. 
12

 Se změnou právního 

subjektu souvisí i expanze samotného obchodu. V roce 1993, kdy se firma objevila na trhu, fungoval pouze 

jeden kamenný obchod zaměřený na prodej domácích počítačů Atari, Commodore 64 apod. Postupem času 

firma přešla na prodej PC a spotřebního materiálu. V současnosti je sortiment zboţí opravdu široký (PC, 

notebooky, fotoaparáty, příslušenství) a firma zaměstnává téměř 120 zaměstnanců. 

Aby firma byla schopna oslovit větší počet zákazníků a drţela krok s aktuálními trendy, zahájila v roce 2004 

zasílání zboţí na dobírku a zároveň tak otevřela svůj internetový obchod. Druhá verze e-shopu se pak 

objevila v roce 2007 a funguje dodnes.  

Pro rychlejší odbavení zákazníků bylo v roce 2009 otevřeno odběrové místo v Ostravě – Hrabové, kde si 

zákazník zboţí po objednávce přes internetový obchod z domova můţe bez front vyzvednout. Veškeré své 

nejasnosti můţe dále zákazník konzultovat s operátory call centra. 

V současnosti 30-40% příjmů ALFA COMPUTER a.s. je právě tvořeno internetovým prodejem a toto číslo 

kaţdoročně roste.
13

 

Samotný elektronický obchod je umístěn spolu s informacemi o kamenné prodejně na www stránce 

                                                      

12
 Majoritním vlastníkem akcií je Pavel Mojţíšek. 

13
 Pro představu: Podle Zprávy auditora o ověření účetní uzávěrky za účetní období od 1. května 2008 do 30. dubna 

2009 měla firma ALFACOMP a.s. obrat 791,4mil Kč a zisk za běţnou činnost činil 2,732 mil. Kč na konci účetního 

období. 
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www.alfacomp.cz. 

Stránky obchodu jsou velmi přehledné a nákup se tak stává velice jednoduchý. Splňuje téměř všechny 

předpoklady uvedené v předcházející kapitole a je tak vhodným příkladem toho, jak má správný obchod 

vypadat. Jediným výrazným nedostatkem je nedořešená platba platební kartou. Na kamenných prodejnách je 

tato funkce horkou novinkou a zprovoznění platby po internetu firma plánuje v nadcházejícím roce. 

Momentálně se firma nechlubí ţádným certifikátem souvisejícím přímo s internetovým obchodem. Dříve 

vlastnila certifikát od Sdruţení ochrany spotřebitelů (výše popsaný SAOP), ale hodlá svůj inovovaný e-shop 

opět certifikaci podrobit. 

Zajímavostí je, ţe i kdyţ dříve firma splnila všechny podmínky k udělení certifikace od SOSu a byl ji udělen 

certifikát, tak přesto byla napadena Českou obchodní inspekcí zato, ţe nemá všechny své podmínky 

v souladu s právním řádem ČR. E-shop  firmy ALFA COMPUTER a.s. je tak důkazem, ţe ani udělení 

certifikátu renomovanou institucí nezajišťuje správnou implementaci právního řádu. 

Elektronický obchod je v jeho současné podobě dílem dvou lidí – programátora a grafika. Firma tak vyuţila 

moţnosti popsané v bodě 3.4.1 a zřídila obchod vlastními silami. 

Vývoj provozuschopné aplikace trval bezmála rok, pak byl měsíc testován a po nasazení do ostrého provozu 

neprošel ţádnými velkými změnami. 

Elektronický obchod je přímo propojen s interním informačním systémem od firmy K2 atmitec s.r.o., který 

ALFA COMPUTER a.s. pouţívá pro správu svých interních záleţitostí. O propojení systému se opět postaral 

vývojář e-shopu. 

Co se týče umístění v prostředí internetu, tak jako první variantu pro server firma zvolila spolupráci s firmou 

PODA a. s. a svůj obchod umístila na jejich server. Po půl roce stíţností od PODY kvůli náročnosti na 

provoz byla ALFA COMPUTER a.s. nucena přejít na vlastní server, který opět umístila do prostor PODY a 

ta se stará o jeho neustálý chod. Pracovníci ALFA COMPUTER a.s. si sami zajišťují aktualizace a 

zálohování dat. Za dobu provozu ještě nedošlo k dlouhodobějším výpadkům. Pouze ve 4h ráno probíhá 

zálohování, a tak je moţné, ţe je e-shop na okamţik vyřazen z provozu.  

Budoucnost 

ALFA COMPUTER a.s. je prosperující firma s neustálou touhou po zlepšení svých sluţeb. V současné době 

je aktuální inovace elektronického obchodu. Nová vylepšená podoba e-shopu by měla být do provozu 

nasazena nejpozději v příštím roce. 
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Kromě jiţ zmíněného nedostatku ohledně platebních karet, kdy konečně byly vyslyšeny nespokojené ohlasy 

zákazníků, ALFA COMPUTER a.s. byla donucena kývnout na vysoké poplatky bankovním institucím a 

svým klientům tuto moţnost platby jako většina konkurence nabídnout, bude součástí nové podoby e-shopu 

diskuze k nabízeným produktům či funkce „hlídacího psa“.
14

 Grafická podoba obchodu by se nijak měnit 

neměla.  

Tentokrát se firma rozhodla nespoléhat na vlastní zdroje, ale zkusí vyuţít moţnosti outsourcingu.
15

 Za tímto 

účelem oslovila několik specializovaných firem (např. Netdevelo, NetDirect) a představila jim své 

poţadavky. Jednání o výběru stále probíhají a nebudou v době dokončení mé práce ještě uzavřena. 

Další oblast inovace, na kterou ALFA COMPUTER a.s. zaměřuje svoji pozornost, je oblast marketingu a 

reklamy. V současné době největším konkurentem ostravské firmy je Alza.cz. Ta si svoji pozici na trhu 

buduje hlavně díky zvolenému agresivnímu marketingu
16

 a vhodně umístěnému odběrovému místu v centru 

města. Alfa si však uvědomuje, ţe marketing je její slabší stránkou, a proto se opět hodlá svěřit do rukou 

profesionálů v této oblasti. V budoucnu hodlá prorazit na trh také s agresivní marketingovou strategií a 

přilákat tak nové zákazníky. 

 

 

 

                                                      

14
 Hlídací pes je funkce, která umoţnuje automatické informování o stavu zboţí, které bylo předem vybráno ke 

sledování.  Např. zákazníkovi je zaslán email s upozorněním, ţe cena výrobku klesla pod zákazníkem určenou hodnotu 

nebo ţe se zboţí objevilo na skladě apod. 

15
 Outsourcing znamená, ţe firma vyčlení různé činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti, za účelem ušetření 

vlastních lidských a materiálních zdrojů. Toto rozhodnutí má vést ke sníţení nákladů či k soustředění na hlavní činnosti 

firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti. 

16
 Agresivní marketingová strategie bývá uplatňována v růstové fázi podniku. Charakteristická je pro ni velmi nízká 

cena a reklama za účelem expanze a přilákání nových zákazníků. Extrémním přikladem je strategie společnosti Ryanair, 

která dlouhou dobu opravdu masivně inzerovala a letenky prodávala za 1Kč se všemi poplatky. 
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Obrázek 10: Titulní strana e-shopu ALFACOMP s.r.o. 

 

4.2 STYLING 

Elektronický obchod STYLING je alternativou ke klasickým e-shopům, kterých je na internetu spousta. 

Ačkoliv obchod má vlastní stránky, samotnou realizaci prodeje realizuje prostřednictví portálu aukro.cz nebo 

ebay.com. Webová prezentace je dostupná na http://styling.unas.cz. 

Majitelem a provozovatelem e-shopu je Ing. Petr Solnický, který ho zaloţil jako zdroj svých vedlejších 

příjmů během cestování po světě. Ani v současné době se jeho provozu nevěnuje naplno, ale jeho správou si 

krátí večery po práci. 
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E-shop prodává oblečení světových značek, které v České republice má pořád nádech luxusního zboţí, avšak 

ve Spojených státech, odkud zboţí pochází, se prodává i u zákazníků se středními příjmy. Jedná se o výrobky 

značek Diesel, Dior, Abercrombie&Fitch, Guess atd. 

Provozovatel e-shopu podniká jako fyzická osoba, to znamená, ţe si při zahájení podnikání vyřídil 

ţivnostenský list. O veškerou agendu související s byrokracií se stará účetní. Provozovatel se rozhodl, ţe 

raději část zisku obětuje dalšímu subjektu, neţ aby potřebnou problematiku dostudoval sám. Jako absolvent 

magisterského studia na ekonomické fakultě povaţuji toto rozhodnutí za rozumné. 

Protoţe majitel obchodu vystudoval geoinformační systémy na Vysoké škole báňské, měl dostatek 

schopností si e-shop, v jeho případě spíše webovou prezentaci, zrealizovat sám. Rovněţ se tak stará i o 

současnou správu těchto stránek. 

Co se týče účetního systému, pan Solnický vyuţil širokých moţností MS Excel a po doprogramování pár 

funkcí mu jeden soubor pro jeho účely bohatě stačí. Na vyřízení objednávek si vyrobil vlastní formuláře. 

Ačkoliv původní záměr byl mít obchod, co sám vydělává, tak jeho správa a vyřízení všech formalit zabere 

týdně průměrně 15hodin. V počátcích obchodu však jeho vedení bylo daleko daleko náročnější. 

V současnosti je tedy zmiňovaných 15 hodin pro provozovatele přijatelné. 

Elektronický obchod je zaměřen na prodej oblečení, a tak nejčastějším problémem je zjišťování správné 

velikosti, případně objasňování dotazů o původu zboţí.  

Jelikoţ obchod slouţí jako zdroj vedlejších příjmů při stabilní a zajímavé práci, jeho provozovatel nemá 

jasnou představu o budoucnosti ani expanzi. Rád by však v jeho provozu pokračoval ještě několik dalších let 

a příjmy z jeho podnikatelské činnosti by věnoval cestování. 

Podívejme se nyní na konkrétní řešení detailněji. Na základě předchozího textu pečlivý čtenář odhalí hned 

několik nedostatků. Autor stránek se hájí tím, ţe jako své hlavní prezentační místo pouţívá aukro.cz nebo 

ebay.com. 
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Obrázek 11: Titulní strana e-shopu STYLING 

Orientace po příchodu na stránky je poměrně jednoduchá a neotřelý design na první pohled zaujme. 

Zákazník má rychlý přístup k přehledu zboţí. Pro zobrazení nabídky zboţí slouţí odkaz galerie. Pokud však 

návštěvník přejde do této sekce, návrat do jiné kategorie je pro něj komplikovaný. Orientaci v obchodě mají 

zaručit barevné symboly umístěné nahoře.
17

 Tento postup je nestandardní a troufám si tvrdit, ţe pro mnoho 

zákazníků nepochopitelný. 

                                                      

17
 Pokud se návštěvník neorientuje podle předem připravených tlačítek, ale spoléhá na tlačítka prohlíţeče např. „Zpět“, 

můţe být zaskočen přesměrováním na stránku s informací, ţe k této stránce nemá vůbec přístup.  



  

-38- 

 

V případě popisu zboţí a dostupných obrázků majitel obchodu pravděpodobně předpokládá, ţe si nakupující 

zjistí podrobné informace jinde a pro konkrétní produkt se pak vrátí do obchodu STYLING. Zboţí je 

prezentováno ve většině případů pouze na jednom obrázku. 

 

Obrázek 12: Detail výrobku 

Na stránkách není moţnost filtrování výrobků podle určitých kategorií. Očekává se, ţe zákazník má jasnou 

představu o značce výrobku a pak se teprve rozhoduje, jaký konkrétní produkt si zakoupí. Pokud se rozhodne 

pro mikinu a následně by ji chtěl doplnit o kalhoty této značky, musí komplikovaně přecházet do jiné sekce. 

A to vůbec nezmiňuji moţnost, ţe zákazník si bude chtít koupit boty od úplně jiné nabízené značky. Můţeme 

tedy shrnout, ţe tento e-shop rozhodně není přehledný a orientace v něm nepatří ke kladům. 

Předpokládejme tedy, ţe tento e-shop je určen pro zákazníky, kteří uţ sami mají dostatek informací o 

produktech nabízených značek a nezajímají se o konkrétní detaily, případně jsou si schopni informace 

dohledat na jiných místech. Určitě by ale na stránkách neměly chybět informace o provozovateli, jako 

v tomto případě. 

Jedinou moţností, jak si zboţí zakoupit tak zůstává moţnost poslat email majiteli, který pro zákazníka 

připraví konkrétní nabídku na aukro.cz nebo ebay.cz. Zákazník tak musí mít zřízen účet na jednom ze dvou 

zmíněných elektronických trţišť a musí doufat, ţe provozovatel si email přečte brzy. Pro nákupy, kdy je 
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nutné mít zboţí doma co nejdříve, je tento styl nakupování naprosto nevhodný. 

Protoţe webová prezentace neplní účel klasického e-shopu, nenajdeme zde ani informace, kdy zboţí bude 

doručeno, jakou formou apod. Všechno záleţí na komunikaci přes email. 

Webová adresa stránek je nic neříkající a zákazníkovi neulehčuje moţnost rychle si na ni vzpomenout. I 

název obchodu je tak běţný termín, ţe pomocí vyhledávačů nemáme šanci obchod znovu objevit. Otázkou 

však zůstává, jak zákazník objeví obchod prvně. Obchod nemá ţádnou reklamu, dokonce na svých stránkách 

poskytuje reklamu jinému obchodníkovi s oblečením. Na stránkách aukro.cz ani ebay.com se mi nepodařilo 

objevit ţádné konkrétní aukce. Ani google nepomohl. 

Na základě předchozího textu můţe mít čtenář dojem, ţe obchod je přesným příkladem špatně 

zrealizovaného obchodního záměru. Přesto se jedná o obchod, který díky několika obětovaným hodinám 

týdně zaručuje svému majiteli roční obrat 200 tis. Kč, z čehoţ zisk tvoří zhruba 120 tis. Kč. 
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5 Budoucnost 

Na základě předchozího studia teorie a praktické ukázky na dvou existujících elektronických obchodech, je 

logické usuzovat, ţe elektronické podnikání je teprve na začátku svého rozvoje. 

Rozvoj elektronického obchodování jde ruku v ruce s rozvojem internetu. A počet uţivatelů internetu 

kaţdoročně stoupá, z čehoţ logicky vyplývá, ţe dojde i k nárůstu zákazníků, kteří uskuteční obchodní 

transakce prostřednictvím internetu. 

Co se týče legislativního zakotvení v českém i slovenském právním řádu, stejně tak jako v nařízeních a 

směrnicích Evropské unie můţeme konstatovat, ţe právní úprava je v současné době dostatečná. 

V obchodním zákoníku byly přesně definovány poţadavky týkající se uzavírání obchodních smluv po 

internetu, do této oblasti spadá i definice obchodních podmínek, za kterých prodávající nabízí na internetu 

své zboţí k prodeji. Samotná činnost podnikání neprošla ţádnými podstatnými změnami.  

Pokud se na rozvoj e-shopů podíváme z technického pohledu, zjistíme, ţe prostor pro realizaci e-shopu se 

značně zvětšuje v souvislosti se stále rostoucí poptávkou po e-shopu a nabídkou informací k tématu. Na trhu 

jiţ existuje dostatek firem zaměřujících se na tvorbu e-obchodů. Současný trend, kdy téměř kaţdá 

modernizující kamenná prodejna se snaţí přilákat nové zákazníky, poskytuje firmám na výrobu e-shopů 

dostatek zákazníků. Otázkou však zůstává, kolik z nich je schopných nabídnout opravdu odpovídající řešení. 

Zároveň se objevují i firmy specializující se poskytování sluţeb pro samotné jiţ existující e-shopy. Jedna 

taková má brzy sídlit v podnikatelském inkubátoru v areálu univerzity. 

Mění se i samotný profil typického zákazníka. Před několika lety nikoho nenapadlo, ţe by běţně nakupoval 

spotřební zboţí přes internet. Dnešní praxe však ukazuje, ţe velké procento především mladší populace na 

internetu nakupuje běţně. Ještě před několika lety bylo běţné, ţe pokud člověk přemýšlel nad nákupem 

nového zboţí, šel si nejdříve zboţí prohlédnout výrobek do kamenné prodejny. Dnes se situace vyvinula tak, 

ţe uţ se spokojíme s informacemi a obrázky dostupnými z internetu, protoţe mnohdy nabízí větší moţnost 

seznámení se s výrobkem neţ v přeplněné kamenné prodejně. 

Stále však jsou spotřebitelé k nákupu některého sortimentu zboţí na internetu skeptičtí. Jedná se především o 

výrobky, u kterých je důraz kladen na vizuální aspekt. Oblečení, kosmetiku a šperky se čeští a slovenští 

uţivatelé internetu teprve učí nakupovat. Stejná situace panuje u nákupu potravin, kdy prodej čerstvých 

potravin se na českém internetu neprosadil. 

V rozvinuté západní společnosti je však běţné nakupování potravin prostřednictvím internetu. V tomto 
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ohledu ještě konzervativní česká a slovenská populace zaostává. My jsme si zatím zvykli přes internet 

objednávat pizzu, zatímco především v anglofonních zemích si tak objednávají veškeré potřebné potraviny. 

V Česku sice tato moţnost jiţ existuje, ale neznám nikoho, kdo ji vyuţívá. Přitom místo časově náročného 

procházení mezi regály v supermarketu či hypermarketu je oproti tomu nakupování na internetu velmi 

jednoduché.  Stačí si vybrat v seznamu zboţí to, co právě doma v ledničce či komoře chybí, a objednat si ho 

aţ do domu. Problémem, proč se toto obchodování v Česku zatím nerozšířilo, je nutnost platit za doručení. 

V západních zemích neplatíte většinou za nákup prostřednictvím internetu nic a zboţí je doručeno aţ do 

domu, případně v prodejně přichystáno k vyzvednutí. Druhým sociologickým důvodem můţe být všeobecná 

obliba Čechů i Slováků trávit volné víkendy touláním se po nákupních centrech.  

Prvotní krok však v tomto ohledu podnikl obchodní řetězec TESCO. V rámci projektu „Usnadněte si ţivot“ 

umoţňuje zákazníkům nakupovat z katalogu za stejné ceny jako ve své kamenné prodejně v Praze na Zličíně 

a zboţí si v jeho okolí nechat doručit aţ do domu, případně kanceláře. Za doručení si firma však účtuje 

poplatek. Bohuţel se mi nepodařilo objevit ţádné statistiky související s úspěšností tohoto obchodování. 

Rostoucí zájem je po luxusním zboţí, které svou kvalitou nahrazuje moţnost si produkt osahat a vyzkoušet 

na vlastní kůţi. Jedná se o prodej výrobků, které by pouze při lokální nabídce nenašly vhodné procento 

odběratelů. Tohoto faktu vyuţil i provozovatel obchodu, který je předmětem mé druhé analýzy a zaměřil se 

na zboţí, které přitahuje pozornost uţivatelů, kteří se v jistém ohledu chtějí lišit od zbytku společnosti. 

Pokud dále poroste zájem zákazníků o nakupování přes internet, je logické předpokládat, ţe poroste i 

poptávka po realizacích elektronických obchodů od profesionálů. 
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6  Závěr 

V mé bakalářské práci jsem se pokusila analyzovat současný stav elektronického obchodování s konkrétním 

zaměřením na e-shopy v České republice a na Slovensku. 

V textu jsem obecně shrnula, jak vybudovat kvalitní e- shop podle současného právního řádu obou zemí a jak 

zajistit, aby přilákal a udrţel si dostatek svých zákazníků. 

Dnes existuje na internetu celá řada více či méně úspěšných elektronických obchodů a je těţké prosadit se 

mezi silnou konkurencí. Nestačí jen mít dobře udělanou webovou prezentaci firmy, abychom upozornili 

zákazníky na moţnost nákupu výrobku. Je třeba vyuţít internetu jako prodejního kanálu. Zřídit e-shop, 

zapsat firmu do katalogů firem, mít kvalitně provedený internetový marketing. V současnosti se prosazuje i 

zviditelnění přes sociální sítě jako Twitter či v Evropě populárnější Facebook. 

První část práce, která je čistě teoretická, poskytuje přehledně informace o současných poţadovaných 

standardech v oblasti elektronických obchodů. Čtenář se dozvěděl, které faktory velmi ovlivňují zákazníkovo 

rozhodování o tom, kde svůj nákup uskuteční. Bylo výrazně vysvětleno, ţe k úspěšnému podnikání nestačí 

nasadit pouze nízké ceny. Prosperující obchod musí mít chytře vyřešenu nabídku zboţí a sluţeb, moţnosti 

objednávek, informace o novinkách, dostupnosti zboţí apod. Důleţitým aspektem, který ocení zejména 

provozovatel, je vhodné napojení na informační systém firmy a přístup k osobním dokladům (faktury, 

objednávky, dodací listy či reklamace). V rámci statistik byl představen profil nejčastěji nakupujícího 

zákazníka. Nejvíce na internetu nakupují vysokoškoláci, obyvatelé Prahy a studenti. Kaţdoročně stoupá také 

podíl nakupujících ţen. 

Co se týče samotného řešení elektronického obchodu, byly objasněny zásady pořízení a provozu 

z ekonomického hlediska. To znamená, ţe čtenář nalezl informace nezbytné k právnímu zaloţení firmy 

stejně jako informace o tom, co všechno je třeba v rámci podnikání evidovat a pravidelně prezentovat 

příslušným úřadům. 

V rámci kapitoly zaměřené na technickou oblast byly představeny moţnosti pořízení e-shopu se srovnáním 

pro a proti u jednotlivých variant. Pro absolventa informatiky se můţe moţnost naprogramovat si vlastní 

softwarové řešení jevit jako lákavá varianta. Po bliţší analýze se jako přijatelnější alternativy jeví jiná 

uvedená řešení. 

Díky momentálnímu rozvoji nakupování prostřednictvím internetu se zvětšuje i mnoţství informací o dané 

problematice.  Programátorů, kteří by e-shop technicky zvládli naprogramovat, je dostatek, ale osob, které 
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disponují znalostmi, jak má vlastně správné řešení vypadat, uţ je méně. Ovšem ani to nebrání v úspěšném 

podnikání. Otázkou je, jak dlouho zůstanou stávající věrní zákazníci věrní v případě, ţe se objeví konkurence 

nabízející lepší řešení.  

Tato bakalářská práce by měla představovat souhrn informací a svým způsobem návod, jak docílit toho, aby 

vznikl kvalitní e-shop vyhovující současným internetovým trendům. Její prostudování usnadní komunikaci 

mezi zadávající stranou (provozovatelem e-shopu) a realizátorem jeho vývoje (programátorem, analytikem či 

grafikem). 
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