
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na vypracování studie proveditelnosti elektronického 

obchodu ve výrobním podniku a posouzení realizovatelnosti.   

Teoretická část je zaměřena na elektronické obchodování. Dále tato část obsahuje 

základní pojmy projektového managementu se zaměřením na studii proveditelnosti a její 

obsah. 

V praktické části je zpracována konkrétní studie proveditelnosti elektronického 

obchodu ve výrobním podniku. Je provedena analýza trhu,popsáno personální zajištění 

projektu, technické a technologické vybavení, finanční analýza, analýza rizik a časový 

harmonogram projektu. 
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obchodování, e-shop 

 

Abstrakt 

The subjekt of this diploma thesis is an elaboration of a study of e-shop feasibility in 

manufacturing plant, and evaluation of practicability of this project. 

The theoretical part focuses on e-business. Further on, this part contains basic terms of  

project management with orientation to a feasibility study and its subject matter. 

The practical part processes an authorial feasibility study, together with executed 

market analysis, described is also project staffing, technical and technological facilities, 

financial analysis, risk analysis and progress chart of the project. 
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Úvod 

Jednou z nejdůležitějších  činností podnikového managementu je rozhodnutí o 

uskutečnění nějaké investice v podniku. Tomuto rozhodnutí by mělo předcházet posouzení 

dané investice ze všech hledisek. K tomuto posouzení je vhodné vypracovat studii 

proveditelnosti, ve které se tyto hlediska popíší, zhodnotí a získané výsledky se shrnou do 

komplexního závěru. Vypracovaná studie proveditelnosti je pak podkladem pro kvalifikované 

rozhodnutí managementu o uskutečnění či neuskutečnění dané investice. 

Cílem mé diplomové práce bude sestavit podnikatelský záměr výrobního podniku a 

poukázat že tento záměr stojí na reálném základě, má předpoklady k úspěchu a pro podnik 

představuje přijatelné riziko. Tímto podnikatelským záměrem je zavedení elektronického 

obchodu v daném podniku.  

Ve  teoretické části mé diplomové práce se proto nejprve zmiňuji o elektronickém 

obchodování, o hlavních zásadách tohoto obchodování a také o  výhodách a nevýhodách, 

které toto obchodování přináší.  V druhé části popisuji teorii projektového řízení v jehož 

rámci se dále zaměřím na předinvestiční část, především tedy definici studie proveditelnosti a 

její obsah.  

Praktická část obsahuje konkrétní studii proveditelnosti elektronického obchodu ve 

výrobním podniku.  Tato studie je rozčleněna na několik částí. Je zde zpracována analýza 

trhu, ve které jsem se zaměřil především na podniky, protože zákazníci daného výrobního 

podniku jsou především firmy a z menší části pak jednotlivci. Dále je pomocí marketingového 

mixu předveden návrh designu internetového obchodu a zmíněny jsou také možné formy 

distribuce a propagace. V dalších částech je pak popsáno personální zajištění projektu, 

technické a technologické řešení projektu. Nejdůležitější částí je pak finanční analýza, kde je 

nejprve zhodnoceno dosavadní hospodaření firmy pomocí ukazatelů rentability a likvidity a 

následně jsou vyčísleny náklady na realizaci daného projektu elektronického obchodu a 

celkové zhodnocení finanční analýzy. V závěru praktické části je zpracována analýza rizik. 
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1 Elektronické podnikání a obchodování 

„Elektronické podnikání znamená využití informačních a komunikačních technologií 

(ICT) ke zvýšení efektivnosti vztahů mezi podniky i mezi individuálními uživateli. Cestou 

k těmto úsporám je přiřazení vlastníků externím procesům a vznik virtuálních firem.“ [1] 

Elektronické podnikání bývá označováno jako e-business, což znamená provádění 

obchodu prostřednictvím internetu.  Zahrnuje: 

- nakupující, prodávající a služby poskytující zákaznicí a prodejci, 

- spolupráce se společníky, 

- interní operace v organizaci a toky dat.  

Elektronické obchodování bývá označováno jako e-commerce, což je nákup a prodej 

zboží prostřednictvím internetu. Z toho vyplývá, že e-commerce je v podstatě podmnožinou 

e-business.[2][3] 

 

1.1 Historie internetového marketingu 

„ Marketing na internetu je aplikace internetu a příbuzných digitálních technologií za 

účelem dosažení marketingových cílů.“ [4] 

Počátky marketingu na Internetu lze pozorovat ke konci devadesátých let minulého 

století. Reklama na Internetu existovala od roku 1994 avšak technické možnosti a hlavně 

omezený přístup lidí k Internetu možnosti marketingu buď omezovaly, nebo zcela vylučovaly.  

Pak se však situace v tomto směru začala zlepšovat. Firmy začínaly prezentovat sebe i 

své produkty pomocí WWW stránek. Zpočátku tyto stránky nahrazovaly tištěné brožury a 

katalogy, ale nakonec začaly prodávat. 

Zároveň s tím jak se začala rozvíjet a zdokonalovat multimédia, newlesttery a 

bannerová reklama, začaly se také zjišťovat zákaznické preference, názory a připomínky a 

vznikl internetový marketing. Dnes je internetový marketing významnější než klasický.  

Stejně jako klasický marketing zahrnuje internetový marketing celou řadu aktivit 

spojených s ovlivňováním, přesvědčováním a udržováním vztahů se zákazníky. Bývá 

označován také jako e-marketing nebo web-marketing. Pojem on-line marketing nebo digital 

marketing zahrnuje kromě internetového marketingu také marketing prostřednictvím 

mobilních zařízení.  
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1.2 Elektronické vyhledavače 

Aby bylo možné pracovat s internetovým marketingem, využívat jeho nástroje, je důležité 

znát principy, kterými se řídí vyhledávání na internetu.  Pro toto vyhledávání se používají 

vyhledavače. V České republice je to většinou Seznam.cz nebo Google. Uživatelé tedy zadávají 

do vyhledávacího pole dotaz, což je řada slov zapsaných do řádku pro vyhledávání a následně 

dostanou výsledky.[5]  

 

 1.2.1 Princip vyhledávání [5] 

Princip fungování je takový, že do jen vyhledávacího políčka napíšeme jedno či více 

slov a spustíme vyhledávání. Výsledkem je zobrazení seznamu webových stránek. Ty jsou v 

ideálním případě seřazeny podle toho,  nakolik  jejich obsah odpovídá tomu, co nás zajímá. 

Vyhledávač samozřejmě neví, co přesně chceme najít, musí se proto řídit slovy, která jsme do 

vyhledávání zadali. Čím lépe tedy dokážeme formulovat svůj dotaz, tím máme větší šanci, že 

skutečně najdeme to, co hledáme.  

Cílem vyhledávačů je poskytnout uživateli při odpovědi na dotaz co nejrelevantnější 

informace, a proto různými způsoby hodnotí důležitost webových stránek, které mají ve své 

databázi.  Na internetu jsou však miliardy stránek a ty všechny se musí zaznamenat a přetřídit 

a následně pak některé zobrazit ve výsledcích. To vše dělají programy, kterým se říká roboti. 

Tito roboti vykonávají tři základní kroky:  

 Procházení (Crawling)- robot prohledává stránky pomocí odkazů, zaznamenává 

informaci, že stránka existuje.  Pokud na stránku nevede žádný odkaz, robot ji logicky 

nemůže vidět. Toto procházení webem provádí robot stále, na některé stránky se vrací 

a některé zcela opomíjí. 

 Indexování (Indexing)- při indexování robot vybírá klíčová slova, ty následně ukládá 

do databáze, aby je mohl zobrazit ve výsledcích. Zadá-li uživatel dotaz, který má robot 

již v indexu, neprochází stránky znovu, ale poskytne výsledek z databáze. Počet stránek 

s hledaným výrazem nebo stránek, kam vede link s hledaným výrazem je zobrazen 

nejčastěji v pravém horním rohu. 

 Hodnocení (Ranking)- na základě indexace má robot pro danou stránku přiřazena klíčová 

slova. Po zadání dotazu pak posuzuje, jestli je daná stránka relevantní k požadovanému 
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klíčovému slovu v dotazu. Pro posuzování relevance berou vyhledavače v úvahu nejen 

kvalitu stránek a zpětné odkazy, ale také například i aktuální události. 

 

1.3  Modely elektronického obchodování 

Existuje mnoho modelů elektronického podnikání, v rámci internetového obchodu jsou 

nejdůležitější tyto:  

 B2B (Business to Business) 

Tento druh elektronického obchodování se užívá v distribučních a prodejních sítích, 

kde mezi sebou komunikují výrobci, pobočky, distributoři, velkoobchody, dealeři 

nebo obchodní zástupci. Prodávající tedy zná nakupujícího, většinou se jedná o 

partnera, který má předem stanoveny obchodní podmínky. Vztahy mezi jednotlivými 

firmami jsou skoro vždy smluvně upraveny.[6] 

 B2C (Business to Consumer) 

Tento druh elektronického obchodování je zaměřen na prodej koncovým zákazníkům. 

Pro tento model je typické, že jsou vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) 

pouze jednorázově navazované a není tak nutnost jejich dlouhodobého smluvního 

podchycení, jako je tomu v modelu B2B.[1] 

 

1.4  Hlavní zásady elektronického obchodování [7] 

Internetový podnik je každý, který nabízí svoje služby nebo produkty na internetu. 

Zákazníci tak kupují produkty on-line přes danou webovou stránku. 

Aby si podnik udržel zákazníky, měly by stránky být co nejpřehlednější a pravidelně 

aktualizované. Měl by také mít vybudovanou spřátelenou síť, tak aby dané stránky dosáhly co 

nejdál a nepřetížili se. Výhodou může být také zveřejňování obchodních výsledků, což může 

přilákat potencionálního zákazníka.  

Důležitý je také výběr jména pro firmu. Název by měl být krátký, dobře zapamatovatelný, 

výstižný, měl by mít schopnost zaujmout zákazníka a zároveň by měl být na internetu snadno 

dohledatelný. 

Aby měl zákazník důvod se vracet, měl by podnik vytvořit výhodné nabídky, akční slevy a 

měl by poskytovat spolehlivě fungující zákaznický servis. Také je vhodné zákazníka dopředu 

seznámit, k jakým účelům se použijí jeho soukromá data.  
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1.5  Výhody a nevýhody elektronického obchodování[1]  

 Výhody z pohledu zákazníka 

Výhodou elektronického obchodování je skutečnost, že může nakupovat zboží přímo od 

výrobce a tedy zboží získat za nižší cenu. Díky internetu má také aktuální a nejnovější 

informace o zboží.  Může nakupovat odkudkoliv, není nutné, aby byl fyzicky přítomen 

v obchodě, čímž také uspoří čas. 

 Výhody z pohledu dodavatele 

Komunikace se zákazníkem přes internet mu snižuje náklady na obchodní transakci. Má 

přístup k většímu počtu zákazníků, může pružněji a rychleji reagovat na jejich požadavky. 

Elektronický obchod je výhodný zejména pro menší firmy, které nemají dostatek 

finančních prostředků na vybudování klasických obchodů. 

 Nevýhody z pohledu zákazníka 

Nevýhodou může být narušení soukromí, neboť veškerá činnost zákazníka je 

monitorovaná za účelem dalšího použití. Někteří zákazníci mají nedůvěru k nákupům na 

dálku, protože nedostanou zboží ihned po zaplacení a také si ho nemohou před koupí 

prohlédnout. Nevýhodou může být také ale také pomalé připojení k Internetu. 

 Nevýhody z pohledu dodavatele 

Díky Internetu je možné rychle šířit poplašné a falešné zprávy, které mohou poškodit 

pověst firmy. Také je možné napadení systému neoprávněnou osobou a tedy poškození 

zákazníků prostřednictvím jejich údajů. 

 

1.6  Internetové platební transakce[1] 

Klíčovou vlastností v rámci elektronického obchodování je provádění platebních 

transakcí. Velmi důležitým prvkem u platebních systémů je zajištění bezpečnosti. Mezi 

základní vlastnosti, které systémy musí mít, řadíme důvěrnost, integritu, utajenost, autorizaci, 

dostupnost a spolehlivost přenášených dat. Šifrování zpráv brání porušování důvěrnosti 

odposlechem, elektronické podpisy brání falšování elektronických platebních příkazů a 

používání důvěryhodného software brání krádežím v počítačových systémech. 

V současné době se využívají tyto platební transakce: 

 elektronická hotovost - v tomto případě ukládá zákazník peníze na bankovní účet a 

banka mu poskytuje peníze digitální, což jsou bitové řetězce.  Poté banka potvrdí tento 

řetězec svým digitálním podpisem a vrátí zákazníkovi.  Ten následně odešle platbu 
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obchodníkovi, který tyto peníze vrátí bance a za ně dostane od banky peníze skutečné. 

Výhodou tohoto systému je anonymita zákazníka, nevýhodou je nenahraditelnost, 

např. když dojde k havárii disku, kde byly peníze uloženy.  

 elektronické šeky - zákazník poukazuje obchodníkovi šek, což je elektronicky 

odeslaná zpráva s digitálním podpisem a připojeným certifikátem, který opravňuje 

obchodníka k čerpání dané částky z účtu zákazníka. Šeky mají tu výhodu, že zákazník 

nemusí mít obavy ze ztráty, ale anonymita nákupů není zcela zajištěna. 

 kreditní karty - v současné době je to nejpoužívanější typ platebního systému. Princip 

je podobný jako u klasických platebních karet. Obchodník vydává zákazníkovi 

účtenku po ověření platnosti a krytí karty. Poté je příslušná částka převedena z účtu 

zákazníka na účet obchodníka. Informace o této transakci obdrží obě strany ve 

výpisech z účtů. 

 Home banking- tato služba umožňuje provádět skoro všechny bezhotovostní úkony. 

Tato forma elektronického bankovnictví je nejen pohodlná, ale také velice bezpečná. 

Služba je zabezpečena heslem a autorizačním certifikátem, který je instalován na 

počítači klienta.  Nevýhodou je, že je poměrně nákladná a proto ji využívají spíše 

bankovní klienti, kteří zpracovávají větší objem plateb. Prostřednictvím této služby 

mohou klienti zadávat příkazy a provádět další operace s účtem. Také je možno 

aplikaci propojit s vlastním ekonomickým systémem firmy, což umožňuje 

automaticky předávat platební příkazy a výpisy z účtů. 

 GSM banking - je nejrozšířenější formou elektronického bankovnictví. Umožňuje 

ovládat účet prostřednictvím mobilního telefonu.  Transakce se tedy dají vyřizovat 

odkudkoliv, kde je potřebný signál. U této služby existují tři druhy. 

- SIM Toolkit, 

- SMS banking, 

- WAP banking. 
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1.7  Obchodní modely pro elektronické obchodování[1] 

 

 Elektronický obchod (E-shop) 

Elektronický obchod je on-line marketing firmy nebo obchodu, tedy o marketing 

jejího zboží nebo služeb s možností objednávat.  Cílem je zvýšit poptávku a snížit 

náklady na prodej a marketing. 

 Elektronická burza (e-procurement) 

Elektronická burza je on-line nabídka a zprostředkování zboží a služeb provozované 

velkými podniky a institucemi. Cílem je získání lepších nabídek a snížení nákladů na 

nabídku. 

 Elektronické obchodní centrum (e-mall) 

Elektronické obchodní centrum je soustava elektronických obchodů. Při specializaci 

na určitý segment trhu se stává centrem pro celé odvětví. Příjmy se očekávají 

z členských poplatků, z reklamy či z provize za transakci. 

 

1.8  Obchodní nástroje elektronického obchodování 

K efektivnímu fungování internetového podniku je třeba mít obchodní nástroje. Tyto 

nástroje jsou potřebné jednak k uskutečnění obchodu a jednak také ke zlepšení marketingu. 

Jedná se o tyto nástroje: 

- internetová stránka na své vlastní doméně, 

- mailer (automatický software pro rozesílání emailů), 

- software pro sledování odkazů, 

- software pro maskování.[8]  
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2 Projektový management  

Projektový management slouží k rozplánování a realizaci složitých, zpravidla 

jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými 

náklady a tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Cílem projektového řízení je zajistit 

naplánování a realizaci úspěšného projektu. [10] 

V odborné veřejnosti se často nedělá rozdíl mezi pojmem projektový management a 

management projektu. Ve skutečnosti mají však tyto termíny odlišný význam. [11] 

Management projektu je specifickou metodikou plánování, tvorby a realizace 

projektu.  Jedná se o filozofii přístupu k řízení projektu s jasně stanoveným cílem. Který musí 

být dosažen v požadovaném čase, nákladech a kvalitě. Na splnění těchto kritérií závisí úspěch 

celého projektu. Za splnění těchto cílů je většinou zodpovědná jedna osoba a to manažer 

projektu. 

Projektový management je mnohem širší pojem a zahrnuje plánování, organizování, 

koordinaci a kontrolu všech projektů v organizaci. Lze ho chápat jako nadstavbu 

managementu jednotlivých projektů. Projektový management je systematicky využíván 

například v projektových organizacích a u většiny firem, ve kterých se realizuje několik 

projektů současně. Každý jednotlivý projekt je přitom možné řídit pomocí „managementu 

projektu“. 

 

 

2.1 Projekt 

Předmětem projektového řízení je projekt, který představuje soubor činností, které je 

potřeba naplánovat a provést, aby bylo dosaženo požadovaných cílů v daném termínu.  

Projekt je tedy jeden z nejdůležitějších prvků projektového řízení. Projekt je vždy jedinečný, 

neopakovatelný a dočasný, není jim tedy periodicky se opakující činnost. [11] 

Charakteristické znaky projektu popisuje (Němec , 2002) 

 sleduje konkrétní cíl 

 definuje strategii vedoucí k dosažení cíle 

 určuje nezbytné zdroje a náklady  včetně očekávaných přínosů 

 vymezuje jeho začátek a konec. 
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Pro realizaci projektu ve firmě jsou zvláště vhodné následující problémy: 

 vývoj nových výrobků 

 inovace a rekonstrukce výrobků 

 zavádění nových technologií 

 zavádění nových výrobků do výroby a na trh 

 návrh a realizace investičních akcí, informačních systémů 

 tvorba programových produktů 

 zpracování podnikatelských záměrů 

 plán a realizace reorganizace firmy 

 

2.2 Typy projektů  

Charakteristické znaky projektu jsou nesrovnatelné z hlediska rozsahu, druhu, nákladů 

a času. Proto projekty rozdělujeme do určitých kategorií. Z hlediska druhů mohou být 

projekty investičního charakteru, zavádění nových technologií, vývoj a zavádění výroby 

nových výrobků, organizační změny, humanitární akce. 

Z hlediska složitosti dělíme projekty na: 

 komplexní, které jsou dlouhodobé, mají mnoho fází, vysoké náklady a vyžadují 

speciální organizační strukturu 

 speciální, které jsou střednědobé s přechodnými zdroji, mají nižší rozsah činností a 

odpovídající zdroje a náklady  

 jednoduchý, který má krátkodobý charakter, jednoduchý cíl a malý rozsah. [11] 

Řízení projektů se neliší v závislosti na jejich velikosti. Formulace výchozích 

požadavků musí být stejně jednoznačná u všech projektů, velkých i malých. Avšak u malých 

projektů jsou cíle a požadavky méně náročné. 

Všechny projekty však vyžadují jednoznačnou podporu vrcholového managementu 

organizace. Manažer projektu musí mít od samého začátku pocit jistoty, že realizace projektu 

je v zájmu firmy. Proto musí být  oficiálně ustanoven některý z vrcholových manažerů, 

v jehož kompetenci jsou veškeré záležitosti související s realizací daného projektu a na něhož 

se může manažer projektu obracet se závažnými problémy a požadavky. [10] 
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2.3 Zásady projektování [11] 

 

 Cílovost 

Projektant musí přesně a jasně vědět, čeho má projektem dosáhnout a musí znát konkrétní 

cíl. Cíl je dán požadavky na „trojimperativu“ , tj. nároky na provedení, na časový plán a 

na rozpočtové náklady. Tyto tři podmínky musí být měřitelné a dosažitelné. Jen tak je 

možné na konci říct, že cíl byl splněn. Projektant by se měl ze zadání dozvědět, do jaké 

míry má být projektovaný objekt variabilní a expandibilní. 

a) variabilita objektu znamená, že umožní provádět změny v jeho určení 

b) expandibilita objektu znamená, že musí být rozhodnuto, zda se má objekt 

v budoucnosti rozšiřovat. 

 

 Reálnost a účelnost 

Projekt musí být uskutečnitelný a účelný. To znamená, že je třeba ověřit reálnost dodávek, 

které mají být k danému termínu podle projektu použity, reálnost zajištění finančních 

prostředků k jejich úhradě. 

Účelnost se týká hloubky propracování projektu, jeho dokumentace. Ta má mít jen takový 

rozsah, který odpovídá významu navrhovaného objektu a splňuje daný účel. Naplnění této 

zásady je podporováno vypracováním předběžné studie proveditelnosti. 

 

 Systémový přístup 

Na projektovaný objekt se lze dívat jako na systém, který je v teorii systémů definován 

jako množina prvků a vazeb mezi nimi, které společně určují vlastnosti celku. Zásada 

systémového přístupu tedy vyžaduje, zabývat se všemi prvky systému v jejich vzájemném 

působení a vazbou na okolí. 

 

 Postupné řešení 

Při práci na projektu je nutno dodržovat zásadu postupného řešení od obecného ke 

konkrétnímu, od všeobecného k podrobnému. Podstata této zásady spočívá v tom, že 

práce na projektu se rozdělí do čtyř fází projektování. 

a) situace – vyjádření souhrnu podmínek a požadavků vztahujících se k projektu a 

umístění systému v jeho okolí 

b) kompozice – řeší základní uspořádání prvků systému z hlediska toku materiálu, 

informací, vzájemných vazeb zjištěném pomocí hrubých, souhrnných ukazatelů. 
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c) dispozice – horizontální i vertikální rozmístění všech prvků systému v určeném 

prostoru, zjištěném podrobným propočtem, včetně všech organizačních a 

informačních vazeb. 

d) realizace – zahrnuje schvalovací řízení, přípravu realizace, vlastní vybudování 

systému a zkušební provoz. 

 

 Systematičnost 

Zásada systematičnosti vyžaduje používání jednotného projektového postupu, jednotných 

podkladů, symbolů, ukazatelů, tabulek a grafů. 

 

 Efektivnost 

Zásada efektivnosti požaduje dosažení maximálních efektů při minimálních nárocích na 

materiál, energii, pracovní síly i peněžní prostředky. Pro dodržení této zásady je nutné 

propočítávat efektivnost navrhovaných opatření během celého průběhu projektových 

prací, ve všech jeho fázích a při každém náznaku nízké efektivnosti navrhovat příslušné 

úpravy projektu. 

 

2.4 Personální zajištění projektu  

Na projektech různých druhů a kategorií vždy pracuje určitý počet lidí s různou 

kvalifikací. Aby realizace projektu proběhla hladce a bylo dosaženo stanovených cílů, je 

nutné spolupráci těchto lidí plánovat a koordinovat. Na počátku investiční fáze jsou proto 

vrcholovým manažerem jmenováni hlavní manažer projektu a ostatní členové projektového 

týmu. [10] 

 Manažer projektu 

Projektový manažer je osoba odpovědná za splnění cílů projektu, jsou na něj kladeny 

vysoké nároky. Jeho úkolem je být současně vedoucím, plánovačem, organizátorem, 

koordinátorem vyjednavačem. Musí to tedy být člověk ovládající všechny manažerské 

činnosti. Manažer udržuje rovnováhu mezi cíli a zdroji na jejich zabezpečení, je 

prostředníkem při řešení problémových situací v podniku a je také diplomatem při styku 

se zákazníky, dodavateli a partnery z jiných podniků. Nejčastěji jsou manažeři projektu 

voleni z odborníků v oboru, kterého se projekt týká nebo z manažerů, kteří již dříve 

pracovali jako členové projektového týmu a mají požadovanou manažerskou odbornost. 
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Charakteristika manažera projektu 

Funkce manažera projektu HMP zodpovídá za 

Plánovač - tvorbu a implementaci realizačních plánů 

Organizátor - rozdělení práce v týmu, instruktáž 

pracovníků,rozdělení zodpovědností a pravomocí 

- předvídání vzniku problémů a návrhy na jejich řešení 

Vedoucí - výběr členů týmu 

- poskytování informací o průběhu a realizace 

projektu 

Koordinátor - vytváření vhodných pracovních kontaktů na všech 

úrovních řízení 

Vyjednavač - formulování a předkládání požadavků, které jsou nad 

rámec jeho pravomocí 

Kontrolor - zjišťování odchylek od plánu, včetně návrhů 

nápravných opatření a jejich realizace 

- sledování vynaložených nákladů na projekt a jejich 

vyhodnocování vzhledem k danému rozpočtu 

Tab. 2.1 Charakteristika manažera projektu. Zdroj: NĚMEC, Vladimír. Projektový management. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2002.182 s. ISBN 80-247-0392-0 

 

 Členové projektového týmu 

Projektový tým je skupina osob, které se realizačně podílejí na plnění cílů projektu a po 

dobu projektu podléhají řízení projektového manažera. Jejich oborové zaměření je závislé 

na obsahu projektu. Dále bude záležet na tom, zda vybraní pracovníci: 

a) budou přímo podřízení hlavnímu manažerovi projektu nebo svému současnému    

vedoucímu 

b) zdali budou na projektu pracovat na plný úvazek nebo budou mít i jiné úkoly 

c)  budou na projektu pracovat trvale (od začátku do konce projektu), nebo jen dočasně  

podle potřeb speciální části projektu. 

Pro všechny schválené členy projektového týmu i týmu spolupracovníků musí hlavní 

manažer projektu připravit zásady a pravidla spolupráce. Jmenování členů projektového 

týmu musí být provedeno písemnou formou se specifikací povinností, pravomocí a 

systému odměňování. [11] 
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2.5 Postup projektování  

Projektové řízení by mělo být zaváděno ve firmě jako projekt správně připravený a 

dobře řízený. Velmi důležitá je podpora vrcholového vedení, přesvědčení vedení firmy o 

účelnosti projektu. 

 

2.5.1 Obsah projektování 

Práce na projektu musí mít svůj logický sled. Zkušený projektant postupuje tak, že se 

ptá na: 

a) příčiny – proč a za jakým účelem má být projekt vypracován 

b) způsob – jak, kým a čím bude činnost v projektovaném objektu prováděna 

c) místo – odkud, kudy a kam povedou hmotné, energetické a informační toky v objektu 

a kde se bude daný proces konat. 

d) čas – kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho potrvá výstavba a posléze vlastní činnost 

v projektovaném objektu. [11] 

 

2.5.2  Fáze projektu 

Projekt se jako dynamický systém vyvíjí v uzavřeném životním cyklu, který zahrnuje 

tři základní fáze: [10] 

 Fáze  předinvestiční se řadí mezi nejdůležitější část celého projektu. V úvodní dílčí 

fázi je nutné stanovit cíle a definovat strategii projektu vedoucí k dosažení 

stanovených cílů. Současně jsou jmenováni manažeři, kteří jsou zodpovědní za 

zpracování předinvestiční fáze. Stěžejní částí této fáze je prověření, zda je projekt 

proveditelný. Toto zjištění se provádí za pomoci tzv. studie proveditelnosti, která je 

typickým nástrojem předinvestiční fáze. V rámci této studie jsou definovány vstupy, 

výstupy, rizika, omezení, zdroje, náklady, finanční průchodnost, atd. 

 Ve fázi investiční je jmenován hlavní manager projektu, který je zodpovědný za řízení 

projektu a projektový tým. Dále se zpracovávají podrobné implementační plány, 

provádí se výběrová řízení a zpracovává se detailní projektová dokumentace a 

financování.  Je nejnákladnější a nejpracnější fází projektu. 

 Fáze provozu a vyhodnocení -  v této fázi se výsledky projektu předávají do užívání 

a provádí se závěrečné komplexní vyhodnocení projektu. Překládá se závěrečná 
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zpráva, vyhodnocuje se průběh projektu a práce projektového týmu, porovnávají se 

výsledky se skutečností a plánem. Získaná data se shromažďují pro budoucí potřeby.  

2.6  Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti je nejvyšším stupněm analýzy podnikatelského záměru. Každý 

projekt je z důvodů eliminace negativních důsledků špatných rozhodnutí potřeba vždy 

analyzovat a hodnotit. Přitom je nutné respektovat řadu omezení, především tedy omezení 

finanční, materiálová, personální apod. a věnovat pozornost vnitřním i vnějším činitelům, 

které mohou mít vliv na projekt a jeho úspěšnost.  Účelem studie proveditelnosti tedy je 

zhodnotit všechny alternativy řešení a posoudit realizovatelnost. Jedná se o detailní 

rozpracování technických, ekonomických, finančních, manažerských a jiných aspektů 

záměru. Je důležitá zejména u záměrů většího finančního rozsahu, neboť poskytuje veškeré 

podklady pro investiční rozhodnutí. Studie proveditelnosti je zpracovávána v předinvestiční 

fázi projektu, jejím výsledkem by měla být jasná zpráva o proveditelnosti pro vrcholové 

manažery podniku. Měla by obsahovat výhody a nevýhody, náklady a výnosy a také může  

sloužit  jako podklad pro rozhodování o poskytnutí dotace. [10] 

Studie proveditelnosti je rozdělena do jednotlivých kapitol, které jsou tématicky 

členěny podle problematiky, kterou v souvislosti s investičním záměrem řeší. Tyto témata je 

vhodné zpracovávat krok po kroku a vždy kontrolovat nové zpracované části s předchozími, 

protože jednotlivé kroky řešení v rámci kapitol se vzájemně ovlivňují. Z toho vyplývá, že 

úprava jedné kapitoly může ovlivnit řešení ostatních kroků. [12] 

Dalším důležitým požadavkem je variabilita přístupů k jednotlivým problémům a 

tvůrčí přístup zpracovatele. Ten nemůže přistupovat k projektům s nacvičenou rutinou, ale 

musí se zabývat každým projektem od začátku. Protože i když některé projekty jsou si velmi 

podobné, tak každý investiční záměr je něčím nový, ať již prostředím, ve kterém je realizován 

nebo časem ve kterém se realizace plánuje. [12] 

Studie proveditelnosti je využívána při přípravě investičních záměrů v podnikatelské 

sféře i veřejném sektoru a slouží jednak jako materiál k investičnímu rozhodnutí vlastníka 

projektu a zároveň je také základním nástrojem pozdějšího projektového managementu ve 

fázi provozní. 
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2.6.1  Osnova studie proveditelnosti: 

 

 Úvodní informace 

Úvodní informace by měly informovat o důvodech, které vedly ke zpracování studie. 

Měl by zde být uveden účel, pro který je projekt zpracován. Identifikační údaje zadavatele a 

zpracovatele a také k jakému je datu je projekt zpracováván.  

 

 Stručné vyhodnocení projektu 

Jedná se o stručné shrnutí výsledků studie. Mělo by obsahovat výtah ze všech 

následujících kapitol. Jeho účelem je dát rozhodovacím orgánům přehlednou informaci o 

hlavních záměrech a výsledcích studie. Je třeba, aby tyto informace byly stručné, přesné, aby 

se daly rychle přečíst a pochopit. Mělo by obsahovat podnikatelský záměr, faktory úspěchu, 

podnikové cíle, ekonomické cílové veličiny a potřebu kapitálu a měla by zde být uvedena také 

případná rizika. [13] 

 

 Projekt a jeho etapy  

Obsahuje komplexní popis hlavních charakteristik projektu a jeho etap. Dále v této 

části zpracovatel specifikuje cíle, kterých má být realizací projektu dosaženo. Měl by zde být 

také uveden podnikatelský záměr a na čem je celý náš projekt postaven. Etapy se obvykle 

člení do tří fází: 

Předinvestiční fáze – jedná se o období přípravných prací ve které se projekt připravuje a 

rozhoduje se o jeho realizaci. 

Investiční fáze – jedná se o období od začátku investiční výstavby projektu do zahájení 

provozu. Zde obvykle výdaje silně převyšují příjmy. 

Fáze provozní -  jedná se o období od zahájení provozu projektu po jeho ukončení. 

 

 Analýza trhu, odhad poptávky  

Tato kapitola pojednává o průzkumu trhu, na kterém se nají výstupy daného projektu 

uplatnit. Průzkum a analýza trhu je důležitá, protože udává předpoklady o objemu trhu, o 

přednostech a slabinách konkurence, o potřebách a chování zákazníků.  
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Podnik může uspět pouze tehdy, když bude existovat trh, který bude mít zájem o dané 

produkty. Investory a společníky zajímají fakta o trzích a možnostech se na nich uplatnit. Je 

potřebné provést důkladnou analýzu stávajícího trhu. Zjistit si veškeré dostupné informace o 

velikosti trhu, chování všech zúčastněných na daném trhu jako jsou zákazníci, konkurence, 

dodavatelé. K této analýze lze využít jak veřejných zdrojů (internet, tisk, statistické úřady, 

orgány státní správy, marketingové průzkumy aj.), tak neveřejných zdrojů. Lze využít také 

vlastní průzkumy či pozorování. [13] 

Při diagnóze se nejčastěji používá SWOT analýza. Její podstatou je to, že při ní 

identifikují faktory a skutečnosti, které pro objekt analýzy představují silné a slabé stránky, 

budoucí příležitosti a hrozby okolí. [14] 

SWOT analýza má název odvozený z anglických slov: 

- S- Strengths (silné stránky), 

- W- Weaknesses (slabé stránky), 

- O- Opportunities (příležitosti), 

- T- Threats (hrozby). 

 

Výčet silných stránek S Výčet slabých stránek W 

  

Výčet příležitostí O Výčet hrozeb T 

  
Tab. 2.2 Swot analýza. Zdroj: KEŘKOVSKÝ, Miloslav, VYKYPĚL, Oldřich.  Strategické řízení: teorie pro 

praxi. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002. 172 s. ISBN 80-7179-578-X. 

 

Mezi silné stránky můžeme zařadit zkušený management, kvalifikovanou pracovní 

sílu, kvalitní servis. 

Při výčtu slabých stránek je cílem sdělit investorovi, že autor projektu na všechno 

pomyslel. Slabou stránkou může být například nedostatek zkušeností v oblasti marketingu, 

cenová politika, aj. Na danou slabou stránku je vhodné odpovědět pozitivem, čímž 

prokazujeme, že jsme se zamysleli nad slabinami projektu a našli řešení k jejich odstranění. 

Analýza příležitostí a hrozeb se soustřeďuje na okolí podniku. Umožňuje zdůraznit 

atraktivní příležitosti, které mohou firmě přinést výhody, a současně nabádá k zamyšlení nad 

problémy, které bude muset firma řešit. 
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Součástí analýzy, je také analýza konkurenčního prostředí. Konkurenci představují 

podniky, které působí na stejných trzích a poskytují stejný či podobný výrobek či službu. Je 

však třeba vzít v úvahu i potencionální konkurenci. Dále je vhodné si konkurenty rozdělit na 

hlavní, což jsou firmy, které mají silné postavení na trhu a vedlejší. Pro další průzkum se 

vyhodnocují všichni hlavní konkurenti, např. podle kritérií jako je obrat, růst, podíl na trhu, 

výrobky, služby zákazníkům, nákladová situace, ceny, prodejní cesty, dostupnost zákazníků 

apod. Získat informace o konkurenci je vždy složité. Zjišťují se, jak přednosti, tak i 

nedostatky konkurence.  

 

 Marketingový mix   

V projektu je také nutné zdůraznit, jaké jsou podnikové cíle v oblasti marketingu. 

Obvykle se vychází z interpretace marketingových nástrojů tzv. marketingového mixu. 

Marketingový mix je souhrn či spojení 4 základních marketingových nástrojů, které firma 

používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých cílů.  

Existuje několik definic marketingového mixu. Za základní je však považována 

koncepce „4P“, která je nejznámější a v praxi nejužívanější. Jedná se o tyto čtyři proměnné: 

výrobek, cena, distribuce a propagace.[15] 

- Výrobek (Product)- označuje nejen samotný výrobek nebo službu (tzv. jádro 

produktu), ale také sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, 

služby a další faktory, které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt 

uspokojí jeho očekávání. 

- Cena (Price)- je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. 

Zahrnuje i slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru. Správné 

nastavení cenové politiky je jedním z klíčových faktorů marketingové strategie 

- Propagace (Promotion)- je cílené oslovení kupujícího, ke kterému je směřované 

určité sdělení. Mezi činnosti propagace patří reklama, podpora prodeje, osobní prodej 

a přímý marketing. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketing
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- Distribuce či místo (Place)- uvádí, kde a jak bude produkt prodáván, včetně 

distribučních cest, dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a 

dopravy. 

 Management projektu a řízení lidských zdrojů 

Obsahem této kapitoly je plán a uspořádání problému souvisejících s otázkou 

samotného managementu projektu. Jedná se o veškeré plánování, organizování, řízení a 

kontrolu všech procesů a veškerých lidských zdrojů. Pro úspěšnou realizaci projektu je 

nezbytné zajistit dostatečné množství kvalifikovaných pracovních sil, přesně specifikovat 

kvalitativní a kvantitativní požadavky. Kapitola zahrnuje také náklady spojené s výběrem a 

zapracováním zaměstnanců. [12] 

 

 Technické a technologické řešení projektu 

Technické a technologické řešení projektu popisuje základní předpoklady 

projektového záměru z pohledu zajištění technikou a technologií. Tato kapitola vytváří mimo 

jiné prostor pro stanovení prvního odhadu investičních a provozních nákladů. Rozsah 

investice by měl odpovídat budoucí poptávce. Aby byla zajištěna efektivnost budoucího 

provozu a udržitelnost projektu, je důležité přistupovat k technickému a technologickému 

provedení záměru obzvlášť zodpovědně. 

 

 Finanční plán a analýza projektu 

Před plánováním dalšího vývoje podnikání je vhodné provézt nejprve analýzu 

dosavadního hospodaření firmy, tedy jejího finančního zdraví. Tuto analýzu lze provézt 

pomocí ukazatelů likvidity a rentability.  

a) Ukazatele rentability – neboli výnosnosti představují konečný efekt dosažený 

hospodářskou činností podniku k určitému vstupu a to k celkovým aktivům, vlastnímu 

kapitálu a tržbám. 

 Rentabilita aktiv (ROA)- se považuje za základní měřítko rentability, je důležitá pro 

investory i věřitele. Ve jmenovateli jsou celková aktiva – majetek podniku, bez ohledu na 

jejich zdroj financování. 

A

EbitROA   x 100 (%), 

kde EBIT znamená zisk před úroky a zdaněním a A představují aktiva. [16] 
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 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)- hodnotí výnosnost kapitálu vloženého do podniku 

jeho vlastníky. Z tohoto důvodu se užívá zisk po zdanění. Vlastníci pomocí tohoto ukazatele 

zjišťují, zda se jimi vložený kapitál využívá s intenzitou, která odpovídá investičnímu riziku.  

VK

EATROE   x 100 (%), 

kde EAT znamená zisk po zdanění, VK je vlastní kapitál. [16] 

 Rentabilita tržeb (ROS)- rentabilita tržeb ukazuje, kolik korun zisku připadne na jednu 

korunu tržeb, neboli jaká je faktická celková marže společnosti, po zvážení všech jejích 

nákladů na cizí kapitál, zaměstnance, provoz, atd. 

T

EATROS   x 100 (%), 

kde EAT je výsledek hospodaření za účetní období a T jsou tržby. [16] 

 

b) Ukazatele likvidity – vyjadřují schopnost firmy hradit své závazky. Likvidnost 

představuje schopnost aktiv dosáhnout peněžní podoby a posloužit k vyrovnání závazků. 

Běžná likvidita- se vypočítá jako podíl krátkodobých závazků na oběžných aktivech. 

Vyjadřuje kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitele, při změně krátkodobých aktiv 

v určitém okamžiku na hotovost. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím lepších výsledků 

platební schopnosti podnik dosahuje.  

KZ

OABL  , 

kde OA jsou oběžná aktiva a KZ jsou krátkodobé závazky. [17] 

Pohotová likvidita - vyjadřuje schopnost podniku dostát krátkodobým závazkům. Čím je 

ukazatel pohotové likvidity vyšší, tím jistější se považuje úhrada krátkodobých peněžních 

závazků.   

KZ

ZÁSOBYOAPL  , 

kde OA jsou oběžná aktiva a KZ jsou krátkodobé závazky. [17] 

 

Dále je stěžejní částí každého projektu finanční plán. Měl by obsahovat celkový 

rozpočet projektu, potřebu finančních prostředků, zdroje financování projektu a prokázání 

schopnosti splácet cizí zdroje. Výsledek je mimo jiné důležitý pro rozhodnutí poskytovatele o 

výši přidělené  podpory. 
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V rámci plánování nákladů a výnosů je třeba shrnout jednotlivé druhy nákladových 

položek pro jednotlivá  plánovací období, odhadnout výši a strukturu potřebného majetku 

vloženého do projektu. 

 

 Analýza a řízení rizik 

Každý projekt v sobě skrývá riziko, je jeho neoddělitelnou součástí. Čím detailněji, 

podrobněji a kvalitněji je sestaven, tím se riziko sníží. Proto je vhodné zpracovat tzv. analýzu 

rizik. Ta se snaží předcházet negativním výsledkům budoucího vývoje a vyhodnotit možné 

rizikové faktory. Hlavní úlohou analýzy rizik je odhalit možné hrozby a připravit si možné 

strategie jejich řízení. V případě jejich výskytu může potom podnikatel včasně reagovat a 

úspěšně je zvládnout. Také samotné kvalitní a důsledné zpracování studie proveditelnosti je 

ve své podstatě prvním krokem k vyhnutí se neúspěchu projektu. [13] 

Příčiny vzniku projektových rizik jsou dvojího charakteru: 

- Rizika  předvídatelné a ovlivnitelné – těmto rizikům musíme zabránit 

preventivními opatřeními, a nebo je alespoň snížit na únosnou míru.  

- Rizika  neovlivnitelné – jedná se například  o změnu politických podmínek, 

makroekonomické situace, technického pokroku, legislativy, atd. Pro tyto rizika 

musíme připravit vhodná opatření, především zajistit rezervy v čase a 

v rozpočtových nákladech. Účelné je také zpracování plánu rizik. 

 

Plán rizik 

Projekt       

popis rizikové události 
pravděpodobnost 
vzniku 

preventivní 
opatření 

následná 
opatření 

       

pravděpodobnost vzniku rizikové události: 1 - nepatrná, 2- 
velmi malá, 3- poměrně velká, 4 - vysoká       

Tab. 2.3 Plán rizik. Zdroj: NĚMEC, Vladimír. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2002.182 s. ISBN 80-247-0392-0 

 

 Harmonogram projektu 

Je to časový harmonogram všech činností od prvního rozhodnutí realizovat investici 

až po první výnosy z její realizace. Mělo by z něj být patrné, kde jednotlivé činnosti začínají a 

kdy končí a které činnosti na které navazují a jak se vzájemně překrývají. 
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 Závěrečné shrnující hodnocení projektu 

Každá studie proveditelnosti musí obsahovat komplexní a propracovaný závěr, který 

zahrnuje posouzení projektu, zdali je projekt realizovatelný a finančně rentabilní. Musí zde 

být specifikována veškerá uvažovaná hlediska a jasně definovány podmínky, za kterých je 

možné daný záměr realizovat.  

V případě, že záměr projektu obsahuje více variant realizace, je nutné se vyjádřit                    

k jednotlivým variantám z pohledu zdrojů, proveditelnosti a priorit či podmínek výběru 

výsledné varianty. 
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3 Studie proveditelnosti elektronického obchodu ve výrobním 

podniku 

 

3.1 Představení projektu 

V rámci této studie byl analyzován projekt rozšíření prodeje podniku. Jedná se o  

podnik se zabývající se prodejem hutního materiálu. Firma uvažuje o zavedení E-shopu, který 

by rozšířil její portfolio nabízených produktů. V současné době se společnost orientuje 

převážně  na český trh a českého zákazníka, ale do budoucna uvažuje o rozšíření prodeje také 

na zahraniční trhy. 

Strategie podpory odbytu bude postavena na několika základních pilířích. Prvním 

z nich je stálá klientela a druhým pilířem je získání nových zákazníků, právě prostřednictvím 

internetového obchodu. V blízkém i vzdáleném okolí sídlí velké množství společností i 

jednotlivců, které je možno oslovit. 

E-shop bude podporován pomocí inzerce v tištěných médiích a zároveň bude kladen 

důraz na promyšlený systém podpory odbytu v podobě internetového marketingu. 

 Realizací projektu by mělo dojít k naplnění těchto cílů: 

 zvýšení počtu zákazníků 

 propagace a zviditelnění firmy 

 

3.2 Popis podstaty  projektu a jeho etap  

Studie byla vypracována za účelem zjištění ekonomické výhodnosti zavedení 

elektronického obchodu ve výrobním podniku. Cílem zavedení elektronického obchodu je 

především podpora prodeje daného podniku a zviditelnění firmy. Aby tyto cíle byly naplněny, 

bude potřeba vybudovat technologickou infrastrukturu – nákup hardwarových a softwarových 

technologií. Projekt lze rozdělit do 3 fází. 

První etapou je etapa předinvestiční. Hlavními aktivitami této etapy je analýza trhu a 

odhad poptávky. Součástí této etapy je také marketingový mix, tedy informace o produktu, 

cenách, možnostech propagace a distribuce. Dále lze do této etapy zahrnout analýzu rizik, 

tedy specifikování a vyhodnocení rizik  ohrožující nebo narušující realizaci projektu. 

Druhou etapou je etapa investiční. Základními aktivitami této etapy je pořízení a 

instalace technologií, které jsou nezbytné pro technické zajištění projektu, tedy náklady na 



25 

 

pořízení investičního majetku (internetový server, PC, tiskárny, kopírky a dalšího vybavení 

nezbytného k provozu elektronického obchodu. 

Třetí etapou je fáze provozní, která zahrnuje především mzdové náklady na 

zaměstnance, náklady na zajištění reklamy, na provoz  technologií a další náklady nezbytné 

k provozu elektronického obchodu. 

 

3.3  Analýza trhu, odhad poptávky  

Internetový trh je velmi široký. Ať už bude společnost prodávat libovolný produkt či 

službu, vždy bude existovat mnoho potencionálních zákazníků. V tom spočívá obrovská 

výhoda internetového obchodu oproti kamenným prodejnám. E-shop většinou nabízí své 

zboží po celém kraji, státě či dokonce světě. Oproti tomu na celém světě existuje pouze 

minimum kamenných prodejen, za kterými by zákazníci dojížděli velké vzdálenosti. 

Nakupování po internetu je u nás stále oblíbenější a dá se očekávat, že se zájem bude 

stále zvyšovat. To ostatně dokládá i příloha č.1 této práce.  Společnost lákají nižší ceny téměř 

všech druhů zboží v porovnání s nákupem v kamenném obchodě, možnost rychlého srovnání 

zboží a získání informací o tomto zboží na stránkách obchodů. Nezanedbatelná je i úspora 

času a možnost nakupovat v jakoukoli denní či noční dobu. Proto se neustále zvyšuje počet 

uživatelů internetu a také počet nakupujících on-line a to i mezi podniky. 
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Obr. 3.1 Podniky nakupující elektronicky. Zdroj: Český statistický úřad. Využívání informačních a  

komunikačních technologií v podnikatelském sektoru 2012.    

 

V roce 2005 zadalo v ČR elektronickou objednávku tzn. elektronicky nakoupilo 27% 

podniků. Podíl takto nakupujících podniků v průběhu let neustále narůstá. V roce 2007 

nakupovalo elektronicky  již 29% podniků.  V  roce 2010 v České republice elektronicky 
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nakoupilo 42 % podniků, čímž došlo k šestiprocentnímu meziročnímu nárůstu tohoto 

ukazatele a v roce 2011 činil tento ukazatel již 44 %. 

Na trhu však existuje poměrně velmi silná konkurence. Jestliže je firma schopna 

nabízet a prodávat své produkty po celé republice, musí počítat s tím, že nebude jediná a 

naopak takových firem bude mnohem více, než v kraji, kde tato společnost sídlí. 
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Obr. 3.2 Podniky prodávající elektronicky. Zdroj: Český statistický úřad. Využívání informačních a 

komunikačních technologií v podnikatelském sektoru 2012.   

 

Procento podniků v ČR prodávajících elektronicky je již tradičně nižší než procento 

podniků elektronicky nakupujících, avšak stejně jako v případě elektronických nákupů 

zaznamenáváme i u prodejů v průběhu sledovaných let nárůst.  V roce 2005 přijalo 

elektronickou objednávku 9 % podniků,  roce 2007 15 % podniků a v roce 2009 již 21 % 

podniků. V letech 2010 a 2011 byl počet podniků prodávajících elektronicky podobný. Je 

však potřeba se také zmínit, že u elektronických nákupů je podíl podniků prodávajících přes 

internet nebo jiné počítačové sítě u nás vyšší než v průměru EU27. 

Při analýze trhu je také důležité zhodnotit, jaké podnikatelské příležitosti a naopak 

také hrozby je možno na trhu očekávat. Pro toto zhodnocení byla použita Swot analýza, tedy 

analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb zobrazená v následující tabulce. 

 

 

 

 

 



27 

 

Swot analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

- vysoká informovanost o zboží, 

- serióznost, 

- specializace, 

- zvýšení podílu na trhu. 

- povědomí u zákazníků 

-  počáteční nedostatečná velikost 

nabídky, 

- slabé povědomí o konkurenci 

 

Příležitosti Hrozby 

- zvyšující se počet podniků 

nakupujících on-line 

- možnost rozšíření podniku 

- velká poptávka po zboží, 

 

- rostoucí zájem o podnikání přes 

internet 

- silná konkurence 

- růst cen vstupů. 

Tab. 3.1 Swot analýza. Zpracování vlastní. 

 

I když je konkurence v oblasti, ve které společnost působí veliká a firem v této oblasti 

je mnoho a nové stále přibývají,  šance na proražení na trhu jsou i přesto velmi slibné, protože  

se neustále zvyšuje počet nákupů podniků uskutečněných elektronicky a dá se očekávat, že 

tento počet bude i nadále narůstat. V případě úspěšného zvládnutí prezentace, by tak mohla 

společnost získat nezanedbatelný podíl na trhu a získat také významnou konkurenční výhodu, 

protože ne každá firma i v dnešní internetové době využívá prodej přes počítačové sítě.  

 

3.4 Marketingový mix 

Tato část projektu je velmi důležitá. Marketing a způsob získávání a udržování 

zákazníků je velmi náročnou oblastí. Ve studii bude použita koncepce koncepce „4P“, která 

je nejznámější a v praxi nejužívanější. Jedná se o tyto čtyři proměnné: výrobek, cena, 

distribuce a propagace. 

 

3.4.1 Produkt 

Bezproblémový chod internetového obchodu bude zabezpečen službou WEBczech, 

což je jeden z nejúspěšnějších systémů pro výstavbu a provoz vlastního elektronického 

obchodu. Tento systém nyní v České republice používá více než 3000 zákazníků z řad firem i 

živnostníků. Uživatel si samostatně vytvoří pomocí interního systému obchod podle svých 



28 

 

představ. K dispozici má předdefinované grafické šablony nebo může použít vlastní grafický 

návrh. Služba Webczech byla vybrána záměrně, jelikož nabízí oproti konkurenčním firmám 

nadstandardní služby, za které by jinak musel uživatel doplácet. Jedná se například o 

špičkovou optimalizaci pro vyhledavače, rozesílání emailů registrovaným zákazníkům, 

skladovou evidenci, import dat od dodavatelů, automatickou aktualizaci ceníků od 

dodavatelů, generování reklamních bannerů, dealerský program, prominutí poplatků za 

dopravu, správa uživatelů administrace a mnoho dalších. Cena se pohybuje kolem 10 000 

měsíčně a je v ní také zahrnuta základní SEO optimalizace, možnost začlenění produktů na 

webové servery Zboží.cz a Heuréka.cz. Služba WEBczech zahrnuje: 

- registraci do katalogů, 

- link buildink, 

- správu PPC kampaní, 

- tvorbu či úpravu firemní stránky na Facebooku, 

- SEO poradenství a konzultace, 

- vedení podrobných statistik a zasílání reportů 

 

Díky systému Webczech je zajištěna bezvadná orientace na stránkách, což je pro 

potenciálního zákazníka obrovským přínosem. Nebude tedy muset dlouze a složitě vyhledávat 

požadovaný produkt. Veškeré položky jsou přehledně seřazeny do jednotlivých kategorií. U 

každého výrobku bude možnost výběru z několika druhů. V detailních popisech budou 

uvedeny rozměry, druh a jakost materiálu, hmotnost balení, certifikace a možnosti použití. 

 

Neméně důležitou záležitostí je design, tedy vzhled internetového obchodu. Studie 

použitelnosti webu ukazují na fakt, že lidé hledají především obsah. Jakmile se jim načte 

nová stránka, prohlédnou očima hlavní oblast stránky a hledají nadpisy a jiné indikátory 

toho, o čem stránka je. Teprve poté, když zjistí, že je obsah nezajímá, začnou studovat 

navigaci okolo obsahu a přemýšlet, kam půjdou nyní. Design obchodu byl navrhnut tak, 

aby zaujal zákazníka ihned na první pohled. Navíc ke každé nabídce bude možno vložit 

neomezený počet fotografií nebo také animaci obrázků, ze kterých systém udělá automatickou 

prezentaci, což umožní prezentovat nabídku v maximálně přitažlivé podobě. Systém dále 

bude obsahovat zcela novou technologii vykreslování písma, takže všechny písmena 
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v nadpisech budou perfektně a do detailu vykreslena a budou vypadat jako obrázek vytvořený 

v grafickém editoru. 

 

Design stránky e-shopu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3   Design stránky e-shopu. Zpracování vlastní 
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1. Logo firmy 

2. Vše o nás 

3. Hledaný výraz 

4. Vrchní menu 

5. Kategorie zboží 

6. Hlavní obsah 

7. Přihlašování  

8. Nákupní košík 

9. Prostor pro reklamu 

10. Telefonní kontakty 

 

3.4.2 Cena 

Narůstající obliba srovnávačů zboží způsobila obecnou představu, že cena je hlavním 

faktorem při rozhodování o nákupu. Cena určitě hraje významnou roli, ale není to jediný a už 

vůbec ne převažující faktor, protože  ne všichni zákazníci se rozhodují podle ceny a při 

nákupech v e-shopech zvažují i jiné faktory.  

Pokud si zákazník chce něco koupit, očekává také, že firma mu zboží dodá v co 

nejkratším termínu, v představě zákazníka tedy ihned. Zákazníci proto sledují a ověřují 

informace o tom, zda je zboží skladem a ihned k dodání. A právě na tom by chtěl podnik 

postavil svůj business. 

Výše ceny produktů tedy nebude muset být nutně upravována podle cen 

konkurenčních firem, ale bude nastavena tak jako doposud a cílem cenové strategie bude 

udržovat ceny co nejdéle na stejné úrovni, případně je zvyšovat pouze o růst nákladů. 

Pro firmu je také důležité vědět, které platby na internetu jsou zákazníky více 

preferovány a které naopak vůbec nevyužívají. Za nejlepší způsoby platby při nákupu na 

internetu považují Češi platbu dobírkou a bankovním převodem. 

Co se týká platby, tak bude mít kupující možnost výběru z následujících možností: 

- platba na účet předem 

Při této platbě bude cena dopravy nižší zhruba o 40,- Kč, jelikož odpadají 

náklady na dobírkovou poukázku. Tato varianta je sice cenově výhodnější pro zákazníka, 

nicméně doba dodání je delší, protože firma zboží vyexpeduje až po připsání částky na 

účet. 
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- Platba dobírkou 

Zákazník zaplatí celou částku až na místě doručení. Výhodou pro zákazníka je okamžité 

vyexpedování zásilky. 

- Platba v hotovosti 

Tato varianta je uskutečnitelná pouze při osobním předání v prodejně. 

- Platba prostřednictvím elektronické kreditní karty 

Tato platba začíná být velmi využívána, jedná se o rychlou a bezproblémovou platební kartu. 

 

3.4.3 Propagace 

Snem každého provozovatele je přilákat do svého internetového obchodu co nejvíc 

koupěchtivých zákazníků, kteří nejen že si u nás nakoupí, ale ještě náš internetový obchod 

doporučí a tak se bude s použitím sociálních sítí šířit dobrá pověst e-shopu.  A jak tohoto 

dosáhnout? K dispozici máme několik forem propagací: 

 SEO optimalizace. Marketing na internetu se tedy týká především metody jak si 

zajistit nejlepší pozici ve výsledcích hledání internetových vyhledávačů na konkrétní 

dotazy uživatelů. Aby stránky společnosti byly vidět, je třeba je optimalizovat. Každý 

vyhledávač má svůj vlastní způsob vyhledávání nových informací na internetu, jejich 

indexování a následné řazení při dotazu od uživatele. Proto by optimalizace měla být 

základem každého e-shopu, neboť kvalitní optimalizace pro vyhledavače znamená 

zvýšení kvality obsahu a následně prodejů. 

 PPC reklama neboli reklama placená za proklik. PPC reklama je jednou 

z nejúčinnějších forem marketingové komunikace na internetu. Vysoká účinnost se 

projevuje nejen v relativně nízké ceně této reklamy, ale také ve skutečně přesném 

cílení na konkrétní zákazníky, což je u výrobního podniku velmi důležité, vzhledem 

ke specifickému sortimentu. Možnost svázat zobrazení reklamy s tím co lidé na 

internetu hledají, znamená vysokou pravděpodobnost získání návštěvníků a následně 

zákazníků. Navíc zobrazení reklamy zadavatele ještě nic nestojí, teprve když na 

reklamu uživatel poklepe, pak je odpočítána určitá částka. Firma tedy již nemusí platit 

za všechny kdo uvidí její reklamu, ale pouze za ty, které tato reklama skutečně zajímá. 

Tato reklama není zobrazována jen ve výsledcích hledání, ale také na spoustě 

tématických webů a díky tomu tato reklama nabízí obrovské možnosti oslovit 

konkrétní skupinu uživatelů. Výhody PPC reklamy: 
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- platí se jen za návštěvníka 

- cílení je velmi přesné 

- kampaně jsou pod důkladnou kontrolou 

- vyhodnocení přínosů je snadné 

 Zápisy do katalogů slouží jednak k tomu, aby lidé firmu a její produkty našli a také se 

tímto způsobem získávají zpětné odkazy. V našem případě máme na mysli hlavně 

zápisy do katalogů typu firmy.cz apod. Zápis do tohoto katalogu má velký význam. 

Zaplacením za zápis se firma posune ve zvolené kategorii na vyšší místa ve 

vyhledávání. Výhodou těchto katalogů je měřitelnost výsledků a proto doporučuji u 

zápisů do katalogů provést vyhodnocení fungování po 3 až 6 měsících a na základě 

vyhodnocení provést změny. 

 Reklama mimo internet je neméně důležitá. Většina firem zapomíná propagovat e-

shop mimo internet, čímž omezují budování značky. Firma může využít mnoho 

možností např: 

- informace na prodejně, prostřednictvím letáků, tiskovin, atd. 

- outdorová reklama 

-  reklama v médiích 

 

3.4.4 Distribuce 

Co se týká distribuce, zákazník bude mít k dispozici následující způsoby odběru: 

 expresní dopravní služba PPL 

Společnost PPL patří k nejznámějším tuzemským společnostem v oblasti doručování 

expresních zásilek. Výhodou je doručení do 24 hodin. Výhodou je doručení zásilky do 24 

hodin. Před doručením zásilky je zákazník vždy dopředu telefonicky kontaktován, aby byl 

dohodnut konkrétní čas pro předání. Zásilky jsou monitorovány. Každá zásilka je opatřena 

čárovým kódem a díky několika skenům v průběhu přepravy jsou zásilky pod neustálou 

kontrolou. Cestu zásilky lze sledovat pomocí systému Tracing and Tracking  na internetu a 

mobilním telefonu. Zákazníkům jsou zároveň posílány statistické výstupy se stavem 

jednotlivých zakázek včetně vyhodnocení kvality doručení.[18] 
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 Česká pošta 

Jedná se o státní podnik s dlouholetou tradicí a dobrými referencemi. Česká pošta 

umožňuje dovoz formou obchodního balíku nebo kurýrní služby. Dodání obchodního balíku 

garantuje pošta nejpozději následující pracovní den po dni podání. Balíky větších nebo 

nepravidelných rozměrů jsou dodány nejpozději druhý pracovní den po dni podání. V 

obchodním balíku lze přepravovat věci do hodnoty 100 000,- Kč. Kurýrní služba je určena 

pro nejrychlejší možný způsob doručení. Časový limit pro doručení od převzetí zásilky se 

pohybuje od 2 do 8 hodin, podle okresu. Česká pošta neoznamuje příjezd dopředu. Rozvoz 

probíhá individuálně. Pokud se nepodařilo zastihnout příjemce, bude mu do schránky vloženo 

písemné oznámení o nezastižení. Na základě tohoto oznámení si zásilku může převzít na 

příslušné poště nebo si telefonicky zajistí dovoz v jiný den. Ceny se odvíjejí na základě 

hmotnosti balíku a požadovaných službách.[19] 

 

 Osobní odběr 

Pokud zákazník zvolí tento způsob, může si pro zboží přijet ihned, jakmile dostane 

oznámení formou textové zprávy nebo e-mailu. Tento způsob využívají nejčastěji místní 

zákazníci, kteří přesně vědí, co chtějí. Výhodou zadání objednávky přes internet je úspora 

času a ověření dostupnosti zboží. 

 

3.5 Management projektu a řízení lidských zdrojů 

Na začátku projektu bude nutno stanovit tým, který se bude podílet na realizaci e-

shopu. K zajištění provozu internetového obchodu bude nutno zajistit kvalifikovaný personál, 

tedy takové pracovníky, kteří mají zkušenosti s vývojem internetových obchodů, redakčních 

systémů a webových stránek. Je velmi důležité určit zodpovědné osoby a jejich kompetence 

pro jednotlivé oblasti. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4 Organizační schéma elektronického obchodu. Zpracování vlastní. 

Vedoucí manažer 

Administrátor 

webu 

Pracovníci 

zákaznického centra 
Programátor 
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 Vedoucí manažer – bude mít ve firmě na starost chod informačního systému. Tedy 

shromažďování, sdělování a zpracovávání dat. Jeho úkolem bude starost o hardware, 

software používané techniky. Měl by na starost monitoring  a provoz e-shopu. 

Zároveň bude dohlížet na podřízené pracovníky a zajišťovat jejich školení. Jeho 

pracovní náplní bude také statistické vyhodnocování návštěvnosti a nákupů a 

komunikace s vedením výrobního podniku. 

 Programátor – jeho úkolem bude především testování a následně  nastavení e-shopu 

na firemní databázový systém. Jeho úkolem bude provádění oprav a úprav v průběhu 

provozu e-shopu. 

 Administrátor webu – bude mít na starost úpravu článků obchodních textů, přidávat 

a editovat aktuality, přidávat a mazat položky, podrobovat e-shop kontrole funkčnosti, 

dostupnosti a dohledatelnosti v internetových prohlížečích.  Dále bude administrátor 

vytvářet uživatelské účty zákazníků, může editovat jejich údaje, případně jim nastavit 

procentní slevu a také je vymazávat ze systému.  

 Pracovníci zákaznického centra – budou zodpovědní za vyřizování objednávek a 

reklamací zákazníků.  Na starost budou mít také fakturaci a budou v úzké spolupráci 

se skladem výrobního podniku. 

 

Předpokládané mzdové náklady v prvním roce provozu 

Náklad Částka v Kč 

Celkové měsíční mzdy za zaměstnance 149 000 

Celkové měsíční odvody za zaměstnance 50 660 

Celkové měsíční mzdové náklady   199 660 

Celkové roční mzdy za zaměstnance 1 788 000 

Celkové roční odvody za zaměstnance     607 920 

Celkové roční mzdové náklady 2 395 920 

Tab. 3.2 Předpokládané mzdové náklady v prvním roce provozu. Zpracování vlastní. 

 

3.6 Technické a technologické řešení projektu 

V první fázi projektu dojde k pořízení technologií. Tedy nákupu počítačů, monitorů, 

tiskárny a základního vybavení e-shopu. 

Při nákupu počítačů bude brán zřetel na jejich kvalitu. Počítače musejí být výkonné, tak 

aby mohly být připojené na internet 24 hodin denně. Jako hardware těchto počítačů bude 

použit specializovaný hardware optimalizovaný pro potřeby serveru – neustálý běh, přístup 
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mnoha uživatelů najednou, zálohování dat a archivace, požadavky na zvýšenou bezpečnost. 

Softwarové vybavení serveru bude tvořit webový server WEBczech.  

V mé práci uvádím zkrácenou tabulku rozpočtu, ze které jsou zřejmé výdaje v investiční 

fázi. 

Předběžné náklady na technické a technologické prostředky 

Zařízení částka v Kč 

Počítače 41 000 

Monitory 10 000 

Instalace systému  WEBczech 10 000 

Telefony 21 000 

Tiskárna 6 500 

Kancelářský nábytek 64 500 

Kancelářské potřeby 7 500 

Celkem 160 500 

Tab. 3.3 Předběžné náklady na technické a technologické prostředky. Zpracování vlastní. 

 

3.7 Finanční plán a analýza projektu 

3.7.1 Analýza výsledků dosavadního hospodaření podniku 

Před plánováním dalšího vývoje podnikání je vhodné nejprve provézt analýzu 

výsledků dosavadního hospodaření firmy. Proto zde uvádím rozvahu podniku a výkaz zisků a 

ztrát v předešlém roce hospodaření. Oba výkazy byly pro větší přehlednost upraveny. 

Z rozvahy je zřejmé, že většinu aktiv drží podnik v oběžných aktivech, a to především 

v zásobách a krátkodobých pohledávkách. Vlastní kapitál pak tvoří především výsledek 

hospodaření předešlých let. 

Rozvaha podniku 

AKTIVA   PASIVA   

Dlouhodobý hmotný majetek 17 939 Základní kapitál 1 000 

    Rezervní fond 200 

    
Výsledek hospodaření minulých 
let 23 996 

    Výsledek hospodaření 2 872 

Stálá aktiva 17 939 Vlastní kapitál 28 068 

Zásoby 13 340 Rezervy 1 540 

Krátkodobé pohledávky 11 877 Dlouhodobé závazky 2 389 

Krátkodobý finanční majetek 4 013 Krátkodobé závazky 8 507 

    Bankovní úvěry 7 230 

Oběžná aktiva 29 230 Cizí zdroje 19 666 

Časové rozlišení 808 Časové rozlišení 243 

AKTIVA CELKEM 47 977 PASIVA CELKEM 47 977 

Tab. 3.4 Rozvaha podniku. Zdroj: Podnik, upraveno autorem. 
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Z výkazu zisku a ztrát je zřejmé, že žadatel hospodařil v předešlém roce se ziskem 

zhruba 3 533 tis. Kč. Pokud by se i do budoucna udržel v ziskovém hospodaření, nemusel by 

mít problém s financováním projektu elektronického obchodu. 

Výkaz zisků a ztrát  

Název položky částka v tis. Kč 

Tržby za prodej zboží 56 416 

Výkony 35 683 

Tžby z prodeje dlouhodobého majetku 817 

Ostatní provozní výnosy 1 622 

Ostatní finanční výnosy 378 

Výnosy celkem 94 916 

Náklady vynaložené na prodej zboží  38 967 

Výkonová spotřeba 34 611 

Osobní náklady 14 585 

Jiné ostatní náklady 1 779 

Ostatní provozní náklady 258 

Ostatní finanční náklady 1 183 

Náklady celkem 91 383 

Výsledek hospodaření před zdaněním 3 533 

Daň z příjmů za běžnou činnost -661 

Výsledek hospodaření za účetní období 2 872 

Tab.3.5  Výkaz zisků a ztrát. Zdroj: Podnik, upraveno autorem. 

 

Z předchozích výkazů byly spočítány ukazatele rentability a likvidity. Ukazatele 

rentability patří k nejdůležitějším charakteristikám podnikatelské činnosti. Rentabilita nebo 

také výnosnost znamená schopnost dosahovat výnosu na základě vložených prostředků. 

Představují poměr zisku k nějaké základně s jejíž pomocí bylo zisku dosaženo, např. aktivům, 

tržbám, nákladům, výkonům. 

Rentabilita aktiv se považuje za hlavní měřítko rentability celkových zdrojů 

investovaných do podnikání, jeho doporučená hodnota by měla být minimálně 8%. V případě 

našeho podniku činí rentabilita aktiv 7,36%.  

Rentabilita vlastního kapitálu udává zhodnocení vlastního kapitálu, vloženého do 

podnikání. Tento ukazatel je důležitý pro vlastníky společnosti a pro budoucí investory a jeho 

výše by měla činit minimálně 10%.  V případě našeho podniku činí rentabilita vlastního 

kapitálu 10,23 %. 
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Rentabilita tržeb vyjadřuje podíl ziskové přirážky na celkových tržbách, přičemž do 

tržeb se započítávají jak tržby z prodeje výrobků a služeb, tak také tržby z prodeje cenných 

papírů a vkladů a tržby z prodeje dlouhodobého majetku. Tento ukazatel je důležitý pro 

srovnání s konkurencí . Hodnota tohoto ukazatele je závislá na odvětví a pohybuje se od 2% 

do 50%, v našem případě činí 3,03%. 

Ukazatele rentability 

Ukazatel rentability Hodnota v % 

Rentabilita aktiv 7,36 

Rentabilita vlastního kapitálu 10,23 

Rentabilita tržeb 3,03 

Tab. 3.6 Ukazatele rentability. Zpracování vlastní. 

 

Likvidita je z pohledu finanční analýzy poměrový ukazatel, který lze definovat jako 

momentální schopnost uhradit splatné závazky. Představuje schopnost podniku přeměnit 

oběžný majetek na platební prostředky nutné k úhradě závazků. Doporučená hodnota pro 

běžnou likviditu se liší v závislosti na autorovi. Někteří autoři uvádějí jako optimum 1,8 až 

2,5, jinde je pro průmyslové podniky uváděná hodnota 1,5. V našem podniku činí běžná 

likvidita 3,44. Dále je spočítána pohotová likvidita, která z výpočtu vylučuje zásoby. 

U společností, které se zabývají službami, je pohotová likvidita téměř identická jako běžná 

likvidita. U výrobních podniků se naopak tato hodnota může poměrně podstatně lišit. 

Doporučená hodnota běžné likvidity se pohybuje mezi 1 a 1,5. V našem případě je pohotová 

likvidita 1,88. Podnik je tedy schopen splácet své závazky. 

 

Ukazatel likvidity Hodnota  

Běžná likvidita 3,44 

Pohotová likvidita 1,87 

Tab. 3.7 Ukazatele likvidity. Zpracování vlastní. 

 

Dle analýzy dosavadních výsledků hospodaření podniku, lze tedy usoudit, že podnik je 

v dobrém finančním zdraví a případná investice do zavedení elektronického obchodu by 

neměla znamenat závažnější ekonomické riziko do budoucna. 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_anal%C3%BDza
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3.7.2 Finanční plán nákladů 

Projekt bude kryt vlastními zdroji podniku. Výdaje v investiční fázi jsou zmíněny v 

tabulce 4.7 v kapitole technické a technologické řešení projektu. V provozní fázi jsou 

předpokládány náklady na zajištění chodu e-shopu. Jedná se zejména o náklady za energii,  

reklamu, mzdy zaměstnanců, webový server WEBchzech a další výdaje nezbytné pro provoz 

e-shopu. Protože jen stěží může žadatel vidět do budoucna, je zapotřebí plán výdajů 

v provozní fázi neustále přizpůsobovat vývoji daných cen.  

 

Předpokládané měsíční náklady na projekt v provozní fázi 

Druh nákladu Částka v Kč 

Mzdové náklady na zaměstnance 199 660 

Reklama 7 500 

WEBczech 10 000 

Připojení k internetu 550 

Spotřeba elektrické energie 3 500 

Telefony 4 500 

Provoz kopírky a tiskárny 3 000 

Nákup kancelářských potřeb 1 000 

Provozní náklady celkem 229 710 

Tab. 3.8 Předpokládané měsíční náklady na projekt v provozní fázi. Zpracování vlastní. 

 

Následující uvedená tabulka je určena pro zjištění celkové potřeby finančních prostředků na 

projekt elektronického obchodu.  

 

Celkové náklady na projekt za 1rok 

Druh nákladu Kč 

Náklady v investiční fázi 160 500 

Náklady v provozní fázi 2 756 520 

Náklady celkem 2 917 020 

Tab. 3.9 Celkové náklady na projekt. Zpracování vlastní. 

 

3.7.3 Celkové zhodnocení finanční analýzy 

Finanční analýzou vypracovanou v této kapitole bylo zjištěno, že vstupní investiční 

výdaje na založení podniku byly určeny ve výši 160 500 Kč.  Tyto náklady mohou být 

pokryty z vlastního kapitálu společnosti. Odhadované provozní měsíční náklady podniku byly 

určeny ve výši 229 710 Kč. Tyto náklady budou pokrývány z tržeb společnosti. Celkové 

náklady na projekt za rok by činily 2 917 020 Kč. Lze tedy předpokládat, že celkové roční 
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náklady na projekt by mohly být pokryty ziskem společnosti, a to i za předpokladu, že by 

uvedený projekt elektronického obchodu nevykazoval žádný příjem. Navíc předpoklad, že by 

elektronický obchod vykazoval nulový příjem je nereálný, protože lze očekávat, že zavedením 

internetového obchodu dojde k propagaci a zviditelnění firmy, a tudíž by mělo dojít 

k navýšení počtu zákazníků firmy a tedy i k navýšení  jejího příjmu. 

 Lze tedy vyvodit závěr, že projekt je na dané zkušební období 1 roku udržitelný a 

podnik by se tedy v průběhu zkušební doby provozu elektronického obchodu neměl dostat do 

ekonomických problémů. 

 

3.8 Analýza a řízení rizik 

Analýza rizik je prvním krokem ke snižování rizika. Lze ji chápat jako proces definování 

hrozeb, tedy stanovení rizik, jejich závažnosti a pravděpodobnosti uskutečnění. Daná rizika se 

snažíme vymezit na základě jejich posouzení ve vztahu k hrozbám, úrovni zranitelností a 

navrhovaných protiopatření. 

Tato kapitola tedy specifikuje, klasifikuje a vyhodnocuje rizika ohrožující nebo 

narušující realizaci projektu. 

 

3.8.1 Marketingová rizika 

 Nedostatek poptávky po výrobcích- vzhledem ke specifickému sortimentu nelze toto 

riziko příliš ovlivnit. V krátkodobém horizontu však není předpoklad, že by klesala 

poptávka po výrobcích výrobních podniků. 

 Propagace e-shopu- jedná se o součást rizika navazující na riziko nedostatku 

poptávky. Při internetovém podnikání velmi rozhoduje vzhled e-shopu, jeho reference, 

snadná orientace na stránkách, ale také dostatek informací o produktu i prodejci. Design e-

shopu bude navrhnut tak, aby zaujal zákazníka na první pohled. Stránky budou přehledné, 

budou zde informace o firmě, dané produkty bude snadné vyhledat, navíc u každého 

produktu bude uveden detailní popis, včetně rozměrů a technických parametrů. Dalším 

významným faktorem, který přispívá k prodeji je v umístění na vyhledavači. Podnik 

by proto měl sledovat návštěvnost svého e-shopu, ale také návštěvnost e-shopů 

konkurenčních a v případě zhoršení návštěvnosti stránky optimalizovat. 

 Prosazení se v konkurenci na trhu- konkurentů v případě internetového obchodování 

je mnoho, hlavně díky snadnému porovnávání nabídky. Výhodou pro podnik však je, 
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že může snadno porovnávat ceny jednotlivého zboží a přehodnocovat tak ceny 

nabízených produktů vzhledem ke konkurenci. K udržení stávajících zákazníků by také 

mohlo přispět poskytnutí slevy v případě dalšího nákupu, což by vedlo k vybudování 

věrné klientely. 

 Nedostatečně kvalifikovaní pracovníci – toto riziko je rovněž minimální, neboť 

v současné době je na trhu práce mnoho kvalifikovaných pracovníků. Navíc před 

spuštěním e-shopu bude jeho obsluha řádně a odborně proškolená. 

 

3.8.2 Finanční rizika 

 Nedostatek finančních prostředků – toto riziko lze zhodnotit jako minimální, neboť 

elektronický obchod  bude alespoň z počátku financován ze zisku společnosti. 

 Nadměrné či nedostatečné zásoby produktů - zásoby produktů by měli být v optimální 

úrovni. Riziko jejich přílišného nebo naopak nedostatečného množství může být pro 

firmu velmi riskantní.  V případě přílišného množství zásob spočívá riziko v tom, že 

zákazníci o dané zboží projeví malý zájem a společnost pak má v těchto zásobách 

vázaný kapitál. V případě nedostatečného množství může nastat situace, kdy společnost 

obdrží větší objednávku, která obsahuje zboží, jež není aktuálně skladem. Pak se ovšem 

může stát, že zákazník ztratí o zboží zájem. Proto firma bude muset vysledovat, které 

výrobky se nejvíce prodávají a u těchto výrobků začít držet skladem optimální výši zásob. 

 

3.8.3 Celkové zhodnocení rizik 

Pro vyhodnocení rizik byla sestavena tabulka s rozdělením rizik do 4 kategorií a následně byla 

konkrétní rizika projektu do těchto kategorií začleněna. 

 

Kvalitativní kategorie rizika 

Kategorie rizika Opatření použitá pro příslušnou kategorii 

nepatrná –  

Lze ho přijmout uroveň 1 

velmi malá – Lze ho přijmout, ale je nutné věnovat zvýšenou pozornost vývoji 
situace úroveň 2 

poměrně velká –  
úroveň 3 

Smí být přijato je pokud je eliminace rizika prakticky nedosažitelná 
či neúměrně nákladná 

vysoká – 

Musí být odstraněno úroveň 4 

Tab. 3.10 Kvalitativní kategorie rizika. Zdroj: NĚMEC, Vladimír. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2002.182 s. ISBN 80-247-0392-0. Zpracování vlastní. 
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Rizika a jejich zatřídění 

Popis rizika Úroveň rizika 

Marketingová rizika   

Nedostatek poptávky po výrobcích 2 - velmi malá 

Propagace e-shopu 2 - velmi malá 

Prosazení se v konkurenci na trhu 2 -velmi malá 

Nedostatečně kvalifikovaní pracovníci 1- nepatrná 

Finanční rizika   

Nedostatek finančních prostředků 1- nepatrná 

Nadměrné či nedostatečné zásoby produktů 2- velmi malá 

Tab. 3.11 Rizika a jejich zatřídění. Zpracování vlastní. 

 

Rizika u tohoto projektu se nijak neliší od rizik u jiných podobných projektů. Proto je tedy 

z tohoto pohledu možné považovat projekt za bezproblémový. 

 

 

3.9 Harmonogram projektu 

Po zpracování studie proveditelnosti musí být projekt zhodnocen a schválen. V další 

etapě bude následovat výběr technologických zařízení, jejich nákup a instalace. Dále bude 

probíhat výběr kvalifikovaného personálu, jeho zaškolení a seznámení se s provozem 

společnosti. 

Před zpřístupněním e-shopu veřejnosti je nutné projít několika fázemi vývoje, od 

základního naprogramování až po velmi důležitý  testovací provoz. Pro naprogramování firma 

stanovila 2 měsíční období. V tomto období bude zodpovědný zaměstnanec zkoušet všechny 

parametry a  řešit s programátorem případné chyby. Důležitým krokem bude také nahrání 

všech potřebných dat do databáze e-shopu. 

Po vytvoření základního fungujícího programu bude zahájen testovací provoz, neboť 

systém i když je kompletní, není vyzkoušený v ostrém provozu. 

Poté programátor nastaví e-shop na firemní server, bude následovat zkouška systému  a  e-

shop bude zpřístupněn veřejnosti. 
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Časový harmonogram projektu 

Aktivita 2013             

  
1. 
měsíc 

2. 
měsíc 

3. 
měsíc 

4. 
měsíc 

5. 
měsíc 

6. 
měsíc 

7. 
měsíc 

Zadání a zpracování studie proveditelnosti               

Zhodnocení a konečné rozhodnutí               

Vybavení potřebnou technologií               

Personální zajištění projektu               

Základní naprogramování               

Testovací provoz               

Zahájení provozu               

Tab. 3.12 Časový harmonogram projektu. Zpracování vlastní. 

 

 

3.10 Závěrečné shrnující hodnocení projektu 

Závěrem je nutno provézt celkové zhodnocení projektu a jeho realizovatelnost. Byla 

provedena analýzy trhu, ze které je zřejmé, že zavedení elektronického podniku ve firmě je 

přínosné, protože se neustále zvyšují počty podniků prodávajících elektronicky a taktéž roste 

počet podniků i uživatelů, kteří elektronicky nakupují. Jelikož nakupování po internetu je u 

nás stále oblíbenější a dá se očekávat, že se zájem bude stále zvyšovat.   

Dalším významným důvodem ke zřízení e-shopu je jeho relativně nízká finanční 

nákladnost. V investiční fázi projektu proběhnou převážně výdaje spojené s nákupem 

zařízení, nezbytného pro provoz elektronického obchodu. Tyto výdaje budou hrazeny 

z vlastních zdrojů společnosti. Výdaje v provozní fázi budou taktéž hrazeny z vlastních 

finančních prostředků. Z hodnot finanční analýzy vyplývá, že projekt je realizovatelný a lze 

předpokládat, že vložené prostředky na provoz elektronického obchodu se podniku vrátí. 

Rizika, kterým bude podnik v průběhu realizace projektu čelit, nijak nevybočují z těch, 

která jsou daný typ projektu běžná. Výskyt rizik je málo pravděpodobný a podnik je schopen 

je zvládnout bez vážnějších problému. 

Podniku by tento e-shop umožnil velkou velkou variabilitu nejen v oblasti zboží, cen, 

slev, ale také informací pro zákazníky, jako jsou například novinky uváděné na trh nebo 

stránky týkající se zákaznických služeb. Nejdůležitější však v této oblasti bude neustálá 

aktualizace cen, zboží i informací. E-shop bude rovněž nabízet nakupování s registrací i bez 

registrace, s tím že registrovaní stálí zákazníci budou bonifikování finančními výhodami. 

Dalšími výhodami založení internetového obchodu bude: 
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 možnost pokrytí po celé ČR 

 větší možnosti reklamy a tím získání většího počtu zákazníků 

 úspora nákladů , které vznikají při založení živnosti 

 úspora nákladů , protože odpadá  placení nájemného skladových prostor (zboží bude 

v dosavadním skladu) 
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Závěr 

Studie proveditelnosti je nástrojem pro zdůvodnění budoucí investic do určitého 

projektu z ekonomického a technického hlediska. Jejím cílem je poskytnout odpovědi na 

otázku, jestli byly správně stanoveny potřebné finanční prostředky na daný projekt, zdali byla 

prokázána udržitelnost investice a byla identifikována rizika. Proto v momentě, kdy jsou 

podnikatelské subjekty postaveny před rozhodnutí, zda realizovat určitý investiční záměr, či 

vybrat vhodnou variantu realizace, často využívají právě studii proveditelnosti. 

Cílem mé diplomové práce bylo ověřit proveditelnost podnikatelského záměru 

výrobního podniku. Tímto záměrem bylo zavedení elektronického obchodu. První část práce 

je proto krátce zaměřena na elektronické obchodování.  

V druhé části jsou popsány základní pojmy projektového řízení, jako projekt, 

projektový management či projektový tým. Na tyto pojmy navazuje teoretický postup 

vypracování samotné studie proveditelnosti.  

Předmětem praktické části je založení internetového obchodu ve výrobním podniku a 

ověření jeho realizovatelnosti. Pro tento účel byla vypracována finanční analýza, jejíž součástí 

byla finanční kalkulace nákladů na zprovoznění elektronického obchodu. V závěru práce byla 

také zpracována analýza rizik, ze které vyplynulo že rizika u tohoto projektu se nijak neliší od 

rizik u jiných podobných projektů a  proto je tedy z tohoto pohledu možné považovat projekt za 

bezproblémový.  

Po vyhotovení dané studie proveditelnosti a ověření jednotlivých oblastí lze zhodnotit, 

že projekt zavedení elektronického obchodu ve výrobním podniku je realizovatelný a měl by 

mít šanci na úspěch. 

Přínos mé diplomové práce spatřuji ve zhotovení konkrétního podnikatelského 

záměru, jehož realizovatelnost byla v průběhu práce prokázána. Tato práce by rovněž mohla 

být přínosem pro projekty podobného charakteru. 
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Seznam zkratek 

B2B  Business to Business 

B2C  Business to Consumer 

ICT  Informační a komunikační technologie 

WWW  World Wide Web 
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Seznam příloh 

 
Příloha č.1 

 
 Jednotlivci nakupující přes internet, vývoj v letech 2007 až 2012.. 

Tabulka 29: Jednotlivci nakupující přes internet, vývoj v letech 2007 až 2012   

      %
1)

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celkem 16+ 15,3  21,0  22,0  25,4  28,0  30,6  

Pohlaví             

muži 18,3  24,5  25,3  28,0  29,0  31,5  

ženy 12,5  17,7  18,8  23,0  26,9  29,8  

Věková skupina             

16–24 let 22,9  35,0  31,7  38,8  40,5  46,3  

25–34 let 25,1  35,6  37,9  44,5  48,0  54,3  

35–44 let 21,5  26,0  30,1  34,7  39,3  43,1  

45–54 let 13,7  18,7  18,4  22,1  25,3  27,9  

55–64 let 6,9  9,6  11,3  10,5  13,1  15,7  

65–74 let 2,2  2,3  3,5  4,1  5,7  4,3  

75+ . . . 1,5  0,8  . 

Vzdělání (25+)             

základní 0,6  2,9  2,1  4,2  5,4  6,0  

střední bez maturity 6,4  12,4  12,5  14,0  16,4  18,7  

střední s maturitou 22,5  25,2  28,5  32,7  32,9  38,5  

vysokoškolské 32,6  40,3  41,5  43,8  51,3  50,7  

Zaměstnanecký status             

zaměstnaní 20,2  27,2  28,2  32,7  35,9  39,8  

nezaměstnaní 8,8  11,5  18,2  39,7  25,7  25,7  

studenti 25,9  36,8  34,1  40,7  40,9  46,9  

starobní důchodci 2,0  2,3  2,8  3,7  4,4  4,2  

 
Zdroj dostupný na WWW:http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/9701-12-r_2012-0304 


