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1 Úvod 

Většina úspěšných firem, a to zejména v oblasti retailu, tedy maloobchodu, či e-

commerce přemýšlí nad rozšiřováním svého businessu. Jednak je to dáno menší 

náročností na zdroje než má např. výroba, stavebnictví, či jiné obory, a také je to 

příležitost, která může akcelerovat růst firmy, která by jinak získávala podíl na jednom 

lokálním trhu příliš dlouho, ať už z důvodů velké konkurence, či omezených prostředků. 

Jedním z logických kroků je rozhodně přenesení dosavadního know-how za hranice 

země. Pokud se podíváme na český trh, tak téměř všechny velké e-shopy a nákupní galerie 

do nějaké míry expandovaly. Příkladem uvedu Alza.cz, Mall.cz, Datart.cz a z klasických 

retailových firem, které přešly částečně do on-line prostředí je asi nejlepším příkladem 

Lidl. 

Nejčastějším a nejběžnějším místem pro expanzi je Slovensko. Je to dáno jazykovou 

blízkostí a rovněž tím, že oba národy akceptují zákaznickou podporu v druhém jazyce. 

Menší je i bariéra při překládání textů. Expanzi na Slovensko sledovaná společnost 

realizovala v uplynulém roce a v této práci bude možné využít osobní zkušenosti takto 

získané. 

Tématem práce je vstup firmy Adam Holman, jež aktuálně provozuje dva e-shopy 

(iocel.cz a iocel.sk) na další zahraniční trh. Firma se zabývá prodejem doplňků a šperků 

pro ženy, muže i děti. Prodává primárně šperky ze stříbra, oceli a kůže, a to pod privátními 

značkami Linda’s Jewelry a Sam’s Artisans. 

Značnou výhodou firmy při expanzi je možnost získání úspor z rozsahu. Pro tento typ 

podnikání a konkrétně uváděný sortiment je výhodou nízká hmotnost a rovněž nízká 

volumetrická hmotnost. Vzhledem k možnosti využívat nadnárodní logistické služby 

není minimálně při expanzi na nejbližší sousední trhy nutnost zřizovat nový sklad, nebo 

realizovat podnikání formou fullfillmentu, což je využití externí společnosti, která za 

obchodníka realizuje balení a zpětnou logistiku. Dalšími úsporami z rozsahu jsou snížení 

nákladů na obalový materiál díky větším odběrům od dodavatele a také snížením nákladů 

na samotnou výrobu, a to rovněž díky získání objemových slev u výrobce. 

Při expanzi je nutné zohlednit zásadní faktory, které mohou ovlivnit úspěch či neúspěch 

vstupu na daný trh. Může to být jak vnější prostředí firmy, a to zejména konkurence, 

místní zvyklosti a specifika při nákupním procesu, rovněž také kulturní odlišnosti a kupní 

sílu daného národa.  Mimo specifika zaměřující se na poptávající je z hlediska vnějšího 
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prostředí velmi důležité zohlednit i právní náležitosti a zanalyzovat místní legislativu, a 

to minimálně v úzké oblasti, ve které hodlá firma působit. 

Důležitou věcí, kterou je třeba zmínit samostatně, je pro společnost, která působí 

primárně na digitálních platformách, technické vybavení a závislost na dodavateli IT 

systémů a jejich kvalita. V práci provedeme analýzu systému, který firma aktuálně 

využívá, jelikož jde o českou firmu Shoptet, a.s. a zjistíme, jak je tento systém pro expanzi 

vhodný a případně navrhneme alternativy, které půjde pro expanzi využít.  

Z hlediska vnitřního prostředí firmy bude nutné zjistit, zda má firma dostatečný kapitál, 

který je potřebný pro expanzi, zda je personálně dostatečně vybavená a zda má kapacitu 

na samotnou realizaci expanze, a to nejen z hlediska expediční kapacity, ale také napojení 

na vnější prostředí, tedy dodavatelů. Nejhorším scénářem by totiž byla překotná a 

nezvládnutá expanze, která by mohla z důvodu nekvality nenávratně poškodit dobré 

jméno firmy. 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to teoretickou a praktickou.  

K aplikaci metod a využití poznatků z teoretické části je v prvé řadě důležité 

charakterizovat společnost, pro kterou budeme dělat analýzu vstupu na zahraniční trh a 

také její konkurenci. Dále se v teoretické části se pokusím o interpretaci názorů autorů 

odborné literatury souvisejících nejen přímo s expanzí, ale také všeobecně s globalizací 

a marketingem, které s on-line podnikáním úzce souvisí. Práce se rovněž zaměří na 

jednotlivé analýzy (PEST, 4P, SWOT) a jejich vliv na strategické rozhodování a řízení.  

V praktické části si dává práce za cíl popsat odvětví, ve kterém firma působí a analyzovat 

vnější i vnitřní prostředí firmy. Z hlediska vnějšího prostředí se využije analýza PESTL 

a také analýza konkurence. Pro správné pochopení produktu a vyjasnění jeho využití 

využijeme analýzu 4P. Jako závěrečnou analýzu, která shrne jak exogenní, tak endogenní 

prostředí firmy, využijeme SWOT, která nám získané informace pomůže shrnout a na 

základě výsledků této analýzy vyhotovíme souhrnný návrh doporučení a postupu. 

Na základě těchto analýz dojde práce k doporučení, zda expandovat na vybraný 

zahraniční trh, konkrétně Maďarsko, resp. Zdali je daný trh pro expanzi vhodný, jaká jsou 

na něm příležitosti a rizika a zda případné výhody a užitky expanze převažují nad riziky. 
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2 Teoretická východiska pro expanzi podnikání na zahraniční 

trh   

2.1 Charakteristika společnosti Adam Holman 

2.1.1 Profil firmy 

Společnost byla fakticky založena 6.2.2017, kdy došlo k obnovení a rozšíření živnosti 

v oblastech zprostředkování obchodu a služeb a velkoobchod a maloobchod. Nápad na 

zřízení nového obchodu v oblasti e-commerce přišel na základě dlouhodobé zkušenosti 

s logistikou a internetovými obchody. Firma začala odbavovat objednávky až v záři roku 

2019. Do té doby probíhal výběr dodavatelů, určování strategie a probíhaly přípravné 

práce na spuštění. Zásadní byl pro firmu vstup bývalé manažerky klenotnictví SOFIA 

Jewelry, s.r.o., která pomáhala s určováním strategie a s výběrem produktů. 

V prvním roce se firma zaměřila zejména na testování webu, nasazení prvních produktů 

a nastavování marketingové strategie. V roce 2019 firma odbavila prvních 42 objednávek 

a vygenerovala obrat 23.805,7 Kč. Další rok již došlo k etablování společnosti na trhu. 

Společnost získala nejdříve modrý a následně zlatý certifikát srovnávače Heuréka. 

(Iocel.cz — Heureka.cz). Zlatou variantu obdrží pouze obchod, který má dostatečný počet 

respondentů (v řádech stovek a zároveň získá nad 97% doporučení od zákazníků. 

(HEUREKA GROUP A.S.) V roce 2020 firma vyexpedovala 1419 objednávek, přičemž 

obratově šlo o 1 012 045,87 Kč. 

V roce 2021 firma rozšiřuje svou působnost a vytváří dvě své privátní značky: Linda’s 

Jewelry se zaměřením na šperky pro ženy a děti a Sam’s Artisans se zaměřením na šperky 

pro muže. Dále dochází k rebrandingu webu, představení nového loga, nasazení nového 

designu. V česku firma generuje 6.775 objednávek s obratem 5.937.287,58 Kč. V témže 

roce v říjnu dochází ke spuštění doplňkového prodeje zaměřeného na sezónní balení 

šperků a dárků (Vánoce, Valentýn atp.).  
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Obrázek 1 Vlastní tvorba – Logotypy firmy (iocel.cz) 

2.2 Produktové portfolio firmy 

2.2.1 Šperky pro ženy 

Hlavními zákazníky dle analýzy demografických údajů (iocel.cz, Příloha 3) jsou ženy. 

Celkem má společnost 73,6 % ženských zákazníků. Šperky pro ženy jsou pro firmu 

nosným produktem, samozřejmě je nekupují pouze ženy, ale slouží i jako dárek, který 

kupují obvykle muži. V této oblasti se firma zaměřuje nejvíce na stříbrné šperky, jelikož 

s nimi lze pracovat velmi jemně a lze na nich zobrazit větší detaily, než například u 

chirurgické oceli. Rovněž jsou tyto šperky lehčí a lze do nich jednodušeji vsadit více 

kamenů než do oceli, která je velmi tvrdá. Typickými produkty jsou náušnice, náramky, 

náhrdelníky a prsteny. 

2.2.2 Šperky pro muže 

Muži a šperky pro ně jsou důležitou součástí nabídky. V rámci objednávek je často 

objednávají mužům ženy, které obvykle lépe znají velikost i vkus svých partnerů. 

V nabídce má firma náramky, náhrdelníky, náušnice a prsteny. U mužů se nejčastěji 

používá kůže a ocel, jelikož šperky bývají větší a těžší. Muži preferují drsnější styl, 

kterému se lépe přizpůsobí chirurgická ocel a její povrchové úpravy (patinování). 

2.2.3 Šperky pro děti 

Na výrobu šperků pro děti společnost používá spíše stříbro, jelikož je lehčí a šperky pro 

děti bývají často s glazurou, či barevnými kameny a ty se lépe umisťují do měkkého kovu. 

V nabídce má firma náušnice, náramky, prsteny i náhrdelníky. Převládají veselé motivy 

zvířátek a pohádkových bytostí.  

Šperky pro ženy a děti Šperky pro muže 
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2.2.4 Doplňkový sortiment 

Firma nabízí sortiment pro čištění šperků, ať jde o lázně, či čistící hadříky. Klientům je 

umožněno objednávat i měřiče na velikosti prstenů a samostatně také dárkové krabičky, 

které nemusí být nutně určeny pouze pro šperky. 

2.3 Aktuální pozice firmy na zahraničním trhu – Slovensko 

K expanzi do prvního zahraničního státu dochází v říjnu 2021, resp. v tom měsíci dochází 

ke spuštění webu a vyexpedování první objednávky. Přípravné práce probíhaly již od 

začátku roku 2021. Na Slovensku firma prozatím monitoruje trh a snaží se vejít ve 

známost. Obrat firmy činí 22.169,44 € za rok 2021. Celkově jde o 630 objednávek. 

2.4 Globalizace, e-commerce a možnosti expanze 

2.4.1 Svět bez hranic a vlivy globalizace na obchod 

Pohledem na hlavní konkurenty v předchozí kapitole lze zjistit, že všichni rovněž 

podnikají mimo svůj stát. Je to nejen díky našemu členství v EU, ale také čím dál větší 

globalizaci na celém světě. Aby firmy dokázaly udržet krok s konkurencí, musí mít 

jednoznačnou konkurenční výhodu, kterou si musí chránit. Důležité je také orientovat 

výrobu do celého světa. Sunjka a Papadopoulos (2021) tvrdí, že firmy rozdělují své 

dodavatelské řetězce do menších částí, které zajišťují lokální dodavatelé po celém světě, 

aby zůstaly konkurenceschopné. Evropské firmy primárně sází na dodavatele, kteří jsou 

regionálně blízko, ale značnou část výroby outsourcují i mimo Evropu viz. Obr. 2 
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Obrázek 2 Procento dodavatelských firem dle destinace (Sunjka, Papadopoulos, 2021) 

Covid-19 ukázal, že větší diverzifikace jednotlivých dodavatelských řetězců může 

firmám opravdu pomoci a v krizových situacích se jedná o nanejvýš strategický krok. 

Problém nastává, pokud v některém oboru tato diverzifikace není z důvodu omezených 

výrobních kapacit a drahých vstupů možná. Typickým příkladem se staly mikročipy, 

kterých stále není dostatek ani v roce 2022. 

Pokud se na globalizaci podíváme metrikou valuace firem na akciových trzích, tak 

vidíme, že prvních pět míst, ať už se jedná o Asii, Evropu, či USA, obsazují firmy, které 

mají globální přesah. Je tomu tak z mnoha důvodů. Jedním z nich je, že manažeři v těchto 

firmách myslí jinak, než ostatní. Výrobci exkluzivních značek přišli s konceptem tzv. 

Monobrand concept stores, tedy značkových prodejen provozovaných přímo výrobci. 

Nestlé, který je největší firmou dle obr. 3 na panevropském trhu, provozuje cca. 320 

takových obchodů, které nabízejí celkový sortiment společnosti a hlavně působí jako 

výkladní skříň značky, rovněž mají pozitivní vliv na branding, jak uvádí Zentes, 

Morschett a Schramm-Klein (2017). Zajímavé je, že evropský trh, na rozdíl od 

amerického a asijského, neobsazují na nejvyšších příčkách firmy zabývající se 
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informačními technologiemi nebo komunikačními technologiemi. Výjimkou je ASML 

Holding, který se do první pětky dostal vzhledem ke svému zaměření na polovodiče a již 

zmiňované čipy. 

 

Obrázek 3 Společnosti s největší váhou v panevropském indexu STOXX Europe 600 

(Qontigo, 2022) 

Asijský trh viz. Obr.4 je poměrně specifický tím, že je více lokálně zaměřený, než trh 

americký. Nutno specifikovat, že lokálně zaměřené znamená v Číně zaměření na 1,4 mld 

obyvatel. Firma Meituan, v tabulce pod tickerem MEITUAN-W propojuje 510,6 milionů 

uživatelů s 6,8 miliony aktivních obchodníků. (Meituan, 2021) Pokud bychom tato čísla 

porovnali s Evropou, tak by se jednalo patrně o jednu z největších společností v segmentu 

O2O. Tencent i Alibaba mají oba globální přesah a jde o ryze technologické firmy, ačkoli 

Alibaba má i přesah do fintech sektoru.  

 

Obrázek 4 Společnosti s největším obratem na HKEX (Hong Kong Exchanges and 

Clearing Limited, 2022) 

Poslední trh je z hlediska globalizace nejzajímavější, a to z důvodu pokrytí téměř celého 

světa všemi pěti firmami viz. Obr.5. Zmiňuji ho ale zejména proto, abych na příkladu 

společnosti Amazon demonstroval, že stále existují trhy, které společnost pokrýt nechce, 

neboť na nich nevidí dostatečný potenciál pro svou expanzi, případně se jí nevyplatí 

stavět v daném místě z různých důvodů distribuční centrum. I z toho důvodu chci v této 
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práci ukázat, že existují místa, které tito giganti nemohou obsloužit se stejnou péčí jako 

specialista v oboru. Nejen proto si dává tato práce za cíl zkoumat možnost expanze. 

Existuje ještě další důvod, a tou je personifikace obchodníka a také lepší kontrola nad 

kvalitou sortimentu a možnost individualizace objednávek pro jednotlivé klienty. Což je 

opakem unifikovaného globalizovaného logistického hegemona a poskytuje firmě 

výhodu dělat věci jinak. 

 
Obrázek 5 Společnosti s největším obratem v indexu S&P 500 (Dow Jones Trademark 

Holdings LLC, 2022) 

Rojíček (2012) tvrdí, že průvodním jevem globalizace je stírání hranic mezi jednotlivými 

národními státy. To lze po deseti letech potvrdit, ale je třeba dodat, že mimořádné události 

jako Covid-19, či geopolitická nestabilita mohou tuto křehkou strukturu nabourat, a proto 

je třeba z hlediska krizového řízení mít připravené plány, které společnosti pomohou 

překlenout nemožnost zajistit dodávky z konkrétní země. Klíčové je zbavit se závislosti 

na jednom či málo subjektech a dostatečně diverzifikovat dodavatelský řetězec. 

Vzhledem k možnosti omezení přepravy či zvyšujícím se nákladům na PHM je vhodné 

cílit i na lokální dodavatele a případně zvážit možnosti vlastní dopravy či zavedení 

osobních odběrů přímo ve firmě. 

Na základě těchto těžko předvídatelných jevů je vhodné nastavit dynamickou strategii, 

která umožní vytvořit konkurenční výhodu, jež bude odolávat času a bude udržitelná 

v delším horizontu. Z tohoto důvodu je nutné využít výsledky analýzy prostředí firmy i 

jejího okolí. Pro danou analýzu se dá pracovat s řadou metod syntetického charakteru, jak 

tvrdí Meixnerová, Zapletalová a Stefanovová (2017). 

Podnikání na zahraničních trzích může být spojeno se značnými náklady, které mohou 

být kladeny na společnost. Krátkodobě, a to zejména na vstupu, musí společnost alokovat 

poměrně vysoké prostředky na finanční a marketingové kapacity. V souvislosti s expanzí 
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může dojít také k nutnosti rozšíření kapacity pro skladování, či výrobu a může se 

dynamicky objevit požadavek na změnu sortimentu, nábor pracovních sil, či jiné změny 

související s jazykovou vybaveností, či lokalizací dle cílového trhu, jak uvádí 

Meixnerová, Zapletalová a Stefanovová (2017). 

2.4.2 E-commerce a mezinárodní marketing 

Při vstupu na zahraniční trh je jedním z důležitých aspektů úspěchu firmy nastavení 

správné marketingové strategie. Každá země má svá kulturní a ekonomická specifika. 

Vhodným nastavením marketingové koncepce je možné minimalizovat náklady na 

akvizici nových klientů. Vlivem rostoucí integrace světové ekonomiky v jeden velký trh 

dochází k intenzifikaci konkurence, jak uvádí Hill (2021) a proto je třeba vynakládat 

prostředky tím efektivněji, aby společnost dokázala být konkurenceschopná. 

Hollensen (2020) vidí globální marketing jako závazek, který směřuje k efektivní 

koordinaci marketingových aktivit za hranice domovského státu firmy k uspokojení 

zahraničního zákazníka a vyvozuje z toho tyto tři základní požadavky na firmy: 

1. Vyvíjet globální marketingovou strategii založenou na využití společných 

vlastností a identifikování odlišností. 

2. Využívat explicitní i tacitní znalosti a zkušenosti firmy pro expanzi a umět je 

přizpůsobit dané lokalitě a učit se při jejich implementaci na zahraniční trh. 

3. Přenášet tyto znalosti, zkušenosti a nejlepší postupy při další expanzi firmy na jiné 

trhy. 

Tyto tři body lze pojmout jako pilíře, které drží celkovou marketingovou koncepci a 

umožňují firmě konkurenceschopnost, pokud je správně aplikuje. 

Marketingovou strategii může firma vypracovat buď úplně sama, pakliže má dostatek 

zdrojů a informací o zemi, kam se chystá expandovat. Výhodou jsou nižší náklady než 

při využití třetí strany a plná kontrola nad probíhajícími kampaněmi. Nevýhody mohou 

být nedostatečná znalost daného prostředí, nízká informovanost ohledně zvyklostí, či 

přecenění vlastních schopností, jak uvádí Schlösser a kolektiv (2013) v návaznosti na 

výzkum Dunning, Kruger (1999). V rámci tzv. Dunning-Krugerova rámce je většinou 

odbornost potřebná k posouzení vlastního výkonu nízká a firma sama nemusí nutně 

odhalit vlastní nedostatky. 

Další z možností je využít služeb marketingové agentury a outsourcovat tak tyto činnosti 

a předat je tak firmě, která má s danou lokalitou více zkušeností. Výhodou využití 

agentury je pohled třetí strany, možnost využití dat, které by jinak firma musela 



14 

svépomocí získávat složitě a patrně i s poměrně vysokými náklady. Nevýhodou může být 

vyšší cena a obtížnější kontrola práce agentury. Zároveň je i v případě využití agentury 

nutné řešit zpětnou vazbu a vzájemné připomínky, což může být časově méně efektivní, 

než uvnitř firmy. 

Posledním způsobem je spolupráce s poradenskou firmou. Bohaté zkušenosti 

renomovaných společností mohou firmě poskytnout opravdu pevný základ pro chystanou 

expanzi. Značnou výhodou využití poradenské firmy je komplexnost poskytovaných 

služeb. Poradenský proces, který je souhrnem aktivit, provedených během zakázky mezi 

klientem a poradcem, může značně pomoci při plánování a provedení žádoucích změn. 

(Poczatková, Klumparová, Nešporková, s. 96, 2014). Poradenská firma může v rámci 

marketingu pomoci utvářet potřeby klientů přímo uzpůsobené dané firmě. To 

v kombinaci s nastavením a implementací a integrací firemních hodnot na zahraniční trh 

může být právě onou dynamickou konkurenční výhodou. Nevýhodou spolupráce 

s poradenskou firmou může být cena, která v případě využití renomované firmy může být 

pro mnoho menších firem odrazující, a také neochota ke změně zevnitř firmy, kterou by 

ale měl dobrý poradce schopen dobře zaměstnancům firmy ve spolupráci s managmentem 

vysvětlit. 

2.4.3 Formy a možnosti expanze a jejich aplikace zejména v e-commerce segmentu 

Existují dvě základní možnosti expanze, jak uvádí Twarovska a Kąkol (2013, s.1007) 

stejně jako Janatka (2017) a to bezkapitálová a kapitálová. Pod bezkapitálovou je možné 

zařadit veškeré druhy, které budou realizovány bez účasti na zahraniční obchodní firmě, 

a naopak pod kapitálovou můžeme zařadit veškeré druhy, které počítají byť jen 

s částečným, či úplným podílem v jiné existující společnosti. 

Na obr. 12 je možné vidět základní rozdělení a druhy expanze, které přímo souvisejí se 

segmentem e-commerce a které zároveň firma, která do zahraničí expanduje přímo řídí. 

Existují ještě další druhy jako jsou např. smlouva o řízení, zušlechťovací operace, či 

portfoliové investice, které ale tato práce explicitně nezmiňuje. Výhodou bezkapitálové 

expanze jsou obvykle nižší náklady na vstup a rovněž nižší riziko, které firma nese 

v případě, že expanze skončí neúspěchem. Kapitálově orientovanou expanzi využívají 

velké firmy či celé investiční skupiny, které mají pro dané transakce obvykle alokovanou 

část svých i cizích zdrojů, kterou do transakce plánují vložit. Výhodou je okamžitý nákup 

know-how a obvykle dobře vybudovaný brand a technické zázemí, 
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Obrázek 6 Formy vstupu na zahraniční trh zdroj: Vlastní zpracování 

2.4.3.1 Export zboží a služeb 

Nejjednodušší formou vstupu je export zboží za hranice, a to buď přímou či nepřímou 

formou. Z toho je jednodušší varianta nepřímá. V případě nepřímé formy dochází 

k prodeji zboží či služeb skrze prostředníka, který de facto místo firmy zajišťuje distribuci 

na území jiného státu. Takový prostředník může plnit několik funkcí, jako je pomoci 

s určením cílové skupiny, zajištění skladových prostor, provoz samotné platformy pro 

prodej, či v případě B2B zajištění platební schopnosti odběratelů, jak uvádí Hessels, 

Terjesen (2008, s.205). Tento typ expanze na zahraniční trh má hlavní výhodu a tou je 

prakticky nulový náklad pro firmu. Dalšími výhodami jsou např. nulové požadavky na 

znalost lokálního trhu, jazyku a společnosti či minimalizace rizika neúspěchu. Zásadní 

nevýhodou fakt, že firma v zásadě na trh nijak sama nevstupuje a nemůže tak budovat 

svoji značku, přinést do země svou filozofii a vytvářet hluboký vztah s klienty. 

Přímý export se jeví jako ideální pro menší firmy, které mohou využít tři různé možnosti 

s různou nákladností a angažovaností, viz. Obr. 7 
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Obrázek 7 Formy přímého exportu zdroj: Vlastní zpracování 

2.4.3.1.1 Tržiště třetí strany 

Tržiště třetí strany může být vstupní branou na nové trhy bez nutnosti ovládat jazyk či 

případně investovat do marketingu, domén a lokalizace. Tento typ není zahrnut do 

nepřímého exportu, ač by se mohlo zdát, že tam patří, protože samotnou logistiku obvykle 

zajišťuje firma, která exportuje a typicky se i u tržiště uvádí, že samotný prodej 

nerealizuje přímo tržiště, ale třetí strana. Čili nedojde k úplné anonymizaci prodávajícího. 

Značnou výhodou je možnost zacílit na globální klientelu těchto tržišť a zároveň nenést 

zvýšené náklady na zaměstnance či agenturu, jelikož tyto tržiště realizují marketing 

svépomocí. Náklady na dopravu obvykle nese prodávající a tržiště drží v rámci 

konkurenceschopnosti fixní ceny, které ale nemusí pokrýt náklady v plné výši. 

V takovém případě je export do některých zemí těžko dosažitelný, nebo mohou náklady 

dosáhnout takové výše, že exportovat dané zboží nebude dávat ekonomický smysl. 

Typicky jde o těžké či objemné zboží. Hill (2021, s.501-502) uvádí, že velké řetězce či 

tržiště, např. Amazon, Alibaba, P&G, uvažují tak, že není jejich snahou minimalizace 

dílčích nákladů v každém uzlu svého dodavatelského řetězce, ale minimalizace nákladů 
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celkových. Také se snaží o minimalizaci nejen svých, ale i celkových nákladů pro 

koncového zákazníka, což vytváří velký tlak na prodejce angažované v tomto řetězci. 

2.4.3.1.2 Mezinárodní doména 

Mezinárodní doménu využívají značky, které vychází z retailového prostředí, ale i 

značky, které od samého počátku své existence směřují na globální trh. Rovněž je 

využívána drtivou většinou služeb, které míří na globální trh. Na základě poznatků, které 

uvádí Foret a Melas (2021, s 425-428) zde nadnárodní firmy využívají zkušenosti v rámci 

tzv. globálního marketingového managmentu, který řeší problémy alokaci investic a 

zdrojů pro tyto firmy. Na základě těchto zkušeností mohou firmy dojít ke zjištění, že 

lokalizace vyššího stupně nemá v případě daného státu význam a zůstávají proto u 

provozování globální domény, případně lokalizují jen pro klíčové trhy. Oproti tržišti třetí 

strany je zde možné již opravdu detailní segmentování a firmy získávají pro svá 

rozhodnutí oporu v nasbíraných datech o klientech. V poslední době jsou tato data a 

nakládání s nimi cílem regulací ze strany národních a nadnárodních institucí zejména 

s ohledem na nakládání s osobními údaji. V květnu 2016 byl přijat balíček na ochranu 

osobních údajů, obecně známý pod zkratkou GPDR, který je de iure nařízením EU č. 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů. 

2.4.3.1.3 Plná lokalizace 

Lokalizaci pro každý jednotlivý zahraniční trh tato práce nazývá tzv. plnou lokalizací. 

Plnou proto, že jde o nejvyšší formu angažovanosti na daném trhu. Jazyková lokalizace 

je obvykle značně náročná a v případě, že se nejedná o formu primitivního strojového 

překladu jde o náročnou práci, při které je nutné využít rodilého mluvčího v daném státě. 

Pro firmu to znamená tvořit kampaně a jiné marketingové aktivity plně lokalizované 

v daném jazyce, což je sice náročné a nákladné, ale také je nejvyšší pravděpodobnost, že 

takové sdělení u klientů uspěje. Obtížně se např. bude realizovat kampaň na Den 

díkuvzdání pro evropské klienty, resp. nemusí dojít k pochopení místní zvyklosti. 

Pregnantně to ukazují Twarowska a Kąkol (2013, s.1009) na příkladu společnosti IKEA, 

která se potýkala se špatnými prodejními výsledky, jelikož nereflektovala zájmy 

Američanů poptávajících zejména velké nábytkové sestavy a doplňkové předměty pro 

domácnost, které neměla v nabídce a musela tak přehodnotit svou strategii pro daný trh. 

Detailní znalost trhu tedy přináší větší šanci na úspěch u zákazníka, protože jednoduše 

řečeno firma mluví jazykem, kterému zákazník rozumí. V některých zemích a u 
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specifických produktů je také zvykem, že klienti volají o bližší informace, které nemohou 

najít na webu, a to je další z výhod, kterou plná lokalizace poskytuje v případě, že firma 

zřídí zákaznickou linku. Tento způsob expanze je mimo fyzický vstup na zahraniční trh 

patrně nejvhodnější, a to za předpokladu, že na něj má firma dostatečný kapitál. 

Ne vždy je možné přímého exportu využít, a to zejména u služeb, které nejdou 

substituovat elektronicky. Typicky např. McDonald’s může exportovat aplikaci, know-

how, ale samotnou službu již musí realizovat jinou formou vstupu, jak uvádí Hill (2021, 

s.251-252). 

2.4.3.2 Licenční smlouva 

Je možnou formou bilaterální spolupráce, kterou je možné ustanovit pomocí psané 

dohody na základě zákonného rámce pro jednotlivé země, jak uvádí Dessemontet (2000). 

Například v ČR jej definuje § 46 Autorského zákonna č. 121/2000 Sb. Nabyvatel získává 

právo, resp. licenci k užívání autorova díla. V rámci e-commerce to může být např. koupě 

licence k prodeji produktů, které budou užívat populárních motivů. Typicky může jít o 

licence firem, které produkují produkty a služby pro děti jako je Disney, Pixar, Star Wars, 

či sportovní kluby atp. Výhodou využití licence je obecná známost a snížené náklady na 

budování vlastní značky. 

2.4.3.3 Franšízing 

Podobně jako u licenční smlouvy dostává franšízant obvykle k užívání známou značku a 

další materiály či know-how, např. v rámci servisních činností, které franšízantovi 

umožní podnikaní. Berman a Evans (2013) uvádí, že jde o smluvní ujednání mezi 

výrobcem a nabyvatelem franšízy, které mu umožní podnikat pod zavedeným názvem a 

podle daného obchodního vzoru. Franšízu lze provozovat jak v retailu, tak i v e-

commerce, nebo lze obojí kombinovat. Výrobce, či dodavatel franšízy může např. 

poskytovat franšízantovi různé systémy pro sklad a vyřizování objednávek a rovněž mu 

může poskytovat i know-how v oblasti pobočky. Asi nejtypičtějším příkladem dnes bude 

společnost McDonald’s, která franšízantům umožňuje fungovat jak v off-line světe, tak 

se napojit na systém on-line objednávání, a to i skrze další partnery. V čistě online světě 

lze do tohoto systému zařadit i dropshipping, kdy některé systémy poskytují jak Front-

end i back-end a tvoří tak ucelenou strukturu. V ČR jde např. o projekt 

www.dropshipping.cz. V tomto případě ale pro e-shop není využita jejich značka. Užije 

se pouze jejich know-how a dodavatelský řetězec včetně skladování a následné expedice. 

http://www.dropshipping.cz/
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Při využití tohoto systému je obrovskou výhodou, že franšízant nemusí mít ani vlastní 

sklad. Stačí mu pouze finanční prostředky. 

2.4.3.4 Dceřiná společnost 

Expanze formou založení dceřiné společnosti je vhodná pro firmy, které chtějí mít 

oddělené účetnictví, ale zároveň fakticky získávají plnou kontrolu nad zahraničními 

aktivitami. Hollensen (2020) říká, že pomocí využití této strategie dochází k dosažení tzv. 

glokalizace, což znamená vývoj výrobků a služeb, které jsou určeny pro globální trh a 

které se následně přizpůsobí místním podmínkám, kultuře a chování. Tato teorie vychází 

z hesla: Mysli globálně, jednej lokálně. Tímto způsobem je zajištěna flexibilita směrem 

k lokálnímu trhu pomocí místní dceřiné firmy, která ale může čerpat znalosti, zkušenosti 

a opírat se o sílu své mateřské firmy. Další výhodou zřízení dceřiné firmy je možnost 

daňové optimalizace. Příkladem firmy z ČR, která má lokálně zaměřené dcery je EMOS 

CZ group, a.s, která působí ve 26 zemích světa. 

2.4.3.5 Fúze a akvizice 

Co se fúzí týká, tak spojení dvou subjektů je typické spíše v oborech mimo e-commerce, 

ale nevyhýbá se ani jim. V ČR došlo k významné fúzi v oboru e-commerce v okamžiku, 

kdy ÚOHS (2021) povolil spojení Across e-commerce, a. s., a Digital People, a. s., kdy 

tímto spojením vznikla skupina, která kontroluje e-shopy jako zoot.cz, bibloo.cz a 

urbanstore.cz. Jak uvádí Szabla, William, Pasmora a kol. (s. 656-657) k fúzím a akvizicím 

dochází tehdy, když nestačí spojenectví daných společností a je zapotřebí, aby došlo 

k plné integraci obou firem. Zásadní výzvou a nejtěžší částí tohoto spojení je zajištění 

toho, aby lidé ve spojovaných organizacích změně porozuměli a dokázali najít společné 

hodnoty. Akvizicí je převzetí jedné společnosti, nebo nějaké její části společností druhou. 

Dochází při ní ke změně vlastnické struktury a akvizitér čili nabyvatel získává nad novou 

společností kontrolu. V e-commerce segmentu obvykle kvůli historii stránek a na ní 

navázané reputace, která má zásadní vliv na SEO, ponechává nový vlastník v provozu i 

původní e-shop. Nakupující změnu nepozná a pokud je na daném obchodě zvyklý 

nakupovat, tak nehrozí jeho odchod. Janatka (2017, s.28) v případě spojení dvou a více 

společností z různých států hovoří o tzv. Internacionalizaci vlastnictví, kdy podle něj 

vznikají podniky nadnárodní, či multinacionální. Motivátorem pak může být snaha o 

dosažení co nejvhodnějšího způsobu expanze na nový trh. Dalšími důvody těchto spojení 

mohou být tzv. exity původních vlastníků rodinných firem, které v rámci rodiny nenajdou 
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vhodné nástupce a logickým způsobem je předání firmy někomu, kdo má v daném oboru 

zkušenosti a dosahuje tak jisté expertnosti. 

2.4.3.6 Joint Venture 

Je specifickým spojením alespoň dvou firem, které je realizováno za účelem společného 

cíle, který může být nejen zisk, ale i získání nějaké konkurenční výhody, či úspory. 

Takové spojení může být také děláno za účelem vývoje, či výzkumu. Obecně k těmto 

spojením dochází spíše mimo e-commerce segment a to tam, kde je takové spojení nutné, 

např. kvůli legislativním omezením. Tento typ expanze byl často používán 

automobilovými společnostmi, které expandovaly do Číny, či Indie. Příkladem joint 

venture firmy je např. automobilová společnost TPCA. Voigt, Buliga a Michl (2016) 

uvádí, že tento typ spojení může být jednou z forem klíčového partnerství, pomocí kterého 

může firma ve spojení s klíčovými zdroji realizovat svoje klíčové aktivity. Využití tohoto 

modelu tak dává smysl v případě, že šíře aktivit společnosti je tak velká, aby využila i 

zkušeností druhé firmy a přetavila je v úspěch. 

2.5 Audit vlivu makro a mikrookolí podniku 

Vliv vnitřního a vnějšího prostředí podniku lze nejlépe pochopit na základě analýz. Při 

analýze vnitřního prostředí se pracuje hlavně s primárními daty, které jsou získány přímo 

z firmy, a to z analytických nástrojů, které firma využívá pro svou běžnou činnost. Práce 

využívá tyto metody: 

• PEST – Konkrétně je využita rozšířená forma PESTL, která přidává vliv právního 

prostřední. Jedná se o analýzu makrookolí. 

• Analýzu konkurence – Pomáhá lépe a detailněji poznat ostatní účastníky na trhu 

a identifikovat jejich pozici a silné, či slabé stránky.  

• 4P – čili tzv. marketingový mix je v práci užit pro analýzu mikrookolí podniku. 

• SWOT – Je v této práci analýzou, která pomůže shrnou výsledky předchozích 

analýz. Na základě tohoto shrnutí je možné vydat souhrnné doporučení. 

Rozhodnutí, zda firma bude či nebude uvažovat o expanzi, je ovlivněno množstvím 

faktorů, které definují podmínky za jejichž přítomnosti je možné podnikat v dané lokalitě. 

Jde o míru informovanosti o daném prostředí a jeho znalosti. Velkou roli mohou hrát i 

náklady spojené s expanzí (Meixnerová, 2017). 
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2.5.1 Analýza PEST 

Pro účely expanze firmy se jeví analýza PEST jako vhodný nástroj, který dokáže určit 

váhu jednotlivých oblastí a jejich dopad na společnost. Hnilica a Fotr (2014, s.52) tvrdí, 

že identifikace rizik je zcela zásadní a rozhodně jednou z nejdůležitějších fází analýzy, 

která zabírá i největší množství času. Rozhodně se vyplatí této části věnovat dostatečnou 

pozornost, jelikož vhodná příprava pomocí nástrojů strategické analýzy firmě může 

poskytnout značnou výhodu při rozhodování o vstupu na zahraniční trh. Podstatou této 

analýzy je rozdělení na jednotlivé oblasti, které na firmu působí zvenčí. Pro účely této 

práce je využita rozšířená forma této strategické analýzy a to PESTL. 

2.5.1.1 Political – Politické prostředí 

Analýza vlivu politického prostředí je jedním z klíčových bodů, který může firmě pomoci 

s rozhodováním. Politická situace je zásadním faktorem v zemi, v níž bude firma působit 

hlavně fyzicky. Stabilní vláda, která je nakloněna podnikání a mezinárodní spolupráci, 

bude pro společnost jedním z bodů, o které je možné se opřít. Expandovat se dá i do 

politicky labilnějšího prostředí, ale potom musí firma vzít v potaz, zda riziko převládá 

nad přínosem takové expanze. I Janatka (2017, s.30) uvádí, že je nutné věnovat zvýšenou 

pozornost politické a hospodářské stabilitě zemí a zajistit tak přiměřenou ochrnu rizik. 

2.5.1.2 Economical – Ekonomické faktory 

Vlivy ekonomické jsou v případě obchodní činnosti naprosto zásadní. Aby firma určila, 

zda má expanze smysl, měla by pomocí makroekonomických indikátorů analyzovat 

potenciál, který v dané zemi je. Rastogi a Trivedi (2016, s.385-387) vidí tyto faktory jako 

hybnou sílu, která může zásadně ovlivnit kupní sílu spotřebitele v závislosti na určitých 

specifických odvětvích. Řadí mezi ně tyto faktory: 

• Fáze hospodářského cyklu. 

• Současný a předpokládaný hospodářský růst. 

• Mezinárodní trendy. 

• Růst počtu pracovních míst. 

• Inflace a úrokové sazby. 

• Nezaměstnanost a nabídka práce. 

• Úroveň disponibilního příjmu v celé ekonomice a rozdělení příjmů. 

• Globalizace. 

• Pravděpodobné změny ekonomického prostředí. 
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Tyto faktory nám mohou poskytnout obecný pohled ekonomickou situaci v dané zemi, 

ale je nutné se podívat i hlouběji na kupní sílu pro firmou nabízené produkty a rovněž i 

počet a vyspělost konkurenčních firem. 

2.5.1.3 Social – Sociální a kulturní vlivy 

Lidé tvoří společnost, a to nejen jako firmu, ale i jako uskupení v rámci národa. Pro lepší 

pochopení vzájemných interakcí, které nastanou při expanzi, je vhodné analyzovat také 

kulturu země, v níž míní firma expandovat. Pokud správně analyzuje právě tuto část 

vlivů, tak může nejen lépe cílit pro daný konkrétní trh, ale také získat konkurenční 

výhodu. Hill (2017, s.122-123) uvádí, že by se firmy měly zaměřit na využití konkurenční 

výhody plynoucí ze znalosti odlišného sociálního prostředí, které je definováno mj. 

společenskou strukturou, náboženstvím, jazykem atp. Tyto odlišnosti by měly zapracovat 

již při plánování expanze a budování místní pobočky čili ne až ex post. 

2.5.1.4 Technological – Technologické faktory 

Jak moc ovlivňují technologické změny a adaptabilita firem na ně úspěch či neúspěch, je 

možné vidět na příkladu mnoha firem, které byly lídrem v oboru a již tomu tak není. 

Příkladem je možné uvést Kodak, či Nokia. Technologické vybavení a celková úroveň IT 

ve firmách hrají zásadní roli při zajišťování efektivity a včasného toku informací a 

snižování chybovosti, jak mimo jiné uvádí Zentes, Morschett a Schramm-Klein (2017, 

s.428). Specificky pro segment e-commerce je technologický faktor základním kamenem. 

Z hlediska těchto faktorů v zahraničí to mohou být např: 

• Platební brány nejčastěji využívané v dané zemi. 

• Specifický nákupní proces a legislativa, která ho upravuje. 

• Alternativní přístup k osobním datům a jejich správa. 

• Vybavenost datacenter a přístupová rychlost k serverům. 

2.5.1.5 Legal – Vlivy právních předpisů 

Tato část analýzy je sice přímo závislá na vlivu politického prostředí, ale je lepší vymezit 

jí zvláštní prostor. Právní rámec jednotlivých států se dynamicky liší a je třeba předem 

zvážit veškerá rizika a specifika pro danou zemi. Rugman, Collinson a Hodgetts (2006, 

s.373) spatřují přidání vlivu práva na expanzi firmy jako faktor, který dostatečně postihne 

lokální předpisy, které zároveň mohou mít vliv i na životní prostředí. Rovněž vidí tento 

faktor jako ten, který má velmi silný vliv na faktory další a je vhodný pro analýzu při 



23 

vstupu na cizí trh. Přidáním tohoto faktoru získává analýza na komplexitě a zvětšuje se 

šíře zachycovaných vlivů. 

2.5.2 Analýza konkurence 

Slouží k identifikaci konkurentů v mnoha oblastech ekonomie. V průmyslových 

organizacích je spojena s definováním trhů, v marketingu pomáhá s analýzou cen, 

produktového designu, pozicování, komunikační strategie a distribučních kanálů. Ve 

strategickém managmentu poskytuje základ pro analýzu konkurence a analýzu struktury 

odvětví. Jedním z důležitých cílů identifikace konkurentů je zvýšit manažerské povědomí 

o konkurenčních hrozbách a příležitostech. Bergen, Peteraf (2002 s. 158). Tato práce si 

dává za cíl analyzovat konkurenci z těchto 4 hlavních hledisek: 

1. Nabízených cen 

2. Šíře poskytovaných produktů 

3. Produktového designu 

4. Komunikace, recenze, social networks 

Na základě této analýzy dojde k určení největších konkurentů a definování jejich 

postavení na daném trhu. Pro každou jednotlivou oblast využije práce desetibodovou 

stupnici, na které dojde k porovnání jednotlivých konkurentů, přičemž 10 bodů je 

považováno za maximum a jeden bod za minimum. Z této analýzy lze vyčíst důležité 

informace, které mohou pro společnost být cennými podklady pro vypracování 

marketingové strategie. 

Nejen tyto informace, získané na základě detailní analýzy lze považovat za tzv. globální 

znalostní motor, jak uvádí Hollensen (2020, s.17). Ten také říká, že globalizace a expanze 

jsou jedním z hlavních bodů obchodní strategie firem, nehledě na poskytované portfolio 

služeb, či produktů, tudíž lze tyto znalosti využít k získání konkurenční výhody 

v prostředí náročném na znalosti. Tuto výhodu definuje jako jeden z klíčů k dosažení 

udržitelné konkurenceschopnosti. V návaznosti na tato zjištění je vhodné monitorovat 

konkurenci nejen před vstupem na daný trh, ale také průběžně, abychom zajistili reálnou 

udržitelnost v čase.  

2.5.3 Marketingový mix – 4P analýza 

Zásadním vlivem na pozicování firmy na daném trhu má marketingový mix. Foret (2011, 

s. 189) uvádí, že jej poprvé využil N. H. Borden v roce 1948 a že jej nelze chápat jako 

pouhou sumu jednotlivých opatření, ale je nutné na něj nahlížet komplexně a jednotlivé 
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oblasti nutno harmonicky propojit. Mix obsahuje čtyři základní pilíře, na kterých stojí 

vše, čím může firma ovlivnit poptávku po své nabídce. Tyto pilíře jsou: 

1. Produkt (Product) 

2. Cena (Price) 

3. Distribuční kanál / místo (Place) 

4. Propagace (Promotion) 

Machková a Machek (2021, s.14) vymezují mezinárodní marketing jako podnikatelskou 

filozofii, která má za cíl uspokojování potřeb a přání zákazníků a vytváření maximální 

hodnoty díky optimalizaci firemních zdrojů. Na základě těchto poznatků by firma měla 

vypracovat konkrétní strategii, provést segmentaci a realizovat mezinárodní 

marketingový mix. 

Díky těmto poznatkům je možné nahlížet na mix jako na ekosystém vzájemně se 

ovlivňujících faktorů, které jsou určující pro směřování firmy, viz. Obr. 8 

 

Obrázek 8 Ekosystém marketingového mixu 4P Zdroj: Vlastní zpracování 

K lepšímu pochopení této analýzy uvádí Machková a Machek (2021, s.137) pomocnou 

tabulku, ve které ukazují hlavní charakteristiky základních skupin spotřebních výrobků. 

Product Price

Place Promotion

Pozice
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Obrázek 9 Hlavní charakteristiky základních skupin spotřebních výrobků zdroj: 

Machková, Machek (2021) 

2.5.3.1 Produkt  

V digitální době může být produktem soubor dat čili jedniček a nul. Obecně lze říct, že 

produkt je cokoli, co lze od firmy nakoupit. Foret (2011, s.191) definuje jako produkt vše, 

co lze nabízet k vyvolání zájmu, k získání pozornosti, ke směně, k používání, či spotřebě 

a co má schopnost uspokojit přání a potřeby lidí. Dodat lze k této definici ještě to, že jde 

o něco, co má pro nakupujícího hodnotu, kterou lze vyjádřit cenou. V e-commerce si 

můžeme položit otázku, co vlastně produkt je a jak vypadá v které konkrétní fázi prodeje. 

Ve fázi zvažování na straně zákazníka to může být obecný dotaz, např. dárek k MDŽ. 

Konkretizaci může dostat zákazník v rámci odpovědi ve vyhledávači, který mu nabídne 

text, obrázek, či video. Dále jde zákazník nákupním procesem na straně obchodu přes 

jednotlivé kategorie až k výběru konkrétního fyzického produktu, způsobu dopravy a 

výběru platby. To vše je ve světě e-commerce stále produkt, nebo jeho úzká součást, 

jelikož je součástí nákupního procesu. Následně je produktem i balení, výplň a případně 

obal zaslaný klientovi, kdy součástí produktu je zážitek z dodání, rozbalení a následného 

užití. 

Při rozhodování o produktové strategii a jeho mixu je vhodné neustále myslet na lidi, pro 

které vytváříme hodnotu. Hollensen (2020, s.21) přichází s myšlenkou, že trhy jsou lidé, 

nikoli produkty a že mohou existovat globální produkty, ale neexistují globální lidé, což 

je premisa, kterou evidentně berou mnohé globální značky za své. Příkladem uvádí 
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v rámci již zmiňované „Glokalizace“ stejný produkt s jiným balením a marketingovou 

komunikací. 

 

Obrázek 10 Persil Abaya a Persil Black, příklad Glokalizace zdroj: Hollensen (2020, s. 

18) 

2.5.3.2 Cena 

Cenu můžeme chápat z čistě matematického hlediska jako kladné číslo, které vyjadřuje 

počet jednotek dané měny nutné k zakoupení požadovaného produktu. Zamazalová 

(2009) tvrdí, že z obchodního hlediska jde o dominantní nástroj, který funguje jako 

prostředek k nalákání zákazníka a také ke zvýšení počtu klientů. Dominantním je proto, 

že je firma sama autorem její výše. To má zásadní vliv na poptávku a vnímání produktu 

klientem. Její výše by měla být přiměřená, tedy ani ne vysoká, ani nízká a je jedním 

z komunikačních nástrojů, který ovlivňuje rozhodování zákazníka. 

Z globálního hlediska můžeme mezinárodní cenové strategie rozdělit na dva základní 

přístupy podle toho, jakou variabilitu, resp. flexibilitu zaujímají vůči cílovému trhu, jak 

uvádí Machková a Machek (2021): 

• Etnocentrický (cenová standardizace) 

• Polycentrický (cenová diferenciace) 

Oba tyto přístupy mohou v určité fázi pro firmu dávat smysl. Cenová standardizace je 

jednodušší formou cenové politiky a není pro firmu tak náročná na udržování. Tím, že je 

jednodušší však postrádá flexibilitu a dynamiku vůči jednotlivým cílovým trhům. Cenová 

diferenciace skýtá výhody v možnosti absolutní elasticity vůči cílovému trhu. S ohledem 

na změny je společnost připravená měnit ceny tak, aby co nejvíce vyhovovaly v daném 

tržním prostředí. Některé firmy, obzvlášť v digitálním prostoru, využívají programy 



27 

schopnými na základě dat přeceňovat bez zásahu firmy, což ovšem může vést k riziku 

chyby. V případě manuální změny cen je celý proces poměrně náročný a pokud firma 

nabízí větší množství produktů, tak může být složité dělat velké množství změn najednou. 

Podle Zamazalové (2009) se využívají tři základní metody tvorby cen: 

1. Nákladově orientovaná 

2. Konkurenčně orientovaná 

3. Poptávkově (hodnotově) orientovaná 

Přičemž náklady vymezují nízkou a hodnoty vysokou cenu a v úvahu se berou také ceny 

konkurentů. V praxi se obvykle kombinují všechny tyto metody a hledá se jejich průnik. 

2.5.3.3 Distribuce 

Rozhodnutí o formě distribuční strategie je činností směřující k definování optimálního 

kanálu pro dodání produktu spotřebiteli. (Hill, 2021) 

Vždy je třeba zvážit každý jednotlivý dostupný distribuční kanál a určit, zda má potenciál 

a lze jej efektivně využít pro expanzi. Rozprostřením odbytu do více distribučních kanálů 

je možné diverzifikovat riziko neúspěchu, či např. dočasné nefunkčnosti jednoho kanálu. 

Typicky může jít v e-commerce o využití marketplaces, drop-shippingu, či kombinaci 

retailového a on-line prodeje, či využití velkoobchodních kanálů. 

Úkolem distribuce je zajistit, aby se výrobek dostal ke spotřebiteli. Obsahuje veškeré 

činnosti, které jsou s přesunem zboží, či služeb spojeny, jak uvádí Zamazalová (2009). 

Machková a Machek (2021) uvádí, že existují tři základní formy distribuce. 

• Široká (intenzivní) distribuce – Se snadnou dostupností pro všechny 

• Selektivní distribuce – K dosažení ve specializovaných prodejnách 

• Exkluzivní distribuce – Velmi omezené množství prodejen, či distributorů 

Širokou distribuci lze v obchodě realizovat skrze retailové, či on-line prostředí. Je typická 

pro levnější vysokoobrátkové zboží. Typickým zbožím společným pro retail i on-line je 

např. oblečení. Tento prodej je obvykle podpořen silnou mediální kampaní. Selektivní 

distribuce se volí často u dražších výrobků určených buď pro profesionální použití (B2B), 

nebo produktů u kterých může být složitější zajistit dopravu či instalaci. Příkladem je 

možné uvést např. profesionální čistící stroje. V rámci exkluzivní distribuce je možné cílit 

na velmi specifické skupiny, které mají dostatečný kapitál k pořízení těchto produktů. 

Opravdu vysoké ceny a obvykle nízké jednotky, či desítky kusů prodávaných v rámci 
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exkluzivní distribuce vyžadují obvykle specifický servis pro klienty a bývají i lokálně 

omezeny. Příkladem této distribuce jsou automobily Ferarri, kdy v ČR existuje pouze 

jeden oficiální distributor a servis. 

2.5.3.4 Propagace 

Je rámcově formou komunikace firmy s jejím zákazníkem. Zamazalová (2009) tvrdí, že 

marketingová komunikace je obecným označením všech složek komerční i nekomerční 

komunikace, které podporují marketingovou strategii firmy. Tuto komunikace lze shrnout 

do tzv. marketingového mixu, který v této části pouze velmi stroze ukážeme na obr. níže. 

 

Obrázek 11 Integrovaná marketingová komunikace Zdroj: Zamazalová, (2009 s.183) na 

základě zdroje: Kotler, P., Armstrong, G. (2004, s. 633) 

Přístupy k formám propagace se mohou lišit a firma by měla najít takový model, který 

nejenže zacílí správnou část populace, ale hlavně vybuduje vztah s klienty a zároveň bude 

nákladově efektivní. Dobrý příklad minimalistického přístupu k propagaci, jenž byl 

zároveň extrémně efektivní, uvádí Voigt, Buliga a Michl (2016). Ti tvrdí, že ačkoli byly 

komunikační a propagační kanály společnosti Aldi drženy na minimu, staly se zároveň 

velmi efektivní. Aldi se v té době drželo zásady svého zakladatele, který tvrdil: „Naše 

reklama je levná cena“. Jediné dva kanály byly jejich prodejny a brožura Aldi, která se 

stala hlavním komunikačním spojením mimo obchody, o nich infomuje. Taková strategie 
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byla jistě pro Aldi nákladově velmi efektivní a díky přirozenému šířeení mezi zákazníky 

také lidsky účinná. V ČR provozuje podobný model např. čerpací síť stanic Tank ONO. 

Naproti minimalistickému přístupu může stát strategie tzv. multi-channelu, kdy velké 

retailové firmy využívají model, který od sebe odděluje jednotlivé jejich části a cílí na 

různé skupiny lidí či lokalit. Zentes, Morschett a Schramm-Klein (2017) uvádí jako 

příklad multiformátového prodeje společnost Carrefour, která kombinuje hypermarkety, 

supermarkety, prodejny smíšeného zboží i diskonty a další formáty a s danou strategií je 

rovněž úspěšná. 

Specifickou formou propagace, která eklekticky spojuje více formátů tvořících jeden 

celek, je tzv. omni-channel. Holistický přístup, který popisují Li a Chang (2004), je 

propojením on-line i retailového prostředí a hledáním koncepčního rámce pro úspěšnou 

firmu. Tento rámec popisuje nutnost adaptibility firmy na jednotlivé změny a celkovou 

situaci ve společnosti. Na příkladu společnosti Haier ukazují, jak firma díky nedostatečné 

vybavenosti domácností počítači v Číně firma vyvinula svůj vlastní prodejní model, který 

kombinoval B2B a B2C v tzv. B2B2C, který jim pomohl překonat bariéry v rozvojových 

zemí. V dnešní době jsou dobrým příkladem tohoto systému interaktivní dotykové 

obrazovky v pobočkách firem, které umožňují klientovi využít šíři informací, klidu 

k rozhodování a sofistikovaném možnostem upsellu. 

2.5.4 SWOT analýza 

Funkční analýzou, která kombinuje vnější a vnitřní vlivy a jeví se vhodnou k využití na 

závěr a spojení zjištěných skutečností, je analýza SWOT. Machková a Machek (2021, 

s.64) uvádí, že je SWOT analýza významnou součástí plánování. Analýza silných a 

slabých stránek, které vyplynou z analýzy vnitropodnikového prostředí, pomůže v oblasti 

marketingu. 

Fotr a Souček (2020) vidí SWOT a další analýzy jako metody pomáhající s identifikací 

hybných sil, jež mohou firmu v průběhu času ovlivňovat. Rovněž vidí jako zásadní vybrat 

si z těchto sil ty, které jsou nejvýznamnější jak z hlediska možného dopadu, tak i 

z hlediska pravděpodobnosti výskytu. 

Pro SWOT bude použita číselná metodika, kdy celkový výsledek bude reprezentovat, zda 

je, či není trh vhodný k expanzi z hlediska využitých analýz. Stupnice bude od 1 do 5. 

Vzorec pro celkový výpočet bude (S+O)-(W+T). Kladné číslo by mělo značit, že je trh 

vhodný k expanzi a naopak záporné expanzi nedoporučuje. 
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SWOT je nástroj vytvářející strukturovanou reprezentaci pohledu na vnitřní silné a slabé 

stránky organizace ve vztahu k vnímaným informacím v analýze. Zásadním přínosem této 

analýzy je konfrontační matice, v níž se rozvíjí vhled do vztahu mezi plánem a trhem, jak 

uvádí Jonker a Faber (2021). 

SWOT je akronymem pro silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Obvykle se 

zobrazuje pro lepší přehled v matici se dvěma sloupci a dvěma řádky. Pro její univerzální 

využití jí lze aplikovat jak v marketingu, tak v managmentu, ale také v jiných oborech. 

Můžeme si jí pro účely lepší představy zobrazit na obr. 12, viz. Níže. 

 

Obrázek 12 SWOT matice Zdroj: Vlastní zpracování 

 

S

• Silné stránky

• Vnitřní 
prostředí

W

• Slabé strány

• Vnitřní 
prostředí

T

• Hrozby

• Vnější 
prostředí

O

• Příležitosti

• Vnější 
prostředí



31 

3 Analýza podmínek vstupu vybrané firmy na zahraniční trh 

3.1 Maďarsko – data, klíčová fakta a důležité informace 

 Pro účely expanze na zahraniční trh bude práce posuzovat jako možný trh pro expanzi 

Maďarsko. Z geografického hlediska jde o blízký trh, který lze při zachování rychlosti a 

kvality doručení velmi efektivně obsloužit bez nutnosti expanze skladu do další země. 

Aktuálně využívaní přepravci do zahraničí společnosti jsou speditéři PPL a Zásilkovna. 

Obě tyto firmy jsou schopny zajistit doručení do dvou pracovních dní, viz. Příloha č.5 a 

Příloha č.6. 

Maďarsko lze podobně jako Česko zařadit do střední části Evropy. Blízké je nejen 

geograficky, ale rovněž kulturně. Tento fakt vychází i ze společné historie, jelikož 

Maďarsko bylo součástí Habsburské říše a před první světovou válkou i Rakouska – 

Uherska. Podobně jako Česko bylo rovněž součástí východního socialistického bloku. 

Maďarsko má společné hranice se Srbskem, Slovinskem, Slovenskem, Rakouskem, 

Chorvatskem, Rumunskem a Ukrajinou a je s rozlohou 93.011 km jedenáctým největším 

státem v EU jak uvádí Úřad vlády ČR (2022). 

Hungarian Central Statistical Office (2018) uvádí, že podle sčítání lidu z roku 2016 

v Maďarsku žilo 9,8 mil. lidí, od 80. let populace postupně v zemi klesá. V drtivé většině 

zemi obývají Maďaři, zatímco cizinců je jen cca 1,5 %, z toho zejména Rumuni, 

Ukrajinci, Slováci a Němci. V zemi je cca 52,3 % žen a 47,7 % mužů. 

Z hlediska ekonomické výkonnosti, což je z obchodního hlediska klíčové, je Maďarsko 

v přepočtu na osobu stejně výkonné jako Polsko kdy dle standardu kupní síly, tj. PPS 

dosahuje 71 bodů. Z absolutního hlediska mělo Maďarsko HDP v roce 2020 dle Světové 

banky 155,81 mld. USD oproti Česku, které mělo 245,34 mld. USD. Nezaměstnanost je 

zde rovněž jako v ČR poměrně nízká a v únoru 2022 dle Hungarian Central Statistical 

Office (2022) dosáhla hodnoty 3,8 %. 

V zemi je oficiálním jazykem Maďarština, což je poměrně specifický ugrofinský jazyk a 

jeho využitím při obchodním styku se práce bude zabývat hlouběji. Maďaři mají rovněž 

svoji měnu, stejně jako Česko a je jí Maďarský forint s ISO označením HUF dle Magyar 

Nemzeti Bank (2022). 
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3.2 PESTL analýza 

3.2.1 Political – Politické faktory 

Maďarsko je pevně ukotveno v centrálním evropském regionu, a to nejen díky své poloze, 

ale rovněž členství v mezinárodních organizacích jako jsou OSN, NATO, OECD, WTO. 

Co je hlavní a stěžejní pro expanzi této firmy, tak členství v EU od roku 2004, jak uvádí 

oficiální web EU (2022). Členství v EU totiž umožňuje mj. řešit DPH přes režim OSS, 

který výrazně usnadňuje platbu daní. Snižuje se tedy administrativní zátěž firmy a zvyšuje 

atraktivita. 

Maďarsko je parlamentní republikou obecně považovanou za demokratickou. Nejvyšším 

orgánem zákonodárné moci a lidové reprezentace je jednokomorové Národní 

shromáždění (parlament). Poslanci parlamentu jsou voleni na čtyři roky. Hlavou státu je 

prezident republiky, volený parlamentem dvoutřetinovou většinou na pět let. Parlament 

hlasuje o volbě předsedy vlády na základě pravidla parlamentní většiny a zároveň o přijetí 

vládního programu. Vláda je sestavena jmenováním a složením slibu ministrů, jak uvádí 

web Evropské komise EURYDICE (2022). 

Politické faktory jsou jednou ze základních proměnných klíčových při výběru státu pro 

expanzi. Dostatečná stabilita politického prostředí může poskytnout potřebnou oporu pro 

podnik směřující k minimalizaci rizika. Maďarsko je aktuálně zemí, která takové 

prostředí vytváří, a to i díky silnému hospodářskému růstu a poměrně stabilní politické 

situaci. To lze podložit validními reporty a daty, které uvádějí ratingové agentury. 

Aktuálně má Maďarsko rating Baa2 společnosti Moody’s se stabilním výhledem. Fitch i 

S&P shodně uvádí rating BBB a rovněž stabilní výhled pro Maďarsko, jak uvádí Magyar 

Nemzeti Bank (2022). Klíčovými faktory pro ratingy jsou obvykle makroekonomické 

ukazatele, jako hospodářský růst, či stav veřejných financí a současně zohledňují i 

politickou situaci. 

Z hlediska aktuální situace a rozložení sil v parlamentu lze na Maďarsku vidět poměrně 

stabilní směr, kterým se ubírá. Jak uvádí Magyarország Kormánya (2022) a její oficiální 

zpráva z dubna 2022, silným vítězem voleb je Fidesz-KDNP a lídr Viktor Orbán, který 

se ve světle aktuální geopolitické situace snaží působit jako mírotvůrce, pokoušející se 

zprostředkovávat rozhovory mezi Putinem a Zelenským. Čitelnou politiku Orbán rovněž 

ukazuje i svým spojencům, po vítězství konstatoval, že věří v národní stát a představuje 

si budoucnost Maďarska jednoznačně pevně ukotvenou v rámci EU a NATO. To vše jsou 
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velmi pozitivní signály, které lze vnímat jako pozitivní, mířící ke stabilizaci země. Rizika 

jsou samozřejmě na straně aktuálně probíhajícího disciplinárního řízení, které zahájí 

Evropská komise vůči Maďarsku, podobně, jako aktuálně probíhá s Polskem, což bude 

mít patrně za důsledek omezení dotací z EU. Rovněž možná v příliš opatrné politice 

Maďarska vůči Rusku, kdy Orbán stále odmítá, aby přes Maďarsko putovaly zbraně na 

Ukrajinu. Což nemusí být vnímáno spojenci jako dostatečně vstřícné jednání. 

3.2.2 Economical – Ekonomické faktory 

Na kupní sílu Maďarska a jeho občanů je potřeba nahlížet z více úhlu. Kupní síla jako 

taková, resp. hrubý domácí produkt, jehož výši práce uvádí v základních údajích, je sice 

důležitou hodnotou, ale z hlediska e-commerce je zásadní i dynamika konkrétní země. 

MNB (2022) ve svých materiálech a na obrázku.č.19 predikuje i přes poměrně složité 

období z hlediska ukrajinské krize růst HDP, a to při optimistické variantě až o více než 

6 % v roce 2023 a 2024. Hodí se rovněž dodat, že banka samozřejmě počítá i s velkými 

inflačními tlaky, které budou ale ovlivňovat patrně celou EU. 

 

Obrázek 13 GDP projection fan chart Zdroj: MNB (2022) 

Makroekonomické faktory indikují prozatím růst a ve střednědobém horizontu vysílají 

pozitivní signály, které mohou dopomoci firmě při rozhodování o vstupu. 
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Online prostředí má v Maďarsku nicméně percentuálně potenciál k růstu vyššímu než 

celá ekonomika. Lone a kol. (2021) na základě zdrojů: EUROSTAT (2020) zpracovali 

data, která mohou výrazně pomoci s orientací v této oblasti. Konkrétně jde o podíl E-

GDP Maďarska a tempo růstu e-commerce v B2C segmentu, které dohromady implikují 

zjištění, že potenciál v tomto segmentu je zde opravdu velký. Maďarsko v roce 2020 

rostlo v daném segmentu o celých 35 % a zároveň zde v daném roce byl indikátor E-GDP 

na úrovni pouze 2,33 %, což je poměrně nízké číslo, oproti např. ČR, kde byl tento 

indikátor na úrovni 5,71 %. Oproti zemím na západ od ČR tedy tento trh není tolik 

penetrován a je zde potenciál a menší konkurence než na západě. Maďarsko bylo v roce 

2020 zhruba v polovině žebříčku států v EU, co se týká procentuálního počtu 

nakupujících. V tomto roce zde bylo 70% obyvatel nakupujících online. 

Z hlediska ekonomických faktorů je určitě vhodné zvážit nejen potenciál a příležitosti pro 

firmu, ale také možná rizika. Ta mohou plynout nejen z aktuálně vysokých inflačních 

čísel, která, jak uvádí KSH (2022) za březen 2022 činí 8,5 %, ale také v kombinaci s 22,4 

% procenty navýšení cen průmyslové výroby a 16,7 % navýšení cen u staveb mohou mít 

celkově neblahý vliv na zůstatky na účtech spotřebitelů. Ti tak mohou začít ztrácet chuť 

utrácet za zbytné zboží, kterým beze sporu šperky jsou. Dalším indikátorem, který lze 

vnímat jako možné mírné riziko je cenový index vývozu a dovozu zboží, jehož hodnota 

je na úrovni 96,7 %, což znamená, že jsou si Maďaři schopni koupit méně dovezeného 

zboží oproti zboží vyvezenému. Všechny tyto indikátory tedy značí horší potenciální 

výkonnost a možnou přicházející recesi. 

Pokud tyto údaje porovnáme s celkovými údaji v rámci EU, tak se nejedná o žádná 

excesivní čísla. Data z EUROSTAT (2022), viz. Obr. 20 poměrně jasně ukazují, že tento 

trend je patrný v celé EU a nejedná se tedy o nějaké negativní směrování konkrétně 

Maďarska, které by na celkovou výkonnost mělo vliv. Velké inflační vlivy jsou 

způsobeny převážně rostoucími cenami energií, které se následně promítají do cen 

průmyslové výroby a nedostatek materiálů způsobený post COVID-19 vlivy, které 

narušily dodavatelské řetězce, mají na inflaci také nezanedbatelný vliv. 
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Obrázek 14 Míra inflace v EU Zdroj: EUROSTAT (2022) 

Z hlediska ekonomických faktorů pro firmu spíše převažují příležitosti nad riziky. Trh se 

má stále kam vyvíjet a není tolik saturovaný, jako země v západní Evropě. Kupní síla sice 

ve střednědobém horizontu celkově patrně poklesne díky inflaci, ale tento trend může být 

zvrácen právě celkovým růstem e-commerce a přelivem z off-line do on-line prostředí. 

Oficiální web EU (2022) uvádí, že se Maďarsko aktuálně připravuje na přijetí společné 

měny i když ještě nebyl stanoven přesný termín. I to je jeden z faktorů, který je v rámci 

mezinárodního obchodu benefitní, jelikož vedení účtu v další měně lze naopak vnímat 

jako omezující faktor. Nehledě na to však bude muset firma v době expanze stejně zřídit 

účet vedený ve forintech, aby mohla přijímat dobírky, stejně tak realizovat bezhotovostní 

styk formou převodů a platbou karet. 

3.2.3 Social – Sociální faktory 

Adaptace firmy pro danou zemi, a to jak jazyková, tak z hlediska pochopení jejich zvyků, 

je pro firmu důležitá. Správná lokalizace se prolíná s dalšími sociálními faktory jako jsou 

věk, úroveň vzdělání ve společnosti a další. Ty mohou a měly by tvořit jednu ze 

strategických částí expanze.  

Maďarsko je tvořeno různými etniky, a to Maďary, Rumuny, Němci, Srby, Slováky a 

Romy. KSH uvádí, že dle sčítání lidu z roku 2011 tvořilo zemi 38,9 % katolíků, což je 

zdaleka nejpočetnější náboženská skupina. Kalvinistů a luteránů je zde dohromady 14 % 

a v zemi je rovněž menší část křesťanů a židů. Což je výrazný rozdíl oproti ČR, kde je 

výrazná většina obyvatelstva bez vyznání. Pouze 18 % maďarských obyvatel při sčítání 
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sdělilo, že jsou bez vyznání, nebo nepatří k žádné církvi a 27 % na danou otázku 

neodpovědělo vůbec. To je oproti 18,7 % deklarovaných věřících, které uvádí ČSÚ jako 

výsledek sčítání lidu poměrně hodně a tento sociální faktor bude muset firma zohlednit i 

z hlediska marketingových kampaní, či využitých designových motivů, které s tímto 

faktorem musí počítat. 

Jazyková vybavenost Maďarů je z hlediska úředního jazyka na úrovni téměř 100 %, viz. 

sčítání lidu 2011 (KSU). Z ostatních jazyků umí Maďaři nejčastěji anglicky (16 %) a 

Německy (11 %). Z dalších jazyků stojí za zmínku francouzština, ruština a rumunština, 

těmito jazyky hovoří více než 1 % obyvatelstva. Maďaři mají také lokální doménu TLD, 

kterou je .hu a kterou využívá 40 z 50 největších e-shopů, které v zemi působí. 

ECOMMERCEDB.COM (2021) Jako vhodné se jeví využít plnou lokalizaci obchodu do 

místního jazyka i se zakoupením lokální domény. Firma v tomto případě stojí před další 

výzvou, kterou je určení názvu domény a zajištění její koupě. Z hlediska brandingu není 

nutné dělat rebranding jednotlivých značek, jelikož obě značky mají již mezinárodní 

název, který je relativně čitelný. Nutné je zajistit rodilého mluvčího, který bude schopen 

přeložit web do místního jazyka. 

Maďarsko je z demografického hlediska stárnoucí zemí, kterou v případě, že se výrazně 

nezmění motivace obyvatelstva k vyšší natalitě, čeká postupné stárnutí a vymírání. KSÚ 

uvádí, že ageing index je na úrovni 139,5, tzn. V populaci je již větší podíl starších 65 let, 

než mladších 14 let. Tento alarmující faktor jde bohužel ruku v ruce i s konstantně se 

snižujícím počtem obyvatel v zemi, který od roku 1970 klesá. Od roku 1970 se totiž snížil 

počet obyvatel Maďarska o více než jeden milion. Pro firmu nicméně tento faktor v rámci 

střednědobého hlediska není příliš významný. V rámci dlouhodobého hlediska může dojít 

ze strany vlády k přehodnocení politiky, kterou může motivovat mladé lidi k větší 

porodnosti. Celkem je v zemi cca. 9,73 mil. Obyvatel. 

EU (2022) uvádí, že rozloha země je 93.011 km2 z čehož lze vyvodit, že hustota osídlení 

je cca 104,6 obyvatel na km2. Největší hustota je kolem Budapešti, tedy v regionu Pest, 

který je cca. 100 obyvatel nad průměrem Maďarska. Podle dat KSU (2022) je v regionu 

Közép-Magyarország cca 3 mil. Obyvatel, což z něj dělá nejlidnatější region. Vzhledem 

k tomu, že jde o cca 7% území Maďarska, viz. Obr. což je velikostí nejmenší region, je 

tato lokalita velmi atraktivní i z hlediska případné aktivity směrem k otevírání poboček 

firmy. Výhodou je rovněž fakt, že Budapešť je administrativním i politickým centrem 

celé země a jednotlivé úřady jsou tak dobře dosažitelné.  
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Obrázek 15 Hustota obyvatelstva v Maďarsku k 31.12.2020 zdroj: KSU 

Dalším důležitým faktorem hrajícím roli v expanzi firmy je vzdělání obyvatelstva. 

Zmíněna již byla možnost zřízení místní pobočky, přičemž zásadní je pro takovou 

pobočku sehnat vhodný management. V roce 2021 byl podíl terciárního vzdělávání na 

úrovni 32,9 % (KSU), což značí velmi dobrou vzdělanost obyvatelstva. Maďarsko oproti 

ČR vydává větší poměr svého HDP na vzdělávání. Dle dat ČSÚ v roce 2016 činily výdaje 

ČR na vzdělání 3,56 % HDP, kdežto u Maďarska to bylo o cca 22 % více, tedy 4,51 %. 

Pro hledání kvalifikované pracovní síly je tato země vhodnou lokalitou. 

V 21. století sílí vliv sociálních sítí a v EU dle EUROSTAT využilo v roce 2020 více než 

57 % lidí ve věku 16-74 sociální sítě. Meziroční index je kladný a je ve výši 3 % a oproti 

roku 2019 můžeme pozorovat sílící tendenci obyvatelstva k interakci na sociálních sítích. 

Tento jev ukazuje na prolínání off-line a on-line prostředí a je mimořádně důležitý. 

Maďarsko je navíc premiantem v oblasti využívání sociálních sítí. Na obrázku č.22 lze 

vidět, že je pátým státem s největší účastí obyvatel na sociálních sítích. 
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Obrázek 16 Účast obyvatel EU na sociálních sítích zdroj: EUROSTAT (2021) 

Tyto informace může firma pro svoji potřebu využít při skladbě marketingového mixu. 

Kampaně na sociálních sítích aktuálně realizuje jak v ČR, tak na Slovensku a jejich 

využití zde je nutné vnímat jako vhodné. V rámci analýzy konkurence může firma 

sáhnout např. po otevřené knihovně společnosti Meta (ex Facebook), na základě které si 

může průběžně analyzovat spuštěné kampaně a vypozorovat, jak se chová konkurence a 

jaké kampaně spouští k různým konkrétním svátkům. 

Zmíněny již byly svátky. Závěrem analýzy sociálních faktorů se práce zaměří právě na 

zvyky, svátky a tradice. Míhály et al. (2008) uvádí, že v Maďarsku jsou etnika různě 

rozprostřena a dochází tak k prolínání kultur. Do budoucna se tyto kultury a národy budou 

dále střetávat v rámci komplexního působení globalizačních tendencí. Dojde tedy 

k vzájemnému působení v rámci mezikulturních, interkulturních, socializačních i 

ekonomických faktorů těchto skupin. Tyto skupiny nicméně většinou reagují na podobné 

podněty a v rámci stejné země dochází k postupné asimilaci, resp. lépe řečeno akulturaci. 

Z obecného hlediska v zemi všichni slaví svátky, tedy specifičtěji jmeniny a narozeniny, 

což mají Maďaři podobné s Českem. Jedním z velkých svátků, které slaví většina země 

jsou i z hlediska náboženského složení obyvatel Velikonoce. Rovněž podobně jako 

v Česku se slaví masopust. V období před Vánocemi přichází Mikuláš a Vánoce slaví 

Maďaři také. Některé svátky mohou být přejaté a konkrétně pro prodej šperků je jedním 

z takových svátků, který je vhodné propagovat Valentýn, jelikož svátek zamilovaných se 

do velké míry právě z hlediska globalizace poměrně dost internacionalizoval. 
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3.2.4 Technological – Technologické faktory 

Dostupnost technologií, jejich vyspělost a výhled do budoucna z hlediska výzkumu a 

vývoje je dalším z faktorů, které musí firma při expanzi vzít v potaz. E-commerce je 

jednou z nejmladších forem obchodu a je v zásadě na těchto faktorech zcela závislá. 

V Maďarsku je úroveň podpory vědy, výzkumu a vývoje pod aritmetickým průměrem 

EU, ale nad mediánem, viz. Obr. 23. Země je na tom z hlediska podpory vědy daleko 

lépe, než např. sousední Slovensko a je pravděpodobné, že bude mít více výzkumných 

kapacit, které by firma mohla využít, jelikož dle dat KSU je v zemi cca. 1,10 % 

zaměstnanců z celkového počtu na se výzkumu podílejících. V zemi je možné využít 

jazykovou lokalizaci aktuálně poskytovaného e-shop řešení, kterým je Shoptet, a.s. Ten 

expandoval na Maďarský trh v roce 2020. 

 

Obrázek 17 Úroveň výdajů na výzkum a výoj v EU Zdroj: EUROSTAT, rd_e_gerdtot 

Mimo obecná data o výzkumu využije práce také detailnější pohled na jednotlivé oblasti 

v rámci e-commerce, které mohou firmu ovlivnit. Qin et al. (2014) uvádí jako základní 

součásti e-commerce tyto: 

• Sítě 

• Zákazníka 

• Certifikační autoritu 

• Distribuční centra 

• Elektronické bankovnictví 
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• Obchodní správu 

Tyto součásti jsou všechny ovlivněny technologickými faktory. Práce proto prozkoumá 

vliv na každou konkrétní část zvlášť i jako celek. Ačkoli expanze minimálně v počáteční 

fázi nemusí nutně vyžadovat alokování zdrojů, např. na vybudování, či zapojení vlastní 

sítě, nebo využití zdrojů např. pronájmem dedikovaných serverů v datacentrech, či 

budování vlastního distribučního centra, jeví se jako rozumné tyto oblasti prozkoumat 

pro případ hlubšího spojení s místním trhem.  

Sítě jsou vzájemným propojením jednotlivých článků, ať už jde o spojení typu client-

server, či server-server a jiné. Stabilita sítě je pro e-shop klíčová. Stabilita a dostupnost 

internetu, resp. hojnost jeho využití je pro firmu nutností. Dle dat KSU je v Maďarsku za 

4Q roku 2021 celkem 137,4 ks mobilních telefonů na 100 lidí a dostupnost pevného 

připojení je rovněž poměrně široká s číslem 349 přípojek na 1000 obyvatel. Maďarsko je 

rovněž na cestě za digitalizací státní správy, jelikož 72,6 % obyvatel v roce 2021 využilo 

možnost on-line spojení se státní správou. Dalšími sítěmi, které bude firma využívat je 

extranet, tedy e-shop, který je zároveň i intranetem, jelikož slouží i pro správu obchodu 

ze strany firmy. Teoreticky je možné a patrně i lepší v tomto případě použít terminologii 

pro front-end, kdy tím je myšleno prostředí e-shopu a back-end, čímž je označena část 

pro administraci. Stabilitu internetu jako takového firma nemá příliš možností ovlivnit, 

jelikož většinu připojení poskytují soukromé firmy.  Lze tedy vysoutěžit tu, která aktuálně 

nabídne nejlepší, resp. nejrychlejší a nejstabilnější konektivitu. 

Základní premisou toho, aby se člověk mohl stát zákazníkem e-shopu je mít internetovou 

konektivitu. Dle dat EUROSTAT mělo 91 % domácností přístup k internetu. Oproti roku 

2016, kdy to bylo pouze 79 % jde o poměrně velký posun. Aktuálně můžeme sledovat 

trend přesunu uživatelů z desktopu do mobilu. Na datech z e-shopu, viz. Obr.23 je možné 

sledovat trend, který ve stejném období za rok 2021 a 2022 porovnává zdroje návštěv a 

je jasně v prospěch mobilních zařízení. Firma by se měla snažit optimalizovat svůj web 

pro mobilní zařízení tak, aby poměrově alokovala dostatečné množství času právě pro 

vývoj mobilní verze. Ta by měla být jednoduše použitelná a lehce ovladatelná.  
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Obrázek 18 Návštěvnost webu www.iocel.cz zdroj: Vlastní zpracování na základě  

Zákazník existuje jak externí, kterého již práce zběžně popsala, tak interní, který ovládá 

již zmíněný back-end. Efektivita práce a komunikace by měla být v synergii na obou 

těchto stranách a ve spolupráci s vývojáři je třeba neustále pracovat na vylepšování i 

tohoto systému, zcela zásadního pro práci ve firmě. V tomto případě, vzhledem k nutnosti 

využívat větší data a složitější rozhraní je tento systém vyvinut pouze pro desktop. Tyto 

dva světy je možné propojovat pomocí různých aplikací, které pomohou firmě napříč 

všemi státy, a nejen při expanzi do Maďarska. Může se jednat např. o vylepšení 

reklamačního systému formou chytrého formuláře, kdy klient na základě čísla 

objednávky realizuje reklamaci, které následně putuje do systému, tam ji zaměstnanec 

odbaví a pomocí API rozhraní informace putují až do účetního systému, kde dochází 

k automatické refundaci pouze na základě akceptace, resp. zpracování této reklamace na 

zákaznické péči. 

Certifikační autoritu zastřešuje v Maďarsku na straně státu společnost NISZ, která 

zároveň zajišťuje ICT služby a správu HW pro státní organizace. Podle vládního seznamu 

důvěryhodných autorit je v Maďarsku aktuálně 9 poskytovatelů, kteří jsou pro firmu 

schopni zajistit požadované certifikáty v případě potřeby. 
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• Microsec Micro Software Engineering & Consulting Private Company Limited 

by Shares  

• MÁV Service Center Private Limited Company 

• Magyar Telekom Public Limited Company 

• Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

• GIRO Private Limited Company 

• NETLOCK Informatics and Network Privacy services Limited Company 

• Digitoll Information Technology and Servicing Ltd. 

• NISZ National Infocommunications Services Company Limited by Shares 

• NOTARchiv Limited Company 

Distribuční cesty jsou dalším nosným bodem pro firmu a všeobecně jsou na ně kladeny 

čím dál tím větší nároky s tím, jak postupně přibývá služeb distribuovaných až ke dveřím 

domácností. V roce 2020 byl podíl služeb zabývajících se skladováním a dopravou 5,6 % 

na celkovém Maďarském HDP. Změna výkonů v tunokilometrech byla ve 3Q 2021 ve 

výši 4,7 %, což indikuje nárůst kapacit. V Maďarsku funguje systém elektronických 

dálničních známek, jenž usnadňuje administrativu v případě využití vlastní autodopravy 

či firemních vozidel. Dálniční síť je v Maďarsku o něco hustší než v ČR, pokud bychom 

vzali v úvahu matematický poměr rozlohy k poměru dálnic. V ČR je aktuálně 1.276 km 

dálnic na 78 tis. Km rozlohy a v Maďarsku je 1.723 km dálnic na cca 93 tis. km rozlohy. 

V zemi působí velcí developeři jako je CTP Invest, Prologis či  Panattoni, kteří provozují 

a budují logistická centra, která je možné využít při zvážení alternativy provozování 

vlastního skladu v zemi. 

Elektronické bankovnictví je na straně klienta jednoduchým způsobem, jak zaplatit 

objednávku a neřešit další možné náležitosti, například když kurýr nemá na vrácení, 

případně nefunguje terminál pro platbu kartou atp. Další výhodou platby online je 

pojištění, které poskytují některé kreditní karty navíc k nakoupenému zboží a krytí 

bankou, která v případě reklamace spotřebitelem může poskytnout tzv. chargeback a 

vyplatit peníze zpět spotřebiteli na základě prokázání, že obchod nedodal zboží, či službu. 

Studie ECB (2020) ukázala, že celkem 49 % obyvatel EU preferuje platbu kartou a 27 % 

obyvatel jiným elektronickým platebním řešením. Na straně e-shopu je elektronické 
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bankovnictví poměrně sofistikovaný systém, který je třeba nejen na web implementovat, 

ale také zajistit jeho správné napojení tak, aby se korektně párovaly platby a případně aby 

se tyto informace přenášely do účetnictví. Výhodou je možnost využití aktuální platební 

brány přímo na území Maďarska, jelikož je nutné vybírat prostředky v lokální měně HUF. 

Firma v současné době využívá služeb platební brány GOPAY s.r.o., která poskytuje pro 

bránu rovněž i jazykovou lokalizaci.  

Technologické faktory vytvářejí pro společnost v Maďarsku dobrý základ, který je možné 

využít a jsou jedním z těch, jež mohou společnosti výrazně pomoci. Ať už jde o celkovou 

úroveň konektivity v zemi, velký potenciál, co se týče růstu celého trhu, či 

bezproblémovou možnost napojení na aktuálně využívané systémy. 

3.2.5 Legal – Právní faktory 

Stabilní právní prostředí a adaptace na něj mohou být pro firmu jednou ze složitějších 

oblastí, kde je ale nanejvýš nutné obezřetně plnit literu zákona, jelikož z právního 

hlediska plynou firmě okamžité povinnosti. Obvykle již při překročení hranice, resp. i 

pokud hranici překročí zboží. Pro posuzovanou společnost jsou zásadní tyto oblasti: 

• Daňová problematika 

• Regulatorní rámec oboru 

• Zaměstnanci a BOZP 

Dle aktuálních dat EC k 20/4/2022 k daňové problematice má Maďarsko základní sazbu 

VAT, resp. DPH ve výši 27 %, což je dle srovnání OECD (2020) jedna z nejvyšších daní 

mezi zeměmi do organizace zapojenými. Tuto daňovou výši je nutno zohlednit i v rámci 

cenotvorby a promítnout ji do cen tak, aby si firma zajistila dostatečnou marži. Další 

sazby jsou snížené ve výši 5 a 17 % na specifické zboží. Právní základ pro DPH poskytuje 

zákon CXXVII z roku 2007 o dani z přidané hodnoty. 

Daň z příjmu právnických osob, tedy korporátní daň činí 9 % a oproti dani v ČR dle 

zákona č. 586/1992 Sb.  je o 10 % nižší. Firma tedy může případně při úspěchu na daném 

trhu vytvořit zahraniční pobočku, která bude mít nižší daňovou zátěž. 

Obchod se šperky, resp. nakládání s drahými kovy je specifickým oborem, který má 

obvykle v každém státě zvláštní regulace. Nejinak je tomu v Maďarsku, kde má obor na 

starosti úřad s názvem Assay authority of the Hungarian trade licensing office. Jedná se 

podobně jako v Česku v zásadě o puncovní úřad, který má na starosti registrace výrobců 

a obchodníků, kontrolu a dohled nad drahými kovy a zajišťuje také expertízu v oblasti 
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drahých kovů – zkoušení atp. Z právního hlediska je tento dohled vykonáván na základě 

zákona CLXIV z roku 2005 a dalších předpisů. BFKH (2022) Maďarsko uznává a je 

členem tzv. Hallmarking Convention, což je mezinárodní sdružení států v oblasti drahých 

kovů a jejich kontroly. 

Povinnost odvádět na sociální zabezpečení je na straně zaměstnavatele ve výši 13 %. Za 

zaměstnance zaměstnavatel odvádí 18,5 %. Daň z příjmu fyzických osob je 15 %. Práva 

a povinnosti zaměstnanců, stejně jako zaměstnavatele upravuje zákoník práce z roku 

2012. Standardní pracovní doba je 40 hodin týdně s 8hodinovou denní pracovní dobou. 

Přesčasy jsou limitovány 250 hodinami ročně, přičemž je může ještě upravit kolektivní 

smlouva až na 300 hodin. Průměrná mzda byla v roce 2021 dle dat EUROSTAT 10,4 € 

na hodinu. 

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci zajišťují zejména: 

• Zákon I z roku 2012 – Zákoník práce 

• Zákon XCIII z roku 1993 – Bezpečnost práce 

• Zákon CXXV z roku 2003 – Rovné zacházení a podpora rovných příležitostí  

Vzhledem ke komplexitě dané problematiky se jeví jako vhodné využít v případě potřeby 

najímání zaměstnanců v dané zemi spolupráce s místními orgány, případně s nezávislým 

poradcem, či agenturou, která má se zaměstnáváním zkušenosti. Snadno by se mohlo stát, 

že firma nedostojí některým povinnostem a mohla by být vystavena riziku.  

3.3 Analýza konkurence 

Při analýze konkurence práce vychází ze statistiky aukcí marketingových kampaní 

realizovaných v síti Google. Danou metriku práce využívá z toho důvodu, že danou 

reklamu využívalo v roce 2018 celkem 80 % všech firem viz. níže 
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Obrázek 19 Internet advertising of businesses - statistics on usage of ads (EUROSTAT, 

2018) 

3.3.1 Současná konkurence v ČR 

 Sperky.cz jsou součástí skupiny Vivantis, a.s.  a jsou jedním z hlavních konkurentů. Za 

skupinou stojí majetkově společnost ROCKAWAY CAPITAL SE, která mimo jiné 

vlastnila i jeden z největších českých e-shopů mall.cz 

Konkurenční výhoda této firmy je v možnosti více diverzifikovat portfolio díky silnému 

investorovi a nabídnout tak širší paletu produktů. Na druhou stranu velikost firmy může 

činit web méně přehledným a rovněž není schopna takové individuální péče o klienty, 

jako menší e-shop. Firma se více zaměřuje i na dražší šperky v cenové kategorie nad 

2.000 Kč a rovněž nabízí šperky ze zlata a diamantové šperky. Je tedy v tomto ohledu 

zaměřena na jinou cílovou skupinu. Pod hlavičkou Vivantis.sk působí i na Slovensku. 

 

Obrázek 20 Logo e-shopu sperky.cz (Vivantis, a.s., 2022.) 

Brunoshop.cz je e-shop, který vlastní firma CupTime Dream, s.r.o. Jejich hlavním 

zaměřením jsou ocelové šperky s akcentem na tzv. DIY náramky a přívěsky. 

Marketingově je firma zaměřena ne prodej levnějších šperků v průměru do 500 Kč. Má 
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dobře rozpracovaný systém filtrování dle tematických motivů a tvarů, která jim vytváří 

zajímavou konkurenční výhodu. Firma působí také na Slovensku. 

 

Obrázek 21 Logo e-shopu brunoshop.cz (CupTime Dream, s.r.o., 2022) 

Olivie.cz je specialista na stříbrné šperky a nabízí šperky pouze z tohoto kovu. Zaujímá 

cenotvorbu ve střední hladině čili mezi 500–2.000 Kč. E-shop nabízí i snubní a zásnubní 

prsteny a rovněž stříbrné šperky pro muže, což je jejich konkurenční výhoda. Firmu 

vlastní obchodní společnost Moje OLIVIE s.r.o. Společnost má přesah i na Slovensko. 

 

Obrázek 22 Logo e-shopu olivie.cz (Moje OLIVIE s.r.o., 2022) 

3.3.2 Současná konkurence v SR 

Sofia.sk je e-shop provozovaný firmou Sofia Jewelry, s. r. o. Společnost má 19 

kamenných prodejen a jedná se tedy o silného retailového obchodníka, který má přesah i 

na internet. Mimo vlastních šperků je také autorizovaným prodejcem a provozovatelem 

prodejen PANDORA na Slovensku a provozuje také 2 značkové prodejny PRIME TIME. 

Konkurenční výhodou jsou právě pobočky, kde mohou klienti vyzkoušet šperky osobně 

a rovněž dlouholeté zkušenosti se šperky. Firma funguje již od roku 1992 a prodává také 

v Česku. 

 

Obrázek 23 Logo e-shopu sofia.sk (Sofia Jewelry, s. r. o., 2022) 

Sperky-eshop.sk, sperky-eshop.cz a dalších 12 e-shopů se stejným zaměřením v různých 

zemích Evropy provozuje slovenská společnost Šperky, s.r.o. 

Záměrně jsou v práci zmíněny obě první jazykové mutace, jelikož má tato společnost 

přesah i do ČR. Firma má velmi široký sortiment a nabízí šperky ze všech myslitelných 

materiálů mimo platiny. Prodává také piercing, hodinky a bižuterii. 
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Konkurenční výhodou je velmi široký sortiment a působení v téměř celé Evropě. 

Nevýhodou společnosti je zároveň její výhoda, a to z toho důvodu, že příliš druhů 

sortimentu dělá web méně přehledným. 

 

Obrázek 24 Logo e-shopu sperky-eshop.sk (Šperky, s.r.o., 2022) 

3.3.3 Maďarsko 

Pro analýzu Maďarského konkurenčního trhu jsou zvoleny tři reprezentativní firmy, které 

se nejvíce rozsahem svých činností blíží zkoumané firmě. A to druhem poskytovaných 

produktů a podobnou cenovou hladinou. Dle informací z kapitoly 2.5.2 jsou využity 4 

klíčové faktory, a to heslovitě ceny, produkty, design a komunikace. 

Inícium Kft. provozuje e-shop ragyogj.hu. Z estetického hlediska je web velmi povedený. 

Široká nabídka produktů uspokojí i náročnější klienty. Společnost dělá na šperky i různá 

rytí a potisky, takže z hlediska individualizace má rovněž, co nabídnout. Z hlediska 

konkurenčních výhod nabízí dopravu zdarma. V těchto ohledech je aktuálně jednoznačně 

lepší. Ceny u některých srovnatelných šperků jsou relativně vysoké a komunikace i 

informace na webu nejsou dostatečné – aktuálně chybí validní obchodní podmínky, nelze 

uzavírat objednávky po telefonu a celkově z hlediska zákaznické péče je e-shop slabší. 

Uživatel má problém najít i odstoupení od smlouvy, jak řeší e-shop vratky atp. web nabízí 

pouze platbu na dobírku, což je velmi omezený způsob plateb. Z hlediska sociálních sítí 

se e-shop prezentuje nedostatečně, jelikož na úvodní stránce nenabízí odkaz na ani jednu 

ze sociálních sítí. 

 

Obrázek 25 Logo e-shopu ragyogj.hu 

Ágm Inside Word Kft. je společnost, která provozuje obchod ekszerdesign.hu. Velmi 

čistý design webu nechá na stránce vyniknout jednotlivým šperkům. Nabídka produktů 

je na slušné úrovni a cenově je web o něco vyšší, než by se dalo vzhledem k nabízeným 

produktům očekávat. Struktura webu je zvláštně postavená a bohužel z hlediska navigace 

ne úplně přehledná, za což je nutno srazit body jak z hlediska designu, tak komunikace. 
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Jednotlivé produkty jdou vidět někdy až na druhé úrovni podkategorie, což může být 

matoucí. E-shop umožňuje platby kreditními kartami, převodem i dobírkou a nabízí 

dopravné zdarma. Odkazy na sociální sítě jsou hned na první straně, což je z hlediska 

komunikace možno hodnotit jako dobré. Poslední příspěvek na FB je ze srpna 2021, což 

v dubnu 2022 je přinejlepším neaktuální.  

 

Obrázek 26 Logo e-shopu ekszerdesign.hu 

Ekszer-eshop.hu je provozován společností Šperky, s.r.o., která provozuje rovněž 

Slovenský web, kde tvoří v současné chvíli firmě konkurenci. Design je funkční, ale 

působí již poněkud zastarale. Nabídka produktů je velmi široká a mezi porovnávanými 

firmami absolutně bezkonkurenční. Struktura webu je sice mírně složitější, ale je to dáno 

širokým portfoliem nabízených produktů, takže v této oblasti lze hodnotit v zásadě bez 

výhrad. E-shop je cenově velmi dostupný a ceny odpovídají velmi dobře nabízeným 

produktům. Komunikace a celková přehlednost je opravdu na vysoké úrovni. Klientovi 

jsou informace předávány ve vysoké kvalitě a web má viditelně uvedeny kontakty.  E-

shop rovněž pracuje se sociálními sítěmi, má Instagram, FB i YouTube. Jediným 

drobným mínusem je neuvádění konkurenčních výhod přímo na stránkách produktů, což 

ale nemusí být nutně faktor rozhodující pro koupi. Platební metody má tento e-shop 

rovněž nejširší, přičemž nabízí platbu kartou, dobírku, PayPal a klasický bankovní 

převod. 

 

Obrázek 27 Logo společnosti Šperky,s.r.o. - Maďarský web 

Na obrázku č.28 níže je možné pozorovat, jak firmy dopadly a kterou konkurenci a 

v jakém ohledu bude nejtěžší dohnat či překonat. Nejlépe hodnocený e-shop je ekszer-

eshop.hu, který zbylé dva překonává téměř ve všech oblastech vyjma designu. To je 

oblast, na kterou by se sledovaný e-shop měl při expanzi zaměřit, pokud chce být lepší. 

Menší výhodou je aktuálně využití modernější šablony a ukázání konkurenčních výhod 

přímo na detailu produktu. 
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Obrázek 28 Srovnání konkurence v Maďarsku Zdroj: Vlastní zpracování 

3.4 4P Analýza 

Na 4P je možné nahlížet různými způsoby. V této práci půjde o definování taktiky, která 

dá firmě šanci na úspěch a pomůže jí uchopit její pozici hned od začátku. Na základě 

dobře zvoleného segmentování a pochopení možností na daném trhu pomůže tato analýza 

ke správnému pozicování. 

3.4.1 Produkt 

Existují-li nějaká specifika pro Maďarský trh v oblasti šperků, bude na ně muset firma 

přijít pomocí vlastního výzkumu a sbírání dat, případně A/B testování. Z analýzy 

konkurence nelze vyčíst, že by se Maďaři z hlediska výběru šperků lišili od jiných 

zákazníků. Samotnou tvorbu webu by měla předcházet detailní analýza klíčových slov, 

na základě, které lze vytvořit správnou strukturu webu. Firma se musí zaměřit na to, aby 

dokázala poskytnou produkt v lepší kvalitě a s lepšími doplňkovými službami, než 

poskytuje konkurence. Výhodou společnosti je to, že nabízí produkty, které aktuálně na 

maďarském trhu nejsou. Jde hlavně o různé motivy, jako jsou oblíbené druhy psů a jiných 

domácích mazlíčků, či různé sezónní věci, které aktuálně konkurence nenabízí. Celý 

koncept, který firma aktuálně využívá, je přenositelný. Součástí každého produktu je 

dárková krabička, která je díky mezinárodnímu názvosloví přenositelná i na lokální trh. 

Není proto třeba vynakládat další finanční prostředky na lokalizaci. Podobné výhody 

nabízí i konkurence, a proto se firma bude odlišovat možností personalizovaného 

dárkového balení, které by zároveň mělo přinést i prostředky navíc, jelikož se za něj bude 
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připlácet. Podobný koncept již firma vyzkoušela při různých sezónních akcích 

(valentýnské balení, vánoční balení) a také nabízí celoročně příplatkové luxusní dárkové 

balení. Dalším odlišením je milý dárek k objednávce, což je také součást produktu. 

Aktuálně firma dává klientům gumové medvídky. Sezónně potom čokoládové srdce 

(kromě léta) a o Vánocích perníček ve tvaru diamantu. Jsou to dárky, o kterých klient 

neví a které dotvoří finální překvapení po otevření zásilky. Posledním aspektem produktu, 

nad kterým firma může přemýšlet je balení a jeho enviromentální zátěž. Aktuálně využívá 

bublinkové obálky, které nejsou příliš ekologické, hlavně z toho důvodu, že je lidé 

nesprávně recyklují, ale jsou poměrně praktické a rovněž figurují na spodní hranici 

nákladovosti. Do budoucna může firma otestovat možnost příplatkového ekologického 

balení, pokud najde nějakou formu, která bude opravdu ekologická, praktická a pro 

společnost realizovatelná. 

3.4.2 Cena 

Firma prodává šperky v relativně nízké cenové hladině. U šperků se v zásadě dá hovořit 

o čtyřech cenových kategoriích. Haute joaillerie, čili ty nejdražší kusy jsou spíše než přes 

internet prodávány v luxusních klenotnictvích. Běžné přepravní společnosti nejsou 

schopny tento typ šperků přepravit i vlivem jejich ceny a nutnosti vysokého pojištění. 

Vyšší střední třída jsou šperky s cenovkou obvykle nad 10.000 Kč. Může jít o ruční práce 

přímo na zakázku, či výrobu podle nějakého zaběhnutého typu nabízeného klenotníkem, 

který jej ale přesto na základě např. velikost prstenu, či přání na zasazení nějakého 

typického kamene provádí ručně. Tento typ se často volí i u zlata, kdy by bylo nákladově 

neefektivní držet např. snubní prsteny v 40 ti různých velikostech. Také jde často o šperky 

s pravými kameny, či z dražších kovů, právě jako je zlato, či platina. Nižší střední střída 

čili od cca. 1.000–10.000 Kč a levné šperky čili do 1.000 Kč jsou právě tou cenovou 

hladinou, kam e-shop cílí. Motem e-shopu je věta: „Daruj šperk, daruj radost“. Což se dá 

přeneseně vysvětlit jako šperk, který potěší každého, čímž je myšlen široký záběr 

klientely. Cílem obchodu je nabízet dostupný produkt ve vysoké kvalitě s odpovídající 

kvalitou služeb. V ceně mají klienti i výměnu šperku zdarma, v případě, že nesedí 

velikost. Z hlediska ustanovení cen podnik může zvolit etnocentrický přístup s mírnými 

úpravami typickými pro měnu HUF. Ve všech zemích přichází se strategií „hezkých cen“, 

či tzv. Baťovských cen čili cen, které končí číslem 9, jako je 199, 349 atp. U měny € ještě 

firma přistupuje i k cenám končícím 5, např. 15,5, aby nedocházelo k příliš velkým 

odchylkám v maržích. I tak již musí zohledňovat ztráty, či zisky, které plynou z pohybu 
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kurzu vůči CZK. Také proto nyní vede firma účet v EUR i CZK. Vzhledem k prostoru, 

který přináší trh z hlediska ceny, ale i z důvodu stoupající inflace nepůjde firma zásadně 

pod ceny konkurence. Důležité je zachovat dostatečnou marži, aby mohla investovat do 

svého dalšího rozvoje. 

3.4.3 Distribuce 

Široká B2C distribuce bude realizována za pomocí aktuálního e-shop řešení založeného 

na systému Shoptet. Ten má pro Maďarský trh lokalizované služby a napojení na veškeré 

místní služby, které bude e-shop potřebovat. V budoucnosti je možné, že dojde k otevření 

pobočky v Budapešti. Firma by měla zvažovat i návrh na stavbu vlastního řešení, jelikož 

pro širší expanzi na více trhů již Shoptet není úplně nejlepší varianta. A to kvůli různým 

omezením a změně, kterou udělali v rámci cenotvorby, když zrušili možnost odkupu 

doplňků. V části práce, která se bude věnovat rozpočtům na expanzi bude tato možnost 

porovnána s aktuálně asi nejlevnější a kompatibilní formou, což je využití stávajícího 

systému s menšími obměnami. 

3.4.4 Propagace 

Philip Kotler jednou řekl: „Nekupujte si podíl na trhu. Raději ho získejte“ a získat ho lze 

poměrně jednoduše, stačí být lepší než konkurence. Složitější je ho udržet. Nabídnout 

lidem více služeb, lepší pocit z nakupování, lepší produkty, a hlavně dát lidem to co chtějí, 

a to jsou odpovědi. Férový přístup a otevřenost jsou cestou k úspěchu. Lidé potřebují 

vědět, kde řešit problémy, když nastanou, za jak dlouho je firma vyřeší a zda to bude 

k jejich spokojenosti. To je první vize, kterou by společnost měla naplnit čili zajistit 

dostatečné množství informací přímo na svém webu. Důležitý bude už název e-shopu, 

který by měl být dostatečně popisný a atraktivní. Základními cestami k externí propagaci 

e-shopu by měly být minimálně tyto, a to dle důležitosti směrem shora dolů: 

• Google ads 

• Facebook + Instagram 

• Glami.hu 

• Reklamy na místních vyhledávačích – Startlap.hu, Origo.hu 

• Árukereső.hu – obdoba Heureka.cz 

• Affilate partneři 

• Olcsobbat.hu 

https://www.arukereso.hu/
https://www.arukereso.hu/
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Všechny z těchto propagačních kanálů budou on-line kanály. V Google ads se bude 

kombinovat produktová reklama a reklama pro vyhledávání. Na Facebooku a Instagramu 

se ze začátku využije katalogová reklama s akcentem na aktuálně nejprodávanější 

produkty společnosti. Následně na základě výsledků se budou reklamy optimalizovat pro 

vyšší výkon. Výhodou je možnost segmentovat i jednotlivé produktové skupiny a 

v různých obměnách je zkoušet propagovat. Dále budou využívány také bannerové 

konverzní kampaně, které budou sloužit k propagování sezónních akcí. V menší míře je 

možné vyzkoušet reklamy na místních vyhledávačích a srovnávačích, které ale v ČR ani 

na Slovensku nepřináší zásadní výsledky. Dle aktuálních interních materiálů se 

heureka.cz podílí na tržbách pouze 0,84 %. Celkově by firma měla vycházet při 

vybudování rozpočtu z aktuálních dat, které má, jelikož je pravděpodobné, že maďarský 

trh se bude chovat podobně, jako ten český. 

 

Obrázek 29 Poměr jednotlivých kanálů na tržbách, Vlastní zpracování Zdroj: Interní 

materiály firmy na základě Google analytics 

3.5 SWOT analýza 

3.5.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky, které mají zásadní vliv na rozhodnutí lze určitě zařadit možnost 

využití stávajícího technického řešení. Vzhledem k tomu, že má poměrně přehledné 

uživatelské rozhraní, je možné velmi rychle zaškolit nového zaměstnance majícího 

Maďarsko na starosti. Výhodou je také znalost tohoto prostředí, čímž se sníží náklady na 

případné zaškolení všech lidí ve firmě. Další silnou devizou firmy jsou samotné produkty, 

které jsou cenově velmi dostupné a v konkurenci tedy mají předpoklad na úspěch. Zatím 

v dané zemi přímo nejsou, a proto je pravděpodobné, že novinku rádi vyzkouší někteří 

zákazníci. Vzhledem k celkově menší konkurenci na Maďarském trhu by měla být 

expanze pro firmu jednodušší než např. na Slovensku, kde je v zásadě téměř každý 

z aktuálních konkurentů v ČR. Nasbírané zkušenosti z expanze na Slovensko budou pro 

firmu velmi benefitní, jelikož může flexibilněji reagovat na případné externality, které 

nastanou. Prakticky neexistující nároky na sklad jsou rovněž jedním z hlavních pozitiv 
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pro firmu, které takto v zásadě nevzniknou žádné další náklady na rozšíření. Počet bodů 

je 4,36, což je poměrně hodně a na analýze jde vidět, že silné stránky jsou opravdu ty 

mající největší vliv na případnou expanzi. Toto číslo je nutné porovnat i dále s hodnotou 

v rámci slabin a zjistit, jak moc se o něj můžeme opřít.  

 

Obrázek 30 Silné stránky – SWOT – Zdroj: Vlastní zpracování 

3.5.2 Slabé stránky 

V čem má firma jednoznačně potenciál pro rozvoj je jazyková vybavenost.  Aktuálně ve 

firmě nikdo Maďarsky nemluví a aby došlo k naplnění marketingové strategie, která je 

úzce navázána právě na komunikaci, bude třeba toto suplovat najmutím další pracovní 

síly. Navázáním celého trhu na dalšího zaměstnance vzniká firmě i riziko, že v případě 

nemoci nebude mít zástup za daného zaměstnance. Proto by měla přemýšlet o 

zastupitelnosti a případně o tom, že by se někdo z firmy měl začít učit maďarsky. 

Minimálně zpočátku čekají firmu vyšší náklady, a to zejména na marketing, jelikož musí 

na daném trhu vejít ve známost. Celkově horší výchozí pozici má v logistice, což nemůže 

změnit, dokud nezvolí přímou expanzi do daného státu. Do dopravného se promítají ceny 

PHM, což je pro firmu méně výhodné, než postavení obchodů na lokálním trhu. S tím 

souvisí i kvalita, resp. rychlost dopravy, kdy firma musí počítat na doručení minimálně 

dva pracovní dny. Aktuální makroekonomické údaje, jako jsou vyšší inflace a nižší kupní 

síla, rovněž mohou být slabinou firmy, kterou nemůže reálně ovlivnit. Další náklady 

vzniknou při vytváření právního rámce obchodních podmínek a celkově hloubkové 

analýze právního prostředí. Tyto výdaje musí vynaložit na právníky, kteří jí pomohou 

v daném konkrétním prostředí. Výhodou u těch nejvlivnějších slabých stránek je fakt, že 

je firma může ovlivnit – sice na ni intenzivně působí, ale pokud se expanze podaří, tak 

budou náklady na marketing postupně klesat, resp. se sníží podíl jejich nákladů na obratu. 

Dobrým jazykovým školením je firma schopna se vypořádat i s jazykovou bariérou. Za 

pozornost stojí, že mezi hodnotou silných a slabých stránek je cca 11 procent ve prospěch 

silný stránek. Tím, že je možné se se slabými stránkami částečně vypořádat v nedlouhém 

období se stává alespoň ve střednědobém horizontu hodnota silných stránek stabilnější. 
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Obrázek 31 Slabé stránky – SWOT – Zdroj: Vlastní zpracování 

3.5.3 Příležitosti 

Růst a potenciál maďarského e-commerce jsou velmi dynamické veličiny. Má a mělo by 

to mít největší váhu i vliv na rozhodování. V případě vstupu na nový trh, který dynamicky 

roste, je pravděpodobný i růst firmy. Velký potenciál pro firmu existuje na sociálních 

sítích, kde je penetrace v daném oboru dosud nízká. Dobrým obsahem vytvořeným na 

platformě YouTube či Instagram bude mít firma určitě čím zaujmout. Maďarsko je také 

svou lokalitou možnou branou do dalších zemí, jakými jsou Chorvatsko, Slovinsko, či 

Rumunsko, které jsou na společném trhu EU. V případě další expanze je pravděpodobné, 

že právě z Maďarska mohlo by se mohlo do těchto zemí bez větších problémů expedovat. 

Celkově i z hlediska velké koncentrace lidí blízko hlavního města Budapešti je Maďarsko 

určitě vhodné pro vybudování pobočky a případně i menšího skladu. Z finančního 

hlediska je vhodné se podívat i na možnost daňové optimalizace, kdy korporátní daň 

v dané zemi v zásadě vybízí k založení zahraniční pobočky. Firma také může těžit z toho, 

že z hlediska kultury jsou země blízké a mají společných mnoho svátků, tudíž 

z marketingového hlediska bude možná pouze jazyková lokalizaci dané kampaně a bez 

nutnosti vymýšlet specifická témata. Příležitostí v Maďarsku je z hlediska místního trhu 

poměrně hodně a tomu i odpovídá poměrně vysoká známky 4,23 bodů, dávající firmě 

pozitivní signál. 

 

Obrázek 32 Příležitosti – SWOT – Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.5.4 Hrozby 

Naprosto každá příležitost je současně nositelem jisté míry rizika. Míru rizika je nutné 

zohlednit v rámci strategického plánování, dopředu s ní počítat a vědět, jaká rizika mohou 

nastat, a především jestli a jak je možné se s nimi vypořádat. Hrozbu je v zásadě možné 

označit za původce rizika. Pro firmu je největší hrozbou možnost, že nebude mít zástup 

pro zaměstnance zajišťujícího komunikaci v maďarštině. Další významnou hrozbou je 

riziko, že na trh vstoupí další firma nabízející podobnou kvalitu a využívající výhod 

přítomnosti v dané zemi. To by mohlo oslabit vybudovanou pozici.  Vývoj cen PHM se 

rovněž může ukázat jako hrozba, jelikož firma je nucena své zboží přepravovat až ke 

koncovému zákazníkovi. Z hlediska makroekonomických faktorů jím může být neblahý 

trend klesající populace v Maďarsku a rovněž teoreticky pokračující sestupný trend reálné 

kupní síly. Z politického hlediska je hrozbou ne úplně vstřícné jednání maďarské vlády 

s EU, kdy se aktuálně řeší zákony proti sexuálním menšinám. Zatím se však tato hrozba 

nejeví nijak silnou. Méně významným, ale přesto i tak důležitým faktorem je to, že 

alokace času a prostředků na rozvoj dalšího trhu pro společnost bude znamenat, že tyto 

prostředky nebude moci vložit do rozšiřování portfolia produktů či do jiných aktivit. To 

znamená cílit na rozšíření spíše trhů, na nichž již firma působí. Velkou výhodou u 

největších hrozeb je možnost se s nimi v rámci dobře nastaveného plánu vypořádat a 

eliminovat jejich váhu a vliv. Výpadek zaměstnance lze vyřešit např. najmutím 

brigádníka suplujícím jeho činnost. Vstup nové místní konkurence lze zvládnout za 

pomocí intenzivnější expanze a třeba i úplného přesunu pobočky či skladu na daný trh, 

který by výhodu přítomnosti na trhu vyrovnal. 

 

Obrázek 33 Hrozby – SWOT – Zdroj: Vlastní zpracování 

3.5.5 Shrnutí SWOT 

Silné stránky a příležitosti získaly v rámci analýzy celkem 8,59 bodů, což je velmi 

přesvědčivý výsledek. Podílí se na něm opravdu zásadní věci, které firmu v mnoha 



56 

ohledech mohou pozitivně motivovat a hlavně, které ukazují, že Maďarsko může být 

správným směrem pro expanzi. 

Vyhodnocení rizik, definice hrozeb a slabých stránek ukázaly, že i v této oblasti jsou silné 

faktory expanzi ovlivňující. Obě části analýzy získaly dohromady 7,48 bodů, což je 

signál, který by firma měla brát v úvahu přestože je tento výsledek nižší než předchozí. 

Právě s tímto signálem musí při tvorbě strategie expanze dál pracovat. 

Celkový výsledek SWOT analýzy ukazuje hodnotu 1,11 což je kladné číslo, které značí, 

že expanzi na zahraniční lze trh doporučit. Firma se může na modelovém rozpočtu 

podívat, za jakých finančních podmínek toto bude dávat smysl a kolik objednávek bude 

muset odbavit, aby na daném trhu dosáhla zisku. 

 

3.6 Návrhy, plán činností a rozpočet 

3.6.1 Návrhy 

Maďarsko je státem disponující potenciálem, kterého může firma využít. Z provedené 

PESTL analýzy může firma čerpat základní informace o obchodním prostředí země a jeho 

možnostech. Relativní politická stabilita a členství Maďarska v mezinárodních 

organizacích vytváří nízkorizikovou lokalitu, která i z geopolitického hlediska tvoří 

stabilní stát, přičemž tato fakta potvrzují i mezinárodní ratingové agentury. Mírnou 

překážkou je jazyková bariéra a právní faktory, resp. obtížnost vyznat se v maďarských 

právních předpisech. V tomto ohledu potřebuje firma zvolit rodilého mluvčího, který 

přeloží celý web a musí nutně poptat právní poradenství, které zajistí legálnost vstupu na 

trh. Ekonomické faktory jasně hovoří ve prospěch expanze, kdy prakticky všechna čísla, 

která mají co dočinění se segmentem firmy, vykazují rostoucí tendenci. Firma by měla 

poptat jak pracovní sílu svépomocí, tak zkusit využít služeb pracovní agentury či externí 

marketingové agentury nebo callcentra, které by mohlo zajišťovat část činností. 

Analýza konkurence ukázala, že je možné proniknout mezi aktuální konkurenci a najít 

v dané zemi potenciál, který některá konkurence ani nevyužívá. Co nepřímo z dané 

analýzy vyplývá, je skutečnost, že Maďarsko představuje prozatím příliš malý trh pro 

nějaké větší nadnárodní korporace v zásadě do země samozřejmě expedující, ale 

nevyužívající plnou lokalizaci. Ta je samozřejmě nutná, pokud obchodník myslí vážně 

proniknout na daný trh. Pro firmu je nanejvýše vhodné od začátku budovat silnou pozici 

v rámci sociálních sítí a rovněž by měla přemýšlet nad vhodným obsahem pro YouTube. 
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Tento návrh souvisí i s další analýzou, která je spíše marketingově zaměřená, a to se 4P. 

Tuto analýzu může firma využít jako podklad pro tvorbu sofistikovanější marketingové 

strategie na daném trhu. Tato analýza ukázala, že firma může aktuální positioning, který 

využívá v ČR a SK rozhodně využít i pro Maďarsko. Na základě analýzy klíčových slov 

a případných prodejů se firma může uchylovat k větší lokalizaci, nicméně základ je 

možné převzít z aktuálních trhů. Firma by měla rovněž zvážit možnost vytvoření 

vlastního řešení, které by jí umožnilo lépe pracovat s možnou expanzí do dalších zemí. 

SWOT sice potvrdil vhodnost trhu pro expanzi, ale firma by přesto měla zůstat obezřetná 

a minimálně v začátcích velmi dobře monitorovat své náklady vynakládané na expanzi. 

Počítat je nutné s riziky, které expanze přináší a vstupem patrně nezmizí, případně 

pracovat na jejich eliminaci. Na trh je totiž nejen nutné vstoupit, ale zejména ho udržet a 

v ideálním případě dále rozvíjet. Vhodné je provádět vyhodnocení např. na měsíční bázi 

a dle výsledků případně upravovat strategii. 

3.6.2 Plán činností při expanzi 

1. Využít Ganttův diagram viz. Příloha č.8 a na jeho základě sestavit plán pro řízení 

projektu 

2. Najít překladatele 

3. Zajistit rozšíření přepravy u dodavatelů logistiky 

4. Zajistit i zpětnou logistiku, případně poptat možnosti 

5. Najít právní firmu – obchodní podmínky a gdpr + konzultace 

6. Vycestovat do Maďarska a zřídit zde podnikatelský účet 

7. Zajistit web a další licenci pro e-shop a doplňky 

8. Udělat analýzu klíčových slov 

9. Poptat zaměstnance / poptat agenturu 

10. Napojit účetní SW a zajistit automatizaci 

11. Napojit platební bránu 

12. Zajistit potřebné administrativní náležitosti 

13. Poptat zaměstnance / poptat agenturu 

14. Připravit marketingové kampaně 

15. Připravit obsahovou strategii webu 

16. Udělat testování 

17. Zahájit ostrý provoz 
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3.6.3 Rozpočet 

Při vytváření rozpočtu musí firma objektivně posoudit dosavadní výsledky a dopředu si 

definovat jak velkého obratu a jaké ziskovosti musí v dané zemi dosáhnout. Na obrázku 

č. 35 a také v tabulce v příloze č.8 lze pozorovat, že jednorázové náklady činí cca 110 tis. 

Kč. Tento vstup by pro firmu neměl představovat větší obtíže. Do těchto nákladů není 

započtena práce aktuálních zaměstnanců firmy, jelikož se bude jednat spíše o dílčí 

činnosti a podstatnou část svého času bude muset alokovat přímo majitel firmy. Největší 

položky činí překladatelské služby, právní poradenství a analýza SEO, ze které potom 

vyjdou překladatelé. Důraz musí firma klást na výběr kvalitního překladatele, který je 

rodilým mluvčím a zároveň má s daným oborem zkušenosti. 

 

Obrázek 34 Rozpočet pro expanzi firmy Zdroj: Vlastní zpracování 

Měsíční náklady firmy jsou cca. 8.800 kč bez započtení zaměstnance či brigádníka, 

kterého bude muset firma najmout na následný překlad textů k novým produktům a 

různým aktualizacím. Počítat je nutno s nákladem cca 20.000, jelikož se bude jednat 

patrně o člověku na brigádu či ve zkráceném pracovním poměru, nebo na IČ. Jeho úkolem 

bude pravidelný překlad textů a pomoc s naváděním produktů a textací kampaní. Tento 

zaměstnanec by měl rovněž obsluhovat i sociální sítě. V zásadě by firma měla hledat 

copywritera s přesahem do marketingu. Vzhledem k nutnosti zajistit linku v rozumném 

časovém rozsahu např. od 08:00 – 16:00 firma patrně poptá externí callcentrum, kde je 

schopna za cca 8–10 tis. Kč měsíčně (dle provolaných minut) toto outsourcovat. Počítá 

se s marží cca 30 %. Vychází se z aktuálních čísel, která jsou čísla očištěna o náklady na 
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dopravu, marketing atp. Z tohoto důvodu se nezahrnují do pravidelných měsíčních 

nákladů. Firma by tedy měla odbavit cca 153 objednávek měsíčně. Což by neměl být na 

daném trhu problém. 

Celý rozpočet je koncipován tak, aby návratnost jednorázové investice byla cca 

v časovém horizontu do dvou let. Vypočtených je 15 měsíců, přičemž začátek bude patrně 

pomalejší, dokud se se firma neetabluje. Následně by měla tato čísla překonávat. U 

daného rozpočtu je také třeba počítat s neúspěchem, resp. ztrátou, kterou by expanze 

teoreticky mohla přinést. Proto je pro firmu připravena modelace plnění obchodního 

plánu, resp. prodejního plánu, kdy v případě plnění plánu pouze na 50% firma za rok 

přijde o 220 tis. Kč a o svou jednorázovou investici. Rok je samozřejmě velmi dlouhá 

doba a firma by v rámci krátkodobého horizontu na základě sledování dat vidět, zda se 

výsledky dostavují, či ne a na základě toho by jednat. Zda může firma investici realizovat 

je nutné rozhodnout na základě rezerv, které má pro tyto účely uložené. 
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4 Závěr 

Rok 2022 začal poměrně turbulentně. Evropa i svět se potýkají s následky konfliktu na 

Ukrajině a s dopady epidemie covid-19. Inflace je vysoká prakticky ve všech státech a 

v mnoha zemích hrozí dokonce stagflace. Je otázkou, nakolik to je spojeno také 

s uvolněnou měnovou politikou ECB a FED, které roky aplikovaly metody monetární 

politiky jako je kvantitativní uvolňování. Pro firmu a všeobecně pro kteréhokoli účastníka 

trhu je aktuálně nejlepší formou investice ta, kterou může bezprostředně ovlivnit, protože 

je sice pravděpodobné, že se dočasně sníží kupní síla, ale na druhou stranu dobře 

vybudované pozice na zahraničních trzích mohou firmu posílit a pomoci jí přežít např. 

nižší poptávku ze strany domácího obyvatelstva. Z toho vyplývá, že investovat do 

vlastních firem, jejich expanze, či dalšího vzdělávání je to, co vytvoří konkurenční 

výhodu. 

Práce ukázala, že existují objektivní skutečnosti jasně indikující, že by firma měla danou 

expanzi realizovat. Jednou z těch nejvýznamnějších je velký potenciál stále se 

rozvíjejícího maďarského trhu čili výrazný předpoklad, že nehledě na proměnné jako jsou 

inflace, HDP, či nezaměstnanost bude tento trh růst. Dalším pozitivním předpokladem 

pro expanzi jsou sociální faktory, které činí Maďarsko podobným Česku a které výrazně 

pomohou snížit náklady na specifickou lokalizaci pro danou zemi. Rozhodně lze z práce 

vyvodit, že aktuální positioning, který firma zaujímá, je reálné i vhodné přenést přímo na 

maďarský trh. Teoreticky by měl být potenciál úspěšnosti firmy. 

SWOT analýza nastínila i další možné příležitosti, které firma může z expanze vytěžit, 

jako jsou možnost vybudování vlastní pobočky, či využití země jako výchozího bodu pro 

další expanzi daným směrem. Pozitivní signál pro firmu je možnost snížení daňové zátěže 

při zřízení společnosti s ručením omezeným, jelikož má země nižší korporátní daň. 

Celkově silné stránky převážily slabé. Objevily se sice hrozby, se kterými firma musí 

nutně počítat, nicméně se nejedná o takové, které nelze při vyvinutí dostatečného úsilí 

překonat. 

V návrhové části práce přesně definovala kroky, které je nutné uskutečnit při realizaci 

expanze a základní rozpočet je sestaven tak, aby firma pokryla veškeré nutné náklady 

s akcentem na jejich minimalizaci a co nejvyšší efektivitu. Pro firmu je zásadní, že i při 

neúspěchu nehrozí zásadní ztráta ohrožující firmu v její dosavadní činnosti.  
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Seznam zkratek 

a.s. – Akciová společnost 

B2B – business to business 

B2C - business to customer 

BFKH - Government Office of the Capital City Budapest 

CZK – Česká koruna 

ČR – Česká republika 

ČSÚ -  Český statistický úřad 

DE - němčina 

EC – European commission 

ECB -  Evropská centrální banka 

E-GDP – Procento HDP tvořené tržbami z e-commerce segmentu 

EN – angličtina 

ES - španělština 

EU – Evropská unie 

FB – Facebook 

FED – Federální reservní systém USA 

FO – fyzická osoba 

GDPR - General Data Protection Regulation 

HKEX – Hong Kong Exchanges and Clearing Market 

HU – Maďarsko 

HUF – Maďarský forint 

ICT - Information and Communication Technologies 

ISO – International Organization for Standardization 

KSH - Hungarian Central Statistical Office 

MDŽ – Mezinárodní den žen 

MNB - Magyar Nemzeti Bank 

NATO - North Atlantic Treaty Organization 

NISZ -  Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

O2O – Online to offline 

OECD -  Organisation for Economic Co-operation and Development 

OSN - Organizace spojených národů 

P&G – Procter & Gamble 

PHM – pohonné hmoty 

PHM – Pohonné hmoty a mazadla 
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PPS – Purchasing power standard 

PR – public relations 

PT - portugalština 

S&P – Standard & Poor’s 

s.r.o. – Společnost s ručením omezeným 

ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

USA – United States of America 

VŠB – Vysoká škola báňská 

WTO – World trade organization 
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Příloha 1: Výpis z živnostenského rejstříku 

 



2 

 

Příloha 2 Certifikát ověřeno zákazníky, na základě dat heureka.cz 

(Heureka, a.s.) 
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Příloha 3 Demografické údaje (iocel.cz) 

 

Demografické údaje návštěvníků webu iocel.cz 

Pohlaví Uživatelé 
Podíl z 
celku  Věk Uživatelé 

Podíl z 
celku 

female 104861 73,6%  25-34 36594 25% 

male 37617 26,4%  35-44 31170 22% 

celkem 142478   45-54 29493 20% 

    55-64 18318 13% 

    65+ 17208 12% 

    18-24 11132 8% 

    celkem 143915  
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Příloha 4 Statistika aukcí kampaně Google Ads – vlastní 

zpracování na základě dat z Google Ads (GOOGLE IRELAND 

LIMITED) 

 

Přehled statistiky aukce kampaně - Česká republika 
Celkové období 

Zobrazovaný název obchodu Podíl zobrazení Míra překrytí Podíl s vítězným hodnocením 

Vy 70,44% -- -- 

Olivie.cz 47,62% 53,72% 49,38% 

mall.cz 41,78% 46,87% 55,35% 

Sperky-eshop.cz 38,48% 43,51% 55,67% 

Sperky.cz 37,68% 42,87% 57,85% 

Vivantis.cz 37,30% 42,23% 58,18% 

Bizuterie-TOP.cz 36,40% 40,48% 57,02% 

sperky-silvego.cz 31,61% 36,76% 59,34% 

BRUNOshop.cz 30,39% 34,15% 58,31% 

Evolutiongroup.cz 29,24% 32,97% 58,18% 

Apart 28,32% 31,59% 60,68% 

Royal Fashion 27,18% 31,49% 61,09% 

Přehled statistiky aukce kampaně - Slovensko 
Celkové období 

Zobrazovaný název obchodu Podíl zobrazení Míra překrytí Podíl s vítězným hodnocením 

Vy 61% -- -- 

sofia.sk 34% 41% 48% 

mall.sk 32% 38% 50% 

Zalando.sk 32% 35% 50% 

Šperky Eshop 29% 32% 50% 

www.msperk.sk 24% 30% 53% 

Vivantis.sk 24% 30% 54% 

Glamira SK 26% 29% 51% 

Sperky-image.sk 23% 29% 53% 

iZlato.sk 23% 26% 53% 

Trendhim.sk 23% 26% 52% 

Smania | s-mania.com 20% 25% 54% 

Mabell.sk 19% 24% 55% 

olivie.sk 18% 24% 55% 
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Příloha 5 PPL Parcel connect – doba dodání v EU, PPL,s.r.o 

(2022) 

 

 



6 

 

Příloha 6 Zásilkovna – mapa rychlosti dodání, Zásilkovna, s.r.o. 

(2022) 
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Příloha 7 Europe e-commerce report , Lone et al (2021) 
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Příloha 8: Rozpočet a modelace plnění plánu, vlastní zpracování 

Typ činnosti Jednorázové platby Měsíční platby 

Registrace domény                      22,42 Kč  

Mailing(LH)                    590,00 Kč  

Překlady webu                              48 611,00 Kč    

Právní poradenství                              30 000,00 Kč    

Tlumočník                                6 000,00 Kč    

Shoptet                1 740,00 Kč  

Doplňky k webu                    600,00 Kč  

Účetní                5 000,00 Kč  

Služby programátora                                6 000,00 Kč    

Mergado                    586,00 Kč  

Platební brána                    250,00 Kč  

Zaměstnanec / brigádník              20 000,00 Kč  

Externí call centrum                8 000,00 Kč  

Analýza klíčových slov a SEO                              15 000,00 Kč    

Služební cesta do Maďarska                                5 000,00 Kč    

Celkem                            110 611,00 Kč             36 788,42 Kč  

      

Min. obrat při 30% marži          122 628,06 Kč  

Očekávaný obrat          130 000,00 Kč  

Návratnost jednorázové investice v měsících 15 

Průměrná objednávka                  850,00 Kč  

Počet objednávek / měsíc 153 

 

Modelace plnění obchodního plánu 

30% Marže   

                       36 788,42 Kč  
Měsíční 
náklady   

                    122 628,06 Kč    Zisk/Ztráta za rok 

 Procenta plnění plánu      

50%   -     220 730,50 Kč  

60%   -     176 584,40 Kč  

70%   -     132 438,30 Kč  

80%   -       88 292,20 Kč  

90%   -       44 146,10 Kč  

100%   
                        -   
Kč  

110%            44 146,10 Kč  

120%            88 292,20 Kč  

130%         132 438,30 Kč  

140%         176 584,40 Kč  

150%         220 730,50 Kč  
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Příloha 9: Ganntův diagram, vlastní zpracování při využití 

https://www.teamgantt.com/ 


