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Abstrakt 

Diplomová práce navrhuje vhodnou variantu elektronického obchodu pro firmu zabývající se 

zájezdy. Tento e-shop by m�l spl�ovat požadavky firmy a zárove� pomocí navrhnuté 

propagace p�inášet zisk. 
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Abstract 

The graduation theses design a suitable e-shop version for a travel agency. This e-shop should 

fulfil the firm´s requierements, lower costs and increase a profit. 
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Úvod 
 Cestování je d�ležitou sou�ástí lidského života, protože touha poznávat okolí je lidem 

vlastní. Proto se nelze divit, že p�íznivé ekonomické podmínky života ve vysp�lých krajinách 

sv�ta a rozvoj dopravy spolu s rozvojem informa�ních médií vyvolali obrovský rozmach 

cestovního ruchu. 

 

 Cestovní ruch je sou�ástí sv�tového hospodá�ství, jehož v�tší �innost zaujímá sektor 

osobních služeb. Jako odraz rozvoje spole�nosti a nikdy nekon�ící touhy �lov�ka po poznání 

a nových zážitcích se cestovní ruch stává sv�tovým fenoménem spot�eby a je jednou 

z nejd�ležit�jších hnacích sil sv�tové ekonomiky. 

 Sou�asný stav rozvoje cestovního ruchu v �eské republice odráží tendence ve sm�rech 

vývoje cestovního ruchu v Evrop� a také z d�vodu globalizace i celosv�tové trendy. Krom� 

toho je cestovní ruch i odrazem historických a vnit�ních podmínek krajiny. Historické ko�eny 

�eského cestovního ruchu se za�aly vytvá�et v druhé polovin� 19. století, a to díky turistickým 

a t�lovýchovným spolk�m, které projevili touhu po aktivitách spojených s cestovním ruchem. 

Po skon�ení 2. sv�tové války nebyla situace v �eskoslovensku naklon�ná rozvoji 

mezinárodního cestovního ruchu, a proto se za�al více rozvíjet domácí cestovní ruch. 

Možnost pln� se zú�ast�ovat na podílu mezinárodního cestovního ruchu se otev�ela pro naši 

zemi až po roce 1989. 

 

 Sou�ástí cestovního ruchu jsou ubytovací a stravovací služby, a také služby cestovních 

kancelá�í, zprost�edkující zákazník�m tuzemské a zahrani�ní pobyty. Nutným p�edpokladem 

k získání a udržení zákazníka cestovní kancelá�í je porozum�ní jeho pot�ebám a p�áním. 

Cestovní kancelá�e musí dob�e stanovit a poznat svou cílovou skupinu, aby dokázali uspokojit 

její o�ekávání a pot�eby. Spokojený zákazník je zna�ným p�ínosem pro cestovní kancelá�, 

protože krom� velké pravd�podobnosti využití jejích služeb i v budoucnu, ší�í o ní pozitivní 

reference, které napomáhají k získávání dalších zákazník�. Pro svou diplomovou práci jsem si 

vybral firmu CK ATIS zam��ující se na domácí cestovní ruch, jejímž hlavním cílem je 

uspokojit pot�eby svých zákazník� do nejvyšší míry a podle jejich o�ekávání. 
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Cílem mojí diplomové práce je návrh elektronického obchodu pro cestovní kancelá� ATIS, a 

tak pomocí k v�tší spokojenosti jejich stávajících i nových zákazník� s ohledem na jejich 

pohodlí zajistit si vše pot�ebné z domova. Informace a údaje pot�ebné k vypracování 

diplomové práce jsem �erpal z dostupné literatury, studijních poznatk� a materiál� 

poskytnutých firmou CK ATIS. 
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1 Charakteristika cestovní kancelá�e 

  1.1 Historie cestovního ruchu 
 V rámci cestovního ruchu se každoro�n� dává do pohybu obrovské množství lidí 

z celého sv�ta, kte�í sou�asn� opouští své bydlišt�. Hlavním d�vodem tohoto p�esunu je 

pot�eba zm�ny prost�edí a uspokojení n�kterých pot�eb �lov�ka, jakou jsou odpo�inek, pohyb, 

poznání, kulturní a estetické zážitky… 

 

 Avšak cestovní ruch se stává i výraznou složkou podnikatelských p�íležitostí a také 

faktorem rozvoje regionálních a národních ekonomik, jako i ekonomiky sv�tové. Je pot�eba 

zabezpe�it množství ekonomických �inností, aby mohl být cestovní ruch v�bec 

realizovatelný. 

 Za mezník pro zkoumání a definování cestovního ruchu je považována definice 

švýcarských profesor�, klasik� cestovního ruchu W.HUNZERIKA a K.KRAPFA, kte�í v roce 

1942 vydali dílo „ Základy všeobecné nauky cestovního ruchu “, v kterém položili základ 

ucelené teorii cestovního ruchu. Cestovní ruch definují jako „ souhrnné ozna�ení vztah� a 

jev�, vznikajících na základ� cesty a pobytu místn� cizích osob, pokud se pobytem nesleduje 

usídlení a pokud s ním není spojená žádná vyd�le�ná �innost”. 

 

 Novodobý cestovní ruch dosáhl na konci 20. století významné postavení ve sv�tové 

ekonomice. Výkony tohoto hospodá�ského odv�tví se v 90. letech minulého století dostali na 

porovnatelnou úrove� s petrolejá�ským a automobilovým pr�myslem. Po politických 

zm�nách v roce 1989 zaznamenal cestovní ruch v �eské republice progresivní vývoj a stal se 

významnou sou�ástí �eské ekonomiky. 

 

 Hlavním p�edpokladem ke startu transformace trhu cestovního ruchu na území �R se 

stalo otev�ení hranic, svoboda podnikání a otev�ení devizového trhu. Poptávka po zahrani�í 

ovlivnila orientaci cestovních kancelá�í, které se soust�edili na zahrani�ní zájezdy. Podle 
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údaj� ministerstva hospodá�ství a �eského statistického ú�adu se výjezdy ob�an� �R mezi 

roky 1988 a 1991 zvýšil o 442,2 % a v roce 1996 dokonce o 760 %. P�íjezdy no naší zem� 

vrostly v roce 1996 oproti 1988 o 475 %. V sou�asnosti je nejžádan�jší Praha, západní a jižní 

�echy a jižní Morava. 

Základní podmínkou pro rozvoj cestovního ruchu jsou ubytovací a stravovací služby. 

Pr�kopníky ubytovacích za�ízení byli hostince, p�edch�dci dnešních hotel�. Nejlepší 

podmínky pro rozvoj m�ly zem� Francie, Špan�lsko, Velká Británie a N�mecko. U nás byla 

hlavní spole�nost poskytující ubytování Interhotel v Praze Karlových Varech, Liberec, Brno... 

Po roce 1990 se hotely osamostatnily a staly se samostatnými podniky…Dalšími typy 

ubytování jsou motel, penzion, kemp, chatová oblast, ubytování v soukromí,..  

Stravování p�edstavuje pro ú�astníky zájezd� nejen uspokojení jejich základních 

pot�eb, ale i možnost poznat stravovací návyky jiných kultur. Je možnost si vybrat formu 

stravování, která nám nejvíce vyhovuje. Jako p�íklad stojí t�eba �ína. Tamní pochoutky pro 

Evropana znamenají zajímavou zkušenost, ale není možnost se na nich stravovat. Proto tam 

jsou stravovací za�ízení koncipovány i na evropské kuliná�ské um�ní. �eská republika se 

podle zprávy agentury CzechTourism stává pro �echy stále oblíben�jším místem pro trávení 

volných chvil a dovolených. V první polovin� roku 2005 �eši uskute�nili celkem 1 992 tis. 

delších cest v �R za ú�elem návšt�v p�íbuzných a známých, rekreací a sportu, zdravotních 

pobyt�, poznávacích cest, pobyt� na vlastní chat� nebo kulturních a sportovních akcí. 
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2 Problém a cíl práce 

 

Pro svou bakalá�skou práci jsem zvolil spole�nost CK ATIS, která se zabývá prodejem 

zájezd�, poznávacích pobyt� a podobných služeb. Jako cíl mé práce je vhodn� zvolit systém 

elektronického obchodu, který by spole�nost mohla využívat. 

Firmou preferovány parametry 

- Nenáro�nost na dovednost práce s výpo�etní technikou 

- Široké spektrum nabídky vrstev a položek E-obchodu 

- Minimální finan�ní zatížení 

- Pr�m�rná velikost diskového pole 

- Jednoduchá obsluha serveru 

- Dobrá Search Engine Optimalization 

 

Mým úkolem je základn� rozvrhnout strukturu E-obchodu pro firmu CK ATIS a vybrat 

vhodný E-shop, který bude spl�ovat výše uvedené specifikace. Jako výsledek mé práce chci 

zajistit pro spole�nost CK ATIS širší základnu zákazník� a zmenšit náklady na provoz 

kancelá�í. 
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3 Analýza sou�asného stavu 

  3.1 Vybrané údaje z obchodního rejst�íku 
�

Obchodní firma:  ATIS a.s. 

    Zapsáno 11.�ervna 1996 

Sídlo:    Fügnerova 108/7, Bruntál PS� 792 01 

I�:    253 51 117 

DI�:    CZ 253 51 117 

Právní forma:  Akciová spole�nost 

P�edm�t podnikání:  provozování cestovní kancelá�e 

    zprost�edkování a obchodní �innost v oblasti služeb 

    koup� zboží za ú�elem dalšího prodeje, prodej,zprost�edkování,  

    sm�nárny 

    zpracování grafických návrhu pomocí po�íta�e 

Statutární orgán - p�edstavenstvo:  
místop�edseda 
p�edstavenstva:  

Josef Ryljak, r.�. 590411/1224 
Bruntál, Jiráskova 1, PS� 792 01Zapsáno: 11.�ervna 1996 

p�edseda p�edstavenstva:  Petr Kr�, r.�. 520929/220 
Bruntál, Husova 6, PS� 792 01Zapsáno: 14.dubna 2004 

 

místop�edseda 
p�edstavenstva:  

Václav Kova�ík, r.�. 500929/138 
Bruntál, Husova 12, PS� 792 01Zapsáno: 14.dubna 2004  

Jednání za spole�nost: 
Jménem spole�nosti jedná p�edstavenstvo tak, že jednají bu� spole�n� všichni �lenové 
p�edstavenstva nebo samostatn� p�edseda nebo místop�edseda p�edstavenstva. 
Zapsáno: 11.�ervna 1996 
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Dozor�í rada: 
p�edseda:  Marcela Dvo�áková, r.�. 666011/0952 

Bruntál, Husova 12, PS� 792 01 
den vzniku funkce:  22.ledna 2004 
den vzniku �lenství v dozor�í rad�:  22.ledna 2004Zapsáno: 
14.dubna 2004 

místop�edseda:  Mgr. Miroslava Kr�ová, r.�. 655805/0675 
Bruntál, Husova 6, PS� 792 01 
den vzniku funkce:  22.ledna 2004 
den vzniku �lenství v dozor�í rad�:  22.ledna 2004Zapsáno: 
14.dubna 2004 

�len:  Jarmila Ryljaková, r.�. 665910/0129 
Bruntál, Jiráskova 1, PS� 792 01 
den vzniku �lenství v dozor�í rad�:  22.ledna 2004Zapsáno: 
14.dubna 2004 

Akcie: 
200 ks  akcie na jméno ve jmenovité hodnot�  5 000,- K�Zapsáno: 11.�ervna 1996 
 
Základní kapitál:  1 000 000,- K�Zapsáno: 11.�ervna 1996 
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CK ATIS p�sobí na �eském trhu od roku 1990. Majitelé cestovní kancelá�e se p�í 

jejím založení rozhodli zam��it se na tuzemský cestovní ruch. Spole�nost nejprve fungovala 

na základ� živnostenského oprávn�ní a v roce 1992 se transformovala na spole�nost s ru�ením 

omezeným. Od �ervna roku 1997 je CK ATIS akciová spole�nost. 

  

 Situace na trhu v �eské republice byl v roce 1990 p�ízna�ná pro vytvá�ení tržního 

prost�edí a velkým zájmem o podnikání v oblasti cestovního ruchu. O tento druh podnikání se 

zajímali lidé r�zných profesí, podobn� na tom byli a zakladatelé spole�nosti CK ATIS. 

Jednou z konkuren�ních nevýhod CK ATIS byla práv� minimální zkušenost s cestovním 

ruchem. V roce 1990 m�li zákazníci vesm�s zájem o zahrani�ní lokality nacházející se 

v blízkosti mo�e, nap�. Itálie, �ecko, Špan�lsko a další. Tento boom byl zp�sobený politickou 

situací, jelikož získat povolení pro vycestování do t�chto zemí bylo v minulém režimu tak�ka 

nemožné. V�tšina cestovních kancelá�í zam��ila svou nabídku práv� na tyto prestižní lokality. 

CK ATIS se rozhodla využít volného místa na trhu domácích cestovních kancelá�í a zam��ila 

se na chyb�jící nabídku tuzemských pobyt�, které v za�átcích svojí existence poskytovala 

prost�ednictvím jiných cestovních kancelá�í. Vzhledem k velké poptávce po pobytech 

v zahrani�í nem�li zprvu cestovní kancelá�e zájem o spolupráci s firmou CK ATIS. Pozd�ji se 

však ukázala volba CK ATIS orientovat se na domácí cestovní ruch jako pozitivní. Tato 

oblast nem�la doposud pln� využitý potenciál, který CK ATIS využila a získala tak oproti 

jiným cestovním kancelá�ím konkuren�ní výhodu. 

Velkou nevýhodou CK ATIS bylo umíst�ní pobo�ky v Bruntále, kam až do 1.11.1994 

nebylo možné p�ímé telefonické spojení ze žádného místa �eské republiky. Tento handicap 

byl �áste�n� odstran�ný v roce 1995 vybudováním pobo�ky na Václavském nám�stí v Praze 

D�vodem vzniku této pobo�ky byl také získání prestiže a podpory zna�ky CK ATIS. 

V portfoliu nabídky pražské pobo�ky figuroval pultový prodej vlastních zájezd� i zájezd� 

jiných touroperátor�. Zpo�átku byli její služby postupn� rozší�eny o zajišt�ní ubytování, 

vstupenek na kulturn�-spole�enské akce, okružní jízdy a další. Z d�vodu vysokých 

provozních náklad� byla pražská pobo�ka v roce 2001 zrušena. 
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 Od roku 1995 se CK ATIS za�ala orientovat i na aktivní cestovní ruch. Aktivní 

cestovní ruch zahrnuje p�íjezdy zahrani�ních návšt�vník� na území �eské republiky. Tento 

typ cestovního ruchu se nazývá také jako p�íjezdový cestovní ruch. Mezi první zákazníky CK 

ATIS pat�ili polští turisti, což bylo pravd�podobn� zp�sobené umíst�ním pobo�ky cestovní 

kancelá�e v Bruntále, v blízkosti hranic s Polskem. Avšak v incomingu se CK ATIS zam��ila 

p�evážn� na západní klientelu – p�edevším na n�mecké zákazníky. Nejprve byla nabídka 

produkt� spole�nosti rozší�ená i o pasivní cestovní ruch, což jsou výjezdy �eských ob�an� do 

zahrani�í. V praxi se používá ozna�ení  „ outgoing”. 

 

 Od založení CK ATIS se radikáln� zm�nil i po�et zam�stnanc� pracujících v této 

cestovní kancelá�i. V prvních dvou letech p�sobení CK ATIS nedisponovala zam�stnanci. 

Naopak od roku 1992 docházelo k r�stu po�tu zam�stnanc�, v letech 1999 a 2000 pracovalo 

pro CK ATIS 29 zam�stnanc�. V sou�asné dob zam�stnává spole�nost 22 pracovník�. 

 

 Podstatným odlišným znakem CK ATIS je nabídka pobyt� s vlastní dopravou klienta. 

Touto specializací je tak�ka vylou�eno ohrožení produkt� CK ATIS p�ípadnými 

ekonomickými problémy spoludodavatel� ( autobusová doprava, letecké spole�nosti, a jiné ), 

jejichž služby využívají jiné cestovní kancelá�e orientující se na pobyty s organizovanou 

dopravou. I díky této strategii m�že CK ATIS v sou�asné dob� podnikat bez jakýchkoliv 

úv�rových zatížení. 

CK ATIS disponuje dlouhou tradicí. Rok 2006 bude 16-tým rokem existence firmy na 

tuzemském trhu, což pro mnoho klient� znamená ur�itou záruku kvality a jistoty. Každým 

rokem se CK ATIS snaží rozší�it portfolio nabízených služeb a produkt�, neustále se 

zlepšovat a uspokojovat p�ání a pot�eby svých zákazník�. Tyto aktivity se p�ízniv� odrazily 

na zvýšení tržeb spole�nosti. Za tímto zvýšením stojí hlavn� zkvalitn�ní poskytovaných 

služeb a dobrý image CK ATIS, který si cestovní kancelá� za dobu své p�sobnosti na trhu 

vybudovala. K t�mto již stávajícím zlepšením se pokusím p�isp�t i já svým návrhem na 

strukturu elektronického obchodu pro tuto firmu. Výsledkem mé práce by m�la být úspora 

�asu a práce zam�stnanc�m CK ATIS a komfortn�jšímu p�ístupu pro zákazníky firmy. 
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������Produkty spole�nosti  
 

Produkt je klí�ovým prvkem marketingového mixu cestovní kancelá�e. Produkt 

nabízený cestovními kancelá�emi musí být kvalitní a pružn� reagovat na pot�eby a p�ání 

sou�asných, ale i potencionálních klient�. Základním produktem cestovní kancelá�e je 

p�edevším zájezd. Pod tímto pojmem rozumíme soubor navzájem se dopl�ujících služeb, 

mezi které pat�í ubytování, doprava, stravování, … Nákupní proces je ovliv�ován mnohými 

dalšími prvky, jako je cena, image cestovní kancelá�e, reference a jiné. CK ATIS prezentuje 

své produkty ve firemních katalozích, pomocí svých webových stránek a každoro�n� se 

ú�astní veletrh� zam��ených na podporu cestovního ruchu. 

    3.3.1 Charakteristika nabízených produkt� 
Domácí cestovní ruch 

 Cestovní kancelá� ATIS se od svého po�átku podnikání zam��uje hlavn� na domácí 

cestovní ruch. Snaží se tento produkt neustále vylepšovat a p�izp�sobovat požadavk�m 

klient�. P�i tvorb� nabídky zam��ené na domácí cestovní ruch by však m�la vycházet se 

statistických výsledk� a prognóz, které ukazují v nadcházejících letech pokles po domácím 

cestovním ruchu 

 Zahrani�ní cestovní ruch 

- Aktivní cestovní ruch 

Jedná se o p�íjezdy zahrani�ních klient� do dané krajiny. V nabídce aktivního cestovního 

ruchu vystupuji vícemén� stejné atributy jako v nabídce domácího cestovního ruchu. Jediná 

odlišnost je v cílovém segmentu, na který je aktivní cestovní ruch zam��ený. 

- Pasivní cestovní ruch 

Tento pojem zahrnuje výjezdy ob�an� dané krajiny do zahrani�í. Produktové portfolio CK 

ATIS je zam��ené hlavn� na domácí cestovní ruch. Pasivnímu cestovnímu ruchu se 

spole�nost v�nuje jen okrajov�. Jde jen o dopl�kový produkt. V budoucnu by se ale m�la 

spole�nost rozhodnout zda by nebylo dob�e nabídku t�chto produkt� rozší�it. 
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  3.4 Cílové segmenty a jejich charakteristika 
 D�ležitým podnikovým procesem je výb�r cílového segmentu. CK ATIS uskute�nila 

v roce 2002 vlastní marketingový výzkum, kde jako metoda posloužilo dotazování. 

Marketingový výzkum byl uskute�n�ný ve spolupráci s �asopisem Móda Plus a výrobcem 

sportovního oble�ení Litex, protože cestovní kancelá� je s touto firmou v úzké spoluprací 

v oblasti propagace. Celkem se marketingového pr�zkumu zú�astnilo 713 osob. Cílem bylo 

zjistit profil cílového segmentu zákazníka, na který by se CK ATIS m�l zam��ovat. Výsledky 

ankety p�inesly pro management podniku množství významných informací. 

 

 Nejžádan�jším obdobím pro trávení dovolených je léto, což odpovídá sou�asnému 

trendu na stran� poptávky cestovního ruchu. P�i výb�ru pobytu s vlastní dopravou je v lét� 

v �echách nejv�tší zájem o jižní �echy, Šumavu a Krkonoše. V zim� p�evládá zájem o 

Krkonoše, Šumavu a Krušné Hory. Na Morav� p�evládá zájem v lét� o Beskydy, jižní Moravu 

a Jeseníky. V zim� je poptávka hlavn� po Jeseníkách a Beskydech. P�i výb�ru v zahrani�í se 

jedná o Chorvatsko, Špan�lsko, Itálie a �ecko. V zim� jsou to potom zem� Francie, 

Rakousko, Švýcarsko a Itálie. 

 

 Další v�c, se kterou musí návrh elektronického obchodu, stejn� jako i management CK 

ATIS je otázka stravování. V oblasti stravování mají zákaznici cestovní kancelá�e možnost 

volby mezi individuálním stravováním a spole�ným stravováním. Individuální stravování si 

každý ú�astník zájezdu zajiš	uje sám, a	 už ve form� vlastní kuchyn�, nebo návšt�vy 

stravovacích za�ízení. Spole�enské stravovaní zajiš	uje CK ATIS v restauracích nebo v jiných 

ú�elových za�ízeních. Zákazník si pak vybírá mezi polopenzí nebo all inklusive. V�tšina 

klient� má pak zájem o polopenzi. Skoro 50 % zákazník� cestovní kancelá�e využívá možnost 

dopravit se na místo pobytu vlastním automobilem. Až 67 % zákazník� jezdí na dovolené se 

svými d�tmi, proto je jednou z cílových segmentu CK ATIS rodiny s d�tmi. Z výsledk� 

ankety byl vytvo�en profil zákazníka, na který by se spole�nost cht�la zam��it. 
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 Tab. �. 1.1 : Profil typického zákazníka CK ATIS 

Pohlaví žena ( rodiny s d�tmi ) 

V�k 20 – 30 let 

Vzd�lání st�ední 

Ro�ní doba dovolené léto 

Místo letní dovolené Jižní �echy, Beskydy 

Hory pro zimní dovolenou Krkonoše, Alpy 

Ubytování penzion, pokoj se sociálním za�ízením 

Strava polopenze 

Termín dovolené v lét� 12.7. – 16.8 

Termín dovolené v zim� 8.2 – 8.3. 

Maximální cena 4000 K� až 4500 K� 

Doprava automobil 

D�ti s sebou 

Zdroj : Interní materiály CK ATIS 

 

  3.5 Internetové stránky 
Webové stránky firmy, kterou jsem zakomponoval do své diplomové práce jsou 

k vid�ní na adrese http://www.atis.cz/cz/index.htm. Mapa webu je velmi p�ehledn� ud�laná, 

stránky samy o sob� vykazují známky kvality a kompaktnosti. Jsou p�ehledné, s velkým 

množstvím p�edvoleb. Samoz�ejm� jsou v n�kolika sv�tových jazycích a to nejen v angli�tin� 

a n�m�in�,ale i  francouzštin�, špan�lštin�, italštin� a polštin�. Sice jen ve zjednodušené 

podob�, ale cize mluvící zákazník se zde dozví veškerá pro n�j pot�ebná data. V hlavních 

sv�tových jazycích, angli�tin� a n�m�in�, jsou stránky samoz�ejm� funk�ní jak strukturou tak 

obsahem ekvivalentn� k �eštin�. Stránky procházejí neustálým vývojem, jelikož je pot�ebné 

neustále upravovat html kódy podle sou�asného trendu a tak je ob�asná kosmetická chyba 

z�etelná pro oko zákazníka, což považují za malé mínus. Velmi pozitivní funkci plní na 

webových stránkách menu, které je umíst�no vertikáln� na levé stran� obrazovky. Menu 

z�stává na svém míst� i po posunu textu hlavní �ásti stránky, tudíž nemusíme složit� hledat 

záložky, pokud chceme kdykoliv p�ejít do jiné skupiny produkt� cestovní kancelá�e Atis a.s. 



���

�

 

Aktuality jsou �ešeny formou nabídky katalog�, kterou bych rád p�esunul i do nov� 

neprojektovaného elektronického obchodu, dále vždy je tam n�jaký pro zákazníka cenov� 

zajímavý „tip na týden“ a jako poslední �ást výb�r n�kolika chat a ubytování. Další 

frekventovanou záložkou menu, co do po�tu návšt�v je „prodej se slevou“. Zde jsou zájezdy a 

ubytování prodávány se slevou od 10 % do 50 %. Pr�m�rná výše slevy je 30 %. Velmi 

zajímav� rozpracovanou záložkou menu je „Léto 2008“ v této subkategorii je uvedeno vše o 

možnostech trávení �asu v letním období. Od novinek, p�es termiky, aquaparky, lázn�, 

wellness, až po p�ehled plánovaných slev, možnostech dopravy, rádc� i letních tábor� pro 

d�ti. Každá záložka obsahuje pár slov úvodem a možnost specifikace výb�ru p�es 

„rozklikové“ lišty. Ke stažení ve formátu pdf je tu i �áste�ný seznam prodejc� a oprav oproti 

tišt�nému katalogu. Celá takto vyjmenovaná struktura pro období léto 2008 je dostupná i pro 

období zima 2007-2008 

 

Poslední �ástí menu je sekce „ostatní“, která obsahuje ohlasy zákazník�, krátké zprávy 

z tisku o firm�, ocen�ní, kterých firma dosáhla. Dále tam jsou ke stažení tiskopisy (p�ihlášky, 

objednací lístky, výpis z obchodního rejst�íku,…). Jako poslední �ást je tam formulá�, který 

slouží k odeslání e-mail�. 

 

Krátké p�edstavení firmy se na stránkách nenachází, což považuji za malé minus. 

Naopak velice kladným jsem shledal optimalizaci stránky pro internetové vyhledáva�e. P�i 

takovémto hledání se nám firma zobrazí hned na prvním míst�. Stránky jsou jednoduché, 

návšt�vník není posílán na mnoho úrovní a na stránkách se snadno orientuje. Elektronický 

obchod na svých stránkách nemá, pouze jsou ke stažení objednávky pobyt�, které zákazník 

vyplní a zašle poštou, na základ� toho mu prodejce vyhotoví nabídku pobytu i se zapo�ítanou 

slevou,… 
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Záv�rem bych se zam��il na zlepšování webových stránek, v první �ad� na design, 

protože je to první v�c, kterou zákazník uvidí. Úpravy by si nevyžádali mnoho práce, sta�ilo 

by jen zm�nit styly, p�edevším barevné provedení. Doplnil bych také sekci elektronického 

obchodu, ve kterém by si �lov�k objednal sv�j zájezd, nakombinoval by si jej, podle svých 

p�edstav a slev.  



���

�

4 Teoretická východiska �ešení 
�

  4.1 Elektronická komerce 
 

Elektronická komerce je už n�jaký �as využívána velkými firmami jako cesta 

k provád�ní transakcí mezi sebou. Elektronická vým�na dat ( electronic data interchange-

EDI) dovoluje firmám elektronickou vým�nu obchodních dokument� ve standardizovaném 

formátu a na soukromých sítích se za�ala používat již v 60 letech. P�ibližn� stejnou dobu je 

mezi bankami používán elektronický transfer pen�z ( electronic funds transfer-EFT ). Ten byl 

navržen pro optimalizaci p�enosu elektronických plateb.[5] 

  

P�vodn� byla elektronická komerce ur�ena pouze pro velké korporace, banky a jiné 

finan�ní instituce. Hlavn� používání internetu jako zp�sob jak dostat elektronický obchod 

k individuálnímu spot�ebiteli zm�nilo pohled na v�c. Práv� proto se tisk a podnikatelská 

ve�ejnost již n�kolik let zajímat práv� o elektronickou komerci úzce související se 

spot�ebitelem. [5] 

 

Elektronická komerce je systém, který neobsahuje pouze ty transakce, jež jsou centrem 

nákupu a prodeje zboží a služeb sloužící k p�ímé tvorb� p�íjm�, ale i ty transakce, které 

podporují produkcí p�íjm�. Typickým p�íkladem m�že být tvorba poptávky pro dané zboží a 

služby. Podpora prodeje a služby zákazník�m nebo usnadn�ní komunikace mezi partnery. 

 

Elektronická komerce je postavena na výhodách a struktu�e tradi�ní komerce, 

s p�idáním flexibility, kterou poskytují elektronické sít�. E-komerce nap�íklad usnad�uje 

r�zným skupinám kooperaci. T�mito skupinami mohou být jednotlivá odd�lení firmy, která si 

vym��ují informace o plánu marketingové kampan�, firmy pracující spole�n� na vývoji a 

stavb� nového produktu nebo nabídce nových služeb. Nebo to mohou být firmy, které si 

vym��ují informace se svými zákazníky pro zlepšení vzájemných vztah�. Realizace 

komer�ních aktivit na elektronických sítích rovn�ž odstra�uje ur�itá fyzická omezení. 
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Nap�íklad podpora zákazník�m na internetu je �asov� neomezená. Po�íta�e pracuje 24 hodin 

denn�, 7 dní v týdnu. Také objednávky na výrobky a služby mohou být p�ijímány kdykoli a 

odkudkoli. Elektronický obchod umož�uje nové formy podnikání, stejn� jako nové zp�soby 

jak podnikat. Nap�íklad firma Amazon.com je prodejce knih se sídlem ve stát� Washington. 

Firma nemá žádné kamenné obchody, prodává všechny své knihy p�es internet a koordinuje 

dodávky knih p�ímo s dodavateli, takže nemusí udržovat žádné sklady. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklus elektronické komerce 

 

  4.2 Sdílení informací 
 

P�ed uskute�n�ním prodeje musejí být zákazníci informování o službách a výrobcích 

spole�nosti. To p�edpokládá reklamu a marketing: poskytovat zákazník�m informace o firm� 

a o výrobcích. Vedení spole�nosti mezitím poznává trh, aby dokázalo spole�nost p�iblížit více 

svým zákazník�m a navrhovat výrobky a služby podle jejich pot�eb. S elektronickou komercí 

jdou tyto dva cíle (cíle firmy a zákazníka) ruku v ruce. [5] 



���

�

Sí	ová spole�enství jsou velice užite�ná pro distribuci informací o produktech. 

Chatové zóny, elektronické konference, bulletin board systémy a diskusní skupiny p�edstavují 

r�zné zp�soby, kterými m�žeme podporovat diskusi o firm� a jejích produktech. Mnoho 

t�chto systém� m�že být integrováno s web serverem. [5] 

 

World Wide Web je efektivním médiem pro komunikaci se zákazníky. Website m�že 

být navrhnut tak, aby obsahoval katalog produkt�, ve kterém bude možno elektronicky hledat 

a nacházet nové informace o produktech. Pokud máme na webu online katalog produkt�, 

m�žeme získat data o tom, které produkty jsou nejžádan�jší a jak �asto si je zákazníci 

prohlížejí nebo žádají. Podobných informací m�žeme dosáhnout tím, že jim poskytneme na 

webu prostor pro vyjád�ení vlastních názor� a komentá�� k website. Když požádáme 

návšt�vníky webu, aby nám o sob� poskytli n�jaké informace v moment�, kdy prohledávají 

katalog nebo p�ipravují online objednávku, m�žeme si dát dohromady demografické údaje 

zákazník�. Tyto informaci mohou velmi významn� pomoci marketingovému odd�lení. 

M�žeme také periodicky posílat zainteresovaným stranám zprávy o vylepšeních výrobk� a 

jejich nových vlastnostech pomocí elektronické pošty. [5] 

 

4.3 Distribuce FAQ 

 

Internet vám nabízí bezpo�et r�zných zp�sob� jak poskytovat podporu svým 

zákazník�m. Nap�íklad pokud spravujete sv�j web server, m�žete na n�j p�idat formulá� pro 

p�íjem dotaz� od zákazník� použitím webového prohlíže�e a p�edat tyto dotazy pracovník�m 

vaší podpory. Dotazy, které jsou opakovan� kladeny, m�žete sestavit do soubor� známých 

jako �asto kladené otázky ( FAQ ) a distribuovat je pomocí e-mail�, Usernet news a webu. 

Bývá obvyklé, že zákazníci mohou korespondovat s pracovníky podpory pomocí elektronické 

pošty ješt� p�ed tím, než firma z�ídí na webu místo pro p�íjímání otázek od zákazník�. Je 

z�ejmé, že jednou ze sou�ástí podpory zákazníkovi, kterou byste rozhodn� nem�li 

p�ehlédnout, je aktivní vyhledávání názor� zákazníka. [5] 

 



���

�

P�estože velké množství website je zam��eno na nejširší ve�ejnost, existuje na 

internetu významný podíl stránek zam��ený pouze na pr�myslové trhy. V n�kterých 

p�ípadech m�žete na internetu objevit zprost�edkovatele nebo brokery, kte�í umož�ují 

interakci mezi prodávajícím a kupujícím na díl�ím trhu, nap�íklad získání obchodních 

informací, nabídku produkt� a uskute�n�ní prodeje. Zprost�edkovatelé dovedou využít 

p�íležitosti informa�ní exploze na internetu a provést své zákazníky velkým množstvím 

informací. [5] 

 

4.4 Tvorba webu a cena 

 

Vytvo�it a udržovat kvalitní web není drahá záležitost. Pronájem datového prostoru na 

serveru poskytovatele už klesá k zanedbatelným �ástkám. �ádov� stokoruny, maximáln� 

tisícikoruny za m�síc. Menší prostory bývají už zadarmo, ale musíme �asto zve�ej�ovat cizí 

reklamu, což je pro firemní stránky nep�ípustné. Pokud se nejedná o vým�nnou reklamu, kde 

za reklamu uve�ejn�nou na svých stránkách získáváme reklamu naší firmy uve�ejn�nou na 

stránkách cizích. Web lze vytvá�et na každém PC, p�i�emž pot�ebné nástroje a aplikace jsou 

bu� zadarmo, nebo za �ástku nep�evyšující n�kolikadenní mzdu. Nejnáro�n�jší je �as 

vynaložený na tvorbu www stránek. Tento výdaj nelze zanedbat, protože profesionální firma 

si nem�že nechat vytvá�et web málo zdatným amatérem, i kdyby jej d�lal zadarmo.[2] 

 

Pokud se jedná o firmu do stovky zam�stnanc� se spíše užší výrobní �adou �i 

prodejním sortimentem (což je mnou zvolená firma), pak pro tvorbu a udržování webu posta�í 

zhruba polovi�ní úvazek zam�stnance, který by jinak m�l pracovat v marketingu �i odd�lení 

vztah� s ve�ejností. Externista �i agentura se nedoporu�uje (výjimkou je samotné koncipování 

webu, tvorba image, nezbytné programování atd., jenomže to je �innost jednorázová, 

s ob�asným servisem v budoucnu – zde je pomoc �i konzultace kvalitního externisty ur�it� 

užite�ná).[2] 
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Se sou�asným rostoucím tempem oblíbenosti mnou vybrané cestovní kancelá�e u 

zákazník� bych firmu CK ATIS a.s. postupem �asu za�adil do skupiny firem st�ední velikosti, 

jejíž produkty zasahují plošn� celou republiku a mají nesrovnateln� více zákazníku. Potom je 

pracovník na plný úvazek nezbytný. 

V sou�asné dob� se pro tvorbu firemních web� velice �asto používají externí 

pracovníci, studia �i agentury. Outsourcing, p�enechání práce externím spolupracovník�m �i 

spole�nostem, je zcela jist� �innost, která se zejména v oblasti informa�ních technologií 

hodn� používá a proti které nic nenamítáme. N�co jiného je vytvo�ení grafické koncepce, 

návrh a provedení technické realizace – zde je pro kvalitní externí firmu místo (z�ídka ji ale 

bývá reklamní agentura, která pro firmu pracuje; v sou�asné dob� ješt� nemají reklamní 

agentury pot�ebné dovednosti ani zkušenosti, když do budoucna se z�ejm� toto stane jejich 

normální pracovní �inností. Pro napln�ní webu, jeho další, jeho další dopl�ování, obm��ování 

a rozši�ování je ale volba vlastních lidí, kte�í jsou s firmou svázáni sto procenty svého �asu, 

dob�e rozumí �innosti firmy a jsou sou�ástí firemního kolektivu, ideální – zcela jasn� 

v p�ípad�, kdy si už internetové aktivity vyžádají osobu na plný úvazek. Napl�ování a 

udržování webu nevyžaduje žádné velmi speciální �i náro�né dovednosti, snad jen ur�ité 

grafické cít�ní, zru�nost doprovázenou schopností dodržovat nastavená pravidla. Zcela jist� 

ale pe�livost a výkonnost. Jedinou odborností jsou pom�rn� banální požadavky na schopnost 

vytvá�et internetové stránky.[2] 

  

 Shrnuto – po firmu st�ední velikosti v�etn� nep�esahují náklady a požadavky na 

udržování webu výdaje jednoho zam�stnance na plný úvazek, plus po�áte�ní koncepci a 

realizaci, dále následné ob�asné technické �i koncep�ní zásahy. 

 

4.5 Propagace webu 
 

 U webu platí n�která pravidla úpln� stejn� jako u obchodu nebo �asopisu. 

Nejd�ležit�jší jsou pak: 
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A) Aby se o n�m zákazník dozv�d�l, aby si zboží �i službu poprvé 

koupil 

B) Aby pak web navšt�voval pravideln� �ili aby si službu nebo zboží 

pravideln� kupoval 

Ke spln�ní obou velice d�ležitých cíl� je nutná propagace webu. Je tedy d�ležitá nejen 

k tomu, aby návšt�vník šel na web poprvé,ale aby chodil pravideln� – jedna návšt�va velice 

pravd�podobn� nebude sta�it k tomu, aby si návšt�vník web okamžit� uložil do svých 

oblíbených položek v prohlíže�i. Možností propagace webu je docela dost, nejsou úpln� 

triviální a v praxi se obvykle využívají mizern�. Nejd�íve si vypo�ítejme možnosti propagace 

na internetu: 

A) Zavedení do internetových vyhledáva�� služeb, katalog� a 

indexér�, a to kvalitním zp�sobem 

B) Bannerová reklama webu, jeho konkrétní �ásti, produktu, firemní 

aktivity, sout�že atd. 

C) Etablování se v internetových mediích: pokud publikují v oboru, ve 

kterém vy p�sobíte, aby o vás psali a aby pe�liv� udávali odkazy na 

váš web (tj. jméno firmy jako hyperlink, odkaz) 

D) Aliance a sponzorování: trvalá, když drobná p�ítomnost na �asto 

navšt�vovaném webu ve form� textového odkazu �i malého 

grafického prvku. Sponzorování anket a sout�ží o vlastní ceny 

E) Aliance s internetovými obchody, které prodávají vaše zboží, 

rovn�ž formou odkaz� 

F) Uvedení adresy vašeho webu v popisu (signature) e-mailových 

zpráv u všech zam�stnanc� vaší firmy 

G) Vým�nná reklama na „sp�ízn�ných webech“, nap�íklad na webech 

vašich obchodních partner�, servisních partner� atd.[2] 

Podobn� slušné možnosti propagace jsou i mimo web. Dají se shrnout do jediné v�ty – 

všude, kde je jen trošku rozsáhlejší informace o vaší firm�, uvád�jte firemní webovou 
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adresu. Samoz�ejmostí jsou vizitky, koresponden�ní materiály a reklamy, myslete i na 

drobné dárky, billboardy apod., tedy na míst�, kam se t�eba celá koresponden�ní 

adresa nevejde nebo by byla špatn� �itelná. 

 

4.5.1 Vyhledávací služby, katalogy a indexéry 

 

 Zpravidla jsou to nej�ast�jší místa, p�es která dochází ke kontaktu návšt�vníka na váš 

web. Vzhledem u p�evažující v�tšiny víceslovných názv� �eských s diakritikou, jak je to u 

�eských firem je nejd�ležit�jší tento název p�evést do intuitivn� rozpoznatelné webové 

adresy. 

 Existují dv� skupiny t�chto služeb – katalogy a indexéry. Katalog se nejvíce podob 

Zlatým stránkám – podle abecedy a podle obor� jsou zde rozt�íd�ny jednotlivé instituce, 

obvykle ješt� se stru�ným popisem. P�íkladem t�chto katalog� je www.seznam.cz , 

www.atlas.cz nebo www.centrum.cz. Ze sv�tových potom www.yahoo.com. Katalogy se 

jeden druhému velmi podobají – není to snad z plagiátorství, ale p�íliš mnoho odlišných a 

p�itom rozumných zp�sob� t�íd�ní nelze vynalézt. V katalogu je obvykle za�azena jen hlavní 

stránka firmy (tzv. homepage). Katalogy bývají obvykle vytvá�eny ru�n� – p�idat web do 

katalogu m�že jeho správce nebo i kdokoli jiný (uživatel „zvenku“, nepot�ebuje k tomu 

povolení), pokud je ale správce pe�livý ob�as katalog prochází a t�ídí. 

 Indexéry jsou pak služby, které provád�jí tzv. fulltextovou indexaci všech stránek, 

které najdou �i na které je nasm�rujete. Indexér projde všechny stránky, které najde, a do 

obrovské databáze uloží veškerá relevantní slova (tj. nikoli slova jako „a“ nebo „ani“) 

s odkazem, kde bylo slovo nalezeno. Indexér pracuje automaticky – je to jakýsi robotek, který 

prochází jednotlivé stránky a indexuje je, má k dispozici jen seznam domovských stránek a 

v nich jakoby „kliká“ na jednotlivé odkazy, tím otevírá další stránky, �te je, zkoumá slova a 

ukládá je do databáze. P�íklady indexér� jsou www.kompas.cz, nebo též www.atlas.cz 

(spole�ný katalog i indexér).[2] 
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4.5.2 Bannerové reklamy  

 

 Zdaleka nejznám�jším a nejviditeln�jším prost�edkem propagace webu je proužková 

(bannerová) reklama. Je pro web tím, �ím jsou stránky reklamy pro �asopis, šoty pro televizi, 

billboardy pro reklamní tabule – standardním a dob�e standardizovaným reklamním 

nosi�emm kolem kterého již existuje celý pr�mysl, jako jsou programy, „podvrhávající 

reklamu konkrétním uživatel�m s daným profilem, umis	ující ji na konkrétní stránky, 

vyhotovující p�esné statistiky sledovanosti apod. 

 Bannery jsou, podobn� jako jiné druhy reklam, dvou druh�: vytvá�ejí image firmy a 

prodávají produkt. Produktový inzerát musí mí�it k produktu, je zásadní chybou, že odkazuje 

na hlavní stránku firmy. Protože web umož�uje okamžitou interakci, jsou zde produktové 

inzeráty �ast�jší než jinde – sta�í klepnout a zboží je v košíku, sta�í klepnout podruhé, a už 

vám jej speditér veze; to �asopis ani televize neumož�uje. 

 Banner by m�l být co nejmenší – �ím je menší, tím rychleji se na�ítá a tím d�íve se 

zobrazí na stránce. A �ím d�íve vidí uživatel celý banner, tím více �asu a prostoru má k tomu, 

aby na n�j klepl. Bannerová reklama má význam nesporný a vzr�stající – s tím, jak její ceny 

klesají, s tím, jak mají firmy p�es internet stále více co nabídnout. �asto se uvádí, že lidé na 

bannery nekoukají a už v�bec na n� neklepají – v tom p�ípad� je ale vyhozenou �ástkou 

dvacetník za banner stejn� jako sto tisíc za celostránkovou reklamu v �asopise.[2] 

 

4.6 Platby na internetu 
�

Zp�sob�, jakými se dá za zboží zaplatit je hned n�kolik a volba jednoho z nich závisí jednak 

na zákazníkovi a jednak na možnostech, které nabízí internetový obchod. 

Platba dobírkou 

Nej�ast�jší zp�sob platby v �eských internetových obchodech. Zákazník nemusí vlastnit 

bankovní ú�et ani platební kartu. Nevýhody této metody jsou z�ejmé. Cena za dobírku zna�n� 

prodraží p�epravu a m�že se stát, že cena tak bude vyšší, než v kamenném obchod�. V tomto 

p�ípad� si zákazník musí v�tšinou vyzvednout balí�ek na pošt� a ztrácí se tím další z výhod 
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internetových nákup� - dovezení zboží až dom�. Tento zp�sob má i jednu velkou výhodu. 

Kupující nemusí platit nic p�edem - vše zaplatí až p�i p�evzetí balí�ku. 

 

eBanka 

 

Jedna z nejrychlejších a nejpohodln�jších možností platby. Je ovšem nutné mít u eBanky 

za�ízen ú�et. Platba probíhá on-line a kupující a prodávající tak mají možnost hned zjistit, zda 

byly peníze z jednoho ú�tu na druhý p�evedeny. Do p�íslušných polí na internetových 

stránkách eBanky kupující zapíše pot�ebné údaje, platbu certifikuje a odešle do klientského 

centra. Do 5 minut by m�la být hotovost p�evedena na protiú�et. 

 

GSM Banking 

 

Platby pomocí mobilního telefonu jsou stále používan�jší. Obchodník sd�lí pouze 

nejpot�ebn�jší informace k platb� jako: �íslo svého ú�tu, celkovou �ástku k zaplacení, 

variabilní, konstantní pop�ípad� specifický symbol, a kupující tyto informace zašle GSM 

Bankingem do své banky jako p�íkaz k úhrad�. 

 

Platba kartou 

 

Na �eském Internetu je tento zp�sob tém�� úpln� tabu. Úpln� opa�ná situace je však v 

$zahrani�ní sfé�e, kde zákazník bez platební karty prakticky nezaplatí. Tento zp�sob je 

jedním z nejnebezpe�n�jších. �íslo karty je v�tšinou pot�eba zadat do formulá�e na 

internetové stránce, a odtud je t�eba jej dostat p�es nebezpe�né prost�edí webu až k 

obchodníkovi. Tento problém lze vy�ešit použití blokovacích program� a bezpe�nostních 

protokol�. 

 

Mikroplatby 

 

Vhodné pro malé platby (�ádov� n�kolik set korun). Uživatel si založí na speciálním serveru 

virtuální ú�et, na který pošle ur�itou �ástku. Ta je prom�n�na na 35 virtuální m�nu, kterou 

uživatel platí za zboží a služby. Plátci jsou "peníze" ode�teny z ú�tu okamžit� a obchodník 

m�že zboží ihned vyexpedovat.[2] 
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5 Vlastní návrh �ešení 

5.1 Návrh elektronického obchodu 
 

Základním impulsem pro využívání elektronického obchodu firmou ATIS a.s. bylo pro 

m� ušet�ení lidských zdroj�, významné rozší�ení základny potencionálních zákazník� a tím i 

nár�st uskute�n�ných obchod�. Prodejci jsou vytíženi osobním uzavíráním obchod� se 

zákazníky firmy. Proto bych �ást jejich práce rád p�enesl na samotné zákazníky, kte�í si sv�j 

kýžený produkt budou moci sami nakonfigurovat v e-shopu a s prodejcem �ešit pouze 

p�ípadné vystavivší problémy.  

Odkaz na e-shop bude umíst�n v levé �ásti obrazovky a bude sou�ástí vertikálního 

menu, které �eší veškerou navigaci po stránkách, je výrazné, tudíž pro zákazníka bude 

intuitivní hledat prost�edek pro zakoupení svého zájezdu práv� tam. Zboží, v našem p�ípad� 

zájezdy, bude rozd�leno podle n�kolika kriterií. Jako první d�lící kategorie by sloužilo 

kartografické rozd�lení. 
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 V praxi by to znamenalo, že zákazník po vstupu na stránky elektronického obchodu 

zvolí destinaci, možnost volby bude tuzemsko, nebo cizina. Celou formu elektronického 

obchodu jsem se rozhodl ud�lat formou „prokliku“, což znamená, že zákazník se postupn� 

dostává ke svému zájezdu postupem po úrovních obchodu s možností kdykoliv se vrátit. 

Formou tohoto postupného utvá�ení zájezdu zákazník muže maximalizovat své pot�eby a 

naprosto se tak minimalizuje �as prodejce na pobo�ce, který by se tomuto zákazníkovi musel 

v�novat. Ten se m�že zabývat dalším potencionálním zákazníkem a vzroste zisk. Nebo 

v p�ípad� nevytíženosti cestovní kancelá�e, což se netýká mnou vybrané firmy, se m�že 

s tímto prodejcem rozvázat pracovní styk, pop�ípad� pozm�nit napln�ní úvazku a firma tak 

ušet�í na mzdových nákladech a na dalších provozních nákladech s prodejcem spojených a 

hlavn� úspora ve snížení nákladu tišt�ných katalog�. Po vybrání kartografické polohy zájezdu 

jsou ur�ovány další specifikace v následujícím po�adí.  

 

Následné kroky budou demonstrovány za p�ípadu, že si zákazník vybere tuzemský 

zájezd nebo pobyt, což je hlavní doménou CK ATIS a.s. Po bližší specifikaci oblasti, kde by 

cht�l trávit dovolenou a vymezení druhu služby - ( zájezd, pobyt, …), mu databáze 

elektronického obchodu  vygeneruje seznam ubytovacích za�ízení, poznávacích zájezd�, …  

 

Další vrstvou E-shopu je vybrání �asového rozmezí uskute�n�ní vlastního zájezdu. 

Tyto poslední t�i kroky jsou ke zvolení v jedné a té samé obrazovce, není pot�eba pokaždé 

volbu potvrdit, ale po navolení t�chto kriterií se odešle hromadný požadavek na výpis 

z databáze. V následující obrazovce elektronického obchodu si zákazník volí kritéria týkající 

se služeb poskytovaných ubytovacím za�ízením. Jsou to nap�íklad bazény, posilovny, 

jízdárny, ale i l�žková skladba, sociální za�ízení. Po tomto vypln�ní se uživateli zobrazí 

celková cena p�ed uplatn�ním slevy. Slevy jsou z hlediska složitosti a množství druh� slev 

generovány po�íta�em.  

 

P�ípadný zákazník se m�že dostat do situace, že na produkt by se mohlo vztahovat 

n�kolik slev. Aby však nedošlo k tomu, že výsledn� by mohl mít zákazník zájezd t�eba 

zadarmo, pokud by si je v systému zatrhl sám, tak systém mu automaticky vygeneruje slevu, 
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která je pro zákazníka nejvýhodn�jší ze všech slev, které má k dispozici. Tak to stojí i 

v obchodních podmínkách spole�nosti. Automatizování této položky chci zavést, aby nedošlo 

ke zbyte�ným komplikacím a podávání nepravdivých informací ze strany serveru sm�rem 

k zákazník�m, po jimi špatn� vypln�ném polí�ku pro slevy. 

 

Posledním krokem je revize celé objednávky a výpo�et finální ceny. Zákazníkovi bude 

též vygenerováno rezerva�ní �íslo, jež slouží firm� jako identifikace následující platby, 

zákazník ji tudíž použije jako variabilní symbol p�i platb� faktury za zájezd. Platit bude 

možno všemi zp�soby. Krom� platby cash na pobo�ce, složenkou, nebo bankovním 

p�evodem, bych cht�l zavést i platbu formou kreditního systému pro stálé zákazníky. Tím by 

firma disponovala pen�zi od zákazník�, které m�že investovat a p�i placení tohoto zákazníka, 

platí zájezd z vlastních zdroj� a následn� mu ode�te hodnotu zájezdu z jeho kreditního ú�tu. 
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  5.2 Pronájem nebo programování? 
  

 Abychom mohli zvolit správný E-obchod, musíme si stanovit výše uvedené parametry, 

které nám zajistí být na online trhu konkurence schopní. Bylo by dobré vlastnit software, 

který nám umožní sledovat pohyb zboží, vztahy se zákazníky a z nich plynoucí marketingové 

aktivity. Nemusí to být CRM (Customer Relationship Management) systém, p�ehled o 

preferencích a objednávkách klient� dokážeme do ur�ité chvíle vést v tabulce MS Excel, nebo 

pronajaté aplikaci. 

 V žádném p�ípad� nelze podcenit nutnost nadstandardní komunikace se zákazníkem. 

Zatímco v kamenném obchod� se prodava� zná s lidmi od vid�ní, u E-shopu je toto podstatn� 

hlubší už jen díky registraci zákazníka. Je zapot�ebí kvalitní ú�etní program, firma ATIS a.s. 

používá program Pohoda. Samotný prodej tedy už m�žeme realizovat pomocí pronájmu 

prostoru a pat�i�né aplikace na webu. P�i rozhodování mezi providery jsem se �ídil t�mito 

kriterii: 

- Dostate�n� veliký prostor pro databáze prodejny, bez omezení po�tu položek 

- Neplatit žádné další poplatky krom� pronájmu, t�eba provize z objednávek 

- Vizuální p�itažlivost e-shopu,  

- Kompatibilita s ú�etním systémem 

- Marketingová podpora prodeje zboží (systém slev, anketa, …)  

5.3 Peníze 
  

 Abychom se vyhnuli ztrátám v podniku, nebo na druhé stran� okrádání státu a jeho 

následné reakci, je dobré zboží správn� ocenit, vypo�ítat da�, nebo výši náklad� s produktem 

spojených. Tento problém je �ešen zam�stnanci cestovní kancelá�e, a	 už t�ch kte�í produkty 

pro zákazníky tvo�í, nebo t�ch, kte�í nap�íklad v N�mecku licitují s prodejními partnery o 

cen�. Pokud by to ovšem bylo zpracováváno softwarov�, je pot�eba pamatovat na tyto 

základní problémy. Zvolený program musí být v plné mí�e kompatibilní s firemními 

programy, jako jsou ty, které mají na starost ú�etnictví, po�tem volných zájezd� (n�co na 
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zp�sob sklad�), … Dále nám nesmí kolidovat se zvoleným E-obchodem. Tzn. M�l by 

umožnit propojení katalog� se skute�nými stavy, fakturaci,…) 

 Dalším problémem týkajícím se zavedení elektronického obchodu do spole�nosti CK 

ATIS a.s. je placení za služby. Po výše uvedeném systému placení jsem se p�i zavád�ní tohoto 

dostal k problému ze strany bank a k problému týkajícího se doby rezervace pobytu. Za 

produkty spole�nosti by se platilo samoz�ejm� klasicky fakturou, složenkou, elektronickou 

platbou atd. Ale problém zde nastává, když by cht�l zákazník platit kartou. Za prvé by platba 

musela dorazit dostate�n� brzy, aby byla e-rezervace potvrzena v systému a obchod 

definitivn� uzav�en. Jelikož do okamžiku, než se peníze pod správnými identifika�ními údaji, 

které zákazník obdrží p�i e-rezervaci, ocitnou na bankovním ú�tu spole�nosti, funguje celý 

proces pouze jako rezervace, tzn. Po ur�ité dob� (zatím firmou nespecifikované) se vybraný 

nezaplacený produkt za�adí op�t do nabídky pro ostatní zákazníky. 

 Takže p�i platb� kartou, by teoreticky bylo možné to, že zákazníkovi po uskute�n�ní 

platby budou ihned vystaveny ubytovací poukazy, které p�edloží na hotelu. Ovšem toto zatím 

možné z d�vodu výše uvedeného, ale také k odmítavé reakci bank, které i p�es svá ujišt�ní 

podporovat drobné podnikání, preferují p�edevším solidní zisky a velké poplatky. 

 

5.4 Výb�r E-shopu 
 

V této �ásti bych se cht�l zabývat výb�rem E-obchodu. Máme t�i základní možnosti, 

jak E-shop vybudovat. V krátkosti si je p�edstavíme. 

 Nejprve se budu zabývat volbou takzvaného balí�ku software, který nejvíce odpovídá 

požadavk�m firmy a ostatním okolnostem týkajících se zákazník�, hardware, ale také 

produkt�, které cestovní kancelá� ATIS a.s. nabízí. 

 V praxi toto funguje tak, že si firma zakoupí sadu E-obchodu, která obsahuje 

standardní sadu funkcí. Každé další požadované vylepšení je pochopiteln� za p�íplatek. 

Kdyby složitý systém elektronických rezervací pobyt� šel použít na tento zakoupený balí�ek, 

bylo by to pro firmu nejjednodušší �ešení. P�í této volb� �ešení se uspo�í peníze a hlavn� �as. 

Rozhodoval jsem se mezi programy ZonerInshop, Orange a produktem firmy a-net.cz. 
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Cenov� jsou na tom produkty firmy Zoner a Orange velmi podobn�, za koupi a pronájem by 

firma ATIS a.s. zaplatila v prvním p�ípad� 2450 K� bez DPH a v druhém p�ípad� 2050 K� 

bez DPH. Pro porovnání t�chto dvou produkt� jsem nalezl velmi výstižnou tabulku, která 

však používá starší cenové údaje. Na internetových stránkách jsem našel ceny mnou použité. 
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 Dalším možným kandidátem je pro m� „balí�ek“ od firmy a-net.cz. Je parametricky 

velmi podobný s p�edchozími dv�ma produkty, liší se znateln� v cen� a velikosti 

poskytnutého diskového prostoru, který �iní 1,2 GB. A-net shop umož�uje vytvá�et 

neomezené množství kategorií a podkategorií, velmi rozsáhlý prostor pro popis produkt� a 

rozlišovat je pomocí variant. Zabudována je také statistika sledování návšt�vnosti obchodu. 

Vlastní systém fakturace a samoz�ejm� napojení na vnitrofiremní ú�etní systémy. P�edností je 

také schopnost aplikovat systém a-net shop na jakýkoliv firemní design a možnosti provést 

grafické zm�ny na p�ání provozovatele. Sou�ástí tohoto paketu je pak profesionální úrove� 

optimalizace pro internetové vyhledáva�e s možností nastavení jednotlivých parametr� p�ímo 

provozovatelem. 

 Technologie tohoto E-obchodu je na rozdíl od p�edchozích dvou v „novém kabát�“. 

Na rozdíl od konkurence, která postupn� upravovala p�vodní varianty programované  v dnes 

již nevyhovujících jazycích jako nap�íklad ASP, nebo PHP 1-4, a-net shop je programován 

objektov� v PHP 5 a databázi MySQL v.5. Firma a-net-cz se zaru�ila, že platby budou 

umožn�ny všemi zp�soby, v�etn� výše diskutované platby platební kartou. Veškerá 

komunikace samoz�ejm� probíhá p�es zabezpe�ené rozhraní. Další výhodou oproti 

p�edchozím je bezplatná Helpdesk a p�íznivá cena 950 K� bez DPH. 

 Dalšími dv�ma zp�soby z�ízení internetového obchodu je pronajmutí jako službu ASP 

nebo vybudovat celý obchod za pomocí studia programátor�. První je nevyhovující díky 

naprosto unifikovanému modelu, který v n��em m�že být dosta�ující, ale v jiných v�cech by 

byl naprosto nevyhovující. Zp�sob vybudovat si vlastní E-shop od základu je nejlepší, ale 

bohužel p�íliš drahý. 

 Proto jsem se rozhodl vybrat produkt firmy a-net.cz, jelikož vyhovuje v oblastech 

cenových i grafických možností, ale hlavn� lze zabudovat do rezerva�ního systému firmy 

ATIS a.s. spolu se všemi položkami mnou výše navrženými ve schematickém p�ehledu 

objednávky zájezdu. Ze všech dostupných �ešení je toto nejmén� nákladné a nejvíce efektivní.  
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6 Záv�r 
 

 Cílem mé práce bylo zvolit zp�sob, jak vytvo�it elektronický obchod pro spole�nost 

CK ATIS a.s. podle požadavk� firmy a podle specifických postup� rezervací p�i zakupování 

produkt�, v tomto p�ípad� zájezd� a pobyt�.  

  

 Nejprve jsem spole�nost charakterizoval, popsal produkty a cílovou skupinu 

zákazník�. Dalším problémem bylo popsat teoretická východiska �ešení, která mi umožnila 

kvalitní výb�r zp�sobu zavedení elektronického obchodování ve firm�. Dále jsem zhodnotil 

možnosti jakými je možno internetový obchod provozovat, rozebral je a vybral pro firmu 

nejp�ijateln�jší. Zvolil jsem firmu a-net.cz, která je schopna dodat požadovaný produkt 

vhodný k zapracování do systému rezervací pobyt�, výhodný cenov�, se vkusným designem a 

samoz�ejm� s kvalitn� provedenou optimalizací pro internetové vyhledáva�e.  

 

 Zadaného úkolu jsem se zhostil myslím si dob�e a firm� po zavedení mého projektu 

radikáln� klesnou náklady a stoupne zisk díky širšímu poli p�sobnosti firmy a získání výhody 

proti ostatním cestovním kancelá�ím. Touto výhodou je prodávání svých produkt� 

zákazníkovi až do domu prost�ednictvím internetu. 

 

 Úkol mn� zadaný považuji za zda�ile spln�ný. Mých poznatk� mohou využívat i 

studenti nižších ro�ník� a ve�ejnost díky uložení mé práce ve školní knihovn�. 
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