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Abstrakt  

V této bakalářské práci se budu zabývat výběrem a implementaci informačního systému 

firmy BODEHO s.r.o. Firma se zaměřuje na prodej oblečení a obuvi. Výsledkem této 

práce by měl být návrh informačního systému, které by zvýšily příjmy a popřípadě 

zlepšení funkcionality podniku. V první části se můžeme setkat teoretických 

východiskem a obsahuje vysvětlení základních pojmů související s Informačním 

systémem, a také problematikou internetového marketingu se zaměřením na internetový 

obchody, které jsou jedny z hlavních faktoru e-commerce. V druhé části se  nachází 

analýza aktuálního stavu informačního systému firmy. 
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Abstract  

This bachelor thesis deals with the selection and implementation in the information 

system of company BODEHO s.r.o. The company is reselling streetwear clothes and 

shoes.  The result of the thesis should be a selection and implementation, which eventually 

this could  improve incomes of company and their functionality. The first part of the thesis 

clarifies theoretical background and contains explanation of the basic concepts related 

with information systém and deals with internet marketing , internet strategy which focus 

on . Second part contains analysis of the current state of  information systém. 
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ÚVOD 
 
Ve 20. století se teprve začaly objevovat poznatky o počítačové síti. Počítačové sítě měly 

velký vliv na univerzitní počítače v různých částech USA. Velkým plusem této sítě je, že 

byla velice jednoduchá. Další výhodou této sítě bylo, že centrum sítě nebylo lehce 

napadnout a používala pro přenos dat přepojováním paketů. S tímhle příchodem vznikla 

možnost ukládat informace elektronicky. Postupem času se systém zlepšoval a počet 

uživatelů též vzrostl. 

V současné době technologických pokroků je jen těžko představitelné provozovat 

podnik bez informačních systému. Informační  systémy  se  staly  nejen nástrojem pro 

celkové zjednodušení řízení chodu podniku, tzn. zvýšení zisku, ale také pomáhají 

zajišťovat bezpečnost choulostivých dat.  Dost často využívají podnikatelé elektronické 

podnikání, neboli e-shopy. Sledovaná  firma byla založena začátkem roku 1996. Hlavním 

důvodem sledovanosti této firmy je z analyzovat nedostatky a navrhnout vylepšení.  

Firma, u které jsem se rozhodl zpracovat svojí bakalářskou práci – BODEHO 

s.r.o. je podnik, který se zabývá prodejem oblečení a bot. Většina svého businessu řeší 

pomocí kamenného obchodu. Díky dobrým konexím a částečným podílením na práci 

v kamenném obchodě mi bylo umožněno získat dostatečné informace, které jsou velmi 

potřebné pro vytvoření této práce.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  
 
Analyzovat stávající stav podniku  a jeho efektivnosti, posoudit  tento stav a navrhnout a 

implementovat změny směřující  ke  zlepšení  stávajícího  stavu  a  eliminaci nalezených 

rizik.  

V teoretické části zpracuji informace týkající se internetového marketingu,  přičemž se 

budu hlavně soustředit na internetový obchod, který je jedním z hlavních nástrojů e-

commerce. Zmíním se o historickém vývoji a rozdělení elektronické komerce a 

vysvětlení jednotlivých modulu e-commerce. Dále se zmíním o informačním systému a 

celkově o významu informací. Co se týče e-shopu, tak bezpochyby nesmí chybět 

elektronické obchodování a pokladna.     

 Poznatky z teoretické části využiju v praktické části, kde navrhnu a zhodnotím 

současný stav internetového marketingu firmy BODEHO s.r.o., a to pomocí SWOT a  

SLEPT analýzy, která ohodnotí celkový stav firmy na trhu. Z výsledku analýz zjistím, 

jaké jsou podmínky pro zrealizování internetového obchodu.    

 Třetí část se zaobírá vlastními návrhy změn informačního systému a procesů. Do 

svého plánu musím zahrnout požadavky a informace firmy, dále i výsledky analýzy (např. 

eliminovat slabší stránky).Na závěr je ekonomické zhodnocení, které se skládá z nákladů 

na návrh, vytvoření a implementaci celého systému a z přínosu, který systém pro firmu 

má. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  
Tato kapitola slouží ke sblížení čtenáře s odbornými pojmy z IT technologie. Čtenář zde 

bude seznámen se základními  pojmy, teorií, které budou provázet celou tuto analýzu 

informačního systému.  

 
1.1 Základní pojmy informačního systému  
V této kapitole jsou vysvětleny a vyobrazeny základními pojmy z oblasti informatiky, 

jako jsou informace, informační systém a data. 

 

1.1.1 Informace  

Pojem informace je velmi obsáhlý a mnohoznačný, který má hodně významu. V 

nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj o prostředí, jeho stavu a procesech 

v něm probíhajících. Pomocí informace se dá snížit nebo odstranit neurčitost systému.  

Dnes se setkáváme s různým chápáním pojmu informace. V pojetí této publikace 

je podstatné, že informace je článkem zpracovatelského řetězce „reálný svět – data – 

informace – znalosti“. V tomto kontextu se data označují jako „surovina“ pro přípravu 

informací. A informace společně s uloženými pravidly se stávají znalostmi. Použití 

výrazu informace ve významu zpráva, údaj, sdílení, poučení bylo rozšířeno až do 

padesátých let 20. století. Tehdy s rozvojem přenosu signálu, teorie telekomunikací, 

kybernetiky a elektronických počítačů. 

Peter Drucker, který  má velmi ojedinělý pohled na věc, tvrdí  že informace jsou 

jediné smysluplné zdroje pro podnikání a vydělávání peněz, ostatní výrobky jsou 

druhořadé.  

 
1.1.2 Data  

Data a informace nejsou to samé, daty rozumíme jako údaje, které mohou být a nemusí 

být využity. Pokud dojde k využívání dat, považují se za informace.  Informace se dají 

poskládat tak, aby nám dávaly smysl, pokud informace začneme ukládat na určité 

médium, jedná se kódování a opačném směru to je dekódování. [1] 

Metadata jsou data, které popisují jiná data. Prostřednictví metadat se můžeme dotázat na 

data. Jsme schopní data doplňovat, konsolidovat je, vzájemně je synchronizovat a 

integrovat. Rozsah metadat  k údaji může být různý a platí, že k určitým datům se vždy 
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vztahuje určitá kolekce metadat. Kolekce metadat je množina dat, jejíž prvky lze popsat 

jako dvojicí „název“ a  „hodnota“. [1] [2] 

Určením, která data sledovat v určitých objektech reality, respektive formulaci 

metadat k požadovaným údajům,  se zabývá datové modelování. Mohou to být data o 

objektech reality, tj. jedná se buď o zachycení určité entity nebo události.  

 

Data v podnikové informatice představují: 

• Obchodní podniková informatika 

o Zákazník, objednávka, zboží, průběh procesu objednání, průběh procesu 

nákupu zboží na sklad apod.,  

• Data související s řízením IS/ICT  

o Zachycuje údaje o jednotlivých zdrojích IS/ICT, např. data o technických 

prostředcích, softwaru, zaznamenané požadavky na funkcionalitu aplikaci 

apod.;  

• Data, která si vytvářejí programové prostředky  

o pouze pro účel, např. konfigurace dat, různé zprávy a signály  [2].  

 

1.1.3 Informační systém  

Informační systém můžeme chápat jako množinu prvků vzájemných vazeb. Informační 

systém si můžeme představit jako soubor lidí , hardwaru, software a metod, které se 

využívají pro sběr a zpracování dat a následně poskytování informaci uživateli za účelem 

lepšího řízení a rozhodování. Informační systém je někdy využíván  ve formě účelových 

využití v sociálních ekonomických systémech.[1] [3] 
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Tabulka 1:Varianty řešení informačních systémů              

(Zdroj: Převzato z 6, s. 54) 

Varianty řešení Pro Proti 

Rozvoj existujícího 
řešení 

- Maximální využití existujících zdrojů 
a investic 
- Z krátkodobého hlediska lacinější a 
rychlejší 
- Uspokojení okamžitých potřeb 

- Nemusí odpovídat všem 
budoucím požadavkům 
- Celkové náklady mohou být 
vyšší 
- Výsledným produktem může být 
méně kvalitní systém 

Vývoj nového 
systému na míru 

- Může přesně odpovídat potřebám 
podniku 
- Řízený vývoj 

- Celkově dražší řešení 
- Časově náročné řešení 
- Riziko negarantovaného 
konečného produktu a jeho 
dalšího vývoje 

Nákup hotového 
softwarového systému 

- Z dlouhodobého hlediska finančně 
méně náročný 
Rychlejší zavedení 
Zaručená funkčnost a další vývoj 

Nemusí přesně splňovat všechny 
požadavky uživatele 
Závislost na dodavateli 

 
Dále se můžeme setkat s pojmem informační systém, jako nástroj pro zjištění vhodného 

vyjádření informací. Takový systém je rozšířen o komponenty, které mají za úkol jeho 

řízení a zpětnou vazbu. Komponenta, která se zabývá řízením má na starosti následující 

aktivity – nastavení standardů zpracování, měření  vyhovění standardům a vyvolávání 

akcí, které pak vedou k minimalizaci odchylek norem. Zpětná vazba zastupuje 

mechanismus, který na základě vyhodnocení výstupu ovlivňuje budoucí vstup do 

zpracování. Může také ovlivnit samotné zpracování nebo jeho řízení. Mechanismus 

zpětné vazby je základem systéme pro podporu rozhodování, kdy výstup koriguje 

v budoucnu vstup do procesu, které pak vede k dalšímu rozhodnutí. [2] 

 
Obrázek 1: Podniková informatika 

(Zdroj: 1, s. 50) 
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1.1.4 ERP 

Enterprise Resource Planning je systém, který se zabývá v oblasti příjmu materiálu, 

skladové logistiky, dodavatelského řetězce, příjem objednávek od zákazníků, plánování 

výroby, účetnictví, řízení lidských zdrojů a dalších podnikových funkci. Mezi hlavními 

vlastnosti ERP systému je schopnost automatizace a integrace klíčových podnikových 

procesu v celé firmě.   

 

„ERP je typ aplikace, který umožňuje řízení a koordinaci všech disponibilních 

podnikových zdrojů a aktivit. Mezi hlavními vlastnosti ERP patří schopnost 

automatizovat a integrovat klíčové podnikové procesy, funkce a data v rámci celé firmy.“ 

[2] 

 

Systém  se rozlišuje na několik oblasti, výrobní, nákupní, prodejní, výrobní logistika, 

lidské zdroje a ekonomie. ERP může klasifikovat podle oborového a funkčního zaměření:  

 
All-in-one 
All-in-one je ERP systém, který dokáže pokrýt všechny důležité interní podnikové 

procesy. Výhodou je vysoká integrace, která je dostačující pro většinou organizací. 

Nevýhodou tohoto ERP systému je nižší detailní funkcionalita a nákladná customizace.  

 
Best – of – breed 
Informační systém, který nemusí pokrýt a integrovat všechny interní procesy. Systém se 

může orientovat na specifické procesy nebo obory, nemusí pokrývat všechny klíčové 

procesy. Zákazníkovi poskytne detailní špičkovou funkcionalitu nebo se mohou 

orientovat na určité obory podnikání. Nevýhodou je obtížnější koordinace, 

nekonzistentnosti v informacích, nutnost řešení více IT projektů.  

 
Lite ERP  
Představuje nabídku systému pro malé a středně velké podniky. Jedná se o odlehčenou 

verzi standardního ERP systému, na rozdíl od klasického ERP systému, tak Lite ERP má 

nižší cenu a jsou orientování na rychlou implementaci. Nevýhodou je omezenost 

funkcionality, v počtu uživatelů a možnostech rozšíření. [2] 
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MRP II (Manufacturing Resource Planning) 
Systém MRP II obsahuje přesnou kontrolu plánování nákupu ve vazbě na výrobu a 

prodej. Metoda MRP II stojí na tlačném principu řízení. Produkt je vyráběn na základě 

plánu a postupně dodáván podnikovými procesy až k zákazníkovi . Plán produkce je 

sestaven na základě odhadu odbytu.  

 
JIT (Just – In- Time) 
Už podle názvu zkratky můžeme poznat, že se jedná o systém, který se orientuje na 

včasnou dodávku zboží. JIT představuje tažný princip, výroba produktu stojí na základě 

potřeba zákazníka. Všechny potřebné komponenty „právě včas“ jsou taženy 

podnikovými procesy až finálním komplementaci produktu a předání zákazníkovi.  

 
TOC (Theory of Constrains) 
Doposud jsme mluvili metodách založených na tažném a tlačném principu. Systém TOC 

kombinuje oba principy.  Metoda je určená k řízení výrobních a logistických procesů a je 

dobře využitelný také k optimalizaci dalších podnikových činnosti. TOC napomáhá 

v oblastech, které jsou například vizualizace a zlepšování podnikových procesů, řešení 

problému komunikace nebo pomoc při hledání nových přístupů, například při řízení 

nákladů. [2] 

 
1.1.5 CRM  

Hlavním úkolem CRM ( Customer Relationship Management) systému  je vytváření a 

zlepšování  vztahu se zákazníky. Jedná se o komplex technologií, podnikových procesů 

a personálních zdrojů určených pro řízení a průběžné zajišťování vztahů se zákazníky 

podniku, a to v oblastech podpory obchodních činností, zejména prodeje, marketingu a 

podpory zákazníka a zákaznických služeb.  

 
CRM poskytuje čtyři základní způsoby uplatněním, které by mohly být v podniku 

nasazeny i samostatně. [8] 

• Aktivní CRM – je základem CRM, má centralizovanou databázi, které je podobná 

jako ERP, podporuje automatizace procesů 

• Operativní CRM – poskytuje podporu podnikovým procesům tzv. „front office“ 

a zahrnuje podporu prodeje, marketingu a služby. Jakékoliv navázaní kontaktu se 
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zákazníkem je ukládáno do historie kontaktů a každý pracovník může z této 

databáze čerpat. 

• Kooperační CRM – zahrnuje přímou interakci se zákazníkem různými 

komunikačními kanály 

• Analytické CRM – analyzuje zákaznické data z různých pohledů [8] 

 
1.2 Internetový marketing 
V dnešní době Internet představuje obrovskou příležitost nejen pro zákazníky, kteří si 

můžou vybrat výrobky ze širokého sortimentu,  tak služeb a cen od různých dodavatelů, 

ale pro firmy to znamená, že můžou expandovat na novém trhu se svými produkty a 

službami. Podniky mohou nabídnout nové služby či předbíhat se s ostatníma firmami, ale 

co je podstatné jsou příležitosti pro zaměstnance, kteří si tak mohou naučit nové věci a 

využít internet ke zlepšení konkurenceschopnosti svých zaměstnavatelů.  Není důležité, 

zda využívat Internet či ne, ale důležité je, jak s ním naložit a kde použít. [4] 

 
1.2.1 Vliv Internetu na marketing  

Internet výrazně přispěl ke změně marketingu. Informace jsou dnes snadno dostupné, a 

tak lidé využívají možnost porovnání nabídek a cen, vyměňovat si názory na produkty, 

hodnotit je a samozřejmě nakupovat. Internet je taková jedna velká tržnice s neomezenou 

nabídkou produktů a prostor na Internetu je otevřený všem a nezáleží na velikosti firmy. 

Velký vliv na  zákazníka může udělat aji malá firma nebo jednotlivci a to prostřednictvím 

dobře využitých reklam, například propagace na sociálních sítích, vyskakující bannery 

nebo influenceři.  

Internetový marketing je již dnes významnější než klasický marketing tam, kde 

lidé používají vyspělé technologie. Nelze je však od sebe oddělovat. Marketing je jen 

jeden a i firmy, které prodávají výhradně prostřednictví elektronického obchodu, 

komunikují se zákazníky přes offline média, řeší přepravu nebo cenovou politiku. Naopak 

mnohé jiné firmy zcela opustily offline prostředí, pokud se týká marketingu. V některých 

případech to může být odůvodněné, ale obecně je to chyba. [5] 

Hlavně firmy se výrobním zaměření by neměly hlavně spoléhat na Internet. Může 

se totiž stát cokoliv a Internet přestane fungovat nebo vláda může omezit chod Internetu, 

a třeba také se něco může radikálně změnit. Tudíž by každá firma měla mít aspoň nějaké 
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provozovny , kamenné prodejny , kde by mohla také provozovat výdejnu zboží. Bez 

solidního zázemí je firma velmi zranitelná. [5] 

 
1.2.2 Výhody a nevýhody využití internetového marketingu  

Využití Internetu je opravdu široké a také přináší obrovské možnosti pro marketing, avšak 

nesmíme zapomenout , že i Internet má svoje výhody a nevýhody, které můžou ovlivnit 

provoz obchodu. [4] 

 
1.2.2.1 Výhody internetového marketingu  

Výhody  využití internetu ve firmě by se daly shrnout následujících bodů: 

• Snížení nákladů  

• Získání konkurenční výhody  

• Zlepšení komunikace  

• Získání nových příležitostí  

• Zefektivnění podnikových procesů 

• Zlepšení péče o zákazníka 

• Zlepšení image a organizace  

• Rychlá komunikace s obchodními partnery i zákazníky   

• Efektivnější propagace  

• Přesné cílení [4] 

Internetový marketing je jeden z nejefektivnějších způsobu propagace , a to díky tomu 

může firma oslovit nové potenciální zákazníky. Internet je jedinečné médium bez hranic, 

díky kterému může firma zvýšit svůj přísun klientů levně a hlavně dlouhodobě. Pomocí 

internetového marketingu je možné oslovit zahraniční zákazníky. Technické možnosti 

Internetu umožnují zpřesnit cíle a lépe naplánovat strategii, jak nabídnout daný produkt 

přímo zákazníkovi. Internet umožňuje se zaměřit na konkrétní skupinu zákazníků, kritérii 

je mnoho. Firma může oslovovat klienty podle pohlaví, věku, koníčků, preferencí.  

Internetový marketing může proto odlišně působit na sportovce, nesportovce, teenagery, 

matky s dětmi, ale také na uživatele, kteří využívají služby Internetu ráno nebo večer. 

Internetový marketing se dá přesně nastavit, kolik reklam se zobrazí v různých fázích 
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reklamních kampaně. Díky téhle možnosti se dá ušetřit  část peněz, a přitom oslovit 

přesně ty zákazníky, na které je daná reklama cílena. [4] 

 
1.2.2.2 Nevýhody internetového marketingu  

Téměř vše, co existuje, má svoje protiklady, tudíž i internetový marketing má některé 

nevýhody.  V dnešní době se můžeme každý den střetnout na internetu s hrozbami , a 

proto je třeba neustálé se vzdělávat v oblasti Internetu a informačních technologií, aby se 

předešlo problémům. Dále je například omezenost kontrolování informací. Informace na 

webových stránkách se mohou dostat ke komukoliv, není možné kontrolovat, jaké 

informace jsou určeny pro cílovou skupinu.  Může se také vyskytnout pomalé připojení 

k Internetu, nefunkční webové stránky a  špatná odezva ze serveru.  

V praxi se stále existují určité překážky bránící většinu rozvoji a využití internetu 

a na jejích odstranění se neustále pracuje. Konečné rozhodnutí o tom, zda firma bude 

využívat internet a k jakým účelům, závisí na konkrétní firmě, na oboru činnosti, na 

výrobcích či službách, které vyrábí nebo nabízí, na znalostech informacích technologií a 

dalších faktorech.  

 
1.2.3 Strategie internetového marketingu  

Internetová strategii můžeme chápat, jako jasnou koncepci využití internetu v rámci 

marketingu a definování odpovědnosti jednotlivých pracovníků.  Bez přesného stanovení 

internetové strategie nebude firma schopná správně a efektivně využít internet.  Obsah 

internetové strategie se může různě lišit, proto je důležité mít předem definované 

podnikové a marketingové cíle, které chce firma dosáhnout. Pomocí předem určených 

marketingových cílů, můžeme pomocí internetu dosáhnout budování tzv. obchodní 

značky a její propagace. Dále můžeme dosáhnout snížení nákladů a to zejména na 

komunikaci, distribuci, či přímý prodej výrobků a služeb. Při využívání internetu 

v marketingu je důležité, aby jsi firma ujasnila, v jakých oblastech chce internet využít. 

Obsah internetového marketingové strategie se může velmi lišit a to na základě 

stanovených podmínek, potřeb a požadavků každé firmy. Postup vytvoření internetové 

strategie můžeme rozdělit do tři kroků, a to plánování webu, analýza návštěvníků, analýza 

konkurence. [4] 
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O jednotlivých krocích nelze samostatně uvažovat, musíme je brát jako jeden celek, 

neboť firma nemůže plánovat cíle, pokud nebude znát svoje zákazníky. Bez znalosti 

konkurence a trhu není schopná efektivně oslovit zákazníky.  

 
1.3 Elektronické podnikání  
Elektronickým podnikáním se rozumí každá realizace podnikatelských procesů, která 

využívá informační technologií a informačního systému. Oblast podnikání nemá hlavní 

roli v téhle části, ať se jedná o nákup či prodej zboží, poskytování služeb nebo cokoli 

jiného, pořád se jedná o elektronické podnikání.  Hlavní je způsob komunikace a 

využívání informačních technologií a systémů. Pokud jde o elektronické podnikání, často 

se objevují pojmy jako elektronický obchod a e-commerce. E-commerce je jeden ze 

způsobu, jak elektronicky podnikat a nejrozšířenějším způsobem elektronického obchodu 

je internetový obchod. [7] 

  E-commerce je součást e-Businessu zahrnuje takové aktivity a služby, které 

podporují prodej produktů a služeb prostřednictví elektronickým médií konečný 

spotřebitelům.  Elektronický obchod  představuje obchodní styk realizovaný pomocí 

internetu. Zákazník na webových stránkách prodejce vybírá zboží, může si je koupit a 

okamžitě za ně zaplatit. Tyto činnosti se realizují bez přímého kontaktu prodejce a 

kupujícího. [8]  

 
1.3.1 Druhy elektronických podnikání  

Druhy elektronického podnikání se obvykle dělí podle vztahu mezi subjekty. Nejčastěji 

bývá obchodování mezí dvěma firmami nebo firmou a spotřebitelem. V dnešní době 

existuje celá škála subjektů, které vstupují do elektronického podnikání, v našem případě 

se zaměříme na tři skupiny: [1][6]  

• podniky, firmy ( „B“ – Busines )  

• koncový zákazník, spotřebitel(„C“ – Consumer) 

• státní správa, státní orgány a instituce („G“ – Government) 
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Tabulka 2: Druhy elektrnocikého podnikání 
(Zdroj: Převzato z 1, s. 130) 

 

 
1.3.1.1 Business to consumer (B2C) 

Jde o vztah mezi  firmou a spotřebitelem. Nejvíce se používá B2C, když se jedná o 

podnikání mezi danou firmou a spotřebitelem. Často se  (B2C)  vyskytuje na Internetu 

prostřednictvím webových aplikací nebo e-shopu.  

 

1.3.1.2 Business to Business to Consumer  (B2B2C) 

Tento model je druh podnikání, při kterém podnik prodává své produkty a služby ostatním 

podnikům, ale také prodává konečným spotřebitelům. [6][7] 

 

1.3.1.3 Business to business (B2B) 

Druh podnikání mezi podnikatelskými subjekty, kteří nakupují zboží , za účelem prodat 

ho dál. Je to jeden z nejvýznamnějších postupu elektronického obchodování.  

 
1.3.1.4 Business to government (B2G) 

Tento druh neslouží jako obchodní činnost mezi firmou a orgány státní správy ( jako 

například finanční úřady, sociální a zdravotní pojišťovny apod.). Jedná se pouze od 

důležitou nadstavbu.  Do této kategorie jsou zahrnuty veškeré marketingové služby a 

produkty poskytované vládě , pomocí integrovaných marketingových komunikací. [6][7] 

 Podnik 
(B – Business) 

Zákazník 
(C – Consumer) 

Státní správa 
(G – Government) 

Podnik 
(B – Business) 

B2B 
Systém pro obchodní 

transakce mezi podniky 

B2C 
Internetové obchody 

určené koncovým 
spotřebitelům 

B2G 
Nabídka služeb a 

zboží, komunikace se 
státní správou 

Zákazník 
(C – Consumer) 

C2B 
Prodej spotřebitelů 
firmám, sledování 

nabídek 

C2C 
Aukční systéme pro 
prodej použitelného 

zboží 

C2G 
Podávání daňových 

přiznání, volby, 
sčítání lidu 

Státní správa 
(G – 

Government) 

G2B 
Zadávání veřejných 

zakázek a grantových 
projektů 

G2C 
Poskytování 

informací o veřejné 
správě 

G2G 
Spolupráce státních 
orgánů, mezinárodní 

koordinace 



22 

1.3.1.5 Consumer to business (C2B) 

Model C2B spočívá v tom, že koneční spotřebitelé nabídnou svoje požadavky  na 

specifických produktech nebo službách a jejich předpokládanou cenu, podniky soutěží o 

takové poptávky a snaží se je naplnit. Příkladem může být řešení  

https://www.priceline.com.  

 
1.3.1.6 Consumer to consumer (C2C) 

Jedná se o vztah mezi koncovými spotřebiteli, kteří nakupují a prodávají mezi sebou. 

Spotřebitele nakupují a prodávají pomocí aukcích, facebookových skupin nebo 

webových aplikacích, jako je Vinted nebo LetGO. Jelikož se tu neobjevují žádní 

podnikatelské subjekty, tak se nejedná o podnikání a tento druh se mezi druhy 

elektronického podnikání ve skutečností nepatří. [6][7] 

 
1.3.1.7 Citizen to government (C2G) 

Vztah mezi občanem a státní správou je spojeno elektronickým podpisem. Lze jej 

demonstrovat například na podávání daňových přiznání elektronickou formou, volby , a 

nebo také sčítání lidu.  

 
1.3.1.8 Government to business (G2B) 

Tento model označuje obchodní vztahy a komunikaci mezi státní správou a 

obchodníkem. V G2B se jedná především o zadávání státní zakázek, jako jsou například 

stavby dálnic, dotace a dašlí.[6][7] 

 
1.3.1.9 Government to citizens (G2C) 

Označuje obchodní a komunikační vztahy, mezi státní správou a občany. Státní správy 

poskytují své služby elektronickou cestou občanům.  

 
1.3.1.10 Government to government (G2G) 

V mezinárodní spolupráci je používán model G2G. Označuje vzájemnou komunikaci a 

obchodní vztahy mezi dvěma orgány veřejné správy.   

 
1.3.1.11 Business to reseller  (B2R) 

Model B2R je obchodní vztah mezi podnikem a jeho vlastními obchodními zástupci. 

Využívají je e-shopy nebo extranetové aplikace. [7] 
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1.3.1.12 Business to employee (B2E) 

Jsou dodávky produktů a služeb, které podnik poskytuje svým zaměstnancům. [7] 

 
1.4 Obchodní modely e-commerce  
Internet má tendenci transformovat podniky, přetvořit strategii, organizaci či obchodní 

modely.  Bohužel zatím  neexistuje žádný model, který by byl vhodný pro všechny. 

V obchodním modelu by měli být uvedené toky peněz, výrobků a informací, také 

obsahuje seznam obchodníků, jaká je jejich role a jaké výhody získají. Obchodní model 

a marketingová strategie cílí na obchodní životaschopnosti a odpovědět na otázky jako 

jsou: jak se vytváří konkurenční výhoda, jaký je positioning, marketingový mix, jaké 

strategie byly definovány. V praxi se objevuje velká škála obchodních modelů, ale jen 

pár z nich se uplatňuje v elektronickým podnikání. [4] 

 
V současnosti patří mezi nejběžnější obchodní modely v e-commerce:  

• Elektronické obchody (e-shops) 

• Elektronická obchodní centra (e-malls) 

• Elektronické aukce (e-auctions) 

• Elektronické zásobování (e-procurement) 

• Virtuální společenství (virtual communities) 

 

1.4.1 Elektronicky obchody (e-shops) 

Pro spoustu firem je prvním krokem zřízení e-shopu, kdy uvedou katalog výrobků nebo 

služeb na Webu. Výhodou elektronického obchodu jsou nízké náklady a hlavně 

viditelnost na rozsáhlém e-commerce systému, který má za cíl zlepšit kvalitu, vstup na 

nový trh a zvýšení poptávky. Elektronicky obchod je pro prodejce, a postupně i pro 

spotřebitele, velmi výhodnou cestou, i když musíme brát v potaz, že není možné, aby e-

shopy  nahradily všechny dnešní obchody a obchodní domy. Oblíbenost e-shopu u 

koncových spotřebitelů se výrazně liší a to i podle druhu zboží, například letenky oproti 

oděvům nebo obuvi. Spousta lidí dává přednost elektronickému obchodu především 

z důvodu pohodlného nákupu z domova, lepší přehled a orientace v nabízeném 

sortimentu, komunikace s prodejcem přes internet, většinou výhodnější cena. [1] [4] 
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Obrázek 2:Průběh operací v elektronickém obchodě 

(Zdroj: 1, s. 133) 

 

1.4.1.1 Katalog zboží a služeb  

Nejzákladnější komponent prodejního serveru je přehled nabízených produktů. V případe 

širokého sortimentu zboží je zapotřebí rozdělit do sortimentních skupin. Díky 

fulltextového vyhledávání podle klíčových slov usnadní zákazníkovi najít přesně dané 

zboží s detailními informacemi, včetně obrázků.  

 
1.4.1.2 Výběr a uložení zboží  

Výběr zboží je realizováno dvěma cestami. První cesta je , že je přímo zboží  přidáno do 

nákupního košíku  a nevyžaduje žádné další úpravy.  Druhá cesta je s použitím průvodce 

objednávkou, kdy je potřeba doplnit další informace ke zboží, například vybrat velikost 

u bot, oblečení. Zboží se ukládá do virtuálního nákupního košíku, ten je realizován 

webovou aplikací, která obsahuje přehled všech vybraných výrobků. Zboží do košíku se 

dá kdykoliv přidat, či odebrat. [1] 
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1.4.1.3 Objednávka a platba  

Zahrnuje vlastní odeslání objednávky a případně on-line zaplacení. Zákazník si může 

vybrat typ platby, platbou na dobírku platba bankovním převodem nebo platební kartou. 

Dále musí být určité dodací podmínky, to znamená požadované datum a místo dodání 

zboží.  Kontrolu a potvrzení objednávky zákazníkem, případně stornování objednávky 

před konečným uzavření. [1] 

 
1.4.2 Elektronické zásobování (e-procurement)  

Elektronické zásobování představuje v současnosti nejrozšířenější typ aplikací 

elektronického podnikání, neboť realizuje obchodní vztahy mezi dvěma obchodními 

partnery na úrovni obchodních společnosti. Je to způsob získávání zboží a služeb od 

dodavatelů s využitím elektronických médií. Obsahuje celkovou optimalizaci a integraci 

obchodních procesů na bázi elektronické výměně dat. Základním principem 

elektronického zásobování je elektronická výměna dokumentů a dat mezi informačními 

systémy obou obchodních partnerů. E-Procurement tak představuje i realizaci B2B 

integrace. Výměna obchodních dokumentu probíhá na základě EDI. Kooperace a výměna 

dat mezi firmami probíhá bází XML. Propojování aplikací s různými informačními 

systémy na principů webových služeb. Další možnost zásobování je sdílení společných 

databázi ( produktů, služeb, dodacích podmínek,…) a nebo zjištění pomocí přímého 

vstupu obchodních partneru do vlastních databází podniku, například do databází skladu 

zásob s vymezenými přístupy. Tenhle typ zásobování se řeší přes aplikaci VMI ( Vendor 

Managed Inventory ), kdy je dodavatel zodpovědný za doplňování zásob. Dodavatel 

průběžně sleduje u zákazníka stav zásob zboží, které dodává a automaticky je doplňuje.  

Elektronické zásobování obsahuje několik funkcí. Například  zajišťování specifických 

potřeb produktů a služeb. Má za úkol identifikovat nejvýhodnější dodavatele produktu a 

vybrat specifické požadavky produktů. Zahrnuje vystavení objednávek, zaslání 

objednávky dodavateli, realizaci platby a zpracování faktur. Pomocí monitorování 

průběhu zásobování můžeme sledovat, zda – li produkty byly správně dodány. [1] 
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1.4.3 Elektronické tržiště (e-marketplace) 

E-marketplaces jsou virtuální místa, kde se nakupující střetává s nabídkami 

prodávajících. Nakupující a prodávající zde mezi sebou uzavírají obchodní transakce a 

za zprostředkování obchodu platí určitý poplatek provozovateli tržiště. Například 

celosvětově známy www.ebay.com. Zatímco elektronické zásobování je založené na 

elektronických obchodních vztazích mezi dvěma partnery, teda 1 : 1 nebo 1 : N, tak 

elektronické tržiště představují společné obchodní místa na internetu. Internet je místo, 

kde se realizují a probíhají všechny obchodní vztahy a to mezi více dodavateli a prodejci 

současně. Elektronická obchodní místa jsou  aplikace elektronického podnikání 

v prostředí internetu, kde se vytváří obchodní transakce. Transakce probíhají mezi mnoha 

obchodními partnery a to ve vazbě M : N. [1] 

 
Obrázek 3:Základní schéma elektronického tržiště 

(Zdroj:  1, s. 144) 

 

1.4.4 Elektronická obchodní centra ( e-malls)  

Jedná se o několik e-shopů, které jsou pod jednou značkou a se společným vstupem přes 

internet. Elektronická obchodní centra mohou přidat hodnotu v podobě společné značky, 

propagace jednotlivých e-shopů v rámci obchodního centra,  záruka kvality, systém 

plateb a další. Příjmy se získávají z členských poplatků, z reklam nebo provize za 

transakci provedenou prostřednictví obchodního centra. [4] 
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1.4.5 Elektronické aukce ( e-auctions) 

Nejčastěji se můžeme setkat u elektronických aukcích modely typu business to business 

(B2B) a business to consumer  (B2C). Hlavním cílem je zvýšit efektivitu,  snížit zbytečné 

náklady. Mohou být aplikované téměř kdekoliv, kde nabídka převyšuje poptávku. [4] 

 
1.4.6 Virtuální společnost (virtual communities) 

Může to být jako samostatný obchodní model nebo může být také součásti jiného modelu. 

Je to spojení několika firem se společným zájmem a vzájemně si vyměňují informace a 

zkušenosti. Model se skládá z reklam a členských příspěvků. Virtuální společenství může 

být  podstatným prvkem v marketingových aktivit a to v rámci budování důvěry u 

zákazníku a zajišťování zpětné vazby. [4] 

 
1.5 Výhody a nevýhody e-commerce  
Prodejce prodávající zboží přes internet může získat spousta výhod,  ze kterých může 

podnik profitovat.  

 
1.5.1 Výhody elektronického obchodu  

• Urychluje styk s nakupujícím, snižuje  čas dobu oběhu dokladů, které jsou 

potřebné pro vyřízení zakázky a snižuje náklady na zasílání dokladů. Přenos dat 

přes elektronickou cestou  je rychlejší a levnější  

• Odstranění některých nákladů, například za tvorbu, evidenci a archivaci 

papírových dokladů. Všechny data jsou uložená na paměťových médiích a je  

k ním rychlejší přístup. Archiv se stává přehlednějším a je primární, tudíž dochází 

ke snížení nákladu na vybudování internetového obchodu.  

• Snížení administrativních nákladů, ať už se jedná o pracovní výkony nebo 

z materiálu nebo prostoru.  

• Prodejci nejsou nějak omezení prostorem, který je k dispozici. Dalším velkým 

benefitem je také časová neomezenost, kdy obchod funguje 24h denně 7 dnu 

v týdnu. 

• Rychlost a snadná ovladatelnost má velký vliv na konkurenceschopnosti podniku. 

Podnik dokáže rychle reagovat a snížit potřebné náklady a dostat o krok napřed 

před konkurenci.  [4] [9] 
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1.5.2 Nevýhody elektronického obchodu  

• Celkem velkou nevýhodou pro internetový obchod  jsou konkurenční 

podniky. Jelikož má internet globální charakter,  můžeme mít konkurenty jak  

z tuzemského internetového trhu , tak ty zahraniční.  

• Udržování zákazníku na internetu bývá velmi obtížné. Protože chybí 

komunikace mezi zákazníky dochází ztrátám zákazníku, kvůli nedostatečné 

úrovně zákaznických služeb.  

• Dalším problémem jsou legislativní normy. Internetové obchody působí  a ji 

v zahraničí, a proto je potřeba se řídit legislativou, která neporušují normy. 

S tím také souvisí problémy s reklamací a placení různých daní a poplatků. 

• Obchodník musí zajistit několik platebních metod pro zákazníky a kteří si pak 

vyberou tu nejvýhodnější. To samé platí u dopravy, je třeba zajistit aby zboží 

se dostalo k zákazníkovi, opět je třeba zvolit několik variant a zákazník by si 

vybral tu nejvýhodnější  

• Aby si zákazník všiml a dozvěděl o našem obchodu je třeba propagace, která 

by oslovila velký rozsah lidí. Tudíž je nutné za investovat do reklam a 

propagace. [4] 

1.6 Propagace internetového obchodu  
Jakmile se uvede e-shop do běžného života, je potřeba ho propagovat , abychom dosáhlí 

velkou návštěvnost. Propagace internetového obchodu se příliš neliší od propagace 

jakéhokoli jiného zboží.  Cílené budování návštěvnosti je důležitý předpoklad dobrého 

fungování e-shopu. Správně zacílení na skupinu zákazníku sebou nese i objednávky, 

zájem o služby, ale i prostředek k budování obchodní značky. [10] 

 

Vlastní e-shop se dá propagovat několika způsoby, tyto způsoby si popíšeme níže.  

• Bannerová inzerce, způsob, který často bývá jedna z nejvíce využívaných a 

nejúčinnějších formám inzerce. Má podobu obdélníku či čtverce, který obsahuje 

krátký text. 

• Čištěné inzeráty nebo v neinternetových médiích ( billboardy, rozhlas, televize). 

Jedná se o drahý inzertní prostředek s nejistým obchodním účinkem.  
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• Kvalitní indexace do vyhledávačů. Je to velmi praktická propagace a hlavně bez 

žádných finančních nákladů.  

• Sociální sítě, v dnešní době nejvíce využívanější způsobu propagace. Dokáže 

oslovit širokou škálu lidí, je to rychlé a levnější než například čištěné inzeráty. Na 

sociálních sítích se dost využívají spolupráce s influencery.  

• Být aktivní v diskusních skupinách, které se věnují v daném tématu a informovat 

o novinkách internetového obchodu. [11] 

 
1.7 SLEPT analýza  
SLEPT analýza je nástroj pro sledování změn v okolí společnosti.  Vyhodnocuje případné 

dopady změn na podnik, které pochází z vnějška.  Často dochází k tomu, i když lze 

předpovídat určitý trend, není možné přesně určit jaký bude mít vliv na společnost. 

SLEPT analýza je přínosná v identifikaci potencionálních vlivu, aby se organizace na 

dané změny připravila.  Slovo SLEPT je odvozeno z počátečních písmen pěti anglických 

slov, které popisují důležité oblasti okolí firmy. [12] 

 

S ( Social) – společenské demografické faktory  

Tento faktor odráží vlivy spojené s životem obyvatelstva a jeho strukturou. Díky změn 

v demografické struktuře se vytvořil prostor.  Životní styl obyvatelstva se zase odráží ve 

způsobu, jak lidí tráví svůj volný čas. Velký vlivem na rozhodování podniku, je také 

životní prostředí, ke kterému se hlásí dost lidi. Úsilí a touha po dosažení svých potřeb má 

jednotlivců přispívá  k velkému vlivu na vývoj sociálního faktoru.  

 

L (legislative) – legislativní faktor  

Legislativní faktory představují pro společnost velmi významné příležitosti, ale také 

ohrožení.  Zákony a právní normy vymezují prostor podnikání, ale také ovlivňuje i samo 

podnikání a rozhodování o budoucnosti firmy. [13] 

 

E (economic) – ekonomické faktory 

Podle názvu můžeme poznat, že tento faktor vyplývá z ekonomické oblasti. Základním 

směrem ekonomického rozvoje je charakterizování stavu ekonomiky. Bezprostřední vliv 

na cíle podniky, jsou míra ekonomického růstu, úroková míra, míra inflace, daňová 
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politika a směnný kurz. Příčinou ekonomického růstu  se zvýší spotřeba a příležitost na 

trhu a opačně.  

 

P (political) – politické faktory  

Mezi politickými faktory může patřit stabilita zahraniční a národní politické situace, 

členství země v EU apod. Politické omezení zasahuje do každého podniku, a to 

prostřednictvím daňových zákonů, cenové politika. Analýza by mě pokrýt tu zemi, kde 

podnik funguje, ať už se jedná o export či import.  

 

T (technical) – technologické faktory  

K tomu, aby se podnik vyhnul starým technologiím a měl aktivní inovační činnosti, musí 

být informován o technických a technologických změnách. Změny v této oblasti mohou 

mít velký dopad na okolí, v němž podnik se pohybuje. [13] 

 
1.8 SWOT analýza  
SWOT analýza je jedna z nejčastějších využívaných analytických metod. Zkratka SWOT 

je odvozena z počátečních písmen anglických slov.  

• Strength – silné stránky  

• Weaknesses – slabé stránky  

• Opportunitues – příležitosti  

• Threats – hrozby  

Pomocí jejímu charakteru získaných pomocí sjednocení a následného vyhodnocení 

poznatků se řadí SWOT analýza mezí základní metody strategické analýzy. Z popisu 

analýzy  vyplývá, že SWOT analýza pracuje s informacemi a daty, které jsou získány 

v průběhu hodnocení a analýzy podniku. Analýza staví silné a slabé stránky organizace 

proti identifikovaným příležitostem a hrozbám, které vyplývají z okolí a vymezuje pozici 

organizace jako východisko pro definování strategií dalšího rozvoje. SWOT analýza není 

kompletní, pokud sestavíme jen tyto 4 seznamy bez žádných navazujících opatření, které 

vyplývají z určené strategie. Základní strategie se dá určit z matice, která zobrazuje vazby 

mezi jednotlivými prvky. [14]  
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Tabulka 3:Matice SWOT 
( převzato 14, s 299)  

  Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

Vnitřní 
prostředí  Příležitost (O) 

              SO strategie 
„využtí“ 

Využít silné stránky ve 
prospěch příležitosti 

 
WO strategie 

„hledání“ 
Překonat slabé stránky a 

využit příležitost“ 
 

Vnější 
prostředí Hrozby (T) 

ST strategie 
„konfrontace“ 

Využití silné stránky 
k odvrácení hrozby 

WT strategie 
„vyhýbání“ 

Snížit slabé stránky 
a vyhnout se hrozbám 

 

 

• WO strategie („hledání“) – překonání slabé stránky využitím příležitosti.  

• SO strategie („využití“) – využití silné stránky ve prospěch příležitosti. 

• WT strategie („vyhýbání“) – využití silné stránky a vyhnutí se ohrožení  

• ST strategie („konfrontace) – využití silné stránky k odvrácení ohrožení [14] 

 

Vnitřní analýza – silné a slabé stránky  

Cílem je zjistit důležité silné a slabé stránky uvnitř společnosti, v čem prosperuje a v čem 

je slabší.  

 

Silné stránky nám pomáhají posílit pozici na trhu a identifikuje v jakých oblastech je 

firma lepší než konkurence. Jedná se především o schopnosti, dovednosti, znalosti, zdroje 

a dosažené úspěchy, například vlastní know – how, zkušení zaměstnanci, silná značka, či 

certifikované služby. 

 

Slabé stránky zahrnují ty oblasti, kde je na tom firma hůře než konkurenční firmy. Mezi 

slabé stránky patří například vysoké náklady, špatná výroba, špatná dopravní dostupnost 

firmy a neefektivní marketing. Většinou platí, že silné stránky vlastní firmy jsou většinou 

slabé stránky konkurence, a naopak. [15] 
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Vnější analýza  - příležitosti a hrozby 

Nesmíme zapomenout na klíčové příležitosti a hrozby, které jsou také důležité, nachází 

se v okolí vnějším prostředí.  

 

Příležitosti představují externí skutečnosti, které mohou firmě přinést úspěch, pokud se 

se dají včas poznat a správně je využít. Mezi příležitosti patří technologický vývoj, 

naplnění potřeb zákazníků, módní trendy, daňové úlevy nebo oborové standardy. Při 

SWOT analýze dělají příležitosti největší problémy, buď se nedají přesně určit, nebo se 

zaměňují se silnýma stránkami nebo to vidí rovnou jako strategií, které by firma mohla 

uplatnit.  

 

Hrozby jsou skutečnosti , které mohou ohrozit podnik, patří mezi ně snížení poptávky, 

nebo narušit ekonomickou stabilitu podniku. Typickými hrozbami jsou například aktivity 

konkurentů, změna zákaznických preferencí, živelní pohromy, nebo zavedení regulačních 

opatření a obchodních bariér. [15] 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  
V této části bakalářské práci představím společnost, kterou jsem si vybral na danou práci 

a její současný stav.  

 
2.1 BODEHO S.R.O  
Pro realizaci má práce jsem si vybral rodinnou firmu, ve které jsem strávil hodně času. 

Firma se zabývá prodejem oděvu, obuvi, doplňku a domácích potřeb. 

 
2.1.1 Základní informace o společnosti 

Obchodní firma: BODEHO s.r.o  

 

Sídlo: Zámecká 12, Moravský Krumlov 672 01  

 

IČO: 25087002 

 

Předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje   

 

Základní kapitál: 200000 Kč 

 

Člen statutárního orgánu: Van Boi Trinh – jednatel  

 
2.1.2 Předmět podnikání   

Jak bylo už zmíněno,  prodejním předmětem firmy BODEHO s.r.o  tvoří většinou oděv, 

obuvi, doplňky a domácí potřeby.  Jedná se o osobní prodej, kdy prodejce se dostává do 

přímého kontaktu se zákazníkem.  Zákazníci si většinou zboží vyzkouší na prodejně a 

zaplatí za něj rovnou na prodejně, tudíž není řešená žádná distribuční služba.  

 
2.2 SLEPT analýza  
Jak bylo již zmíněno, pomocí SLEPT analýzy dokážeme sledovat změny v okolí 

společnosti a tak předejít  změnám, které pochází z vnějška. Tyto změny by mohly mít 

velký dopad na celkovou funkci celé firmy. 
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Sociální faktory  

Společnost BODEHO má 2 kamenné obchody, a to dvě v Moravském Krumlově na 

adrese Zámecká 12 a 23. Město Moravský Krumlov má celkem 5758 obyvatel ( k 1. 1. 

2018).  V městě žije především lidé ve věkové kategorií v rozmezí 15 až 70 let, což mohou 

být potencionální zákazníci. Zájem o zboží mají především důchodci a lidé, kteří jsou 

méně sociálně zabezpečení.   

 

Legislativní faktory  

Jelikož podnik působí na území České republiky, tak je nutné dodržovat právní předpisy 

České republiky.  

• Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 

• Informační povinnosti prodávajícího upravuje zákon č. 634/1992 Sb. 

• Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. 

• Zákon o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb. 

• Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. 

• Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. 

• Zákon České národní rady o daních z příjmu zákon č. 586/1992 Sb. 

 

Ekonomické faktory 

Hrubý domácí produkt v roce 2018 vzrostl o 3 % a inflace byla v daném roce na úrovní 

2,1 %.  V roce 2018 průměrná mzda  občanu České republiky byla 31 885 Kč. 

Nezaměstnanost  se pohybuje v celé republice okolo 3,1 %.  Daňová politika v České 

republice pro fyzické osoby je 15 % příjmu, pro právnické osoby 19 %. DPH se ustálilo 

ve výši 21 %.  

 

Politické faktory  

Česká republika je parlamentní, demokratický právní stát. Hlavou státu je Miloš Zeman, 

který má s vládou výkonnou moc. Parlament je dvoukomorový, skládá se ze Senátu a 

Poslanecké sněmovny. Co se týče zákonodárnou moc je vykonávána soudy a Ústavními 

soudy.  
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Firma BODEHO je nezávislá na politické prostředí a politika státu se staví k podnikání 

neutrálně.  

 

Technologické faktory 

V kamenných obchodech firmy nenajdeme téměř žádný informační systém, žádný 

software na dodávání zboží, žádnou elektronickou evidenci zboží. Jediné technické věci 

jsou bezpečnostní kamery a elektronická pokladna.  

 
2.3 Analýza 7S 
Na rozdíl od analýzy SLEPT  model McKinseyho 7S  popisuje  vnitřní prostředí firmy. 

Tento model je vhodný pro základní analýzu podniku a informace z této analýzy se 

použijí u SWOT analýzy. McKinseyho model 7S vyjadřuje  tyto faktory: strategie, 

struktura, systém, sdílené hodnoty, styl, spolupracovníky a schopnosti. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 4: 7S analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 12, s. 73 ) 

 

 

 

STRATEGIE STRUKTURA SYSTÉM 

SDÍLENE 
HODNOTY 

STYL SPOLUPRACOVNÍCI SCHOPNOSI 
DOVEDNOSTI 
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Vnitřní faktory  

 

Strategie – cíl firmy a jak udržovat konkurenční výhody 

Cílem firmy BODEHO s.r.o  je získat  nové potencionální zákazníky i z jiných měst a 

vesnic. Proto si myslím, že po implementaci internetového obchodu by se to mohlo 

změnit. S propracovanou a promyšlenou strategií by získání nových zákazníku nemělo 

trvat déle než půl roku.  

 

Struktura – způsob organizace firmy 

Struktura podniku není složitá, v každém kamenném obchodě je jeden z mých rodičů. 

Pouze v jednom obchodě z důvodu většího prostoru je jedna brigádnice, protože není 

jednoduché obsloužit všechny lidi na ráz. 

 

Systém – každodenní procesy firmy  

Veškerá komunikace, jak s dodavateli, se zákazníky v podniku probíhá telefonicky a 

osobní komunikaci. Firma nemá doposud zavedený zatím žádný systém.  

 

Sdílené hodnoty – základní hodnoty firmy  

Nejdůležitější věc pro vlastníky podniku je mít stabilní příjem a nabízet lidem produkty, 

ke kterým si budou zákazníci rádi vracet do obchodu. 

 

Styl – komunikace se zákazníky  

Styl a jednání vůči zákazníkům je pro firmu velmi důležitý. I přes jazykovou bariéru se 

majitelé obchodu snaží jít vstříc a nabídnout zákazníkovi to nejlepší. Cílem je vyvolat 

v zákaznících důvěru a že se mohou obrátit se svými požadavky kdykoliv potřebují.  

 

Spolupracovníci – popis daného pracovníka  

Společnost má pouze jednu brigádnici, která pomáhá s prodejem a vybalování nového 

zboží. 
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Schopnosti – dovednosti majitelů 

Zakladatel a majitel firmy je znalý v oblastí podnikání, ale chybí mu schopnosti 

v informačních technologií.  

 

2.4 SWOT analýza  
SWOT analýza se zabývá vlivem vnějších a vnitřních faktorů, které mohou způsobit 

změny podniku. Zobrazuje slabé, silné stránky podniku, příležitosti a hrozby, které 

mohou nastat.  

 
Tabulka 4: SWOT analýza 
(Zdroj: vlastní zpracování)  

 
 
2.5 Analýza ICT 
Pro analýzu současného stavu informačního systému ve firmě, na který budeme 

implementovat, musíme nejprve zhodnotit jeho aktuální stav. V následujících kapitolách 

se budu zabývat analýzou hardware, software a síťové infrastruktury ve firmě BODEHO, 

s.r.o.  

 V současné době společnost nemá žádný informační systém, všechen obchod 

probíhá osobním prodejem, kdy prodávající je v přímém kontaktu se zákazníkem. 

Veškeré tržby jsou evidované přes elektronickou pokladnu, data jsou uložená na serveru 

 Silné stránky (S) 
 

Slabé stránky (W) 
 

 
Vnitřní 
prostředí 

 
 
 

-příznivé ceny 
-postavení vůči místní konkurenci 
-velký výběr zboží 
-sponzor studentských plesu 

-jazyková bariéra  
-malý prostor 
-předsudky 
-obchodní prostor není ve 
vlastnictví 
- elektronická evidence tržeb 

 Příležitosti (O) 
 

Hrozby (T) 
 

Vnější 
prostředí 

-expanze na nový trh 
-nový potencionální zákazníci 
-dostat se mezi širší skupinu lidí 
-zavedení elektronického obchodu 

-konkurence 
-zrušení nájemné smlouvy 
-legislativa 
-elektronická evidence tržeb 
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Ministra financí. Svoji evidenci tržeb si můžeme kdykoliv zkontrolovat přes vlastní 

přihlašovací údaje  na daňovém portálu. 

 
2.5.1 Hardwarové vybavení  

V prodejně je rozmístěno 6 bezpečnostních kamer, které jsou připojeny na síťový 

rekordér. Výstup z rekordéru je zobrazen na  30“ monitoru, pro přehlednou kontrolu 

mrtvých bodů v prostorách. Dále se tam nachází notebook značky HP, který slouží pouze 

pro volnočasové aktivity. Podle zákonu o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb, se dále nachází 

v prodejně elektronická pokladna.   

 
2.5.2 Softwarové vybavení  

Vybavení v prodejně  je standardní kancelářský software MS Office a operační systém 

MS Windows 10.  

 
2.5.3 Síťová infrastruktura  

Prodejna je vybavena internetovým připojením od společnosti e[mkrumlov].net. 

V prodejně  je rychlost stahování 15 Mb/s a nahrávání 3 Mb/s. V prodejně je modem 

značky TP-LINK, do kterého je připojen Access point (AP) pro připojení elektronická 

pokladna. Prostřednictvím AP je v prodejnách pokryté zabezpečené  bezdrátovým 

připojením WiFi. Pokladny jsou připojené pomocí datových zásuvek, notebook a ostatní 

zařízení prostřednictvím WiFi sítě.  

 
2.5.4 Přínosy zavedení nového informačního systému  

Jak bylo zmíněno v předešlém bodě, firma nemá žádný informační systém. Pokud firma 

zavede informační systém, respektive internetové obchodnictví, dle mého názoru by  se 

tržby mohly zvýšit. Na internetovém obchodu by se prodávaly věci, které nejsou 

vystaveny v kamenných prodejnách. Zákazníci by si mohli zboží objednat a vyzvednout 

na prodejně, kde by si to vyzkoušeli a v případě nespokojenosti reklamovali.  

 
2.6 Důvody zavedení internetového obchodu   
Zavedení internetového obchodu by se firmě zvýšil finanční obrat a dostala se do 

povědomí nových lidí, zisk nových potencionálních zákazníku. Hlavně díky internetový 

obchod má obchod větší dosah po celé České republice. Pokud by firma BODEHO s.r.o. 
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chtěla téhož cíle dosáhnout pomocí kamenných obchodů, musela by mít minimálně dvě 

pobočky v každém kraji a náklady by se dostaly do velkých čísel. Z důvodu nižších 

nákladů a časové náročnosti je výhodnější si založit e-shop, než otevřít novou pobočku.  

Dalším důvodem je přehlednost firemních dat a přehled o skladových zásobách, to by 

vedlo k efektivnějšímu skladovému hospodářství.  
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3  NÁVRH VLASTNÍHO ŘEŠENÍ  
Tato část bakalářské práce obsahuje porovnávání a výběru vhodného podnikové  

informačního systému pro firmu BODEHO s.r.o. Firma momentálně nemá žádný 

informační systém, veškeré prodeje jsou prováděny osobním prodejem, zboží není 

žádnou společnosti dodáváno. Majitelé prodejen jezdí pro zboží do velkoskladu, kde 

nakupují od velkoobchodníku. Zboží není nijak elektronické evidováno, tudíž nastávají 

velké problémy a zmatky, při kontrole zboží, zdali je potřeba daný produkt doskladnit. 

Ostatní náležitosti podniku jsou řešeny externě.  

 
3.1 Způsoby řešení  internetového obchodu  
Existují dvě varianty jakým způsobem zrealizujeme internetový obchod. První z nich je 

zakoupení e-shopu, který je naprogramován na míru našim požadavkům, druhým je 

vytvoření e-shopu pomocí open-source řešení. Tato řešení si uvedeme a podrobně 

rozebereme níže.  

 
3.1.1 Řešení na zakázku  

Jedná se o řešení, kdy firma si nechá na sestavit informační systém na míru, kdy dochází 

k naplnění všech požadavků a potřeb dané firmy. Tento způsob řešení bývá ve většině 

případu nejnákladnější. Na rozdíl od ostatních způsobů pořízení informačního systému, 

je doba implementace u tohoto řešení nejdelší. 

 
3.1.2 Open – source řešení  

Můžeme chápat, jako volně šiřitelné řešení, které je kompletně zhotoveno. Jsou varianty, 

které jsou bezplatné a placené, každá z variant má na výběr několik šablon vzhledu a 

určitě množství základních služeb. Většinou v placených verzích nabízí navíc některé 

funkce, které jsou propracovanější a možnost volby osobitějšího vzhledu. U tohoto typu 

řešení nastává riziko v bezpečnosti aplikace, kdy zdrojový kód je volně přístupný. 

 
3.1.3 Řešení na klíč  

 Tato varianta řešení je velmi podobná k open – source řešení, s tím rozdílem, že firma 

zakoupí licenci a následně platí jen za udržovací a servisní poplatek. Tento způsob řešení 

je nejrychlejší, protože po obdržení licence může dojít rovnou k samostatné 
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implementace informačního systému. Administrátor e-shopu může libovolně zasahovat 

do zdrojového kódu a přizpůsobit si vzhled daným potřebám.  

 

3.1.4 Pronájem  

Způsob, kdy si firma může pronajmout internetový obchod, nějaké hotové řešení. Výhoda 

spočívá v tom, že je garantovaná funkčnost systému a minimální počáteční náklady. 

Nevýhodou je omezenost funkcí e-shopu, nemožnost další konfigurace a omezený počet 

grafického vzhledu.  

 
3.2 Požadavky na informační systém  
Po důkladném zhodnocení a zvážení všech možných řešení, jsem pro firmu BODEHO 

s.r.o zvolil informační systém formou pronájmu hotového řešení.  Pronájem hotového 

řešení má výhodu v tom, že počáteční náklady nejsou vysoké. Kdyby si firma zvolila 

řešení na zakázku musela by si připlatit za server, webhosting a administrátora, který by 

se staral o průběh celého informačního systému na serveru. Měsíční náklady na 

informační systém byly stanoveny na maximální do částky 6.000 ,- Kč bez DPH / měsíčně 

a to včetně přidaných doplňků. Další požadavky jsou možnost využívání stávajícího 

hardwarového vybavení a síťové infrastruktury.  

 
3.2.1 Technické požadavky 

• Náklady na provoz informačního systému, maximálně  6.000 Kč  bez DPH / 

měsíčně 

• Doba realizace do jednoho měsíce  

• Možnost provozu na stávajícím HW vybavení a síťové infrastruktuře  

• Technická podpora od poskytovatele  

• Dobré reference  

• Pěkný design  

 

3.2.2 Funkční požadavky 

• Modul pro správu dokumentů 

• Možnost další konfigurace  
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• Propojení s EET  

• Modul pro fakturaci  

• Model CRM  

• Rozšířený způsob dopravy 

• Způsob plateb  

• Model ERP 

 

3.3 Představení informačních systému  
Podle předešlých požadavku pro výběr vhodného informačního systému jsem vybral tyto 

tři řešení, které budou dále detailně popsaná níže, veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH: 

• ByznysWeb.cz od společnosti IROSOFT SYSTEMS, s.r.o 

• WebCzech E-commerce PRO od společnosti GlobeWeb Czech s.r.o 

• Shoptet od Shoptet s.r.o  

 

3.3.1 ByznysWeb.cz 

Řešení BeznysWeb.cz je vytvořena společnosti IRISOFT SYSTEMS s.r.o. Společnost 

funguje od roku 2007. Provozuje službu Byznysweb.cz a jednoduchý systém pro tvorbu 

webových stránek a internetových obchodů. V roce 2010 firma měla více než 2500 

zákazníků, kteří využívali služby ByznysWeb.cz, o rok později firma získala certifikát 

Certifikovaný partner Google AdWords, od té doby je certifikovaným partnerem Google. 

Jeden z dalších významných kroku firma zažila v roce 2015, kdy přešla k novému 

poskytovateli cloud webhostingu Master.cz. Trojnásobné zrychlení načítání webových 

stránek a e-shopů.  

 
Obrázek 5: Logo společnosti IRISOFT SYSTEMS s.r.o 

(Zdroj: 16) 
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ByznysWeb.cz nabízí hotové řešení internetového obchodu, kdy firmě stačí zakoupit 

určitý balíček. Funguje to na měsíčním paušálním poplatku, cena se liší podle kategorie  

řešení informačního systému. Při ročním předplacení firma nabízí 17 % slevu.  [16] 

 

 
 

Obrázek 6: Ceny balíčku při měsíční platbě 
(Zdroj: 16) 

 

Popis produktu  

Firma nabízí na výběr mezi 4 balíčky. Maximální kapacita aktivních produktů v e-shopu 

se liší podle toho, jaký balíček si zvolíme . Umožňuje také plnohodnotnou fakturaci pro 

internetové obchodování. Funkce zohledňuje pravidla pro plátce DPH a možnost 

exportování faktur přímo do účetnictví. Kompletní řešení pro EET, od platebních brán 

tak po hotovost..  V ceně je také zahrnuto propojení se sociálními sítěmi a jejich 

podporou. Možnost vlastní nastavení skladového statusu, označování produktu pod 

vlastním skladovacím číslem nebo čárovým kódem. Ve správě klientů může 

administrátor přehledně sledovat stav objednávek firem a osob a v databází počet 

zaregistrovaných osob a firem. Za příplatek je možné implementovat funkci, která se 

napojí přes XML na jakéhokoliv dodavatele, cena se pohybuje od 4900 Kč + 290 Kč / 

měsíčně bez DPH. [16] 

 
 
3.3.2 UPgates  

UPgates spadá pod firmu Evici webdesign s.r.o, firma byla založena v roce 2013 

v Moravskoslezském kraji. Na začátku firma se soustředila hlavně na webové stránky pro 

své klienty, ale po čase, kvůli poptávce firma začala vytvářet internetové obchody, jak 

pro maloobchodníky i velkoobchodníky. Řešení firmy Evici webdesign využívá jedna 

nejvýznamnějších reklamních agentur, jako jsou Havas wordwide, PP Partners Prague 
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a.s. a Advisio nebo Graphic factory. Data klientů firma bezpečně ukládá na cloudové 

uložiště společnosti Linode.  

 
 

 
 

Obrázek 7: Logo společnosti Evici webdesign s.r.o 
(Zdroj: 17) 

 

Popis produktu  

Unikátnost řešení UPgates spočívá v propojení výhod e-shopů na míru  a krabicového 

řešení. UPgates je nástroj pro tvorbu moderních a snadno ovladatelných internetových 

obchodů. Firma nabízí  UPgates ve formě měsíčního paušálu, firma si zvolí jaké přesné 

řešení potřebuje, popřípadě za příplatek si může rozšířit zakoupené řešení internetového 

obchodu. [17] 

 
Obrázek 8: Ceny balíčku při měsíční platbě 

(Zdroj: 17) 

 



45 

Podnikový informační systémy od firmy Evici webdesigne mohou být použité pro 

maloobchodní podnikání i pro velkoobchodní podnikání. Evici nabízí firmám 4 balíčky, 

které si mohou zvolit. Každý balíček se liší kapacitou aktivní produktu na e-shopu. 

Grafiku si může majitel snadno nastavit v příslušném nástroji „designer“.  Zdrojové kódy 

jsou zpřístupněné, tudíž si může pomocí konfigurace HTML, CSS nebo JS vytvořit 

vlastní grafiku. Veškeré informace týkající se produktů, zákazníku, objednávek a 

skladových zásob jsou zálohovány na zabezpečených cloud serverech. Samotné projekty 

jsou zabezpečené SSL certifikátem. Marketingové sdělení prostřednictvím napojení se na 

hlavní sociální sítě. Import a export se provádějí pomocí XML UPgates a možnost se 

napojit na další informační či účetní systémy, jako jsou například Money a Helios. [17] 

 

3.3.3 Shoptet  

Shoptet je technické hotové řešení e-shopů od společnosti Shoptet s.r.o. . Společnost 

Shoptet vznikl v roce 2007, kdy prvně firma nabízela e-shopy na zakázku. V roce 2009 

došlo ke změně strategie ze zakázkového řešení na vytvoření standardizovaného 

jednotného produktu. Internetové obchody s jednotným jádrem, které bude stačit 

pronajímat. Společnost působí na českém a slovenském trhu, momentálně 16 612 

obchodu využívá služby společnosti Shoptet. [18] 

 

 
 Obrázek 9: Logo společnosti Shoptet s. r. o. 

 (Zdroj: 18 ) 

 

Popis produktu  

Hotové technické řešení e-shopů, které je možné spravovat v redakčních systémech. E-

shopy jsou plně responzivní a aktuálně se dají využívat ve třech jazycích – v českém 

jazyce, slovenštině a portugalštině. Při roční platbě anebo platbě na 2 roky Shoptet nabízí 

procentuální slevu.    
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Obrázek 10: Ceny balíčku  při měsíční platbě 

(Zdroj: 18) 

 

Shoptet nabízí na výběr mezí čtyřmi různými balíčky e-shopu. Jak maloobchodní, tak 

velkoobchodní firmy si mohou vybrat svoje řešení, které jím vyhovuje. Výhodou tohoto 

řešení je pokladní systém, lze jednoduše spravovat internetový prodej a kamenný obchod. 

Veškeré náležitosti splňují všechny povinnosti zákonu o GDPR a EET. Vzhled e-shopu 

je možné si zvolit pomocí šablon, které Shoptet nabízí, nebo si nechat za příplatek udělat 

grafiku přímo na míru. Data, která prochází mezi zákazníkem a prodejcem, je třeba 

šifrovat. Certifikáty jsou pro každý e-shop zcela zdarma, využívají certifikát HTTPS. 

Importovat produkty můžeme manuálně po jednotlivých kusu, pokud máme v plánu 

přidat 1000 položek, trvalo by to věčnost. Importovat produkty ve velkém množství 

můžeme ze souborech s příponou *.xlsx, *.csv nebo *.xml. Jen je potřeba se držet 

určitých značek a pravidel v tabulce. Export funguje na podobném principu nebo přes 

URL. Z důvody bezpečnosti lze zablokovat  přistup některých IP adres. Tento export lze 

využít například pro automatické stahování pro některé externí systémy. [18] 

 
3.4 Porovnávání informačních systému   
V předešlé kapitole jsme si představili tři podnikové informační systémy. Teď přichází 

část, kdy si tyto informační systémy podrobněji rozebereme, dále mezi sebou porovnáme 

a vyhodnotíme si, který by byl vhodný pro implementaci ve firmě BODEHO. Veškeré 

ceny jsou uvedeny bez DPH. 
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3.4.1 Byznys.web  

Balíček Byznys informačního systému od společnosti IRISOFT SYSTEMS, s.r.o splňuje 

většinou požadavku firmy na funkční moduly, které jsou pro firmu BODEHO potřebné. 

Cena balíčku je 1190 Kč bez DPH za měsíc. Balíček nabízí až 10000 aktivních produktů 

na e-shopu. V ceně je certifikát SSL certifikát,  který napomáhá pro zvýšení 

důvěryhodnosti, ale Google to bere jako jedno z hodnotících kritérií při SEO. Výhodou 

této aplikace je snadný přenos fotek, což může usnadnit hodně práce uživateli. Jako další 

rozumnou věc vidím, je poměr cena výkon v diskovém uložišti. Pří průzkumu trhu 

informačních systémech jsem velmi často narazil na firmy, které nenabízeli nebo neřešily 

tento problém. Prostředí administrátora je velmi přehledné a téměř všude jsou nápovědy, 

které vám napoví, co lze v jakých záložkách provádět. Menší nevýhodou tohoto řešení je 

ovladatelnost některých položek, například na detail produktu, hodil by se rychlý odkaz 

buď hned k editaci daného výrobku nebo do prostředí administrátora. [16] 

 

 
Tabulka 5: Přehled a popis vybraných funkcí informačního systému Byznys.web 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 16) 

Funkce  Popis Cena  

Základní funkce  varianta Byznys 1190 ,- Kč 

Diskový prostor  7 GB v ceně  

Počet produktu   V této variantě je možné mít až 10000 
aktivních produktu na e-shopu. v ceně  

EET 
Kompletní řešení pro EET, od platebních 
bran po hotovost; splňuje veškeré normy 
o evidenci tržeb. 

v ceně  

GDPR  
Zpracování osobních údajů, dle 
stanovených norem GDPR;  z důvodu 
vystavení  dokladů o nákupu.  

v ceně  

Grafika      
Designové šablony  Na výběr ze stovek hotových designu.  v ceně  

Design na míru  
Možnost si udělat vlastní design na 
platformě FLOX, systém FLOX 
umožňuje implementovat vlastní prvky. 

Inviduální cenová 
nabídka  



48 

Sklad          

Skladové statusy  
V administrátorském prostředí si může 
uživatel sám nastavit aktuální stav daného 
produktu.  

v ceně  

Skladové číslo EAN  

EAN skladovací čárový kód užívaný pro 
zboží prodávané v obchodní sítí, podle 
EAN čísla může uživatel naskladnit zboží, 
slouží pro identifikaci daného produktu.  

v ceně  

Potvrzení objednávky  
Jakmile zákazník potvrdí objednávku, 
množství objednaného zboží se zablokuje 
a není dostupný.  

v ceně  

Stornování objednávky  Pokud dojde k zrušení objednávky, 
množství objednaného zboží se uvolní.  v ceně  

Import a export  

Importovat veškeré data o produktech do 
systému, může uživatel přes *.XLS 
soubory,  pokud je potřeba exportovat 
data kvůli záloze, stačí exportovat data ve 
formátu *.XLS. 

v ceně  

Napojení na dodavatelé  Napojení na sklad jakéhokoliv dodavatele 
přes XML od 4900 ,- Kč 

Objednávky a faktury      

Číslování objednávek a 
faktur  

Uživatel si může sám v administrátorském 
prostředí nastavit vlastní číslování 
objednávek a faktur. 

v ceně  

Plně upravitelné 
objednávky  

Zde si může uživatel nastavit, jaké 
požadavky musí zákazník vyplnit. v ceně  

Vystavení faktur  
Prodávající může vystavit zákazníkovi 
fakturu prostřednictvím zaslání ve 
formátu PDF na e-mailovou adresu nebo 
předání v tištěné podobě.  

v ceně  

Platby      

Platby  

Podpora platbou přes Paypal, GP Webpay 
- internetová platební brána, umožňuje 
platbou karty pro Raiffeisenbank, 
Komerční banku, Českou spořitelnu a 
UnicreditBank. Také umožňuje platbu na 
dobírku. 

v ceně  
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GoPay  

platební internetová brána, která 
umožňuje platbou v 5 zahraničních 
měnách, také umožňuje platbu kartami 
VISA, VISA Electron, Master Card, JBC, 
AMEX 

5 900 ,- Kč  
(jednorázová 

platba) 

Doprava      

Doprava zboží, cena za 
dopravu  

V této části  se dají nastavit, veškeré ceny 
za dopravu, způsoby dopravy, které si 
může zákazník zvolit.  

v ceně  

Dopravci  

Spolupráce téměř se všemi dopravci, 
DPD, GEIS GLS, PPL, Uloženka, 
Zásilkovna. Nechybí také česká a 
slovenská pošta. 

v ceně  

 
 
3.4.2 UPgates  

UPgates nabízí na výběr řešení ze 4 balíčků, cenová relace je od 450 Kč měsíčně do 2950 

Kč měsíčně. Varianta Silver splňuje veškeré požadavky firmy. Cena této varianty je 1450 

Kč měsíčně bez DPH, umožňuje až 1000 aktivních produktu na e-shopu. Jak můžeme 

vidět v nabídce variant z předešlé kapitole, veškeré varianty řešení obsahují všechny 

stejné moduly. Liší se od sebe pouze v základních parametrech, které jsou  uvedené níže 

na obrázku číslo 7, tyto varianty je možné kdykoliv změnit. UPgates neumožňuje 

dokoupení dalších modulu. Hlavní prioritou snad všech informačních systému je 

bezpečnost. UPgates administrace je zabezpečena protokolem HTTPS, v ceně je také SSL 

certifikát,  zabezpečuje přenos dat po síti Internet. Důvodem aktivace SSL certifikátu, 

jsou služby Google nákup, které pak zvyšují kredit svého e-shopu. Při této cenově relaci, 

firma nabízí diskový prostor o velikosti 3 Gb. Kromě varianty Bronze, tak ke každému 

balíčku dávají kredity v hodnotě  2 000,- Kč na Sklik. Sklik je platforma, která umožňuje 

lepší výsledek vyhledávání na Seznam.cz . Menší nevýhodou je, že nepodporuje pokladní 

systém. Možnost také nasadit Google analytics pro širší oslovení nových potencionálních 

zákazníku. [17] 
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Tabulka 6: Přehled a popis vybraných funkcí informačního systému UPgates 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 17) 

Funkce  Popis Cena  

Základní funkce  varianta Gold 1950 ,- Kč 

Diskový prostor  5 GB v ceně  

Počet produktu   V této variantě je možné mít až 10000 
aktivních produktu na e-shopu. v ceně  

EET 
Kompletní řešení pro EET, od platebních 
bran po hotovost; splňuje veškeré normy o 
evidenci tržeb.  

v ceně  

GDPR  
Zpracování osobních údajů, dle 
stanovených norem GDPR;  z důvodu 
vystavení  dokladů o nákupu.  

v ceně  

Grafika      

Funkce Designer  

Konfigraci vzhledu si může uživatel 
nastavit podle sebe z určitých prvků, které 
jsou uložené v modulu. Většina 
grafických úprav se provádí v 
administraci, je také umožněno přidat 
vlastní CSS styly, případě upravit 
proměnné v LESS. 

v ceně  

Grafika na klíč  

Možnost si nechat udělat grafiku od týmu 
designeru. K dispozici je projektový 
manager a grafik, kteří nastaví e-shop, aby 
mohl ihned nabízet produkty. Nevýhodou 
je, že to není grafika na míru, ale vychází 
z možnostech administrace Upgates. 

14 500 Kč 
(jednorázová 

platba) 

Sklad          

Skladové statusy  
V administrátorském prostředí si může 
uživatel sám nastavit aktuální stav daného 
produktu, jak manuálně tak automaticky.  

v ceně  

Řízení skladových zásob  

Zásoby se automaticky aktualizují podle 
provedených akcích., zda-li zákazník 
dokončí objednávku či stornuje. 
Aktualizuje se také editace počtu kusů 
přímo v objednávce.  

v ceně  
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Dostupnost dle stavu zásob  

Pro automatické nastavení dostupnosti je 
potřeba přesná evidence stavů zásob. 
Pokud se produkt dostane nad skladový 
limit nebo klesne pod limit nastaví se 
automaticky příslušná dostupnost. U 
vybraných produktů je možné si nastavit, 
jakou dostupnost si přejete.  

v ceně  

Popis produktu  

Uživatel si může sám v administrátorském 
prostředí nastavit vlastní unikátní 
identifikaci produktu nebo využit kód od 
dodavatele či EAN.  

v ceně  

Import a export  

Importovat veškeré data o produktech do 
systému, může uživatel přes *.XLS 
soubory,  pokud je potřeba exportovat 
data kvůli záloze, stačí exportovat data ve 
formátu *.XLS. 

v ceně  

Objednávky a faktury      

Číslování objednávek a 
faktur  

Uživatel si může sám v administrátorském 
prostředí nastavit vlastní číslování 
objednávek a faktur. 

v ceně  

Vystavení faktur  

V Upgates jsou před nastavitelné 
dokumenty, které si může uživatel různě 
upravovat. Data vystavení a splatností se 
nastaví při generování dokumentu. 
Vystavení faktury zákazníkovi prodávající 
může vystavit. zákazníkovi fakturu 
prostřednictvím zaslání ve formátu PDF 
na e-mailovou adresu nebo předání v 
tištěné podobě. 

v ceně  

Platby      

Platby  

Upgates nabízí platební metody hotově, 
bankovní převod, dobírka a také platba 
kartou. Platba kartou je prováděna přes 
platební brány, tyto brány akceptují, 
veškeré tuzemské platební karty, a také 
platební karty určitých zahraničních bank. 

v ceně  

Doprava      
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Napojení na dopravce  

Systém exportuje CSV soubory, 
umožňuje napojit na systém různých 
dopravců jako PPL, Česká pošta, DPD, 
DHL , UPS a GEIS. 

v ceně  

Dopravci  

Spolupráce téměř se všemi dopravci, 
DPD, GEIS GLS, PPL, Úloženka, 
Zásilkovna. Nechybí také Česká a 
Slovenská pošta. 

v ceně  

 
  
3.4.3 Shoptet  

Jako u předešlých pronajímatelů, Shoptet taktéž nabízí na výběr ze 4 variant, ceny se 

pohybují od 340 Kč měsíčně do 2840 Kč měsíčně. Požadavky BODEHO s.r.o nejlépe 

splňuje varianta PROFI. Každá varianta se od ostatních liší počtem funkčních modulů, 

aktivních položek na internetovém obchodu a počtem vytvořených uživatelů s přístup do 

různých úrovní. Ke každé variantě je možné si dokoupit doplňující funkce, které dokážou 

pokryt celý systém internetového podnikání a to od marketingu až po účetnictví. Dle 

mého názoru řešení PROFI obsahuje téměř veškeré funkční moduly, které jsou dostatečné 

pro bezproblémový prodej přes internet. Vždy je možnost odkoupit nebo pronajmout 

určitý modul. Velkou výhodou je pokladní systém, jednoduché spravování, jak 

kamenného obchodu, tak e-shopu. Po prodej přes Shoptet pokladní systém je potřeba 

připojení k internetu a PC, tabletu nebo pokladní set s operačním systémem. Bez ohledu 

na operační systém se veškeré platby provádí v Shoptet službě Pokladna na všech 

dostupných prohlížečích. Zboží lze naúčtovat  přes pokladní systém třemi možnostmi 

přes vyhledávač, kde je zapotřebí napsat první tři písmena produktu a z nabídku produktů  

se vybereme ten, který je potřebě přidat do košíku. Další způsobem je zvolení produktu 

z kategorie nebo rychlé volby, jako nejrychlejší způsobe je sejmutí kódu čtečkou. Zboží 

musí být evidováno pod EAN nebo kódem výrobce. Pro firmu BODEHO s.r.o. je tento 

pokladní systém nevýhodný v tom, že se nedá připojit na stávající hardwarové zařízení a 

je potřeba pořídit kompletně novou elektronickou pokladnu, který by podporovala tuto 

službu. Komunikace mezi klientem a serverem je zašifrovaná pomocí HTTPS, také nesmí 

chybět SSL certifikát. Na rozdíl od předešlých zmíněných společností, které nabízí 

informační systém,  Shoptet ke každé variantě nabízí kredit v hodnotě 1000 Kč pro 

Google Ads, ale na druhou stranu nenabízí diskový prostor jako ostatní firmy. [18]   
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Tabulka 7: Přehled a popis vybraných funkcí informačního systému Shoptet 
(Zdroj: Vlastní zpracování 18) 

Funkce  Popis Cena  

Základní funkce  varianta Profi 1740 ,- Kč 

Počet produktu   V této variantě je možné mít až 5000 
aktivních produktu na e-shopu. v ceně  

Pokladní systém  Spárování online a off-line prodeje.  v ceně  

EET 
Kompletní řešení pro EET, od platebních 
bran po hotovost; splňuje veškeré normy 
o evidenci tržeb.  

v ceně  

GDPR  
Zpracování osobních údajů, dle 
stanovených norem GDPR;  z důvodu 
vystavení  dokladů o nákupu. 

v ceně  

Grafika      

Hotové šablony  Výběr z několika hotových šablon. v ceně  

Sklad          

Skladové nároky 

Pomáhají evidovat, kolik kusů jakého 
zboží je v rozpracovaných objednávkách, 
tedy kolik kusů zboží je na skladě, ale 
chystá se opustit. Přehledné při provádění 
inventury.  

v ceně  

Řízení skladu  

Zásoby se automaticky aktualizují podle 
provedených akcí, zdali zákazník 
dokončí objednávku či stornuje. 
Aktualizuje se také editace počtu kusů 
přímo v objednávce.  

v ceně  

Hlídání skladu 

 
Funkce hlídá stav skladu a automaticky 
posílá upozornění e-mailem nebo 
prostřednictvím sms, pokud se některý 
produkt vyprodá nebo se dostane pod své 
minimální množství.  

100 za měsíc  

Popis produktu  

Uživatel si může sám v 
administrátorském prostředí nastavit 
vlastní unikátní identifikaci produktu 
nebo využit kód od dodavatele či EAN.  

v ceně  
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Import a export  

Importovat veškeré data o produktech do 
systému, může uživatel přes *.XLS 
soubory,  pokud je potřeba exportovat 
data kvůli záloze, stačí exportovat data ve 
formátu *.XLS. 

v ceně  

Objednávky a faktury      

Číslování objednávek a 
faktur  

Uživatel si může sám v 
administrátorském prostředí nastavit 
vlastní číslování objednávek a faktur. 

v ceně  

Vystavení účtenky  
 Předání účtenky zákazníkovi v tištěné 
podobě anebo zaslání faktury na e-mail 
zákazníka.  

v ceně  

Platby      

Platby  

Platební metody hotově, bankovní 
převod, dobírka a také platba kartou. 
Platba kartou je prováděna přes platební 
bránu GoPay, tato brána akceptuje, 
veškeré tuzemské platební karty.  

v ceně  

Automatické párování 
plateb  

Po nastavení automatické párování plateb 
se v přehledu objednávek jedním 
kliknutím uživatel spáruje svoje platby z 
účtu ke svým objednávkám. Zároveň tím 
rovnou označí objednávku za zaplacenou 
a změní se její stav. Po spárování platby s 
objednávkou se u objednávky vysvítí 
zelený puntík značící, že je všechno v 
pořádku, zákazník zaplatil a zboží se 
může odeslat.  

v ceně  

Doprava      

Dopravci  

Spolupráce téměř se všemi dopravci, 
DPD, GEIS GLS, PPL, Úloženka, 
Zásilkovna. Nechybí také Česká a 
Slovenská pošta. 

v ceně  
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3.5 Přínosy jednotlivých informačních systémů 
 
3.5.1 ByznysWeb.cz  

Jaká je výhoda ?  

• Velké diskové uložiště, pro ukládání potřebných dat. 

•  E-shop je možný provozovat na vlastní doméně.  

• Při ročním předplatném 17 % sleva.  

• Odeslání notifikační zprávy o změně stavu objednávky klienta, o odeslání zásilky, 

předběžného času doručení.  

• Notifikace na veškeré nové informace ohledně nových objednávek, o 

vyprodaných produktech a probíhajících importech. 

• Z vybraných, je toto řešení nejlevnější. 

Jaká je nevýhoda ?  

• Ovladatelnost některých položek.  

• Nepodporuje pokladní systém, spojení on-line a off-line prodeje. 

• Nutnost zakoupit funkci platební brány GoPay, která akceptuje VISA a Master 

card.  
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Náklady na pronájem a pořízení informačního systému  
 
  Tabulka 8: Celková kalkulace řešení ByznyWeb.cz 
  (Zdroj: vlastní zpracování dle 16) 

ByznysWeb.cz Cena / měsíc  

Varianta Byznys 1.190,-  Kč  
ER

P 
 Prodej  v ceně  

Sklad v ceně  
Doprava  v ceně  
Řízení prodeje  v ceně  

C
R

M
 Marketing  v ceně  

Hotline podpora  v ceně  
Zákaznická podpora  v ceně  
Registrace uživatelů  v ceně  

D
M

S 
 

Diskové uložiště  v ceně  
Import / export souborů v ceně  

Měsíční náklady bez doplňků  1.190,-  Kč  
Příplatek za vlastní doménu 290,-  Kč  
Příplatek za platební bránu GoPay  (jednorázová platba) 5.900,-  Kč   
Celková pořízovací cena bez DPH  7.380,- Kč  
DPH celkem 21 % 1.550,- Kč 
Celková pořízovací cena s DPH  8.930,- Kč  

  
 
Počáteční náklady na pořízení informačního systému s doplňky je 8.930,- Kč. Po 

odkoupení funkce platební brány GoPay by v dalším měsíci by poplatek činil pouze    

1.791,- Kč včetně DPH. Při ročním předplatném by se cena snížila na 990 Kč za měsíc  

bez DPH.   

 
3.5.2 UPgates 

Jaká je výhoda ?  

•  Design se nastavuje v modulu Designer, není to pouze klasický šablonovitý 

výběr, možnost si nechat udělat šablonu na míru.  

• Možnost provozu e-shopu na vlastní doméně a doméně 2. řádu. 

• Využívání více jazyků a jazyková mutace internetového obchodu a měnové 

mutace. 

• Rychlá hromadná úprava produktů, přehledná administrace.  
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• Diskové uložiště  

Jaká je nevýhoda ? 

• Chybí funkce hlídací pes. 

• Pokročilejší statistiky v systému. 

• Neumožňuje rozšíření o nové moduly. 

• Chybí pokladní systém pro spojení on-line a off-line prodeje. 

Náklady na pronájem a pořízení informačního systému  
 
   Tabulka 9: Celková kalkulace řešení UPgates 
   (Zdroj: Vlastní zpracování dle 17) 

UPgates Cena / měsíc 

Varianta Gold 1.950,-  Kč 

ER
P 

Prodej v ceně 
Sklad v ceně 
Doprava v ceně 
Řízení prodeje v ceně 

C
R

M
 Marketing v ceně 

Hotline podpora v ceně 
Zákaznická podpora v ceně 
Registrace uživatelů v ceně 

D
M

S Diskové uložiště v ceně 
Import / export souborů v ceně 

Celková pořízovací cena bez DPH 1.950,-  Kč 
DPH celkem 21 % 410,- Kč 
Celková pořízovací cena s DPH 2.360,- Kč 

 
 
Z cenové kalkulaci vyplývá, že pokud firma BODEHO s.r.o. si zvolí toto řešení, jako svůj 

podnikový informační systém na provoz internetového obchodu, provozní náklady  činí 

2.360,- Kč včetně DPH.  

 
3.5.3 Shoptet 

Jaké jsou výhody ?  

• Pokladní systém, spojení on-line a off-line prodeje. 

• Hlídání skladu, pomocí notifikaci prostřednictvím SMS nebo e-mailů. 
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• Jazyková mutace a možnost nastavení vietnamštiny, což je pro firmu BODEHO 

s.r.o. vhodné. 

• Podrobný, srozumitelný a přehledný manuál s obrázky.  

• Notifikace o vytvoření objednávky.  

• Přehledný skladový systém.  

Jaké jsou nevýhody ?  

• Neumožňuje domény 2. řádu, neuvádí velikost diskového uložiště  

•  Design je šablonovitého vzhledu, pouze výběr z 8 šablon. 

• Není možnost vlastní šablony na míru.  

• Nutnost zakoupit novou elektronickou pokladnu   

• Neumožňuje srovnávání více produktu mezi sebou.  

Náklady na pronájem a pořízení informačního systému  
 
 Tabulka 10: Celková kalkulace řešení Shoptet 
 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 18) 

Shoptet Cena / měsíc  

Varianta Profi 1 740,-  Kč  

ER
P 

 Prodej  v ceně  
Sklad v ceně  
Doprava  v ceně  
Řízení prodeje  v ceně  

C
R

M
 Marketing  v ceně  

Hotline podpora  v ceně  
Zákaznická podpora  v ceně  
Registrace uživatelů  v ceně  

D
M

S 
 

Diskové uložiště  v ceně  
Import / export souborů v ceně  

Měsíční náklady bez doplňků  1.740,-  Kč  
Hlídání skladu  100,-  Kč  
Monitoring objednávek 100,-  Kč   
Registrace obchodu do 5 českých vyhledávačů zboží 
(jednorázová platba) 1.490,- Kč 

Celková pořízovací cena bez DPH  3.430,- Kč  
DPH celkem 21 % 702,- Kč 

Celková pořízovací cena s DPH  4.132,- Kč  
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Pokud si firma zvolí řešení od firmy Shoptet, počáteční náklady s doplňky budou ve výši 

4.132,- Kč včetně DPH. Doplněk „Registrace obchodu“ se zaplatí jednorázově, tudíž 

v dalším zúčtovacím měsíci se měsíční poplatky sníží na 2.147,- Kč včetně DPH. Při 

roční platbě se cena balíčku sníží o 6 % a  15 % při platbě na dva roky.  

 

3.6 Internetový obchod Shoptet  
Po důkladném zvážení všech výhod, nevýhod a funkcionality určitých modulu u  v šech 

řešení jsme došli k závěru, že nejvýhodnější informační systém bude od společnosti 

Shoptet s.r.o. Z důvodu minimalizace počátečních nákladů a hlavně možnost spojení on-

line a off-line prodeje do jednoho pokladní systému. Hlavně také  osobní zkušenosti 

s implementaci e-shopu od firmy Shoptet.  Následně, po dosažení určité hranice zisku, by 

firma mohla zadat zakázku na  e-shop na míru nebo si rozšířit  svůj stály internetový 

obchod od Shoptet s.r.o. o nové a propracovanější moduly.  

 
3.6.1 Pronájem internetového obchodu Shoptet  

Na oficiálních internetových stránkách společnosti Shoptet s.r.o. lze jednoduše a rychle 

vytvořit internetový obchod. Jak už tu bylo několikrát zmíněno, ideální variantou pro 

firmu BODEHO s.r.o. je varianta PROFI. Měsíční poplatek za pronájem je 1.740,- Kč 

bez DPH. Při délce pronajmu na jeden rok se poplatek sníží na 1.636,- Kč měsíčně bez 

DPH a pří platbě na dva roky bude poplatek ve výši 1.479,- Kč bez DPH.  V ceně je také 

zahrnutý webhosting, který zajišťuje firma Shoptet s.r.o. . 
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    Tabulka 11: Cenová kalkulace při měsíční platbě 
    (Zdroj: Vlastní zpracování dle 18) 

Cenová kalkulace  Cena / měsíc  

Varianta Profi 1 740,-  Kč  

Měsíční náklady bez doplňků  1.740,-  Kč  
Hlídání skladu  100,-  Kč  
Monitoring objednávek 100,-  Kč   
Registrace obchodu do 5 českých vyhledávačů zboží 
(jednorázová platba) 1.490,- Kč 

Celková pořízovací cena bez DPH  3.430,- Kč  
DPH celkem 21 % 702,- Kč 

Celková pořízovací cena s DPH  4.132,- Kč  

Měsíční poplatek bez funkce „Registace obchodu“  2.347,- Kč 
 
Z tabulky kalkulace si můžeme všimnout, že firma BODEHO s.r.o. bude za pronajímání 

internetového obchodu při měsíční platbě platit poplatky ve výši 2.347,- Kč včetně DPH. 

Pokud budeme brát v úvahu roční platbu, tak by počáteční náklady s funkci „Registrace 

obchodu“ byly výši 4.024,- Kč včetně DPH a měsíční poplatek bez funkce by byl 2.222,- 

Kč včetně DPH. Při platbě na dva roky s funkci by počáteční náklady byly 3.835,- Kč a 

bez funkce by byl měsíční poplatek za pronájem 2.032,- Kč.  [18] 
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4 IMPLEMENTACE INTERNETOVÉHO OBCHODU 
Vybraný informační systém internetového obchodu bude provozován formou pronájmu, 

tudíž firma nemusí řešit svůj vlastní webhosting a server. Kromě pořízení nové 

elektronické pokladny, informační systém od společnosti Shoptet s.r.o. splňuje veškeré 

požadavky firmy. V tomto návrhu jsou obsazeny všechny základní části e-shopu, 

propojení on-line a off-line poklady. Účetní systém není popsán, neboť účetnictví se řeší 

externě.  Většina použitých obrázků bude pocházet ze zkušebního e-shopu. 

 
4.1 Návrh informačního systému Shoptet 
Veškeré implementace jsou prováděny na zkušební platformě. 

 
4.1.1 Vzhled a hlavní stránka internetové obchodu  

Internetový obchod od společnosti Shoptet s.r.o. nabízí možnost výběru  z deseti 

hotových šablon, kterou si může firma v administrátorském prostředí sama zvolit a 

upravit si. Proto je zcela zbytečné ze začátku investovat  peníze do designu na míru. 

Internetový obchod bude mít podobný design, jako e-shop od společnosti 

Sneakergallery.eu. V záhlaví stránky e-shopu bude logo firmy, kde zákazník najde také 

kategorie oblečení, obuv, doplňky, sekci výprodej a kontakt, ve kterém se nachází 

formulář k zaslání dotazu. Dále se tam nachází přepínač měn, okénko na vyhledávání 

zboží, přihlašovací formulář a košík. V zápatí budou k dispozici obchodní podmínky, 

podmínky ochrany osobních údajů a vrácení zboží. Ve středě internetové obchodu se 

zobrazí nové produkty, které byly přidány na internetový obchod. 

 
Obrázek 11: Vzhled a struktura internetového obchodu 

(Zdroj: 19) 
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4.1.2 Zákazník 

Zákazník není povinen se registrovat na internetovém obchodě společnosti BODEHO 

s.r.o. . Každý návštěvník internetového obchodu si může prohlížet nabízený sortiment 

bez registrace. Jestliže zákazník se zaregistruje, obdrží přihlašovací údaje na e-mail, které 

následně mohou použit při dalším nákupu v tomto e-shopu. Registrovaní zákazníci mají 

možnost sledovat stav své objednávky, neregistrovaní zákazníci mohou pouze po 

obdržení sledovacího čísla  přes stránky doručovacích společností. Registrovaní uživatele 

se ukládají do databáze, kde administrátor vidí fakturační adresu a registrovanou 

doručovací adresu zákazníka. Ukládají se do historie jakékoliv změny v zákaznickém 

účtu či to, že zákazník vytvořil novou objednávku nebo ji stornoval.  

 

 
Obrázek 12: Databáze zákazníka v administrátorském prostředí 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 18) 
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4.1.3 Katalog zboží  

Důležitější komponentou internetového obchodu je přehled nabízených produktů, které 

budou umístěny v horní částí e-shopu. Pro přehlednou orientaci jednotlivé produktů 

budou seřazeny do různých kategorií a podkategorií. Internetový obchod bude mít 5 

kategorií a při najetí kurzorem na danou kategorií se nám objeví další 4 a více 

podkategorií, kde si zákazník může zvolit přesný produkt, který hledá. Kategorie zboží 

bude sestavena podle předlohy následujícího obrázku. 

 
 

 
Obrázek 13: Strom produktů jednotlivých kategorií 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
4.1.4 Sortiment a cena  

U každého produktu bude zobrazena cena a fotografie, nebude chybět taký krátký popis  

a stav daného produktu, například z jakých materiálů je vyroben, zda je daný produkt 

dostupný skladem nebo pouze na prodejně. 
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Prodávající si může pře nastavit ceny zboží dle libosti, stačí v administrátorském prostředí 

otevřít položku produkty a může si nastavit jak prodejní cenu, tak nákupní a standardní 

cenu, nechybí také nastavení akční ceny.  

 

 
Obrázek 14: Přehled produktu a jejích cen v administrátorském prostředí                                   

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 18) 
 

4.1.5 Nákupní košík  

Pokud bude mít zákazník zájem zakoupit dané zboží, kliknutím na ikonu přidat do košíku, 

která je na pravé straně vedle fotografie. Ihned se mu objeví okénko s možností vstoupit 

do části „nákupní košík“ nebo může zavřít křížkem a pokračovat v nákupu, vybrané zboží 

se uloží do „nákupní košík“.  Informace o počtu položek, celkové a individuální ceně 

produktu v nákupním košíku budou dostupné v pravém horném rohu internetového 

obchodu, pod ikonou košíku.  Kromě tlačítka „přidat do košíku“ bude také roletka na 

výběr velikosti, nechybí také stav zboží. 

 
4.1.6 Pokladna  

4.1.6.1 On-line prodej  

Než zákazník objednávku odešle, musí vyplnit nebo u registrovaných uživatelů 

zkontrolovat doručovací údaje. Dopravu si může zákazník zvolit podle svého, zdali si 

vybere z některých kurýrních společnosti nebo využije nabízené služby České pošty, či 

vyzvednutí na výdejnách. Nechybí také možnost vyzvednutí v kamenném obchodě firmy 

BODEHO s.r.o., kde si zákazník může zboží vyzkoušet a v případě špatné velikosti vrátit. 

Shoptet podporuje platební bránu GoPay, tudíž zákazník nemusí platit způsobem „na 
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dobírku“. Platební brána GoPay opay podporuje platební karty typu Mastercard, 

Mastercard electronic, VISA, VISA elekctronic, maestro. [18] 

 
4.1.6.2 Off-line prodej  

Jeden z hlavních důvod výběru internetového obchodu od firmy Shoptet s.r.o. je možnost 

spojení on-line a off-line prodeje. Veškeré platby by probíhaly přes jednu pokladnu. 

Jediná nevýhoda je zapotřebí zakoupit novou elektronickou pokladnu s operačním 

systémem, kde si uživatel otevře v prohlížeči administrátorské prostředí Shoptet. Zboží 

lze naúčtovat přes pokladní systém třemi způsoby, a to použití vyhledávače produktu, 

kam zadáme minimálně tři znaky daného produktu. Další způsob je zvolení produktu 

z kategorie nebo rychlé volby. Jako nejrychlejší způsob je sejmutí kódu čtečkou. Při najetí 

kurzorem na příslušnou částku se nám zobrazí platba kartou či hotovosti. Způsoby načtení 

zboží do košíku budou zobrazený níže, z důvodu nedostatku technického vybavení  

způsob sejmutí čtečkou nebude zobrazen.  

 

 
Obrázek 15: Pokladní systém off-line prodeje 

 (Zdroj: Vlastní zpracování  18) 
 
4.1.6.3 EET 

Podle zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb.  každý, kdo při svých obchodech přijímá 

platby v hotovosti musí elektronicky evidovat tržby. Veškeré právní povinnosti se postará 

Shoptet. U plateb, kterých se EET týká, Shoptet odešle na server ministerstva financí 

příslušnou informaci a na daňový doklad vytiskne všechny potřebné informace. Pro 

napojení s EET je potřeba pouze vložit vygenerovaný EET certifikát a o zbytek se postará 

Shoptet. [18] 
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Obrázek 16: Napojení na EET 

(Zdroj: 18)  

 
4.1.7 Objednávka  

Jakmile zákazník zaplatí a odešle objednávku, obdrží zpětně na uvedený e-mail potvrzení 

o objednávce. Registrovaní zákazníci mohou sledovat stav zásilky na svém účtu 

v internetovém obchodě pod záložkou „Moje objednávky“.  

Z pohledu prodávajícího, pokud zákazník odešle objednávku, automaticky přijde 

prodávajícímu na e-mail nebo SMS s notifikaci o novém založeném požadavku. Ulehčí 

to práci majiteli, nemusí neustále kontrolovat administraci, zdali přišla nová objednávka. 

V administraci pod službou „Přehled objednávek“ majitel má přehled o veškerých 

objednávek. Nachází se tam kód objednávky, datum vytvoření, jméno a příjmení, způsob 

dopravy jakou jsi zákazník vybral, způsoby platby, cenu a stav objednávky. U 

jednotlivých objednávek může uživatel s oprávněním, měnit stavy objednávek.    

 

 
 

Obrázek 17: Přehled objednávek 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 18) 

 

Zaplatili zákazník objednávku platební kartou, automaticky se rozsvítí zelené světlo, že 

objednávka zaplacena. Když zákazník zaplatí převodem, buď to může dělat manuálně, 

uživatel zkontroluje zda peníze jsou  na cestě nebo počká až peníze dojdou, a teprve vyřídí 
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objednávku nebo může využít funkci párování plateb. Při nastavení stavu objednávky na 

„Vyřízena“ se automaticky odešle avízo o vyhotovené objednávce s fakturou a 

sledovacím číslem. Jedná se o párování plateb, tedy párování variabilního symbolu s 

číslem objednávky v Shoptetu. Číslo objednávky nesmí v předponě obsahovat písmena. 

Pokud peníze dorazily a v administraci je shodný variabilní symbol a částka, označí se 

daná objednávka jako zaplacená. Tím se ušetři spousta času při kontrole plateb. 

  

Obrázek 18: : Podrobnější informace o objednávce při najetí kurzorem na kód objednávky    
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 18) 

 

Objednávka je hotová, je na čase oznámit zákazníkovi stav jeho zásilky. Po vyřízené 

objednávce majitel nastaví stav objednávky do „Vyřízená“ a automaticky se odešle e-

mail se sledovacím číslem a fakturou zákazníkovi. Ke každé objednávce se napíše číslo 

zásilky a podle zákazníkem zvolené dopravy se vytvoří odkaz na sledování. Sledovací 

číslo se přidává manuálně, automaticky pouze pokud je aktivován služba Balíkobot.cz. 

Pokud zákazník má přístup do zákaznického účtu, přímo v e-shopu v sekci „Moje 

objednávky“ se  nachází odkaz na sledování zásilky nebo přijde na e-mail s fakturou.  
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Obrázek 19: Faktura objednávky s možnosti odeslání nebo tisku 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 18) 

 

Objednávky se budou řešit ve volných chvílích v kamenném prodejně nebo po zavírací 

době. Objednávky bude mít na starost majitel obchodu. Balíky by se odesílaly podle 

zvoleného dopravce zákazníkem. Pro usnadnění odeslání zásilek, bude mít na výběr mezi 

PPL, Českou poštou a odeslání na výdejních míst společnosti Zásilkovna.  

4.1.8 Skladové zásoby  

Pro přehledný a bezproblémový chod každého obchodu je důležité mít skladové 

hospodářství. V administraci je seznam všech produktů s počtem kusu, cenou, kódem a 

statusem produktu na skladě. Administrátor může libovolně manuálně měnit počty kusů 

či měnit statusy dostupnosti sortimentu. Pokud systém skladového hospodaření bude 

propojen s některou dalších nabízených funkcí od Shoptetu, tato část se bude 

administrovat automaticky. Pro lepší přehlednost je ve skladovém systéme u každé 

položky zobrazena fotografie produktu, tuto fotografií musí přidat při naskladnění. [18] 
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Obrázek 20: Přehled skladových zásob v administraci 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 18) 
 

 

Důležité je také nastavit zobrazování  počtu kusů skladem zákazníkovi. V nastavení 

skladu „povolíme zobrazení počtů dostupných produktů“, aby zákazník viděl kolik kusů 

je  dostupných a nedošlo k nákupu do mínusu. Pokud se zboží vyprodá produkt se pouze 

bude zobrazovat, ale nebude ho možné zakoupit, pokud se naskladní stačí pouze změnit 

stav produktu na „skladem“. 

 
 

 
Obrázek 21: Nastavení skladu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 18) 
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Obrázek 22: Nastavení dostupnosti produktu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 18) 

 

4.1.8.1 Import zboží  

Než se internetový obchod zavede do provozu, je nutné na importovat data do 

informačního systému. Import produktu je možné provádět manuálně, ale když je 

například 1000 položek, zabralo by to příliš mnoho času přidávat po jedné věci. Proto je 

efektivnější využít hromadný import. Hromadný import se bude provádět pomocí 

souboru s příponou *.xlsx. Bude potřeba pouze software podporující *.xlsx, tedy 

Microsoft Excel, Google Tabulky nebo Libre Office. Při importu přeš *.xlsx do Shoptetu 

se musí údaje vyplnit podle stanovených pravidel. Sloupce code, pairCode a name jsou 

vždy první a musí být vždy vyplněné, ostatní sloupce nejsou povinné. Řádky musí na 

sebe navazovat, nesmí být mezi nimi prázdné řádky. Pokud bude prázdný řádek, systém 

vyhodnotí jako konec importu. Jakmile budeme mít všechny produkty napsány v souboru 

a k ním potřebné věci, stačí na importovat přes funkci „Import“ vše zpět do systému. 

 

 
Obrázek 23: Šablona pro hromadný import produktu do systému 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 18) 
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Pro lepší přehlednost zde popíšu, co znamenají jednotlivé sloupce a co je potřeba vyplnit.  

Code 

• Kód produktu, pod kterým se ukládá zboží do systému, musí být unikátní. 

pairCode 

• Párovací kód označují variantu produktu, všechny varianty musí mít stejný 

párovací kód. [18] 

Name 

• Název produktu  

shortDescription 

• Stručný popis produktu, zobrazí se například u výpisu kategorie  

• Popis se píše v HTML tag, který vložíme do příslušeného řádku,              

například <p> Zelené triko </p> 

description 

• Podrobný popis produktu, zobrazuje se v detailu produktu   

• Popis se píše v HTML tag, který vložíme do příslušeného řádku,                      

například <p> Materiál: 85% bavlna, 13% Polyamid, 2% Elastan</p> 

EAN 

• Není potřeba vyplnit  

• EAN kód, neboli čárový kód  

dafaultCategory 

• Vychází z katalogu zboží viz. obrázek číslo, jedná se o kategorii, ve které je 

produkt na e-shopu umístěn  
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categoryText 

• Zařazení produktu do další kategorie, než je hlavní kategorie (defaultCategory). 

V katalogu zboží jsou zobrazeny další podkategorie v různých stromech, proto je 

potřeba přidat sloupec s categoryText2 a categoryText3. [18] 

Price a currency  

• Prodejní cena a měna daného produktu.  

4.1.8.2 Naskladnění zboží  

Naskladnění zboží se bude provádět přímo v administraci, a to přesně ve skladovém 

hospodářství. Pomocí čtečky oskenujeme kód produktu, přidáme počet kusů a příslušným 

tlačítkem hromadně všechny produkty naskladníme do systému. Naskladní se a ji ty 

produkty, které nejsou ještě evidovány v skladovém systému, to pak stačí přidat jméno, 

příslušný počet kusů a zboží se zaeviduje s naskenovaným kódem do skladového 

systému.  

 
4.2 Marketing internetového obchodu  
Každý podnikatel chce mít úspěšný business a stát se úspěšným. K tomu nevede pouze 

vybraný sortiment, vzhledově uspokojivý internetový obchod či propracovaný 

informační systém. Úspěšný e-shop je ten, který je výdělečný a přináší firmě finanční 

zisky. Proto je důležité, aby se internetový obchod propagoval a dostal se do podvědomí 

nových potencionálních zákazníků. V této části se zaměříme na propagační nástroje, které 

jsou součásti informačního systému od společnosti Shoptet.  

 

4.2.1 Registrace do vyhledávače zboží  

K dosažení velkých obratů na internetovém obchodě může přispět registrace do 

vyhledávače zboží. Registrace umožňuje zákazníkům vyhledávat sortiment pomocí 

klíčových slov produktu, které jsou registrovány v internetových obchodech. Shoptet 

nabízí registraci do známých vyhledávačů zboží, jako je například Zboží.cz, Heureka.cz 

a další.  
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4.2.2 SEO  

Search Engine Optimization, neboli optimalizace pro vyhledávače, je způsobem 

vytváření webových stránek tak, aby byly svým obsahem a formou vhodné pro 

automatizované zpracování, které používají internetové vyhledávače. SEO se nastaví 

v administraci pomocí nadefinovaných  šablon, které se dají propisovat konkrétním 

nastavením. [18] 

 
Obrázek 24: Implementace SEO 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 18) 

 
Při implementaci SEO je potřeba napsat klíčová slova do meta tagů, podle kterých se 

snadno vyhledá internetový obchod ve výsledcích vyhledávání.         

 Do „Název stránky“ se napíše název stránky, jak ho zákazníci uvidí ve vyhledávači a 

záložce prohlížeči. V „Popis“  je text, který se zobrazí ve výsledcích vyhledávání, jako 

popis stránky internetového obchodu.  

 
4.2.3 Sociální sítě  

Používání reklam na sociálních sítích funguje přes sdílení na Facebook a reklamních 

okének na Facebook, které se objevují zákazníkům na svých sociálních stránkách. Jelikož 

firma nemá žádnou stránku na sociálních sítích, veškeré adresy stránek jsou vymyšlené, 

slouží pro názornou ukázku implementace.  

 
Obrázek 25: Nastavení sdílení přes Facebook 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 18) 
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Widget zobrazuje na svých stránkách speciální box s jednoduchým přehledem obsahu 

vaší Facebook fanouškovské stránky. 

 

 
Obrázek 26: Nastavení Widget 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 18) 
 
 

 
Obrázek 27: Widget  

(Zdroj: 18) 
 
 
 

4.3 Ekonomické zhodnocení  
 
4.3.1 Náklady  

Při založení nového internetového obchodu vznikají náklady. V našem případě můžeme 

náklady rozdělit na jednorázově náklady a pravidelné náklady. Do jednorázových 

můžeme zahrnout koupě nové kompletní set elektronické pokladny, v ceně je zahrnuta  

tiskárna na účtenky, čtečky kódu a pokladní zásuvka, pouze platební terminál je potřeba 

pořídit zvlášť, a také služby registrování do vyhledávačů zboží. Do pravidelných 

zahrneme měsíční poplatek za pronájem informačního systému od Shoptet. Následujících 

tabulkách si ukážeme jednotlivé náklady na pořízení informačního systému. 
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   Tabulka 12: Cenová kalkulace při měsíční platbě 
   (Zdroj: Vlastní zpracování dle 18) 

Cenová kalkulace při měsíční platbě Cena / měsíc  

Varianta Profi 1.740,-  Kč  

Měsíční náklady bez doplňků  1.740,-  Kč  
Hlídání skladu  100,-  Kč  
Monitoring objednávek 100,-  Kč   
Celková pořízovací cena bez DPH  1.940,- Kč  
DPH celkem 21 % 407,- Kč 

Měsíční poplatek včetně DPH 2.347,- Kč 
 
 
   Tabulka 13: Cenová kalkulace počátečních náklad 
   (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kalkulace počátečních nákladů  Cena  

Celková pořizovací cena informačního systému  s DPH  4.132,- Kč  

Kompletní elektronická pokladna s DPH 13.373,- Kč 
Terminál SumUp Air  999,- Kč 
Celkové počáteční náklady s DPH 18.504,- Kč 

 
 
   Tabulka 14: Cenová kalkulace při roční  platbě 
   (Zdroj: Vlastní zpracování dle 18) 

Cenová kalkulace při roční platbě Cena / měsíc  

Varianta Profi 1.636,-  Kč  

Měsíční náklady bez doplňků  1.636,-  Kč  
Hlídání skladu  100,-  Kč  
Monitoring objednávek 100,-  Kč   
Celková pořizovací cena bez DPH  1.836,- Kč  
DPH celkem 21 % 359,- Kč 

Měsíční poplatek včetně DPH 2.222,- Kč 
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   Tabulka 15: Cenová kalkulace počátečních nákladů 
   (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kalkulace počátečních nákladů  Cena  

Celková pořizovací cena informačního systému  s DPH  4.024,- Kč  

Kompletní elektronická pokladna s DPH 13.373,- Kč 
Terminál SumUp Air  999,- Kč 
Celkové počáteční náklady s DPH 18.396,- Kč 

 
   Tabulka 16: Cenová kalkulace při platbě na dva roky 
   (Zdroj: Vlastní zpracování dle 18) 

Cenová kalkulace při platbě na dva roky Cena / měsíc  

Varianta Profi 1.479,-  Kč  

Měsíční náklady bez doplňků  1.479,-  Kč  
Hlídání skladu  100,-  Kč  
Monitoring objednávek 100,-  Kč   
Celková pořízovací cena bez DPH  1.679,- Kč  
DPH celkem 21 % 353,- Kč 

Měsíční poplatek včetně DPH 2.032,- Kč 
  
   Tabulka 17: Cenová kalkulace počátečních nákladů 
  (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kalkulace počátečních nákladů  Cena  

Celková pořizovací cena informačního systému s DPH  3.835,- Kč  

Kompletní elektronická pokladna s DPH 13.373,- Kč 
Terminál SumUp Air  999,- Kč 
Celkové počáteční náklady s DPH 18.207,- Kč 

 
 
4.3.2 Přínosy nového informačního systému  

Jak jsem se už zmínil v předešlé kapitole z jedním hlavních důvodu zavedení 

internetového obchodu je zvýšení obratu peněz a nový potenciální zákaznici. Jelikož 

internetový obchod není uvedený do ostrého provozu, je těžké říci přesně, jaké přínosy 

pro firmy nastanou.  

• přesnější a rychlejší sledování finančních obratů  
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• kromě omezenosti počtem aktivních produktu na internetovém obchodě a funkci 

modulu, je téměř nijak neomezován  

• přehlednost firemních dat, lepší zákaznický servis  

• ukládání dat, ze které mohou být použité pro různé analýzy nebo do účetnictví 

• po spuštění tohoto internetového obchodu do ostrého provozu, bych si dovolil říci, 

že odhadem by se zvedli měsíční tržby, aspoň o 20 % 

• při dobré marketingové strategií, by se mohl zvednout počet zákazníku o 30 % 
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ZÁVĚR 
 

Ve této bakalářské práci jsem vybíral vhodný informační systém podnikatelskou 

firmu BODEHO s. r. o., které se zabývá maloobchodním prodejem oblečení, obuvi a 

módních doplňku v kamenném obchodě. Díky předešlým zkušenostmi se spolu podílením 

na implementaci internetového obchodu od firmy Shoptet s. r. o., jsem získal potřebné 

znalosti k sestavení internetového obchodu v této bakalářské práci. Na začátek bylo 

potřeba analyzovat firmu, na základě výsledcích jsem byl poté schopný vybrat vhodný 

informační systém.  

V první části mé bakalářské práce převahuje především teorie o informačních 

systémech. Jelikož se jedná o internetovém obchodu, bylo potřeba se zmínit o 

jednotlivých obchodních modelech a vztazích mezi jednotlivými subjekty v  

elektronického podnikání. Když už je řeč o podnikání nesmí chybět marketing, proto je 

v bakalářské práci rozebraná propagace internetového obchodu. Další důležité věci byly 

SLEPT analýza a SWOT analýza, bez kterých bych se neobešel při posouzení současného 

stavu firmy. 

Celá druhá část patří analýze současného stavu firmy BODEHO s. r. o.. Začal 

jsem prvně s představení firmy, kde jsem se zmínil základní informace o společnosti a  

v čem podniká. Neboť firma nemá žádný informační systém, posoudil jsem aktuální stav 

společnost pomocí, SLEPT analýzy, 7S analýzy, SWOT analýzy a nakonec analýzy ICT. 

Kde jsem rozepsal jednotlivé vybavení, které firma používá. Na základě těchto výsledcích 

jsem si vybral tři informační systémy a v další části mezi sebou . 

 Jak bylo zmíněno v předešlém odstavci, cílem této části bylo porovnat informační 

systémy mezi sebou, které je výhodné či nevýhodné a vybrat ten nejvhodnější. Na začátek 

jsem představil jednotlivé firmy, které poskytují informační systémy. Dále dopodrobna 

popsal funkce jednotlivých produktu a jejích náklady na využívání. Na základě výsledku 

druhé části, byl vybrán nejvíce vhodné řešení.   

 Poslední část patři implementaci, kdy jsem si na zkušební platformě od firmy 

Shoptet s. r. o. implementoval internetový obchod se všemi potřebnými náležitostmi, aby 

byl připravený na ostrý provoz. Průběžné nastavování je doprovázeno obrázky 

z administrativního prostředí. V poslední řadě přichází ekonomické zhodnocení, ve které 

je pomocí přehledných tabulkách vypočítané jednotlivé náklady vybraného řešení a 

přínosy pro společnost po nasazení tohoto informačního systému.  
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Cílem této práce je pro vybranou firmu analyzovat potřebné náležitosti a podmínky na  

výběr informačního systému a jeho nasazení do provozu. Výsledek této práce by měl být 

schopný na založení internetového obchodu a jeho implementace.   
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