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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem projektu pro založení obchodní společnosti, která 

bude působit na trhu v USA. Po teoretickém nastínění problematiky autor zpracovává 

studii proveditelnosti, která slouží jako podklad pro následnou tvorbu projektu 

a závěrečnou prognózu budoucích prodejů. 

 

Abstract 

The Master’s thesis deals with the project proposal for setting up a business enterprise, 

which will operate on the U.S. market. After theoretical outline of mentioned 

problematics, author makes a feasibility study, which serves as a basis for project creation 

and final prognosis of future sales. 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce je postavena na založení obchodní společnosti, která bude svůj 

produkt, vyrobený pomocí externího výrobce, prodávat na americkém trhu internetového 

obchodu Amazon.com. Samotné založení obchodní společnosti včetně všech nezbytných 

příprav, potřebných pro zahájení prodeje, je realizováno pomocí návrhu plánu projektu, 

který je zpracován pomocí technik projektového řízení. Obsahem plán projektu a zároveň 

i celá diplomová práce končí momentem, kdy obchodní společnost naskladní své 

produkty a zahájí jejich prodej. Samotný vývoj prodeje a budoucnost firmy již 

zpracována není, je pouze odhadem znázorněna pomocí různých prognóz. 

Struktura diplomové práce je rozdělena na tři základní kapitoly. První kapitolou jsou 

teoretická východiska práce, kde je zpracována obecná charakteristika problematiky, 

zaměřena především na projektové řízení a předprojektovou a projektovou fázi projektu. 

Druhá kapitola, analýza současného stavu, je postavena na studii proveditelnosti. Zde je 

podrobně analyzován trh a jeho okolí, je vybrán vhodný produkt, s kterým by měla 

obchodní společnost zahájit svůj prodej, a který je blíže specifikován pomocí 

kvantitativního výzkumu. Dále je vybrán vhodný výrobce a mnoho dalších nezbytných 

náležitostí, které jsou zapotřebí pro založení firmy, zahájení prodeje a sestavení plánu 

projektu. Výstupem této kapitoly jsou podklady pro úspěšný návrh plánu realizace 

projektu. Poslední kapitolou je vlastní návrh řešení, kde je pomocí dat, získaných 

v analytické části, sestaven logický rámec, registr zainteresovaných stran, samotný plán 

realizace projektu, doplněn o harmonogram a Ganttův diagram, analýza rizik a prognóza 

budoucích prodejů. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu plánu realizace projektu, který 

by mohl sloužit pro založení obchodní společnost, která bude svůj produkt prodávat na 

americkém trhu Amazon.com.  

Pro dosažení tohoto cíle budou použity informace získané z literární rešerše, které 

poslouží jako podklad pro část analytickou. Zde bude provedena studie proveditelnosti, 

která bude získávat všechny potřebné podklady pro samotné vytvoření plánu realizace 

projektu. Bude analyzován trh a oborové prostředí, na základě analýz vybrán vhodný 

produkt, který bude dále upřesněn o přesnější parametry pomocí výsledků kvantitativního 

výzkumu (dotazníkové šetření). Tento výzkum bude tedy zaměřen především na 

preferenci amerických občanů v oblasti daného vybraného produktu a mimo jiné i na 

jejich zkušenost s internetovým obchodem Amazon.com, na kterém bude firma založená 

projektem obchodovat. Dále budou vybrány taktéž další náležitosti podnikání, jako 

například bankovní účet, designér pro logo a produkt, poskytovatel firemního sídla, 

webhostingu, domény, způsob skladování a zajištění logistiky a další.  

Na základě těchto analýz, tedy v celku studie proveditelnosti, bude v návrhové části 

sestaven návrh plánu realizace projektu, od založení obchodní společnosti až po zahájení 

prodeje vlastního výrobku na americkém trhu Amazon.com. Na samotný závěr této práce 

bude vytvořeno finanční zhodnocení projektu obohacené o pesimistické, realistické 

a optimistické prognózy budoucích prodejů na první objednací dávku a na půl roku 

dopředu.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části se diplomová práce zabývá vymezením teoretických poznatků, které jsou 

spojeny s problematikou samotného tématu práce. Především se jedná o projektové 

řízení, jelikož hlavním cílem práce je sestavení plánu projektu.  

Jsou zde tedy popsány jednotlivé faktory projektového řízení a metody, které se mohou 

při sestavování projektu používat, kterými jsou například logický rámec, registr 

zainteresovaných stran, matice odpovědnosti, vybrané metody analýzy rizik (RIPRAN 

a skórovací metoda) nebo také analýzy prostředí, ať už Porterova analýza 5-ti sil či 

analýza SLEPT nebo její obdoby. 

2.1  Projektové řízení 

„Projektové řízení (Project Management) slouží k rozplánování a realizaci složitých, 

zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu 

s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů.“ (Ježková, 2013, s. 14). 

Samotné projektové řízení vychází z poznání, že pokud rozsah, složitost, neobvyklost 

nebo rizikovost přesáhnou danou míru, je nezbytné využít adekvátní metody pro řízení 

celé akce. Tyto akce, společně s dalšími nástroji, normami, technikami a příklady dobré 

praxe jsou obsahem projektového řízení. Nicméně je důležité si uvědomit, že samotné 

projektové řízení neobsahuje pouze techniky a metody. V širším spektru se jedná o určitý 

způsob myšlení a styl práce, který staví na faktu, že jeho základem je systematický pohled 

na věc. Tento pohled má snahu rozdělit větší problémy na menší části tak, aby se mohly 

jednotlivé menší části snadněji a efektivněji vyřešit, a tím pádem ve finále vyřešit 

i původní větší problém jako celek (Ježková, 2013, s. 15). 

Dále také Ježková upozorňuje, že ne všechny problémy je vhodné řešit pomocí 

projektového řízení. Zmiňuje především činnosti, které se například periodicky opakují 

nebo činnosti, které jsou velice jednoduché a dalo by se říct bezrizikové. Nicméně mezi 

klasické problémy, na které je vhodné použít projektové řízení, patří například: vývoj 

nových výrobků, inovace, rekonstrukce, zavádění nových technologií, zpracování 

podnikatelských záměrů, realizace podnikatelských záměru a mnoho dalších (Ježková, 

2013, s. 15-16). 
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2.1.1 Projekt 

Základním kamenem projektového řízení je samotný projekt. Ten má nespočet různých 

definic, nicméně jádro zpravidla zůstává stejné. 

„Projekt je soubor konkrétních aktivit směřujících k naplnění jedinečného cíle. Je 

vymezen časem, financemi, lidskými a materiálními zdroji. Projekt je realizován 

projektovým týmem v podmínkách nadprůměrné nejistoty za využití komplexních metod. 

Realizace projektu je realizací změny.“ (Štefánek, 2011, s. 12). 

„Projekt je úsilím, ve kterém jsou lidské, materiální a finanční zdroje organizovány 

specifickým způsobem za účelem provedení jedinečného souboru činností v rámci 

vymezených nákladů a času, které povedou k dosažení konkurenční výhody definované 

kvantitativními a kvalitativními cíli.“ (Šajdlerová, 2008, s. 14). 

I když se samotné definice projektu mohou lišit, klíčové charakteristiky projektu jsou 

neměnné. Podle Šobáňové jsou tyto charakteristiky následující: 

• jedinečnost 

• specifičnost cílů (obecných i konkrétních) 

• nezbytnost zdrojů 

• má rozpočet se zajištěným financováním 

• má harmonogram, začátek a konec 

• je řízen, někdo nese za jeho realizaci zodpovědnost 

• jde v něm o kvalitu dosažených výstupů (Šobáňová, 2010, s. 8). 

2.1.2 Projektový trojimperativ 

V souvislosti s projekty se vždy pracuje s třemi základními pojmy, kterými jsou cíl, čas 

a náklady neboli takzvaným trojimperativem projektového řízení. Účel je zřejmý, najít 

optimální vyváženost těchto tří parametrů (Doležal, 2009, s. 63). 
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Obr. 1: Projektový trojimperativ (Zdroj: Doležal, 2009, s. 63) 

Je nutné brát v potaz, že všechny tři veličiny jsou navzájem provázány. To znamená, 

že pokud se změní jedna veličina a druhá má zůstat nezměněna, musí se změnit 

odpovídajícím způsobem veličina třetí. Proto lze trojimperativ znázornit trojúhelníkem 

(viz. Obr. 1). Samotný cíl projektu lze interpretovat jako bod v daném trojúhelníkovém 

prostoru. Pokud je cíl správně definován, je definována i požadovaná vzdálenost od 

jednotlivých vrcholů. Pokud se tedy poté změní nějaký požadavek, daný bod se v prostoru 

posune a s velkou pravděpodobností se nezmění pouze vzdálenost bodu k jednomu 

vrcholu, nýbrž ke všem třem (Doležal, 2009, s. 63-64). 

2.1.3 Životní cyklus projektu 

Životní cyklus projektu je složen z několika jednotlivých skupin logicky souvisejících 

činností, které se nazývají fáze. Je velice důležitý, jelikož čas je jedním z klíčových 

parametrů a kritérií úspěšnosti projektu. Samotný životní cyklus se může lišit s každým 

projektem, v různých odvětvích se vyskytují různé specifické modely cyklů. Nicméně 

i přesto lze určit základní fáze, kterými prochází jakýkoli projekt, bez ohledu na 

specifikace či zaměření. Tyto fáze jsou: předprojektová fáze, projektová fáze 

a poprojektová fáze (Ježková, 2013, s. 19-20). 
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Obr. 2: Životní cyklus projektu (Zdroj: Štefánek, 2011, s. 16) 

2.2  Předprojektová fáze projektu 

„Jedná se o období před zahájením projektu. Výstupem předprojektové fáze je 

rozhodnutí, zda vůbec má smysl nový projekt začínat.“ (Jurová, 2016, s. 81). 

Vznik projektu může podnítit celá řada impulsů, nemusí se jednat pouze o snahu vyřešit 

vzniklý problém, ale také třeba o originální nápad či myšlenku. Bez ohledu na to, co 

zapříčiní vznik projektu, je vždy potřeba danou myšlenku prověřit. Nelze bezhlavě hned 

začít projekt realizovat, aniž by byla provedena důkladná analýza a projektový tým se 

neshodl na smysluplnosti a reálnosti. Právě k tomu slouží předprojektová fáze. Smyslem 

je zvážit všechny důležité okolnosti a skutečnosti týkající se projektu, tedy všechny síly, 

které působí jak pro, tak proti jeho uskutečnění. Hlavním úkolem je především zjistit, zda 

zamýšlený projekt doporučit k realizaci či nikoli (Ježková, 2013, s. 32). 

Štefánek uvádí dvě jasné otázky, které když daná myšlenka projektu nesplňuje, nemá 

smysl o realizaci projektu vůbec uvažovat. Tyto otázky jsou následující: 

• Měli bychom to udělat? Převáží dosažené přínosy náklady spojené s realizací? 

• Můžeme to udělat? Je projekt technicky proveditelný? Máme dostatek 

požadovaných zdrojů? (Štefánek, 2011, s. 17). 

2.2.1 Obsah předprojektové fáze projektu 

Jelikož samotná podstata projektu tkví v jedinečnosti a tom, že každý projekt je odlišný, 

tak i samotný obsah předprojektové fáze se může lišit projekt od projektu. Výběr metod 

a postupů by měl vycházet z podstaty a povahy zamýšleného projektu, protože cílem 
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předprojektové fáze není zpracovat všechny dostupné typy studií, nýbrž dospět 

k správnému rozhodnutí, zda projekt má či nemá smysl realizovat (Ježková, 2013, s. 33). 

Z tohoto důvodu budou i v této práci zpracovány pouze ty přístupy a metody, které se 

hodí na daný typ projektu, a to jak v teoretické rovině, tak i praktické.  

Pro mnoho projektů jsou typické metody jako: studie proveditelnosti, SLEPT analýza, 

technika SMART, logický rámec nebo analýza zainteresovaných stran (Ježková, 2013, s. 

33). 

Další metodou, která není brána za typickou, ale je v tomto projektu použita, je Porterova 

analýza 5-ti sil. 

2.2.2 Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti má za úkol usnadnit rozhodování manažeru o realizaci či zamítnutí 

posuzovaného projektu. Jedná se o takovou technicko-ekonomickou studii, která hodnotí 

celkovou ekonomickou efektivnost projektu (Ostřížek, 2007, s. 51). 

Ježková dále říká, že každá studie proveditelnosti by měla začít identifikací možných 

variant řešení projektu a volbou té optimální varianty z hlediska projektového 

trojimperativu (Ježková, 2013, s. 54). 

Dle Ostřížka většina studií proveditelnosti musí projít následujícími fázemi: 

• analýza potřeb (strategické cíle, rozpočet, specifikace výstupu, vymezení 

projektu) 

• analýza možných řešení (stanovení variant, výběr nejlepší varianty) 

• náležitosti projektu (právní, místní, socio-ekonomické) 

• zajištění hodnoty  

• ekonomické hodnocení (Ostřížek, 2007, s. 52). 

Nicméně Ježková říká, že struktura není pevně dána a vždy se liší na typu a povaze 

projektu. Ovšem taktéž dodává, že by měla splňovat několik základních parametrů, mezi 

které patří například: stručná charakteristiku projektu, marketingová analýza (trh, 

konkurence, poptávka…), technické a technologické řešení, další podstatné 

charakteristiky projektu a jeho okolí (např. SLEPT), finanční analýzu projektu a jiné 

(Ježková, 2013, s. 56). 
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2.2.3 SLEPT analýza 

SLEPT analýza je analýza prostředí důležitá pro poznání externího okolí, ve kterém 

podnik působí nebo které na něj mohou mít vliv. V dnešní době existuje mnoho alternativ 

této analýzy, využití se liší především dle preference a dle potřeby. Základní model 

SLEPT (S = social = sociální, L = legal = legislativní/právní, E = ekonomic = 

ekonomický, P = political = politický, T = technological = technologický) může být 

obohacen na SLEPTE (E = ecological = ekologický). Alternativou je také PEST analýza, 

která má shodné složení, pouze P obsahuje jak politické, tak právní prostředí (Blažková, 

2007, s. 53). 

U této analýzy je důležitým faktorem skutečnost, že by měla být, pokud možno, zaměřena 

do budoucna na nejvýznamnější vývojové trendy, které mohou ovlivnit projekt či 

podnikání. Nicméně budoucí vývoj málokdy lze jen tak odhadnout, proto se většinou 

vychází z předchozího a současného stavu. Nejlépe je vycházet z podložených 

statistických dokumentů, aby výsledky byly co možná nejméně zkreslené (Keřkovský, 

2003, s. 104). 

2.2.4 Porterova analýza 

Dalším nástrojem analýzy prostředí, v tomto případě oborového okolí, je Porterův 

pětifaktorový model konkurenčního prostředí (či Porterův model 5-ti sil). Tento model 

má za úkol zmapovat konkurenční pozici firmy v daném odvětví a je dobře využitelný 

pro analýzu marketingu. Předpoklad této metody je, že konkurenční pozice je dána 

působením pěti různých sil a marketing tyto síly může ovlivňovat (Hanzelková, 2009, s. 

109). 

Tyto síly jsou následující: 

• vyjednávací síla zákazníků (bargaining power of buyers) 

• vyjednávací síla dodavatelů (bargaining power of suppliers) 

• hrozba vstupu nových konkurentů (threat of entry) 

• hrozba substitutů (threat of substitutes) 

• rivalita firem působících na daném trhu (competitive rivalry within industry) 

(Hanzelková, 2013, s. 68). 
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Kozel k těmto silám dále dodává krátký popis: 

Vyjednávací síla zákazníků – je vysoká v případě, že jsou koncentrovaní, organizovaní, 

existují substituční výrobky a pokud cena znamená malé procento celkových odběru. 

Vyjednávací síla dodavatelů – je vysoká v případě, že jsou koncentrovaní, organizovaní, 

neexistují substituty, dodávky jsou pro firmu velmi důležité nebo je-li změna dodavatele 

nemožná či náročná. 

Hrozba vstupu nových konkurentů – vysoké vstupní i výstupní bariéry mohou přinést 

vysoký zisk nebo při neúspěchu zvýšené náklady při výstupu. Nízké bariéry zpravidla 

pak znamenají nízkou rentabilitu. 

Hrozba substitutů – substituční výrobky nahrazují produkty firmy, omezují ceny a tím 

i zisk. 

Rivalita firem – při poklesu tempa růstu prodeje nejsou zcela využity výrobní kapacity 

a pokud jsou výstupní bariéry značné, může to vést k cenovým válkám (Kozel, 2011, 

s. 38). 

2.2.5 Logický rámec 

Jednou z metod, jak zmapovat záměry, očekávání a dát je to souladu s konkrétními 

výstupy a činnostmi při realizaci projektu je právě metoda logického rámce. Jedná se 

o postup, díky kterému lze stručně a přehledně popsat projekt na velmi malém prostoru, 

respektive v jedné tabulce. Logický rámec dokáže definovat cíle a konkrétní aktivity 

a zároveň identifikovat problémy. Je součástí přípravy projektu, nicméně je důležitý i pro 

samotnou realizaci a následné hodnocení, protože obsahuje i harmonogram, který lze 

využít pro monitoring (Štefánek, 2011, s. 43-44). 

Hlavním principem logického rámce je logická provázanost jednotlivých základních 

parametrů projektu. Doležal dokládá základní strukturu logického rámce, kterou lze vidět 

na Obr. 3. (Doležal, 2009, s. 64). 
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Obr. 3: Struktura logického rámce (Zdroj: Doležal, 2009, s. 64) 

Popis jednotlivých oken logického rámce je rozdělen dle jednotlivých sloupců, viz. 

Obr. 3. 

První sloupec – strom cílů (popis) 

Záměr – deklaruje za jakým účelem je projekt prováděn a odpovídá na otázku co přinese 

uvedená změna, která přispívá k naplnění záměru. Jedná se tedy o popis přínosů projektu 

po jeho realizaci. 

Cíl – popisuje zaměření projektu a říká, čeho chceme konkrétně v projektu dosáhnout, 

jaký je cílový stav. Cíl musí být pro každý projekt pouze jeden, je zpravidla pro každý 

projekt specifický a správně nadefinovaný cíl by měl splňovat metodiku SMART. 

Konkrétní výstupy – blíže specifikují, jak chceme změny (respektive cíle) dosáhnout, co 

je vše potřeba vytvořit, aby změna nastala. 

Klíčové činnosti – jedná se o takové činnosti, které nejvíce ovlivňují realizaci konkrétních 

výstupů (Doležal, 2009, s. 65). 

Druhý sloupec – objektivně ověřitelné ukazatele 

Jedná se o ukazatele, které jasně prokazují, že záměru, respektive cíle a konkrétních 

výstupů byl dosaženo. Doporučuje se mít vždy alespoň dva na sobě nezávislé ukazatele, 

které jsou měřitelné (Doležal, 2009, s. 65). 

Třetí sloupec – způsob ověření 

Tento sloupec dále zobrazuje, jak budou dané objektivně ověřitelné ukazatele zjištěny, 

jaký druh informací bude potřeba a kde tyto informace najdeme. Smyslem je ověřit, zda 
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se nám stanovený záměr, respektive cíl a výstupy podařilo naplnit (Štefánek, 2011, s. 46-

47). 

Čtvrtý sloupec – předpoklady a rizika 

Zde se uvádějí jak předpoklady, z kterých se vychází při stanovování jednotlivých 

skutečností, tak rizika, kterým je nutno předejít, abychom byli schopni naplnit záměr, 

respektive cíle a výstupy projektu (Štefánek, 2011, s. 47). 

Výjimky 

Jak lze vidět na Obr. 3, některé pole se nevyplňují nebo jsou odlišná od ostatních. 

Nevyplňují se předpoklady a rizika pro záměr, místo toho se na pátý řádek stanovují 

předběžné podmínky, které musí být splněny, aby projekt mohl vůbec nastat. Dále jsou 

v logickém rámci zdroje a časový rámec aktivit, které znázorňují zdroje potřebné pro 

realizaci (ať finanční, hmotné nebo lidské) a časovou náročnost dané skupiny aktivit. Na 

závěr se pod logický rámec ještě může dodat kolonka „co nebude v daném projektu 

řešeno“ (Doležal, 2009, s. 67). 

2.2.6 Technika SMART 

Technika nebo metoda SMART úzce souvisí s definováním obecně jakéhokoli cíle, 

v tomto případě tedy cíle projektu. Dalo by se říct, že se jedná o takovou kontrolu 

konkrétní, přesné a výstižné formulace cíle nebo očekávaného výsledku. Jak napovídá 

sám název, jedná se o zkratkové slovo složené z počátečních písmen výrazů, s jejichž 

pomocí lze důkladně zhodnotit zvolený cíl. Originál je v anglickém jazyce, proto mohou 

různí autoři používat pro překlad různá slova (Horská, 2009, s. 74). 

Šajdlerová jednotlivá písmena popisuje následovně: 

S – specifický (v obsahu, množství, kvalitě, času) 

M – měřitelný 

A – akceptovaný (ostatní s ním souhlasí) 

R – reálný (musí být dosažitelný, přiměřený) 

T – sledovatelný (možnost ověření postupného plnění) (Šajdlerová, 2008, s. 71). 

Ježková ke klasickému SMART přidává ještě jeden aspekt „i“, tedy metoda SMARTi. 

„I“ znamená v tomto případě integrovaný a zjišťuje, zda projekt navazuje na cíle 

souvisejících projektů a zda se podílí na dosahování vyšších cílů (Ježková, 2013, s. 50). 
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2.2.7 Registr zainteresovaných stran 

Zainteresovaná strana jsou lidé či skupiny, kteří mají určitý zájem na výkonu nebo 

úspěchu projektu nebo jsou projektem do jisté míry ovlivněni, ať pozitivně či negativně. 

Jedná se tedy o strany, které se musí určitým stylem „vypořádat“ s výstupy projektu. 

Každý, kdo je pro úspěch projektu kriticky důležitý, by měl být identifikován jako 

zainteresovaná strana (Štefánek, 2011, s. 27). 

Někdy se tyto zainteresované strany rozdělují na primární a sekundární, dle důležitosti. 

Primární strany jsou z pohledu projektu těmi hlavními významnějšími subjekty, mezi 

které převážně patří cílové skupiny, vedení organizace, zaměstnanci, partneři, investoři 

nebo sponzoři. 

Sekundární strany jsou takové subjekty, jejichž vazba na projekt není až tak silná, ale 

i tak se musí brát v potaz. Může se jednat o média, konkurenci, orgány státní správy či 

veřejnost (Ježková, 2013, s. 67). 

Dále se mohou rozdělit strany na dvě různé podskupiny, a to na přímé účastníky projektu 

a strany dotčené projektem. 

Přímí účastníci projektu jsou osoby, které se bezprostředně podílejí na návrhu 

a realizaci projektu, mají pravomoci a nesou odpovědnost za realizaci. 

Strany dotčené projektem jsou osoby, které jsou prováděním projektu nebo jeho 

produktem dotčeny (Ježková, 2013, s. 67). 

Samotný registr zainteresovaných stran je výstupem analýzy zainteresovaných stran. 

Cílem je uvědomit si skutečná očekávání jednotlivců či skupin spojených s projektem, 

aby mohla být zajištěna spokojenost co největšího množství těchto stran. Jedná se o jednu 

ze základních oblastích projektového řízení, neboť zájmy zainteresovaných stran ve velké 

míře ovlivňují nastavení i samotný průběh realizace projektu a na jejich hodnocení může 

záviset i samotná úspěšnost projektu. Pokud nebude zpracován, může nastat značné 

riziko, že bude opomenut nějaký zájem dané zainteresované strany, což může mít různé 

následky na realizaci projektu (Doležal, 2013, s. 47). 

Základem zpracování registru zainteresovaných stran je správná identifikace všech 

zainteresovaných stran projektu a následně co možno nejlepší odhad jejich očekávání, 

požadavků či zájmů. Je potřeba uvědomit si, jak velký vliv na projekt má daná 

zainteresovaná skupina a zda budou k projektu přistupovat s kladným či záporným 
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postojem. Podle tohoto odhadu se následně zpracuje strategie zapojení jednotlivých 

zainteresovaných stran do projektu (Doležal, 20013, s. 48-49). 

2.3  Projektová fáze – zahájení  

Zahájení (nebo také inicializaci či start-up) je prakticky první fází projektu samotného. 

Pokud byl projekt v předprojektové fázi doporučen k realizaci, je potřeba ho uvést 

k životu. Cílem zahájení projektu je potom na odpovídající řídící úrovni vyhlásit projekt 

definováním základních parametrů a atributů. Tato fáze může začít ihned po fázi 

předprojektové, nicméně u větších a zdrojově náročnějších projektů se velmi často na 

zahájení čeká, dokud nejsou dostupné všechny zdroje (Ježková, 2013, s. 82-83). 

2.3.1 Zakládací listina projektu 

„Dokument, který formalizuje existenci projektu, přiděluje manažerovi projektu autoritu 

pro použití zdrojů na naplnění požadavků spojených s realizací projektu.“ (Svozilová, 

2011, s. 80). 

Přesná podoba této listiny není stanovena, a i název dokumentu se může v odlišných 

organizacích do jisté míry lišit. Obecně by dokument měl popisovat všechny významné 

atributy projektu a další informace, které mají zásadní význam pro další fáze. Tato listina 

je nezbytná pro většinu organizací, nicméně ve výjimečných případech není nezbytná. 

Obvykle listina obsahuje údaje, jako jsou: název projektu, identifikační číslo projektu, 

specifikace cílů, přínosů projektu, obsah a rozsah projektu, termín zahájení a ukončení, 

milníky, náklady, účastníky, požadavky atd. (Ježková, 2013, s. 83-84). 

2.3.2 Projektový tým 

Projektový tým je hlavním výkonným článkem projektu. Jedná se o skupinu osob, které 

se realizačně podílejí na splnění cílů projektu a po celou jeho dobu podléhají řízení 

projektového manažera v rozsahu času, pracovní kapacity a rámci přidělených pravomocí 

a oprávnění. Tým je tvořen pouze pro daný jeden projekt a po ukončení projektu je tým 

rozpuštěn (Svozilová, 2011, s. 33). 

Podle definice je ideální velikost týmu v rozmezí od 5-9 osob. Udává se, že minimální 

počet členů týmu by měl být alespoň 3, nicméně vždy záleží na dané situaci a na povaze 

projektu. Při skládání týmu by se mělo dbát na co nejširší pole dovedností, budování 
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vzájemných vztahů, správné formě komunikace a jasně daným povinnostem 

a pravomocem (Ježková, 2013, s. 88-90). 

2.4  Projektová fáze – plánování 

Plánování projektu je souborem činností, které jsou zaměřené na vytvoření plánu cesty 

k dosažení projektového cíle prostřednictvím pracovního úsilí a využití všech potřebných 

a disponibilních zdrojů. Aktivity spojené s plánováním již často začínají v předešlých 

etapách, jelikož jsou úzce spjaty (Svozilová, 2011, s. 112). 

Dle Ježkové velice komplexní projektový plán obsahuje následující položky: souhrnné 

informace o projektu, požadavky projektu, milníky, hierarchickou strukturu prací (WBS), 

síťový graf činností, Ganttův diagram či graf, rozpočet, schéma řízení a organizace 

projektu (OBS), matici odpovědnosti, definici rozhraní, logistickou podporu, 

komunikační plán, standardy pro řízení a bezpečnost majetku, způsob kontroly projektu, 

zajištění kvality (Ježková, 2013, s. 105). 

Samozřejmě ne vždy je potřeba, aby daný plán měl všechny zmíněné položky, opět se 

struktura liší projekt od projektu. 

2.4.1 Hierarchická struktura prací – WBS 

WBS je zkratka pro anglický název „work breakdown structure“ neboli hierarchická 

struktura prací. Je to struktura, která se používá na rozložení práce na projektu do 

jednoduššího, lépe zvladatelného rozsahu projektu, a k definování a sdělení rozsahu. 

Samotné WBS neříká, co máme dělat za úkoly, ale naopak co musíme doručit. Jednoduše 

řečeno, jedná se o odpověď na to, co musí být doručeno v rámci projektu, aby bylo možno 

projekt úspěšně realizovat. Reprezentuje to finální vizi, nikoli prostředky k jejímu 

dosažení. Je to odpověď na to, co se skrývá uprostřed projektového rozsahu (Buchtik, 

2013, s. 21-23). 

Standard IPMA preferuje produktový pohled na WBS, kde na nejvyšší úrovni pod cílem 

projektu znázorňuje jednotlivé produkty jako by byly navrženy například v logickém 

rámci. Nejčastěji je WBS znázorněna ve formě stromu, kde nahoře je jeden nejvyšší uzel, 

tedy projektový cíl. Další úrovní dle IPMA je úroveň produktu (výstupů), které je nutno 

v rámci realizace vytvořit (například propagace). Tyto produkty lze v dalších úrovních 

rozdělit na podprodukty (například tvorba pozvánek, zajištění prezentace…), počet 

úrovní není definován. Poslední úrovní dle IPMA je úroveň pracovních balíků (např. 
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vytvoření návrhu pozvánky, výroba pozvánky, kontrola pozvánky…). Dle těchto úrovní 

se taktéž i dané prvky číslují, aby byly co nejpřehlednější (Ježková, 2013, s. 106-107). 

2.4.2 Hierarchická organizační struktura – OBS  

Organizační struktura projektu je dočasná a tvoří ji prvky (jednotlivci, firmy…), které 

jsou nositeli jeho činností, dodavateli výstupů atd. Jedním ze základních rysů je způsob 

jednoznačného přiřazování pravomocí a zodpovědnosti jednotlivým subjektům, které 

participují na realizaci projektu. Tato struktura respektuje hierarchickou strukturu prací 

WBS (Doležal, 2009, s. 111). 

V OBS je důležité definovat projektové role, mezi nejtypičtější patří: 

• řídící výbor neboli dozor projektu (rozhodující moc nad projektem) 

• sponzor neboli garant projektu (má konečnou zodpovědnost za schválení výdajů) 

• zadavatel projektu, někdy také zákazník (ten, kdo projekt zadal, často i financuje) 

• manažer projektu (vedoucí projektu) 

• projektový/realizační tým 

• manažer činností (při větších projektech) (Ježková, 2013, s. 117). 

2.4.3 Matice odpovědnosti 

Matice odpovědnosti je jedna z metod používaná v projektovém řízení. Podstata této 

metody spočívá v rozdělení jednotlivých úkolů projektovým týmům, respektive 

jednotlivým osobám, podílejících se na projektu. Je nutno správně rozdělit jednotlivé 

úkoly vhodným projektantům, aby bylo dosaženo projektového trojimperativu na všech 

úrovních, tedy aby daná osoba byla dostatečně schopná a měla potřebné pravomoci na 

vykonání úkolu (Máchal, 2015, s. 94). 

Samotná matice lze vyjádřit formou tabulky a má čtvercový nebo obdélníkový tvar, záleží 

samozřejmě na počtu činností a počtu osob, které se podílejí na projektu. Ve sloupcích 

jsou znázorněni pracovníci a na jednotlivých řádcích jsou činnosti projektu. Do 

jednotlivých oken tabulek se pak znázorňuje, v jakém vztahu jsou jednotlivé činnosti 

s jednotlivými osobami. Tyto vztahy jdou vyjádřit pomocí zkratky RASCI, která je 

akronymem slov: 

R – responsible – kdo je odpovědný za vykonávání úkolu 

A – accountable – kdo je odpovědný za celý úkol 
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S – support – kdo zajišťuje podporu v průběhu realizace 

C – consulted – kdo může poskytnout cennou radu k úkolu 

I – informed – kdo má být informován o průběhu (Máchal, 2015, s. 95-96). 

2.4.4 Milníky a Ganttovy diagramy 

„Milník je jasně definovaný jako významná událost na projektu (časový okamžik), ve které 

se měří rozpracovanost produktů. Milník představuje bod kontroly, bod přijetí rozhodnutí 

nebo bod přejímky. Milník má v harmonogramu obvykle nulovou délku trvání.“ (Ježková, 

2013, s. 125) 

Milník pomáhá organizovat úkoly do logický skupin nebo posloupností. Používají se 

taktéž ke sledování pokroku v projektu. Jakmile je dosaženo všech milníků, lze 

konstatovat, že je projekt hotov (Ježková, 2013, s. 125). 

Ganttovy diagramy velmi jednoduše a názorně ukazují sled úkolů a jejich začátky 

a konce. Zpravidla jsou úkoly organizovány v posloupnosti shora dolů, zatímco časová 

osa je rozvinuta na horizontální linii (Svozilová, 2011, s. 138-139). 

Základní princip metody Ganttových diagramů je velmi jednoduchý. Jedná se vlastně 

o rozložení všech aktivit (včetně milníků) projektu v čase, přičemž na jeden řádek se 

zapisuje vždy jen jedna daná aktivita (nebo milník) a celkový průběh aktivity je 

znázorněn graficky úsečkou. Tyto aktivity mohou dále probíhat jak postupně, tak 

i souběžně a jsou vzájemně propojeny vazbami, tedy lze vyčíst, jaká aktivita předchází 

jakou (Ježková, 2013, s. 127-128). 

Ukázka Ganttova diagramu je na Obr. 4. 

 

Obr. 4: Příklad Ganttova diagramu (Zdroj: De Ceuster, 2010, s. 362) 
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2.4.5 Řízení projektových rizik 

Každý projekt má zpravidla nespočet různých rizik. Je to dáno tím, že každý projekt je 

v jádru jedinečný a je na počátku provázen vysokou mírou nejistoty, která plyne často 

z nedostatečné znalosti prostředí, ve kterém bude projekt realizován. Vysoká rizikovost 

je jedním ze základních atributů projektu. Žádný projekt se rizikům nemůže zcela 

vyhnout, proto je nezbytné přijmout fakt, že rizika vždy budou existovat, a snažit se 

podstoupit správné kroky tak, aby co nejméně ohrozily realizaci projektu (Štefánek, 2011, 

s. 86). 

Ke každému riziku se musí přistupovat jednotlivě a není přesně definované, jak by se 

k němu mělo přistupovat. Tato volba zpravidla závisí na projektovém týmu. Existuje ale 

několik základních metod, pomocí kterých se lze s riziky vypořádat. Těmito metodami 

jsou: 

• vyhnutí se riziku – jediná možnost, jak se vyhnout riziku, je upustit od všech 

možných příčin, které mohou riziko vyvolat, i pokud by se mělo jednat o ukončení 

projektu 

• přijetí opatření pro zmírnění či zabránění dopadu rizika – jedná se o co 

možná největší zmírnění pravděpodobnosti nebo dopadu daného rizika. Je to 

jedna z nejvíce používaných metod, může se jednat například o vytváření záloh, 

průběžné inspekce a jiné. 

• přijetí rizika – některá rizika buď nelze vůbec ovlivnit, nebo jejich ovlivnění je 

tak nákladné, že samotné opatření by bylo dražší než hodnota rizika. Proto další 

metodou je riziko přijmout a nepodnikat žádné kroky. 

• sdílení rizika – pokud se jedná o velké riziko, které by mohlo ohrozit například 

celý podnik, lze ho sdílet s partnery či dalšími společnostmi tak, aby dopad rizika 

byl rozprostřen rovnoměrně na všechny partnery. 

• limitování rizika – pokud například existuje velice závažné riziko, které nelze 

nijak zmenšit a vyhnutím by firma mohla přijít o velkou příležitost, lze toto riziko 

limitovat. Většinou se limituje tím, že se projekt rozdělí na několik různých fází 

a pokud by riziko nastalo, lze fázi ukončit a vyhnout se tak plnohodnotnému 

dopadu, který by nastal, pokud by projekt dále pokračoval. 
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• transfer rizika pomocí pojištění – poslední možností je zabezpečit se proti riziku 

pojištěním. Za daný poplatek se zřídí pojištění, které při vzniku rizika pokryje 

způsobené ztráty (Harrison, 2004, s. 186-187). 

Každé riziko má dále svou hodnotu. Tato hodnota se vypočte jako součin 

pravděpodobnosti, že riziko nastane, a dopadem rizika. Tato hodnota může být 

vyjádřena kvalitativně či kvantitativně. Pokud se jedná o kvantitativní vyjádření, 

pravděpodobnost je znázorněna na škále od 0-1 a dopad má hodnotu měny. Samotná 

hodnota rizika má poté ve finále taktéž hodnotu měny. Při kvalitativním vyjádření se 

většinou pracuje s malým, středním a vysokým dopadem, hodnotou 

a pravděpodobností (Doležal, 2009, a. 74). 

2.4.6 Metoda RIPRAN 

Metoda RIPRAN představuje empirickou metodu pro analýzu rizik projektů. Vychází 

z procesního pojetí analýzy rizik, chápe ji jako proces. Základ se skládá z následujících 

procesů: identifikace nebezpečí, kvantifikace rizik a reakce na rizika (Ježková, 2013, s. 

151). 

Při identifikaci nebezpečí je potřeba znázornit potenciální hrozbu, která může nastat 

a může do jisté míry ovlivnit projekt. K této hrozbě je poté zapotřebí nastínit reálný 

scénář, který by mohl nastat, pokud by k hrozbě došlo. Jedna hrozba může mít nespočet 

různých scénářů (Doležal, 2009, s. 79). 

Při kvantifikaci rizik je zapotřebí každé hrozbě a každému scénáři připojit jeho 

pravděpodobnost, velikost případných škod a vyhodnotit míru rizika. Stanovuje se tedy 

pravděpodobnost, dopad rizika a ve finále samotná hodnota rizika (Ježková, 2013, s. 

153). 

Posledním krokem je vymyslet opatření, která mají za úkol snížit celkovou hodnotu rizika 

na akceptovatelnou úroveň. Zpravidla by náklady na opatření měly být nižší než samotná 

hodnota rizika, jelikož v opačném případě by bylo výhodnější žádné opatření nedělat. Po 

zavedení opatření se vypočítají či odhadnou nové pravděpodobnosti, dopady a hodnoty 

rizika (Doležal, 2009, s. 81). 

2.4.7 Skórovací metoda s mapou rizik 

Skórovací metoda analýzy rizik (nebo také bodovací metoda) je jednodušší technikou 

analýzy rizik, vhodné především pro menší projekty nebo v časové tísni. Metoda vychází 
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ze seznamu různých nebezpečí, pro tyto nebezpečí se ohodnotí jak pravděpodobnost, tak 

její dopad, prostřednictvím bodové stupnice (většinou desetibodové). Ocenění rizika se 

poté stanoví jako součin pravděpodobnosti a skóre dopadu, rozmezí je tedy při využití 

desetibodové stupnice 1-100 (Ježková, 2013, s. 160). 

Na závěr se sestaví dvojrozměrná matice ve tvaru bodového grafu, které se také nazývá 

mapa rizik. Na ose x se nachází pravděpodobnost rizika a na ose y dopad rizika. Obě 

nabývají hodnot od 0-10 s tím, že střední hodnoty (5) rozdělují matici na 4 jednotlivé 

kvadranty (Doležal, 2009, s. 82-84). 

Tato mapa rizik je znázorněna na Obr. 5. 

 

Obr. 5: Mapa rizik (Zdroj: Doležal, 2009, s. 84) 

2.5  Shrnutí teoretických východisek práce 

Kapitola teoretická východiska práce se zabývala vymezením teoretických poznatků 

nezbytných pro analytickou a návrhovou část práce. Jelikož hlavním cílem práce je 

vytvoření plánu projektu, byla teorie zaměřena především na projektové řízení. Byly 

popsány základní náležitosti projektového řízení, jako je projekt, projektový trojimperativ 

a životní cyklus projektu. Dále byly v kapitole přiblíženy některé etapy projektu, kterými 

jsou předprojektová fáze, projektová fáze – zahájení a projektová fáze – plánování. 

Jednotlivé fáze byly doplněny o metodiky a principy, které se zde mohou využívat a které 

budou především využity v následujících kapitolách. Tato kapitola již dále neřešila 

následující fáze životního cyklu projektu, jako je projektová fáze – realizace nebo 

následná poprojektová fáze. Tyto fáze v práci již nebudou řešeny, a proto se autor rozhodl 

je nezahrnout ani do kapitoly teoretických východisek.  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část práce je částí analytickou a zabývá se studií proveditelnosti konkrétního 

podnikání, které je jádrem celého projektu, a tudíž i jádrem celé diplomové práce. 

Hlavním úkolem této části je stručně představit daná specifika podnikání, důkladně 

analyzovat daný trh, na kterém bude podnik vystupovat a dle toho dále vybrat vhodný 

produkt, který by podnik měl prodávat. Po nalezení vhodného produktu následuje výběr 

nejideálnějšího výrobce, který daný výrobek bude vyrábět.  

Dále se tato část zabývá i jednotlivými malými kroky, které jsou nezbytné pro úspěšné 

založení podniku a také pro úspěšné a detailní zpracování samotného projektu. Jedná se 

například o standartní Porterovu analýzu či analýzu SLEPT, dále analýzu různých 

možností, co se týče sídla podniku, nejvhodnější komerční banky, nejlepšího 

poskytovatele firemní domény a firemního webu, nejlepší možnosti skladování atd. 

Na závěr této kapitoly jsou shrnuty výstupy jednotlivých analýz a vyčísleny všechny 

náklady, které budou vstupovat do samotného projektu. 

Pro přehlednost je při převodu z amerického dolaru USD na českou korunu CZK použit 

fixní kurz, který byl aktuální v době vytváření této práce, který je 25,17 CZK/USD. 

3.1  Specifika konkrétního podnikání 

Aby celá analytická část dávala smysl, je potřeba alespoň stručně charakterizovat obor 

podnikání, kterým se bude podnik, který v projektu vznikne, zabývat. Samotný obor 

podnikání je relativně obyčejný, dalo by se mluvit o jednoduchém obchodu a prodeji 

zboží, dle oficiálního předmětů podnikání se jedná o výrobu, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Bude se jednat o firmu s ručením omezeným 

založenou dvěma společníky se sídlem v České republice. 

Nicméně realizace je trochu netypická. Firma bude se svým zbožím obchodovat pouze 

na největším internetovém obchodě na světě, kterým je Amazon.com, patřící firmě 

Amazon.com, inc. (dále jen Amazon.com). Firma bude tedy prodávat své zboží čistě na 

tomto portálu pod záštitou samotného Amazon.com. Existuje několik různých 

Amazon.com trhů, které jsou rozděleny geograficky a každý trh má své výhody 

a nevýhody, co se týče vhodnosti pro toto podnikání. 
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Dále firma nebude mít vlastní výrobu, což je zapříčiněno hned z několika důvodů. 

Hlavním důvodem je samotná realizace podnikání. Trh Amazon.com je velice živý 

a rychle proměnlivý, pokud má firma uspět, musí být velice flexibilní a nejlépe být 

schopna prodávat více různých produktů, které se zrovna na daném trhu prodávají. 

A jelikož je velice náročné, a především nákladné vyrábět více produktů, které spolu 

třeba ani vůbec nesouvisí, je efektivnější výrobu zprostředkovat přes jiné firmy, které se 

v daném oboru již dlouho pohybují a dokážou vyrábět velké množství diferenciovaných 

produktů v krátkém čase. Výrobci budou vybráni dle výběru produktu na portálu 

Alibaba.com, což je online platforma, kde výrobci z celého světa nabízí své produkty, 

služby a výroby na zakázku. Drtivá většina z těchto firem sídlí právě v Číně. 

3.2  Amazon.com 

Jelikož celé podnikání bude probíhat na jednom z trhů internetového giganta 

Amazon.com, je potřeba alespoň stručně analyzovat Amazon.com a porovnat jednotlivé 

jeho trhy, aby bylo možné vybrat jeden či více trhů, na které by se firma měla zaměřit. 

3.2.1 Stručná charakteristika Amazon.com 

Jak již bylo zmíněno, Amazon.com je největší internetový obchod na světě, který působí 

na několika různých trzích, které jsou geograficky rozděleny. Tento portál lze rozdělit na 

dvě hlavní části, a to na část nakupující a na část prodávající.  

Nakupující část funguje jako každý jiný internetový obchod. Zákazník si může vybrat 

jakékoli zboží a na tomto portálu ho zakoupit. Zaplatí pouze za cenu produktu a za jeho 

dopravu na požadované místo. Cena dopravy se často liší, záleží především z jakého 

Amazon.com (respektive z jakého trhu) zákazník nakupuje. Výhodou Amazon.com je 

skutečnost, že zde lze zakoupit téměř jakékoli zboží z jakéhokoli sortimentu. 

Prodávající část je ovšem druhá část mince. Zboží, které je nabízené na tomto portálu, 

není pouze zboží, které prodává samotná firma Amazon.com. Tato firma zde své zboží 

prodává, nicméně velkou část zboží prodávají cizí prodejci z celého světa. V tomto je 

Amazon.com velice odlišný od jiných internetových obchodů. Díky tomu může pokrýt 

mnohem větší škálu produktů a zároveň tak podporuje celosvětové podnikání 

a přirozenou konkurenci. Nicméně Amazon.com velice přísně reguluje nové firmy, které 

chtějí na tomto portálu prodávat. Důvod je jednoduchý, chtějí si udržet kvalitu a dobré 

jméno. Nelze sice zamezit vstupu na trh všem nekvalitním prodejcům, nicméně 
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Amazon.com vyřazuje produkty, popřípadě i prodejce na základě zákaznických 

hodnocení produktu a stížností. 

3.2.2 Identifikace hlavních trhů Amazon.com 

Jelikož se jedná o největší internetový obchod na světě a snaží se pokrýt co nejvíce zemí 

světa, rozdělil Amazon.com své působení na několik oddělených trhů, které jsou 

rozděleny dle geografického rozpoložení. Své působení rozděluje do 4 základních oblastí, 

kterými jsou: Amerika, Evropa, Asie a Pacifik a Střední východ. Každá z těchto oblastí 

je ještě dále rozdělená na jednotlivé reprezentující země. Toto rozdělení lze vidět na 

následující tabulce Tab. 1. 

Tab. 1: Rozdělení Amazon.com trhů (Zdroj: Vlastní zpracování na základě Amazon, 2020) 

Oblast 1. země 2. země 3. země 4. země 5. země 

Amerika USA Kanada Mexiko Brazílie  

Evropa Velká 

Británie 

Německo Francie Itálie Španělsko 

Asie a 

Pacifik 

Japonsko Čína Indie Austrálie  

Střední 

východ 

Spojené 

Arabské 

Emiráty 

    

Jak lze vyčíst z tabulky, Amazon.com působí prakticky na 14 různých trzích po celé zemi. 

Každý trh je jedinečný se svou jedinečnou nabídkou a svými specifickými prodejci. Toto 

rozdělení ještě více prohlubuje škálu nabízených produktů, a hlavně umožňuje lepší 

dostupnost velké mase zákazníků z celého světa. Nicméně neznamená to, že zboží 

z Amazon.com můžou nakoupit pouze obyvatelé těchto zemí. Zboží může nakoupit 

kdokoli z jakékoli země, kterou podporuje samotný prodejce a dováží do ní. Největší 

rozdíl bude ale v ceně poštovného.  

3.2.3 Analýza jednotlivých trhů Amazon.com 

Jedním z prvních a velice zásadních kroků podnikání je vybrat, na jaký trh je nejvhodnější 

se zaměřit. Amazon.com nabízí až 14 potenciálních různých trhů a každý z nich si s sebou 
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nese určité výhody a určité nevýhody. Je potřeba tyto klady a zápory identifikovat 

a ohodnotit, aby bylo možno vybrat ideální trh pro podnikání se sídlem v České republice.  

Bohužel Amazon.com nemá samostatný trh pouze pro Českou republiku a nejbližším 

sousedním trhem je Německo, což automaticky řadí tento trh do čela favoritů. Nicméně 

jednotlivé trhy jsou porovnávány dle kritérií, kterými jsou velikost trhu (populace, tržby), 

dostupnost trhu a bariéry trhu (především jazykové). 

Pro větší přehlednost a účely této práce jsou vybrány jen některé z těchto 14 trhů, ze 

kterých samotní společníci chtějí vybírat. 

USA – trh ve Spojených Státech Amerických je s přehledem největším trhem 

Amazon.com s více jak 330 milióny obyvatel, 160 miliardami dolarů čistých tržeb za rok 

2018 a bez nějakých extra bariér na vstup. Díky tak velkému množství potenciálních 

zákazníků je velká šance na úspěšný prodej produktu. Další výhodou je jednotný jazyk 

angličtina, který společníci ovládají. Nicméně na druhou stranu to také značí zdaleka 

největší konkurenci, což může mít za následek složitý výběr správného produktu. Taktéž 

doprava může být nevýhodou, jelikož poštovné do a z USA bývá relativně drahé, nicméně 

to záleží především na tom, z jaké země si firma vybere výrobce a jak bude zboží 

skladovat (skladování lze vyřešit pomocí Amazon.com skladů, které jsou téměř v každé 

zemi, navíc lze využít i jejich službu FBA, takzvanou Fulfillment by Amazon, což je ve 

zkratce služba, díky které veškerou logistiku přebírá samotný Amazon.com, o tom ale 

více v kapitole Analýza skladových možností). 

Velká Británie – velice přívětivou alternativou k trhu USA je právě trh Velké Británie. 

Tento trh je velice podobný s podobně orientovanými prodejci a zákazníky, největší 

odlišností je nicméně velikost trhu. Tento trh má okolo 66 miliónů obyvatel, což je trochu 

více jak jedna pětina trhu USA. a čisté tržby okolo 14,5 miliard dolarů za rok 2018. 

V porovnání má tedy menší poptávku, ale zároveň i menší konkurenci. Taktéž používá 

pouze jeden jazyk, kterým je angličtina, což je velký klad. Navíc i samotná doprava je 

levnější, nicméně tento fakt lze opět hodnotit až po výběru výrobce a metody skladování. 

Německo – německý trh je největším trhem Amazon.com v Evropě s 82 milióny obyvatel 

a čistými tržbami necelých 20 miliard dolarů za rok 2018. Zároveň je tento trh také 

nejblíže orientovaný České republice a nabízí tedy nejvýhodnější náklady na dopravu, 

pokud by se využilo klasické skladování bez použití FBA. Jednou z větších nevýhod je 



36 

 

jazyková bariéra, jelikož celý Amazon.com pro německý trh je čistě v němčině 

a společníci znalostí tohoto jazyka nedisponují.  

Japonsko – posledním zmíněným trhem je trh v Japonsku s počtem obyvatel kolem 126 

miliónů a čistými tržbami téměř 14 miliard dolarů za rok 2018. Tento trh je již velice 

odlišný od trhů amerických či evropských, nicméně je 4. největším Amazon.com trhem. 

S ročními tržbami je tento trh lákavý stejně, jako trh Velké Británie. Navíc obyvatelé 

Japonska mají větší tendence zaplatit za kvalitní zboží více peněz, než v průměru 

Evropané či Američané. Největším problémem je nicméně jazyková bariéra. Výhodou či 

nevýhodou by pak mohla být opět doprava, ale to taktéž záleží na vybraném způsobu 

skladování a vybraném výrobci (How to Choose Which International Amazon 

Marketplaces to Sell On, 2019). 

Pro účel práce není více trhů blíže popsáno, jelikož zbylých 10 trhů dosáhlo celkových 

čistých ročních tržeb za rok 2018 pouze 24,5 miliard dolarů a nejsou pro společníky nijak 

lákavé.  

V následující tabulce Tab. 2 je stručné srovnání 4 hlavních vytipovaných Amazon.com 

trhů 

Tab. 2: Srovnání hlavních Amazon.com trhů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Amazon.com trh Hlavní klady Hlavní zápory 

USA Suverénně největší trh 

Nejlepší vidina budoucího rozvoje 

Anglický jazyk 

Díky podobnosti lze časem rozšířit 

i na trh Velké Británie 

Největší konkurence 

Složitější výběr správného 

produktu na tak zaplněném 

trhu 

Drahá doprava (dle 

výrobce a skladování) 

Velká Británie 3. největší trh, 2. v Evropě 

Podobný trh jako americký 

Anglický jazyk 

Oproti americkému je více 

jak 10x menší (co se týče 

čistých tržeb) 

Německo 2. největší trh, 1. v Evropě 

Nejbližší trh vůči České republice 

Německý jazyk 
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Levná doprava (dle výrobce 

a skladování) 

Oproti americkému je 8x 

menší (co se týče čistých 

tržeb) 

Japonsko 4. největší trh 

Obyvatelé mají tendenci si připlatit 

za kvalitní zboží 

Japonský jazyk 

Rozdílné nákupní chování 

Oproti americkému je 11x 

menší (co se týče čistých 

tržeb) 

 

Jak lze vidět, každý trh má své klady a zápory. Z hlediska velikosti je zdaleka nejvíce 

lákavý trh USA, který je několikanásobně větší než všechny ostatní, nicméně s velikostí 

roste i konkurence. Nejbezpečnější alternativou by pak byl trh Velké Británie, který je 

takovou obdobou trhu USA, jen v menším měřítku.  

Pro účely této práce je vybrán Amazon.com trh pro USA a všechny další části se budou 

zabývat pouze ním. 

3.2.4 Analýza jednotlivých prodejních účtů na Amazon.com 

Pokud firma chce prodávat své zboží přes internetový obchod Amazon.com, musí počítat 

s řadou poplatků, nařízení a regulací. Amazon.com pro prodejní účely nabízí pouze 

2 různé prodejní účty, které se liší pouze v rozdílném způsobu zpoplatnění a přístupu 

k samotným funkcím, které Amazon.com sám nabízí. Tyto účty jsou Individual Seller 

(individuální prodejce) a Professional Seller (profesionální prodejce). 

Individual Seller – tento účet je nejlepší pro takové prodejce, kteří chtějí na Amazon.com 

začít a zatím neočekávají velké množství prodaných kusů. Při používání tohoto účtu má 

prodejce omezené některé možnosti. Mezi jedno z největších omezení patří, že tito 

prodejci nemůžou prodávat zboží ve více jak 10 různých dodatečných kategorií zboží, 

nicméně tyto kategorie jsou velice specifické a drtivá většina prodejců o nich ani 

neuvažuje. Další velká omezení jsou: omezený přístup ke statistikám prodeje na účtu 

Amazon.com, používání chytrých pomůcek při práci na svém účtu, dosažení nejlepší 

pozice na zobrazení detailu produktu nebo modifikace poštovného. Tento účet je veden 

zcela zdarma s tím, že za každý prodaný kus zboží (ať se jedná o jakýkoli sortiment za 
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jakoukoli cenu) musí vlastník účtu zaplatit 0,99 $ jako extra poplatek. K tomuto poplatku 

musí vlastník účtu dále počítat s následujícími poplatky:  

Referral fees (tzv. poplatek za doporučení) – jedná se o poplatek, který Amazon.com 

bere jako svou marži za zprostředkování prodeje cizím prodejcem na svém internetovém 

obchodě. Tento poplatek je na každý jeden kus a samotná výše poplatku se liší podle 

kategorie produktu, začínající na 5 % z prodejní ceny a rostoucí až na 20 %. Výjimkou je 

příslušenství na zboží přímo od firmy Amazon.com, která má tento poplatek na 45 %. 

Druhou výjimkou jsou veškeré prodloužené záruky a doprovodné služby, zde je poplatek 

na 96 %. Navíc u většiny těchto produktů je stanovena i minimální výše poplatku, která 

je nastavena na hodnotu 0,30 $. 

Closing fees (tzv. poplatek za uzavření) – poplatek v hodnotě 1,80 $ na všechny 

produkty z mediální kategorie (zde spadají produkty typu knihy, DVD, muzika, software, 

počítačové hry a videohry, herní konzole, herní příslušenství atd.). 

Mezi další vedlejší poplatky patří Rental Book Service Fee (poplatek za půjčení knihy) 

v hodnotě 5 $ za kus nebo Refund Administration Fee (poplatek za vrácení peněz). 

Professional Seller – na rozdíl od Individual účtu je tento účet veden zcela bez omezení 

a nabízí veškerou podporu, která je na Amazon.com k dispozici. Navíc oproti Individual 

účtu nemá extra poplatek 0,99 $ za každý prodaný kus zboží, nicméně má fixní měsíční 

poplatek ve výši 39,99 $ měsíčně. Dalo by se tedy konstatovat, že pokud prodejce plánuje 

prodat za měsíc méně kusů, než 40, vyplatí se mu z finančního hlediska sáhnout po 

Individual Seller účtu, nicméně při objemu nad 40 kusů prodaného zboží za měsíc, se 

vyplatí již Professional Seller. 

K měsíčnímu poplatku musí prodejce samozřejmě počítat i se všemi dalšími poplatky, 

které byly zmíněny u Individual Seller účtu (Amazon, 2020). 

Nejlepší variantou se nabízí do začátku zvolit účet Individual Seller (tedy do doby, než 

podnik začne prodávat). Úplně bezplatně si uživatel pak může nachystat svůj profil a vše 

potřebné k budoucímu prodeji a jakmile naskladní své zboží a začne ho nabízet k prodeji, 

může svůj účet změnit na Professional Seller (za předpokladu, že očekává větší objem 

prodeje než 40 kusů za měsíc), čímž ušetří dolar na každém prodaném kusu a dostane 

přístup do všech statistik, které Amazon.com nabízí. 
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3.3  Identifikace a výběr vhodného obecného produktu 

Aby podnikání mohlo fungovat a aby na něj bylo schopné sestavit projekt, je potřeba 

vybrat alespoň jeden produkt, který bude firmě vytvářet klíčové tržby. Nicméně tržní 

prostředí amerického Amazon.com je tak přeplněné a má tak velkou konkurenci, že je 

zapotřebí produkt vybírat velice pečlivě a při výběru brát v potaz hned několik různých 

faktorů, které mohou být klíčové při úspěchu či neúspěchu podnikání. 

3.3.1 Nejdůležitější parametry vybíraného produktu 

Nejdůležitější je zaměřit se na funkčnost produktu a na náklady, které ho budou provázet, 

dále na prodejnost, konkurenci, vyváženou prodejní cenu, možnost produkt 

personalizovat a upravovat a mimo jiné také vylepšovat.  

Co se týče funkčnosti, při obchodování přes internetový obchod je velice důležité mít 

opravdu kvalitní a málo poruchový produkt, jelikož vyřizování reklamací může být velice 

náročné a hlavně nákladné (obzvlášť na Amazon.com). Proto se společníci rozhodli 

vybírat pouze takové produkty, které v sobě nemají žádnou elektroniku, nejsou 

používány na baterky a nemohou se nějak zásadně poškodit při přepravě (tzn. žádné 

křehké zboží). 

Co se týče různých nákladů, které jsou spojeny s produktem. V prvé řadě záleží 

především na výrobních nákladech, které lze odhadnout nebo přímo nalézt na webu 

Alibaba.com. Nicméně dále jsou také důležité náklady na dopravu a skladování. 

Zpravidla čím těžší a větší produkt, tím dražší jak skladování, tak doprava. Proto se 

společníci rozhodli vybírat takové produkty, co jsou co nejlehčí (ideálně do 1 kg) a 

zároveň co nejmenší.  

Je velice důležité také vybrat produkt, po kterém je doopravdy poptávka. Na 

Amazon.com je nespočet produktů, kterých se prodá pouze pár kusů, a takovým je třeba 

se vyvarovat. Proto se ideální produkt bude vybírat také pomocí statistik samotného 

Amazon.com, podle takzvaných top 100 „Bestsellerů“ v dané kategorii, či podkategorii. 

Nicméně takový produkt musí mít i co nejmenší konkurenci, ať už ve smyslu co 

nejmenšího počtu jiných prodejců stejného či podobného produktu, tak v „síle“ 

jednotlivých prodejců. Tato síla jde ze statistik vyčíst nejlépe pomocí počtu recenzí 

daného produktu. Společníci si stanovili ideální počet recenzí u produktu v rozmezí 100-

300. 
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Dále musí být produkt flexibilní, co se týče budoucího rozšíření nebo vylepšení. Ať už se 

jedná o možnost malé změny, přidání různých barevných kombinací nebo třeba různých 

velikostí, správný produkt musí mít nějakou možnost dodatečného vývoje. 

Dále je také dobré vybírat produkt i podle jeho možné prodejní ceny. Díky různým 

poplatkům od samotného Amazon.com a především díky ceně dopravy je vhodné vybrat 

produkt tak, aby měl dobrou finální marži a počáteční náklady do podnikání nebyly 

extrémně velké. Společníci se rozhodli proto uvažovat o produktu, který se prodává 

v rozmezí od 10-60 $. 

V neposlední řadě je taktéž velice důležité vybírat produkt dle osobního pocitu 

společníků. Produkt by měl ideálně být z kategorie, v které se společníci orientují, nebo 

o kterou se alespoň zajímají, aby bylo jednodušší posoudit skutečnou kvalitu produktu 

a poté ho lépe propagovat. 

3.3.1 Srovnání vytipovaných produktů 

V této části je vyhodnoceno 11 různých produktů, které byly vybrány dle zmíněných 

kritérií v předešlé části. Parametry, které jsou srovnávány jsou: cena (reálná prodejní cena 

produktu v dolarech), zda produkt patří do top 100 bestsellerů své kategorie, váha (v 

gramech), velikost (v centimetrech), hrubý odhad počtu konkurentů se stejným nebo 

velice podobným zbožím, počet recenzí konkrétního vybraného produktu, možnost 

vývoje (na škále od 1-10, kde 1 je nejmenší možnost budoucího vývoje a 10 největší) a na 

závěr hodnocení společníků (osobní subjektivní hodnocení společníků na škále od 1-10, 

kde při 1 se produkt společníkům vůbec nelíbí a nechtějí ho prodávat a 10 je pravý opak). 

Výsledky lze vidět v následující tabulce Tab. 3. 
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Tab. 3: Srovnání vytipovaných produktů (Zdroj: Vlastní zpracování dle produktů na Amazon, 2020) 

Produkt Cena 

[$] 

TOP 100 

Bestseller 

[ano/ne] 

Váha 

[g] 

Velikost 

[cm] 

Odhad 

počtu 

konkur

entů 

[ks] 

Počet 

recenzí 

[ks] 

Vývoj 

[1-10] 

HS  

[1-10] 

Podpůrn

á rukojeť 

do auta 

15 Ano 182 17x6x3 50 + 414 3 6 

Mobilní 

držák do 

auta 

25 Ano 317 15x9x2 350 + 1157 4 5 

Kulatý 

pelech 

pro psa 

50 Ano 902 66x66x9 100 + 54 9 9 

Plyšová 

postel 

pro 

hlodavce 

18 Ano 181 23x22x1

5 

100 + 330 8 7 

Přepravk

a pro 

hlodavce 

23 Ano 770 40x23x2

3 

50 + 101 5 8 

Dětská 

obědová 

krabička 

30 Ano 283 23x18x6 200 + 983 8 7 

Masážní 

kartáč 

16 Ano 291 15x8x4 200 + 144 4 5 



42 

 

 

Vysvětlivky:  

Vývoj – myšleno jako možnost budoucího vývoje produktu 

HS – hodnocení společníků, subjektivní názor 

Jak lze vidět nelze jednoznačně určit ideální produkt z této nabídky. Proto je zapotřebí 

eliminovat některé z nich dle určitých parametrů.  

První se vyřadí všechny produkty, které mají více jak 500 recenzí nebo více jak 

200 konkurentů. V užším výběru tedy zůstaly následující produkty: Podpůrná rukojeť 

do auta, kulatý pelech pro psa, plyšová postel pro hlodavce, přepravka pro 

hlodavce a hamak pro hlodavce. Z 11 různých produktů jich zůstalo pouze 5.  

Dále se eliminují produkty, které nespadají do kategorie domácích mazlíčku, jelikož 

společníci tomuto odvětví relativně rozumí a vyznají se v něm. Tím pádem odpadá 

produkt podpůrná rukojeť do auta. 

Na závěr se produkty porovnají pouze dle možnosti budoucího vývoje a hodnocení 

společníků. Cena, hmotnost, rozměry nebo zařazení do bestselleru v tomto případě již 

nehraje roli, jelikož všechny produkty spadají do nastaveného přijatelného rozmezí. 

Závěrečné skóre produktu se tedy vypočítá dle následující rovnice: 

pro 

kočky 

Hamak 

pro 

hlodavce 

13 Ano 92 12x10x2 50 + 95 5 6 

Přenosná 

ohrada 

pro psy 

29 Ano 991 74x74x4

2 

200 + 984 3 7 

Organizé

r do 

kufrů aut 

28 Ano 648 55x42x2

6 

300 + 1587 4 7 

Dřevěný 

držák vín 

20 Ano 1132 31x13x2

6 

100 + 635 7 6 
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𝑍á𝑣ě𝑟𝑒č𝑛é 𝑠𝑘ó𝑟𝑒 = (𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑙𝑒č𝑛í𝑘ů ∗ 2) + 𝑀𝑜ž𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑣𝑜𝑗𝑒 

Tab. 4: Závěrečné skóre produktů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Produkt Závěrečné skóre 

Kulatý pelech pro psa 27 

Plyšová postel pro hlodavce 22 

Přepravka pro hlodavce 21 

Hamak pro hlodavce 17 

Dle tohoto rozdělení je vybraným produktem, který firma bude prodávat na Amazon.com 

trhu USA, kulatý pelech pro psa. Tento produkt splňuje veškerá daná kritéria, má 

největší možnost budoucího vývoje (především z designového a velikostního hlediska) 

a největší preferenci společníků. 

3.4  Identifikace nejdůležitějších parametrů při tvorbě specifického 

produktu formou výzkumu 

Díky analýze bestsellerů jednotlivých produktových kategorií a podkategorií na 

Amazon.com byl pro účel této práce a tohoto podnikání zvolen jako obecný produkt 

Kulatý pelech pro psa. Obecným produktem je momentálně nazýván z toho důvodu, 

jelikož zatím není prakticky vůbec definovaný. Společníci by sice mohli obchodovat 

s úplně identickými produkty v oblasti kulatých pelechů pro psa, které se momentálně na 

Amazon.com prodávají, nicméně v tomto případě by mohli konkurovat pouze cenou, což 

při zahájení podnikání není vůbec chytrý, ba prakticky ani reálný krok. Proto je zapotřebí 

sestavit vlastní produkt, který bude jediný svého druhu a bude svými parametry předhánět 

konkurenci, ať už by se jednalo o kvalitu, vzhled nebo třeba cenu. 

K tomuto kroku je zapotřebí co nejlépe odhadnout potřeby a zájmy potenciálních 

zákazníků, podle kterých si autor, respektive společníci mohou sestavit hrubý náčrt 

reálného produktu i se všemi detaily a funkcemi, které zákazníci požadují a vyžadují a na 

základě těchto detailů a funkcí dále vyhledat takového výrobce, který je schopen 

uspokojit těchto náročných požadavků co možná nejvíce, v ideálním případě pak úplně 

všechny. 

Rovnice 1: Výpočet závěrečného skóre produktu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Pro tento účel je zvolen kvantitativní výzkum, a to hned z několika důvodů.  

Prvním důvodem jsou samotní potenciální zákazníci. Jelikož jak samotný autor, tak 

společníci tohoto budoucího podnikání jsou původem a nyní stále žijí v České republice, 

je pro ně relativně obtížně navázat kontakt se zákazníky, kteří z drtivé většiny všichni 

bydlí na území USA.  

Dalším velice důležitým důvodem je samotný styl podnikání. Při obchodování na 

americkém Amazon.com, který má stovky miliónů potenciálních zákazníků, jde 

především o kvantitu. Kvantitativní výzkum umožňuje oslovit velký počet respondentů 

v relativně krátkém časovém období a za minimální náklady, což je pro tento účel ideální.  

3.4.1 Cíl výzkumu 

Hlavním cílem tohoto výzkumu je výhradně identifikovat potřeby a preference 

potenciálních zákazníků při výběru ideálního pelechu pro psa, aby bylo možné 

v dalším kroku definovat finální parametry požadovaného výrobku. Mezi základní 

zjišťované preference patří především zákaznické požadavky na pohodlí pelechu, design 

a celkový vzhled, údržbu, odolnost a použité materiály jak na vycpávku, tak na povrch. 

Mezi další preference patří dále velikost pelechu, jeho váha a cena a zda po něm vyžadují, 

ať je součástí designu domácnosti či nikoli.  

S tímto hlavním cílem výzkumu dále velice úzce souvisí i definovaná centrální 

výzkumná otázka, která je následující: „Jaké faktory jsou pro potenciální zákazníky 

žijící v USA klíčové při nákupu ideálního psího pelechu?“ 

Mimo hlavní cíl má tento výzkum i několik cílů dílčích. Prvním dílčím cílem je zjistit, 

kolik psů v průměru žije v jedné americké domácnosti, pokud zde žije alespoň jeden 

(tento výzkum bohužel vyřazuje všechny respondenty, respektive domácnosti, kteří psa 

nemají, proto nelze mluvit o počtu psů v průměru na jednu americkou domácnost). 

Dalším dílčím cílem je zjistit, kolik % dotázaných respondentů někdy nakupovalo na 

internetovém obchodě Amazon.com. Následujícím dílčím cílem je zjistit, kolik 

% respondentů, kteří žijí v domácnosti se psem, má alespoň jeden pelech pro psa. 

Posledním dílčím cílem je velice jednoduché zmapování profilu respondentů, kde se 

zjišťuje pouze věk a pohlaví (pohlaví, jelikož co se týče designu mají muži a ženy 

mnohdy rozdílné názory). Ostatní osobní informace respondentů jsou považovány za 

irelevantní vzhledem k potřebám výzkumu. 
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3.4.2  Metody a postupy výzkumu 

Pro účel tohoto výzkumu je vybrán, jak již bylo zmíněno, směr kvantitativní analýzy, 

a to formou strukturovaného dotazníku. Použití strukturovaného dotazníku umožňuje 

autorovi oslovit velký počet jinak těžce dosažitelných respondentů v relativně krátkém 

čase, přičemž zároveň nasbírá velice hodnotná a užitečná data, která z výzkumu 

vyžaduje. 

Prvním krokem je odhadnout velikost základního souboru. V tomto případě vychází 

autor z několika různých statistik. Dle internetového článku, napsaného na začátku roku 

2019 autorkou Karin Brulliard a autorem Scott Clement má až 48 % amerických 

domácností alespoň jednoho psa. Celkový počet amerických domácností pro rok 2019 

dále přesahuje 128,58 miliónů (Brulliard, 2019). 

Z toho vyplývá, že kolem 61,72 miliónů amerických domácností má alespoň jednoho psa. 

Dle stejného již jmenovaného článku dále vyplývá, že počet psů v amerických 

domácností je 77 miliónů, což značí, že každá domácnost, co má alespoň jednoho psa, 

má v průměru přesně 1,25 psů. Nicméně dotazník je podáván přímo jednotlivým osobám, 

které žijí v domácnosti se psem, a ne domácnostním jako celkům, proto autor finální 

počet stanovil na 65 miliónů miliónů (Brulliard, 2019).  

Se stanovenou výší základního vzorku lze nyní jednoduše spočítat minimální velikost 

vzorku, která je potřebná pro relevantní a přesně data na úrovni spolehlivosti 95 %. 

Jelikož při takhle velkých základních vzorcích se minimální velikost požadovaného 

vzorku moc neliší, je pro výpočet použit zjednodušenou rovnici s následující podobou: 

 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁 ∗ (𝑒)2
 

kde: 

n = stanovená minimální velikost vzorku 

N = celkový základní soubor 

e = požadovaná úroveň přesnosti (pro 95 % → 0,05) 

Rovnice 2: Obecný výpočet minimální velikosti vzorku (Zdroj: Israel, 2003, s. 4) 
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Samotný výpočet je pak následující: 

𝑛 =
65 000 000

1 + 65 000 000 ∗ (0,05)2
= 399,9975 ≐ 400 ks 

Ve výsledku tedy autor potřebuje alespoň 400 správně vyplněných dotazníků, aby dostal 

relevantní a správná data. 

3.4.3 Stavba a distribuce strukturovaného dotazníku 

Samotný dotazník je sepsán čistě v anglickém jazyce a je k náhledu v přílohách této práce 

jako Příloha 1. Pro účely této práce a lepší přehlednost a orientaci jsou jednotlivé otázky 

v práci v průběhu analýzy přeloženy do češtiny.  

Dotazník je tvořen celkem 12 různými otázkami. Strukturou je rozdělen na 4 rozdílné 

části. První část je tvořena dvěma otázkami, které mají čistě vyřazovací charakter. Tyto 

otázky mají zamezit, aby dotazník nebyl vyplňován respondenty, kteří nesplňují 

nastavená kritéria. Další část je již informativního charakteru a hledá odpovědi na dílčí 

cíle, tedy zjišťuje, zda respondent někdy nakupoval na Amazon.com, kolik psů má 

v domácnosti a zda vlastní nějaký pelech pro psa. Třetí část je stěžejní a má opět 

informativní charakter. Zde dotazník již zjišťuje respondentovy přesné preference při 

výběru pelechu pro psa, převážně co od takového pelechu požaduje, jaký upřednostňuje 

design a jak je obecně citlivý na jeho cenu. Poslední část už jenom velice okrajově 

zjišťuje profil respondentů. 

Dotazník byl vytvořen a publikován pomocí Google Forms a publikován přes sociální 

síť facebook.com. Autor se rozhodl pro tento způsob šíření, jelikož na sociálních sítích je 

mnoho skupin, které jsou segmentovány dle autorovy potřeby. Jedná se o skupiny, ve 

kterých jsou členové obyvatelé USA a kteří jsou majitelé psů, jako například skupiny: 

„I Love Dogs american group“, „American dog owners and lovers“ a „Dog Lovers US 

Community“. 

V těchto skupinách byl dotazník vystaven od pondělí 9.12.2019 do úterý 31.12.2019. Za 

tuto dobu dotazník vyplnilo 2 571 respondentů. Toto číslo se nicméně následně zmenšilo, 

jelikož 589 z nich neprošlo přes vyřazovací otázky, které zjišťují, zda se opravdu jedná 

o respondenta žijícím na území USA a zda má v domácnosti alespoň jednoho psa. 

Vzhledem k faktu, že dotazník byl šířen ve skupinách, kde by teoreticky všichni měli být 

Rovnice 3: Výpočet konkrétní minimální velikosti vzorku (Zdroj: Vlastní zpracování na základě Israel, 

2003, s. 4) 
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z USA a vlastnit nějakého psa, je toto číslo dost velké, nicméně za to může úskalí 

sociálních sítí. Ve finále tedy bylo nashromážděno 1 982 řádně vyplněných dotazníků. 

Toto relativně velké číslo je zapříčiněno jak faktem, že se autor snažil obepisovat všechny 

různé skupiny, tak tím, že dotazník je velice krátký a nezabere tak skoro žádný čas. 

Data získaná z těchto strukturovaných dotazníků jsou dále analyzována v následující 

podkapitole. Autor k tomu používá především bohaté funkce Excelu. 

3.4.4 Analýza dat a výsledků výzkumu 

V této kapitole jsou vyhodnocena získaná data z dotazníkového šetření. Tak jak je 

strukturně dotazník rozdělen do 4 různých částí, tak je rozdělena i tato kapitola, 

s výjimkou první části, která byla tvořená pouze z vyřazovacích otázek. Nicméně pro 

lepší návaznost práce začíná s krátkou identifikací respondentů. 

Identifikace respondentů 

Pro zmapování profilu respondentů byly v dotazníku použity poslední dvě otázky, tedy 

otázka č. 11 a č. 12. Výsledky jsou interpretovány v Grafu 1. 

 

Graf 1: Profil respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zdaleka nejčetnější věkovou skupinou jsou respondenti v rozmezí od 21-30 let. Tento 

výsledek je nicméně do značné míry ovlivněn způsobem šíření samotného dotazníku 
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a v krajních případech by mohl ovlivnit výsledky ostatních otázek, ovšem jen v malé 

míře. 

Část dotazníku zaměřená na dílčí cíle výzkumu  

Jelikož ale profil respondentů není nijak extra důležitý pro tuto problematiku, následuje 

analýza další části strukturovaného dotazníku, kde autor zjišťoval, zda respondenti již 

někdy nakupovali na Amazon.com, kolik psů mají v domácnosti a zda mají nějaký pelech 

pro psa. 

 

Graf 2: Výsledky, zda respondenti někdy nakupovali na Amazon.com (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Díky otázce č. 3 „Have you ever bought anything on Amazon.com?“ (přeloženo Koupil/a 

jste někdy něco na Amazon.com?), která je znázorněna na Grafu 2 bylo zjištěno, že téměř 

70 % respondentů, kteří vyplnili dotazník, alespoň jednou nakupovali na Amazon.com. 

Toto je velice úctyhodné číslo vzhledem k tomu, že dotazník byl čistě orientovaný na 

segment respondentů, kteří žijí v USA a zároveň vlastní psa, a ne na cokoli spojeného se 

samotným Amazon.com. Tento výsledek dokazuje, že samotný internetový obchod je 

v USA velice populární, což je pro podnikání velmi pozitivní zjištění. 
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Graf 3: Rozdělení respondentů dle počtu psů v domácnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z otázky č. 4 „How many dogs do you have in your household?“ (přeloženo Kolik psů 

máte v domácnosti?), znázorněna Grafem 3 vyplynulo, že 63,82 % respondentů mají 

právě jednoho psa. Průměrně to pak vychází přibližně na 1,45 psů na jednu domácnost, 

která má alespoň jednoho psa. Tento průměr je nicméně trochu zkreslený, jelikož 

odpověď „d“ zněla více než 3 psi, což může znamenat jakýkoli počet psů větších než 3. 

Když ale číslo porovnáme s číslem, které bylo vypočítané pomocí statistik získaných 

z článku Karin Brulliard a Scott Clement, jež vyšlo 1,25 psů na domácnost, je relativně 

o dost vyšší. 

 

Graf 4: Výsledky, zda mají respondenti pelech pro psa (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf 4 dále znázorňuje výsledky na otázku č. 5 „Does your dog have any kind of dog 

bed?“ (přeloženo Má váš pes jakýkoli typ pelechu pro psa?). Celých 85,32 % respondentů 

uvedlo, že nějaký pelech mají, což je velice vysoké číslo, jelikož je třeba brát v potaz fakt, 

že se jedná jak o psy, kteří žijí vevnitř, tak zároveň i o ty, kteří žijí venku v boudě. 

Část dotazníku zaměřená na hlavní cíl výzkumu 

Touto otázkou končí předposlední část dotazníku a následuje poslední a zároveň 

nejpodstatnější část, která již zkoumá samotný hlavní cíl výzkumu, kterým jsou 

preference respondentů, co se týče pelechů pro psy. 

Tato stěžejní část obsahuje 5 různých otázek, které jsou postupně vyhodnocovány 

v následujících grafech. 

 

Graf 5: Kolik peněz jsou respondenti ochotni zaplatit (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Otázka č. 6 „What is the highest acceptable price you'd be willing to pay for a dog bed?“ 

(přeloženo Jaká je nejvyšší přijatelná cena, kterou jste ochoten/ochotna zaplatit za pelech 

pro psa?) je znázorněna Grafem 5. Většina respondentů (37,59 %) je ochotna zaplatit za 

jeden pelech pro psa 31-40 $ dolarů, což je v přepočtu na české koruny přibližně 703-

907 Kč. Nicméně velká část (31,48 %) je ochotna zaplatit 41-50 $ (v přepočtu 930-

1133 Kč), což již spadá do cenové relace, ve které se pohyboval prvotní produkt, použitý 
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při analýze výběru obecného produktu pomocí statistik Amazon.com, který měl cenu 

50 $. Sice toto rozmezí není nejčetnější, nicméně jedná se téměř o třetinu celkových 

respondentů a navíc dalších 10,65 % jich uvedlo, že jsou ochotni zaplatit ještě více jak 

50 $, což počet potenciálních zákazníků, pokud by se produkt prodával za stejnou cenu 

50 $, jako prvotní obecný produkt, ještě zvýší.  

Graf 6 na následující straně dále znázorňuje výsledky otázky č. 6 „Imagine you are about 

to buy round dog bed. Which size would you probably buy? (it's the size of the diameter 

and it's in inches; the size is for the whole dog bed even with edges)“ [přeloženo 

Představte si, že kupujete kulatý pelech pro psa. Jakou velikost byste pravděpodobně 

koupili? (velikost je v palcích a znázorňuje průměr; velikost je pro celý pelech včetně 

okrajů)]. Velikost hraje velice důležitou roli, jelikož z finanční důvodů je rozumné pro 

začátek takového podnikání přes externí výrobu vybrat nejlépe jeden rozměr a v případě 

úspěchu a dalšího zájmu postupně přidávat rozměry další. Výsledky jsou relativně 

vyrovnané, což znamená, že společníci mohou vybrat jakýkoli rozumný rozměr, pokud 

budou začínat pouze s jedním. Ideální by bylo asi cokoli do 40 palců, což je v přepočtu 

101,6 cm. Po větších rozměrech poptávka již trochu klesá, a hlavně celkem rychle narůstá 

jak výrobní, tak přepravní a skladovací cena. 

 

Graf 6: Jakou velikost pelechu respondenti preferují (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nejdůležitější a nejhodnotnější otázka celého strukturovaného dotazníku je otázka číslo 

8 „Please assign score to following aspects on the scale of 1-10 (where 1 is the lowest 
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and 10 is the highest) according to your opinion on the importance of that aspect in 

choosing the right dog bed – comfort/convenience, look/appearence, easy to wash, 

resistence, material of the bed’s surface, material of the bed’s filling, weight, size, price“ 

[přeloženo Prosím ohodnoťte následující aspekty na škále od 1-10 (kde 1 je nejmenší 

a 10 největší) podle vašeho názoru na důležitost aspektu při výběru správného pelechu 

pro psa – pohodlnost, vzhled, snadnost čištění, odolnost, materiál povrchu pelechu, 

materiál vycpávky pelechu, váha, velikost, cena] a je znázorněna grafem 7. Jasně vyplývá, 

že nejdůležitějším aspektem při výběru pelechu je pro respondenty pohodlnost, která na 

škále získala hodnocení v průměru 9,07. V závěsu je pak velikost s hodnocením 8,20 

(která ovšem každému vyhovuje jiná) a poté jsou velice blízko u sebe další tři parametry, 

kterými jsou vzhled (7,05), snadnost čištění (7,45) a odolnost (7,47). Méně důležitý je 

pro respondenty pak materiál povrchu pelechu (6,56), materiál vycpávky pelechu (5,53) 

a nejméně důležitá je pak váha (3,50). Samotné ceně respondenti taktéž nedávají moc 

velkou váhu (5,72), dle výsledků by se dalo říct, že jsou ochotni si připlatit za kvalitní 

výrobek, který bude splňovat jejich požadavky. 

 

Graf 7: Průměrné hodnocení parametrů pelechu pro psa (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Z těchto informací vyplývá, že ideální pelech pro psa by měl být co nejvíce pohodlný 

(což je ovlivněno především materiálem a zpracováním), dále odolný (ovlivněno 

materiálem a kvalitou výroby), snadno čistitelný (opět především materiál a způsob 

zpracování, lze to usnadnit rozložitelnosti určitých částí, pro jednodušší praní), měl by 

mít hezký design (což je hodně subjektivní) a vyroben z kvalitních materiálů.  

Poslední dvě otázky zjišťují především preference, co se týče samotného designu pelechu. 

Jelikož design je velice subjektivní a na trhu, jakým jsou pelechy pro psy, hlavním 

způsobem, jak produkt diferenciovat, stojí za to zjistit o něm trochu více.  

 

Graf 8: Pelech jako designový prvek domácnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Graf 9: Obyčejný či extravagantní design (Zdroj: Vlastní zpracování) 

38,04%

61,96%

Vybíráte pelech tak, aby byl použit jako designový 

prvek vaší domácnosti?

a) Ano b) Ne

54,69%
45,31%

Máte raději jednoduchý obyčejný design nebo více 

extravagantní?

a) Simple ordinary design b) More extravagant one



54 

 

Graf 8 znázorňuje otázku číslo 9 „When choosing the right dog bed, do you intent to use 

it as a design element of your household?“ (Při výběru toho správného pelechu pro psa, 

máte v úmyslu jej použít jako designový element vaší domácnosti?) a dle výsledků celých 

38,04 % respondentů chce, aby byl pelech zároveň i designovým prvkem jejich 

domácnosti, což mnohdy znamená, aby jim zkrátka ladil. U takových zákazníků je velká 

pravděpodobnost, že se jim daný design zkrátka nebude hodit.  

Graf číslo 10 zpracovává poslední otázku strukturovaného dotazníku, kterou je otázka 

číslo 10 „When choosing the right dog bed, do you prefer simple ordinary design or more 

extravagant one?“ (přeloženo Při výběru toho správného pelechu pro psa, preferujete 

jednoduchý obyčejný design nebo více extravagantní?). Tato otázka má za úkol zjistit, do 

jaké míry respondenti snáší extravagantní motivy a designy. Celých 45,31 % z nich 

upřednostňuje zajímavější netypické designy více než jednoduché obyčejné. Toto zjištění 

podporuje možnost přijít na trh s netypickým designem, který zaujme na první pohled 

a zároveň bude mít výhodu před konkurencí v jeho jedinečnosti.  

3.4.5 Shrnutí a výsledky výzkumu  

Díky dotazníkovému šetření autor získal relevantní informace, které mu pomohou při 

návrhu ideálního kulatého pelechu pro psa. Z výsledků je patrné, že takový pelech by měl 

být především pohodlný, odolný, lehce čistitelný s atraktivním designem a vyroben 

z kvalitních materiálů. Prodejní cena by se měla nejlépe pohybovat v rozmezí od 31-50 $, 

velikost není až tak relevantní a potenciální zákazníci mají rádi jak klasický jednoduchý 

design, tak extravagantní. Tímto byl tedy naplněn hlavní cíl výzkumu a zároveň i 

odpovězeno na centrální výzkumnou otázku. Jednotlivé dílčí cíle byly taktéž naplněny s 

nejzajímavějším zjištěním, že téměř 70 % dotázaných Američanů někdy nakoupilo zboží 

na Amazon.com. 

Pro účely práce se autor, respektive společníci rozhodli jít cestou diverzifikace a odlišit 

se od konkurence na trhu jedinečným extravagantním designem, jelikož je to 

nejjednodušší a nejefektivnější způsob, jak na současném trhu získat svou pozici. Navíc 

dle zjištění budou mít stále dostatečně velkou základnu potenciálních zákazníků, kteří 

mají tento typ designu raději. Mimo designu se dále zaměří na všechny relevantní 

vlastnosti, které potenciální zákazníci vyžadují, aby produkt na trhu obstál v co nejvíce 

směrech.  
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3.5  Identifikace a výběr vhodných kandidátů na výrobce produktu 

Dalším krokem po výběru obecného produktu a definování jeho parametrů je výběr 

vhodného prodejce, který bude produkt na zakázku vyrábět. Jak již bylo zmíněno, v této 

práci se vhodní výrobci hledají na webu Alibaba.com, který je určen přímo pro takovéto 

situace. Jedná se o web, kde se nachází výrobci z celého světa (z velké části z Číny 

a USA) a nabízejí své služby a výrobky ostatním firmám, které si nemohou produkt 

vyrobit sami nebo je to pro ně zkrátka ekonomicky výhodnější. Samotný web dále 

zajišťuje ochranu kvality a záruku doručení zboží a umožňuje zákazníkům jednoduše 

navázat a udržovat kontakt s jednotlivými výrobci. 

Jelikož výrobců různých kulatých pelechů pro psa je zde opravdu nespočet, je vhodné 

opět vytipovat několik nejzajímavějších firem a z nich dále vybírat. Výstupem této 

kapitoly poté bude vybraný jeden nejlepší výrobce a dva jeho náhradníci, jako pojistka, 

kdyby v průběhu vyjednávání daný výrobce nějakým způsobem odmítl spolupráci nebo 

změnil požadavky.  

3.5.1 Klíčové parametry pro volbu výrobce  

Pro zvolený produkt této práce, kterým je kulatý pelech pro psa s unikátním designem, je 

vybráno hned několik klíčových parametrů, podle kterých se definují a porovnávají 

jednotliví výrobci. Mezi tyto parametry patří: 

• výrobní cena – cena je stěžejním parametrem výběru, jelikož je největším 

nákladem a přímo ovlivní finální ziskovost. Cena jednotlivých výrobců se 

kvantitativně liší, tedy zpravidla s rostoucím množstvím klesá výrobní cena. Aby 

se dalo jednoduše porovnávat jednotlivé výrobce, uvažuje se cena, kterou nabízí 

při objednání 300 kusů zboží. Je nutno ale brát v potaz, že finální cena se může 

lišit, jelikož bude pouze odvozena od typově podobného produktu, který firma 

nabízí. 

• možnost personalizace a vlastního designu – tento parametr je vyžadován od 

každého výrobce, jelikož produkt této práce bude unikátní, tedy na zakázku, 

a proto musí být schopna firma tuto službu poskytnout. 

• minimální počet kusů v jedné objednávce (MOQ – minimum order quantity) 

– jelikož výrobci na Alibaba.com vydělávají především na velkých odběrech, mají 

někteří z nich nastaven celkem vysoký minimální počet kusů na jednu 
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objednávku, což může být velká komplikace (především z hlediska nákladů 

a rizikovosti) pro nově vzniklou firmu, která se teprve snaží prosadit na trhu. 

Upřednostňují se proto výrobci, kteří mají MOQ co nejmenší. 

• výrobní kapacita výrobce [1 měsíc] – tento parametr udává, kolik kusů produktu 

je schopen výrobce vyrobit za daný časový interval (v tomto případě 1 měsíc). 

Důležitost parametru spočívá hlavně v budoucím rozvoji, je nezbytné, aby byl 

výrobce schopný vyrábět dostatečné množství, pokud by se produkt na trhu usadil 

a stal se populárním. 

• doba výroby prototypu – jednoznačně určený parametr, poukazuje na výkonnost 

výrobce. Preferována co nejkratší doba výroby. 

• plnění termínů dodání [%] (on-time delivery rate) – web Alibaba.com velice 

úzce dohlíží na aktivity jak výrobců, tak ostatních firem, díky čemuž jsou pro 

každého z nich zpracovány relevantní statistiky, které mají pomoct potenciálním 

zákazníkům při výběru ideálního výrobce. Jednou z těchto statistik je právě plnění 

termínů dodání, tedy do jaké míry výrobce plní dohodnuté termíny dodávek zboží. 

• reakce výrobce na komunikace [%] (response rate) – mezi další statistiky patří 

takzvaný response rate. Jedná se o hodnotu, která udává, do jaké míry daný 

výrobce odpovídá na zprávy, tedy jak moc je komunikativní. Jelikož veškerá 

komunikace bude převážně pomocí zpráv a e-mailů, je nezbytné, aby daný 

výrobce byl co nejvíce komunikativní. 

• kvalita výrobních materiálů [1-10] – dalším velice důležitým parametrem je 

kvalita materiálů, které daný výrobce používá. Jelikož vybraný produkt musí 

obstát na trhu proti konkurenci, je zapotřebí vybrat takového výrobce, který 

využívá co nejkvalitnější materiály. Ve srovnávací tabulce je kvalita ohodnocena 

na škále od 1-10 (kde 1 je nejnižší kvalita, 10 je nejvyšší). 

• celkové hodnocení výrobce [1-5] – jelikož v drtivém množství případů nelze 

jednotlivé výrobce navštívit osobně a zjistit, jací doopravdy jsou, je proto velice 

důležité alespoň sledovat celkové hodnocení, které dávají výrobci samotní 

zákazníci. Většinou se jedná o hodnocení kvality výrobků, komunikace 

a profesionality výrobce. Ve srovnávací tabulce je hodnocení na škále od 1-5 (kde 

1 je nejnižší hodnocení, 5 je nejvyšší). Tato škála je identická se škálou samotného 

webu Alibaba.com. 
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• země výrobce – parametr, který má vliv především na dopravní náklady. 

• kvalita komunikace [1-10] – tento parametr je velice zásadní. Jedná se 

o schopnost výrobce komunikovat ve společném jazyce (v tomto případě v jazyce 

anglickém). Protože se převážně jedná o výrobce z Číny, mnohdy se stává, že 

obchodní zástupci, kteří firmu zastupují, nemají angličtinu na takové úrovni, aby 

byla zaručena potřebná profesionalita konverzace. S výrobci, kteří se neumí 

dostatečně vyjadřovat v anglickém jazyce, je pak velice komplikované dohodnout 

se na parametrech nového výrobku a všech požadavcích, které výrobek musí 

splňovat. Tento parametr je vyhodnocován na základě osobní zkušenosti autora 

práce, který jednotlivé výrobce pomocí webu Alibaba.com kontaktoval 

a zjišťoval potřebné informace k zajištění potenciální budoucí spolupráci. Ve 

srovnávací tabulce je ohodnocen na škále od 1-10 (kde 1 je nejnižší kvalita, 10 je 

nejvyšší) 

Pro vytipování co nejvhodnějších výrobců byl použit produkt, který byl využit jako 

základ pro hodnocení produktů pomocí Amazon.com, tedy kulatý pelech pro psa. Byli 

vybráni právě ti výrobci, kteří vyrábí přesně stejný produkt či velice podobný, aby se 

zajistilo, že jsou schopni daný typ výrobku kvalitně vyrobit (Alibaba, 2020) 

3.5.2 Srovnání jednotlivých výrobců 

Pro zachování diskrétnosti nejsou zveřejněny názvy jednotlivých výrobních firem, jsou 

pouze označovány jako Výrobce 1, Výrobce 2 atd. Srovnání jednotlivých firem dle 

vybraných parametrů lze vidět na následující tabulce Tab. 5. 

Tab. 5: Srovnání jednotlivých výrobců (Zdroj: Vlastní zpracování dle Alibaba, 2020) 

Číslo 

výrobce 

1 2 3 4 5 6 

Výrobní 

cena 300 ks  

6,50 $ 8,50 $ 6,30 $ 6,20 $ 6,99 $ 5,80 $ 

MOQ 25 ks 50 ks 10 ks 100 ks 25 ks 500 ks 

Měsíční 

kapacita 

25 000 ks 5 000 ks 95 000 ks 2 000 ks 50 000 ks 80 000 ks 
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Doba 

výroby 

prototypu 

7 dní 10 dní 7 dní 10 dní 7 dní 7 dní 

Plnění 

termínů 

74,6 % 85,1 % 90,3 % 42,9 % 73,9 % 92,4 % 

Response 

rate 

92,4 % 82,7 % 94,5 % 71,4 % 78,9 % 69,5 % 

Kvalita 

materiálů 

8 7 8 8 8 8 

Hodnocení  4,8 4,3 4,9 5 4,8 4,7 

Země Čína USA Čína Čína Čína Čína 

Kvalita 

komunikace 

8 9 8 3 6 5 

 

Do úzkého výběru potenciálních výrobců se dostalo právě 6 firem, 5 z nich jsou právě 

z Číny. Všichni tito výrobci jsou si velice podobní, především pak v kvalitě používaných 

materiálů, které používají všichni až na Američany totožné, a v době výroby prototypu, 

která se pohybuje mezi 7-10 dny. 

Při zhodnocení jednotlivých sledovaných parametrů, cenová relace je poměrně vyvážená 

s tím, že nejvyšší cenu nabízí právě jediný výrobce z USA. Nejnižší pak Výrobce č. 6. 

U MOQ (minimální velikost objednávky) ovšem nastává první problém, Výrobce č. 6 

požaduje minimálně 500 kusů na jednu objednávku, což je až moc na první zkušební 

várku.  

Měsíční kapacity mají všichni výrobci relativně vysoké, problémem by mohl být Výrobce 

č. 4, který dokáže vyrobit pouze 2000 ks měsíčně. Toto číslo je i tak relativně vysoké 

a v dohledné budoucnosti by mělo být dostačující. 

Značné rozdíly lze vidět u plnění termínů a response rate. Zde si na tom celkově nejlépe 

vede Výrobce č. 3, naopak Výrobce č. 4 má relativně nízkou hodnotu plnění termínů, což 

by mohlo zkomplikovat dodávky. 
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Samotné celkové hodnocení výrobců zákazníky je taktéž velice vyrovnané. Nicméně 

kvalita komunikace byla u jednotlivých výrobců velice odlišná. Bohužel kvalita 

anglického jazyka Výrobce č. 4 byla na tak špatné úrovni, že téměř znemožnila jakoukoli 

domluvu, natož vývoj nového produktu dle specifikace. O moc lépe na tom nebyl ani 

Výrobce č. 6. Naopak Výrobce č. 1 a č. 3 měli kvalitu komunikace na velice vysoké 

úrovni, téměř tak dobré, jako výrobce z USA. 

V průběhu byl tedy eliminován Výrobce č. 6, který má až moc vysoký minimální počet 

kusů na objednávku a Výrobce č. 4, se kterým nebylo možno komunikovat. Favoritem je 

Výrobce č. 1 a č. 3, nicméně Výrobce č. 3 disponuje lepší cenou, vyšší kapacitou a lepším 

plněním termínů. Z těchto důvodů je Výrobce č. 3 zvolen hlavním výrobcem, se kterým 

se bude dále jednat. Výrobce č. 1 se poté stává prvním náhradníkem, pokud by se 

nezajistila spolupráce s č. 3. Dalším náhradníkem je pak Výrobce č. 5 a potenciálním 

i Výrobce č. 2 (z USA), který má ovšem oproti ostatním vysokou výrobní cenu. Tato 

cenová odchylka by ale mohla být zredukována náklady na dopravu, nicméně tu záleží 

především na výběru metody skladování. 

Vybraným výrobcem se tedy stává Výrobce č. 3. Zástupcem pak Výrobce č. 1 

a popřípadě Výrobce č. 5 a č. 2. 

Výrobce č. 3 (ostatní výrobci mají cenu zpravidla velice podobnou) si dále účtuje za 

výrobu úplně nového prototypu částku 110 $, která pokryje náklady na výrobu formy. 

Za výrobu formy na logo si dále účtuje částku 20 $.  

Při využití express dopravy (výhodné při objednání např. prototypu) si účtují 80 $ 

a zásilka dorazí na místo určení zpravidla do 7 pracovních dnů. 

Samotní výrobci taktéž zprostředkovávají dopravu na místo určení, tito vybraní zástupci 

si za expedici zboží z Číny do USA účtují 1 $ na 1 kg zboží.  

3.6  Porterův model pěti sil 

Jelikož je již vybrán trh, na kterém bude nově vzniklá firma pomocí projektu působit, 

a zároveň i produkt a výrobce, je vhodné použít Porterovu analýzu konkurenční pozice 

firmy v odvětví, aby se zmapovaly faktory, které mohou a budou ovlivňovat vyjednávací 

pozici firmy.  
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3.6.1 Konkurence v odvětví – stávající konkurenti 

Jelikož se jedná o podnikání na americkém Amazon.com, stávající konkurence je 

obrovská. I když výběr produktu spočíval do určité míry i na hrubém odhadu počtu 

konkurentů a oproti ostatním produktům toto číslo nebylo až tak velké, stále je zde více 

jak 100 různých přímých konkurentů, které nabízí typově stejný produkt, kterým tedy je 

kulatý pelech pro psa. Mnozí z těchto konkurentů jsou na trhu již delší dobu (rok a déle) 

a jejich sortiment je tvořen více různými diferencovanými produkty, čímž mají relativně 

silné postavení na daném trhu. Nicméně většina ze zbylých konkurentů jsou nováčci, kteří 

mají jeden vlajkový produkt a snaží se na trhu prorazit. Mnozí konkurenti si konkurují 

pouze cenou, jsou i takoví, kteří prodávají naprosto stejný produkt, jen s jiným logem 

firmy a za odlišnou cenu. Zbytek konkurentů sází na diferenciaci a nabízí různé designy, 

kterými se chtějí odlišit. Nicméně na tomto velice úzkém trhu (trh kulatých pelechů pro 

psy na americkém Amazon.com) momentálně neexistuje žádný dominantní leader, který 

by měl většinový podíl. A i přes velký počet konkurentů nabízejících velice širokou škálu 

produktů jsou zde slabá místa, která by šla zaplnit, převážně v nabídce různých 

atypických designů, jelikož potenciálních zákazníků s různými preferencemi je zde 

opravdu mnoho. 

3.6.2 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Taktéž hrozba vstupu nových konkurentů na trh s kulatými pelechy pro psy je relativně 

vysoká. Bariéry na vstup na tento Amazon.com trh jsou minimální, nový potenciální 

prodejce nemusí ani zakládat firmu či vlastnit vlastní výrobu. Stačí když splní určité 

požadavky dané Amazon.com, které jsou nezbytné pro schválení a zahájení prodeje 

a sežene si výrobce/dodavatele, který mu dodá produkt. Samotná informovanost taktéž 

není problém, veškeré nezbytné informace pro vstup na tento trh jsou volně dostupné 

a lehce dohledatelné na samotném webu Amazon.com, který se tímto snaží podporovat 

a povzbuzovat nové podnikatele. I co se týče výše nákladů je vstup relativně jednoduchý, 

největší část nákladů pokryje samotná koupě (popřípadě výroba) produktu, což je v tomto 

případě okolo 5-15 $ na kus, zbytek padne především na logistiku a marketing. Pokud by 

prodejce začal s minimálním objemem, mohlo by mu bohatě stačit na rozjezd 3 000 $, 

což je v přepočtu kolem 68 000 Kč. Navíc díky službě FBA (viz. podkapitola Fulfillment 

by Amazon) lze přenechat veškerou logistiku spojenou s nákupem a prodejem na 

samotném Amazon.com, což začínajícímu prodejci velice usnadní práci.  
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Jedinou překážkou pro nové konkurenty může být počáteční boj o místo na trhu, jelikož 

zajetí konkurenti již obchodují s mnohem většími objemy, což zpravidla znamená, že 

produkty nakupují díky množstevním slevám za nižší náklady a mají tak vyšší finální 

marži. Proto by noví prodejci, kteří nedisponují velkým kapitálem, měli jít spíše cestou 

diferenciace a vyšších prodejních cen. 

3.6.3 Hrozba substitutů 

Pokud se bere cílový trh, na kterém bude firma podnikat, jako velice specifický trh pouze 

s kulatými pelechy pro psy, dá se konstatovat, že hlavním přímým substitutem jsou poté 

všechny ostatní nekulaté pelechy pro psy. Pokud trh kulatých pelechů pro psy má více 

jak 100 různých konkurentů na Amazon.com, konkurentů pro obecně jakékoli pelechy 

pro psy jsou tisíce. Zde je již čistě na zákazníkovi, zda opravdu preferuje kulatý tvar, či 

se ohlíží po jiných parametrech produktu a na tvaru mu nesejde. Nicméně v tomto ohledu 

je hrozba substitutů taktéž velice vysoká. Mezi další substituty zde mohou patřit dále 

veškeré ostatní pelechy pro ostatní domácí zvířata, jako například kočky či všemožné 

hlodavce. Mezi vzdálenější substituty pak mohou patřit samotné matrace nebo deky, které 

mohou v určitých případech sloužit stejně, jako daný kulatý pelech pro psa. Všech těchto 

substitutů je na americkém trhu Amazon.com nespočet. A jelikož je bariéry na vstup 

jakéhokoli takového substitutu jsou minimální, je i hrozba vstupu nových substitutů velká 

a je třeba s ní do budoucna počítat.  

3.6.4 Vyjednávací síla zákazníků 

Taktéž vyjednávací síla zákazníků je poměrně velká a příčinou je hned několik faktorů. 

Na trhu je mnoho různých prodejců s různými produkty za různou cenu, tedy zákazník si 

může vybrat produkt, který mu pasuje na míru či mu více vyhovuje cenou. Do značné 

míry sice záleží na tom, zda se zákazník spíše řídí domněnkou, že vyšší cena znamená 

zpravidla vyšší kvalitu, či se řídí pravidlem čím nižší cena, tím lákavější produkt. Dále 

mají zákazníci velice snadný přístup k veškerým nezbytným informacím o produktech, 

takže si dokážou sami udělat obrázek o tom, co by správný produkt měl obsahovat 

a splňovat a jakou cenu by s daným vybavením měl přibližně stát. Nicméně tuto sílu 

redukuje fakt, že celý trh má desítky miliónů potenciálních zákazníků, takže o ně není 

velká nouze. Vyjednávací sílu může do jisté míry ovlivnit i fakt, že produkty nakupují 

koncoví zákazníci a ne firmy, tudíž většina zákazníků si produkt zakoupí jednou 

a převážně pouze jeden či pár kusů. Je jen velice nepravděpodobné, že by se objevil 
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nějaký stěžejní zákazník, který by tvořil velké procento celkového objemu prodeje, a měl 

tak určitou sílu si diktovat podmínky a popřípadě požadovat specifické množstevní či 

věrnostní slevy pod hrozbou odchodu ke konkurenci. 

3.6.5 Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů je naopak relativně nízká. Za dodavatele se v tomto případě 

považují všechny výrobní firmy, které mohou vyrobit daný produkt (kulatý pelech pro 

psa) na zakázku dle specifických požadavků. Jenom na samotném webu Alibaba.com 

jsou stovky různých výrobních firem (převážně z Číny), které se specializují na výrobu 

pelechů pro psy, z čehož většina z nich vyrábí všechny různé tvary, mezi které patří 

i kulaté pelechy. Tyto firmy si většinou konkurují navzájem cenou a kvalitou služeb 

a výroby, což vytváří příznivé podmínky pro zákazníky, v tomto případě pro společníky 

nově vzniklé firmy. Dále je většina z těchto firem velice flexibilních a podporují výrobu 

na zakázku dle vlastního designu, což znamená, že drtivá většina z těchto firem dokáže 

vyrobit to, co zákazník požaduje. Proto žádná z těchto firem nedisponuje konkurenční 

výhodou nad ostatními. Nicméně jednou z vyjednávacích sil dodavatelů je různá cena pro 

různý odbyt zboží. Pro zákazníky (firmy), které berou pouze malý objem produktů, 

automaticky výrobci nastavují vyšší prodejní cenu, která se s narůstajícím objemem do 

určité míry snižuje.  

3.6.6 Shrnutí Porterovy analýzy 

Pro podnikání na americkém Amazon.com trhu s kulatými pelechy pro psa je velice velká 

konkurence, ať už stávajících konkurentů, potenciálně nových konkurentů nebo 

konkurentů se substitučním produktem. Nicméně na velice úzkém trhu, kterým je trh 

kulatých pelechů pro psy, neexistuje doposud žádný dominantní prodejce. Je zde 

i relativně velká vyjednávací síla zákazníků, nicméně všechny tyto fakty jsou do jisté 

míry redukovány obrovským objemem potenciálních zákazníků, kteří se na daném trhu 

pohybují, protože pro úspěšné nastartování podnikání bohatě stačí zaujmout pár set či pár 

tisíc zákazníků a není zapotřebí hned získat žádný extra velký podíl na trhu.  

3.7  SLEPT analýza 

Jako další analýza je vybrána analýza SLEPT, která popisuje okolní prostředí, které může 

mít určitý vliv a dopad na projekt, tedy na zvolené podnikání. Jelikož podnikání na 
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americkém Amazon.com zahrnuje zákazníky z celého území USA, je analýza SLEPT 

použita právě na USA jako celek se zaměřením na Amazon.com. 

3.7.1 Sociální faktory 

USA má s počtem 330,18 miliónů obyvatel třetí největší populaci na světě. V roce 2019 

dle webu statista.com nakupovalo na internetovém obchodě Amazon.com 150,6 miliónů 

Američanů pomocí mobilní aplikace, což navíc není ani finální počet, jelikož ne každý 

Američan, který nakupoval na Amazon.com, musel nutně použít aplikaci (United States 

Population, 2020). 

Z výzkumu bylo dále zjištěno, že 69,98 % dotázaných respondentů již na Amazon.com 

někdy nakupovalo, sice je to zjištění pouze od 1 982 respondentů, nicméně lze si podle 

toho udělat přibližný odhad. V přepočtu by se celkově jednalo o 231,06 miliónů 

Američanů. Dá se tedy přepokládat, že skutečný počet Američanů, nakupujících na 

Amazon.com je přibližně v rozmezí od 150,6 do 231,06 miliónů.  

Dále zhruba 61,72 miliónů amerických domácností má alespoň 1 psa (viz. kapitola 

Metody a postupy výzkumu) a právě tyto domácnosti budou hlavními potenciálními 

zákazníky daného podnikání, za předpokladu, že nakupují na Amazon.com. (Brulliard, 

2019).  

3.7.2 Legislativní faktory 

Jelikož firma bude mít sídlo v České republice a bude zde i odvádět daně, je nutné zmínit 

i zákony, kterými se taková společnost s.r.o. musí na území České republiky řídit.  

Jako každá společnost se musí řídit zákonem č. 90/2012 Sb – zákon o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále musí splňovat 

předpis č. 455/1991 Sb. o živnostenském zákonu, zákon o účetnictví daný předpisem 

č. 563/1991 Sb. a také při překročení výše obratu 1 000 000 Kč za 12 nebo méně 

kalendářních měsíců jdoucích po sobě paragraf 6 zákonu č. 235/2004 Sb o dani z přidané 

hodnoty (Zákony pro lidi, 2020). 

USA má zákony své, nicméně v mnoha případech velice podobné. Jelikož ale samotný 

Amazon.com musí splňovat předpoklady amerických zákonů, stačí při podnikání pomocí 

tohoto internetového obchodu splňovat zásady a požadavky vyžadované samotným 

Amazon.com. Největší váhu má především samotný produkt, je nutné zajistit bezpečnost 



64 

 

pro uživatele a blízké okolí při jeho využívání, které musí zajistit samotní výrobci na 

Alibaba.com, jelikož i oni mají povinnost vyrábět produkty, které bezpečnost neohrožují. 

3.7.3 Ekonomické faktory 

Hrubý domácí produkt USA byl za rok dle webu statista.com ve výši 20,50 biliónů dolarů 

za rok 2018, s HDP na obyvatele okolo 60 000 dolarů. Nicméně zadluženost USA se 

vyšplhala až na 21,52 biliónů dolarů. Meziroční vývoj HDP zaznamenal růst o 2,9 %, 

míra inflace byla na hodnotě 2,1 % a nezaměstnanost na 3,9 % (Gross domestic product 

(GDP) of the United States from 1990 to 2019, 2020). 

Samotný americký trh Amazon.com zaznamenal v roce 2018 čisté tržby v hodnotě 160 

miliard dolarů. 

Nicméně investoři byli v obavách, že ke konci roku 2019 přijde do USA období 

ekonomické recese, která nakonec nenastala. Tento předpoklad se tedy přesunul na 

následující rok 2020, nicméně dle prognózy banky Goldman Sachs je hospodářsky pokles 

v následujících letech spíše nepravděpodobný (Vávra, 2020). 

3.7.4 Politické faktory 

Pro účely této práce a stylu podnikání jsou politické faktory brány jako nedůležité, a proto 

nejsou vypracovány. 

3.7.5 Technologické faktory 

USA je globálním vůdcem co se týče vědy a technologií, a právě technologie se dostává 

do všech průmyslových odvětví. Nicméně země jako Čína, Jižní Korea a Indie se v tomto 

směru USA velice rychle přibližují a představují hrozbu. 

Samotný Amazon.com je na technologii doslova závislý a každý pokrok v této oblasti mu 

přináší nové možnosti. Pokrok jde poznat především v logistice (např. služba FBA) 

a provázanosti portálu s mobilními a jinými zařízeními. Pokrok taktéž ve velké míře 

ovlivňuje i nabízený sortiment, který různí prodejci na Amazon.com prodávají. Samotnou 

oblast, kterou se toto dané podnikání bude zabývat (tedy pelechy pro psy), může 

technologie do budoucna pozitivně ovlivnit novými materiály či novým způsobem 

výroby, což může do jisté míry ovlivnit prodejní ceny a samotnou konkurenceschopnost. 
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3.8  Skladování a logistika 

Nedílnou součástí tohoto podnikání je správné zajištění skladu pro hotové výrobky 

a následnou distribuci. Jelikož při podnikání na Amazon.com jde především o velké 

objemy prodejů, bude samotné skladování a logistika tvořit nemalou část celkových 

nákladů na podnikání. Z tohoto důvodu je nutné pečlivě zvážit všechny nabízející se 

možnosti, aby se zajistila minimalizace nákladů na skladování a následnou distribuci. 

Celou tuto situaci navíc komplikuje fakt, že zboží bude vyráběno ve výrobní firmě v Číně 

a prodáváno téměř ve všech státech USA. Doprava bude tedy velmi drahá a je nutné 

počítat i s celními náklady. 

Nabízí se tři různé varianty, jak vyřešit sklad a logistiku. 

3.8.1 Sklad na území ČR 

První variantou je zajistit sklad na území České republiky, nejlépe v blízkosti sídla 

společnosti a zároveň bydliště společníků, tedy v Brně či blízkém okolí. Tato varianta 

s sebou přináší jak mnohé výhody, tak nevýhody. 

Mezi hlavní výhody patří především naprostý přehled o zboží, jeho stavu a kvalitě. Před 

odesláním finálnímu zákazníkovi lze každý kus naposledy zkontrolovat a otestovat, aby 

se zajistilo maximální spokojenosti s očekávanou kvalitou. Dále lze zboží osobně 

a unikátně zabalit do vlastních krabic s vlastním potiskem a například přidat do každé 

zásilky nějakou malou pozornost, která by reprezentovala firmu a zvyšovala její 

povědomí a zároveň zvyšovala zákazníkovu spokojenost a konkurenceschopnost.  

Mezi hlavní nevýhody patří především vysoké náklady na pronájem. V Brně a okolí 

jsou desítky nabídek různých skladů na pronájem. Jejich cena se hodně liší, nicméně 

jedny z nejlevnějších skladů stojí na pronájem 950 Kč na 1 metr čtvereční za rok. Pokud 

by se na začátek pronajaly skladové prostory o rozloze 100 metrů čtverečních, cena by se 

vyšplhala na 95 000 Kč na rok, respektive 7 916,67 Kč na měsíc. Při takovém podnikání 

nejde o nijak drasticky velkou částku, ale na začátek, kdy jsou finance velice omezené, 

může tato částka samotné podnikání zničit dříve, než vůbec započne. Mezi další 

nevýhodu dále patří veškeré náklady na vlastní logistiku. Je potřeba zaplatit dopravu 

z výrobní firmy v Číně do skladu v České republice společně se clem a dále dopravu do 

USA. Náklady na dopravu do USA lze vyřešit buď částečným nebo celkovým 

proplacením částky samotným kupujícím, nicméně celková cena by razantně narostla 
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a poptávka by klesla. Další nevýhodou je velká časová vytíženost. Pokud by se 

prodávalo několik kusů produktu denně, bylo by nezbytné každý den balit a přes kurýrní 

službu posílat balíky koncovým zákazníkům. Jelikož firma bude ze začátku disponovat 

pouze dvěma společníky, mohla by velice rychle vzniknout časová tíseň a společníci by 

nemohli dělat nic jiného než se jen starat o logistiku, což by ve velké míře ovlivnilo 

budoucí rozvoj. Bylo by nutno do budoucna nabrat brigádníka či normálního 

zaměstnance, který by se celou dobu staral o sklad a o vyřizování objednávek. 

3.8.2 Sklad na území USA 

Další variantou je pronájem skladu již přímo na území USA, aby doprava finálnímu 

zákazníkovi ze skladu byla co možná nejkratší a nejlevnější.  

Mezi hlavní výhodu této volby patří právě levnější a kratší doprava finálnímu 

zákazníkovi, jelikož by zboží putovalo ze skladu, který by byl přímo na území USA. Dále 

malá časová vytíženost, jelikož o sklad by se staral buď zaměstnanec nebo nějaký 

externista. Nicméně tímto výhody bohužel končí. 

Mezi hlavní nevýhody patří především samotná lokalita, která znemožňuje 

společníkům podílet se na fungování skladu a na následné distribuci. Společníci by tak 

neměli přehled o stavu zboží, nepodíleli by se na balení a expedici, a navíc by museli 

zajistit pracovníka, který by se o to staral místo nich, čímž by jen vzrostly náklady. Dále 

by museli, jako je tomu u skladu v ČR, platit měsíční náklady na pronájem, který se 

u skladů na území USA dle webu prologis.com v průměru pohybuje okolo 0,85 $ za 

čtvereční stopu na měsíc. Pokud se jednotka a cena přepočítá na 100 metrů čtverečních, 

což je 1076,391 čtverečních stop, celková cena vyjde 20 741,52 Kč na měsíc, respektive 

248 898,20 Kč na rok, což je částka mnohokrát vyšší jak u skladu na území ČR (How 

Much Does It Cost to Rent a Warehouse?, 2020) 

3.8.3 Fulfillment by Amazon (FBA service) 

Poslední možností je využít služby Fulfillment by Amazon, takzvané FBA služby. Tato 

služba obsahuje veškerou potřebnou logistiku a mnoho dalších doplňkových služeb. 

Základem této služby je, že Amazon.com zajistí přejímku zboží, uskladnění, kontrolu 

kvality a stavu zboží, expedici koncovému zákazníkovi a taktéž servis a zákaznické 

služby. K tomuto mu slouží stovky různých Amazon.com skladů, které jsou rozprostřeny 
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po celém světě. Má i celou škálu nadstandardních služeb, jako jsou balení na přání atd., 

samozřejmě každá extra služba je navíc zpoplatněna.  

Využití této služby má velký vliv i na zákaznické očekávání. Jelikož FBA služba funguje 

již řadu let a je na špičkové úrovni, je s ní spojena i záruka určité kvality a profesionality. 

Proto nemalá řada zákazníků preferuje právě zboží, které je baleno a expedováno právě 

pomocí FBA služby. 

Obecně je tato služba pokryta 3 základními poplatky. 

• poplatek za FBA službu – jedná se o poplatek za využívání FBA služeb, mezi 

které patří příjem zboží, kontrola kvality a obsahu, balení a následná expedice. 

Tento poplatek se cenově liší dle váhy a rozměrů zboží, začíná na ceně 2,41 $ za 

kus pro zboží do 280 gramů a proporcionálně roste. Pro zboží mezi 453-906 

gramy je cena 4,76 $ a pro zboží od 906-1359 gramů dále 5,26 $. Právě tyto 

rozmezí budou nejspíše platit pro výrobek tohoto podnikání, tedy pro kulatý 

pelech pro psa. Nicméně tento poplatek dále roste až do ceny 137,32 $ dolarů za 

kus. 

• poplatek za skladování – tento poplatek pokrývá výhradně náklady na 

skladování v Amazon.com skladech. Cena se zde liší převážně dle velikosti zboží 

a dle ročního období, které je rozděleno na dvě různé cenové sazby. Od ledna do 

září je měsíční cenová sazba nastavena na 0,69 $ za krychlovou stopu pro zboží 

normální velikosti (pro nadměrné zboží pak 0,48 $) a od října do prosince 2,40 $ 

za krychlovou stopu (respektive 1,20 $). Pokud se opět jednotky a cena přepočítá 

na 1 metr krychlový, což je 35,3147 krychlových stop, vyjde cena za měsíční 

skladování 1 metru krychlového zboží na 24,37 $, což se zhruba rovná 552,40 Kč. 

V porovnání se skladováním v ČR, kde cena při pronájmu skladu byla stanovena 

v průměru na 950 Kč za metr čtvereční za rok, tedy 79,17 Kč za měsíc se cena 

zdá až moc velká, nicméně je nutno brát v potaz, že poplatek narůstá pouze když 

je zboží na skladě, při vyskladnění se za sklad nemusí vůbec platit. Pokud by tedy 

byl velký a rychlý odbyt, náklady na skladování by byly relativně nízké. Na 

druhou stranu, pokud by po zboží nebyla poptávka a leželo by na skladu několik 

měsíců, náklady by se mohly vyšplhat do enormních výšek, což je velice vysoké 

riziko. 
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• „označovací“ služba – díky této službě dá Amazon.com každému výrobku jeho 

unikátní Amazon čárový kód, díky kterému bude jasně definovaný a propojený 

s informacemi o produktu na webové stránce Amazon.com. Cena je stanovena na 

0,20 $ za označení jednoho produktu (Amazon, 2020). 

Využití této služby má mnoho výhod. Mezi hlavní výhody patří profesionální logistika 

za rozumnou cenu, záruka kvality dopravy pro zákazníka, velká časová úspora vyřazením 

celého logistického řetězce z povinností společníků, zajištění zákaznických služeb 

a reklamací, kontrola kvality a stavu zboží atd.  

Mezi hlavní nevýhody poté patří malý přehled o samotném zboží a cena za využití služby, 

která při špatném výběru produktu může narůst do velkých částek. 

3.8.4 Vyhodnocení metod skladování a logistiky 

Díky velké komplexnosti služby FBA se tato metoda zdá jako nejlepší volbou pro výběr 

skladování a logistiky na začátek podnikání na Amazon.com. Největší výhodou oproti 

pronájmu skladů v ČR a USA je především flexibilita, velká časová úspora, jednoduchost 

zajištění a profesionalita skladníků největšího internetového obchodu na světě. Další 

velkou výhodou je také možnost ze dne na den tuto službu zrušit a nechat si veškeré 

naskladněné zboží poslat na určenou adresu, čímž po zaplacení nesplacených poplatků 

zaniká jakákoli další tvorba nákladů na logistiku. Co se týče nákladů je možná výhodnější 

metoda pronájmu vlastního skladu na území České republiky, nicméně obecně FBA 

služba poskytuje více výhod, které náklady převyšují. Proto je vybrána služba FBA jako 

metoda skladování a celkové logistiky a bude využit jeden ze skladů na území USA. 

3.9  Ostatní náležitosti podnikání 

Tato kapitola se zabývá hned několika různými oblastmi, které jsou sice méně důležité, 

nicméně stále nezbytné pro založení a správné fungování firmy s ohledem na daný typ 

podnikání. Mezi tyto oblasti patří: analýza a výběr vhodného sídla společnosti, vhodného 

podnikatelského bankovního účtu, vhodného designéra a vhodného poskytovatele 

firemní domény a firemního webu. 

3.9.1 Sídlo společnosti 

Sídlo společnosti je nejen životně důležité při zakládání společnosti, bez kterého 

společnost s ručením omezeným nejde ani založit, ale i pro náležitou reprezentaci 
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samotné firmy. V tomto případě zastává firemní sídlo spíše pozici formality, jelikož 

partneři, se kterými budou společníci v budoucnu vyjednávat, jsou z Číny a je vysoce 

nepravděpodobné, že by v dohledné době navštívili Českou republiku za účelem probrání 

obchodu. Taktéž samotní zákazníci nepřijdou nikdy do přímého kontaktu s firmou, 

jelikož veškeré obchodní vztahy budou prováděny přímo přes platformu Amazon.com. 

Proto bude sídlo sloužit především jenom jako korespondenční adresa firmy. 

Pro tento účel jsou vybrány tři různé formy sídel společnosti: 

Sídlo firmy v místě bydliště – nejlevnější alternativou (prakticky zdarma) je možnost 

stanovit firemní sídlo na stejnou adresu, jako je bydliště jednoho ze společníků. Jelikož 

bude sídlo především jen jako formalita, zdá se tato volba logická. Nicméně má své 

nedostatky a rizika. Prvním je vlastnictví bytu/domu. Aby mohlo být sídlo na stejné 

adrese, jako je bydliště společníků, je zapotřebí aby bylo v jejich vlastnictví. Pokud není, 

je zapotřebí písemný souhlas vlastníka o tom, že můžou dané prostory využívat jako 

firemní sídlo. Další nevýhodou je možná exekuce, pokud by se firma dostala do dluhů 

a byla by vystavená exekuci, jen těžko se vysvětluje, co v daných prostorách je ve 

vlastnictví firmy a co ve vlastnictví osobním. 

Pronájem prostor v Brně – jednou ze základních variant je pronájem klasických prostor 

pro firemní kancelář. Toto řešení je velice pohodlné a efektivní, nicméně pro účely 

podnikání je nadbytečné a zbytečně nákladné. Průměrné měsíční nájemné se totiž 

pohybuje v rozmezích od 3 000-12 000 Kč, dle lokality, velikosti prostorů a vybavení. 

Tato volba je alespoň pro začátek podnikání nevhodná. 

Pronájem takzvaného virtuálního sídla v Brně – další volbou je pronájem virtuálního 

sídla. Virtuální sídlo funguje čistě jako korespondenční adresa zpravidla v lákavých 

lokalitách, které sice nenabízí žádné vlastní prostory pro kancelář, ale splňuje veškeré 

požadavky na sídlo společnosti dané zákonem. Přijímá a přeposílá veškerou přijatou 

firemní poštu, označí budovu štítkem společnosti a v případě potřeby pronajme zasedací 

místnost. Velice příznivé jsou i ceny za tuto službu, měsíční „nájemné“ se v Brně 

pohybuje od 199 Kč.  

Pro účely podnikání je vybráno právě virtuální sídlo společnosti v Brně, a to firmou 

Ofigo s.r.o., která nabízí sídlo v lákavé lokalitě za cenu 199 Kč měsíčně. 
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Dále tato firma nabízí taktéž celkové založení firmy s.r.o. za cenu 8 888 Kč s bonusem 

virtuálního sídla společnosti na rok zdarma (v ceně 2 388 KČ). Celý proces založení firmy 

zvládne do 7 pracovních dnů a ušetří tak budoucím podnikatelům velmi cenný čas, který 

by jinak ztratili složitým vyřizováním na úřadech (Ofigo, 2020). 

3.9.2 Podnikatelský účet 

Taktéž výběr správného podnikatelského účtu od komerčních bank z České republiky 

může do jisté míry ovlivnit úspěch podnikání. Většina transakcí, ať už odchozích či 

příchozích, bude v drtivé většině do zemí mimo EU, přesněji tedy odchozí do Číny 

a příchozí z USA. Zároveň web Alibaba.com a americký Amazon.com používají na 

transakce výhradně americký dolar USD, tudíž výhodným řešením je mít k dispozici 

účet vedený právě v této měně, aby se minimalizovaly kurzovní náklady. 

Rozhodujícími faktory při výběru správného podnikatelského účtu jsou v tomto 

případě: 

• možnost vedení účtu v měně USD 

• výše poplatků za vedení účtu 

• výše poplatků za odchozí platby mimo země EU 

• výše poplatků za příchozí platby mimo země EU 

• další náležitosti jako internetové bankovnictví, platební karta, výběry 

z bankomatu atd. 

Mnoho komerčních bank nabízí velice podobné podmínky při vedení podnikatelského 

účtu, nicméně pro účely podnikání nejlépe vychází právě tyto tři různé účty, poskytované 

Raiffeisenbank, Fio bankou a ČSOB. Jejich srovnání ve výši poplatků za vedení účtu 

a za zahraniční platby mimo EU v měně USD lze vidět v následující tabulce Tab. 6. 

Tab. 6: Srovnání firemních účtů (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSOB, 2020; Raiffeisen BANK, 2020; Fio 

banka, 2020) 

Účet Raiffeisenbank 

chytrý účet 

Fio banka 

podnikatelský 

účet 

ČSOB 

podnikatelské 

konto 

Účet v USD ANO ANO ANO 
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Poplatek za 

vedení 

0 Kč 0 Kč 0 KČ
 

Poplatek za 

odchozí platbu 

mimo EU 

500–1 500 Kč 200–500 Kč 250–1 500 Kč 

Poplatek za 

příchozí platbu 

mimo EU 

300–1 200 Kč 100 Kč 150–1 000 Kč 

Všechny účty nabízí velice podobné podmínky, nicméně co se čistě poplatků týče, 

nejekonomičtější volbou je podnikatelský účet vedený Fio bankou. Proto je v této práci 

vybraná právě Fio banka a její podnikatelský účet. 

3.9.3 Doména a webhosting 

Dalším důležitým prvkem je registrace domény a následným webhostingem. Registrací 

domény se zajistí, že firma bude moct jako jediná využívat svou unikátní doménu (na 

webové stránky, e-maily atp.), která je zpravidla totožná s názvem firmy, a bude tak 

jednoduše a jednoznačně dohledatelná na internetu. 

Různých domén je celá řada, jako je například .cz, .com, .eu, .org., net. a mnoho jiných. 

Jelikož bude firma obchodovat výhradně s Čínou a USA, je zvolena mezinárodní doména 

nejvyšší třídy .com.  

Správný webhosting dále firmě zajistí registraci webové stránky, kterou si budou moct 

společníci sami navrhnout, upravovat a řídit. Většinou je ruku v ruce i s vlastními e-

mailovými adresami, které jsou nezbytné při komunikaci s obchodními partnery.  

Poskytovatelů registrací domén a různých tarifů webhostingu je celá řada, liší se většinou 

jen cenou a škálou nabízených služeb. Pro lepší přehlednost a výhodnou cenovou nabídku 

se vybírají takoví poskytovatelé, kteří nabízí jak registraci domény, tak následně 

poskytují webhosting na danou doménu. Mezi nejužší kandidáty jsou vybráni dva 

poskytovatelé, kterými jsou wedos.cz a active24.cz. 

Active24.cz nabízí registraci domény .com za 284,35 Kč (včetně DPH) za 1 rok 

a základní webhosting, který bohatě stačí pro nově vzniklou firmu, za 59,29 Kč (včetně 
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DPH) za 1 měsíc. Webhosting nabízí vše potřebné, co firma vyžaduje, včetně neomezené 

kapacity webových stránek, dostatek e-mailových adres s dostatečně velkým úložištěm 

(Active24, 2020). 

Wedos.cz má stejnou cenu pro registraci domény .com jako konkurent, tedy 284,35 Kč 

(včetně DPH) za 1 rok. Nicméně webhosting „NoLimit“, který má prakticky totožné 

funkce, jako webhosting konkurenta Active24.com, poskytuje za cenu 39,93 Kč (včetně 

DPH) za 1 měsíc (Wedos, 2020). 

Jelikož oba kandidáti nabízí takřka stejné služby, rozhodovacím faktorem se stává cena 

webhostingu. Wedos.cz je se svou cenou 39,93 Kč výhodnější než konkurent Active24.cz 

s cenou 59,29 Kč, a proto je vybrán jako poskytovatel domény a webhostingu pro 

firmu této práce. 

3.9.4 Designér loga a produktu 

Jelikož firma bude podnikat na internetovém gigantu Amazon.com, kde jsou stovky 

konkurentů a je tím pádem pro zákazníka velice lehké ztratit přehled o tom, jaký prodejce 

či jaká firma daný produkt prodává, je velice důležité mít jednoduché a chytlavé logo, 

které zákazníka zaujme a zároveň mu utkví v paměti. Je proto nezbytné vybrat správného 

designéra, který takové logo pro firmu vytvoří.  

Nabídka designéru, co se zabývají logy, je opět bohatá, nicméně klasické firmy požadují 

relativně vysoké částky. Cena od takových firem za navrhnutí loga se pohybuje okolo 

5 000-10 000 Kč. V této ceně jsou obvykle zavrhnuty alespoň 3 návrhy a následné úpravy 

dle přání zákazníka. 

Alternativou je poté web fiverr.com. Jedná se o internetovou stránku, kde své služby 

nabízí tisíce různých designéru. Cenová relace je zde velice proměnlivá, návrh loga zde 

lze zakoupit již od ceny 5 € a roste do řádů stovek až tisíců euro. Všichni designéři jsou 

zde pravidelně prověřováni a hodnoceni svými zákazníky, aby měl nový potenciální 

zákazník dostatečný přehled a jistotu.  

Pro lepší srovnání s průměrnou cenou designérských firem je vybráno několik různých 

designérů na fiverr.com, kteří nabízí stejné služby, jako dané firmy. Z 10 různých 

nezávislých nabídek se cena za tuto službu (tedy za návrh alespoň 3 různých log 

s možností případných úprav) v průměru vyšplhala na 43,58 €, což je v přepočtu kolem 

1096,91 Kč. Rozdíl v cenové nabídce je tedy velmi značný.  
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Mimo cenu se srovnávají i termíny dodání návrhů, většina firem má dodací termín zhruba 

okolo jednoho týdne, někteří designéři z fiverr.com mají dodací lhůtu v rámci dnů. Ze 

zkoumaných 10 různých designéru byla průměrná doba dodání 4,2 dnů, což je opět kratší 

než u designérských firem (Fiverr, 2020). 

Z tohoto důvodu, pro účely podnikání a práce, je pro design loga (a následně i design 

produktu, jelikož designéři nabízí návrhy takřka na cokoli) vybrán web fiverr.com. 

Finální designér bude vybrán až po samotném založení firmy, v plánovaných nákladech 

se bude počítat zjištěná průměrná cena 43,58 € (1096,96 Kč). 

3.10 Shrnutí analytické části 

V této části práce byla provedena studie proveditelnosti projektu založení podniku, který 

bude působit na internetovém obchodě Amazon.com. Tato studie se skládá z několika 

jednotlivých analýz a následného výběru nejlepší varianty, jak pro samotné účely 

projektu, tak pro účely podnikání.  

3.10.1 Stručné shrnutí jednotlivých podkapitol 

Pro větší přehlednost jsou velmi stručně shrnuty jednotlivé výsledky analýz: 

• výběr Amazon.com trhu – byl vybrán trh USA kvůli největší perspektivě. 

• výběr typu prodejního účtu – při zakládání účtu začít s Individual Seller, po 

naskladnění zboží a zahájení prodeje změnit na Professional Seller. 

• výběr obecného produktu – dle nastavených parametrů produktu byl jako obecný 

produkt vybrán kulatý pelech pro psa (pozn. kulatý díky tomu, že kategorie 

pelechů pro psa má nespočet podkategorií, mezi kterými je právě i podkategorie 

kulatých pelechů pro psa, kde přímá konkurence je značně menší, než v obecné 

kategorii pelechů pro psa). 

• identifikace vhodných parametrů produktu (kvantitativní výzkum) – daný produkt 

by měl být především pohodlný, odolný, lehce čistitelný s atraktivním 

designem a vyroben z kvalitních materiálů. Prodejní cena by se měla nejlépe 

pohybovat v rozmezí od 31-50 $. Díky relativně velkému zájmu o extravagantní 

vzhled pelechu byl vybrán směr diverzifikace v oblasti designu, aby produkt 

v nabídce vyčníval a mohl zaujmout. 

• výběr výrobce na Alibaba.com – dle nastavených parametrů pro hodnocení 

jednotlivých výrobců byl vybrán favorit, který nejvíce splňoval dané požadavky. 
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Pro diskrétnost se bude označovat jako Výrobce č. 3. Jelikož ale nemusí být 

společníci ve finále s výrobcem spokojeni, jako rezervní byl vybrán Výrobce č. 1, 

popřípadě Výrobce č. 5 a č. 2. 

• Porterova analýza – velký počet přímých a nepřímých konkurentů, absence 

dominantního prodejce na trhu, velká síla odběratelů (velké množství produktů na 

výběr, citlivost na cenu, kvalitu, hodnocení produktu), menší síla dodavatelů 

(mnoho výrobních firem, které dokážou vyrobit stejné produkty, snaha 

o předbíhání se v cenách a kvalitě, množstevní slevy), zanedbatelné bariéry 

vstupu na trh a minimální potřebné náklady. 

• SLEPT analýza – USA má třetí největší populaci na světě, skutečný počet 

Američanů, nakupujících na Amazon.com je přibližně v rozmezí od 150,6 do 

231,06 miliónů. Zhruba 61,72 miliónů amerických domácností má alespoň 1 psa. 

Americký trh Amazon.com zaznamenal v roce 2018 čisté tržby v hodnotě 160 

miliard dolarů. 

• výběr skladovacích možností – z porovnání skladu na území ČR, na území USA 

a využití služby FBA (Fulfillment by Amazon) byla zvolena služba FBA, díky 

přijatelným nákladům a obrovské úspoře na času a práci. Díky této službě 

bude celá logistika zajišťována samotným Amazon.com, od přejímky zboží od 

výrobce, po předání zboží konečnému zákazníkovi.  

• výběr sídla podniku – bylo vybráno virtuální sídlo v Brně od firmy Ofigo s.r.o., 

pro účely podnikání je dostatečné a cenově nejvýhodnější 

• výběr podnikatelského účtu – byl vybrán podnikatelský účet u Fio banky, díky 

nejmenším poplatkům na příchozí a odchozí platby do Číny a USA. 

• výběr poskytovatele domény a webhostingu – byl vybrán poskytovatel 

Wedos.cz, který má nejvýhodnější nabídku jak pro doménu, která byla vybrána 

.com, tak pro webhosting 

• výběr designéra na logo a produkt – byl vybrán web Fiverr.com, kde působí 

nespočet individuálních designéru. Tato možnost je mnohem rychlejší a méně 

nákladová než klasické designerské firmy.  

Díky těmto analýzám a případným výběrům nejvhodnějších možností je nyní možno 

lépe sestavit finální projekt, který bude vypracován v kapitole Vlastí návrh řešení. 

 



75 

 

3.10.2 Shrnutí nákladů nezbytných při realizaci projektu 

Na závěr této kapitoly je ještě udělán seznam všech nákladů, které vzniknou v průběhu 

realizace samotného projektu, tedy při zakládání společnosti a jejím uvedením na trh.  

• Založení společnosti s.r.o. – 8 888 Kč jednorázově (zprostředkovatel – 

Ofigo s.r.o.) 

• Sídlo společnosti – první rok zdarma, dále 199 Kč/měsíc (zprostředkovatel – 

Ofigo s.r.o.) 

• Registrace domény – 23,70 Kč/měsíc (zprostředkovatel Wedos.cz) 

• Webhosting – 39,93 Kč/měsíc (zprostředkovatel Wedos.cz) 

• Design loga (produktu) - 1096,96 Kč jednorázově (průměrná odhadovaná cena, 

zprostředkovatel Fiverr.com) 

• Nákup produktu – 158,58 Kč/kus (při objednací dávce 300 ks od Výrobce č. 3 – 

Alibaba.com) 

• Cena za výrobu prototypu – 2 768,70 Kč jednorázově 

• Cena za výrobu formy na logo firmy – 503,40 Kč jednorázově 

• Cena za express dopravu z Číny (do 7 pracovních dnů) – 2 013,60 Kč 

• Doprava produktu z Číny do Amazon.com skladu v USA – 25,17 Kč na 1 kg 

zboží v průměru (finální produkt by měl dle výběru obecného produktu vážit 

okolo 900 gramů, s balením lze předpokládat, že se finální váha bude pohybovat 

okolo 1 kg, tedy cena 25,17 Kč platí v závěru pro 1 kus zboží) 

• Poplatek za využívání FBA služby – 132,40 Kč/kus pro zboží s vahou v rozmezí 

906-1359 gramů 

• Skladování – 552,40 Kč/měsíc za 1 m2 

• „Označovací služba“ – 5,04 Kč/kus zboží 

• Poplatek za Professional Seller účet – 1 006,60 Kč/měsíc 

• Poplatek za prodej skrz Amazon.com – 15 % z prodejní ceny zboží  

Pozn.: Ceny za produkty (prototyp, finální produkt) a spolu související dopravy jsou 

již se započítaným clem. 
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Tato část je rozdělena do několika jednotlivých, na sebe navazujících částí. Na začátek je 

dopracována předprojektová fáze, která byla již z velké části zpracována v předchozí 

analytické části. Tato fáze je zde doplněna o logický rámec projektu, kde je 

i jednoznačně určený cíl celého projektu. Tento cíl je dále podroben SMART metodě, 

která zjišťuje, zda je cíl správně a jednoznačně definován a splňuje veškeré náležitosti. 

Poslední částí předprojektové fáze je poté registr zainteresovaných stran, ve kterém se 

na základě analytické části identifikují jednotlivé skupiny, které jsou realizací projektu 

nějakým způsobem ovlivněny. 

Další části je velice stručná projektová fáze – inicializace, ve které se pouze definuje 

tým projektu. Díky velice malému rozsahu je tato fáze připojena k předprojektové fázi. 

Po projektové fázi – inicializaci následuje nejpodstatnější část, kterou je projektová 

fáze – plánování. V této části je vypracován velice důkladný Ganttův diagram, 

následován slovním ohodnocením matice odpovědnosti a zakončen analýzou možných 

rizik pomocí metody RIPRAN a skórovací metody. 

Na závěr kapitoly je finální ekonomické zhodnocení celého projektu, jeho průběhu, jeho 

výstupu a je také obohaceno o prognózu poprojektové fáze.  

4.1  Předprojektová fáze a projektová fáze – inicializace 

Jak již bylo nastíněno v úvodní části kapitoly, nejedná se o plnohodnotné zpracování 

předprojektové fáze, nýbrž jen o doplnění studie proveditelnosti, která byla zpracována 

v analytické části práce, a která z velké části tuto fázi již pokryla.  

4.1.1 Logický rámec projektu 

Na úvod této kapitoly je zpracován logický rámec projektu, který je díky své velikosti pro 

lepší přehlednost a čitelnost rozdělen do dvou na sebe navazujících tabulek, a to Tab. č. 

7 a 8.  
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Tab. 7: Logický rámec – první část (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název projektu: Založení firmy na 

podnikání na 

Amazon.com 

Zpracoval: Jakub 

Miller 

  Popis Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Přínosy Společníci se stanou 

podnikateli, získají 

příjem, nebudou muset 

jít pracovat pro někoho 

jiného, získají sebeúctu 

a pocit, že něco 

dokázali 

Jména společníků u 

vzniklé firmy v 

obchodním rejstříku, 

výpis VZZ se ziskem a 

vyplacené peníze na 

účtech společníků, 

absence pracovní smlouvy 

u cizí firmy, hrdost 

Cíl Založení firmy s.r.o. s 

nutností základního 

kapitálu do 100 000 Kč, 

která do 1.6.2021 

zahájí svůj prodej 

zboží na americkém 

trhu Amazon.com 

Firma zapsána v 

obchodním rejstříku, 

základní kapitál v rozvaze 

firmy menší než 100 000 

Kč, zboží firmy nabízeno 

na Amazon.com k prodeji 

Výstupy projektu 1. Založená nová firma 

s.r.o. 

2. Nezbytnosti pro 

zahájení podnikání na 

Amazon.com zajištěny  

3. Připraven finální 

produkt 

4. Produkt se začíná 

prodávat 

1. Firma vypsána v 

obchodním rejstříku  

2. Firma má zajištěnou 

doménu, webhosting, 

navržené logo 

3. Vyroben finální 

hmatatelný produkt 

4. Produkt lze zakoupit na 

Amazon.com 

    Zdroje 

Hlavní skupiny 

činností 
 1.1. Založení firmy 

s.r.o. firmou Ofigo.cz 

1.2. Nezbytnosti pro 

zahájení podnikání 

 1.3. Zajištění produktu 

1.4. Amazon.com 

1.1. 8 888,00 Kč 

1.2. 1 860,52 Kč 

1.3. 10 661,56 KČ 

1.4. 56 637,00 KČ 

V projektu nebude řešeno 

Účetnictví – společníci si ho dělají sami průběžně. 
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Tab. 8: Logický rámec – druhá část (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Datum:  1.3.2020 

  Způsob ověření Předpoklady 

realizace 

Přínosy Obchodní rejstřík, 

účetní závěrka vzniklé 

firmy, výpis z účtu 

společníků -------- 

Cíl Obchodní rejstřík, 

účetní závěrka vzniklé 

firmy (rozvaha, VZZ), 

Amazon.com 

Koncoví zákazníci 

budou mít zájem o 

nabízený produkt, 

společníci prozatím 

vyžijí s jakýmkoli 

příjmem z firmy, aby 

nemuseli hledat práci 

jinde 

Výstupy projektu 1.  Obchodní rejstřík 

2. Faktury za zaplacení 

domény, webhostingu a 

loga, logo v PDF či 

jiném formátu 

3. Finální produkt v ruce 

/ na fotce 

4. Amazon.com 

Dobrý time-management 

společníků, dostatečné 

schopnosti společníků, 

efektivně využité zdroje, 

správně nastavené 

prodeje, úspěšné získání 

zákazníků 

  Hrubý časový rámec   

Hlavní skupiny 

činností 

1.1. 182 hodin 

1.2. 848 hodin 

1.3. 507 hodin 

1.4. 876 hodin 

Spolehlivost firmy 

Ofigo s.r.o., Wedos.cz a 

vybraného designéra na 

Fiverr.com, schopnost, 

pečlivost a porozumění 

Výrobce č. 3 na 

Alibaba.com, splnění 

požadavků Amazon.com 

Předběžné podmínky 

Společníci se odhodlají vložit své úspory a čas 

do relativně rizikového podnikání. 

 

Pro účely této práce je v logickém rámci zpracován jen velice okrajově řádek „Hlavní 

skupiny činností“, přesněji pro sloupec „Popis“ a „Způsob ověření“. Důvodem je 
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rozsáhlost jednotlivých činností, které budou směřovat k dosažení stanovených výstupů 

projektů a s tím souvisejícím i časovým harmonogramem. Navíc jak jednotlivé činnosti 

projektu, tak časový harmonogram projektu budou řešeny v následující části, kde bude 

vypracován detailní Ganttův diagram. 

4.1.2 Vyhodnocení projektového cíle dle metody SMART 

Cíl: „Založení firmy s.r.o. s nutností základního kapitálu do 100 000 Kč, která do 1.6.2021 

zahájí svůj prodej zboží na americkém trhu Amazon.com“. 

S – cílem je založit novou firmu s ručením omezeným, která zahájí svůj prodej na 

americkém trhu Amazon.com do daného termínu 1.6.2021.  

M – cíl bude splněn, jestliže při jeho plnění nebude potřeba základního kapitálu vyššího 

než 100 000 Kč a jakmile firma, vzniklá v projektu, naskladní své zboží a začne ho 

nabízet k prodeji nejpozději do 1.6.2021. 

A – dle provedených analýz vyplývá, že suma 100 000 Kč by i s relativně velkou 

rezervou měla stačit na pokrytí nezbytných nákladů k zahájení a udržení prodeje. Navíc 

při včasném zahájení a s dostatečnou rezervou by neměl být problém vše nezbytné 

připravit tak, aby firma mohla zahájit prodej do stanoveného termínu. Samozřejmě tento 

fakt podléhá mnoha proměnným a bude záležet do velké míry na schopnostech 

společníků (vedoucích projektu). 

R – cíl projektu vede k naplnění cílů a snů společníků a zároveň smyslem každé firmy je 

generovat tržby (zisk), proto lze stanovený cíl projektu považovat za relevantní ať 

z pohledu vedoucích projektu (společníků), tak z pohledu firmy, která při něm vznikne. 

T – cíl projektu je jednoznačně časově omezen, a to termínem do 1.6.2021. 

Stanovený cíl projektu tedy splňuje všechny náležitosti metody SMART. 

4.1.3 Registr zainteresovaných stran 

Poslední částí předprojektové fáze je sestavení registru zainteresovaných stran, tedy 

všech subjektů, kterých se realizace daného projektu více či méně dotkne a ovlivní je. 

Tento registr lze vidět v následujících tabulkách Tab. č. 9 a 10, jsou opět rozděleny na 2 

části, pro lepší přehlednost a čitelnost. 

 

 



80 

 

Tab. 9: Registr zainteresovaných stran – první část (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Projekt Založení firmy na podnikání na Amazon.com 

Zainteresovaná 

strana 

Kdo? Očekávání, požadavky, zájmy 

Primární Společníci Očekávají vznik jejich nové 

firmy, která jim pomocí prodeje 

produktů na Amazon.com bude 

generovat zisk. 

Primární Výrobce z Alibaba.com Očekává zisk nového zákazníka, 

který jim bude generovat 

dodatečné tržby. Požaduje 

výhodnou dohodu a v jejich 

zájmu je dlouhodobá spolupráce 

s velkým odběrem. 

Primární Koncoví zákazníci na 

Amazon.com 

Očekávají nový produkt na trhu, 

požadují danou kvalitu 

a poutavý design, v jejich zájmu 

je nakoupit ideální produkt za 

nejlepší cenu. 

Sekundární Dodavatelé/poskytovatelé 

(firemní sídlo, webhosting, 

doména, bankovní účet atd.) 

Očekávají dodatečné tržby 

z nových smluv, požadují 

dodržování pravidel, v zájmu je 

dlouhodobá spolupráce. 

Sekundární Konkurenti Očekávají hrozbu ztráty části 

poptávky.  V zájmu je, aby 

neztratili žádného zákazníka. 

Sekundární Amazon.com Očekávají část tržeb firmy. 

Požadují splnění požadavků pro 

umožnění prodeje. 
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Tab. 10: Registr zainteresovaných stran – druhá část (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zpracoval Jakub Miller 

Kdo? Vliv Postoj Strategie zapojení 

Společníci Velký Kladný Společníci jsou zároveň i vedoucí 

projektu, budou proto dokonale 

informováni. 

Výrobce z Alibaba.com Střední Kladný Informovat výrobce o plánech 

projektu, dohodnout se na 

oboustranně výhodné dohodě. 

Koncoví zákazníci na 

Amazon.com 

Střední Kladný Pomocí marketingu cíleně 

informovat zákazníky o novém 

produktu na trhu, jeho vlastnostech 

a přednostech.  

Dodavatelé/poskytovate

lé (firemní sídlo, 

webhosting, doména, 

bankovní účet atd.) 

Malý Kladný Informovat o plánech projektu 

(o založení firmy a potřeby jejich 

služeb). 

Konkurenti Malý Záporný Nereagovat na postoj konkurentů. 

Amazon.com Malý Kladný Dostatečně informovat Amazon.com 

o nabízeném produktu, způsobu 

propagace a dopravy. 

 

Jak lze vidět v tabulkách, mezi primární zainteresované strany patří samotní společníci 

(kteří jsou zároveň i vedoucími projektu), konkrétní výrobce z Alibaba.com (v tomto 

případě se jedná o Výrobce č. 3, vybraného v analytické části v kapitole „Identifikace 

a výběr vhodných kandidátů na výrobce produktu“) a koncoví zákazníci na americkém 

Amazon.com. Nicméně velký vliv z těchto skupin mají pouze samotní společníci, 

výrobce a zákazníci mají vliv střední. Důvod středního vlivu místo velkého pro výrobce 

je fakt, že se jedná o velkou výrobní společnost, která má podobných zakázek desítek.  
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4.1.4 Projektový tým 

Jelikož se jedná o projekt, jehož účelem je mimo jiné založení firmy s.r.o., tým je složen 

pouze z jedinců, kteří se budou osobně podílet na vzniku firmy a jejím následným 

řízením. Protože bude firma pod vedením dvou společníků, tak se i celý projektový tým 

skládá pouze ze dvou členů týmu.  

Manažer projektu – projektovým manažerem je společník, který bude mít v nově 

vzniklé firmě většinový podíl. Jedná se o společníka č. 1. Bude řídit celý projekt a osobně 

zodpovídat za plnění jednotlivých činností.  

Z čistě hierarchického hlediska stojí tento společník č. 1 nad svým kolegou, nicméně oba 

mají v tomto projektu stejné pravomoci a kompetence. Méně závažné rozhodnutí, která 

nemohou značně ovlivnit průběh projektu, mohou společníci činit jednotlivě. Nicméně 

všechna rozhodnutí, která mohou mít velký dopad na projekt, mohou společníci činit 

výhradně společně a je zapotřebí oboustranný souhlas. 

4.2  Projektová fáze – plánování 

Tato kapitola obsahuje detailní plán celého projektu, který je vytvořen za pomocí 

programu MS Project. Jelikož se jedná o relativně rozsáhlý plán s mnoha různými 

činnostmi, je rozdělen do několika etap a podetap, které jsou znázorněné jak 

v harmonogramu, tak pomocí Ganttova diagramu. Každá činnost je popsána a vysvětlena 

a v Ganttově diagramu má svůj název nad vlastním pruhem a náklady na pravé straně. 

Každá etapa a podetapa má dále v Ganttově diagramu zobrazené datum zahájení (levá 

strana), datum ukončení (pravá strana) a délku trvání (nad/pod pruhem). 

Samotný projekt uvažuje 8 hodin na den a celkově 40 hodin na týden. Tato délka je 

vybrána především kvůli samotným společníkům, u kterých se nepředpokládá, že budou 

schopni pracovat déle. U společností, jako je například výrobní firma v Číně, která může 

jet na více směn, je délka činnosti nastavená tak, že 8 hodin ve skutečnosti znamená 

1 jejich pracovní den (ať už jedou jednosměnný, dvousměnný nebo třísměnný provoz). 

Projekt je stanoven tak, aby byl splněn daný termín, tedy aby se vše stihlo do 1.6.2021. 

Je ukončen tedy předešlý den, 31.5.2021. Nejpozději může tedy samotný projekt začít 

2.12.2020, aby se stanovený termín stihl. 
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4.2.1 Založení firmy s.r.o. firmou Ofigo.cz 

První etapou a také prvním krokem v tomto projektu je samotné založení firmy s.r.o. 

V analytické části k tomuto kroku byla vybrána externí firma Ofigo.cz, která pouze 

s minimálním zapojením společníků je schopna za nízké náklady v relativně krátké době 

založit požadovanou firmu. Tento krok je nezbytný pro zahájení všech následujících etap. 

Rozložení této etapy na jednotlivé činnosti a následnou časovou osu lze vidět na 

následujících obrázcích Obr. 6 a Obr. 7. 

 

Obr. 6: Založení firmy s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost 1.1.1 – jedná se o úvodní činnost této etapy, kde se společníci musí 

důvěrně seznámit s fungováním společnosti Ofigo.cz, jaké má podmínky, co všechno je 

bude při spolupráci očekávat a co od nich bude vyžadovat. Po skončení této činnosti by 

měli mít společníci ve všem jasno a popřípadě mít seznam dotazů, na které se budou dále 

firmy ptát. 

Činnost 1.1.2 – ihned po předcházející činnosti přichází prvotní kontakt s firmou 

Ofigo.cz, kde se společníci ptají na případné dotazy a nejasnosti a předběžně a nezávazně 

se domlouvá postup, kterým bude jejich budoucí firma založena.  
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Obr. 7: Založení firmy s.r.o. – časová osa (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost 1.1.4 – jakmile proběhne prvotní kontakt s firmou Ofigo.cz a společníci 

vymyslí název firmy, vytvoří se poptávka na založení s.r.o., kde se dávají informace jako 

název firmy, jména zakladatelů, jejich podíl, výběr sídla firmy, výše základního kapitálu 

(základní kapitál zde pro účely projektu není veden jako náklad, předpokládá se, že může 

být až ve výši 100 000 Kč, což je právě daná hranice projektu. Důvodem je, že se dané 

prostředky stejně čerpají na ostatní náklady, které postupně vstupují do projektu, čímž by 

se mohly ve finále započítat dvakrát) atd. 

Činnost 1.1.5 – jakmile dorazí poptávka na založení firmy, musí tato žádost projít 

schvalovacím řízením, kde se především analyzuje název firmy a zda může být použito. 

Zákon totiž stanovuje, že nesmí existovat dvě firmy s totožným názvem a nový název by 

neměl být až moc podobný názvu již existujícímu.  

Činnost 1.1.6 – až žádost projde schválením, je vystavena faktura, kterou 

společníci obratem zaplatí ze svých osobních účtů a Ofigo.cz zašle potvrzení o přijetí 

platby. Jedná se o první náklad tohoto projektu, který činí 8 888 Kč. 

Činnost 1.1.7 – jedná se o zaslání potřebných dokumentů k založení firmy. 

Jakmile je přijata platba, je zapotřebí aby společníci zaslali potřebné dokumenty firmě 

Ofigo.cz, bez kterých založení nemůže započít. Jedná se o podepsání několika smluv, 
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a především o vyhotovení plné moci, že firma Ofigo.cz může jejich jménem vystupovat 

na daných úřadech.  

Činnost 1.1.8 – jedná se pouze o dopravu zaslaných dokumentů, která je 

zprostředkována poštou či soukromým dopravcem 

Činnost 1.1.9 – jedná se o samotné zakládání společnosti s.r.o. firmou Ofigo.cz, 

po přijetí potřebných dokumentů. Během této doby firma neustále informuje společníky 

o průběhu jejího zakládání. 

Činnost 1.1.10 – jakmile je firma založena, jsou zaslány veškeré firemní 

dokumenty společníkům. 

Činnost 1.1.11 – jedná se pouze o milník, který znázorňuje, že firma s.r.o. byla 

založena. Nastává v okamžiku, kdy se do rukou společníků dostanou zakládající firemní 

dokumenty. 

Výstupem etapy je tedy celkové založení firmy s.r.o. Celková doba trvání je 182 hodin 

a probíhá od 2.12.2020 do 1.1.2021 s náklady 8 888 Kč. 

4.2.2 Nezbytnosti pro zahájení podnikání – registrace domény 

a webhostingu 

Samotná etapa 2.2 – „nezbytnosti pro zahájení podnikání“ se skládá ze 4 jednotlivých 

podetap a pro lepší přehlednost a viditelnost jsou zpracovány jednotlivě.  

První podetapou je registrace domény a webhostingu. Tímto krokem nově vzniklá firma 

získá vlastní .com doménu a vlastní webové stránky. Do toho samozřejmě patří i vlastní 

firemní e-mailová schránka, která není přímo nezbytná, ale žádoucí pro kontakt 

s partnery.  

Jednotlivé činnosti podetapy lze vidět na Obr. 8 a časovou osu na Obr. 9, které jsou na 

následující straně. 

Činnost 1.2.1.1 – jedná se, podobně jako u minulé etapy, o seznámení 

s fungováním Wedos.cz, tedy stránkou/firmou, která zprostředkovává jak registraci 

domény, tak webhostingu. Tato činnost je zahájena po milníku firma s.r.o. založena, 

nicméně jelikož následující činnosti (platby) mohou být uskutečněny, až jakmile je 

založen firemní bankovní účet, je celá tato podetapa o pár dní posunutá, aby byla 

uchována plynulá návaznost. 
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Obr. 8: Registrace domény a webhostingu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obr. 9: Registrace domény a webhostingu – časová osa (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost 1.2.1.2 – zde se po předešlé činnosti již zasílá poptávka na první produkt, 

na registraci zvolené domény .com, kterou bude firma využívat pro své webové stránky. 
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Činnost 1.2.1.3 – jedná se o proplacení faktury za doménu. Tato činnost zdržela 

celou podetapu, jelikož vyčkávala na činnost 1.2.3.4 – „bankovní účet zařízen“, která 

bude zmíněna v podetapě Zařízení bankovního účtu. Důvodem je, že již vzniká firmě 

náklad a je vhodné ho pro účely účetnictví zaplatit z firemního, a ne osobního účtu. 

Náklad této činnosti je 284,40 Kč. 

Činnost 1.2.1.4 – jedná se o milník, který oznamuje, že doména byla 

zaregistrována. Tento milník nastane, jakmile je přijata platba za doménu. 

Činnost 1.2.1.5 – zde se zasílá poptávka na druhý produkt, tedy webhosting, díky 

kterému bude možno založit na zvolené doméně webové stránky a spravovat je. Součástí 

jsou i doménové e-maily, které budou využity jako firemní. Tato činnost probíhá 

souběžně s činností 1.2.1.1. 

Činnost 1.2.1.6 – jedná se opět o proplacení faktury za webhosting. I tato činnost 

zdržela celou podetapu, ze stejného důvodu, který byl zmíněn u činnosti 1.2.1.3. Náklad 

této činnosti je 479,16 Kč.  

Činnost 1.2.1.7 – jedná se opět o milník, který oznamuje, že webhosting byl 

registrován. Tento milník nastane, jakmile je přijata platba za webhosting. 

Tímto končí podetapa Registrace domény a webhostingu. Celková doba trvání je 

13 hodin a probíhá od 8.1.2021 do 12.1.2021 s náklady 763,56 Kč. 

4.2.3 Nezbytnosti pro zahájení podnikání – vytvoření loga firmy 

Druhou podetapou je vytvoření loga firmy. Logo firmy je velice důležité, obzvlášť při 

takovémto podnikání na velice konkurenčním trhu. Logo musí dostatečně reprezentovat 

firmu a vzbudit zájem v potenciálních zákaznících.  

Tato podetapa začíná po vymyšlení a schválení finálního názvu firmy, tedy po činnosti 

1.1.5. Nicméně samotné logo je důležité až u výroby samotného produktu, a proto začíná 

tak, aby byla zajištěná plynulost vázanosti jednotlivých činností. 

Jednotlivé činnosti a znázornění na časové ose lze opět vidět na následujících obrázcích 

Obr. 10 a Obr. 11, uvedené na následující straně. 

Činnost 1.2.2.1 – jedná se opět o seznámení s webem Fiverr.com, který byl 

v analytické části vybrán pro účely designu loga a produktu. Je důležité se především 

orientovat v tom, jak designéři fungují a pracují a jak jsou definované smlouvy. 
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Obr. 10: Vytvoření loga (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obr. 11: Vytvoření loga – časová osa (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Činnost 1.2.2.2 – zde se vybírá nejvhodnější designér pro logo firmy. Tento 

designér je jedinou složkou, která nebyla již předem vybrána v analytické části. Důvodem 

je především neustále proměnlivá nabídka na webu Fiverr.com. Jednotlivých designéru 

je mnoho a většina z nich nabízí velice podobné služby. 

Činnost 1.2.2.3 – jedná se již o zaslání závažné poptávky vybranému designérovi 

s popisem, jak by logo mělo zhruba vypadat. 

Činnost 1.2.2.4 – zde se předem proplácí faktura za budoucí služby designéra 

a platba se přijímá. Jedná se taktéž o jediný náklad této podetapy, ve výši 1096,96 Kč. 

Zde je nutno zdůraznit, že se nejedná o přesnou částku. Tato částka byla nastavena 

v analytické části, jako průměr cen vybraných designérů. Reálná suma se může mírně 

lišit. Tato činnost opět vyžaduje existenci firemního bankovního účtu. 

Činnost 1.2.2.5 – jedná se již o tvorbu prvotního návrhu loga firmy, dle požadavků 

společníků. Délka činnosti je 40 hodin, tedy 5 pracovních dnů. I tento údaj se může ve 

finále lišit, jelikož se vychází z nastavené průměrné hodnoty 4,2 dnů, která byla v zjištěna 

v analytické části. Na konci této činnosti je návrh poslán společníkům na feedback. 

Činnost 1.2.2.6 – zde společníci hodnotí prvotní návrh loga a zasílají případné 

připomínky na úpravy, pokud s ním nejsou zcela spokojeni. Tuto a následující činnosti 

lze brát za nadbytečné v případě, že je logo ideální již při prvním návrhu. 

Činnost 1.2.2.7 – jedná se o úpravu loga dle připomínek společníků a o finální 

úpravy. Na konci je opět poslán již finální návrh. 

Činnost 1.2.2.8 – opět další milník, který nastává při přijetí finální podoby loga. 

Tímto končí podetapa Vytvoření loga firmy. Celková doba trvání je 101 hodin a probíhá 

od 12.1.2021 do 28.1.2021 s náklady 1096,96 Kč. 

4.2.4 Nezbytnosti pro zahájení podnikání – zařízení bankovního účtu 

Třetí podetapou je zařízení firemního bankovního účtu, který bude veden ve Fio bance. 

Tato podetapa je velice důležitá, jelikož existence firemního účtu je nezbytnosti pro 

několik různých činností projektu, především tak proplácení faktur. Jednotlivé činnosti 

a časová osa jsou opět k vidění na následujících obrázcích Obr. 12 a Obr. 13 na další 

straně. 
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Obr. 12: Zařízení bankovního účtu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obr. 13: Zařízení bankovního účtu – časová osa (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost 1.2.3.1 – jedná se o samotné založení podnikatelského účtu u Fio banky 

na jedné z poboček, který byl v analytické části vybrán jako nejvhodnější pro dané 

podnikání. Tato činnost začíná bezprostředně po milníku firma s.r.o. založena (milník je 

1.1.2021, nicméně jedná se o pátek, tedy 2. a 3. je víkend, proto činnost může započít až 

v pracovní den, tedy 4.1.2021). 

Činnost 1.2.3.2 – při zakládání firmy je ze zákona založen účet pro složení 

základního kapitálu. Zmíněný účet je v této činnosti překlopen na nově vzniklý 

podnikatelský účet a tímto zaniká. 

Činnost 1.2.3.3 – nezbytnou součástí firemního účtu jsou také i firemní karty. 

Menší platby pomocí karet výrazně urychlí přijetí plateb dodavatelů. V této činnosti se 

karty vyhotovují a společníci je vyzvedávají. 
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Činnost 1.2.3.4 – jedná se opět o milník, který informuje, že bankovní účet byl 

zařízen. Nastává ve chvíli, kdy si společníci převezmou firemní karty.  

Tímto je ukončena podetapa Zařízení bankovního účtu. Celková doba trvání je 44 hodin 

a probíhá od 4.1.2021 do 11.1.2021 s nulovými náklady. 

4.2.5 Nezbytnosti pro zahájení podnikání – vytvoření webové stránky 

firmy 

Jedná se o čtvrtou a poslední podetapu etapy Nezbytnosti pro zahájení podnikání. 

Samotná webová stránka je pro firmu velice důležitá, bude sloužit především pro 

zviditelnění jak samotné firmy, jména tak produktu/ů, které nabízí. Tato podetapa je 

velice dlouhá, nicméně díky tomu, že určitá činnost může započít až při existenci 

finálního produktu, který bude firma nabízet. 

Samotné tvoření webových stránek nestojí žádné náklady, jelikož společníci si je budou 

tvořit výhradně sami. Jediné náklady, které zde vstupují, jsou za samotný webhosting. 

Tyto náklady byly již započítány při registraci. 

Jednotlivé činnosti jsou opět znázorněny na Obr. 14 a časová osa na Obr. 15. 

 

Obr. 14: Vytvoření webu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obr. 15: Vytvoření webu – časová osa (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Činnost 1.2.4.1 – jedná se o vytvoření základního prostředí webové stránky. 

Spadá zde samotné rozhraní webu, design a nastavení jednotlivých záložek. Tato činnost 

začíná ihned po milníku Webhosting zaregistrován. 

Činnost 1.2.4.2 – zde se jedná o dodělání webové stránky do finální podoby 

o nejdůležitější aspekt, kterým je samotný produkt, který firma bude prodávat. Díky tomu 

může tato činnost začít až tehdy, kdy je vytvořena finální podoba produktu, který bude 

vystaven na americkém Amazon.com k prodeji. Tento bod značí milník Finální produkt 

vytvořen, který bude v následujících etapách. 

Činnost 1.2.4.3 – opět pouze milník, který značí, že webová stránka byla 

vytvořena. Nastává ve chvíli, kdy je webová stránka doplněna o samotný produkt. 

Tímto je ukončena poslední podetapa Vytvoření webové stránky firmy. Celková doba 

trvání je 795 hodin (díky čekání činnosti na finální produkt) a probíhá od 12.1.2021 do 

31.5.2021 s nulovými náklady. 

Součástí je také činnost 1.2.5 – jedná se taktéž o milník, který značí, že veškeré 

nezbytnosti pro zahájení podnikání byly vyřešeny. Tím pádem tedy ukončuje etapu 

Nezbytnosti pro zahájení podnikání. Nastává ve chvíli, kdy je dosaženo milníků: doména 

registrována, webhosting registrován, logo firmy vytvořeno, bankovní účet zařízen, 

webová stránka vytvořena. 

Tímto je ukončena etapa Nezbytnosti pro zahájení podnikání. Celková doba trvání je 

848 hodin a probíhá od 4.1.2021 do 31.5.2021 s náklady 1 860,52 Kč (viz. Obr. 8). 

4.2.6  Zajištění produktu – design produktu 

Další etapou je samotné zajištění produktu, který bude firma ve finále nabízet na 

americkém trhu Amazon.com jako své zboží, a který bude do začátku tvořit veškeré tržby 

firmy. I tato etapa je rozdělena do více podetap, tentokrát pouze do dvou, a opět pro lepší 

přehlednost jsou tedy i samotné kapitoly rozděleny. 

První je podetapa Design produktu. Zde se opět pomocí webu Fiverr.com vytvoří finální 

design produktu, který bude ve finále sloužit jako podklad pro výrobu. Postup je velice 

obdobný jako při vytváření loga firmy. Znázornění jednotlivých činností a časovou osu 

lze opět vidět na následujících obrázcích Obr. 16 a Obr. 17 na další straně. 
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Obr. 16: Design produktu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obr. 17: Design produktu – časová osa (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Činnost 1.3.1.1 – zde se jedná obdobně jako u designu loga o výběr 

nejvhodnějšího designéra pro produkt na webu Fiverr.com, kterým je kulatý pelech pro 

psa. Tato činnost následuje po milníku Firma s.r.o. založena a Webhosting registrován. 

Činnost 1.3.1.2 – jedná se pouze o zaslání objednávky na design produktu 

vybranému designérovi s potřebnými parametry a hrubou představou. 

Činnost 1.3.1.3 – zde jde o proplacení faktury za budoucí práci designéra a přijetí 

platby. Tato činnost může nastat hned po odeslání objednávky a po milníku Bankovní 

účet zařízen. Jedná se taktéž o jediný náklad této podetapy, který je úplně stejný, jako 

u designu loga, a to 1 096,96 Kč. Opět jde o přibližnou částku, zjištěnou z analýzy. 

Činnost 1.3.1.4 – ihned po přijetí platby začíná návrh produktu. Výstupem je 

prvotní návrh designu produktu dle požadavků společníků a jeho zaslání. 

Činnost 1.3.1.5 – tato činnost obsahuje feedback společníků poslaného návrhu 

designu. V případě potřeby zde patří taktéž zaslání požadavků na změnu, popřípadě 

úpravu. 

Činnost 1.3.1.6 – dle feedbacku a požadovaných změn designér upraví návrh do 

finální podoby, kterou poté zašle. 

Činnosti 1.3.1.7 – opět pouze milník, který znázorňuje, že design produktu je 

vytvořen. Nastává po obdržení finální podoby designu. Slouží především pro domluvu 

s výrobcem. 

Tímto končí podetapa Design produktu. Celková doba trvání je 97 hodin a trvá od 

12.1.2021 do 28.1.2021 s náklady 1 096,96 Kč. 

4.2.7 Zajištění produktu – vývoj a výroba finálního produktu 

Druhou a zároveň poslední podetapou je Vývoj a výroba finálního produktu. Jedná se 

o jednu z nejdůležitějších částí celého projektu, jelikož budoucí úspěch či neúspěch firmy 

do velké míry závisí na tom, jak kvalitní finální produkt bude a do jaké míry bude 

splňovat očekávání a požadavky koncových zákazníků. 

Jednotlivé činnosti jsou díky velikost rozděleny do obrázků na dvě různé části, tak jako 

následná časová osa. Lze je vidět na následujících stranách na Obr. 18, Obr. 19., Obr.  20 

a Obr. 21. 
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Obr. 18: Vývoj a výroba – část 1. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obr. 19: Vývoj a výroba – část 2. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obr. 20: Vývoj a výroba, část 1. - časová osa (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obr. 21: Vývoj a výroba, část 2. - časová osa (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost 1.3.2.1 – jedná se o vytvoření profilu na webu Alibaba.com, který bude 

sloužit výhradně pro komunikaci s vybraným výrobcem. Tato činnost může započít po 

milnících Firma s.r.o. založena, Webhosting registrován a Bankovní účet zařízen. 

Webhosting je nutný pro firemní e-mail a bankovní účet je potřeba pro úspěšnou 

registraci profilu. 

Činnost 1.3.2.2 – následuje již samotná komunikace s daným výrobcem (Výrobce 

č. 3 vybraný v analytické části) o designu, parametrech a výrobě produktu. Tato činnost 

může začít po milnících: Logo firmy vytvořeno a Design produktu vytvořen 

a samozřejmě po činnosti předešlé, tedy vytvoření profilu. Logo je nezbytné, jelikož bude 

již součástí prvního prototypu. 

Činnost 1.3.2.3 – jedná se o zaslání objednávky na prvotní prototyp produktu, 

který byl dohodnut v předešlé činnosti. V objednávce je přesně definovaný produkt, délka 

samotné výroby produktu a vybraná doprava. 

Činnost 1.3.2.4 – zde jde o proplacení faktury za výrobu a dopravu prvotního 

prototypu. Jedná se o náklady, kterou jsou tvořené: výrobou prototypu – 2 768,70 Kč 

(zahrnuje výrobu formy produktu a samotnou výrobu produktu), formu – 503,40 Kč 

(jedná se o formu na logo) a express dopravu – 2 013,60 Kč. 

Činnost 1.3.2.5 – následuje samotná výroba prototypu dle dodaného designu 

a vzájemné domluvy na stanovených parametrech produktu, včetně firemního loga. 
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Činnost 1.3.2.6 – ihned po výrobě prototypu následuje expresní doručení na 

adresu společníků.  

Činnost 1.3.2.7 – jedná se o důkladné testování zaslaného prototypu společníky. 

Porovnává se především skutečný celkový vzhled produktu s plánem, jednotlivé 

parametry jako odolnost materiálu, kvalita švů atd. Výstupem jsou požadavky na úpravu 

produktu. V případě, že by společníci byli spokojeni na první pokus, by následující 

činnosti nebyly potřeba. 

Činnost 1.3.2.8 – jedná se opět o komunikaci s výrobcem, tentokrát zaslání 

feedbacku a požadavků na změny produktu. Dle nich se dále vytvoří nový návrh 

produktu. 

Činnost 1.3.2.9 – po domluvě s výrobcem se opět pošle nová objednávka, 

tentokrát na prototyp č. 2. Opět je zde přesně definován produkt a doprava. 

Činnost 1.3.2.10 – zde jde o proplacení faktury, opět zde vstupují náklady jako 

výroba upraveného prototypu – 2 768,70 Kč a express doprava – 2 013,60 Kč. Nyní se 

již nemusí platit forma na logo, jelikož logo zůstává nadále stejné. 

Činnost 1.3.2.11 – následuje opět samotná výroba upraveného prototypu dle nové 

dohody. 

Činnost 1.3.2.12 – ihned po výrobě je upravený prototyp opět expresně odeslán 

na adresu společníků. 

Činnost 1.3.2.13 – jde o finální testování upraveného prototypu před schválením 

a započetím hromadné výroby. Společníci si musí být jisti, že je produkt v takové kondici, 

aby byl schopen vstoupit na trh. 

Činnost 1.3.2.14 – jedná se pouze o milník, který informuje, že byl vytvořen 

finální produkt. Ten nastává ve chvíli, kdy se ukončí finální testování upraveného 

prototypu. Jakmile je dosažen, může začít dodělání webové stránky o produkt. 

Tímto končí podetapa Vývoj a výroba finálního produktu. Celková doba trvání je 

414 hodin a trvá od 28.1.2021 do 9.4.2021 s celkovými náklady 10 068,00 Kč. 

Dále končí i samotná etapa Zajištění produktu. Celková doba trvání této etapy je 

507 hodin a trvá od 12.1.2021 do 9.4.2021 s celkovými náklady 11 164,96 Kč. 
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4.2.8 Amazon.com – vytvoření a správa profilu 

Následuje poslední etapa, kterou je Amazon.com. I tato etapa je rozdělená do tří menší 

podetap, které jsou opět rozděleny do tří různých kapitol, pro větší přehlednost a čitelnost. 

První podetapou je Vytvoření a správa profilu na Amazon.com. Tento profil je nedílnou 

součástí podnikání, jelikož bude používán pro veškeré činnosti na webu Amazon.com, 

včetně samotných prodejů produktu. Jednotlivé činnosti společně s časovou osou jsou 

opět zobrazeny na následujících obrázcích Obr. 22 a Obr. 23. 

 

Obr. 22: Vytvoření a správa profilu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obr. 23: Vytvoření a správa profilu – časová osa (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost 1.4.1.1 – jedná se o vitálně důležitý úkol, ve kterém je třeba se řádně 

seznámit s fungováním Amazon.com ať už jako nakupující na dané stránce, tak jako 

prodávající. Samotný internetový obchod má velkou řadu nařízení a pravidel, které je 

třeba respektovat a řídit se jimi. Tato činnost není vázána na žádnou předešlou, tudíž lze 

ji započít hned na začátku samotného projektu. Nicméně pro návaznost s další činností 

nezačíná na samotném začátku. 

Činnost 1.4.1.2 – zde se již zakládá prvotní Amazon.com účet na prodej, kterým 

je Individual účet (viz. analytická část kapitola Analýza jednotlivých prodejních účtů na 
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Amazon.com). Tato činnost může proběhnout po milnících: Firma s.r.o. založena, 

Bankovní účet zařízen, Webhosting registrován a po předešlé činnosti. S tímto účtem se 

společníkům otevře přístup do mnoha nových funkcí webu. 

Činnost 1.4.1.3 – jedná se o přechod z Individual účtu na účet Professional. Tato 

činnost je jedna z posledních v celém projektu, nastane až výhradně před započetím 

samotného prodeje produktu, přesněji po činnosti Schválení prodejní stránky produktu 

v poslední podetapě. 

4.2.9 Amazon.com – příprava prodeje produktu 

Druhá podetapa se zabývá samotnou přípravou prodeje produktu. Má za úkol především 

připravit skladování, zajistit produkt a nastavit prodejní stránku. Jednotlivé činnosti 

a časovou osu lze opět vidět na následujících obrázcích Obr. 24 a Obr. 25. 

 

Obr. 24: Příprava prodeje (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obr. 25: Příprava prodeje – časová osa (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost 1.4.2.1 – jedná se o přípravu prodejní stránky produktu, tedy tu, kterou 

uvidí potenciální zákazníci, se všemi informacemi o produktu, fotkami, videi, cenou atd. 

Tato činnost může započíst ihned po vytvoření finálního produktu a založení Individual 

účtu.  

Činnost 1.4.2.2 – jelikož jako způsob skladování produktu byla v analytické části 

vybrána služba FBA (tedy o celkovou logistiku se stará přímo Amazon.com), je zapotřebí 

tuto službu aktivovat. Je nutné vybrat určitý sklad, kde chceme produkty skladovat 

a předem informovat o předpokládané velikosti produktů. Tato činnost probíhá souběžně 

s činností předcházející. 

Činnost 1.4.2.3 – jakmile je zajištěna služba FBA, vystaví se objednávka na první 

várku zboží, tedy na 300 kusů pelechů pro psy. 

Činnost 1.4.2.4 – ihned po vystavení objednávky se musí proplatit faktura za 

výrobu a dovoz zboží do vybraného Amazon.com skladu. Pro první objednávku je 

zvoleno placení půlky částky před zahájením výroby a půlky částky po dodání zboží. Pro 
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jednoduchost je ve zdrojích přímo faktura na 1. polovinu s danou částkou. Další zdroje, 

které zde vstupují, tedy 300 kusů produktu a jejich doprava, jsou pro účely nastavené 

s nulovou hodnotou, aby nedošlo ke dvojímu započítání nákladů. 

Činnost 1.4.2.5 – po zaplacení a přijetí platby výrobcem započne samotná výroba. 

Jelikož se jedná o velkou výrobní firmu, samotná výroba všech 300 kusů trvá pouhé 2 

dny. 

Činnost 1.4.2.6 – jedná se o odeslání hotových výrobků do daného Amazon.com 

skladu, bezprostředně po jejich výrobě. Již je využita levnější standartní lodní doprava, 

proto trvá znatelně déle než expresní doprava při dodání prototypů.  

Činnost 1.4.2.7 – jedná se pouze o další milník, který znázorňuje, že hotové 

výrobky jsou již na skladě.  

Činnost 1.4.2.8 – jakmile dorazí produkty na sklad, je zapotřebí doplatit zbylou 

část faktury, dle stanovené dohody. Platba i složení nákladů je stejné, jako u první části. 

Nicméně na tuto činnost není již žádná jiná činnost vázána, takže čistě pro potřebu 

projektu prakticky nezáleží na tom, kdy bude platba přijata. 

Činnost 1.4.2.9 – jedná se o označení produktů potřebnými číselnými kódy, které 

využívají všechny produkty prodávané na Amazon.com. O to se postarají skladníci 

daného Amazon.com skladu. Jedná se o další náklad ve výši 5,04 Kč na kus, celkově tedy 

1 512,00 Kč. Tato činnost probíhá souběžně s činností předcházející. 

Činnost 1.4.2.10 – opět se jedná o milník, který znázorňuje, že jsou produkty 

připraveny k prodeji. Nastane ihned po označení všech produktů potřebnými číselnými 

kódy. 

Tímto milníkem dále končí celá podetapa Přípravy prodeje produktu. Celková doba trvání 

je 273 hodin a trvá od 9.4.2021 do 27.5.2021 s celkovými náklady 56 637 Kč. 

4.2.10 Amazon.com – zahájení prodeje 

Poslední podetapou etapy Amazon.com a zároveň i celého projektu je zahájení prodeje. 

Jedná se především o formální stránky prodeje na webu Amazon.com. Jednotlivé činnosti 

a časovou osu lze opět vidět na následujících obrázcích Obr. 26 a Obr. 27. 
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Obr. 26: Zahájení prodeje (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obr. 27: Zahájení prodeje – časová osa (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost 1.4.3.1 – jedná se o aktivaci prodejní stránky produktu, která byla již 

připravena v činnosti 1.4.2.1. Činnost se zahájí, jakmile jsou produkty připraveny 

k prodeji. Po aktivaci tato stránka putuje na finální kontrolu před spuštěním prodeje. 

Činnost 1.4.3.2 – bezprostředně po aktivaci stránky produktu dochází ke schválení 

prodejní stránky produktu webem Amazon.com. Jelikož měli společníci dlouhou dobu na 

prostudování všech pravidel, mělo by schválení projít bez problémů. Jakmile je prodejní 

stránka schválena, je již aktivní a prodej je prakticky zahájen. Bezprostředně po této 

činnosti dochází taktéž k činnosti 1.4.1.3, tedy k přechodu z Individual účtu na účet 

Professional. 
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Činnost 1.4.3.3 – zde se jedná o propojení již schválené, a tedy funkční, prodejní 

stránky produktu s firemním webem. Tato činnost následuje bezprostředně po schválení 

prodejní stránky, za předpokladu, že je již funkční firemní web. 

Činnost 1.4.3.4 – po schválení prodejní stránky se již může taktéž aktivovat 

samotný interní marketing Amazon.com. Pro nově prodávající je tato služba zdarma 

a jejím cílem je co nejvíce zvýraznit na svých stránkách daný produkt uživatelům, který 

hledají v daném sortimentu. 

Činnost 1.4.3.5 – jedná se pouze o milník, který znázorňuje zahájení prodeje. 

Nastává v moment, kdy je stránka propojena s firemním webem, aktivovaný marketing, 

jsou vyřešeny všechny nezbytnosti podnikání a společníci přešli na účet Professional. 

Touto činností končí podetapa Zahájení prodeje. Celková doba je 32 hodin a trvá od 

26.5.2021 do 31.5.2021 s nulovými náklady. 

Dále tímto končí i samotná etapa Amazon.com. Celková doba je 876 hodin a trvá od 

29.12.2020 do 31.5.2021 s celkovými náklady 56 637 Kč. 

Finální činnost 1.5 je poslední milník projektu, kterým je celý projekt ukončen. Nastává 

ihned po milníku Prodej zahájen. 

Celková doba projektu Založení firmy na podnikání na Amazon.com je 1 030 hodin a 

trvá od 2.12.2020 do 31.5.2021. Pokud projekt započne včas a nenastanou žádné 

komplikace, bude splněn stanovený termín 1.6.2021 daný cílem projektu. 

Celkové náklady projektu jsou 78 550,48 Kč, což základní kapitál ve výši 100 000 Kč 

hravě pokryje. Tím pádem je splněn i nákladový cíl projektu.  

 

4.3  Matice odpovědnosti 

Jelikož se na projektu podílí pouze dva společníci (členové projektového týmu), kteří mají 

identické pravomoci, nemá smysl vytvářen komplexní matici odpovědnosti pro jednotlivé 

práce projektu. Jak bylo řečeno, za celý průběh projektu zodpovídá formálně společník č. 

1, nicméně veškerá důležitá rozhodnutí dělají společníci výhradně společně (např. výběr 

názvu firmy, výběr nejvhodnějšího designéra, komunikace s výrobcem atp.). U takových 

činností by se tedy dalo říct, že jeden společník činnost realizuje a druhý s ním 

spolupracuje. U méně důležitých prací (např. registrace domény a webhostingu, 
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respektive činností, které již byly rozhodnuty v průběhu analytické části) poté jeden 

společník realizuje a druhý buď konzultuje, nebo je pouze informován o provedení. 

4.4  Analýza rizik projektu 

Nedílnou součástí plánovací fáze projektu je také důkladná analýza rizik. Pro účely tohoto 

projektu je pro analýzu rizik vybrána metoda RIPRAN, která je doplněna metodou 

Skórovací a také mapou rizik. Analýza je zvolena kvalitativní. Samotná rizika se týkají 

pouze projektu, ne samotného podnikání. Jedná se tedy o rizika, která mohou nastat 

v průběhu projektu od založení firmy s.r.o. až po zahájení prodeje na Amazon.com, ne 

o rizika, která mohou nastat v průběhu samotného prodeje nebo při fungování firmy.  

4.4.1 Metoda RIPRAN 

Pro větší přehlednost a viditelnost jsou tabulky metody RIPRAN rozděleny na dvě části. 

První část popisuje samotnou hrozbu, vybraný scénář a pravděpodobnost, viz. Tab. 11. 

Druhá část se zaměřuje na dopad scénáře, jeho hodnotu a možné opatření, viz. Tab. 12. 

Tab. 11: RIPRAN část. 1 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ID Riziko PR Scénář PS CP DR 

1 Vybrané 

jméno firmy 

bude již 

existovat 

NP Jméno nebude schváleno, projekt se 

prodlouží o 40 h. 

VP SP ND 

2 Doména již 

bude zabraná 

NP Webové stránky budou zaměnitelné 

s jinými podobnými 

SP NP SD 

3.1 Špatně 

vybraný 

designér pro 

logo/produkt 

SP Bude potřeba jedna úprava designu 

navíc – prodloužení projektu o 16 h. 

VP VP ND 

3.2 Špatně 

vybraný 

designér pro 

logo/produkt 

SP Společníci nebudou spokojeni 

s finálním designem. Potřeba nový. 

Prodloužení až o 97 h. 

SP SP VD 
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4.1 Komplikace 

s výrobcem 

SP Vybraný výrobce odmítne spolupráci. NP NP VD 

4.2 Komplikace 

s výrobcem 

SP Výrobce plně nepochopí požadavky 

produktu. Nutnost třetího prototypu. 

Prodloužení o 152 h. 

SP SP VD 

4.3 Komplikace 

s výrobcem 

SP Výrobce bude požadovat vyšší cenu 

o 20 %, než za kterou nabízí podobný 

produkt. 

VP VP VD 

4.4 Komplikace 

s výrobcem 

SP Výrobce zneužije unikátní design pro 

své vlastní zájmy. 

SP SP VD 

5 Onemocnění 

jednoho 

společníka 

NP Opoždění až znemožnění některých 

činností, prodloužení projektu o X 

hodin. 

VP SP SD 

6 Nedostupnost 

FBA služby 

NP Vybraný sklad na území USA bude plně 

vytížen a nebude již místo. 

SP NP SD 

 

Tab. 12: RIPRAN část. 2 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ID Hodnota 

rizika 

Opatření Nová 

PR 

Nová 

PS 

Nová 

CP 

Nový 

DR 

Nová 

hodnota 

1 NH Při výběru jména 

automaticky kontrolovat 

obchodní rejstřík a další 

seznamy názvů firem. 

NP VP SP ND NH 

2 NH Při výběru jména firmy 

automaticky kontrolovat 

i dostupnost domény 

.com. 

NP SP NP SD NH 
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3.1 SH Při výběru dbát na 

hodnocení, zahájit 

kontakt před 

objednávkou, detailně 

popsat představu. 

NP VP SP ND NH 

3.2 VH Stejné jako u 3.1. NP SP NP VD SH 

4.1 SH Částečná akceptace 

(v záloze další výrobci). 

Udržovat stálý kontakt 

a přislíbit velký budoucí 

odběr. 

NP NP NP VD SH 

4.2 VH Udržovat stálý kontakt, 

vše detailně popisovat, 

v případě potřeby 

u důležité zprávy využít 

překladatele. 

NP NP NP VD SH 

4.3 VH Již při návrhu prototypu 

se smluvně domluvit na 

finální prodejní ceně při 

daném odběru. 

V případě vyšší ceny, 

zkusit kontaktovat 

náhradní. 

SP SP SP SD SH 

4.4 VH Nechat výrobce 

podepsat smlouvu 

o exklusivitě.  

SP NP NP VD SH 

5 SH Domluvit se na 

krizovém plánu, 

přerozdělit jednotlivé 

NP SP NP SD NH 
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činnosti, které nemocný 

může vykonávat. 

6 NH Vytipovat záložní FBA 

sklady na území USA, 

které se v nouzi použijí. 

NP SP NP ND NH 

 

Vysvětlivky k RIPRAN tabulkám: 

PR = pravděpodobnost rizika   PS = pravděpodobnost scénáře 

CP = celková pravděpodobnost  DR = dopad rizika 

NP = nízká pravděpodobnost (0-33 %) SP = střední pravděpodobnost (34-66 %) 

VP = vysoká pravděpodobnost (67-100 %) ND = nízký dopad rizika 

SD = střední dopad rizika   VD = vysoký dopad rizika 

NH = nízká hodnota rizika   SH = střední hodnota rizika 

VH = vysoká hodnota rizika 

Tab. 13: Výpočet hodnoty rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Nízká 

pravděpodobnost 

Střední 

pravděpodobnost 

Vysoká 

pravděpodobnost 

Nízký dopad Nízká hodnota rizika Nízká hodnota rizika Střední hodnota 

rizika 

Střední 

dopad 

Nízká hodnota rizika Střední hodnota 

rizika 

Vysoká hodnota 

rizika 

Vysoký 

dopad 

Střední hodnota 

rizika 

Vysoká hodnota 

rizika 

Vysoká hodnota 

rizika 

 

4.4.2 Skórovací metoda 

Pro větší přehlednost a bližší přiblížení ohodnocení jednotlivých rizik je dále použita 

takzvaná „Skórovací metoda“, která k pravděpodobnosti rizika a jeho dopadu dosadí 

hodnotu od 1-10, kde 1 je nejmenší a 10 největší (hodnoty odvozeny dle RIPRAN 
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tabulek). Vynásobením se pak dostane hodnota rizika. V této metodě je i znázorněno 

použití vybraného opatření a přepočítána výsledná hodnota rizika po zavedení opatření. 

Výsledky lze pozorovat v Tab. 14. 

Tab. 14: Skórovací metoda (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ID CP DR Hodnota 

rizika 

Nová CP Nový DR Nová hodnota 

rizika 

1 3,8 1,5 5,70 3,4 1,5 5,10 

2 2,1 4,0 8,40 1,2 4,0 4,80 

3.1 7,2 1,2 8,64 5,6 1,2 6,72 

3.2 5,6 8,2 45,92 3,0 8,2 24,60 

4.1 1,5 7,3 10,95 1,2 7,3 8,76 

4.2 4,4 7,8 34,32 2,1 7,8 16,38 

4.3 6,9 9,3 64,17 3,8 6,0 22,80 

4.4 4,2 9,1 38,22 2,8 9,1 25,48 

5 3,5 6,2 21,70 2,3 5,4 12,42 

6 2,3 4,1 9,43 2,3 1,8 4,14 

 

Ze skórovací metody vychází, že po opatření mají největší hodnoty rizika (resp. scénáře 

rizik) 3,2, 4,3, a 4,4, tedy že společníci nebudou spokojeni s finálním designem a projekt 

se zpozdí až o 97 hodin, dále že výrobce bude požadovat o 20 % větší cenu, než kterou 

požaduje za podobný výrobek, od kterého se odhadovala cena a že výrobce zneužije 

design společníků pro vlastní zájmy. 

4.4.3 Grafické znázornění rizik 

Pomocí hodnot ze skórovací metody lze nyní jednoduše vytvořit mapu rizik před a po 

zavedení jednotlivých opatření, viz. Graf 10 a Graf 11. K co nejlepší názornosti jsou 

mapy doplněny i o pavučinový graf hodnot rizik, který lze vidět na Grafu 12. 
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Graf 10: Mapa rizik před (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Graf 11: Mapa rizik po (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf 12: Pavučinový graf hodnot rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.5  Ekonomické zhodnocení projektu a prognóza budoucích prodejů 

Ekonomické zhodnocení samotného projektu, který je ukončen teprve při zahájení 

prodeje, je relativně jednotvárné. Je tvořeno prakticky jen vstupujícími náklady, jelikož 

přínosy samotného projektu jsou pouze věcné. Finanční přínosy nastanou až po 

dokončení projektu, kdy bude firma již normálně fungovat na trhu a prodávat svoje 

produkty. Pro přehlednost jsou v následujících podkapitolách vypsány veškeré náklady 

a jejich velikost, které do projektu vstupují, a také věcné přínosy, které samotná realizace 

projektu přinese. 

4.5.1 Náklady a přínosy projektu 

Náklady projektu 

Tab. 15: Náklady projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Založení firmy s.r.o. + sídlo 8 888,00 Kč 

Registrace domény 284,40 Kč (na rok) 

Webhosting 479,16 Kč (na rok) 

Design loga firmy 1 096,96 Kč (odhad z průměru) 

Design produktu 1 096,96 Kč (odhad z průměru) 
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Výroba prototypu (2 kusy) 5 537,40 Kč (celkem za oba kusy) 

Forma na logo 503,40 Kč 

Expresní doprava (2x) 4 027,20 Kč (celkem) 

Výrobní cena 300 ks produktů 47 574,00 Kč (celkem) 

Doprava 300 ks produktů do USA 7 551,00 Kč (celkem) 

Označení 300 ks produktů štítkem 1 512,00 Kč (celkem) 

CELKEM 78 550,48 Kč 

Všechny tyto náklady lze vidět i projektové části – plánování. Zde jsou zmíněny 

především pro souhrn a větší přehlednost.  

Přínosy projektu 

Jak již bylo zmíněno, co se týče přínosů, existují zde pouze přínosy věcné. Jsou z velké 

části spojeny přímo se samotnými náklady. Jedná se tedy o založení firmy s.r.o., doménu, 

webhosting a samotnou webovou stránku firmy, dále logo firmy, 2 různé prototypy 

prvního produktu, 300 kusů již hotových výrobků, určených k prodeji a poté věci jako 

kontakty s výrobci nebo zkušenosti s portály Alibaba.com, Amazon.com či Fiverr.com. 

4.5.2 Prognóza budoucích tržeb 

Smysl tohoto projektu spočívá především v nastartování nově vzniklé firmy k prodeji 

samotných výrobků. S tímto prodejem jdou ruku v ruce i tržby, která firma touto cestou 

získá. Tyto tržby z prodeje výrobků již nelze přímo považovat za přínosy projektu, jelikož 

ten je ukončen samotným zahájením prodeje, ale bez realizace by nikdy nemohly nastat. 

Lze je tedy považovat za přínosy, které nastanou krátce po ukončení projektu. 

Jelikož tyto budoucí tržby úzce souvisí s projektem a jsou prakticky hlavním smyslem 

vzniklé firmy, je vytvořena prognóza budoucích prodejů (a budoucích tržeb). Je nutno 

brát v potaz, že tato prognóza vychází pouze z odhadů společníků, a ve skutečnosti se 

může do určité míry lišit. Tyto odhady nicméně vychází ze statistik prodejů podobných 

produktů nově vzniklých prodejců na Amazon.com (mezi které bude patřit i firma vzniklá 

v projektu) a také z rozhovorů s osobami, které již na Amazon.com podnikají, a podělili 

se o statistiky prodejů při zahájení. 
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Samotná prognóza je rozdělena na 3 různé odhady, kterými jsou odhad pesimistický, 

realistický a optimistický. Tyto odhady se liší v počtech prodaných kusů produktu za dané 

časové období. Při výpočtu nákladů na skladování se uvažuje, že do 1 m3 se vejdou 

2 ks zabaleného produktu. Pro účely prognóz je i sestavena jednoduchá kalkulace (viz. 

Tab. 16), která nebere v potaz skladování, poplatek za Professional seller účet, za sídlo, 

doménu a webhosting. 

Tab. 16: Zjednodušená kalkulace na 1 kus (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výrobní cena 158,58 Kč 

Poplatek za prodej (15 % tržeb) 151,02 Kč 

Poplatek za FBA službu 132,40 Kč 

Doprava 25,17 Kč 

Označení 5,04 Kč 

Celkové náklady (vyjma skladování 

a uvedené měsíční/roční poplatky) 

472,21 Kč 

Prodejní cena 1 006,80 Kč (40 $) 

„Hrubý“ zisk 534,59 Kč 

„Upravený“ zisk pro projekt 723,38 Kč 

 

Tento „hrubý“ zisk je dále využit pro výpočet jednotlivých prognóz. Následující 

prognózy, které lze vidět v Tab. 17, znázorňují, za jak dlouho se vyprodá nakoupených 

300 ks produktů. Jelikož velká většina nákladů (krom skladování) byla již zaplacena 

v rámci projektu, v této tabulce se s nimi již dále nepočítá. Díky tomu se zde taktéž 

nepoužívá vypočítaný „Hrubý“ zisk, nýbrž „Upravený“ zisk, který již znovu nepočítá 

s náklady na dopravu, označení a s výrobní cenou 
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Tab. 17: Prognóza prodeje první várky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Prognóza Pesimistická Realistická Optimistická 

Počet kusů 

prodaných za den 

5 10 30 

Počet dnů, kdy 

dojdou zásoby 

60 30 10 

Celkové náklady 

na skladování 

82 845,00 Kč 41 422,50 Kč 13 807,50 Kč 

Poplatek za 

professional účet 

2 013,20 Kč 1 006,60 Kč 335,53 Kč 

Tržby mínus 

skladování 

a poplatek 

217 181,80 Kč 259 610,90 Kč 288 232,50 Kč 

Zisk před 

zdaněním 

55 618,52 Kč 97 041,02 Kč 124 656,00 Kč 

Zisk po dani 45 051,00 Kč 78 603,23 Kč 100 971,40 Kč 

 

Jak lze vidět, všechny prognózy jsou ve finále ziskové, liší se pouze ve výši a v době, za 

kterou zisk vznikne. Je nutno brát v potaz, že pro nové prodejce na Amazon.com funguje 

speciální marketing zdarma, který zviditelní jejich produkt na předních příčkách, což 

zapříčiní zvýšení prodejů. Tento bonusový marketing funguje zpravidla první 1-2 měsíce. 

Dá se tedy očekávat, že pokud se produkt neuchytí (tzn. nezíská dostatek kladných 

reviews), jeho poptávka po této době značně klesne, pokud se to nevykompenzuje 

placeným marketingem. 

Pesimistická prognóza 

Z tohoto důvodu lze předpokládat, že pesimistická varianta, která přinese 45 051 Kč 

čistého zisku za 2 měsíce, tedy 22 525,50 Kč je velmi na hraně. Oproti realistické 

a optimistické variantě jsou prodeje nízké a lze předpokládat, že po skončení marketingu 

zdarma se propadnou ještě níže. Nabízí se několik variant: 
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• firma může pokračovat v prodeji stejného produktu se stejným objemem s tím, že 

si tentokrát zaplatí již placený marketing, aby se alespoň trochu zviditelnil. Tato 

možnost je ale velice riskantní, protože šance, že se prodeje propadnou, jsou velké 

a náklady na skladování rostou velice rychle. Pokud by prodeje byly stejné, i tak 

by firma prakticky nic nevydělala, protože zisk se použije na úhradu marketingu. 

• firma může využít feedback uživatelů (tedy reviews) a zjistit, proč je poptávka po 

produktu tak nízká. Pokud by to bylo z důvodů nějakých vad či nedostatků, 

mohou si od výrobce vyžádat návrh nového prototypu a projít znovu vývojovou 

fázi, která bude lehce pokryta ziskem. Poté opět připravit již nový produkt 

k dalšímu prodeji. 

• firma může ukončit prodej tohoto výrobku a vydat se jinou cestou. Díky 

zkušenostem nabitých na Alibaba.com a Amazon.com, celý proces výběru 

nového produktu bude mnohem rychlejší a efektivnější. Navíc firma dosáhla 

i zisku, může tedy počítat s větší kapitálovou základnou (za předpokladu, že se 

zisk nerozdělí mezi společníky). 

Realistická prognóza 

Tato prognóza již počítá s dvojnásobným objemem prodeje na den než pesimistická. 

Samotný zisk po dani má hodnotu 78 603,23 Kč získaný za pouhý jeden měsíc, což 

je velice pěkná suma na začátek podnikání. Opět se v tomto případě nabízí několik 

variant, jak může firma v podnikání pokračovat: 

• firma může pokračovat stejným tempem a naskladnit dalších 300 ks zboží 

a tentokrát to zkusit prodat s využitím vlastního placeného marketingu. 

V tomto případě by bylo vhodné zboží objednat co nejdříve, aby nebyly 

sklady moc dlouho prázdné. Samotný proces objednání, výroby a dopravy 

300 ks produktů z výrobní firmy v Číně do skladu v USA trvá průměrně 23 

dní (včetně víkendů), což v ideálním případě, by firma měla objednat již 

7. den po zahájení prodeje. Nicméně je samozřejmé, že po 7. dni se budoucí 

poptávka špatně odhaduje, proto by bylo vhodné počkat například až na den 

15. Pokud by prodeje byly stále relativně stejné, dalším krokem by bylo 

zahrnout více modelů (různé barevné kombinace, různé velikosti) a vytvořit 

tak ještě rozsáhlejší nabídku.  
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• firma může zvýšit objem produktů např. na 600 ks (pokud by firma nechtěla, 

aby byl sklad velice dlouho prázdný, bylo by potřeba toto množství objednat 

co nejdříve, na což s velkou pravděpodobností firma nebude mít dostatek 

financí. Proto se zde nabízí využití půjčky či vložení dalšího kapitálu.) 

a s využitím vlastního placeného marketingu zkusit dosáhnout alespoň stejné 

prodejnosti, jako doposud. Pokud by byly prodeje stejné, sklad by se 

vyprázdnil do 60 dnů, což již dává lepší prostor firmě hlídat množství na 

skladu a objednávat nové zboží tak, aby nevznikl nikdy nedostatek. Takhle by 

byly produkty neustále v oběhu a zisk by se rovnoměrně zvyšoval. V tento 

moment se již opět nabízí rozšířit produkt o nové barevné kombinace či různé 

velikost, jelikož to nejspíše zvýší poptávku a finančních prostředků na to bude 

mít firma dostatek.  

• poslední variantou je začít s nabídkou různých modelů výrobku již po první 

dávce. Pokud by firma chtěla být opatrná, šlo by objednat opět pouze 300 ks 

zboží s tím, že by se jednalo o 2 či 3 různé modely, tedy o 150 ks či 100 ks 

jednotlivých modelů. To by opět prodávala s využitím vlastního marketingu 

a pro další objednávky by reagovala dle poptávky. Pokud by chtěla více 

riskovat, šlo by to samé udělat s větším objemem. 

Pro větší přehlednost je dále sestrojena tabulka, která vyjadřuje finanční ukazatele 

v případě druhé varianty, tedy zvýšení objemu objednávek na 600 ks, aby byla 

zajištěna plynulost naskladnění. Díky většímu objemu se předpokládá také nižší 

výrobní cena, která byla snížena z 6,30 $ na 6,00 $ (151,02 Kč). Tato tabulka uvažuje 

období 6 měsíců. 

Tab. 18: Realistická prognóza prodejů na 6 měsíců po první dávce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Počet kusů prodaných za den 10 

Tržby z prodeje 1 812 240,00 Kč 

Náklady na výrobu (151,02 Kč/ks) 271 836,00 Kč 

Poplatek za prodej na Amazon.com 271 836,00 Kč 

Poplatek za účet 6 039,60 Kč 

Náklady na dopravu 45 306,00 Kč 
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Náklady na označení 9 072 Kč 

Náklady na marketing 120 000,00 Kč 

Náklady na skladování 497 070,00 Kč 

Zisk před zdaněním 591 080,40 Kč 

Zisk po dani 478 775,10 Kč 

 

Tato prognóza prodejů na následujících 6 měsíců je opět pouze odhadovaná a je 

postavená na tom, že si produkt (popř. jeho různé varianty) udrží prodejnost 10 kusů 

denně. 

Optimistická prognóza 

Tato prognóza již počítá s trojnásobnými prodeji než varianta realistická. Takhle velký 

objem prodeje se zdá až nemožný, nicméně pokud produkt opravdu prorazí na trhu, 

mohou být denní prodeje i mnohonásobně vyšší, než s kterým počítá tato prognóza. 

Největším úskalím takhle vysokých prodejů je velice rychlé vyskladnění produktů a bude 

trvat mnoho dní, než je firma opět dokáže naskladnit. I pokud by firma objednala již 

v 5. dni prodeje nové produkty, sklad by byl prázdný celých 18 dní. Aby byla zajištěna 

plynulost skladu, bylo by zapotřebí objednávat produkty nejméně po 690 kusech (což se 

rovná 23 dnům, tedy průměrnou délkou výroby a dopravy). Pokud by firma udělala 

takovou objednávku, jakmile by získala veškeré tržby, hravě by měla dostatek finančních 

prostředků na pořízení. V tento moment by mohla již začít vyrábět opět různé barevné 

a velikostní varianty a další objednací dávka by již mohla být například 1 000 ks. 

Samozřejmě je opět nutné předpokládat s tím, že vlastní placený marketing bude úspěšný 

a produktu se denně prodá alespoň stejný počet.  

Pro tuto situaci je vytvořena následující Tab 19, která popisuje prognózu opět na 6 měsíců 

po první objednací dávce. Opět se počítá se snížením výrobní ceny pro první dávku 690 ks 

na 6,00 $ (151,02 Kč). Pro následující výrobní dávky 1 000 ks dále cena klesá na 5,80 $ 

(145,99 Kč). 
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Tab. 19: Optimistická prognóza prodejů na 6 měsíců po první dávce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Počet kusů prodaných za den 30 

Tržby z prodeje 5 728 692,00 Kč 

Náklady na výrobu  834 153,80 Kč 

Poplatek za prodej na Amazon.com 1 088 451,00 Kč 

Poplatek za účet 6 039,60 Kč 

Náklady na dopravu 143 217,30 Kč 

Náklady na označení 28 677,60 Kč 

Náklady na marketing 120 000,00 Kč 

Náklady na skladování 767 083,30 Kč 

Zisk před zdaněním 2 741 069,00 Kč 

Zisk po dani 2 220 066,00 Kč 

 

4.6  Shrnutí návrhové části 

V této kapitole byl na začátek vytvořen logický rámec projektu, který podrobně definoval 

cíl, výstupy a hlavní činnosti projektu. Dále byl samotný cíl projektu prověřen metodou 

SMART, zda splňuje všechny předpoklady. Po tomto kroku byl vytvořen registr 

zainteresovaných stran, který dle výstupů z analýzy identifikoval všechny zájmové 

skupiny, kterých se projekt nějakým způsobem dotkne. Dále se krátce popsal projektový 

tým, který je tvořen v tomto případě pouze samotnými společníky.  

Následovala nejdelší část této kapitoly, kterou je projektová fáze – plánování. Zde byl 

pomocí MS Projectu popsán celý projekt a rozložen na jednotlivé aktivity, včetně 

stanovení nákladů a časového harmonogramu. Samotný projekt trvá 1 030 hodin a výše 

nákladů je 78 550,48 Kč.  

Na závěr byl samotný projekt ekonomicky zhodnocen a pro lepší představivost byly 

zhotoveny i prognózy budoucích prodejů firmy, založené v tomto projektu. Tyto 

prognózy byly tři, pesimistická, realistická a optimistická.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zaměřila na vytvoření návrhu plánu projektu pro založení obchodní 

společnosti, která bude působit na americkém trhu Amazon.com, kde bude prodávat svůj 

produkt. Podkladem pro tento projekt byla literární rešerše a provedené analýzy, které 

tvořili studii proveditelnosti. 

Teoretická východiska práce byla zpracována na základě odborné literatury a odborných 

článků, ať tuzemských či zahraničních, a byla zaměřena především na samotné 

projektové řízení. Nejvíce se zaměřovala na předprojektovou a projektovou fázi, které 

byly autorem zpracovávány v analytické a následně návrhové části.  

Díky poznatkům z teorie byla dále v analýze současného stavu vytvořena autorem 

upravená studie proveditelnosti, která analyzovala současný stav trhu, na kterém bude 

projektem vzniklá firma v budoucnu vystupovat. Dále byl vybrán obecný produkt, který 

firma bude prodávat, na základě statistik samotného Amazon.com, kterému byly přidány 

konkrétní parametry pomocí výsledků kvantitativního výzkumu. Následně byl vybrán 

výrobce a další nezbytnosti podnikání, mezi které patří například vhodný bankovní účet, 

poskytovatel domény a webhostingu, designér loga a produktu nebo také způsob 

skladování a zajištění logistiky. Výstupem analýzy současného stavu byly tedy podklady 

nezbytné pro vytvoření projektu. 

Návrhová část pokryla zbytek předprojektové fáze, která byla doplněna především 

o logický rámec a registr zainteresovaných stran, a dále projektovou fázi – iniciaci a 

projektovou fázi – plánování. Stěžejní byla fáze plánování, kde bylo vytvořeno samotné 

jádro projektu s harmonogramem a Ganttovým diagramem. Projekt byl ukončen 

zahájením prodeje. Na samotný závěr byl projekt finančně vyčíslen a jako bonus byly 

vytvořeny různé prognózy budoucích prodejů. 

Výstupem této práce je tedy návrh plánu projektu na založení obchodní společnosti 

obchodující na Amazon.com. Tento projekt může autorovi sloužit jako vodítko 

a motivace pro založení vlastní společnosti.  
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I 

 

PŘÍLOHY 

 

Survey oriented on dog beds and customer preferences, which will be used only for 

a purpose of making master’s thesis on the topic “The project proposal for setting 

up a business enterprise”. 

Hello, I’m a 2nd year student of master’s degree at the Brno University of Technology, 

Faculty of Business and Management and I’m writing my master’s thesis on the topic 

“The project proposal for setting up a business enterprise”. In this thesis I will establish 

a business enterprise and its main product will be a dog bed, which will be sold in the 

USA (not in reality, just in this thesis). That is why I would like to ask for your help and 

for few minutes of your time. With filling this questionnaire, you will help me a lot with 

gathering valuable information, which will be used purely for a purpose of making 

master’s thesis. Thank you for Your time. 

1) Do you currently live in the USA? (If the answer is no, please end this 

questionnaire) 

a) yes, I do     b) no, I don’t 

2) Do you have a dog living in your household? (If the answer is no, please end this 

questionnaire) 

a) yes, I do     b) no, I don’t 

3) Have you ever bought anything on Amazon.com? 

a) yes, I have     b) no, I haven’t 

4) How many dogs do you have in your household? 

a) 1  b) 2  c) 3  d) more than 3 

5) Does your dog have any kind of dog bed? 

a) yes, he/she does    b) no, he/she doesn’t 

6) How many dollars at most are you willing to pay for a dog bed? 

a) up to 10 $ b) 11-20 $ c) 21-30 $ d) 31-40 $ e) 41-50 $ f) 51 

and more $ 

Příloha 1: Dotazník (Zdroj: Vlastní zpracování) 



II 

 

7) Imagine you are about to buy a round dog bed. Which size would you probably 

buy? (It is the size of the diameter and it is in inches; the size is for the whole 

dog bed including edges) 

a) up to 25 inches b) 25-40 inches c) more than 40 inches 

8) Please assing score to following aspects on the scale of 1-10 (where 1 is the 

lowest and 10 is the highest) according to your opinion on the importance of that 

aspect in choosing the right dog bed. 

Comfort, convenience 

Look, appearance 

Easy to wash 

Resistance 

Material of the bed’s surface 

Material of the bed’s filling 

Weight 

Size 

Price 

9) When choosing the right dog bed, do you intent to use it as a desing element of 

your household? 

a) yes, I do     b) no, I don’t 

10) When choosing the right dog bed, do you prefer simple ordinary design or more 

extravagant one? 

a) simple ordinary design   b) more extravagant one 

11) How old are you? 

a) 20 years and less b) 21-30 years  c) 31-40 years  d) 41-50 years 

 e) 51-60 years  61-70 years g) 70 and more years 

12) Your sex 

a) male     b) female 


