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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit prostřednictvím založení e-

shopu v podniku Sýry & Vína VEČERKA. První část práce se zabývá vymezením 

problému, cílem práce a metodami řešení. Teoretická část se věnuje teoretickým 

východiskům řešené problematiky. Další část práce obsahuje analýzu vnitřního a vnějšího 

prostředí, které následně shrneme ve SWOT analýze. Na základě výsledků těchto analýz 

navrhneme společnosti řešení, které povede k rozvoji jejich obchodních aktivit. 

 
Abstract 

The diploma thesis deals with the development of business activities through the 

establishment of an e-shop in the company Sýry & Vína VEČERKA. The first part deals 

with the definition of the problem, the aim of the work and methods of solution. The 

theoretical part deals with the theoretical basis of the problem. The next part of the work 

contains an analysis of the internal and external environment, which we then summarize 

in the SWOT analysis. Based on the results of these analyzes, we will propose a solution 

to the company that will lead to the development of their business activities. 
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Obchod, internetový obchod, e-shop, rozvoj podniku, konkurence, SWOT analýza 
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ÚVOD  
Diplomová práce je zaměřena na rozšíření obchodních aktivit firmy Sýry & Vína 

VEČERKA. Společnosti bude navrhnuto rozšířit své obchodní aktivity prostřednictvím 

založení e-shopu, včetně jeho následné propagace.  

V roce 2020 zaznamenalo nakupování přes Internet velký boom, a to především z důvodu 

probíhající pandemie COVID-19, kdy došlo k uzavření velkého množství kamenných 

obchodů. Téměř třetina obyvatel České republiky nakoupila prostřednictvím e-shopů a 

bude v tom i nadále pokračovat, protože je to výrazně pohodlnější. Proto je pro podnik 

dobré téhle situace využít a začít rozvíjet svoje obchodní aktivity tímto směrem. Proto je 

v této práci navrhnuto zavedení prodeje zboží přes Internet. Založení internetového 

obchodu podniku může pomoci ke zvýšení tržeb, o který díky pandemii částečně přišel, 

dále se díky online propagaci e-shopu zvýší jeho povědomí a v poslední řadě bude držet 

krok s konkurencí, která se již rozhodla aktuálního trendu online nakupování využít. 

Pro svoji diplomovou práci jsem si zvolila menší, nedávno založený rodinný podnik 

s názvem „Sýry & Vína VEČERKA“. Hlavním zaměřením podniku je specializace v 

oblasti prodeje a distribuce nejrůznějších potravin, pochoutek a vín, a to jak domácích, 

tak i zahraničních. Pro přiblížení prodávaného sortimentu, můžeme vyjmenovat například 

následující nabídku, kterou tvoří - zejména sýry, především holandského nebo 

francouzského typu, ale najdeme zde i místní a lokální sýrové výrobky; dále v nabídce 

nalezneme vína hlavně od českých vinařů; v další řadě drobné pochutiny a pochoutky, 

jako jsou například paštiky, marmelády, džemy nebo uzeniny atp. Podnik má aktuálně 

jednu kamennou prodejnu, která se nachází v okresním městě nedaleko Brna. Pro toto 

město je uváděná prodejna jediná, která se na tento prodej specializuje.  

Diplomová práce bude rozdělena do čtyř částí. V první části si vymezíme problém a 

stanovíme cíle práce, následně si stanovíme postupy a metody, které budeme k dosažení 

cíle využívat. Druhá část se bude věnovat teoretickým východiskům, která by nám měla 

sloužit jako teoretický podklad k návrhové části. Třetí část diplomové práce se bude 

zabývat analýzou současného stavu podniku. Využijeme zde jednotlivé analýzy, které 

jsem si podrobně popsali v první části práce v metodách a postupech. Na závěr bude 

následovat návrhová část, kde bude představen konkrétní návrh na rozvoj obchodních 

aktivit podniku. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE, METODY A 
POSTUP ŘEŠENÍ 

Následující kapitola se zabývá vymezením zkoumaného problému, dále zde budou 

uvedeny cíle práce a jednotlivé metody a postupy řešení. 

1.1. Vymezení problému 

V dnešní době je pro podniky či firmy velice těžkým úkolem se v konkurenci prosadit. 

Na trhu je spousta firem, které nabízí zákazníkům takřka vše, na co si vzpomenou nebo 

si vymyslí. Firmy a podniky se tak předhání v nejnovějších nabídkách a reklamách, aby 

zaujaly své stálé a přilákaly nové zákazníky. Neustále se snaží reagovat na poptávku, 

podněty a nápady zákazníků a nabídnout jim tak něco, co si přejí nebo naopak něco, co 

ještě neznají nebo je pro ně těžko dosažitelné. Firmy se také snaží sledovat současné 

trendy a co nejvíce se přizpůsobovat neustále se měnící situaci. Právě z těchto, ale i 

z mnoha dalších důvodů, je důležité, aby firmy neustále rozvíjely své obchodní aktivity 

a udržely se tak na trhu mezi vysokou konkurencí. 

Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit prostřednictvím zavedení 

e-shopu pro již existující kamennou prodejnu. Od zavedení internetového obchodu se 

očekává, že dojde ke zvýšení tržeb, které se podniku během probíhající pandemie snížili, 

dále, že prostřednictvím jeho propagace na Internetu se zvýší povědomí o značce a 

v neposlední řadě udržení kroku s konkurencí, která internetový obchod má již zavedený.  

E-shop je další možnost, jak rozšířit svoje obchodní aktivity na ještě větší okruh 

zákazníků. Společnost je svým prodejem omezena pouze místem výskytu své kamenné 

prodejny a prostřednictvím Internetu, tak může oslovovat širší oblast zákazníků než 

doposud. V současnosti jsou e-shopy velice oblíbeným prostředkem k nákupu zboží. 

Velkou výhodou nákupu přes Internet je jeho pohodlí, můžete si ho vytvořit na kterémkoli 

místě, a to například z mobilu, tabletu či notebooku a zvolit si doručení na jakoukoli 

adresu. Kurýrní služby jsou dnes také velmi rychlé a objednané zboží jsou vám schopni 

doručit do 1 až 2 pracovních dnů. Zákazníci zde najdou na jednom místě pohromadě 

veškeré produkty, které podnik nabízí, a to včetně fotografií a jejich popisu.  
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V období svátků, například Vánoc nebo Velikonoc, se podniky těší většímu zájmu oproti 

běžnému období. Lidé nakupují obecně ve vyšší míře, a proto je v takové době důležité 

držet krok s konkurencí a snažit se zboží co nejvíce přiblížit zákazníkům. Nemusí to však 

být jenom výše zmíněné svátky. Ekonomikou může zahýbat cokoliv. Například válečné 

nepokoje, ekologické havárie, epidemie, pandemie atp. Můžeme si to ukázat i na 

konkrétním případu z roku 2020, kdy se takřka celý svět potýká s pandemií SARS-CoV-

2 (neboli COVID-19). Vzhledem k aktuální zdravotní situaci ve světě, kdy se omezuje 

volný pohyb obyvatelstva, a kamenné obchody jsou z velké míry uzavřené, se ekonomika 

začala měnit a podniky musí reagovat na nečekanou situaci. V této době mají velkou 

výhodu právě firmy a podniky s již zavedenou možností nákupů přes Internet. Právě 

v situacích s omezeným pohybem lidí je e-shop velká konkurenční výhoda, která může 

podniku zajistit jeho přežití i v této ekonomické krizi. 

1.2. Cíl práce 

Hlavním cílem diplomové práce je návrh rozvoje obchodních aktivit vybrané společnosti, 

které by měly vést ke zvýšení tržeb a zvýšení povědomí o společnosti. 

V diplomové práci budeme probírat založení e-shopu a zmíníme zde i jeho následnou 

propagaci. Bude zde navrhnuta jeho propagace prostřednictvím reklamy na sociální síti 

Facebook a ve vyhledávači Google. Tyhle platformy by nám měli pomoci rozšířit 

povědomí o e-shopu mezi širší okruh uživatelů.  

K dosažení hlavního cíle práce je potřeba splnit několik následujících dílčích cílů: 

• vymezení trhu podnikání, pojmů obchodu a obchodní činnosti, elektronického 

podnikání a internetového marketingu, které jsou důležité pro návrhovou část 

práce; 

• analýza vnějšího prostředí, ve které se budu zabývat SLEPT analýzou, analýzou 

trhu a Porterovou analýzou pěti konkurenčních sil; 

• analýza vnitřního prostředí, kde bude provedena analýza obchodních činností, 

analýza současné marketingové aktivity, model 7S a analýza zdrojů; 

• zhodnocení výsledků analýz a na základě toho sestavení SWOT analýzy; 

• stanovení vlastních návrhů pro rozvoj vybraných obchodních aktivit. 
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1.3. Metody a postup řešení 

Diplomová práce je rozvržena do tří hlavních částí, a to - teoretické, analytické a návrhové. 

Všechny tyto části nám pomohou definovat, vysvětlit a následně dosáhnout stanoveného 

cíle. 

V teoretické části jsou vyjmenovaná základní teoretická východiska, která souvisí 

s daným problémem a ze kterých budeme vycházet v dalších částech práce. Tato kapitola 

bude rozdělena na čtyři podkapitoly. Nejprve si vymezíme trh, na kterém budeme 

podnikat, dále zde budou vysvětleny pojmy jako obchod nebo obchodní činnost, možné 

vztahy se zákazníky nebo nákupní rozhodování zákazníků. Další podkapitola nese název 

„Elektronické podnikání“ a zde budou rozebrány pojmy jako je e-business nebo e-

commerce, dále zde bude popsán pojem doména a nastíněno technické řešení realizace e-

shopu, které budeme využívat. Poslední podkapitola s názvem „Internetový 

marketing“ souvisí především s propagací internetového obchodu. Bude zde popsán 

marketing na sociálních sítích a PPC. 

V analytické části bude vybraný podnik představen a dále bude podroben analýzám 

rozebraným v teoretické části. Prvně se jedná o analýzu vnějšího prostředí, jež provedeme 

na základě SLEPT analýzy, analýzy trhu a Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil. 

V druhém kroku bude následovat analýza vnitřního prostředí, která bude posouzena na 

základě vybraných ukazatelů, a to konkrétně pomocí analýzy obchodních činností, 

analýzy marketingové aktivity podniku, 7S modelu a analýzy zdrojů. Třetí část 

analytického oddílu bude věnována SWOT analýze. Ta z předchozích dvou analýz 

vychází a dále se zabývá tím, jaké má podnik slabé a silné stránky, řeší i to, jaké má 

podnik příležitosti a jakým hrozbám by mohl čelit. 

V návrhové části se práce bude konkrétněji zabývat návrhy na rozšíření obchodních 

aktivit vybraného podniku. Bude zde představeno rozšíření obchodních aktivit 

prostřednictvím založení e-shopu a jeho následná propagace na sociální síti Facebook a 

vyhledávači Google. Tyto návrhy by měly vést ke zvýšení povědomí u zákazníků a s tím 

i související zvýšení tržeb. 
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1.3.1. Analýza vnějšího prostředí 

Analýzu vnějšího prostředí podniku nelze zanedbat, neboť díky ní zjistíme vše podstatné, 

co je mimo kontrolu podniku a co se okolo firmy děje. Vnější prostředí podniku lze 

rozdělit na makroprostředí a mikroprostředí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Obrázek 1: Vnější a vnitřní prostředí 

(Zdroj: Jakubíková, 2008, s. 82) 
 

Makroprostředí se skládá z prostředí politicko-právního, ekonomického, sociálně-

kulturního a technologického. Firma je svým chováním může jen velmi těžko ovlivnit. 

K popisu makroprostředí je nejvhodnější SLEPT analýza.  

Do mikroprostředí řadíme například zákazníky, dodavatele, odběratele, konkurenci a 

veřejnost. Na rozdíl od makroprostředí ho lze snáze ovlivnit. K popisu mikroprostředí 

můžeme použít analýzu trhu nebo analýzu konkurence, která je provedena na základě 

Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil (Jakubíková, 2008, s. 82-83). 

1.3.1.1. SLEPT analýza 

SLEPT analýza je analýzou podniku nebo firmy, zaměřenou na odkrytí budoucího vývoje 

vnějšího prostředí firmy a vývojových trendů, které mohou tvořit hrozby nebo naopak 

příležitosti. Tato analýza se skládá z pěti oblastí neboli faktorů, které funkci podniku nebo 

firmy mohou ovlivňovat. Jedná se konkrétně o faktory společenské, legislativní, 
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ekonomické, politické a technologické.  (Hanzelková, 2013, s. 43-44). Níže budou 

jednotlivé faktory více rozebrány.  

Společenské faktory 

U problematiky společenských faktorů se doporučuje stanovit, sledovat a následně 

zhodnotit zejména klima ve společnosti ve vztahu k zaměstnávání pracovníků, dále 

postoje lidí (zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů atp.) ve vztahu k samotnému podnikání, 

nelze opomenout ani životní styl a jeho úroveň nebo třeba demografické faktory a 

strukturu populace (Hanzelková, 2013, s. 50). 

Legislativní faktory 

Ekonomika je ve všech státech regulována zákony. Právě proto bývá management firem 

v některých oblastech svázán a limitován zákony a předpisy země, ve které podniká. Na 

legislativní faktory by se nemělo při analýze interního prostředí zapomínat, protože 

porušování zákonů, ať už úmyslně či neúmyslně, by mohlo mít pro firmu katastrofické 

následky.  

Při SLEPT analýze legislativy jde hlavně o to, aby byli firma či podnik schopni předvídat 

vývoj právních norem. Dále je nutné zhodnotit, jaké hrozby nebo příležitosti z nich 

vyplývají a případně na ně včas a pružně zareagovat (Hanzelková, 2013, s. 53-54). 

Ekonomické faktory 

Současný ale i budoucí vývoj a stav ekonomiky podstatně ovlivňuje situaci podniků. 

Může se jednat například o stadium hospodářského cyklu (naší i světové ekonomiky), 

politickou situaci a její vliv na ekonomiku, dále monetární politiku (nabídka peněz, 

úrokové sazby atp.), fiskální politiku (daňové zatížení, vládní výdaje atp.)  nebo o míru 

inflace. Je velice důležité si stanovit, které ekonomické faktory mají vliv na situaci na 

jednotlivých trzích. V nejčastějších případech se jedná například o následující faktory: 

vývoj ekonomiky jako celku, státní rozpočet, inflace nebo úroveň nezaměstnanosti 

(Hanzelková, 2013, s. 56-57). 

Politické faktory 

Politická rozhodnutí můžou také výrazně ovlivňovat ekonomickou situaci země a 

podmínky pro podnikání. Proto je velice důležité se zabývat i těmito faktory, které souvisí 

s politickou situací v zemi. Politické faktory se mohou týkat například toho, kdo zvítězí 
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v dalších volbách, zda danému státu nehrozí války nebo nepokoje obyvatel nebo jaký má 

stát postoj třeba environmentálním problémům (Hanzelková, 2013, s. 61). 

Technologické faktory 

Dalšími důležitými faktory, které nám pomohou odhalit příležitosti či hrozby pro firmu, 

jsou technologické faktory. Zde můžeme zmínit například vývoj nových technologií a 

postupů, které firmě pomohou zvýšit kvalitu produktů a služeb nebo její celkovou 

produktivitu. Dále tyto nové technologie mohou mít vliv i na výkon práce lidí, který se 

tímto může zlepšit, zrychlit atp.  (Hanzelková, 2013, s. 62-63). 

1.3.1.2. Analýza trhu 

Při provozu podniku či firmy je důležité si vymezit trh, na kterém podnikáme. Musíme si 

dávat pozor na to, abychom ho nedefinovali příliš úzce nebo naopak široce. Chybné 

vymezení trhu může mít pro podnik či firmu velmi vážné následky, a to například 

zanedbání potencionálních konkurentů nebo zákazníků. Firmy nemohou přemýšlet pouze 

o současných trzích. Musí vzít do úvahy také trhy skryté, které zatím neexistují, ale 

v budoucnu lze očekávat jejich vznik. Mezi klíčové skupiny trhu můžeme zařadit 

zákazníky, dodavatelé a konkurenci (Blažková, 2007, s. 55-56). 

Tabulka 1: Příklady faktorů sledovaných v rámci analýzy trhu (Zdroj: vlastní zpracování dle: Blažková, 

2007, s.56) 

Analýza trhu 

• velikost trhu; 

• vymezení trhu; 

• atraktivita trhu; 

• vývoj a predikce poptávky; 

• predikce potřeb; 

• tržní trendy. 

 

1.3.1.3. Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Jedním z důležitých faktorů, který do velké míry ovlivňuje postavení podniku na trhu, je 

konkurence. Díky průzkumu a následné analýze trhu můžeme sledovat a zjišťovat 

chování konkurentů v blízkém i vzdáleném prostředí. Dozvídáme se, jaké mají strategie 

a cíle, jaké je jejich postavení na trhu, jaké mají silné a slabé stránky nebo jak ovlivňují 
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nebo mohou ovlivnit právě náš podnik či firmu. Podniky mezi sebou většinou bojují o 

vedoucí pozici na trhu, o zaměstnance, financování nebo o dodavatelsko-odběratelské 

vztahy. Porterův model konkurenčního prostředí vychází z předpokladu, že tzv. 

Porterovy síly, které působí v pěti klíčových sektorech, ovlivňují ziskovost trhu a tržního 

segmentu (Kašík, Havlíček, 2012, s. 46-47).  

 
Obrázek 2: Porterův model působení konkurenčních sil v podnikatelském prostředí 

(Zdroj: Kašík, Havlíček, 2012, s. 47) 
 
 
1 Stávající konkurenti 

Podniky a firmy v konkrétním oboru mezi sebou usilují o vedoucí pozici na trhu. Zde 

může nastat problém právě tehdy, když na trhu působí buď velké množství konkurenčních 

podniků, nebo tempo růstu prodeje klesne nebo je dlouhodobě na stejné úrovni. Z toho 

vyplývá, že daný trh již není tak přitažlivý, výrobní kapacity nemohou být využívány na 

maximum a fixní náklady začínají být příliš vysoké. Díky tomu dochází k cenovým 

válkám, nové výroby jsou zaváděny příliš rychle, a s tím souvisí i růst nákladů na to, aby 

si podniky zajistili dobré konkurenční postavení (Kašík, Havlíček, 2012, s. 47). 

2 Potencionální konkurenti 

Pro podnikání je hledání a vstupování na nové trhy aktivita, která podniky a firmy 

neustále žene kupředu. Nadnárodní firmy a podniky se neustále snaží dobýt a ovládnout 
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náš trh. Již existující podniky se proto snaží těmto jejich krokům zabránit a vytváří bariéry, 

které brání vstupu novým konkurentům. Může se jednat například o vysoký vstupní 

poplatek pro nově příchozí podniky. Tyto bariéry mohou vytvářet nejen podniky samotné, 

ale může je tvořit i státní politika, a to udělováním licencí, stanovením hygienických, 

bezpečnostních nebo potravinářských předpisů. Státní politika se ale může i snažit 

přilákat nové podniky, a to například tím, že vytvoří investiční pobídky nebo udělí daňové 

prázdniny. Pro podniky je také nezbytné zjistit si informace o současném trhu a o jeho 

okolí (Kašík, Havlíček, 2012, s. 47). 

3 Vyjednávací síla dodavatelů 

Konkurenční postavení podniku na trhu je závislé také na vyjednávací síle dodavatelů. 

Pokud se na trhu nachází odběratelé, kteří mají až příliš vysoké kupní kompetence může 

to mít negativní vliv na navyšování dodavatelských cen (Kašík, Havlíček, 2012, s. 47). 

4 Vyjednávací síla zákazníků 

Podnik a jeho konkurenční postavení na trhu závisí tedy nejen na vyjednávací síle 

dodavatelů, ale i na vyjednávací síle zákazníků. Trh není atraktivní, pokud se v něm 

nachází zákazníci s vysokou kupní kompetencí. Tito zákazníci se pak snaží tlačit ceny 

dolů a diktovat si požadavky (Kašík, Havlíček, 2012, s. 47). 

5 Hrozba substitutů 

Hrozbou substitutů rozumíme ohrožení firmy nebo podniku substitučními produkty. 

Pokud je na trhu příliš mnoho alternativních produktů, může to negativně ovlivnit celý 

podnik. Jsou většinou stanoveny limitující ceny a ziskovost našeho podniku výrazně klesá, 

tím se tržní segment stává méně přitažlivým. Hrozba substitučních výrobků hrozí 

zejména u produktů, které jsou vnímány jako příliš drahé nebo nekvalitní (Kašík, 

Havlíček, 2012, s. 48).    

1.3.2. Analýza vnitřního prostředí 

Vnitřní prostředí je tvořeno finančními, materiálními nebo lidskými zdroji. Finančními 

zdroji jsou veškeré příjmy a výdaje. Materiálními jsou stroje, výrobní linky atp. Lidskými 

zdroji je například management firmy, dále její zaměstnanci, organizační struktura nebo 

celkové mezilidské vztahy. Faktory, týkající se vnitřního prostředí, můžou být podnikem 

přímo řízeny a manažeři je mohou přímo ovlivňovat. Hodnotí se zde realizace 
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strategických cílů firmy, finanční situace, logistika, marketing atp. Cílem analýzy 

vnitřního prostředí je, aby si firma byla vědomá, co je schopna vyrábět, prodávat nebo 

vyvíjet a jaké služby může poskytovat. Podle této analýzy jsme schopni rozpoznat silné 

a slabé stránky firmy (Jakubíková, 2008, s. 88-89).  

K analýze vnitřního prostředí budeme využívat analýzu obchodních činností, 

marketingový mix, 7S model a analýzu zdrojů. 

1.3.2.1. Analýza obchodních činností 

Analýza obchodních činností zkoumá obchodní činnosti podniku, konkrétně nákupní a 

prodejní činnost, marketing a komunikaci. Tedy všechny činnosti, které nám pomáhají 

k tomu, aby podnik vykazoval zisk. 

Obchodní činnost je chápána jako nákup a prodej zboží. Není to aktivita pouze 

obchodníků, ale můžou se jí zabývat i subjekty, které mají jako hlavní činnost výrobu 

nebo služby. Díky tomu tak můžeme za účastníky obchodování označit většinu tržních 

subjektů. Obchodování bývá nedílnou součástí života i u nepodnikatelských subjektů 

(Mulačová, Mulač, 2013, s. 21). 

Nákupní činnost 

Na nákupních činnostech jsou závislé skoro všechny podniky. Úroveň nákupů ovlivňuje 

nejen výrobní činnost, ale i ekonomiku provozu podniku. Mezi nejčastěji nakupované 

položky můžeme zařadit základní suroviny a materiály, energetické suroviny, 

nakupované služby atp. (Veber, Srpová, 2012, s. 203-204). 

Nákupní činnost ve firmách a podnicích řídí tzv. nákupní management. Hlavní oblastí 

jeho působnosti je plánování nákupů, výběr dodavatelů nebo uzavírání obchodních smluv 

(Veber, Srpová, 2012, s. 204).   

Důležitým krokem pro správné fungování nákupní činnost podniku je stanovit si plán 

nákupu. Podnik by měl mít ve svých podkladech přehled o vývoji přijatých zakázek a 

s tím i celkovou představu o svých výkonech. Na základě těchto podkladů by měl být 

schopný odhadnout spotřebu materiálů. Důležité také je, aby si podnik vhodně rozdělil 

nakupované položky do nákupních skupin (Veber, Srpová, 2012, s. 204). 
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Jako účel obchodní činnosti zde můžeme označit to, aby vstupní prvek byl ve správné 

kvalitě, čase a aby byl co nejvýhodnější (Veber, Srpová, 2012, s. 201). 

Prodejní činnost 

Každá podnikatelská jednotka žije z peněž svých zákazníků. V dnešní době je díky 

technickému a technologickému pokroku možné vyrobit téměř cokoli. Daleko obtížnější 

je pak najít si vhodného zákazníka, prodat vyrobené zboží nebo službu a dosáhnout tak 

zisku. Podnikatel musí svoji produkci prodávat, aby mohl znovu vyrábět další výrobky a 

být i nadále ziskový. Hlavní otázkou tedy je, jak si najít vhodné zákazníky, kteří budou 

zároveň garantovat platby za dodané zboží nebo službu (Veber, Srpová, 2012, s. 206). 

Účel obchodní činnosti můžeme chápat jako zajištění  dodávky zboží, a to v požadované 

kvalitě, čase a především co nejvýhodněji (Veber, Srpová, 2012, s. 201). 

Ke správnému fungování prodejní činnosti je potřeba kvalifikovaný prodejce, který by 

měl prodávané produkty dobře znát a být informovaný i o všech ostatních podmínkách 

týkajících se prodeje. Je žádoucí, aby se dobře orientoval v daném prodejním odvětví, 

měl by mít znalost o všech prodejních praktikách a jeho komunikace by měla být na 

perfektní úrovni (Veber, Srpová, 2012, s. 206). 

Jestliže se podnik rozhodne prodávat na zahraničních trzích, nese to sebou zvýšení 

nákladů na prodejní činnost. Aby se předešlo případným problémům a ztrátám, je při 

prodeji na zahraničních trzích doporučeno postupovat podle kroků, které doporučuje 

vývozní marketing. Prvním krokem je zjistit, v čem bude konkurenční výhoda prodávané 

produkce, dále si musíme zvolit takový produkt, o který bude v dané zemi zájem a zvolit 

si vhodný způsob přepravy prodávaného zboží. Dalším krokem je na základě průzkumu 

stanovit dobrou cenu, zpropagovat svůj produkt a zmapovat si vývozní rizika spojené 

s prodejní činností na zahraničních trzích (Veber, Srpová, 2012, s. 209). 

Na základě analýzy trhu se podnik rozhodne, jakým způsobem bude na daný trh vstupovat 

a prodávat své zboží a služby, zvolí si tedy svoji obchodní metodu. Důležité je toto 

rozhodnutí učinit až v době, kdy má o daném trhu veškeré informace a když má zajištěné 

dostatečné finance. Na základě toho se pak podnik rozhodne, jaká forma zpracování trhu 

je pro jeho zboží nebo služby nejvíce vhodná. Rozlišujeme přímou a nepřímou obchodní 

metodu (Svatoš a kol., 2009, s. 280). V našem případě se bude jednat o nepřímou metodu, 

kdy analyzovaná společnost bude v roli distributora. 
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Nepřímá obchodní metoda 

U nepřímé obchodní metody probíhá prodej zboží a služeb s využitím tzv. třetích osob. 

Tento způsob je v největší míře využíván u takového zboží, které je dále distribuováno 

do maloobchodů nebo velkoobchodů, například potraviny, spotřební zboží atp. Při vstupu 

na trhy můžeme k prodeji našeho zboží a služeb využívat distributory, zprostředkovatele, 

vlastní zahraniční síť nebo tzv. samozvané zprostředkovatele (Svatoš a kol., 2009, s. 281). 

Distributor 

Bývá označován také jako prodejce, importér, velkoobchodník atp. Důležitým znakem u 

distributora je, že zboží a služby dováží na svůj účet a prodává je pod svým jménem. 

Velkou výhodou pro něj je, že prodejci zaplatí kupní cenu za produkt a může s ním pak 

nakládat podle vlastního uvážení. Z této výhody distributora plyne zároveň i nevýhoda 

výrobce, a to, že není v žádném kontaktu se zákazníkem. (Svatoš a kol., 2009, s. 281) 

Distributor může být buď výhradní nebo nevýhradní. Výhradní distributor je jako jediný 

prodejce oprávněný dále prodávat daný výrobek na trhu. Nevýhradní distributor 

poskytuje své služby na základě globální smlouvy, která obsahuje pro vývozce a prodejce 

jen ty ustanovení, která považují za podstatné (Svatoš a kol., 2009, s. 281-282). 

Maloobchod 

Pojem maloobchod obsahuje veškeré činnosti, které souvisí s prodejem zboží a služeb 

přímo konečným spotřebitelům, kteří je dále využívají pouze pro svou vlastní potřebu a 

dále je již nedistribuují. Drtivá většina maloobchodních prodejů je uskutečňována 

v maloobchodních prodejnách, nicméně v poslední době roste jejich prodej 

prostřednictvím Internetu, a to v podobě poštovních a kurýrních zásilek (Hálek, 2017, s. 

286).  

1.3.2.2. Analýza marketingové aktivity podniku 

Analýzu marketingových aktivit budeme provádět na základě marketingového mixu.  

Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které podnik využívá k tomu, aby 

dosáhl vytyčených marketingových cílů na zvoleném cílovém trhu. Je tvořen souborem 

prvků, které se vzájemně propojují. Základní podoba marketingové mixu je tvořena 

čtyřmi hlavními nástroji, tzv. 4P:  Product (Produkt) 
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     Price (Cena) 

     Place (Distribuce) 

     Promotion (Marketingová komunikace). 

Je důležité, aby všechny výše uvedené nástroje byly ve vzájemné shodě (Jakubíková, 

2009, s. 182). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 3: Složky marketingového mixu 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: Jakubíková, 2008, s. 146) 

Produkt 

Pod pojmem produkt rozumíme kompletní nabídku, která se snaží uspokojit konkrétní 

potřeby zákazníků. Produkt nemůže být spojován jen s jeho základními funkcemi a 

užitkem, a proto byl vymezen pojem komplexní výrobek, který obsahuje jak atributy 

hmotné (kvalita, design, styl atp.), tak i ty nehmotné (servis, poradenské služby atp.). 

Tyto atributy mohou u zákazníka převládat nad těmi základními. Společnost může také 

využívat různé druhy výrobkových strategií a naplňovat výrobkovou politiku (Kozel, 

2006, s. 37).  

Cena 

Cena je jediný nástroj marketingového mixu, který je schopen produkovat zisk. Cena má 

tu dovednost se rychle přizpůsobit a reagovat na změny poptávky a konkurence. Když 

podnik stanovuje cenu, je velice důležité, aby vhodně zvolil cenovou strategii, kterou 

bude využívat. Může si zvolit mezi strategií vysoké ceny nebo strategií nízké ceny, která 

Produkt 

Marketingová 

komunikace 
Cena Distribuce/místo 

Lidé 

Zisk 
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nám může pomoci rychle proniknout na trh. U cenové politiky si podnik stanovuje, čeho 

chce konkrétně dosáhnout (Kozel, 2006, s. 37). 

Distribuce 

Jejím hlavním úkolem je překonání vzdálenosti mezi spotřebitelem a výrobcem. Zabývá 

se tím, komu a kde budou výrobky prodávány a jakým způsobem bude zprostředkována 

jejich nabídka spotřebiteli. Můžeme rozlišovat tři distribuční strategie – intenzivní, 

selektivní a exkluzivní. První ze zmíněných strategií využívá největšího počtu 

obchodních míst, druhá uděluje právo na distribuci pouze vybraným distributorům a třetí, 

exkluzivní strategie, uděluje výhradní právo pro určité prodejce. Distribuční politika se 

zabývá rozhodováním o počtu účastníků distribuce (Kozel, 2006, s. 37-38). 

Marketingová komunikace 

Zprostředkovává tok informací mezi výrobcem a spotřebitelem. Komunikační strategie 

funguje na základě kombinace jednotlivých prvků komunikačního mixu (reklama, 

podpora prodeje atp.). Komunikační politika se zaměřuje na to, aby byl zajištěn 

odpovídající průběh daného komunikačního sdělení (Kozel, 2006, s. 38). 

1.3.2.3. 7S model 

Model 7S firmy McKinsey byl vytvořen k tomu, aby pomohl manažerům porozumět 

komplikovanějším věcem, které jsou spojeny s organizačními změnami. Aby byly 

všechny provedené změny efektivní a strategie podniku či firmy úspěšně naplněna, je 

potřeba, aby bylo bráno v úvahu všech sedm faktorů, které jsou vypsány níže. Žádný 

z faktorů nelze opomenout, neboť jsou vzájemně provázány a při nepozornosti u jednoho 

může dojít ke kolapsu ostatních (Mallya, 2007, s. 73). 
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Obrázek 4: Model 7S firmy McKinsey 

(Zdroj: Smejkal, Rais, 2013, s. 40) 

 

Strategie 

Strategie podniku či firmy nám sděluje, jaká je v jeho oboru schopnost reakce na hrozby 

a příležitosti a dále nám říká, jakým způsobem může podnik či firma dosáhnout svých 

vizí (Mallya, 2007, s. 74). Strategie podniku nejčastěji vychází z vize podniku a z toho, 

jaké má poslání (Smejkal, Rais, 2013, s. 40). 

Struktura 

Struktura podniku v modelu 7S je chápaná jako organizační uspořádání nadřízenosti a 

podřízenosti v rámci podniku, nebo vztahu mezi podnikatelskými jednotkami a experty. 

Její hlavní funkcí je rozdělení úkolů a pravomocí mezi pracovníky dané instituce. Aby 

byly organizace schopné měnit svou strukturu a zároveň se soustředit na dosažení svých 

výsledků je jim doporučeno přejít na síťovou strukturu (Mallya, 2007, s. 74).  
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Systémy 

Systémy jsou formální nebo neformální procesy, které organizaci slouží k řízení a 

ovládání jejich každodenních aktivit. Tyto procesy obsahují systémy například 

manažerské, informační, komunikační nebo systémy alokace zdrojů. Systémy potřebují 

a vyžadují dostačující schopnosti ve všech informačních technologiích a organizačních 

procesech, metodách a kontrolách (Mallya, 2007, s. 74). 

Styl 

Styl určuje, jaký přístup má management k řízení a k řešení problémů. U drtivé většiny 

podniků lze nalézt nesouolad mezi tím, co je napsáno ve směrnicích a předpisech, a tím, 

co management doopravdy dělá (Mallya, 2007, s. 75). Styl můžeme rozčlenit na 

autoritativní, kdy vedoucí rozhoduje sám; demokratický, kde vedoucí nechává svým 

podřízeným možnost vyjádřit se, ale stále má konečné rozhodnutí on a styl laissez-fair, 

kde nadřízený ponechává pracovníkům větší volnost (Smejkal, Rais, 2013, s. 48).  

Spolupracovníci 

Spolupracovníci jsou klíčovým zdrojem, který zvyšuje výkonnost a produktivitu podniku 

či firmy. Jsou to lidské zdroje, které v organizaci vykonávají nejrůznější činnosti. Je zde 

kladen důraz na jejich funkce, rozvoj, školení atp. Rozlišujeme u nich kvantifikovatelné 

aspekty, jako je například systém zvyšování kvalifikace a nekvantifikovatelné aspekty, 

jako je například loajalita vůči firmě (Mallya, 2007, s. 74). 

Schopnosti 

Schopnosti vyjadřují profesionální znalost nebo úroveň procesů ve firmě či podniku. 

Jedná se tedy o to, co podnik dělá nejlépe. K tomu, aby pracovníci byly motivovaní učit 

se novým věcem, musí mít vytvořené vhodné prostředí pro rozvoj a vzdělávání, které je 

bude pohánět a motivovat k tomu, aby realizovali svoji vizi. Jestliže podnik či firma 

nemůže zajistit získání schopností a zkušeností uvnitř podniku, je nutné hledat pro rozvoj 

externí zdroje (Mallya, 2007, s. 74-75). 

Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty zrcadlí ideje a principy, které pracovníci a určité zainteresované skupiny 

respektují. V některých podnicích jsou sdílené hodnoty formulovány v jejich cílech. 

Důležitým aspektem vize je, aby všichni uvnitř i vně organizace věděli, čeho a proč chce 
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podnik dosáhnout. Když chce vedení změnit podnikové chování, tak by je nemělo pouze 

formálně definovat, ale mělo by se s nimi i přímo ztotožnit (Mallya, 2007, s. 75). 

1.3.2.4. Analýza zdrojů 

Analýza zdrojů stanoví, jaké má podnik zdroje a jak si s nimi vede vzhledem ke 

konkurenci. Probíhá na dvou úrovních. Mezi primární prvky, které analýza zkoumá, patří 

individuální zdroje podniku. Druhá úroveň souvisí s konkurenční výhodou podniku, kde 

je nezbytné vědět, jaké zdroje ke konkurenční výhodě přispívají. Hodnocení zdrojů může 

být pro podnik obtížné, a proto využijeme jen rozdělení do základních skupin zdrojů, a 

těmi jsou hmotné, nehmotné, finanční a lidské. Důležité je, aby podnik dokázal všechny 

svoje zdroje využívat efektivně.   

Cílem analýzy by mělo být posouzení stávajících zdrojů podniku, konkrétně jejich 

potenciál, kvalitu, jedinečnost nebo jak je pro konkurenci dosažitelné je napodobit. Měly 

by být brány v úvahu všechny zdroje, které má podnik k dispozici (Sedláčková, 2006, s. 

76-77). 

Hmotné zdroje 

Za typické hmotné zdroje můžeme označit například stroje a zařízení, pozemky, budovy 

nebo dopravní prostředky. U hmotných zdrojů bychom měli vědět nejenom o jejich počtu, 

kapacitě nebo spotřebě ale měli bychom brát do úvahy i další charakteristiky, které nám 

pomohou při vytváření konkurenční výhody. Mezi tyto charakteristiky můžeme zařadit 

jejich stáří, technický stav, kvalitu výstupu, jejich polohu atp. Takto může podnik 

vyprodukovat velmi kvalitní a spolehlivé výrobky a služby (Sedláčková, 2006, s. 76).  

Nehmotné zdroje 

Do nehmotných zdrojů podniku můžeme zařadit technologii, ochrannou známku, značku 

atp. I těmto zdrojům musíme věnovat pozornost, a to z toho důvodu, že se nám podílí na 

hodnotě fixních aktiv podniku. Spousta podniků si zakládá svou konkurenční výhodu na 

nehmotných zdrojích, jako je například vlastnictví patentu nebo certifikace (Sedláčková, 

2006, s. 77). 

Finanční zdroje 

Finanční zdroje lze rozdělit na finanční zdroje cizí a vlastní. Cílem by mělo být určit, 

které zdroje jsou pro nás nezbytné, a které nám tvoří konkurenční výhodu. Komplexním 
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rozborem finančních zdrojů a finanční stránky podniku se zabývá finanční analýza. 

Pomocí ní můžeme například určit stav podniku, míru zadlužení, náklady na kapitál atp. 

(Sedláčková, 2006, s. 77). 

Lidské zdroje 

Lidské zdroje představují pro podnik největší konkurenční výhodu. Ta je založena na 

vysoké kvalifikaci manažerů, pracovníků výzkumu a vývoje a prodejních zástupců Mezi 

charakteristiky, podle kterých probíhá analýza lidských zdrojů můžeme například zařadit 

motivaci a adaptabilitu pracovníků nebo jejich kvalifikační strukturu (Sedláčková, 2006, 

s. 76).  

1.3.3. SWOT analýza 

SWOT analýza nám pomáhá určit celkové zhodnocení společnosti, co se týče jejich 

silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Zároveň nám pomáhá zjistit, jak jsou 

současné strategie firmy schopny se vyrovnat změnám, které se v prostředí dějí 

(Jakubíková, 2008, s.103). Firma by měla mít za cíl omezit své slabé stránky, naopak 

podporovat ty silné, měla by být schopna využívat příležitostí z okolí a snažit se předvídat 

a zabránit případným hrozbám (Kozel, 2006, s. 39).  

Tabulka 2: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování dle: Jakubíková, 2008, s. 103) 
 

Silné stránky 

(Strengths) 

zde se zaznamenávají skutečnosti, které 

přinášejí výhody jak zákazníkům, tak 

firmě 

 

Slabé stránky 

(Weaknesses) 

věci nebo situace, které firma nedělá 

správně, nebo ty, ve kterých si ostatní 

firmy vedou lépe 
 

Příležitosti 

(Oportunities) 

skutečnosti, trendy, události, které 

mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe 

uspokojit zákazníky a přinést firmě zisk 

 

Hrozby 

(Threats) 

skutečnosti, trendy, události, které 

mohou snížit poptávku nebo zapříčinit 

ztrátu 
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SWOT analýza je složena ze dvou úrovní, jak můžeme vidět v tabulce výše. Jedná se o  

SW analýzu, neboli analýzu silných a slabých stránek a o OT analýzu, neboli analýzu 

příležitostí a hrozeb. Pro podniky a firmy je doporučeno postupovat od OT analýzy, která 

se týká vnějšího prostředí firmy směrem k SW analýze, která naopak přichází z vnitřního 

prostředí (Jakubíková, 2008, s. 103). 

SWOT analýza je ve své podstatě velmi jednoduchá na realizaci a může podnikům a 

firmám dobře posloužit pro jejich další kroky a rozhodování. Poskytuje informace, které 

mohou být dále využity například při plánování a výběru vyhovující marketingové 

strategie. Avšak může mít i nevýhody, a to v tom že není stanoveno jednotné hodnocení 

silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Každý podnik či firma je hodnotí svým 

vlastním způsobem, proto se tato analýza doporučuje spíše jako doplněk k dalším 

analýzám (Blažková, 2007, s. 159). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části budou vyjmenovaná základní teoretická východiska, která souvisí 

s daným problémem a nichž budeme vycházet v dalších částech práce. Tato kapitola bude 

rozdělena na čtyři podkapitoly. Nejprve si vymezíme trh, na kterém budeme podnikat, 

dále zde budou vysvětleny pojmy jako obchod nebo obchodní činnost, možné vztahy se 

zákazníky nebo nákupní rozhodování zákazníků. Třetí podkapitola nese název 

„Elektronické podnikání“ a zde budou rozebrány pojmy jako je e-business nebo e-

commerce, dále zde bude popsán pojem doména a nastíněno technické řešení realizace e-

shopu, které budeme využívat. Poslední podkapitola s názvem „Internetový 

marketing“ souvisí především s propagací internetového obchodu. Bude zde popsán 

marketing na sociálních sítích a PPC.  

2.1. Vymezení trhu podnikání 

Na celosvětových trzích rozeznáváme tři základní typy trhů, a to zákaznické, průmyslové 

a smíšené. Můžeme se také setkat s podrobnějším dělením, například na trhy mezinárodní 

nebo institucionální (Kašík, Havlíček, 2012, s. 40-41).  

V této diplomové práci se budeme zabývat B2C trhy, jenž se řadí do zákaznických trhů.  

2.1.1. Trhy zákaznické 

Do zákaznických trhů patří trhy spotřebitelské, uživatelské a B2C trhy. Jsou tvořeny 

jednotlivci, domácnostmi a těmi, kdo zboží nebo službu kupují pro svou vlastní spotřebu. 

Je pro ně charakteristické, že se prostřednictvím velkoobchodních a maloobchodních 

jednotek dostávají od jejich producenta až ke koncovému zákazníkovi. Pojem B2C trhy 

vznikl pro pojmenování v rámci elektronického obchodování (Kašík, Havlíček, 2012, s. 

40). 

2.1.1.1. B2C trh 

Business-to-customer neboli obchod se spotřebním zbožím, se zaměřuje na zboží a služby, 

určené pro konečného individuálního spotřebitele. Nejčastěji sem můžeme zařadit 

například potraviny, oblečení, elektroniku, sportovní potřeby, potřeby pro domácnost atp. 

Řadíme sem i nákupy menších výrobců a řemeslníků, nebo vybrané nákupy ostatních 
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neziskových a podnikatelských organizací. K realizaci obchodu se spotřebním zbožím 

jsou využívány specializované instituce nebo obchodní firmy v užším pojetí (Mulačová, 

Mulač, 2013, s. 21). 

Zákazníci na B2C trhu 

Zákazníci na B2C trhu jsou koncový individuální spotřebitelé, kteří dané zboží nebo 

službu využívají k vlastnímu užitku a dále ji nepřeprodávají. Tvoří ho jednotlivci nebo 

jejich rodiny, kteří nakupují za účelem uspokojení individuálních (vlastních, rodinných) 

potřeb. Trh B2C je charakteristický vysokým počtem zákazníků, kteří jsou různě 

rozvrstveni, protože nakupujícím je právě koncový zákazník, který obchod neuskutečňuje 

s vidinou dalšího zisku, ale právě jen pro svou potřebu, či potřebu své rodiny a přátel. 

2.2. Obchod 

Jednoduché formy obchodu se objevily již v dávné minulosti, když si lidé v důsledku 

společenské dělby práce mezi sebou začali vyměňovat své první výrobky. Obchod plní 

roli prostředníka mezi výrobcem a spotřebitelem. Hlavním úkolem obchodu, jako 

prostředníka, je tedy zajistit směnu zboží a služeb mezi zúčastněnými subjekty, u 

obchodu jako činnosti je to uskutečňování nákupu a prodeje. Obchod lze provozovat jak 

s hmotnými, tak i nehmotnými produkty. Jako příklad nehmotného produktu můžeme 

uvést služby, cenné papíry atp. (Zamazalová, 2009, s. 12). 

2.2.1. Obchodní činnost 

Obchodní činnost je chápána jako nákup a prodej zboží. Není to aktivita pouze 

obchodníků, ale můžou se jí zabývat i subjekty, které mají jako hlavní činnost výrobu 

nebo služby. Díky tomu tak můžeme za účastníky obchodování označit většinu tržních 

subjektů. Obchodování bývá nedílnou součástí života i u nepodnikatelských subjektů 

(Mulačová, Mulač, 2013, s. 21). 

Obchodní činnosti můžeme rozdělit na nákupní a prodejní, obě tyto činnosti mají nemalý 

vliv na průběh samotného obchodu a ekonomiku podnikatelských činností. Můžeme 

sledovat určité rozdíly v přístupech chápání obchodní činnosti. Tyto rozdíly můžou být 

ovlivněny tím, jak moc je konečný výrobek závislý na vstupních materiálech, pro jaký 
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okruh zákazníků je výsledný produkt určen nebo na jakých trzích (regionální, národní, 

mezinárodní) se obchodní činnosti odehrávají (Veber, Srpová, 2012, s. 201). 

U obchodní činnosti musíme brát v úvahu i transakční náklady, které tvoří náklady 

administrativní, přepravní nebo reklamační. Neméně důležitý je i legislativní rámec, jenž 

se řídí v nejvyšší míře obchodním zákoníkem, dále pak občanským zákoníkem nebo 

zákonem na ochranu spotřebitele (Veber, Srpová, 2012, s. 201). 

V dnešní době se můžeme setkat i s pojmem e-business nebo e-commerce. Je to označení 

pro všechny obchodní transakce nebo distribuce, které probíhají prostřednictvím 

internetu. Dnes je online obchodování přes internet plnohodnotným partnerem 

kamenných obchodů a dá se přes něj koupit téměř cokoli. Nabízí nám větší pohodlí, 

dostupnost, rychlost a v některých případech i nižší cenu (Veber, Srpová, 2012, s. 202). 

2.2.2. Funkce obchodu 

Mezi funkce obchodu můžeme zařadit přeměnu výrobního sortimentu na obchodní, který 

je pak nabízen zákazníkům. Obchod nám musí být schopen zajistit kvalitu nabízeného 

zboží a musí zvládat zajišťovat logistiku. Další funkcí obchodu je ovlivňování výroby dle 

aktuální poptávky a schopnost umět zajistit dodavatelům úhrady faktur v co nejrychlejším 

čase (Zamazalová, 2009, s. 12-13).  

2.2.3. Vztahy se zákazníky 

Vztahy se zákazníky se zabývá vztahový marketing, který má za hlavní úkol tvorbu, 

udržení a rozšíření hodnotných a silných vztahů se zákazníky. Se zákazníky lze vytvořit 

vztahy na pěti úrovních:  

• Základní – tento vztah je založen pouze na prodeji daného výrobku, podnik už se 

dále o nic nestará. 

• Reaktivní – firma po prodeji zboží požádá zákazníka, aby ji v případě nějakého 

problému či nejasnosti okamžitě kontaktoval.  

• Odpovědný – firma po prodeji zboží kontaktuje zákazníka a chce znát, zda 

produkt splňuje jeho očekávání, popřípadě zda má zákazník nápady na vylepšení 

daného produktu. 
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• Proaktivní – zákazník je firmou kontaktován v případě nějakých vylepšení 

zakoupeného produktu nebo v případě uvedení nového produktu do nabídky 

firmy. 

• Partnerský – spočívá v nepřetržité spolupráci firmy a zákazníka (Kotler, 2007, s. 

549). 

2.2.4. Nákupní rozhodování zákazníka 

Při analýze nákupního rozhodování zákazníka lze charakterizovat pět základních fází. Na 

obrázku číslo 5 můžeme vidět, že se nejedná pouze o samotný proces nákupu, ale je zde 

obsaženo i ponákupní chování zákazníka (Mulačová, Mulač, 2013, s. 237).  

 
 
 
 
 
Obrázek 5: Nákupní rozhodovací proces (Zdroj: vlastní zpracování dle: Mulačová, Mulač, 2013, s. 

237) 

Na rozpoznání problému mohou působit jak vnitřní, tak i vnější vlivy, tyto vlivy však 

musí být dostatečně silné na to, aby zákazníka přesvědčily k jednání a vyvolání zájmu 

k nákupu. Pokud dojde k vyvolání zájmu o nákup určitého zboží, tak zákazník začne 

hledat informace o daném produktu. Poté následuje hodnocení alternativ, které může 

probíhat třemi způsoby, a to racionálně, intuitivně nebo impulsivně. Po vyhodnocení 

alternativ přichází rozhodnutí o koupi, které může být mimo jiné také ovlivněno 

prodejním personálem, nákupní atmosférou nebo merchendasingem. Hodnocení po 

nákupu bývá ovlivňováno spokojeností nebo naopak nespokojeností zákazníka se 

zakoupeným zbožím. Toto ponákupní hodnocení může vést například k posílení věrnosti 

zákazníka k určitému výrobku, prodejně nebo značce anebo naopak k odmítnutí dalšího 

nákupu u prodejce (Mulačová, Mulač, 2013, s. 237). 

2.2.5. Faktory ovlivňující nákupní chování zákazníka 

Nákupní chování zákazníků, je tedy nákupní chování jednotlivců a domácností, kteří dané 

zboží kupují pro vlastní spotřebu. Firma, která má skutečné informace o tom, jak 

spotřebitelé budou reagovat na vlastnosti produktu, ceny nebo reklamy má neskutečnou 

výhodu oproti konkurenci (Kotler a kol., 2007).  
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Zákazníci jsou značně ovlivňovány kulturními, společenskými, osobními a 

psychologickými faktory. Marketingový specialisté nemají tu možnost a nedokážou tyhle 

faktory ovládat, nicméně je musejí brát v úvahu (Kotler a kol., 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 6: Faktory ovlivňující chování spotřebitele (Zdroj: vlastní zpracování dle: Kotler a kol., 

2007) 

2.3. Elektronické podnikání 

„Elektronické obchodování (e-Commerce) se chápe jako proces nákupu, prodeje, dodání 

a výměny produktů, služeb a informací prostřednictvím počítačových sítí, včetně internetu. 

Naproti tomu elektronické podnikání (e-Business) je širší pojem a zahrnuje, kromě funkcí 

e-Commerce, i obslužné činnosti pro zákazníky, spolupráci s obchodními partnery, řízení 

e-learningu i řízení elektronických obchodních transakcí v rámci podniku.“ (Gála, Pour, 

Šedivá, 2009, s. 186) 

2.3.1. Elektronické podnikání (e-Business) 

Elektronické podnikání zajišťuje nákup a prodej produktů a služeb a další spolupráce 

mezi podnikatelskými subjekty při jejich dodávkách a vývoji. Mezi podnikatelské 

subjekty řadíme  obchodní partnery, spolupracovníky a koncové zákazníky. E-business 

zprostředkovává vztahy mezi obchodními partnery, může se jednat například o průzkum 

spokojenosti zákazníků, řešení dotazů, reklamací nebo přehledy obchodních jednání 

(Gála, Pour, Šedivá, 2009, s. 185-186). 
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2.3.2. Elektronické obchodování (e-Commerce) 

E-commerce se řadí mezi ekonomicky nejhospodárnější formu obchodního podnikání. 

Jedná se o formu přímého marketingu, které spočívá v uskutečnění nákupu nejčastěji na 

počítači, mobilu nebo tabletu, a to s využitím internetu. Veškerá nabídka zboží, včetně 

potřebných informací, je k dispozici na příslušné webové stránce a zákazník tak může 

uskutečnit svůj nákup, kdekoliv a kdykoliv. V dalším kroku čeká na doručení zboží na 

zvolenou adresu. Obchodníci zde mají větší prostor pro realizaci aktivního produktového 

a cenového marketingu (Mulač, Mulačová, 2013, s. 75). 

Jako výhody elektronického obchodu můžeme označit především nižší ceny zboží, široký 

sortiment zboží nebo realizaci nákupu z jakéhokoli místa. Naopak mezi nevýhody řadíme 

například chybějící možnost vyzkoušení zboží, dále je zde riziko transakce s neznámým 

prodejcem a v některých případech může docházet i k problému nedostatečné IT 

odbornosti daného prodejce (Mulač, Mulačová, 2013, s. 75).  

2.3.3. Doména 

Doména nám určuje pozici našeho e-shopu v internetovém prostředí, můžeme ji tak 

chápat, jako adresu pro náš e-shop. Jedná se o IP adresu (identifikátor), která je převedena 

na text. Je důležité vybrat si vhodnou doménu, protože nám pomáhá v budování naší 

značky. Doména by měla být krátká, výstižná, srozumitelná a dobře zapamatovatelná. 

Nejčastěji se pro doménu využívá název firmy nebo značky, pro kterou je tvořena 

(Mikulášková, Sedlák, 2015, s. 85-86). 

2.3.4. Technické řešení e-shopu 

Je důležité si říci, jaký druh e-shopu chceme provozovat. Na výběr jsou tři možnosti k 

vytvoření e-shopu, a to e-shop na míru, open source řešení a pronájem e-shopu. Pro moji 

práci bude využit pronájem e-shopu, který je z výše uvedených možností nejvhodnější 

pro začátky provozování e-shopů (Shoptet, © 2008–2021). 

Pronájem e-shopu 

Tato varianta je pro start podnikání nejvýhodnější. Tento systém umí vše, co je pro 

základní provoz e-shopu potřeba a za rozumné peníze. Velkou výhodou je, že většina 
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firem nabízející pronájem e-shopu má svoji vlastní technickou podporu, grafiky a 

programátory, kteří nám nabízí pomoc (Shoptet, © 2008–2021).  

Mezi kladné stránky pronájmu e-shopu patří to, že e-shop můžeme provozovat okamžitě, 

jsou zde nízké pořizovací a provozní náklady (existují i varianty, které jsou zdarma), 

máme na výběr z velkého množství předpřipraveného rozšíření e-shopu a je nám 

k dispozici neustálá technická a zákaznická podpora. Jediným záporem je to, že máme 

menší prostor pro individuální změny (Shoptet, © 2008–2021). 

Logistika 

V logistice je zahrnuto plánování infrastruktury, která je potřebná k pokrytí poptávky. Je 

zde zahrnut například pohyb hotových výrobků, obalů nebo pohyb informací. Cílem 

logistiky je uspokojení potřeb zákazníků v konkrétním místě a čase. Převládá tu přesah 

nabídky nad poptávkou a firmy hledají různé cesty, jak se prosadit mezi silnou konkurencí.  

Volba druhu přepravních prostředků závisí na mnoha faktorech, jako příklad si uvedeme 

povahu zboží, přepravní vzdálenost, klimatické podmínky nebo technická vybavenost 

přepravců. Mezi základní druhy přeprav můžeme zařadit železniční, silniční, leteckou, 

námořní, poštovní, případně kombinovanou přepravu. V České republice využíváme 

suchozemskou přepravu, která je však nákladnější než ta námořní (Machková, 2014, 

s.161-162).  Pro zajišťování přepravy zboží z e-shopu budeme využívat poštovní a 

kurýrní přepravu.  

Poštovní a kurýrní přeprava 

Jedná se především o doručování expresních zásilek malého objemu a váhy nebo 

dokumentů. Výhoda tohoto druhu přepravy je její rychlost (Machková, 2014, s. 175).  

2.4. Internetový marketing 

Ke změně marketingu výrazným způsobem přispěl Internet. Je to zásluhou především 

jeho plošné dostupnosti. Poskytuje množství informací a svým uživatelům umožňuje 

porovnávat ceny, produkty a především zde nakupovat. Internet lze označit za velkou 

tržnici, kde existuje neomezená nabídka produktů a služeb (Janouch, 2014, s. 19).  

Internetový marketing je zaměřený hlavně na komunikaci, ale zahrnuje i tvorbu cen. Je 

to způsob, kterým se podnik snaží dosáhnout svých cílů, a to za použití internetu. 

V dnešní době se internetový marketing stává populárnější, a to především tam, kde se 
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využívají vyspělé technologie. Mezi výhody internetového marketingu můžeme zařadit 

hlavně jeho dostupnost, a to nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Další výhodou je 

jeho komplexnost, která spočívá v tom, že lze zákazníky oslovit hned několika způsoby. 

V neposlední řadě, zde podniky svou nabídku mohou neustále měnit (Janouch, 2014, s. 

19).  

2.4.1. Marketing na sociálních sítích 

Sociální sítě jsou v dnešní době nejoblíbenější webovou aplikací, tím pádem disponují 

obrovským marketingovým potencionálem. Sociální sítě jsou založeny na principu, že 

většinu obsahu si uživatelé vytvářejí samy. Základem jsou vztahy, které mezi sebou 

uživatelé mají, jejich komentáře, odkazy a hodnocení. Provozovatelé těchto serverů 

mohou jen minimálně vstupovat do jejich provozu (Bednář, 2011, s. 10). 

Sociální sítě můžou být využívány k celé škále marketingových aktivit. Jedná se 

například o informování uživatelů o značce, vytváření jejího povědomí, prodejní podporu, 

inzerce produktu, budování uživatelské komunity atp. Mezi nejvíce populární sociální 

sítě lze jednoznačně označit Facebook a Instagram. (Bednář, 2011, s. 28). 

2.4.1.1. Facebook 

Facebook je označen za nejvíce využívanou sociální síť v České republice a představuje 

tak nejefektivnější nástroj internetového marketingu. S využitím minimálních nákladů 

tak lze oslovit širokou nebo naopak přesně definovanou cílovou skupinu (Semerádová, 

2019, s. 7). 

Reklamu na Facebooku můžeme umístit celkem šesti způsoby: 

• Kanály - umístění reklamy na vybraný kanál příspěvků, 

• Skupiny - reklamy se zde zobrazují v námi zvolených facebookových skupinách, 

• Pravý sloupec – reklamy se zobrazují pouze na počítačích a noteboocích, 

aplikace v mobilním zařízení pravým sloupcem nedisponuje, 

• Rychlé články - jedná se o speciální druh příspěvků, který je určený pouze pro 

vydavatele médií, články se zde načítají až desetkrát rychleji, 

• Instreamová videa - videa o délce 5 až 15 sekund, která můžeme přirovnat 

k reklamě v televizi, 
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• Reklama v Marketplace - tento způsob reklamy není dostupný všem uživatelům 

a je to pouze jedno z doplňkových umístění reklamy, které se zobrazuje pouze 

v mobilní aplikaci (Semerádová, 2019, s. 54). 

2.4.1.2. Instagram 

Instagram je aplikace, díky které mohou její uživatelé sdílet fotografie a videa. V roce 

2018 bylo podle instagramové statistiky až 800 milionů aktivních uživatelů měsíčně. 

V návaznosti na toho číslo se tak stal velice atraktivním nástrojem pro marketingovou 

komunikaci. Jako klíčová slova, která nám pomáhají k vyhledávání určitého obsahu jsou 

zde označeny pojmem hashtag „#“. V roce 2012 Instagram odkoupil Facebook a následně 

jej propojil se svou původní sítí (Semerádová, 2019, s. 106).  

Na Instagramu lze vytvořit nejen soukromý, ale i firemní účet, který nabízí řadu 

rozšířených funkcí. Jedná se například o přehledy, kde můžeme sledovat výkon svých 

přidaných příspěvků nebo čas, kdy byl náš příspěvek nejčastěji zobrazen. K umožnění 

propagace svých instagramových příspěvků je nutné mít účet propojený s firemní 

facebookovou stránkou nebo s Business Managerem (Semerádová, 2019, s. 107-109). 

2.4.2. PPC  

Pay-per-click neboli zaplať za klik. Je to jedna z nejvíce účinných forem marketingové 

komunikace na internetu. PPC spočívá v tom, že reklama je nabízena pouze těm lidem, 

kteří pomocí vyhledávačů prohlíží obsah, který s danou reklamou souvisí. Zadavatel platí 

pouze za klik na reklamu, samotné zobrazení ho nic nestojí. V systémech PPC si můžeme 

nastavit jak denní rozpočet, tak i maximální cenu za proklik, tím pádem se nám nemůže 

stát, že nás nějaká kampaň finančně zruinuje (Janouch, 2014, s. 94, 98). 

Výhodou této komunikace je nízká cena reklamy, kde se platí pouze za klik. Za další 

výhody můžeme označit přesné cílení reklamy na konkrétní zákazníky nebo to, že 

kampaně bývají pod pečlivou kontrolou a snadno se vyhodnocují její přínosy. Naopak za 

nevýhodu PPC může pro někoho být potřeba neustálé kontroly, a to sledování a změny 

kampaní (Janouch, 2014, s. 95). 
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PPC reklamu můžeme rozdělit do tří skupin: 

Kampaně pro budování značky 

Cílem této kampaně je získání vysokého počtu návštěv a zobrazení. Platí se zde buď za 

proklik nebo za tisíc zobrazení (Janouch, 2014, s. 97). 

Kampaně pro zvyšování návštěvnosti 

Tento druh reklamy se využívá především u webů, kde je vysoká návštěvnost klíčová. 

Sleduje se zde, jak dlouho lidé na dané stránce zůstávají, kolik stránek si prohlédli nebo 

míra jejich opuštění (Janouch, 2014, s. 97). 

Výkonové kampaně 

Cílem této kampaně je prodej produktů. S tím souvisí i ukazatel zisku na zákazníka. 

Sleduje se zde míra prokliků, celkový počet prokliků a cena za proklik (Janouch, 2014, s. 

97). 

2.5. Shrnutí teoretické části 

Teoretická část diplomové práce nám slouží jako teoretické východisko pro zpracování 

analýzy současného stavu a následné návrhy pro vybraný podnik.  

V analytické části bude nejprve vybraný podnik představen a dále podroben analýzám 

rozebraným v první části diplomové práce. Prvním krokem bude provedení analýzy 

vnějšího prostředí, která bude provedena na základě SLEPT analýzy, analýzy trhu a 

Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil. V druhém kroku bude následovat analýza 

vnitřního prostředí, která bude posouzena na základě vybraných ukazatelů, a to konkrétně 

pomocí analýzy obchodních činností, analýzy marketingové aktivity podniku, 7S modelu 

a analýzy zdrojů. Třetí část analytického oddílu bude věnována SWOT analýze. Ta 

z předchozích dvou analýz vychází a dále se zabývá tím, jaké má podnik slabé a silné 

stránky, řeší i to, jaké má podnik příležitosti a jakým hrozbám by mohl čelit. 
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ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Tato analýza nám pomůže odhalit, co na společnost 
působí mimo její interní prostředí, a co na ni může mít 
vliv v budoucnu. 

SLEPT analýza 
Pomůže nám lépe poznat ekonomické prostředí, které 
ovlivňuje firmu a pomůže nám odhalit její budoucí 
vývoj. 

Analýza trhu 
Pomůže nám odhalit trendy, které se na trhu aktuálně 
vyskytují a zda má daný trh potenciál. 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil 
Pomůže nám ucelit si přehled, co se v našem 
konkurenčním prostředí právě děje. Odhalí stávající 
konkurenty na trhu a pomůže nám lépe pochopit 
oborové prostředí podniku. 

ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 
Tato analýza nám pomůže odhalit, co se děj uvnitř 
společnosti a pomůže nám odhalit její slabé a silné 
stránky. 

Analýza marketingové aktivity podniku 
Pomůže nám zanalyzovat sortiment podniku, jeho 
cenotvorbu, jakou má podnik aktuální distribuční síť a 
marketingovou strategii. 

Analýza zdrojů 
Poskytne nám informace, jakými zdroji podnik aktuálně 
disponuje. 

Analýza obchodních činností 
Pomůže nám identifikovat, jak funguje nákupní činnost 
uvnitř podniku, a jak se realizuje prodej zboží. 

7S model 
Pomůže nám vyhodnotit, jak podnik funguje interně. 
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Obrázek 7: Schéma metod a postup řešení (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

SWOT ANALÝZA 
Hodnotí předešlé analýzy a pomůže nám určit obchodní strategii, 
kterou se podnik má vydat. 

Návrh rozvoje obchodních aktivit 
Na základě výše provedených analýz je navrženo řešení k rozvoji 
obchodních aktivit podniku v podobě založení e-shopu. 

Cíl návrhu 
Cílem je zvýšení tržeb a povědomí o společnosti. 
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Obrázek 8: Schéma rozvoje obchodních aktivit podniku (Zdroj: vlastní zpracování) 
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ROZVOJ OBCHODNÍCH AKTIVIT 
Þ Definování klíčových pojmů: obchod, obchodní činnost, nákupní rozhodování zákazníka 

Þ Vymezení, na jakém trhu se budeme pohybovat –> zákaznický - B2C trh 

Spuštění e-shopu 
Þ Definování klíčových pojmů: elektronické 

podnikání, elektronické obchodování 

Þ Doména 

Þ Technické řešení e-shopu 

Þ Logistika 

Propagace e-shopu 
Þ Marketing na 

sociálních sítích 

Þ PPC  
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Na obrázku číslo 8 můžeme vidět schéma rozvoje obchodních aktivit podniku. Nejprve 

si musíme vymezit trh, na kterém budeme podnikat. Jelikož se podnik zaměřuje na prodej 

zboží koncovým zákazníkům, kteří ho využívají pro svou vlastní spotřebu, bude se 

v našem případě jednat o trhy zákaznické, konkrétně B2C trhy. Dále si nadefinujeme, co 

rozumíme pod pojmem obchod a obchodní činnost, popíšeme si nákupní rozhodování 

zákazníka.  

Návrhem je spuštění vlastního e-shopu. Pro pochopení tématu si nejprve vymezíme 

pojmy elektronické podnikání a obchodování. Prvním krokem k založení e-shopu je 

zajištění domény, pod kterou bude náš obchod na internetu vyhledáván. Poté následuje 

už samotné technické řešení e-shopu, které budeme provozovat za základě pronájmu e-

shopu. K výhodám tohoto řešení e-shopu patří to, že e-shop můžeme provozovat 

okamžitě, jsou zde nízké pořizovací a provozní náklady. Pro doručování zboží koncovým 

zákazníkům budeme využívat poštovní a kurýrní přepravu. Spuštění vlastního e-shopu 

by mělo vést ke zvýšení tržeb.  

Aby e-shop oslovil co nejvíce osob, tak je nutná jeho propagace, která bude probíhat 

především prostřednictvím internetového marketingu. Budeme zde využívat marketing 

na sociálních sítích, a to reklamu na Facebooku, dále pak reklamu ve vyhledávači Google. 

Obě tyto formy internetového marketingu jsou založeny na principu PPC neboli zaplať 

za klik. Tenhle druh propagace má výhodu v tom, že platíme pouze za klik na reklamu a 

můžeme si zde nastavit maximální cenu, kterou jsme za tenhle způsob propagace ochotni 

zaplatit. Rozvoj propagace e-shopu by měl vést ke zvýšení tržeb, a především ke zvýšení 

povědomí o společnosti. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V analytické části bude vybraný podnik představen a dále podroben analýzám 

rozebraným v první části práce. Nejprve bude provedena analýza vnějšího prostředí, ke 

které bude využita SLEPT analýza, analýza trhu a Porterovu analýzu pěti konkurenčních 

sil. V druhém kroku bude následovat analýza vnitřního prostředí, která bude posouzena 

na základě analýzy obchodních činností, vybraných ukazatelů marketingové aktivity 

podniku, 7S modelu a analýzy zdrojů. Třetí část analytického oddílu bude věnována 

SWOT analýze. Ta z předchozích dvou analýz vychází a dále se zabývá tím, jaké má 

podnik slabé a silné stránky, řeší i to, jaké má podnik příležitosti a jakým hrozbám by 

mohl čelit. 

3.1. Charakteristika společnosti 

Společnost byla založena v roce 2014 a nejprve prodávala pod franšízovou značkou 

Boutigue Gurmán. Později se však osamostatnila a nyní ji nalezneme pod vlastní značkou 

Sýry & Vína VEČERKA. Jedná se o rodinnou firmu, která se zabývá prodejem 

rozmanitých druhů převážně Holandských sýrů, Moravských i Francouzských vín a 

širokou škálou delikates a pochutin. 

Kromě prodeje samotných produktů, si lze nechat na přání připravit dárkové koše a 

balíčky k narozeninám, svátku, nebo pro zaměstnance, v jakékoli hodnotě a podobě. Dále 

společnost nabízí obložené mísy, a to jak pro vlastní spotřebu, tak i pro podnikové večírky, 

vše přizpůsobí zákazníkově představě a spokojenosti.   

 

 
 

 
 
 

 
 

Obrázek 9: Logo společnosti (Zdroj: Interní dokumenty společnosti, 2021) 
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Sortiment 

Společnost se snaží prodávat pouze kvalitní a prověřené produkty. Rozhodujícím 

kritériem pro výběr sortimentu je kvalita, původ a složení produktů. Zaměřují se na 

vyhledávaní takových produktů, které jsou vyráběny řemeslně, poctivě, z kvalitních 

surovin a bez zbytečných přísad a konzervantů. 

• Sýry - prodej sýrů je ve společnosti dominantní aktivitou. Podnik disponuje 

širokou nabídkou kvalitních sýrů pro každé příležitosti. Z nabídky si zákazníci 

můžou vybrat řadu sýrů z Holandska, Francie, Česka a mnoho dalších zemí. 

• Vína -další dominantní položkou v sortimentu společnosti jsou vína. Převládají 

vína moravská od našich předních vinařů, ale podnik může nabídnou i vína 

Francouzská a připravuje zařadit do své nabídky vína Rakouská. 

• Další produkty - káva, čaje, paštiky, klobásky atd.  

3.2. Analýza vnějšího prostředí 

Analýza vnějšího prostředí slouží k vyhodnocování a monitorování faktorů, které se 

nachází mimo náš podnik. Tuto analýzu nelze opomenout, neboť na základě ní zjistíme, 

co se děje mimo kontrolu podniku. Vnější prostředí podniku můžeme rozdělit na 

makroprostředí a mikroprostředí. K popisu makroprostředí budeme využívat SLEPT 

analýzu. Mikroprostředí podniku bude popsáno analýzou trhu a Porterovou analýzou pěti 

konkurenčních sil.  

3.2.1. SLEPT analýza 

SLEPT analýza nám pomůže odkrýt budoucí vývoj vnějšího prostředí společnosti, dále 

nám pomůže identifikovat příležitosti a hrozby, které se mohou v budoucnu utvořit. 

Analýza se skládá z pěti faktorů, kterými jsou faktory společenské, legislativní, 

ekonomické, politické a technologické. 

Společenské faktory 

Mezi společenské faktory řadíme především demografické ukazatele, které jsou tvořeny 

počtem obyvatelstva, jeho strukturou a dalšími ukazateli, které souvisí s životní úrovní. 
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Sídlo a prodejna společnosti se nachází v okresním městě Vyškov v Jihomoravském kraji, 

tudíž se budeme zaměřovat na data z těchto oblastí. Podle dat získaných z Českého 

statistického úřadu, žije v Jihomoravském kraji 1 195 226 obyvatel, z toho 92 731 

obyvatel v okrese Vyškov (ČSU, 2020). Vzhledem k tomu, že někteří obyvatele okresu 

Vyškov pracují i mimo něj, tak dalším ukazatelem, který budeme sledovat je průměrná 

mzda v Jihomoravském kraji. Je to z toho důvodu, že příjem může ovlivňovat životní 

úroveň obyvatelstva, a s tím i poptávku po zboží a nákupní chování. Na grafu číslo 1 

můžeme vidět, že průměrné hrubé měsíční mzdy se s každým rokem zvyšují. Za 

posledních deset let jsme zaznamenali nárůst téměř o 10 000 Kč. Jihomoravský kraj je na 

tom ve srovnání s průměrnou hrubou měsíční mzdou v roce 2020 v celé České republice, 

která činí 34 271, hůře. 

 
Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji 2011-2020 (Zdroj: vlastní zpracování dle: ČSÚ) 

Pro podnik je důležité znát také věkovou strukturu obyvatelstva, a to jak z důvodu jejího 

vlivu na poptávané zboží, tak i z hlediska dostupné pracovní síly. Produktivní věk se 

uvádí mezi 15-64 letem života.  V tabulce 3 můžeme vidět, věkovou strukturu obyvatel 

v Jihomoravském kraji. Z tabulky vyčteme, že klesá počet osob v produktivním věku, a 

naopak roste počet obyvatel ve věku 65+. Tenhle fakt může mít negativní dopad na 

dostupnost pracovních sil, nepřidá tomu ani skutečnost, že v dnešní době se čím dál tím 

více absolventů středoškolského vzdělání rozhodne pokračovat ve studiu a do zaměstnání 

nastupují v pozdějším věku.  
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Tabulka 3: Věková struktura obyvatel Jihomoravského kraje 2015-2019 (Zdroj: vlastní zpracování dle: ČSÚ) 

Věk/rok 2015 2016 2017 2018 2019 
0-14 178 921 182 280 185 660 189 153 191 600 
15-64 777 833 772 488 768 319 764 698 761 769 
65+ 218 271 224 044 229 228 233 816 238 620 

Shrnutí 

+ nižší průměrná mzda 

v Jihomoravském kraji než v celé ČR 

 

 

 

- růst průměrných mezd 

- klesá počet obyvatel 

v produktivním věku 

- zvyšuje se počet stárnoucí 

populace 

Nižší průměrná mzda v Jihomoravském kraji, než v celé ČR je pro zaměstnavatele 

plusem, protože nemusí vynakládat takové finanční prostředky na platy svých 

zaměstnanců. Nicméně průměrné mzdy v České republice rostou, takže se tomu později 

nevyhnou. Klesání počtu obyvatel v produktivním věku není dobré pro trh práce, a to 

z důvodu nižší nabídky pracovních sil. S tím souvisí i zvyšující se počet stárnoucí 

populace.  

Legislativní faktory 

Mezi základní právní předpisy, které upravují jednotlivé formy a podmínky podnikání na 

území ČR jsou:  

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

• Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

• Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (Káninská, 2016). 

Dalším důležitým zákonem je zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Spočívá v evidenci 

tržeb obchodníků, kdy jsou data odesílána na server Finanční správy, zákazník musí od 

obchodníka obdržet účtenku. Tento zákon má za cíl narovnat podnikatelské prostředí 

v České republice, to znamená, aby měli všichni stejné podmínky při placení daní a nikdo 

neměl výhodu. Zákon vyšel v platnost 1. prosince 2016 a byl spuštěn ve 4 fázích. První 

fáze zahrnovala ubytovací a stravovací služby, druhá fáze maloobchod a velkoobchod, 
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do třetí fáze spadají ostatní činnosti (například svobodná povolání, doprava, zemědělství) 

a do čtvrté fáze vybraná řemesla a výrobní činnosti (e-tržby, 2020).  

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vyšla novela zákona o evidenci tržeb, zákon 

č. 449/2020 Sb. Tato novela naběhla účinnosti 3.listopadu 2020 a prodlužuje odklad 

elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022. Tato novela se vztahuje na všechny 

čtyři vlny evidence tržeb a týká se běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence 

tržeb. Odklad EET znamená, že do 31. prosince 2022 nemusí poplatníci odesílat údaje o 

svých tržbách správci daně, dále nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb 

a nemají povinnost umístit informační oznámení (e-tržby, 2020). 

Z důvodu ochrany osobních údajů zaměstnanců a plánovaného spuštění e-shopu bude 

muset společnost dále řešit ochranu osobních údajů neboli GDPR. To vstoupilo v platnost 

25. května 2018 a jejím cílem je ochraňovat práva občanů EU proti neoprávněnému 

zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. Nařízení je určeno pro ty firmy, instituce 

a jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji ať už svých zaměstnanců, zákazníků, 

klientů nebo dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími (gdpr.cz, 2021). 

Shrnutí 

+ dočasné pozastavení EET 

 

- zátěž administrativy 

- dodržování mnoha zákonů 

Dočasné pozastavení EET je pro podnik dobrý z toho důvodu, že se zmírní 

administrativní zátěž, která s tím byla spojená. Dodržování a respektování mnoha zákonů 

může být pro některé společnosti chaotické a nemusejí se v nich dobře orientovat. 

Ekonomické faktory 

Jako ekonomické faktory budeme analyzovat HDP a inflaci v ČR a nezaměstnanost 

v okrese Vyškov. Tyhle faktory výrazně ovlivňují situaci podniku ale i celý trh. Hodnoty 

v roce 2020 jsou značně ovlivněny probíhající světovou pandemií virového onemocnění 

COVID-19. Vláda byla nucena vydat spoustu opatření, která mají negativní vliv na vývoj 

makroekonomických ukazatelů v ČR.  

HDP (Hrubý domácí produkt) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb 

nově vytvořených v daném období na určitém území, používá se pro stanovení 

výkonnosti ekonomiky (ČSÚ, 2021). 
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Na grafu číslo 2 vidíme vývoj HDP v České republice v letech 2016 až 2019, hodnoty 

jsou uvedeny v miliardách Kč. Jak je z grafu patrné, tak HDP má rostoucí tendenci, což 

je pro ekonomiku dobré znamení.  

 
Graf 2: HDP v ČR v letech 2016-2019 (v mld. Kč) (Zdroj: vlastní zpracování dle: ČSÚ) 

Inflaci můžeme definovat jako oslabení reálné hodnoty určité měny vůči zboží a službám, 

v praxi to znamená, že za nákup stejného zboží a služeb spotřebitel zaplatí čím dál více 

peněz. ČNB má jako střed inflačního cíle stanovou hodnotu 2 % (ČNB, 2021).  

Na grafu číslo 3 můžeme sledovat růst cenové hladiny v České republice v letech 2016 

až 2020. V grafu vidíme, že míra inflace má až na rok 2018 rostoucí tendenci. V roce 

2020 míra inflace vzrostla na 3,2 %, je to způsobeno především probíhající pandemií 

COVID-19 a s tím souvisejícím zdražováním cen energií či nájemného. Podle prognózy 

ČNB by v roce 2021 měla míra inflace klesnout na 2,2 %. 

 

Graf 3: Míra inflace v ČR 2016 - 2020 (Zdroj: vlastní zpracování dle: ČSÚ) 
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Míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl nezaměstnaných na celkové́ pracovní́ síle. Na 

grafu číslo 4 můžeme vidět míru nezaměstnanosti v okrese Vyškov a v celé České 

republice za období 2016 až 2020. V grafu sledujeme, že nezaměstnanost má od roku 

2016 klesající křivku jak v okrese Vyškov, tak v ČR. V roce 2020 nám nezaměstnanost 

značně stoupla, i tento fakt je zapříčiněný probíhající pandemií COVID-19, kdy spousta 

firem je nucena propouštět svoje zaměstnance.  

Když porovnáme míru nezaměstnanosti v okrese Vyškov a v celé České republice, tak 

můžeme sledovat, že hodnoty v ČR jsou v letech 2016, 2017 a 2020 vyšší, a naopak 

v letech 2018 a 2019 na to byl okres Vyškov v porovnání z celou ČR jen nepatrně hůře. 

 

Graf 4: Míra nezaměstnanosti v okrese Vyškov a v ČR 2016 - 2020 (Zdroj: vlastní zpracování dle: ČSÚ) 

Shrnutí 

+ růst HDP 

 

- zvýšení nezaměstnanosti 

- růst inflace 

Při růstu HDP roste i životní úroveň obyvatel a podniky se tak můžou těšit větším ziskům. 

Se zvýšením nezaměstnanosti může pro podnik přijít hrozba v podobě toho, že zákazníci 

nebudou mít dostatečné finanční prostředky, aby provedli nákup. Růst inflace způsobuje, 

že peníze ztrácí svou hodnotu, a tak si za stejné peníze můžeme dovolit nakoupit menší a 

menší množství věcí.  
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Politické faktory 

Česká republika je parlamentní republikou v jejíž čele stojí prezident. Ten je volen 

v přímých volbách na pětileté funkční období. Poslední prezidentské volby proběhly 

v roce 2018 a svou funkci obhájit Miloš Zeman. Parlament České republiky tvoří dvě 

komory, Poslanecká sněmovna a Senát. Na podzim letošního roku 2021 proběhnou volby 

do Poslanecké sněmovny, kde bude hnutí ANO 2011, jako vítěz z roku 2017, obhajovat 

78 mandátu. Česká republika je členem mnoha mezinárodních organizací, jako ty 

nejdůležitější bych zdůraznila Evropskou unii, Schengenský prostor, NATO, OSN, 

OECD nebo Visegrádskou čtyřku. 

Probíhající pandemie COVID-19 značně ovlivňuje politické dění, jak v České republice, 

tak po celém světě. Z tohoto důvodu se vláda České republiky uchýlila k vyhlášení 

nouzového stavu.  Nouzový stav byl, kde dni 16.5. 2021, vyhlášen od 12. března do 17. 

května 2020 a od 5. října 2020 do 14.února 2021. Ačkoli si poslanci prodloužení 

nouzového stavu od 15.února 2021 neodhlasovali, tak na základě žádostí všech hejtmanů 

se i tak nouzový stav prodlužuje do 28.února 2021. Jeho následné prodloužení do 11. 

dubna 2021 je prozatím konečné. Vláda se tak snaží nákazu co nejvíce eliminovat a 

vydává celou řadu opatření. Jedná se například o zakázání maloobchodního prodeje a 

prodeje a poskytování služeb v provozovnách (s výjimkami), zákazu přítomnosti 

veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (s výjimkami) nebo zákaz vycházení mezi 

21:00 a 04:59 hodinou (vláda.cz, 2021). Nejnovější opatření zakazovalo pohyb osob mezi 

okresy České republiky. Všechna tahle opatření mají negativní vliv na určité skupiny 

podnikatelů, kteří byli nuceni dočasně zavřít svoje provozovny. Vláda těmto skupinám 

nabízí kompenzaci, a to například v podobě 50 % příspěvku na nájemné nebo příspěvek 

na zaměstnance. Nicméně spousta podnikatelů už svou provozovnu znova neotevře 

(vláda.cz, 2021).  

Shrnutí 

+ ČR je členem mnoha mezinárodních 

organizací 

+ dotace na podporu podnikatelů 

v COVID době 

- uzavírání provozoven 

- omezení pohybu 
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Pro naší zemi je všeobecně dobré, že je členem mnoha různých mezinárodních organizací, 

které s námi vzájemně spolupracují a jsou nám schopny v případě nouze pomoci. 

V současné pandemické situaci je pro podnikatele velice důležitá jakákoli finanční 

podpora, aby jim pomohla přečkat tuhle nelehkou dobu, proto je plus, že stát jim nabízí 

dotace na podporu podnikatelů v COVID době. Naopak jako mínus shledávám uzavírání 

provozoven, které jsou podnikatele nuceni provádět na základě opatření naší vlády. 

Takhle spousta z nich přichází o tržby a ani dotace od vlády jim nemusí pomoci dostat se 

z finanční nouze, které uzavření způsobilo. Omezení pohybu osob také značně snižuje 

tržby podnikatelů, protože zákazníci nemohou opustit své bydliště. Tyhle faktory vedou 

spousty podnikatelů k provozování prodeje elektronickou formou, aby si tak zvýšili své 

tržby. 

Technologické faktory 

Nejen z důvodu plánovaného založení e-shopu je pro podnik důležitá správná technika a 

Internet.  Nezbytná pro fungování podniku je technika, a to v podobě počítače nebo 

notebooku. V dnešní době, díky novým technologiím, výkon počítačů a notebooků 

neustále roste a jejich cena naopak klesá. V porovnání cena a výkon jsou na trhu k dostání 

kousky za rozumné ceny. 

Dalším nezbytným nástrojem k fungování podniku je Internet. Jak můžeme vidět v grafu 

číslo 5, tak počet domácností s přístupem k Internetu se v posledních pěti letech neustále 

zvyšuje. V roce 2020 mělo přístup k internetu téměř 82 % domácností. V současné době 

se technika nevyhne ani starším generacím a alespoň jeden počítač či tablet má 40 % 

domácností osob starších 65 let. V roce 2020 nakoupilo přes internet 65,7 %  jednotlivců 

v České republice. (ČSÚ, 2021). 
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Graf 5: Vývoj domácností v ČR s přístupem k Internetu v letech 2016 - 2020 (Zdroj: vlastní zpracování dle: ČSÚ) 

 
Shrnutí 

+ čím dál více lidí má přístup k Internetu 

+ modernější technika 

+ nákupy přes Internet 

+ až 40  % starší generace obyvatel vlastní počítač či tablet 

Při plánování založení e-shopu jsou všechny výše zmíněné plusy pro podnik výhodou. 

Zvyšující se nákupy přes Internet jsou tak největší příležitostí. Prostřednictvím Internetu 

a modernějším technologiím se tak k e-shopu dostane více zákazníků. Zvyšující se počet 

starší generace, které vlastní chytré zařízení je pro podnik dobré z toho důvodu, že se 

k nabídce jeho zboží na Internetu dostane i starší generace a zvýší se tak i jeho dosahy.  

3.2.2. Analýza trhu 

Je velice důležité vymezit si trh, na kterém podnikáme. Analýza trhu nám pomůže 

například vymezit si trh, na kterém se pohybujeme, analyzovat současné trendy na trhu a 

potenciál trhu 

Charakteristika a vymezení trhu 

Jedná se o malý rodinný podnik, který se nachází v okresním městě v Jihomoravském 

kraji. Jedná se o jediný takto specializovaný obchod v daném městě. Podnik se, 
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specializace v oblasti prodeje a distribuce nejrůznějších potravin, pochoutek a vín, a to 

jak domácích, tak i zahraničních. 

Jelikož se podnik zaměřuje na prodej zboží koncovým zákazníkům, kteří ho využívají pro 

svou vlastní spotřebu budeme se pohybovat na B2C trhu. Konkrétně v našem případě se 

bude jednat o trhy spotřebitelské (nebo také spotřební), které spadají do kategorie trhů 

zákaznických.  Ještě užší vymezení je maloobchod a velkoobchod.  

Trendy na trhu 

Vypuknutí pandemie COVID-19 přispělo k nárůstu nakupování přes Internet. A 

v současné době je pro podniky největším trendem rozšíření svého prodeje elektronickou 

formou. Jedná se nejen o podniky na spotřebitelských trzích ale také na trzích výrobních. 

Téměř třetina obyvatel České republiky nakoupila prostřednictvím e-shopů a bude v tom 

i nadále pokračovat, protože je to výrazně pohodlnější. Během první vlny karantény 

zaznamenalo 57 % internetových obchodů stejné nebo dokonce vyšší tržby. Největší 

procentní nárůst tržeb zaznamenaly internetové prodejny s potravinami, které se dříve 

prodávaly hlavně v kamenných prodejnách (Investujeme.cz, 2020). Držet se tohoto 

trendu e-shopů je pro náš podnik příležitostí, jak ještě více rozšířit své obchodní aktivity 

a zvýšit si tržby. Dalším trendem je zvýšený zájem o zboží, které nese označení BIO. 

Zákazníci více dbají na původ potravin a zajímají se o jeho složení.  

Struktura trhu 

Maloobchod se v České republice za poslední roky značně proměnil a v současné době 

ho můžeme označit jako jeden z motorů rozvoje ekonomiky. Nachází se na trhu 

monopolistické konkurence, kde existuje velký počet výrobců s výrobky, nicméně 

výrobky jsou blízkými substituty a produkce je diferencovaná. Bariéry vstupu do tohoto 

odvětví jsou jen minimální. Nová firma, která vstupuje na trh se musí snažit získat si své 

zákazníky, nejčastěji s pomocí reklamy, která vyžaduje výdaje. Tyto skutečnosti 

představují jediné bariery, které jsou spojeny se vstupem nové firmy na trh 

monopolistické konkurence. Pro spoustu podniků ale nejsou nepřekonatelné́. Počet 

aktivních podniků v maloobchodě v posledních letech vzrůstal a došlo k jeho nárůstu o 

37 % oproti minulým letům. 
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Potenciál trhu 

Podnik spadá do oblasti podnikové sféry maloobchodu a velkoobchodu. Maloobchod a 

velkoobchod se celkově těší velké oblibě a jeho celkové tržby nezávratně rostou. Jak 

můžeme vidět na grafu číslo 6, tak tržby maloobchodu a velkoobchodu se postupně 

zvyšují a předpokládá se, že to tak zůstane i do budoucna. Za největší potenciál na trhu 

s potravinami je označován prodej potravin online. Celkové tržby za potraviny v roce 

2019 meziročně vzrostly o 1,9 %. Z těchto důvodů se dá předpokládat, že maloobchodní 

a velkoobchodní trh má potenciál.  

 
Graf 6: Vývoj tržeb v maloobchodu a velkoobchodu v letech 2016-2019 (Zdroj: vlastní zpracování dle: MPO) 

Zákazníci 

Zákazníky podniku tvoří dvě skupiny, jedná se o běžné spotřebitele, kteří zboží nakupují 

pro svou vlastní spotřebu. Druhou skupinou jsou firmy, které si, především v období 

Vánoc, nechávají dělat dárkové balíčky pro své zaměstnance. Větší část zákazníků však 

tvoří první skupina, a to běžní spotřebitelé, nejčastěji zde nakupují ženy ve věku mezi 35 

a 55 lety.  

Mezi faktory, které ovlivňují rozhodování zákazníků o nákupu patří také poloha a 

dostupnost podniku. Podnik se nachází v samém centru města, 10 minut chůze od 

autobusového nádraží. Je zde dobrý přístup i pro zákazníky, kteří využívají automobil, 

nejbližší parkovací místa jsou od prodejny vzdáleny cca 200 metrů.  
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Dodavatelé 

Dodavatelé jsou pro chod a fungování firmy velice důležití. Vzhledem k tomu, že podnik 

nabízí velkou škálu zboží, tak spolupracuje i se spoustou dodavatelů a nemusí tak být 

vázán pouze na jednoho dodavatele. Podnik se snaží nabízet jen vysoce kvalitní zboží, 

převážně od domácích dodavatelů, ale i od těch zahraničních. Většina dodavatelů jsou 

rodinné podniky. Zboží je do prodejny dopravováno dvěma způsoby, a to kurýrní 

přepravou nebo dopravou přímo od dodavatelů. Mezi dodavatele z České republiky 

můžeme zmínit například:  

• Kozí farma Nikáda – sýrové speciality, 

• ZOD Hlavnice – mléčné výrobky, 

• Řeznictví Hakalík – masné výrobky, 

• Oldřich Kos – uzené ořechy, 

• Víno Blatel, 

• Domácí paštiky Kadrnka, 

• Coffeespot – rodinná pražírna kávy, 

• Choco Bonté – ručně vyráběné pralinky,  

• Boutique Gurmán. 

Společnost IMCO s.r.o. se řadí mezi dodavatele z České republiky avšak působí jako 

dovozce evropských značkových sýrů a mléčných výrobků.  Mezi čistě zahraniční 

dodavatele patří: 

• Syrex Zázrivá - Tradičné Zázrivské špeciality priamo zo salaša.  

Konkurence 

Společnost se globálně nachází na poměrně konkurenčním trhu, to je způsobeno tím, že 

bariéry vstupu na trh nejsou příliš vysoké. Z toho důvodu je pro podnik důležité udržovat 

s konkurencí krok a snažit se, co nejvíce zlepšovat a zdokonalovat. Důležité je také se 

nějakým způsobem snažit odlišit od konkurence.  

V okresním městě, ve kterém se prodejna podniku nachází není žádný jiný obchod, který 

by se specializoval jen na prodej a distribuce nejrůznějších potravin, pochoutek a vín, a 

to jak domácích, tak i zahraničních. Nejbližší konkurenci musíme hledat v přilehlých 

okresních městech. Za nejbližší konkurenci, tak můžeme označit podnik MeGusto, jejíž 

prodejna se nachází ve 20 km vzdáleném městě Prostějov. Jako dalšího konkurenta se dá 
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označit společnost Boutique Gurmán, která se nachází v 35 km vzdáleném Brně, kde 

provozuje hned dvě pobočky.   

Shrnutí

+ ve městě jediný prodejce 

+ společnost nemusí být vázána pouze 

na jednoho dodavatele 

- nízké bariéry vstupu 

- konkurence na trhu 

 

Pro společnost je plusem, že ve městě, kde se nachází jeho prodejna není žádný jiný 

obchod, který by se specializoval na prodej stejného zboží. A to z toho důvodu, že 

zákazníci budou pro konkrétní výrobky chodit právě k nim. Další výhodou je, že podnik 

má více dodavatelů, a tak nemusí být vázán pouze na jednoho, a když nějaký vypadne, 

tak ho může nahradit jiným. Problémem jsou nízké bariéry vstupu na trh, kdy pro 

začínající podniky není žádný velký problém na daný trh vstoupit.  S tím pak souvisí i 

konkurence na trhu.  

3.2.3. Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Pro firmu je dobré znát své postavení a konkurenci v rámci trhu. Tato analýza nám 

poslouží k odvětvové analýze, můžeme sledovat a zjišťovat chování konkurentů 

v blízkém i vzdáleném prostředí. Porterova analýza konkurenčního prostředí zkoumá 

těchto pět sil: stávající a potencionální konkurenty, vyjednávací sílu dodavatelů a 

zákazníku a hrozbu vzniku substitutů. 

Stávající konkurenti 

Nejbližší konkurence, pro náš podnik jsou společnosti MeGusto a Boutique Gurmán.  

• MeGusto 

Společnost MeGusto vznikla v roce 2012 a má jednu kamennou prodejnu, která se 

nachází v Prostějově. Podnik razí heslo, že i malé město si zaslouží kvalitní nabídku 

vybraných pochoutek, a proto ve svém sortimentu nabízí pochoutky, jak z České 

republiky, tak i z Itálie, Francie nebo Španělska. Ve své nabídce mají produkty, jako 

například sýry a další mléčné výrobky, vína a likéry, těstoviny a rýže, oleje a octy, koření, 

med, paštiky, pesta nebo sladkosti. MeGusto nabízí svým zákazníkům i dárkové balíčky 

(MeGusto, 2021). 
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• Boutique Gurmán 

Podnik Boutique Gurmán se prodejem sýrů zabývá již od roku 2007, kdy otevřeli první 

sýrový obchůdek Cheesy Boutique ve Frýdku-Místku, který ovšem patřil pod franchizu 

společnosti Cheesy Trade. Pod svou vlastní značkou Boutique Gurmán otevřeli první 

prodejnu v roce 2011. Společnost v současné době provozuje velkou franchisingovou síť 

prodejen Boutique Gurmán, která má v současné době 13 franchizových poboček, z toho 

dvě z nich se nacházejí v Brně. Ve své nabídce mají vína z různých koutů světa, sýry a 

mléčné výrobky, čokolády, oleje, paštiky, masné výrobky a mnoho dalšího. Boutique 

Gurmán pro své zákazníky připravuje různé akce, jako například degustace, dárkové koše 

a balíčky nebo catering (Boutigue Gurmán, 2021). 

Nicméně z důvodu plánovaného založení e-shopu musíme brát v potaz i konkurenci 

v online prostředí. Existuje velké množství podniků, které prostřednictvím e-shopů 

dodávají své zboží do celé České republiky. Z těchto e-shopů bych zmínila například 

J.Gruber Delikatesy nebo ZdlábniTo. Obě tyto společnosti působí pouze v online světě 

a zabývají se prodejem a distribucí delikates, lahůdek a nápojů z České republiky i 

z celého světa. Mezi další konkurenci můžeme zařadit firmu Sklizeno, která se taktéž 

specializuje na prodej a distribuci nejrůznějších potravin, pochoutek a vín, a to především 

domácích výrobců, najde se zde ale i pár zahraničních produktů. Společnost Sklizeno má 

kamenné prodejny po celé České republice a provozuje i svůj e-shop, kde nabízí veškeré 

produkty, které najdeme na prodejně. V následující tabulce najdeme porovnání výše 

zmíněných konkurentů. 
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Tabulka 4: Srovnání konkurence (Zdroj: vlastní zpracování) 

Konkurence 
Forma 
prodeje 

Osobní 
odběr 

Nabídka 
Doplňkové 

služby 

MeGusto 
Kamenná 

prodejna 
Ano 

sýry a další mléčné 

výrobky, vína a likéry, 

trvanlivé potraviny paštiky, 

sladkosti 

Dárkové balíčky 

Boutique 

Gurmán 
Kamenná 

prodejna 
Ano 

sýry a další mléčné 

výrobky, uzeniny, vína a 

likéry, trvanlivé potraviny, 

paštiky, sladkosti, masné 

výrobky 

Degustace, 

dárkové balíčky, 

catering, 

franchisingový 

koncept 

J.Gruber 

Delikatesy 
E-shop Ano 

sýry a další mléčné 

výrobky, uzeniny, vína a 

piva, trvanlivé potraviny, 

paštiky, sladkosti, masné 

výrobky 

Dárkové balíčky 

ZdlábniTo E-shop Ne 

uzeniny, vína a piva, 

trvanlivé potraviny, 

paštiky, sladkosti, masné 

výrobky, kosmetika, 

svíčky, dárkové předměty 

-  

Sklizeno 
Kamenná 

prodejna, 

E-shop 

Ano 

Ovoce, zelenina, pečivo, 

mléčné výrobky, uzeniny, 

trvanlivé potraviny, nápoje, 

kosmetika 

Vlastní značka 

produktů, dárkové 

balíčky, 

franchisingový 

koncept, catering, 

restaurace 

 

Shrnutí 

 

 

- Poměrně velké množství 

konkurenčních firem  na trhu
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Pro podnik není dobré, když se na trhu objevuje velké množství konkurenčních firem. 

Zákazník si zboží vybírá na základě nejlepší ceny a nabídky produktů. Proto se společnost 

musí snažit držet krok s konkurencí a pokusit se nějak vynikat, aby tak neztrácela na 

svých tržbách. Jednou z možností, jak držet krok s konkurencí je i rozšíření prodeje 

elektronickou formou. 

Potencionální konkurenti 

V oblasti prodeje a distribuce domácích a zahraničních potravin, pochoutek a vín je 

vysoké riziko a pravděpodobnost vstupu dalších konkurentů na trh. Vstupní bariéry, co 

se legislativy týká nejsou příliš vysoké a začít v této oblasti podnikat je tedy jednoduché. 

Stačí si pouze založit živnost nebo společnost s ručením omezeným, což v dnešní době 

nepředstavuje vysokou investici.  

Při vstupu nových firem může být nejnákladnější překážkou pronájem prostor k prodeji 

nebo pronájem skladových prostorů. Dalším finančním problémem při vstupu nových 

firem do odvětví může být počáteční investice v podobě pořízení zásob zboží.   

Shrnutí 

+ vysoké počáteční investice při 

vstupu podniku na trh v podobě 

pořízení zásob zboží 

- hrozba vstupu nové konkurence 

- nízké bariéry vstupu 

Při vstupu nové konkurence na trh jsou pro firmy, které už na trhu působí, vysoké 

počáteční investice, které společnosti musí vynaložit na pořízení zásob zboží a vybavení 

prodejny, dobrou věcí. Podnikatelé nemusejí mít dostatečný finanční kapitál na pořízení 

těchto věcí, a tak se mohou rozhodnout na trh vůbec nevstupovat. Nicméně pokud nově 

vstupující podniky překonají tuhle bariéru, tak jim již nestojí nic v cestě, aby mohli svůj 

podnik uvézt do provozu, nejsou zde potřeba žádné speciální podmínky, aby podnik mohl 

vstoupit na trh.  

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vzhledem k tomu, že podnik nabízí velkou škálu zboží, tak spolupracuje i se spoustou 

dodavatelů. Nemusí tak být vázán a omezován pouze jedním dodavatelem. Z tohoto 

důvodu vyjednávací síla dodavatelů není příliš výrazná.  
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Ceny dodávaného zboží jsou u některých dodavatelů stanoveny na základě počtu 

zakoupených kusů, čím více kusů od dodavatele odebereme, tím nižší pak bude cena. 

Naopak někteří malý dodavatelé si stanovují ceny vyšší, u nich tak společnost nakupuje 

pouze malé množství zboží, o kterém ví, že je o ně zájem.  

Zboží je do prodejny dopravováno dvěma způsoby, a to kurýrní přepravou nebo dopravou 

přímo od dodavatelů. Kurýrní přepravu společnost využívá především u nechlazených 

věcí, které objednává po menších kusech. Dodavatelé, od kterých podnik bere větší 

množství zboží nebo zboží chlazené se starají o jeho dodávku samy. 

Shrnutí 

+ velký počet dodavatelů 

+ nižší vyjednávací síla dodavatelů 

+ slevy při nákupu většího množství 

 

- malí dodavatelé si účtují vyšší ceny 

 

Pro společnost je velký počet dodavatelů výhodou, a to z toho důvodu, že pokud se 

stane, že nějaký z nich vypadne, tak ho můžou nahradit jiným. I z tohoto důvodu mají 

dodavatelé nižší vyjednávací sílu a nemůžou si diktovat příliš vysoké ceny a podmínky, 

protože by tak mohli přijít o jednoho ze svých odběratelů. Naopak se musí snažit si své 

odběratele udržet, a to například poskytnutím slevy při odběru většího množství zboží, 

které jsou pro naši firmu výhodné, protože tak ušetří. Nicméně někteří malí dodavatelé 

si vysoké ceny účtovat musí, protože nemají příliš mnoho odběratelů. Pro náš podnik je 

to mínus, a tak od takových dodavatelů nakupují jen málo.  

Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazníky podniku můžeme rozdělit do dvou skupin, jedná se o běžné spotřebitele, kteří 

zboží nakupují pro svou vlastní spotřebu. Druhou skupinou jsou firmy, které si, 

především v období Vánoc, nechávají dělat dárkové balíčky pro své zaměstnance.  

Větší část zákazníků však tvoří první skupina, a to běžní spotřebitelé. Tito zákazníci 

nakupují jen malé množství zboží pro svou vlastní spotřebu, a tak se může zdát, že nemají 

žádnou vyjednávací sílu. Opak je ale pravdou. Ačkoli společnost odebírá produkty 

převážně od malých lokálních firem a dbá na jejich kvalitu, pro spousty zákazníků může 

být jejich vyšší cena problém. Produkty jako takové mají velké množství substitutů. 

Zákazník, kterému jde pouze o cenu výrobku si daný produkt může zajít koupit například 
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do supermarketu, a to za nižší cenu. V tomhle případě cena, kterou si zákazník připlatí za 

značku a kvalitu může být pro podnik neprospěšná. Existuje tu tedy vyjednávací síla 

hlavně z toho důvodu, že na trhu existuje konkurence (v podobě supermarketů, 

hypermarketů) a zákazník má tak možnost jít kdykoli nakupovat jinam. Společnost je 

omezena cenami od dodavatelů, a tak je také nemůže nastavit příliš nízko, aby neztrácela 

své zisky.  

Druhá skupina zákazníků, a to firmy mají poměrně vysokou vyjednávací pozici. Nejvíce 

se jejich vyjednávací pozice projevuje v období Vánoc, kdy si nechávají dělat velké 

množství dárkových balíčků pro své zaměstnance. Firmy se tak snaží vyjednat 

množstevní slevu za objemnou objednávku. Vzhledem k tomu, že se jedná o větší 

zakázky, které podniku zvyšují tržby, tak zde vyjednávací síla zákazníků slaví úspěch. 

Vzhledem k tomu, že společnost je také ovlivněna cenami, za které zboží nakoupí od 

dodavatelů, tak poskytnutá sleva je pouze v takové výši, aby na ní samotný obchod 

neprodělal a odvíjí se od druhů produktů, které zákazník poptává. 

Mezi faktory ovlivňující rozhodování zákazníků o nákupu patří také poloha a dostupnost 

podniku. Vzhledem k aktuální situaci, tak lidé z bezpečnostních důvodů k přepravě více 

využívají osobní automobil.  Podnik se nachází v samém centru města a je zde dobrý 

přístup pro zákazníky, kteří využívají automobil, nejbližší parkovací místa jsou od 

prodejny vzdáleny do 200 metrů, autobusového a vlakové nádraží 10 minut chůze.  

Shrnutí 

 

 

 

- vyšší vyjednávací síla běžných 

spotřebitelů 

- vyšší vyjednávací síla firemních 

zákazníků 

Vyšší vyjednávací síla běžných spotřebitelů není pro podnik výhodou, protože společnost 

tyhle zákazníky potřebuje, tak se jim snaží co nejvíce vyhovět. Firemní zákazníci mají 

také určitou vyjednávací sílu, a tak jim podnik poskytuje slevy, jímž tak přichází o část 

tržeb. 
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Hrozba substitutů 

Vzhledem k tomu, že společnost nabízí svým zákazníkům potraviny a nápoje, tak 

neexistuje substitut, který by je dokázal nahradit. Nicméně zákazníci mohou určitý 

výrobek nahradit výrobkem stejným, avšak vedeným pod jinou značkou. 

Když se zaměříme na substitut podniku, jako celku, tak ho můžeme spatřovat například 

v supermarketech, které nabízí podobné, leč méně kvalitní zboží a za poměrně nižší cenu. 

Proto je důležité umět se prosadit a ukázat, že naše výrobky jsou lepší.  

Shrnutí 

 

 

 

 

- existence substitutu podniku 

jako celku 

- náhrada určitého výrobku 

stejným výrobkem ale jiné 

značky 

Existence substitutu podniku jako celku je pro podnik hrozbou z toho důvodu, že 

zákazníci tak mohou dát přednost například supermarketu, před naším obchodem. S tím 

souvisí i možnost náhrady určitého výrobku stejným výrobkem ale jiné značky, který 

může být levnější, a tak mu dají zákazníci přednost.  Těmito hrozbami tak podnik může 

ztrácet zákazníky a také tržby. Založení e-shopu a dostání se tak do povědomí širšího 

okruhu lidí by podniku mohlo pomoci získat si zákazníky nové a zvednout si prodeje. 

3.3. Analýza vnitřního prostředí 

Analýza vnitřního prostředí slouží k nalezení a odstranění nedostatků uvnitř podniku, 

které by mohly bránit bezproblémovému chodu společnosti. Podnik může přímo řídit a 

ovlivňovat faktory, které se týkají vnitřního prostředí společnosti. K analýze vnitřního 

prostředí budeme využívat analýzu obchodních činností, marketingových aktivit podniku, 

7S model a analýzu zdrojů. 

3.3.1. Analýza obchodních činností 

Analýza obchodních činností nám pomůže odhalit, jaké činnosti v současné době firma 

provozuje v oblasti nákupu a prodeje. 
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Jedinou obchodní činností, kterou podnik v současné době vykonává je prodej 

rozmanitých druhů převážně Holandských sýrů, Moravských i Francouzských vín a 

široké škály delikates a pochutin. Jelikož se podnik zaměřuje na prodej zboží koncovým 

zákazníkům, kteří ho využívají pro svou vlastní spotřebu a nikde ho dále nepřeprodávají, 

budeme se v našem případě pohybovat na trzích zákaznických, konkrétně B2C trzích. 

Tyto trhy tvoří veškeré obchodní činnosti podniku. Vzhledem k tomu, že společnost 

v současné době vykonává pouze jednu obchodní aktivitu, a tou je prodej zboží 

koncovým zákazníkům v kamenné prodejně, tak založení e-shopu jim pomůže k rozvoji 

další obchodní činnosti. 

Obchodní činnost společnosti mají na starosti zaměstnanci a spolumajitelka, která 

v prodejně také prodává. Dále ji částečně ovlivňují i zákazníci. Co se týká finanční 

stránky, tak je společnost řízena majitelem podniku. 

Nákup 

Nákup je realizován přes jednotlivé dodavatele, kteří do prodejny dodávají zboží buď 

vlastním závozem nebo prostřednictvím kurýrní služby. Vedení společnosti si zakládá na 

pečlivém vybíráním každého dodavatele a dbá na dobře fungující vztahy mezi 

dodavatelem a odběratelem. Podnik se snaží nabízet jen vysoce kvalitní zboží, převážně 

od domácích dodavatelů, ale i od těch zahraničních. Většina dodavatelů jsou rodinné 

podniky. Než je nějaký produkt zaveden do nabídky, tak se nejprve testuje, aby si majitel 

byl jistý, že svým zákazníků nabízí jen to nejlepší. Podnik se do svého sortimentu snaží 

zařadit další a další nové produkty, tak aby vyhověl stávajícím zákazníkům a aby svou 

širokou nabídkou přilákal zákazníky nové. 

Nákup nového zboží a zajišťování nových dodavatelů a nových výrobků řeší majitel 

společnosti. Spolumajitelka podniku se také stará o objednávky nového zboží společně 

s majitelem. Dále mají oba na starosti kontrolu a doplňování skladových zásob. Nákup 

nového zboží je realizován dvěma způsoby. Společnost vyplní objednávkový formulář, 

který ji poskytla dodavatelská firma a ten jim pak zašle vyplněný nazpět prostřednictvím 

e-mailu. Druhým způsobem je objednávka prostřednictvím e-shopu dané dodavatelské 

společnosti. 

Vzhledem k tomu, že se společnost specializuje převážně na prodej sýrů, tak nákupy jsou 

realizovány od následujících třech dodavatelů. Jedná se o Boutique Gurmán s.r.o., dalším 
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výrazným dodavatelem, od kterého společnost nakupuje sortiment je Imco s.r.o., který je 

označován jako jeden z největších dovozců sýrů, mléčných výrobků, rostlinných tuků a 

dezertů pro český a slovenský trh. Třetí společnost, od které podnik nejvíce nakupuje 

zboží je Syrex Zázrivá. V oblasti nákupu vín je nejvíce objednávek uskutečňováno od 

společností Víno Blatel a.s. a Chateau Valtice a.s. 

Graf 7: Dodavatelé – sýry 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Graf 8: Dodavatelé – vína 

(Zdroj: vlastní zpracování)

Na grafech číslo 7 a 8 můžeme vidět procentní podíl jednotlivých dodavatelů na celkovém 

dodávaném zboží, a to u skupin sortimentu sýry a vína. Nejvíce sýrů společnost nakupuje 

od dodavatele Imco, a to 45 %, dále 35 % sýrů dodává Boutique Gurmán a 20 % nákupu 

sýrů společnost realizuje u firmy Syrex Zázrivá. 

U nákupu vína dominuje dodavatel Chateau Valtice, který tvoří 49 % veškerého 

dodávaného vína, další významný dodavatel je firma Víno Blatel, která tvoří 32 %. Do 

kategorie ostatní, která tvoří 19 %, řadíme dodavatele Vína Volařík a Pierre Richard, 

která však nejsou tak významná. 
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Graf 9: Dodavatelé celkem (Zdroj: vlastní zpracování) 

Na grafu číslo 9 můžeme sledovat významné dodavatele, se kterými společnost 

spolupracuje a jejich podíl na veškerém dodávaném zboží. Do kategorie ostatní můžeme 

zařadit například dodavatele Kozí farma Nikáda, Řeznictví Hakalík, Domácí paštiky 

Kadrnka apod. Nejvíce zboží do společnosti dodává firma Imco, a to 20,7 %, dále 

následuje 17,15 % Chateau Valtice, Boutique Gurmán tvoří 16,1 %, Víno Blatel 11,2 % 

a společnost Syrex Zázrivá 9,2 %. 

Shrnutí

 
+ Dodavatelé jsou převážně rodinné 

podniky, které nabízí kvalitní zboží 

+ V procesu nákupu zboží se angažují 

majitel i spolumajitelka 

- Jeden z největších dodavatelů, od 

kterého společnost provádí 

nákup sortimentu, je zároveň 

konkurenční firma v oblasti 

prodeje zboží 

Plusem pro podnik je určitě fakt, že dodavatelé jsou převážně rodinné podniky, které 

nabízí kvalitní zboží. V dnešní době spousta zákazníků takové produkty vyhledává a 

nebojí se za ně připlatit. Další výhodou je, že v procesu nákupu zboží se angažují majitel 

i spolumajitelka, a tak mají oba přehled. V případě, že například jeden z nich nemá časový 

prostor na objednávku zboží zastane tuhle funkci ten druhý. Společnost také provádí 

nákup zboží u své konkurenční firmy, čímž ji tak podporuje v prodeji a dává jí možnost 

se rozvíjet. Vzhledem k tomu, že se jedná o konkurenční podnik tohle vidím jako hrozbu 

pro naši společnost. 
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Prodej 

O prodejní činnost firmy se stará převážně spolumajitelka, která pracuje přímo 

v provozovně, a to jako prodavačka. Dále se na prodeji sortimentu v podniku podílí 

brigádníci.  

Podnik realizuje prodej svého zboží dvěma způsoby. Jedná se o běžné spotřebitele, kteří 

produkty nakupují pro svou vlastní spotřebu. Další skupinou jsou firmy, které si, 

především v období Vánoc, nechávají dělat dárkové balíčky pro své zaměstnance.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf 10: Odběratelé (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu číslo 10 je patrné, že větší část zákazníků tvoří první skupina, a to běžní 

spotřebitelé. Tato skupina tvoří 89 % odběratelů společnosti. Podle informací od 

spolumajitelky obchodu největší procento těchto běžných odběratelů tvoří ženy ve věku 

od 35 do 55 let. Nejvíce se prodává víno a sýry, a to především parmezán, sýr vlašský 

ořech, sýrové nitě nebo brynza. Mezi další položky, které jdou více na odbyt můžeme 

zařadit krájené máslo a tvaroh. 

Nákup probíhá tak, že zákazník vejde do prodejny a buď přesně ví, jaké zboží si jde koupit, 

anebo využívá znalostí personálu. To probíhá tak, že zákazník sdělí zaměstnanci, jaké má 

preference, jestli hledá nějakou konkrétní věc, popřípadě k jaké příležitosti danou věc 

nakupuje. V případě nákupu dárkových balíčků to vypadá tak, že zákazník buď přesně 

sdělí, co by měl balíček obsahovat nebo zaměstnanci sdělí celkovou cenu, kterou je 

ochoten za balíček utratit, pro koho je balíček určen a výběr zboží pak přenechá na 

personálu prodejny. 

Firmy
11%

Běžní zákazníci
89%

Firmy Běžní zákazníci
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Druhou skupinou zákazníků jsou firmy, které si nechávají v období Vánoc dělat dárkové 

balíčky. Tato skupina tvoří 11 % odběratelů. Cílovou skupinou zákazníků, kteří poptávají 

tyto služby nabízené společností jsou nejčastěji malé či středně velké podniky působící 

převážně v okrese Vyškov. Zde probíhá nákup buď prostřednictvím objednávky přes 

telefon nebo v častějším případě vybraný zaměstnanec firmy dorazí do prodejny a sdělí 

spolumajitelce konkrétní požadavky, případně si vybere i konkrétní zboží, které by mělo 

být v balíčku obsaženo. 

 
Graf 11: Prodej jednotlivých skupin sortimentu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Na grafu číslo 11 můžeme vidět, jak se prodávají jednotlivé skupiny sortimentu. Sýry 

jsou nejprodávanější položkou a tvoří 51 % veškerého prodávaného zboží, vína tvoří 27 % 

a sladké a slané pochoutky 22 %. 

Shrnutí 

+ Spolumajitelka pracuje přímo 

v prodejně, a tak má přehled, co se 

nejvíce prodává 

 

Jako velké plus vidím skutečnost, že spolumajitelka pracuje přímo v prodejně. Vytváří si 

tak určitý vztah se zákazníky, zná jejich potřeby a má přehled, co jde nejvíce na odbyt. 

Na základě toho, tak může vymýšlet další obchodní strategii.  
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3.3.2. Analýza marketingové aktivity podniku 

Analýza marketingových aktivit podniku bude prováděna na základě marketingového 

mixu. Ten je tvořen čtyřmi hlavními nástroji, tzv. 4P: Product (Produkt), Price (Cena), 

Place (Distribuce), Promotion (Marketingová komunikace). 

Produkt 

Vzhledem k tomu, že se společnost zaměřuje na prodej a distribuci domácích a 

zahraničních pochoutek a vín, tak nabízí velkou škálu produktů. Snaží se svým 

zákazníkům prodávat pouze kvalitní a prověřené produkty. Rozhodujícím kritériem pro 

výběr a zařazení produktů do sortimentu je jejich kvalita, původ a složení. Společnost se 

zaměřuje na vyhledávaní takových produktů, které jsou vyráběny řemeslně, poctivě, z 

kvalitních surovin a bez zbytečných přísad, konzervantů a barviv. 

Mezi hlavní produkty podniku můžeme zařadit především sýry, kde podnik nabízí široký 

sortiment kvalitních výrobků, z jejichž nabídky si zákazníci můžou vybrat produkty 

z Holandska, Francie, Česka a mnoha dalších zemí. Dalším hlavním produktem v nabídce 

jsou vína, kde převládají ta moravská, nicméně v nabídce nalezneme i vína Francouzská 

a v plánu jsou do nabídky zařadit i vína Rakouská. Mezi další produkty, které společnost 

svým zákazníkům nabízí můžeme zařadit kávu, čaje, paštiky, klobásky nebo různé 

sladké a slané pochoutky. 

Analýza sortimentu 

Nabízený sortiment společnosti můžeme charakterizovat jako poměrně široký. Můžeme 

ho rozdělit do 3 hlavních skupin. Jedná se o sýry, vína, slané a sladké pochoutky. Stěžejní 

je pro společnost hlavně prodej sýrů, dále pak vín.  

Společnost nabízí přes 40 druhů různých sýrů, hlavní rozdělení je na sýry kravské, kozí 

a ovčí, dále pak členění podle země na České, Slovenské, Holandské a Francouzské. 

V nabídce jsou sýry s různými příchutěmi, jako například pistácie, lanýž, medvědí česnek, 

brusinka, vlašský ořech nebo dokonce levandule. Zákazník si může vybrat mezi pultovým 

prodejem nebo vakuově balenými výrobky. V této široké nabídce sýrů shledávám 

největší výhody společnosti.  Sýry, které jdou nejvíce na odbyt jsou parmezán, sýr vlašský 

ořech, sýrové nitě a brynza.  
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Společnost nabízí pouze vína z Moravy a Francouzská vína. Mezi nabídkou moravských 

vín jsou vinařství Volařík, CHÂTEAU VALTICE a víno Blatel. Francouzská vína jsou 

značky Pierre Richard. Vína jsou rozdělena do 2 základních kategorií, jedná se o perlivá 

vína a tichá vína. Tichá vína, která společnost nabízí jsou- podle barvy: červené, bílé a 

růžové a podle zbytkového cukru: suché, polosuché a sladké. Šumivé víno má zatím 

v nabídce pouze jedno, a to bílé polosladké CHÂTEAU VALTICE. Nejvíce oblíbené 

mezi zákazníky je víno Blatel a Château Valtice. 

Třetí skupinou jsou sladké a slané pochoutky, mezi které se řadí klobásy, paštiky, 

čokolády a další delikatesy, jako například džemy, hořčice, nakládaná zelenina nebo pesta 

a oleje. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 10: Tradiční holandský sýr Gouda  
(Zdroj: Sýry, vína Večerka, 2021) 

 

 
Obrázek 11: Volařík – Pálava, výběr z hroznů 

2019 (Zdroj: Sýry, vína Večerka, 2021)
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+ Široká nabídka kvalitních a 

prověřených produktů 

+ Společnost se zaměřuje na 

vyhledávaní takových produktů, 

které jsou vyráběny řemeslně, 

poctivě, z kvalitních surovin a bez 

zbytečných přísad, konzervantů a 

barviv. 
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Široká nabídka kvalitních a prověřených produktů a nabídka produktů, které jsou 

vyráběny řemeslně, poctivě, z kvalitních surovin a bez zbytečných přísad, konzervantů a 

barviv je pro podnik výhodou. A to z toho důvodu, že v současné době čím dál více lidí 

vyhledává právě takové produkty a nebojí se za ně i připlatit. Podnik tak může mít 

konkurenční výhodu například oproti supermarketům, které na tyhle věci neberou moc 

ohled.  

Cena 

Společnost má svou vlastní cenotvorbu. Vzhledem k tomu, že v podniku nakupují běžní 

spotřebitelé i firmy, tak cena poskytovaného zboží se liší podle těchto kategorií. Co se 

týče běžných spotřebitelů, tak konečná cena produktů se odvíjí od jejich nákupní ceny, 

k níž si podnik připočítá marži ve výši minimálně 35 %.  

V případě podnikatelských subjektů, odebírajících velké množství zboží, společnost 

poskytuje množstevní slevu, která se odvíjí od celkové nákupní ceny, celkového 

odebraného zboží, a také od významnosti odběratele. Konkrétně se nejvíce jedná o 

objednávky Vánočních dárkových košů, který firmy nakupují pro své zaměstnance.  

Shrnutí 

+ Cena odpovídající kvalitě 

+ Sleva pro firmy při velké objednávce 

 

Jako plus pro podnik považuji to, že si nastaví takovou cenu, která odpovídá kvalitě 

daného produktu. Cena není přestřelená ale ani moc nízká, aby na tom společnost netratila. 

Když společnost nabídce firmám slevu při odběru většího množství zboží, tak si zajistí 

jejich pozornost a uskutečněnou objednávkou si zvýší tržby. 

Distribuce 

Zákazník může využít přímou distribuční síť, kterou je kamenná prodejna společnosti. 

Tato prodejna se nachází v samém centru města, tím pádem je i zákazníkům velmi dobře 

dostupná.  Autobusové a vlakové nádraží je od prodejny vzdáleno cca 10 minut chůze. Je 

zde dobrý přístup i pro zákazníky, kteří využívají automobil, nejbližší parkovací místa 

jsou od prodejny vzdáleny cca 200 metrů. 

Shrnutí 

+ Prodejna v centru města 
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+ Dobrá dostupnost prodejny všemi 

dopravními prostředky

Prodejna v centru města a její dobrá dostupnost je pro podnik výhodou z toho důvodu, že 

zákazníci nejsou odrazeni od nákupu zbytečným cestováním po městě   a nákup je tak 

pro ně pohodlnější. Prodejnu tak navštíví více lidí a tím se jim zvedne prodej i tržby.

Marketingová komunikace 

Hlavní komunikace společnosti se zákazníkem probíhá přímo v kamenné prodejně. Za 

další komunikační kanály můžeme označit sociální sítě jako Facebook a Instagram. 

Podnik také využívá reklamní předměty, jako jsou akční letáčky a podobně. Před 

prodejnou se nachází informační tabule, kde jsou uvedeny informace o zboží a akcích, 

které právě v prodejně probíhají. Podnik v současné době nenabízí svým zákazníkům 

žádný věrnostní program. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Obrázek 12: Facebook společnosti (Zdroj: facebook.com, 2021) 
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Obrázek 13: Instagram společnosti (Zdroj: instagram.com, 2021) 

Podnik má vytvořené profily na Facebooku a Instagramu, nicméně aktivita, a to 

především na Instagramu, je zde značně zanedbaná a je potřeba na ni výrazně zapracovat. 

Na sociálních sítích je v současné době zaregistrovaných miliony uživatelů, tím pádem je 

to dobrý způsob pro propagaci. Společnost by se tak mohla dostat do povědomí co nejvíce 

zákazníkům a budovala by tak svou značku. Podnik si je téhle skutečnosti vědom, a tak 

se snaží pracovat na zdokonalení svých sociálních sítí. Jednou z možností, kterou 

společnost uvažuje je najmout si na správu těchto sítí externího člověka. 

Shrnutí 

+ Využití sociálních sítí, reklamních 

předmětů a informačních tabulí před 

prodejnou 

- Podnik nenabízí žádný věrnostní 

program pro zákazníky 

Využití sociálních sítí, reklamních předmětů a informačních tabulí před prodejnou 

podniku přiláká více zákazníků a zvednou se tak jeho prodeje. Věrnostní program pro 

zákazníky by mohl být dobrým prostředkem pro podporu prodeje a dalším důvodem pro 

zákazníky se do prodejny často vracet, podnik ho nicméně nenabízí.  



 

 73 

sberank-dlp:Public  

3.3.3. 7S model 

Na základě sedmi vzájemně provázaných faktorů – strategie, struktura, systémy, styl, 

spolupracovníci, schopnosti, sdílené hodnoty - zjistíme, zda všechny části naší organizace 

pracují v souladu a společně tak přispívají k dosažení cílů.  

Strategie 

Strategie společnosti je velmi prostá, a to zajistit spokojenost stávajících zákazníků a 

získat si co nejvíce zákazníků nových. Podnik snaží zajistit, co nejvyšší spokojenost 

stávajících zákazníků prostřednictvím individuálního přístupu a nabídky širokého a 

kvalitního sortimentu zboží. Podnik se svým zákazníkům věnuje v co nejvyšší možné 

míře, a když potřebují poradit s výběrem nějakého produktu jsou jim k dispozici. Než je 

nějaký produkt zaveden do nabídky, tak se nejprve testuje, aby si majitel byl jistý, že 

svým zákazníků nabízí jen to nejlepší. Podnik se do svého sortimentu snaží zařadit další 

a další nové produkty, tak aby vyhověl stávajícím zákazníkům a aby svou širokou 

nabídkou přilákal zákazníky nové.  

Shrnutí 

+ Rozšiřování nabízeného sortimentu 

+ Pečlivý výběr nových produktů 

Rozšiřování nabízeného sortimentu je dobrým řešením, jak přilákat ještě více zákazníků 

a oslovit tak ještě větší okruh lidí. Pečlivý výběr nových produktů je dobrý pro budování 

značky, zákazníci se budou rádi vracet pro kvalitní zboží, které je zaujalo. 

Struktura 

Hlavními postavami ve společnosti jsou majitel firmy a spolumajitelka, jedná se o 

manželský pár. Další zaměstnance tvoří brigádníci, kteří jsou ve společnosti zaměstnaní 

na dohodu o provedení práce (DPP). Brigádníci jsou najímáni na pozici prodavačů 

v obchodě. Podnik nemá vlastní účetní, a tak je tato pozice zajišťovaná externím 

pracovníkem. 

Majitel firmy má na starosti finance v podniku, kontrolu a doplňování skladových zásob. 

Dále se stará o objednávky nového zboží a zajišťování nových dodavatelů a nových 

výrobků. Zároveň dohlíží na celkový provoz obchodu a stará se o podobu interiéru v 

obchodě. 
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Spolumajitelka firmy se také stará o objednávky nového zboží a doplňování skladových 

zásob. Další činností, kterou spolumajitelka vykonává je ta, že se přímo podílí na prodeji 

zboží v obchodě. Dále má na starosti hledání a zaučování nových pracovních sil a dává 

dohromady rozpis pracovní doby prodavaček. 

Shrnutí 

+ Spolumajitelka se přímo podílí na 

prodeji zboží v podniku, je v přímém 

kontaktu se zákazníky 

 

Spolumajitelka se přímo podílí na prodeji zboží v provozovně a je tedy v přímém 

kontaktu se zákazníky. Tím pádem má přehled, co se v prodejně děje, které zboží jde 

nejvíce na odbyt, nebo které zboží zákazníkům v prodejně chybí, a tím si tak vytváří 

přátelský vztah se svými zákazníky, kteří se do prodejny budou rádi vracet.  

Systémy 

Společnost ke svému fungování využívá ekonomický systém DUNA, který obsahuje 

veškeré funkce, které zajistí bezproblémový chod společnosti. Konkrétně se jedná 

například o moduly kasa, EET, skladové evidence nebo banka. Společnost dále využívá 

firemní e-mail a telefon.  O účetnictví se společnosti stará externí účetní, která používá 

vlastní účetní systém, podnik jí poskytne veškeré potřebné podklady.

Styl 

V podniku se aplikuje demokratický styl řízení, který spočívá v tom, že každý 

zaměstnanec dostává prostor k tomu, aby se vyjádřil a částečně se tak podílel na 

rozhodování ve firmě. Jako příklad uvedu zavedení nového produktu do nabídky, jak již 

bylo zmíněno výše, než společnost zařadí do své nabídky nový produkt, tak ho nejprve 

otestuje, aby nabízela jen to nejlepší. Vzhledem k tomu, že v podniku pracuje velmi málo 

zaměstnanců, tak se na testování podílejí také. Vybraní pracovníci dostanou vzorek 

daného produktu a na základě toho pak majiteli sdělí, jaký mají z něho pocit a zda by ho 

doporučili zařadit do nabídky. Majitel si velice rád poslechne názory druhých na daný 

produkt, nicméně konečné rozhodnutí o jeho zavedení do nabídky závisí na něm.  
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Ve společnosti se nepořádají žádné pravidelné porady a zaměstnanci se scházejí pouze 

podle potřeby. Jedním z důvodů porady může být právě zmíněné zavedení nového 

produktu, kdy si sdělí své názory a postřehy z jeho testování.  

Shrnutí 

+ Zaměstnanci mají prostor na to se 

vyjádřit 

+ Konečné slovo má vždy majitel 

- Absence pravidelných porad 

 

Fakt, že zaměstnanci mají prostor se vyjádřit vytváří dobrou atmosféru uvnitř podniku a 

spokojený zaměstnanec je pro společnost důležitý. Nicméně je také dobré, že konečné 

slovo má vždy majitel, který v podstatě zodpovídá za celý chod společnosti a v případě 

nějakého problému nese zodpovědnost on. Pravidelné porady konané alespoň jednou 

měsíčně by mohly ještě více prohloubit vztahy uvnitř podniku. 

Spolupracovníci 

Spolupracovníci jsou klíčovým zdrojem, který zvyšuje produktivitu podniku. Ve 

společnosti figuruje majitel, spolumajitelka a brigádníci. Prodej zboží v obchodě je 

zajišťován spolumajitelkou a brigádníky. Pracovní kolektiv ve společnosti je na velmi 

dobré úrovni. Vzhledem k tomu, že se jedná o rodinnou firmu, tak ve společnosti pracují 

především rodinní příbuzní a známí. Ti společně tvoří příjemné pracovní prostředí a 

přátelskou atmosféru. Zaměstnanci mohou využít slevu na zakoupené zboží, a to ve výši 

25 %.  

Důležité jsou zkušenosti v oblasti prodeje nabízených produktů, všichni spolupracovníci 

jsou obeznámeni s veškerým sortimentem, který je v podniku nabízen a jsou schopni o 

něm komunikovat se zákazníky i dodavateli.  

Shrnutí 

+ Kolektiv je na dobré úrovni 

+ Přátelská atmosféra

+ Sleva pro zaměstnance 

+ Znalost zaměstnanců o nabízených 

produktech 
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Dobrý kolektiv a přátelská atmosféra uvnitř podniku je důležitá pro jeho správné 

fungování, zaměstnanci tak se tak budou do práce těšit a budou podávat lepší výkony. 

Další motivací pro zaměstnance je sleva na nabízené zboží. Je dobré, když je zaměstnanec 

obeznámen o nabídce veškerých produktů, které společnost nabízí, může je tak 

doporučovat zákazníkům a nabízet jim různé alternativy.  

Schopnosti 

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci v podniku prodávají zboží a komunikují se 

zákazníkem, tak u nich převládají dobré komunikační schopnosti. Každodenní 

komunikace se zákazníkem je nedílnou součástí pracovního dne. Zaměstnanec je na 

základě svých dobrých komunikačních schopností schopen prodat co nejvíce zboží, 

poradit s výběrem a zodpovědět otázky týkající se nabízených produktů. Tyto schopnosti 

se s praxí vylepšují a čím déle v podniku pracují, tím více jsou schopni komunikovat se 

zákazníky a bavit se s nimi o nabízených produktech. Z těchto důvodů, kdy každý 

zaměstnanec má znalosti o nabídce zboží v prodejně, může kdykoli jeden nahradit 

druhého. Vedoucí a manažerské schopnosti majitele firmy se také neustále rozvíjejí.  

Shrnutí 

+ Dobré komunikační schopnosti 

zaměstnanců 

+ Jeden zaměstnanec může kdykoli 

nahradit druhého 

 

 
 

Dobré komunikační schopnosti zaměstnanců podporují prodej podniku a tím i zvyšují 

tržby. Když jsou všichni zaměstnanci obeznámeni se vším nabízeným zbožím a 

nespecializují se pouze na určité segmenty, tak například v případě nemoci nebo dovolené 

může kdykoli jeden zastoupit druhého.  

Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty zrcadlí ideje a principy, které pracovníci respektují. Mezi velmi 

důležitou hodnotu patří spokojenost zákazníka, která by vždy měla být na prvním místě, 

jelikož spokojený zákazník se do prodejny bude rád vracet a doporučí její návštěvu i svým 

známým. Další sdílenou hodnotou pro společnost je také udržovat dobré vztahy uvnitř 

společnosti a schopnost řešit problémy a nenadálé situace. Vzhledem k tomu, že se jedná 
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o malý rodinný podnik s málo zaměstnanci, tak se všichni ve společnosti znají a denně 

spolu komunikují. 

Shrnutí 

+ Spokojenost zákazníka 

+ Dobré vztahy uvnitř společnost

Spokojenost zákazníka je důležitá z toho důvodu, že spokojený zákazník se do 

prodejny bude vždy rád vracet a doporučí její návštěvu i svým známým. Tím se 

zvýší povědomí o společnosti a vzrostou i tržby. Dobré vztahy uvnitř podniku jsou 

důležité pro jeho bezproblémové fungování, zaměstnanci tak budou do práce chodit 

rádi a budou podávat vyšší výkony. 

3.3.4. Analýza zdrojů 

Analýza zdrojů nám definuje, jaké zdroje podnik využívá. Může se jednat o zdroje 

hmotné a nehmotné, finanční nebo lidské. 

Hmotné zdroje 

Jedná se o hmotné hodnoty, které společnost vlastní. Prostory, ve kterých má společnost 

prodejnu jsou pronajaté. Nedílnou součástí nutnou k provozu podniku je pokladní 

zařízení. Mezi další hmotné zdroje, které společnost vlastní můžeme zařadit chladící a 

výčepní zařízení, která se nachází přímo na prodejně. Další vybavení interiéru uvnitř 

obchodu je také ve vlastnictví podniku. V neposlední řadě je firma také vybavena 

vlastním PC zařízením s příslušenstvím a vlastním autem.  

Shrnutí 

+ Vlastní vybavení interiéru obchodu - Prostory prodejny jsou 

pronajímané 

Vlastní vybavení interiéru je pro společnost výhodou, protože nemusí platit za jeho 

pronájem a v případě opuštění prostoru ho můžou přesunout do prostor nových. Naopak 

pronajímání prostor, kde se nachází prodejna může být hrozbou z toho důvodu, že nám 

po nějaké době může být vypovězena smlouva, která již nebude prodloužena a my tak 

budeme muset řešit hledání nových prostor.  
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Nehmotné zdroje 

Za nehmotné zdroje můžeme označit hodnoty společnosti, na kterých spolupracuje celý 

tým zaměstnanců. Ti se snaží budovat dobrou pověst a značku společnosti a udržovat 

velmi dobré vztahy se zákazníky. Například, než se nový produkt zavede do sortimentu 

zboží, tak je nejprve testován, aby si majitel byl jistý, že svým zákazníků nabízí jen to 

nejlepší. V podniku je také kladen důraz na individuální přístup ke každému zákazníkovi, 

kde je personál schopný poradit s výběrem zboží. Jako další nehmotný zdroj se dá označit 

to, že většina produktů nabízených ve společnosti pochází od rodinných firem, což může 

představovat jistou konkurenční výhodu.  

Shrnutí

+ Nabízené produkty převážně 

pocházejí od rodinných firem 

+ Udržování dobrých vztahů se 

zákazníky 

Široká nabídka kvalitních a prověřených produktů a nabídka produktů, které pochází od 

rodinných forem je pro podnik výhodou. A to z toho důvodu, že v současné době čím dál 

více lidí vyhledává právě lokální produkty a nevadí jim vyšší cena. Podnik tak může mít 

konkurenční výhodu například oproti supermarketům, které na tyhle věci neberou moc 

ohled. Udržovat si dobré vztahy se zákazníky je pro podnik důležité, protože spokojený 

zákazník se do prodejny bude vždy rád vracet a bude ji dále doporučovat.  

Finanční zdroje 

Z pohledu zákona o účetnictví je analyzovaný podnik zařazený do kategorie mikro 

podnik, z tohoto důvodu má firma možnost sestavit rozvahu pouze ve zkráceném rozsahu, 

čehož náš analyzovaný podnik využil. Finanční stránku podniku má na starosti majitel, 

který mi sdělil informace potřebné k sestavení následujících finančních ukazatelů. Tyto 

informace budou shrnuty v následujících tabulkách.  

Příjmy podniku jsou tvořeny z tržeb z prodaného zboží. Naopak výdaje, které společnost 

vynakládá jsou na pořízení zboží a provozní režii, kam spadají mzdy zaměstnanců a 

nájem včetně energií a splácení závazků vůči bance. Údaje jsou z posledních třech let 

provozu podniku pro porovnání jeho stavu před a během světové pandemie. V roce 2019, 

kdy ještě podnikání nebylo omezeno pandemií COVID-19 byly tržby za prodej zboží 

společnosti vyšší o 30,2 % oproti roku 2020. Nicméně zákaz vycházení obyvatel a celá 

probíhající pandemická situace způsobila, že příjmy podniku v roce 2020 výrazně klesly. 
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Nicméně snížily se i náklady vynaložené na prodané zboží, protože společnost z důvodu 

nižší poptávky po zboží prováděla nákupy v méně častých intervalech. Založení e-shopu 

by mohlo tuhle situaci aspoň částečně vyřešit a zvednout společnosti příjmy. 

ROE  

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů, tedy kolik 

korun zisku bylo vyprodukováno v jedné koruně tržeb. ROE = EAT (VH po zdanění) / 

vlastní kapitál (Dluhošová a kol., 2010, s.81). 

Tabulka 5: Rentabilita vlastního kapitálu (Zdroj: vlastní zpracování dle informací od majitele) 

 2018 2019 2020 

EAT (VH po zdanění) 70 996 Kč 83 296 Kč 29 030 Kč 

Vlastní kapitál 187 649 Kč 202 835 Kč 135 839 Kč 

ROE 37,83 % 41,07 % 21,37 % 

Z tabulky číslo 5 je patrné, že společnost měla v roce 2018 a 2019 rostoucí tendenci 

tohoto ukazatele, nicméně v roce 2020 tento ukazatel opět klesl. Tento pokles je 

zapříčiněn zejména probíhající pandemií a s tím souvisejícím poklesem tržeb společnosti.  

ROS  

Rentabilita tržeb udává, jak je podnik schopen dosahovat zisku při určité úrovni tržeb 

nebo výnosů a kolik je toho schopen vyprodukovat na korunu tržeb nebo výnosů. Ukazuje, 

jak podnik dokáže vyprodukovat výrobek nebo službu s nízkými náklady nebo za velkou 

cenu. ROS = EAT (VH po zdanění) / tržby (Grünwald, Holečková, 2007, s.88) 

Tabulka 6: Rentabilita tržeb (Zdroj: vlastní zpracování dle informací od majitele) 

 2018 2019 2020 

EAT (VH po zdanění) 70 996 Kč 83 296 Kč 29 030 Kč 

Tržby 1 057 396 Kč 1 167 901 Kč 815 643 Kč 

ROS 6,71 % 7,13 % 3,56 % 

Jak je patrné z tabulky 6 rentabilita tržeb je po celé sledované období kladná. V posledním 

roce její hodnota klesla, a to z důvodu nízkého výsledku hospodaření po zdanění. 
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ROA  

Rentabilita aktiv je označována jako klíčové měřítko rentability. Ukazatel nám říká, jak 

efektivně společnost vytváří zisk bez ohledu na to, z jakých zdrojů je čerpáno. ROA = 

EBIT (VH před zdaněním) / aktiva (Dluhošová a kol., 2010, s.80). 

Tabulka 7: Rentabilita aktiv (Zdroj: vlastní zpracování dle informací od majitele) 

 2018 2019 2020 

EBIT (VH před zdaněním) 87 649 Kč 102 835 Kč 35 839 Kč 

Aktiva 466 319 Kč 332 099 Kč 176 669 Kč 

ROA 18,80 % 30,97 % 20,29 % 

Čím vyšší je hodnota rentability vlastního kapitálu, tím je to pro podnik lepší. Z tabulky 

7 můžeme vyčíst, že tento ukazatel má kolísavou tendenci a nejvyšší hodnotu zaznamenal 

v roce 2019. 

Celková zadluženost 

Pomocí celkové zadluženosti měříme podíl věřitelů na celkovém kapitálu, ze kterého je 

majetek podniku financován. Obecně platí, že vyšší hodnota ukazatele celkové 

zadluženosti znamená vyšší riziko pro věřitele, a tím pádem tak ohrožuje i výnosnost 

podniku. Jeho doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 30 až 60 %. Celková 

zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva (Dluhošová a kol., 2010, s.78). 

Tabulka 8: Celková zadluženost (Zdroj: vlastní zpracování dle informací od majitele) 

 2018 2019 2020 

Cizí kapitál 278 670 Kč 129 264 Kč 40 830 Kč 
Aktiva 466 319 Kč 332 099 Kč 176 669 Kč 

Celková zadluženost 59,76 % 38,92 % 23,11 % 
 

U celkové zadluženosti obecně platí, že čím je číslo nižší, tím je to lepší. Společnost má 

u tohoto ukazatele klesající tendenci a v roce 2020 byl podnik zadlužen nejméně.  

Shrnutí 

Společnost ve všech provedených analýzách není v záporných číslech. Nicméně hodnoty 

ukazatele rentability tržeb, který udává, kolik korun zisku máme z jedné koruny tržeb by 

mohly být vyšší, protože jeho vyšší hodnoty jsou pro podnik lepší. Ve společnosti klesá 

celková zadluženost. 
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Lidské zdroje 

Ve firmě v současné době figuruje majitel, spolumajitelka a brigádníci. Pro společnost 

jsou nejdůležitějším lidským zdrojem spokojení a zkušení zaměstnanci, kteří o 

nabízených produktech vědí vše potřebné a jsou schopni o nich komunikovat se 

zákazníkem a nabídnout mu veškeré potřebné informace. Nejvíce zkušeností a znalostí 

získávají zaměstnanci přímo za provozu. Čím déle v podniku pracují, tím více jsou 

schopni komunikovat se zákazníky o nabízených produktech. Právě z těchto důvodů, kdy 

každý zaměstnanec má znalosti o nabídce zboží v prodejně, může kdykoli jeden nahradit 

druhého. 

Shrnutí 

+ Spokojení a zkušení zaměstnanci 

Dobrý kolektiv a přátelská atmosféra uvnitř podniku je důležitá pro jeho správné 

fungování, zaměstnanci tak se tak budou do práce těšit a budou podávat lepší výkony. Je 

dobré, když je zaměstnanec obeznámen o nabídce veškerých produktů, které společnost 

nabízí, může je tak doporučovat zákazníkům a nabízet jim různé alternativy. Když jsou 

všichni zaměstnanci obeznámeni se vším nabízeným zbožím a nespecializují se pouze na 

určité segmenty, tak například v případě nemoci nebo dovolené může kdykoli jeden 

zastoupit druhého.  

3.4. SWOT analýza 

SWOT analýza nám pomůže určit celkové zhodnocení společnosti. Zabývá se tím, jaké 

má podnik slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby. Jedná se o závěrečný nástroj, díky 

kterému dostaneme ucelené informace o analyzované společnosti. Podkladem pro 

sestavení SWOT matice jsou nám předcházející analýzy, které byly prováděny v rámci 

analýz vnějšího a vnitřního prostředí. Vybrané položky SWOT analýzy jsou uvedeny 

v následující tabulce. 
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Tabulka 9: SWOT analýza (zdroj: vlastní zpracování) 

SILNÉ STRÁNKY (S) SLABÉ STRÁNKY (W) 

S1: Široká nabídka kvalitních a 

prověřených produktů 

W1: Absence věrnostního programu pro 

zákazníky 

S2: Dodavatelé jsou převážně rodinné 

podniky 

W2: V nabídce jsou jen vína z Česka a 

Francie 

S3: Spolumajitelka se přímo podílí na 

prodeji zboží, je v přímém kontaktu se 

zákazníky 

W3: Nízké využití sociálních sítí 

S4: Poloha a dostupnost prodejny W4: Největší zastoupení zákazníků má jen 

jedna skupina (ženy) 

S5: V podniku panuje přátelská 

atmosféra, kolektiv je na dobré úrovni 

W5: Využívané prostory jsou 

pronajímány 

PŘÍLEŽITOSTI (O) HROZBY (T) 

O1: Čím dál více lidí má přístup k 

Internetu 

T1: Klesá počet obyvatel v produktivním 

věku, zvyšuje se počet stárnoucí populace 

O2: Zvyšující se nákupy přes Internet T2: Nízké bariéry vstupu, hrozba vstupu 

nové konkurence 

O3: Společnost nemusí být vázána pouze 

na jednoho dodavatele 

T3: Omezení pohybu obyvatel z důvodu 

probíhající pandemie 

O4: Stálí zákazníci T4: Náhrada určitého výrobku stejným 

(levnějším) výrobkem ale jiné značky 

O5: V okresním městě jediný prodejce T5: Uzavírání provozoven 

 

Silné stránky 

Mezi silné stránky společnosti patří jejich široká nabídka kvalitních a prověřených 

produktů. S tím souvisí i další silná stránka podniku, a to, že dodavatelé jsou převážně 

rodinné firmy, které své produkty vyrábějí s pečlivostí. Dále bych vyzdvihla fakt, že 

spolumajitelka se přímo podílí na prodeji zboží v provozovně a je tedy v přímém kontaktu 

se zákazníky. Tím pádem má přehled, co se v prodejně děje, které zboží jde nejvíce na 

odbyt, nebo které zboží zákazníkům v prodejně chybí, a tím si tak vytváří přátelský vztah 

se svými zákazníky, kteří se do prodejny budou rádi vracet. Další silnou stránkou 



 

 83 

sberank-dlp:Public  

společnosti je její poloha, provozovna se nachází v samém centru města s dobrou 

dostupností, jak hromadné dopravy, tak i té osobní. Jako poslední silnou stránku bych 

vyzdvihla přátelskou atmosféru, která panuje v celé společnosti, kolektiv zaměstnanců je 

na dobré úrovni.  

Slabé stránky 

Naopak mezi slabé stránky podniku patří absence nějakého věrnostního programu pro 

zákazníky. Tím by společnost mohla přilákat ještě více potencionálních zákazníků a 

postrčit stávající zákazníky k větším nákupům. Za další slabou stránku podniku vidím její 

nabídku vín, která by mohla být rozšířena o vína z dalších zemí, například Itálie, 

Rakousko. Rozšíření sortimentu by mohlo přilákat ještě větší okruh zákazníků. V dnešní 

online době je velice důležité umět využívat sociální sítě, v našem případě především 

k propagaci zboží a samotného obchodu. Mezi další slabou stránku bych zařadila fakt, že 

největší zastoupení zákazníků má jen jedna skupina, kterou jsou ženy. Za poslední slabou 

stránku vidím prostory, ve kterých provozovna sídlí. Tyto prostory má společnost pouze 

pronajaté, a tak může například hrozit vypovězení nájemní smlouvy nebo zvýšení nájmu, 

které by společnost nemusela z finančního hlediska ustát. 

Příležitosti 

Jako příležitosti pro společnost shledávám především využití Internetu k prodeji svého 

zboží. V dnešní době už má přístup k Internetu skoro každý a v současné pandemické 

situaci, kdy je zákaz vychází, se rapidně zvedly online nákupy. Společnost této příležitosti 

využila k založení e-shopu. Dále bych zde zmínila skutečnost, že společnost nemusí být 

vázána pouze na jednoho dodavatele. Z důvodu široké škály zboží podnik spolupracuje 

s více dodavateli a v případě, že mu jeden vypadne ho dokáže nahradit jiným. Stálí 

zákazníci jsou pro společnost také důležití z hlediska příležitostí. Tito zákazníci se do 

prodejny rádi vracejí a opakovaně využívají služby společnosti, z toho pro společnost 

plynou příležitosti v podobě doporučení nebo jakékoli zmínky o podniku, tím se dostanou 

do většího povědomí lidí a mohou přilákat nové potencionální zákazníky. Poslední 

příležitost pro společnost, kterou bych zde zmínila je, že v okresním městě se nachází 

pouze tato prodejna, jejíž hlavní specializací je prodej a distribuce domácích a 

zahraničních pochoutek a vín.  
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Hrozby 

Za hrozby pro společnost bych uvedla skutečnost, že klesá počet obyvatel v produktivním 

věku a zvyšuje se počet stárnoucí populace. Hrozbou je to z toho důvodu, že může hrozit, 

že podnik nebude schopen najít pracovní sílu do své provozovny. Vzhledem k tomu, že 

jsou nízké bariéry vstupu na trh, ve kterém naše společnost podniká, tak hrozí, že nám na 

trh bude vstupovat nová konkurence, která odláká zákazníky. Z důvodu probíhající 

světové pandemie a současným opatřením naší vlády, kdy je omezený pohyb osob vidím 

jako hrozbu snížení počtu zákazníků, kteří navštíví prodejnu a provedou v ní nákup. Jako 

další hrozbu shledávám náhradu určitého výrobku stejným výrobkem ale jiné značky, 

tento výrobek bývá z pravidla levnější ovšem méně kvalitní. Tento příklad můžeme 

použít například na supermarkety, kdy prodávají typově stejné zboží, avšak od jiné 

značky. Poslední z uvedených hrozeb souvisí také s probíhající světovou pandemií a 

současným opatřením naší vlády, kdy spousta podnikatelů je nucena uzavřít své 

provozovny. Některých se to týká jen po dobu opatření, jiní však již své provozovny 

znovu neotevřou, a to především z finančních důvodů. 

3.4.1. Vyhodnocení SWOT analýzy 

Pro vyhodnocení SWOT analýzy jsem si zvolila taktiku, a to formulaci strategie, kterou 

můžeme rozlišit na základě kombinací čtyř typů strategických situací. Na základě 

výsledků bude společnosti doporučena výsledná strategie. Konkrétně: 

WT – mini-mini strategie, vývoj strategií, díky nimž je možné omezit hrozby, ohrožující 

slabé stránky podniku 

WO – mini-maxi strategie, odstranění slabin pro vznik nových příležitostí 

ST – maxi-mini strategie, využívá silných stránek k eliminaci hrozeb 

SO – maxi-maxi strategie, snaží se využít, co nejvíce silných stránek, aby zužitkovala 

příležitosti, které nastaly (Zamazalová, 2009, s. 105).  

Na základě dat získaných z tabulky číslo 9, kde jsme si určili klíčové znaky SWOT matice, 

porovnáme vzájemně tyto znaky z hlediska jejich významnosti a závažnosti. Na základě 

výsledků tohoto porovnávání pak určíme strategii, která bude pro podnik výhodná. 

Jednotlivým položkám analýzy přiřadíme hodnoty od 1 do 5, kde hodnota 5 znamená 

největší spokojenost a hodnota 1 nejmenší spokojenost. V následujících tabulkách je 

provedeno hodnocení vzájemných vztahů. 
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Tabulka 10: Vzájemná působnost S-O (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
Silné stránky 

Součet 
S1 S2 S3 S4 S5 

Příležitosti 

O1 5 1 1 2 1 10 

O2 4 1 1 2 1 9 

O3 3 2 1 1 1 8 

O4 4 1 5 5 3 18 

O5 4 1 1 4 1 11 

Celkem                                                                                                                    56 

 

 
Tabulka 11: Vzájemná působnosti S-T (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
Silné stránky 

Součet 
S1 S2 S3 S4 S5 

Hrozby 

T1 1 1 1 1 3 7 

T2 1 2 1 1 1 6 

T3 3 1 1 3 1 9 

T4 4 4 1 1 1 11 

T5 3 3 2 3 1 12 

Celkem                                                                                                                   45 
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Tabulka 12: Vzájemné působení W-O (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
Slabé stránky 

Součet 
W1 W2 W3 W4 W5 

Příležitosti 

O1 5 5 5 4 1 20 

O2 1 3 2 2 1 9 

O3 1 4 1 1 1 8 

O4 5 2 3 3 1 14 

O5 3 2 2 1 1 9 

Celkem                                                                                                                   60 

 
Tabulka 13: Vzájemná působnost W-T (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
Slabé stránky 

Součet 
W1 W2 W3 W4 W5 

Hrozby 

T1 1 1 1 1 1 5 

T2 3 2 4 1 2 12 

T3 1 1 1 1 1 5 

T4 3 4 2 1 1 11 

T5 3 3 2 1 1 10 

Celkem                                                                                                                    43 

 
Tabulka 14: Výsledné hodnocení SWOT matice (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti 56 60 

Hrozby 45 43 
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Na základě předchozích hodnocení vzájemných vztahů jsme zjistili, že pro společnost 

bude nejlepší zvolit strategii WO, neboli mini-maxi. Tato strategie spočívá v odstranění 

slabin pro vznik nových příležitostí.  

Jako největší příležitost k rozvoji obchodních aktivit bych pro podnik viděla spuštění e-

shopu. Pro společnost bude to bude dobrá příležitost, jak dostat svoje zboží mezi nejvíce 

zákazníků. Důležité je také to, že v současné době má dál více lidí má přístup k Internetu 

a zvyšují se nákupy přes Internet. V důsledku probíhající světové pandemie, kdy v České 

republice máme omezený pohyb osob, je důležité nabízené zboží přibližovat všem 

zákazníkům, i těm, kteří se do prodejny nemohou osobně dostat nebo raději nakupují z 

pohodlí domova. Lidé nakupují obecně ve vyšší míře online, a proto je v takové době 

důležité držet krok s konkurencí a snažit se zboží co nejvíce přiblížit zákazníkům. Dále 

prodejně výrazně poklesly tržby oproti roku 2019, zavedení e-shopu by mělo pomoci 

tržby zase o trochu zvednout. 

Další slabou stránkou, kterou je potřeba využít v příležitost je nízké využití sociálních sítí 

společnosti. Podnik by měl využít příležitosti, že čím dál více populace má přístup 

k Internetu a sociální sítě jsou součástí každodenního života drtivé většiny lidí. Se 

založení e-shopu bude souviset i jeho následná propagace, jako je například rozvoj 

propagace na sociální síti Facebook.  

V poslední části diplomové práce se budeme více věnovat výše zmíněnému návrhu na 

rozvoj obchodních aktivit námi vybraného podniku. Nejdůležitějším návrhem tak bude 

založení e-shopu a jeho následná propagace.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato část diplomové práce bude zaměřena na návrh řešení pro rozšíření obchodních 

aktivit společnosti, a to prostřednictvím založení e-shopu. Tento návrh vychází 

z jednotlivých analýz vnějšího a vnitřního prostředí, které byly zhodnoceny ve SWOT 

analýze.  

Nejprve si nastíníme, jaká je aktuální situace v České republice, co se online nakupování 

týče. Dále si stanovíme, jaké cíle od založení e-shopu očekáváme a zvolit si segment e-

shopu, důležité je také vědět, jaké právní náležitosti musí e-shop obsahovat. V následující 

části již přichází na řadu návrh postupu realizace e-shopu. V předposlední části bude 

nastíněno ekonomické zhodnocení. Poslední část se následně věnuje analýze možných 

rizik, která jsou spojená s provozem e-shopu. 

4.1. Aktuální situace online nakupování v ČR 

V roce 2020 zaznamenalo nakupování přes Internet velký boom, a to především z důvodu 

probíhající pandemie COVID-19, kdy došlo k uzavření velkého množství kamenných 

obchodů. V tomto roce nakoupilo přes internet 65,7 % jednotlivců v České republice. 

Podíl osob, které využívají online nakupování rok od roku roste, např. v roce 2005 tímto 

způsobem nakupovalo pouze 6 % populace v ČR. Meziročně se počet online nakupujících 

zvedl o 6,9 % (ČSÚ, 2021). 

Podle průzkumu Českého statistického úřadu bylo zjištěno, že nejčastěji využívají 

nakupování na internetu osoby ve věku od 25 do 34 let, pouze 4,8 % osob, z této věkové 

kategorie, přes Internet nikdy nenakoupilo. Z této skupiny za poslední rok nakoupilo 

online přes 91 % osob. Na druhém místě se umístila věková skupina od 35 do 44 let, 

v posledním roce nakoupilo 86,1 % z nich. Dále bylo zjištěno, že častěji nakupují na 

internetu osoby s vyšším vzděláním, s vysokoškolským titulem nakoupilo za rok 2020 

okolo 92 % osob, naopak u osob se základním vzděláním nakoupila pouze 43,1 %. Ze 

zahraničních e-shopů si v roce 2020 objednala téměř třetina osob, které nakoupily online 

(ČSÚ, 2021). 

Česká republika má největší počet e-shopů v Evropě v přepočtu na obyvatele. V roce 

2020 se na českém trhu nacházelo 41 081 e-shopů, za poslední rok přibylo 3 400 e-
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obchodů, tj. růst o 8 %. Odhaduje se, že do dvou let bude v České republice přes 50 000 

e-shopů. Obrat českých e-shopů v loňském roce přesáhl 155 miliard korun, meziročně 

tak vzrostl jejich počet o 18 procent (Shoptet, 2021).  

Vypuknutí pandemie COVID-19 přispělo k nárůstu nakupování přes Internet. 

Mimořádná opatření, které vláda zavedla během této pandemie vede k hromadnému 

nakupování v internetových obchodech. Téměř třetina obyvatel České republiky 

nakoupila prostřednictvím e-shopů a bude v tom i nadále pokračovat, protože je to 

výrazně pohodlnější. K online nakupování se uchýlili i lidé, kteří ještě donedávna tuto 

možnost nevyužili. Během první vlny karantény zaznamenalo 57 % internetových 

obchodů stejné nebo dokonce vyšší tržby. Podle posledních průzkumů trhu by měly tržby 

českých e-shopů nadále růst i v dalších měsících (Investujeme.cz, 2021).   

Rostou zejména e-shopy, které prodávají elektroniku, kosmetiku, knihy, filmy či hry. 

Naopak pokles zaznamenaly internetové obchody s módou, luxusním zbožím či se 

sportovním vybavením. Největší procentní nárůst tržeb zaznamenaly internetové 

prodejny s potravinami, které se dříve prodávaly hlavně v kamenných prodejnách. Mezi 

nově vznikající internetové obchody patří zejména restaurace, cukrárny či kavárny 

(Investujeme.cz, 2021).  

4.2. Cíle e-shopu 

Jako vhodnou strategii pro rozvoj obchodních aktivit společnosti jsem zvolila založení 

internetového obchodu neboli e-shopu. Založení e-shopu má dva hlavní cíle: 

• zvýšení tržeb, 

• zvýšení povědomí o podniku. 

Na základě analýzy zdrojů jsme zjistili, že z důvodu probíhající pandemie klesly 

společnosti tržby v roce 2020 o 30,2 % oproti roku 2019, kdy svět touhle pandemií ještě 

nebyl zasažen. Založení e-shopu by společnosti mělo pomoci tržby zase o kousek zvýšit, 

protože jejich nabídka se stane dostupnější i pro zákazníky, kteří se nepohybují v okolí 

kamenné prodejny nebo raději nakupují z pohodlí domova. Společnost v prvním roku 

stanovila očekávání zvýšení tržeb o 15 % oproti předchozímu roku 2020, v druhém roce 

pak o 20 % oproti roku prvnímu. 
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Na základě Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil jsme zjistili, že naši stávající 

konkurenti se specializují buď pouze na prodej v kamenné prodejně anebo pouze na 

online prodej. Jen jedna z námi analyzované společnosti provozuje kamennou prodejnu i 

e-shop současně. Založení e-shopu pro nás tedy bude představovat jistou konkurenční 

výhodu, protože si zákazníci u nás budou moci nakoupit osobně i vzdáleně z pohodlí 

domova. Zároveň si bude podnik udržovat konkurenceschopnost, a to s těmi 

konkurenčními podniky, které už do online podnikání pronikly. 

Na základě SLEPT analýzy jsme zjistili, že v roce 2020 mělo přístup k Internetu téměř 

82 % domácností a zvyšuje se i procento starší populace, která využívá chytrá zařízení. 

V minulém roce nakoupilo přes Internet více než 65 % jednotlivců v ČR. V analýze trhu 

jsme pak poukázali na současný trend podniků zakládat si e-shopy a fakt, že v posledním 

roce zaznamenali největší procentní nárůst tržeb internetové prodejny s potravinami. Na 

základě těchto skutečností se dá očekávat, že podniku se založením e-shopu vzroste 

prodej a tím pádem i tržby. Nicméně při začínání provozování e-shopu nepředpokládáme, 

že se nám tržby rychle zvednou, protože náš e-shop nebude ještě v širším povědomí 

potencionálních zákazníků, tudíž v prvním roce očekáváme zvýšení tržeb o 15 % oproti 

předchozímu roku 2020, v druhém roce pak o 20 % oproti roku prvnímu. Díky rostoucímu 

přístupu obyvatelstva k Internetu, tak velkému boomu ohledně online nákupů a faktu, že 

v roce 2020 zaznamenali největší procentní nárůst tržeb internetové prodejny 

s potravinami se dá předpokládat, že tohoto cíle společnost může dosáhnout.  

Na základě analýzy marketingové komunikace jsme zjistili, že společnost ke 

svojí propagaci využívá sociální sítě Facebook a Instagram a informační tabuli před 

prodejnou. Nicméně je potřeba zvýšit povědomí o nově zakládaném e-shopu, rozšířit 

svou značku mezi co největší okruh lidí i mimo stávající bublinu kamenné prodejny. A 

k tomu nám informační tabule před prodejnou stačit nebudou. K tomu by nám měla 

sloužit propagace e-shopu v podobě reklamy na Facebooku a ve vyhledávači Google. 

Dále plánuji e-shop zařadit do srovnávačů cen a produktů, jako jsou Heureka.cz nebo 

Zboží.cz. Všechny výše zmíněné druhy propagace by nám měly zajistit jak zvýšení 

návštěv našeho e-shopu, tak i zvýšení celkového povědomí o podniku. 
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4.3. Identifikace segmentu e-shopu 

Před samotnou realizací e-shopu si musíme vymezit cílovou skupinu zákazníků, na které 

budeme především náš e-shop cílit. Této skupině se pak budeme snažit náš e-shop 

přizpůsobit.  

Na základě analýzy obchodních činností jsme zjistili, že největší skupinu našich 

zákazníků tvoří běžní spotřebitelé, a to 89 %. Stávající zákazníci se pohybují pouze 

v okolí kamenné prodejny, proto se při založení e-shopu budeme zaměřovat také na 

oslovení zákazníků z celé České republiky.  

Podnik má v současné době nejvíce zákazníků ve věku od 35 do 55 let, jedná se hlavně o 

ženy. Pokusíme se oslovit i mužské pohlaví a věkovou skupinu 25-34 let. Vycházíme 

z toho, že podle průzkumu Českého statistického úřadu bylo zjištěno, že nejčastěji 

využívají nakupování na internetu osoby ve věku od 25 do 34 let. 

E-shop bude vytvořený přehledně a v jednoduchém stylu, tak aby zákazník mohl provést 

svůj nákup co nejpohodlněji, uměl rychle vyhledat požadovaný produkt a zjistil veškeré 

informace, jak o produktu, tak i o celém e-shopu. 

4.4. Právní náležitosti e-shopu 

Podnikání na Internetu má také daná pravidla, musí se podnikat v souladu s platnými 

právními předpisy. Některé tyto předpisy jsou totožné jako v případě našeho podnikání 

v provozu kamenné prodejny, jedná se například o živnostenský zákon, občanský zákon, 

zákon o ochraně spotřebitele a zákon o evidenci tržeb. Nicméně jsou zde i specifická 

pravidla pro podnikání v online světě, které budeme muset dodržovat.  

Na e-shopu dochází k obchodnímu styku podnikatele a spotřebitele distančním způsobem, 

proto musí být na stránkách e-shopu dohledatelné všechny zákonné informace, které musí 

být obsažené v obchodních podmínkách. 

Do informační povinnosti pro všechny online obchodníky jsou zahrnuty tyto body: 

• Informační údaje obchodníka – obchodní firma (příp. jméno a příjmení), IČO, 

evidenční a kontaktní údaje 

• Název a charakteristika zboží nebo služeb 

• Cena zboží nebo služeb 
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• Způsob platby, dodání nebo plnění 

• Náklady na dodání 

• Právo o odstoupení 

• Záruka a reklamaci podle zákona o ochraně spotřebitele (Shoptet, 2021).  

Při tvorbě e-shopu si musíme dát velký pozor na tvorbu obchodních podmínek. Tyto 

podmínky později budou představovat způsob, jakým si budeme moci stanovit podmínky 

našeho podnikání a určit obsah jejich smluvních vztahů s třetími osobami. Reklamační 

řád také patří k nezbytným náležitostem e-shopu. Musí upravovat délku záruky, záruční 

podmínky a způsob vyřízení reklamace. Musíme si dát také velký pozor na GDPR neboli 

Ochranu osobních údajů. GDPR představuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

v evropském prostoru (Shoptet, 2021). 

4.5. Návrh postupu 

V následující kapitole je popsán návrh postupu realizace e-shopu, na začátek si musíme 

vytvořit doménu, pod kterou nás zákazníci budou vyhledávat. Dále se zaměříme na 

technické řešení e-shopu, důležité je také vymezit si, jakými distribučními kanály budeme 

objednávky dopravovat k zákazníkům, jaké produkty budeme na e-shopu nabízet a za 

jakou cenu. Následovat budou návrhy na propagaci našeho e-shopu, které jsou v jeho 

začátcích fungování velice důležité. 

4.5.1. Výběr domény 
Jako první krok, který musíme učinit k tomu, abychom mohli spustit e-shop je výběr a 

registrace domény, pod kterou ho budeme provozovat. Je velice důležité zvolit si správný 

název domény, pod tímto názvem pak budeme vyhledávat náš e-shop na Internetu. 

Vzhledem k tomu, že v České republice působí již přes 40 tisíc e-shopů, je možné, že 

název domény, který se nám bude jevit jako nejvhodnější, bude již zabrán. Na webových 

stránkách www.nic.cz si můžeme zkontrolovat, zda je náš název volný nebo již zabraný.   

Pro zakoupení domény jsem si pak vybrala internetový portál domena.cz. Na obrázku 

číslo 14 můžeme vidět název domény, který jsem si zvolila a jeho cenu za jeden rok 

používání (cena je uvedena bez DPH). Pořizovací náklady na nákup domény jsou tedy 

249 Kč za rok (bez DPH) a můžeme si zvolit na jak dlouhou dobu si chceme doménu 

zakoupit, její další prodloužení nás pak vyjde na 279 Kč/rok (domeny.cz, 2021). 
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Obrázek 14: Výběr domény (Zdroj: domeny.cz, 2021) 

4.5.2. Technické řešení e-shopu 
E-shop můžeme vytvořit třemi způsoby, a to e-shop na míru, open source řešení a 

pronájem e-shopu. K vytvoření našeho e-shopu bych doporučila zvolit třetí možnost, a to 

pronájem e-shopu, který je ze všech ostatních možností nejvhodnější pro začátky 

provozování e-shopů. Pronájem e-shopu poskytuje hned několik platforem, nejznámější 

z nich jsou Shoptet, Prestashop nebo Webnode. Pro vytvoření našeho e-shopu jsem 

zvolila program Shoptet, a to z toho důvodu, že s ním mám dobré zkušenosti.  

Shoptet nabízí měsíční verzi zdarma, avšak funkce v této verzi jsou značně omezené. 

V jejich nabídce si pak můžeme vybrat mezi 4 placenými variantami e-shopu. Jedná se o 

BASIC, BUSINESS, PROFI a ENTERPRISE. Všechny tyto varianty mají stejné základní 

funkce, které se liší pouze v množství produktů, které můžeme umístit na nás web, 

množstvím doplňků, emailů, které si ve svém účtu můžeme vytvořit a budou nést naši 

doménu a počtem uživatelů, kteří budou mít do e-shopu přístup.  
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Obrázek 15: Varianty e-shopů u Shoptetu (Zdroj: Shoptet, 2021) 

4.5.3. Základní požadavky na funkce e-shopu 

Na začátek provozování by varianta e-shopu měla splňovat následující funkce. Na 

základě těchto požadavků pak vybereme vhodnou variantu, která nás vyjde finančně 

nejlépe.  

• Vytvoření faktury – systém by měl sám zvládat generovat faktury na základě údajů 

z objednávek. 

• Skladové hospodářství – funkce, která nám bude umožňovat sledovat aktuální 

skladovou dostupnost, tvořit inventury a zaznamenávat příjem nového zboží. 

• Párování plateb – přijatá platba se jednoduše přiřadí k vytvořené objednávce. 

• EET – systém, který nám automaticky bude odesílat tržby z e-shopu na Finanční 

správu. 

• Pokladní systém – měl by umožňovat propojení e-shopu s kamennou prodejnou, 

aby tak bylo všechno na jednom místě.  

• Export dat doručovacím společnostem – můžeme tak jednoduše přeposlat údaje o 

zásilkách dopravním společnostem. 

V tabulce číslo 15 můžeme vidět porovnání výše zmíněných funkcí u jednotlivých variant. 

Z tabulky můžeme vyčíst, že všechny námi preferované funkce obsahují varianty 

BUSINESS, PROFI, ENTERPRISE. U varianty BASIC nám chybí funkce skladové 

hospodářství.  
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Tabulka 15: Porovnání funkcí u jednotlivých variant e-shopů (Zdroj: vlastní zpracování dle: Shoptet, 2021) 

Funkce/varianta BASIC BUSINESS PROFI ENTERPRISE 

Vytvoření 

faktury 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Skladové 

hospodářství 
X ✓ ✓ ✓ 

Párování plateb ✓ ✓ ✓ ✓ 

EET ✓ ✓ ✓ ✓ 

Pokladní systém ✓ ✓ ✓ ✓ 

Export dat 

doručovacím 

společnostem 

✓ ✓ ✓ ✓ 

  

Nicméně u Shoptetu si můžeme dokoupit ty funkce a služby, o které máme zájem, a tím 

bychom nemusely v začátku pořizovat dražší verzi. V našem případě by se jednalo o 

zakoupení skladového hospodářství. Cena tohohle doplňku je 200 Kč za měsíc. V tabulce 

číslo 16 můžeme vidět, jaká by byla úspora, kdybychom e-shop začali provozovat 

v BASIC verzi a dokoupili pouze doplněk Skladové hospodářství. Veškeré informace 

v tabulce jsou měsíční ceny a jsou uvedeny bez DPH. 

Tabulka 16: Výpočet měsíční úspory pořízení BASIC verze s doplňkem (Zdroj: vlastní zpracování dle: 
Shoptet, 2021) 

Základní cena BASIC 320 Kč 

Doplněk Skladové hospodářství 200 Kč 

Celkem 520 Kč 

Základní cena BUSINESS 1072 Kč 

Úspora 552 Kč 

 

BUSINESS verze sice obsahuje o 15 doplňků více než verze BASIC, nicméně pro začátek 

provozování e-shopu, kdy budeme nejvíce využívat pouze šest výše zmíněných funkcí, 
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bych doporučila pořídit variantu BASIC a dokoupení funkce Skladové hospodářství. 

Navíc u Shoptetu je možné kdykoliv přejít na vyšší (dražší) verzi, aniž by to jakkoliv 

rozhodilo již nastavené věci, což byl také jeden z důvodů pro zvolení nejnižší BASIC 

verze. Takže v případě potřeby rozšíření funkcí si později můžeme připlatit lepší variantu 

e-shopu.  

Shoptet nám také umožňuje koupit si doplněk Registrace do vyhledávačů zboží, který 

pomůže na naše stránky přivést zákazníky, kteří jsou již rozhodnuti ke koupi zboží a 

hledají pouze vhodný e-shop, na kterém tak učiní. Tahle funkce umožňuje registraci až 

do pěti českých vyhledávačů zboží, jako jsou například Heureka.cz, Zboží.cz apod. Cena 

téhle doplňkové služby je 1490 Kč (Shoptet, 2021). Tuhle doplňkovou službu bych 

společnosti doporučila si pořídit, zaplatí pouze jednorázový poplatek za registraci a e-

shop bude mít větší dosah. 

4.5.4. Distribuce 
V následující kapitole si nastíníme jednotlivé druhy dopravy zboží ke koncovému 

zákazníkovi. Basic verze, kterou jsme si pro náš e-shop zvolili umožňuje propojení 

následujícími dopravními společnostmi: Uloženka by WE|DO, Zásilkovna, Balíkobot, 

Česká pošta, Balíkovna a PPL. Pro naše potřeby budeme ze začátku projektu využívat 

pouze Zásilkovnu, PPL a Českou poštu. Samozřejmostí bude i osobní odběr na prodejně.  

4.5.4.1. Zásilkovna 

Zásilkovna má po celé České republice téměř 2800 výdejních míst, na svém webu uvádí, 

že zásilky běžně doručuje do druhého dne od jejich podání (Zásilkovna.cz, 2021). 

Ceny dopravy u společnosti Zásilkovna se liší podle místa, kde zásilku odesíláme. Máme 

na výběr podání zásilky na depu, která je levnější a podání zásilky na podacích místech. 

Vzhledem k tomu, že nejbližší depo má Zásilkovna vzdáleno 30 km od prodejny našeho 

obchodu, tak budeme počítat s cenami zásilek posílaných přes podací místa. Těchto 

podacích míst se v blízkém okolí prodejny vyskytuje hned několik.  

V tabulce číslo 17 máme shrnuty ceny dopravy přes Zásilkovnu, veškeré uvedené 

hodnoty jsou bez DPH. Zákazník si bude moci vybrat, zda si nechá zásilku doručit na 

výdejní místo nebo přímo na adresu. Ceny zásilek se liší podle jejich celkové velikosti, 

pokud si bude zákazník přát platit na dobírku, bude mu účtován mírný poplatek. 
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V případě platby předem nic na víc účtováno nebude. Platba zde tedy bude možná na 

dobírku, online kartou nebo převodem na účet. 

Tabulka 17: Ceny Zásilkovny (bez DPH) při posílání zásilek přes podací místo (Zdroj: vlastní zpracování dle: 

Zasilkovna.cz, 2021) 

ZÁSILKOVNA 

 Doručení na výdejní místo Doručení na adresu 

Standardní zásilka (do 5 kg) 57 Kč 89 Kč 

Nadrozměrná zásilka (5-10 kg) 138 Kč 109 Kč 

Nadlimitní zásilka (nad 10 kg) 260 Kč - 

Dobírka 12 Kč 19 Kč 

 

4.5.4.2. PPL 
Společnost PL CZ patří na českém trhu mezi nejvýznamnější přepravce zásilek. Může se 

pyšnit rozsáhlou sítí výdejních a podacích míst tzv. PPL Parcelshopů, kterých v současné 

době naleznete v celé České republice více než 2 300 (ppl.cz, 2021). 

U odesílání zásilek přes společnost PPL si můžeme zvolit, zda chceme zásilky dopravit 

do Parcelshopu anebo si můžeme objednat svoz zásilek, který je ovšem účtován 

poplatkem 60 Kč. Pro naši potřebu budeme využívat první ze zmíněných forem odesílání 

balíků, a to přes Parcelshop, svoz si můžeme objednat například v období Vánoc, kdy se 

budou očekávat vyšší objednávky. V blízkém okolí prodejny se nachází hned několik 

těchto Parcelshopů. Platba zde bude možná na dobírku, online kartou nebo převodem na 

účet. 

V tabulce číslo 18 nalezneme ceny zásilek, bez DPH, které se odvíjí podle celkové 

hmotnosti balíku. V tabulce číslo 19 najdeme cenu za dobírku, bez DPH, která se odvíjí 

od toho, jakou má zásilka celkovou hodnotu. 
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Tabulka 18: Ceny zásilek u PPL (Zdroj: vlastní zpracování dle: ppl.cz, 2021) 

PPL 

Hmotnost balíku do: Cena 

2 kg 100 Kč 

5 kg 116 Kč 

10 kg 162 Kč 

20 kg 196 Kč 

31,5 kg 252 Kč 

 
 
Tabulka 19: Ceny za dobírku u PPL (Zdroj: vlastní zpracování dle: ppl.cz, 2021) 

PPL dobírka 

Výše požadované dobírky v Kč do: Cena dobírky 

1 000 Kč 38 Kč 

5 000 Kč 49 Kč 

20 000 Kč 60 Kč 

 
4.5.4.3. Česká pošta 

Česká pošta je státní podnik, který eviduje necelé 4 000 svých poboček po celé České 

republice (Česká pošta, 2021).  

Při odesílání balíku Českou poštou stačí zajít na některou z jejich poboček a balík zde 

odeslat. Zákazníci si budou moci vybrat mezi dvěma způsoby doručení, a to balíkem do 

ruky nebo balíkem na poštu. Platba zde bude možná na dobírku, online kartou nebo 

převodem na účet. 

V tabulce číslo 20 můžeme vidět ceny jednotlivých zásilek, bez DPH. Jejich cena se 

odvíjí od celkové velikosti balíku. Ceny při doručení balíku na poštu jsou nižší než při 

balíku do ruky. Nicméně dobírka je účtována u obou variant ve stejné výši, a to 17 Kč. 
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Tabulka 20: Ceny zásilek u České pošty (Zdroj: vlastní zpracování dle: Česká pošta, 2021) 

ČESKÁ POŠTA 

 Balík do ruky Balík na poštu 

Velikost balíku Cena 

S (35 cm) 129 Kč 109 Kč 

M (50 cm) 159 Kč 139 Kč 

L (100 cm) 209 Kč 189 Kč 

XL (240 cm) 359 Kč 339 Kč 

Dobírka 17 Kč 17 Kč 

 

4.5.4.4. Osobní odběr 

Posledním možným způsobem vyzvednutí objednaného zboží bude osobní odběr na 

pobočce. Tenhle způsob vyzvednutí bude zdarma, možnost vyzvednout si svou 

objednávku bude pouze v otvírací dobu prodejny. Platba zde bude možná hotově na 

prodejně, online kartou nebo převodem na účet. 

4.5.5. Produkt 
Varianta Shoptetu BASIC, kterou jsem si pro počáteční realizaci e-shopu zvolila nabízí 

možnost nahrání až 100 produktů na náš e-shop. K jednomu produktu si pak můžeme dát 

výběr více variant tohoto zboží, například u paštik od jedné značky si můžeme nastavit 

na výběr více příchutí, tímto způsobem jsme na e-shop schopni umístit více než 100 

produktů. Pokud by společnost měla v budoucnu zájem o rozšíření nabízených produktů 

na e-shopu, tak může kdykoli přejít na vyšší verzi Shoptetu (BUSINESS), která umožňuje 

zobrazení až 1000 produktů na e-shopu. 

Mezi hlavní sortiment společnosti patří především sýry a vína. Nicméně doprava 

chlazeného zboží přes dopravní společnosti je trošku náročná. Proto bych navrhovala na 

e-shop umístit pouze ty druhy sýrů, které jsou něčím výjimečné a mohou zákazníka 

zaujmout natolik, že si bude ochoten připlatit i za obalové materiály navíc. V případě 
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velkého zájmu o tyto sýry, pak společnost může do budoucna uvažovat o rozšíření jejich 

nabídky.  

Pro přepravu sýru a chlazených výrobků společnost bude potřebovat nakoupit 

polystyrénové izolační boxy, které udržují chlad potravin, specifikace těchto boxů 

nalezneme v tabulce číslo 21. Dále pak sáčky na led, které bude do těchto boxů vkládat, 

stačí je jen naplnit vodou a dát zamrazit, Tescoma nabízí balení 288 kusů těchto sáčků za 

38,71 Kč bez DPH.   
 

 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Chladící box (Zdroj: Safework.cz, 
2021)      

 Obrázek 17: Sáčky na led (Zdroj: Tescoma.cz, 
2021) 

Tabulka 21: Specifikace chladících boxů (Zdroj: vlastní zpracování dle: Safework.cz, 2021) 

Druh Objem Velikost (cm) Cena za kus     
(bez DPH) 

Box malý 3,7 l 28x23x18 81,82 Kč 

Box střední 7,1 l 28x23x28 114,88 Kč 

Box velký 18,1 l 39,5x33,5x28 139,67 Kč 

 

Co se týká nabídky vín, tak podnik v současné době ve své prodejně nabízí 27 různých 

druhů vín. Tuhle kompletní nabídku bych doporučila umístit také na e-shop. Vzhledem 

k tomu, že vína se nachází ve skleněných lahvích, tak společnost k jejich balení bude 

muset využít bublinkovou folii. Na obrázku číslo 18 můžeme vidět typ folie, kterou bych 

doporučila využít včetně jejich rozměrů. Cena jednoho balení je u společnosti ebal.cz 

stanovena na 150 Kč bez DPH. 
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Obrázek 18: Bublinková folie (Zdroj: ebal.cz, 2021) 

Poslední kategorií produktů, které budou umístěny do nabídky e-shopu jsou sladké a slané 

delikatesy. U této kategorie bych doporučila umístit na e-shop veškeré zboží, které je 

v nabídce kamenné prodejny. Zde bude nejvíce využita možnost výběru různých variant 

u jednoho druhu zboží. 

Je také důležité si říci v čem bude zboží zákazníkovy doručováno. Firmě bych doporučila 

kombinovat dva druhy obalových materiálů. První varianta je ekologičtější a nebude 

podnik stát žádné dodatečné náklady. Jde o recyklaci kartonových krabic, ve kterých bylo 

zboží doručováno na prodejnu. Druhou možností je nakoupení krabic zcela nových. 

Zvolila bych tři velikosti krabic, jejich specifikace jsou uvedeny v tabulce číslo 22. 

Tabulka 22: Specifikace obalových materiálů (Zdroj: vlastní zpracování dle: paketo.cz, 2021) 

Druh Velikost (cm) Cena za kus (bez DPH) 

Malá 16x13,3x6,3 10,30 Kč 

Střední 29x19x18,4 15,27 Kč 

Velká 40x30x30 26,84 Kč 

 

4.5.6. Cena 
V současné době si podnik k ceně zboží připočítává marži ve výši minimálně 35 %. Při 

provozování e-shopu nicméně společnost musí počítat s dodatečnými náklady na obalový 

materiál, jedná se o krabice, ve kterých bude zboží zasílat a o bublinkové folie. Jsou dvě 

možnosti, jak se k těmto dodatečným nákladům postavit. První z nich je účtovat si navíc 
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částku za balné, která by se pohybovala od 15 do 30 Kč, a to v závislosti na velikosti 

objednávky. Druhá možnost je nastavit si o kousek vyšší ceny, aby se nám tyhle náklady 

dodatečně pokryly.  

K celkové ceně zboží si zákazníci musí připočítat také dopravu a v případě chlazených 

věcí také cenu za chladící boxy. Při nákupu nad určitou cenu bude zákazníkovi nabídnuta 

doprava zdarma.  

Pro e-shop pak bude dobré, aby se jeho zboží objevovalo ve srovnávači cen. Mezi 

nejznámější srovnávače v České republice můžeme zařadit Heuréku, dále pak Zboží.cz 

Jak již bylo zmíněno výše, tak Shoptet nám umožňuje koupit si doplněk Registrace do 

vyhledávačů zboží, který pomůže na naše stránky přivést zákazníky, kteří jsou již 

rozhodnuti ke koupi zboží a hledají pouze vhodný e-shop, na kterém tak učiní. Tahle 

funkce umožňuje registraci až do pěti českých vyhledávačů, jako jsou například 

Heureka.cz, Zboží.cz, Seznamzboží.cz, Srovnáváme.cz apod. 

4.5.7. Propagace e-shopu 
Jako hlavní nástroj propagace e-shopu bych zvolila PPC reklamu, která je označována 

jako jedna z nejvíce účinných forem marketingové komunikace na Internetu. Tahle forma 

propagace spočívá v to, že společnost platí pouze z klik na danou reklamu, její samotné 

zobrazení nic nestojí. V mojí práci se zaměřím konkrétně na reklamu na Facebooku a 

reklamu Google Ads. 

4.5.7.1. Reklama na Facebooku 

První z PPC reklam, kterými se budu zabývat je reklama na Facebooku. U tohoto druhu 

propagace si samy zvolíme, kolik chceme na danou reklamu vynaložit finančních 

prostředků a Facebook se nám pak snaží za danou částku získat co nejvíce výsledků. 

Nicméně je zde stanovena minimální částka, za kterou nám Facebook dovolí naši reklamu 

spustit. Tato částka je stanovena na $1 (cca 25 Kč). Výdaje za reklamu by nikdy neměly 

překročit maximální částky, které jsme si zvolili (Facebook for Business, 2021). 

Můžeme zde využít službu, která nám na základě charakteristik naší reklamy pomůže 

odhadnout počet lidí které můžete oslovit, a výsledků, které můžete získat. Všechny tyhle 

informace nám budou poskytnuty ještě před tím, než si danou reklamu objednáme. Bude 

tudíž na nás, zda do toho budeme chtít jít nebo ne (Facebook for Business, 2021).  
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Pro propagaci našeho e-shopu bych zvolila formu, která je založena na denním rozpočtu. 

Ta spočívá v tom, že si zvolíme částku, kterou chceme na danou kampaň vynaložit každý 

den. Tuto formu je vhodné zvolit, když chceme každý den vynaložit zhruba stejné 

finanční prostředky a tím získávat konzistentní denní výsledky. Denní rozpočet 

nezahrnuje DPH účtovanou za nákupy reklam (Facebook for Business, 2021). 

Požadovanou reklamu si koupíme tak, že ji nejprve vytvoříme a pak odešleme do aukce 

reklam. Tato aukce nám stanovuje, které reklamy by se měly zobrazovat lidem, u kterých 

je pravděpodobnost, že by o ně měli zájem (Facebook for Business, 2021).  

Při tvorbě reklamy si musíme nastavit parametry, které následně aukce použije 

k doručování reklamy lidem. Mezi tyto parametry patří rozpočet, okruh uživatelů nebo 

obsah reklamy. U rozpočtu si nastavíme konkrétní částku, kterou budeme chtít utratit za 

den. Dále si musíme zvolit, komu se daná reklama bude zobrazovat, proto si musíme 

nastavit demografické údaje, jako je například věk, pohlaví nebo místo pobytu (Facebook 

for Business, 2021). 

Při tvorbě naší reklamy jsme si zvolili období trvání na 183 dnů, což odpovídá zhruba půl 

roku. Jedná se o jakousi zkušební dobu na základě jejíž výsledků bude zvažováno, zda 

reklamu prodloužit či nikoli. Jak můžeme vidět na obrázku číslo 19, tak při zvolení 

daného období trvání reklamy se nám zobrazil denní rozpočet na reklamu, který v našem 

případě bude činit 30 korun/den. Na obrázku vpravo také vidíme, že předpokládaný 

odhad počtu oslovených lidí je 238-687 za den a z toho 19-56 z nich přímo klikne na daný 

odkaz naší stránky.  Celkový odhadovaný rozpočet na naši reklamu tak bude činit 5 490 

korun/183 dnů.  
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Obrázek 19: Reklama na Facebooku – rozpočet (Zdroj: Facebook for Business, 2021) 

 

Na obrázku číslo 20 jsme si pak zvolili okruh uživatelů, který chceme, aby naše reklama 

oslovila. Vybíráme pohlaví, věk a lokalitu. Vzhledem k tomu, že se jedná o e-shop, který 

chce oslovit širokou skupiny lidí, tak jsme zvolili obě pohlaví, věk 18 – 65+ a jako lokalita 

byla určená celá Česká republika. Posledním krok je už jen zvolit způsob platby.  

 

Obrázek 20: Reklama na Facebooku - okruh uživatelů (Zdroj: Facebook for Business, 2021) 
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4.5.7.2. Reklama Google Ads 

Druhou z PPC reklam, kterými se budu zabývat je reklama Google Ads. Jedná se o 

reklamní systém společnosti Google, u kterého platíme za kliknutí. Tahle forma 

propagace umožňuje i malým firmám, které nemají velký rozpočet, zobrazovat jejich 

reklamy těm lidem, kteří se zajímají o produkty, které daná společnost nabízí. Firma tak 

platí pouze v případě, kdy někdo na danou reklamu přímo klikne. Tenhle druh reklam se 

zobrazuje pouze ve vyhledávání na Googlu. Reklamu můžeme zacílit na určitou skupinu 

uživatelů podle jejich zájmů. Tuhle skupinu si vydefinujeme až při tvorbě reklamy, kdy 

si zvolíme klíčová slova, která budou přiřazovat naši reklamu k vyhledávání. Naše 

reklama se bude zobrazovat ve vyhledávání Googlu a dále pak na Mapách Google 

(Google Ads, 2021). 

Při tvorbě reklamy na Google Ads můžeme pracovat s jakýmkoli rozpočtem. Na rozdíl 

od reklamy na Facebooku si zde ale musíme nastavit pouze rozpočet na měsíc, který 

nechceme překročit (Facebook nám umožňuje i denní rozpočty). Výhodou je to, že tenhle 

rozpočet můžeme kdykoli upravit nebo pozastavit (Google Ads, 2021). Na obrázku číslo 

21 jsme si stanovili průměrný denní rozpočet na 35 Kč, to znamená, že měsíční maximum, 

které nechceme překročit je 1 064 Kč. Na základě námi zvoleného rozpočtu nám bylo 

odhadnuto, že za měsíc můžeme oslovit 190 - 360 uživatelů, kteří kliknou na naši reklamu.  

 

Obrázek 21: Google Ads – rozpočet (Zdroj: Google Ads, 2021) 
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Na obrázku číslo 22 můžeme vidět návrh naší reklamy, tak jak se bude zobrazovat 

uživatelům ve vyhledávači Google.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 22: Zobrazení reklamy na Googlu (Zdroj: Google Ads, 2021)  

4.6. Ekonomické zhodnocení 

V následující kapitole jsou popsány náklady, které podnik bude muset vynaložit při 

založení e-shopu a v prvním roce fungování e-shopu. Dále jsou zde nastíněny 

předpokládané výnosy.  

4.6.1. Náklady 
V tabulce číslo 23 jsou zachyceny náklady na provoz e-shopu, které podnik bude muset 

vynaložit za první rok svého fungování. Jsou zde zahrnuty náklady na registraci domény, 

pronájem e-shopu, registraci do vyhledávačů a náklady na propagaci na Facebooku a 

Googlu. Nejnákladnější položkou jsou právě náklady na propagaci, nicméně propagace 

e-shopu je velice důležitá, obzvlášť na jeho začátku, když ještě není v povědomí tolika 

lidí. Společnost má vyhrazené finanční prostředky na propagaci ve výši 3 000 korun 

měsíčně, do téhle částky se bez problémů vlezeme. Celkové náklady, které bude muset 

společnost za rok provozu e-shopu vynaložit jsou tedy ve výši 31 727 Kč bez DPH. 

Náklady, které bude muset podnik vynaložit na provoz ihned se spuštěním e-shopu jsou 

uvedeny ve prvním sloupci a jejich součet činí 8 813 Kč bez DPH. Další sloupec ukazuje 

náklady na druhý a další roky. 
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Tabulka 23: Náklady na provoz e-shopu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Druh nákladu Výše nákladu (bez 
DPH) / období 

Náklady na první 
rok 

Náklady na 
druhý a další 

roky 

Doména 249 Kč/rok, každý 
další rok 279 Kč 249 Kč 279 Kč 

Pronájem e-shopu 520 Kč/měsíc 6 240 Kč 6 240 Kč 

Registrace do 
vyhledávačů 

1 490 Kč 
jednorázově 1 490 Kč 0 

Propagace 
Facebook 5 490 Kč/6 měsíců 10 980 Kč 10 980 Kč 

Propagace Google 
Ads 1 064 Kč/měsíc 12 768 Kč 12 768 Kč 

CENA CELKEM                                                                   8 813 Kč 31 727 Kč 30 267 Kč 

 

V tabulce číslo 24 jsou uvedeny odhadované náklady, které společnost bude muset 

vynaložit na nákup obalového materiálu. Vzhledem k tomu, že cena chladících boxů je 

vysoká a ještě netušíme, jak moc je budeme využívat, tak jsem zvolila na začátek nákup 

15 kusů malých boxů, 15 kusů středních boxů a 5 kusů boxů velkých. Sáčky na led, které 

budeme do boxů vkládat nejsou finančně nákladné, předpokládáme, že do jednoho boxu 

jich bude umístěno 4 až 10, v závislosti na velikosti boxu a vzhledem k tomu, že jedno 

balení obsahuje 288 těchto sáčků, tak bych doporučila nakoupit alespoň 2 balení. Další 

položkou, kterou bude potřeba nakoupit, je bublinková folie na balení křehkých věcí. 

Poslední položku tvoří krabice, ve kterých budeme objednávky rozesílat. Vzhledem 

k tomu, že pro balení budeme recyklovat již jednou použité krabice, tak jsem počet kusů 

u jednotlivých velikosti krabic stanovila následovně. Nejvíce využívané krabice, malé a 

střední, bych doporučila nakoupit v množství po 100 kusech. Krabice velké, které budou 

sloužit pro nadměrné objednávky, bych nakoupila po 40 kusech. Celkové náklady na 

nákup obalového materiálu v prvním roce, tak byly stanoveny na 8 106,87 Kč bez DPH.  
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Tabulka 24: Náklady na nákup obalového materiálu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Cena za kus 
(bez DPH) 

Počet 
kusů 
1.rok 

Cena celkem 
1. rok (bez 

DPH) 

Počet 
kusů 2. 

rok 

Cena celkem 
2. rok 

Box malý 81,82 Kč 15 1 227,3 Kč 18 1472,76 Kč 

Box střední 114,88 Kč 15 2 173,2 Kč 18 2067,84 Kč 

Box velký 139,67 Kč 5 698,35 Kč 6 838,02 Kč 

Sáčky na led 38,71 Kč 2 77,42 Kč 3 116,13 Kč 

Bublinková 
folie 150 Kč 2 300 Kč 3 450 Kč 

Krabice 
malá 10,3 Kč 100 1 030 Kč 120 1236 Kč 

Krabice 
střední 15,27 Kč 100 1 527 Kč 120 1832,4 Kč 

Krabice 
velká 26,84 Kč 40 1 073,6 Kč 48 1288,32 Kč 

CENA 
CELKEM                                                                                 8 106,87 Kč  9 301,47 Kč 

 
V tabulce číslo 25 můžeme vidět, jaké bude muset společnost vynaložit náklady na 

spuštění e-shopu. Pro začátek našeho online podnikání budeme využívat zázemí kamenné 

prodejny pro vyřizování objednávek, z toho vyplývá, že náklady na energii zde nebudou 

započítány. Základní vybavení, jako počítač, tiskárna a mobilní telefon se již nachází 

v prodejně, tudíž ho budeme využívat i k provozu e-shopu. O komplementaci a 

vyřizování objednávek se prozatím bude starat spolumajitelka obchodu společně 

s prodavačkou, která bude mít směnu v kamenné prodejně, tím nám odpadnou dodatečné 

náklady na mzdy.  

Za nejnáročnější část projektu, co se času týče, považuji nafocení veškerého sortimentu, 

jeho přidání na web a vytvoření jeho popisu. Odhadovaný čas na jeden výrobek je cca 15 

minut, když budeme počítat s maximálním využitím přidání 100 produktů, které verze 

BASIC povoluje, tak nám vyjde čistý čas na cca 25 hodin práce. Vzhledem k tomu, že 

chceme mít náklady co nejnižší, tak bych tuhle práci rozdělila mezi majitele a 

spolumajitelku, případně jiného člena rodiny, vzhledem k tomu, že se jedná o rodinný 
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podnik, tak by to neměl být problém. Nicméně vzhledem k tomu, že spolumajitelka 

v prodejně pracuje a dobře zná veškeré nabízené zboží, tak popisky k jednotlivým 

produktům bych nechala na ní. O fotografie a jejich nahrání do systému e-shopu by se 

pak postaral majitel spolu s dalším členem rodiny.  
Tabulka 25: Náklady celkem (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Cena 1. rok (bez DPH) Cena 2. rok (bez DPH) 

Provoz e-shopu 31 727 Kč 30 267 Kč 

Obalový materiál 8 106,87 Kč 9 301,47 Kč 

CELKEM 39 833,87 Kč 39 568,48 Kč 

 
Celkové pořizovací náklady na zavedení a provoz e-shopu jsou v prvním roce 39 834 Kč. 

Ve druhém roce 39 569 Kč. 

4.6.2. Výnosy 

Výnosy nemůžeme úplně přesně odhadnout. Nicméně můžeme si stanovit tři varianty, 

jak by se mohly vyvíjet. Jedná se o optimistickou variantu, reálnou variantu a 

pesimistickou variantu. Náklady na pořízení zboží do e-shopu budeme kalkulovat na 

základě marže, kterou si společnost ke každému zboží připisuje ve výši minimálně 35 %, 

jelikož marže se odvíjí od kupní ceny produktu a také podle zájmu o daný produkt, tak 

budeme v našem případě počítat s minimální hodnotou 35 %. 

Optimistická varianta 

Při optimistické variante v prvním roce od založení e-shopu společnost očekává zvýšení 

tržeb o 15 % oproti předchozímu roku 2020, v druhém roce pak o 20 % oproti roku 

prvnímu. Vycházíme z rostoucího přístupu domácností k Internetu, který v roce 2020 

činil téměř 82 %. V minulém roce nakoupilo přes Internet více než 65 % jednotlivců v ČR 

a největší procentní nárůst tržeb zaznamelnaly internetové prodejny s potravinami. 

Nicméně při začínání provozování e-shopu nepředpokládáme, že se nám tržby rychle 

zvednou, protože náš e-shop nebude ještě v širším povědomí potencionálních zákazníků, 

tudíž jsme si stanovili očekávané zvýšení tržeb o 15 % oproti roku 2020. Díky rostoucímu 

přístupu obyvatelstva k Internetu, tak velkému boomu ohledně online nákupů a faktu, že 
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v roce 2020 zaznamenali největší procentní nárůst tržeb internetové prodejny 

s potravinami se dá předpokládat, že tohoto cíle společnost může dosáhnout.  

Celkové tržby za rok 2020 byly ve výšce 815 643 Kč, při plánovaném zvýšení tržeb o 

15 % tedy očekáváme, že celkové tržby vzrostou o 122 347 Kč. To znamená, že 

v průměru by objednávky na e-shopu měly být ve výši 335 Kč za den, 10 196 Kč za měsíc. 

Podle údajů z české e-commernce je průměrná hodnota objednávky na e-shopu 1 677 Kč. 

Vzhledem k tomu, že podnik tvoří tržby pouze z prodaného zboží, tak si na základě 

předpokládané marže můžeme stanovit náklady na pořízení tohoto zboží. Při marži 35 % 

nám vyjdou náklady na pořízení zboží do e-shopu na 79 525 Kč. Když k nim ještě 

připočteme náklady na provoz e-shopu, které podle tabulky číslo 25 činí 39 834 Kč, 

vyjdou nám náklady na hodnotu 119 359 Kč. Celkové tržby za 1 rok provozu e-shopu by 

měla mít společnost ve výši 937 990 Kč.  

V roce 2 se už společnost dostane do širšího povědomí a vytvoří si klientelu věrných 

zákazníků, nicméně musíme počítat s rizikem, že se na trh dostane více firem, které nabízí 

podobné produkty. Proto společnost očekává, že její tržby oproti roku 1 vzrostou o 20 %, 

tedy o 187 598. Průměrné objednávky by tedy vzrůst na 514 Kč za den, 15 633 Kč za 

měsíc. Marži budeme předpokládat ve stejné výší 35 %, náklady na nákup zboží tedy 

budou činit 121 939. Náklady na provoz e-shopu jsou v roce 2 ve výši 39 569 Kč, celkové 

náklady e-shopu jsou tedy 161 508 Kč. Celkové tržby za 2 rok provozu e-shopu by měla 

mít společnost ve výši 1 125 588 Kč. Tržby v kamenné prodejně budeme uvažovat ve 

stejné výšce v obou letech. 

Tabulka 26: Optimistická varianta předpokládaných výnosů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok Předpokládané 
tržby e-shop 

Předpokládané 
náklady e-shop 

Předpokládané 
výnosy e-shop 

Tržby 
celkem 

0 0 0 0 815 643 

1 122 347 119 359 2 988 937 990 

2 187 598 161 508 26 090 1 125 588 

 
V prvním roce nejsou výnosy příliš vysoké, musíme však brát v úvahu, že jsme počítali 

s minimální stanovenou marží. Takže se dá přepokládat, že výsledné hodnoty budou vyšší. 
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Reálná varianta 

Při reálné variantě se podniku zvednou tržby pouze v takové výši, aby jí to stačilo na 

pokrytí nákladů na provoz e-shopu. 

Pesimistická varianta 

Při pesimistické variantě vzniklé tržby nepokryjí ani předpokládané náklady na e-shop a 

společnost se dostane do ztráty. 

4.7. Analýza rizik 

Během provozu e-shopu mohou nastat jistá rizika. Proto v následující kapitole provedeme 

analýzu rizik, která by mohla nastat. Je důležité se tyhle rizika pokusit identifikovat již 

na začátku provozování e-shopu a nastínit si možná řešení, jak na ně v případě výskytu 

budeme reagovat. Mezi hlavní rizika bych zařadila: 

• nízký počet objednávek, 

• nedostatek personálu při velkém množství objednávek, 

• nedostačující skladové prostory, 

• růst konkurence, 

• časovou náročnost. 

Nízký počet objednávek 

Na začátku našeho podnikání na Internetu může hrozit, že než se náš e-shop dostane do 

povědomí uživatelů, tak počet objednávek může být značně omezený. Nicméně nejen 

v začátcích našeho online působení může hrozit, že počet objednávek bude nízký. Lidé 

také mohou přestat mít zájem o potraviny, které jsou dražší než v klasickém supermarketu 

a ani jejich kvalita je nepřesvědčí o jejich nákupu.  

K eliminaci tohohle rizika bude nutné zaměřit se především na propagaci našeho e-shopu. 

Pokud budeme shledávat, že současná propagace je nedostačující, tak se ji budeme snažit 

rozšířit o další možnosti, jako například bannery. Dále na e-shop budeme umisťovat různé 

slevové akce, tak aby ceny zboží nebyly tak vysoké. Nikdy bych však nešla do ztráty. 

Nedostatek personálu při velkém množství objednávek 

S narůstajícím počtem objednávek může přijít riziko, že aktuální počet pracovníků je 

nebude stíhat vyřizovat. Tohle riziko může vést ke zpomalení vyřizování nových 
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objednávek a jejich následné expedici. Zákazníci pak budou nespokojení s dlouhou 

dobou čekání mezi objednáním zboží a jejím doručením. 

Řešení tohoto rizika je velice jednoduché. Podnik může najmout dodatečného pracovníka, 

který bude s provozem e-shopu pomáhat. Dalším možným řešením je nabídnout 

současným pracovníkům nějakou motivaci, aby pracovali přes čas a případě i o víkendech. 

Tohle řešení však není dlouhodobě udržitelné, a to z toho důvodu, že pracovníci takto 

nemohou fungovat do nekonečna. Tuhle možnost bych doporučovala například v období 

Vánoc, kdy se jedná pouze o dočasnou vytíženost personálu. 

Nedostačující skladové prostory 

S nárůstem počtu objednávek je tu riziko, že nám aktuální prostory prodejny nebudou 

stačit k jejich vyřizování. Tenhle problém může vést k přeplnění prodejny zásobami zboží, 

protože s růstem objednávek poroste i objednávka produktů od našich dodavatelů Dále 

může hrozit zpomalení odbavování nových objednávek, a to z toho důvodu, že nebude 

v prodejně prostor k jejich skladování, než se svezou k dopravním společnostem. 

V případě, že se našemu e-shopu bude dařit a budeme očekávat vyšší zájem o naše 

produkty, tak je tu možnost pronajmout si dodatečné skladovací prostory. Do těchto 

prostor se pak přesune celý náš e-shop.  

Růst konkurence 

S odstupem času může hrozit, že na trh bude vstupovat nová konkurence. S aktuální 

rostoucí popularitou online nakupování tohoto trendu bude chtít využít co nejvíce firem. 

Zákazníci tak budou mít na srovnání produktů a ceny více možností a je možné, že nová 

konkurence nám odláká část našich zákazníků. Nicméně s rostoucí konkurencí je nutno 

počítat již na začátku podnikání a musíme se jí snažit přizpůsobit a získat si tak stálou 

klientelu. 

Na tohle riziko je nutné se připravit a snažit se reagovat rychle na nově vstupující 

konkurenci. Snažit se od ní nějak odlišit, například vytvořením nějakého věrnostního 

programu pro zákazníky, pořádáním různých slevových akcí na určité zboží nebo 

poskytnout výrobek zdarma při odběru určitého množství kusů daného výrobku. 
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Časová náročnost 

Tohle riziko může vzniknout například v období Vánoc, kdy bude objednávek značně 

přibývat. Do toho se bude muset řešit ještě provoz kamenné prodejny, kde se také výrazně 

zvýší prodej zboží.  

Řešením i zde bude najmutí další pracovní síly, která nám časově náročné období pomůže 

zvládnout. V tomhle případě by se jednalo pouze o krátkodobou spolupráci. 

Tabulka 27: Kvalifikace rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rizika Pravděpodobnost 
(1 min – 5 max) 

Dopad na podnik 
(1 min – 5 max) Významnost 

Nízký počet objednávek 3 5 10 

Nedostatek personálu 

při velkém množství 

objednávek 
4 4 16 

Nedostačující skladové 

prostory 3 4 11 

Růst konkurence 5 3 13 

Časová náročnost 2 3 5 

 

V tabulce číslo 27 můžeme vidět kvalifikaci rizik. Nejprve si v intervalu 1 -5 určíme, jaká 

je pravděpodobnost, že dané riziko nastane. 1 značí minimální pravděpodobnost, 5 

naopak maximální. Dále si stanovíme, jaké riziko může mít dopad na podnik. Zde opět 

platí, že 1 značí minimální riziko a 5 maximální riziko. V posledním sloupci tabulky 

máme celkovou významnost jednotlivých rizik.  

Hodnoty 1 – 5 nám značí běžná rizika pro podnik. V našem případě se jedná o časovou 

náročnost. Hodnoty 6 – 10 označují vyšší rizika, do těchto rizik řadíme nízký počet 

objednávek. Interval 11- 15 představuje značné riziko pro podnik, do tohoto intervalu 

jsem zařadila nedostačující skladové prostory a růst konkurence. Dalším rizikem je 

kritické riziko, které se pohybuje na hodnotách 16 – 20, jako takové riziko byl označen 

nedostatek personálu při velkém množství objednávek. Posledním rizikem, které může 

nastat je totální dopad, tohle riziko se však v našem podniku naštěstí nevyskytuje. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce je zaměřena na rozvoj obchodních aktivit společnosti Sýry & Vína 

VEČERKA, který vede ke zvýšení povědomí o podniku a ke zvýšení tržeb. 

Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsme si vymezili problém a stanovily cíle 

práce, dále jsme si definovaly, jaké budeme využívat postupy a metody k dosažení těchto 

cílů, popsaly jsme zde jednotlivé analýzy, ze kterých jsme vycházeli v analytické části 

práce. Druhá část byla věnována teoretickým východiskům, nejprve jsme si vymezily trh, 

na kterém budeme podnikat, následovalo objasnění pojmu obchod, kde jsme si popsaly 

funkce obchodu, vztahy se zákazníky, nákupní rozhodování zákazníků a faktory, které 

ovlivňují jejich nákupní chování. Další část teoretických východisek se zabývala 

elektronickým podnikáním a technickým řešením e-shopu. Poslední část byla věnována 

internetovému marketingu, konkrétně marketingu na sociálních sítích a PPC reklamně. 

Třetí část diplomové práce se již zabývala analyzováním současného stavu podniku. Na 

začátku analytické části jsme si představili podnik Sýry & Vína VEČERKA, jehož 

činností je prodej různých druhů sýrů, vín, slaných a sladkých pochoutek. Pokračovali 

jsme analýzou vnějšího prostředí podniku. Ze SLEPT analýzy jsme zjistili, že 

v Jihomoravském kraji je nižší průměrná mzda než ve zbytku České republiky. Je 

odložena povinnost elektronické evidence tržeb až do konce roku 2022. V roce 2020 mělo 

přístup k Internetu téměř 82 % domácností a zvyšovalo se i procento starší populace, která 

využívá chytrá zařízení. Roste internetový prodej a V roce 2020 nakoupilo přes Internet 

více než 65 % jednotlivců v ČR. V analýze trhu jsme pak poukázali na současný trend 

podniků zakládat si e-shopy a fakt, že v posledním roce zaznamenali největší procentní 

nárůst tržeb internetové prodejny s potravinami. Na základě analýzy konkurence jsme 

zjistili, že kamenná prodejna podniku je jediná v okresním městě, která se specializuje na 

prodej sýrů, vín a ostatních pochoutek, nejbližší konkurenci musíme hledat až 

v přilehlých okresních městech. Z jednotlivých analýz zákazníků vyplynulo, že největší 

část zákazníků tvoří běžní spotřebitelé, kteří zboží využívají pro svou vlastní potřebu, 

nejčastěji zde nakupují ženy ve věku mezi 35 a 55 lety. 

Druhá polovina analytické části diplomové práce se zabývá analýzou vnitřního prostředí 

společnosti. Nejprve jsme provedly analýzu obchodních činností společnosti, kde jsem si 

popsaly, jaké činnosti podnik provozuje v rámci nákupu a prodeje. Na základě této 
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analýzy jsme zjistili, že sýry jsou nejprodávanější položkou a tvoří 51 % veškerého 

prodávaného zboží. Následovala analýza marketingové aktivity, kde jsme si provedli 

analýzu sortimentu. Dále jsme zde zjistili, že společnost ke svojí propagaci využívá 

sociální sítě Facebook a Instagram a informační tabuli před prodejnou. 7S analýza nám 

prozradila například jakou má podnik strategii, styl řízení a jaké panují vztahy uvnitř 

společnosti. V analýze zdrojů jsme zjistili, jaké společnost vlastní hmotné a nehmotné 

zdroje, jak je na tom po finanční stránce a jaké má lidské zdroje. 

Analytickou část práce jsme zakončili SWOT analýzou, která vycházela z výše 

zmíněných analýz. Na základě hodnocení SWOT analýzy jsme zjistili, že pro společnost 

bude nejlepší zvolit strategii WO, neboli mini-maxi. Tato strategie spočívá v odstranění 

slabin pro vznik nových příležitostí. 

Poslední část diplomové práce se zabývá návrhem na rozvoj obchodních aktivit podniku. 

Na základě předchozích částí práce jsme jako největší příležitost zaznamenali založení 

internetového obchodu. Nejprve jsme si nastínili, jaká je aktuální situace v České 

republice, co se online nakupování týče. Dále jsme si určili, jaké cíle od založení e-shopu 

očekáváme. Důležitým bodem také bylo identifikovat segment e-shopu a stanovit si, jaké 

právní náležitosti musí e-shop obsahovat. V další části již přišel na řadu návrh postupu 

realizace e-shopu. V předposlední části bude nastíněno ekonomické zhodnocení. 

Poslední část se následně věnuje analýze možných rizik, která jsou spojená s provozem 

e-shopu. 
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