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Abstrakt 

Obsahem této bakalářské práce je návrh internetového obchodu pro prodej 

elektronických cigaret. Přináší přehled o možnostech pořízení e-shopu a zaměřuje  

se především na open-source systémy, které jsou na základě analýzy zhodnoceny  

a porovnány. V praktické části je to pak samotné vytvoření obchodu, jeho redesign, 

evidence produktů, systém stavů objednávek a především přínos vlastních řešení, jako 

je evidence běžné ceny u produktů a jejich kombinací, ověřování věku kupujícího, 

modul pro doplnění fakturačních údajů a kompletní změna faktur. 

 

Abstract 

The content of this bachelor’s thesis is to design the e-shop for the sale of electronic 

cigarettes. It provides an overview how to purchase the e-shop and focuses 

especially on open-source systems, which are valuated and compared on the base of the 

analysis. In the practical part of this thesis is the creation of the e-shop, its redesign, 

product registration, order statuses system and primarily the benefit of own solutions, 

such as evidence of regular prices for the products and their combinations, purchaser’s 

age verification, module to complete the billing information and complete change of 

invoices. 
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Úvod 

Elektronický obchod je v dnešní době chápán jako velmi dynamicky se rozvíjející 

prostředek prodeje a nákupu na internetu. Se stále se zvyšujícím procentem uživatelů 

internetu se zvyšuje i počet zákazníků nakupujících v internetových obchodech a během 

několika málo let se stalo internetové nakupování velmi populárním. Obchody tak 

zažívají velmi bohaté období. Jedná se především o prudký nárůst obratů jednotlivých 

e-shopů, a to o několik procent ročně. Tato skutečnost vede další a další podnikatele  

a majitele kamenných prodejen k rozvíjení svého podnikání i na internetu, aby mohli 

čelit stále silnějšímu konkurenčnímu boji. Ve většině odvětví však vládne velmi silná 

konkurence a prorazit není tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. 

Pořízení a vybudování internetového obchodu může být řešeno několika způsoby  

a záleží na každém provozovateli, jakou variantu zvolí pro své podnikání tak, aby bylo 

efektivní a úspěšné. E-shop lze pronajmout, zakoupit nebo vybudovat vlastními silami 

na základě open-source e-commerce systémů, kterých je v dnešní době na internetu čím 

dál tím více a jsou stále hojněji využívány. Open-source systémům šířeným zdarma  

je ve větší míře věnována i tato práce. 

Provoz takového obchodu už vyžaduje určité vědomosti a zkušenosti především 

z oblasti marketingu a konkrétního trhu obecně. Mnoho provozovatelů e-shopů sází  

na to, že po spuštění obchodu si ho zákazníci sami najdou a začnou nakupovat,  

bez jakékoliv práce navíc. To je sice výborná teorie, ale v praxi to takhle jednoduše 

nefunguje. Kvůli konkurenci je nutné na webu stále pracovat a přibližovat ho 

zákazníkům. Součástí každodenního provozu e-shopu jsou neustálé aktualizace jak 

produktů, tak obsahu všeobecně. Právě kvalitní obsah a s tím spojená SEO optimalizace 

dokážou zajistit dobrou pozici v prohlížeči a přiblížení se zákazníkům. Na tyto aspekty 

je nutné brát ohled již při tvorbě samotného systému. Nedílnou součástí je i sledování 

provozu a úspěšností, kdy za pomoci různých nástrojů lze sledovat úspěšnost kampaní, 

konverze návštěvností, tedy to kolik lidí přišlo a uskutečnilo nákup, zda zákazníky naše 

zboží zajímá a kde se na webu zdržují nejvíce. Těchto metod existuje nespočet a dávají 

nám prostředky pro velmi efektivní řízení a provoz e-shopu. 



 

11 

 

1. Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření internetového obchodu pro prodej 

elektronických cigaret. Práce přibližuje a popisuje různé možnosti pořízení e-shopu  

a zaměřuje se především na open-source e-commerce řešení a použití dostupných 

technologií. V této oblasti přináší porovnání několika open-source řešení a výběr tří 

systémů, u kterých je podle několika parametrů provedeno důkladnější porovnání.  

Na základě tohoto porovnání je vybrán systém PrestaShop, na němž bude vytvořen celý 

obchod. Vzhledem k tomu, že tyto systémy stačí naistalovat a nastavit, zaměřuje se 

práce na změny učiněné oproti původnímu nastavení systému. Je to především 

kompletní redesign celého webu, změna zobrazení v šablonách stránek, jako je seznam 

a detail produktu, objednávkový proces, uživatelský účet. Z vlastních vytvořených 

řešení je to zavedení evidence a zobrazení běžné ceny do systému v rámci produktů  

a jejich kombinací, modul doplňující fakturační údaje a kompletní změna šablony 

faktury a výpisu jejich prvků, protože její zobrazení ani stav neodpovídal platné české 

legislativě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

2. Teoretická východiska práce 

Teoretická část práce se věnuje objasnění základních pojmů v oblasti internetových 

obchodů a e-commerce obecně. Obsahem je zejména teorie důležitá pro vytvoření  

e-shopu za použití open-source řešení a úprava těchto systémů. Jsou to především 

programovací jazyky a další nástroje potřebné k vytvoření a provozu e-shopu. 

2.1 E-commerce 

Historie e-commerce sahá do USA roku 1995. Tato doba se vyznačuje obrovským 

růstem v oblasti e-commerce. Vznikaly tisíce nových firem, které se snažily prorazit  

v internetovém prodeji. Tento boom byl zapříčiněn tím, že osobní počítače začaly být 

dostupnější, a tím pádem samozřejmě i internet. Vznikaly nové online obchodní 

strategie, nové technologie, byl kladen důraz na zvyšování tržeb. Již v této době se 

začaly objevovat dnes velmi dobře známé internetové porovnávače cen zboží. Druhá 

vlna, jež začala v roce 2001 krachem kapitálových trhů, vedla k přehodnocení 

fungování celého e-commerce a metod k získání obchodních výsledků. Na trhu se 

udržovaly jen velké zavedené firmy. Ke slovu přicházela silnější regulace a řízení trhu, 

a důraz společností byl kladen na výnosy a zisky. Společnosti se tak staly stabilnějšími. 

Od té doby se každoročně o několik desítek procent zvyšují jak celkové obraty e-shopů, 

tak i počet lidí nakupujících na internetu. Tento zvyšující se trend trvá dodnes  

(1, str. 27 - 32). 

Jednou z mnoha definic, jak správně vymezit pojem e-commerce, je tzv. použití 

internetu a webu k podnikání. Pomocí webu lze uskutečňovat elektronické transakce 

jako je prodej a nákup produktů a služeb nebo třeba i transakce peněz. Využívá k tomu 

veškeré elektronické komunikační kanály. E-commerce je v mnoha případech velmi 

unikátní oproti klasickému prodeji a nabídce zboží a služeb, a to především v těchto 

bodech (1, str. 6 - 8):  

 Široká dostupnost – díky obrovskému rozvoji internetu a mobilních zařízení se 

lze připojit kdykoliv a kdekoliv. 

 Univerzální standard – využití internetu jako univerzálního standardu pro celý 

svět. 
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 Možnosti – dnešní technologie nabízí opravdu bohatou nabídku možností, jak 

podpořit prodej. Může to být video, zvuk, e-mail nebo online komunikace se 

zákazníkem. Tyto možnosti dávají spoustu prostoru pro efektivní nabídku  

a podporu prodeje produktů a služeb. 

 Interaktivita – umožňuje komunikovat se zákazníkem, a reagovat tak na jeho 

potřeby, nebo přijímat od zákazníka zpětnou vazbu, která je velmi důležitá 

v dalším rozvoji celého podnikání. 

 Snížení nákladů - díky informačním technologiím, tedy velmi snadné obsluze  

a nenáročnosti, umožňuje snížit cenu a zvýšit kvalitu nabízených výrobků  

a služeb. Odpadá nutnost pronájmu prostor, více zaměstnanců apod. 

 Přizpůsobení a personalizace – technologie umožňující přizpůsobit se každému 

zákazníkovi zvlášť nebo si zákazník může individuálně upravovat nastavení  

a vybírat z mnoha možností (1, str. 9 - 13).  

2.1.1 E-commerce a e-business 

V praxi se můžeme setkat se dvěma pojmy, a to jak e-commerce, tak e-business. 

Existuje velká spousta dohadů, jak se tyto dva pojmy odlišují. V zásadě je rozdíl ten,  

že e-commerce může být brán jako výměna mezi zákazníky, dodavateli a obchodními 

partnery. Mezi těmito subjekty probíhá komunikace a spolupráce. E-business zahrnuje 

v podstatě to samé, je ale rozšířen o procesy dějící se v samotné společnosti. Může  

to být např. vývoj nových produktů, propagace produktů, firemní procesy a jiné. 

S neustále zvyšující se rychlostí a jednoduchostí s jakou se dá na internetu nakoupit, 

stoupají počty zákazníků a s tím se vyvíjí další nová a silnější konkurence. 

Provozovatelé se musí stále více přizpůsobovat, zrychlovat a zdokonalovat své 

obchodní systémy tak, aby vyhověly aktuálním trendům a požadavkům zákazníka  

(1, str. 7). 

2.2 Typy e-commerce 

Existuje několik různých typů e-commerce a v zásadě nám říkají, kdo prodává komu. 

Jsou i typy, které jsou nekomerční, jako např. P2P neboli peer-to-peer pro sdílení 

multimédií a dokumentů. Z komerčních jsou nejvyužívanější B2C, B2B a C2C  

(1, str. 13). 
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2.2.1 B2C 

Business to customer je model, kdy je prodej a nákup uskutečňován koncovému 

zákazníkovi, tedy maloobchodní prodej a nákup. Jedná se o klasický online prodej  

např. produktů, služeb, informací apod. Je to jeden z nejvyužívanějších typů  

e-commerce (1, str. 13-14). 

2.2.2 B2B  

Business to business je typ prodeje zaměřený na prodej mezi jedním a druhým 

podnikatelským subjektem. Můžeme sem zahrnout např. dodavatelské nebo 

odběratelské nákupní a prodejní systémy, distribuce zboží a služeb (1, str. 14). 

2.2.3 C2C 

V případě customer to customer se jedná o prodej či nákup od zákazníka dalšímu 

zákazníkovi. Jedná se především o aukční systémy prodeje jako je eBay, Aukro apod. 

Tyto společnosti nabízejí systém, kde zákazníci mezi sebou obchodují. Součástí tohoto 

procesu je i hodnocení, recenze a doporučování jednotlivých produktů a služeb  

(1, str. 14). 

2.3 Elektronické obchodování v ČR 

Online obchodování zažívá velmi výrazný růst, a to nejen ve světě, ale také v České 

republice. Zákazníkům vyhovuje z hlediska toho, že mohou z pohodlí domova nakoupit 

dnes již téměř cokoliv a vždy mají k dispozici téměř kompletní nabídku dostupného 

zboží (2, str. 23).  

„Průzkum "Stav e-commerce v ČR v roce 2012" přináší zajímavá čísla. Na českém trhu 

je zhruba 21 000 aktivních internetových obchodů, které jen v loňském roce 

vygenerovaly obrat přibližně kolem 37 miliard korun. Jsme skutečnou e-shopovou 

velmocí, například ve Velké Británii existuje 30 000 e-shopů. Nakupují více muži než 

ženy a průměrná velikost objednávky činí zhruba 1800 korun. Nejčastěji pak na českém 

internetu nakupujeme oblečení, elektroniku a knihy.“ (3) 

Zkušenosti s nákupem na internetu v roce 2012, tedy když zákazník nakoupí minimálně 

jednou v internetovém obchodě, má již 90 % internetových uživatelů v České republice. 

Nárůst oproti roku 2011 je téměř o 6 % (4). 
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Graf 1: Počet obyvatel ČR se zkušeností nákupu na internetu  (Zdroj: 5) 

Jak můžeme vidět na grafu 1, tento trend se neustále zvyšuje a oproti roku 2004 je tento 

nárůst opravdu extrémní.  

Z výzkumu dále vyplývá, že většina uživatelů nakupuje na internetu, aby ušetřili peníze 

a hlavně čas. Až dvě třetiny zákazníků se rozhodují, kde nakoupí, a to tak,  

že porovnávají ceny prostřednictvím různých porovnávačů cen, jako je heuréka, 

zboží.cz apod. Na základě tohoto výběru zvolí e-shop, který jim nejlépe vyhovuje (4). 

Internetové obchody mají za sebou další úspěšný rok, kdy se celkové obraty za rok 2012 

vyšplhaly do výše 43 miliard Kč oproti roku 2011, kdy to bylo „jen“ 37 miliard.  

I přes celkový růst těchto obratů znamenal rok 2012 snížení průměrných ročních útrat 

na osobu i výše objednávek. V roce 2010 to bylo 11 659 Kč a v roce 2012 jen 9 280 Kč. 

Důvodem je to, že lidé začali nakupovat i takové věci jako oblečení a knihy,  

které nejsou tak drahé jako elektronika (6). 

Vývoj obratů českých e-shopů můžeme vidět na grafu 2.  
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Graf 2: Obrat internetových obchodů  (Zdroj: 7) 

Dle průzkumu, který provedla firma Cybergenics s.r.o. v roce 2012, lze velice dobře 

vidět důvody pro a proti nákupu na internetu. Výsledky jsou uvedeny v tabulce číslo 1. 

To, co odrazuje nejvíce lidí, je zneužití platební karty, což uvedlo 81 % dotázaných,  

a možná právě to je i jedním z důvodů, proč je platba kartou v českých e-shopech 

nejméně využívaný způsob platby. Jako druhý v pořadí je důvod, že si zákazníci 

nemohou vyzkoušet a osahat zboží. To je samozřejmě problém při koupi jakéhokoliv 

zboží na míru. Dalším omezením je nemožnost se poradit s prodavačem, kterou uvedlo 

53 % dotázaných. Skutečnost, že výrobek bude špatný a bude se muset reklamovat,  

vidí jako problém 49 % dotázaných. 39 % dále uvedlo, že se bojí zneužití osobních 

údajů, a 25 %, že potřebují zboží okamžitě. 

Tab. 1: Stav e-commerce v ČR v roce 2012: Proč se lidé bojí nakupovat na internetu (Zdroj: 8) 

Proč se lidé bojí nakupovat na internetu? 

Bojím se zneužití mé platební karty 81% 

Nemůžu si zboží vyzkoušet a osahat 67% 

Potřebuji poradit od prodavače 53% 

Můžu mít problémy s reklamací 49% 

Bojím se zneužití osobních údajů 39% 

Potřebuji zboží okamžitě 25% 
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Jak ukazuje tabulka 2, naopak při otázce, proč lidé nakupují na internetu, 73 % 

respondentů uvedlo, že ušetří čas. 64 % využívá porovnávačů cen a rozhoduje se tak, 

v jakém e-shopu nakoupit. Co lidé opravdu oceňují, je velký výběr zboží, který uvedlo 

59 % dotázaných, a samozřejmě nízké ceny oproti kamenným obchodům, kdy tento 

důvod uvedlo 51 %. Pohodlí nákupu v e-shopu bez jakýchkoliv tlačenic se líbí 23 % lidí 

a 11 % uživatelů internetu uvedlo, že využívají věrnostní slevy, a proto preferují nákup 

na internetu. 

Tab. 2 Stav e-commerce v ČR v roce 2012: Proč lidé nakupují na internetu (Zdroj: 8) 

Proč se lidé nakupují na internetu? 

Ušetřím čas 73% 

Můžu porovnávat ceny 64% 

Mám větší výběr zboží 59% 

Menší ceny 51% 

Bez tlačenic 23% 

Využívám věrnostní programy 11% 

 

Díky těmto průzkumům lze vyvodit jasné závěry pro vytvoření dobrého a úspěšného  

e-shopu. Tyto poznatky jasně říkají, čeho se vyvarovat, aby u nás lidé nakoupili,  

a naopak co zákazníkům umožnit. Nelze zákazníky nutit platit kartou, když velké 

procento z nich má obavy používat tento způsob platby, nebo například dělat složitý 

proces objednávky, když lidé preferují rychlejší a jednodušší řešení, se kterým ušetří 

čas. 

2.4 Technologie 

2.4.1 HTML/XHTML 

Jazyk HTML neboli HyperText Markup Language je základním stavebním kamenem 

všech webových stránek. Slouží jako značkovací jazyk k vytváření dokumentů 

v prostředí www, tedy World Wide Web (9, str. 66). 

Slovo „hypertext“ vzniklo v době vývoje internetu a označuje dokumenty, které 

nějakým způsobem překonávají linearitu běžného textu. Znamená to tedy, že tyto 

dokumenty se mohou například měnit nebo přesměrovávat. Pokud se na syntaxi tohoto 
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jazyka zaměříme podrobněji, zjistíme, že se nejedná o plnohodnotný programovací 

jazyk, ale ve skutečnosti, jak je patrné i z názvu, je to značkovací jazyk. Tímto 

„značkováním“ formátujeme dokument do výsledné podoby (10, str. 36 - 39). 

HTML dnes existuje ve třech hlavních verzích, a to HTML 2, 3.2 a 4. V dnešní době je 

nejpoužívanější verze 4, která vznikla již v roce 1997. Ta se dále dělí na: 

 transitional (přechodová) 

 strict (striktní) 

 frameset (rámy) (11, str. 89 - 91) 

Verze transitional dovoluje používat všechny tagy i z předchozích verzí až do verze 

4.01 včetně. Oproti tomu verze strict nám dává možnost používat jen tagy a syntaxi 

kódu dle specifikace aktuální verze. Verze frameset pochází ještě z dob, kdy se  

na stránkách používaly framesety, které již takřka vymizely a nepoužívají se  

(11, str. 89 - 91). 

Vznik těchto verzí HTML 4.01 byl zapříčiněn tím, že vyšla již v roce 1997 a časem 

musela být inovována. Jednou z takových inovací je i zavedení verze XHTML, která má 

za úkol jasně oddělit formátování od samotného kódu stránky a velice striktně 

definovala dodržování standardů oproti verzi HTML 4.01, jež byla benevolentnější  

(9, str. 66 - 67). 

2.4.2 CSS 

„Díky kaskádovým stylům mohou autoři a programátoři dolaďovat vzhled prvků, ať už 

pro publikování na webu nebo na nejrůznějších typech médií.“ (10, str. 367) 

Výhod v používání kaskádových stylů je hned několik. Základní výhoda spočívá v tom, 

že můžeme dokument oddělit od samotného formátování. V čem tkví jeho skutečná síla 

je jednoduché stylování dokumentů. Pokud jsou na webu prvky používající určitý styl, 

lze změnou tohoto stylu změnit prvky kompletně na celém webu,  

aniž by bylo nutné sáhnout do kódu nebo procházet jednotlivé stránky a kód měnit  

u každého prvku zvlášť (10, str. 368). 

Kaskádové styly se připojují pomocí odkazu v hlavičce dokumentu nepárovým tagem 

<link>. Lze je psát i přímo do kódu dokumentu jak přímo k prvkům pomocí parametru 
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style jako tzv. inline neboli vložený styl, tak i definicí tagu <style> do hlavičky 

dokumentu. Jak již bylo poznamenáno, kaskádové styly by měly být odděleny od 

samotného dokumentu a navíc metoda připojení přes externí soubor je co do použití 

nejefektivnější jak při tvorbě, tak při provádění úprav na výsledném dokumentu. 

Nadefinováním těchto stylů lze určit, jaké styly se budou zobrazovat pro určité 

zobrazovací zařízení. Atributem media lze potom rozdělit dle hodnoty, pro co se bude 

konkrétní styl používat. Jsou to například hlasová média, mobilní zařízení, tiskárny, 

projektory, zařízení s braillovským výstupem apod. (12, str. 37). 

S vývojem kaskádových stylů vznikaly i jednotlivé verze: 

 CSS1 – základní funkce, omezené pozicování a písma 

 CSS2 – vylepšena o nové funkce a rozšířena o pozicování a písma, zvukové 

nastavení a stránkovaná média. Tato verze je nyní používána jako standard  

(10, str. 370). 

 CSS3 – nejnovější verze CSS, je vyvíjena od roku 2005 a stále není dokončena. 

Vlastnosti jsou modularizovány, tedy rozděleny do jednotlivých dokumentů a ty 

jsou postupně vydávány. Nabízí revoluční změny ve formátovacích vlastnostech, 

nové rozdělení medií a jejich identifikace, vylepšené selektory a spousty dalších 

vylepšení. Nevýhodou je zatím nekompletní podpora v prohlížečích (13). 

Verze CSS není nutné v dokumentu nijak definovat a záleží pouze na prohlížeči, které 

vlastnosti umí. V rámci omezení jednotlivých verzí CSS je nutné stránky optimalizovat 

tak, aby byly přístupné co nejširšímu spektru prohlížečů. K propojení  

s jednotlivými prvky dokumentu, které je třeba naformátovat, se využívají  

tzv. selektory. Díky nim pak prohlížeč pozná, na které prvky se určitý styl vztahuje. 

Selektory využívají mnohé vlastnosti jako je seskupování, dědičnost a další. Není tedy 

nutné každému stejnému prvku definovat stejné vlastnosti (10, str. 376 - 377). 

2.4.3 JavaScript 

Skriptovací jazyk JavaScript byl poprvé představen v roce 1995. Byl vytvořen 

společností Netscape Communications Corporation za účelem vytvořit jednodušší, 

rychlejší a dostupnější jazyk než byla v té době velmi oblíbená Java. Velmi rychle se 

JavaScript stal populárním a to i přesto, že obsahoval některé neošetřené chyby nebo 
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špatné zabezpečení. Po standardizaci jádra se v roce 1998 World Wide Web 

Consorcium rozhodlo standardizovat velkou většinu objektů označovanou jako DOM 

level 1 (Document Object Model), následně pak v roce 2000 jako DOM level 2, která 

obsahovala většinu zbylých objektů (14, str. 31 - 34). 

Zatím poslední standardizací je DOM level 3 z roku 2004 (15). 

Javascript je skriptovací jazyk, který se dnes používá jako nedílná součást každého 

dynamického webu. Jednotlivé skripty jsou součástí kódu webu a provádějí se na straně 

klienta. Patří mezi objektově orientované jazyky a je beztypový, tedy není zde nutnost 

přiřazovat proměnným jejich typ. Mezi jeho možnosti patří:  

 Celkové řízení vzhledu dokumentu – dokáže pracovat jak s HTML prvky, tak  

i s CSS, kdy umí přiřazovat jednotlivým prvkům styly. Prvky se tak mohou 

měnit v reakci na uživatelův dotaz.  

 Práce s prohlížečem – funkce jako otevření nového okna, zavření okna, cookies, 

zobrazování zpráv a další. 

 Interaktivita – dokáže reagovat na požadavky uživatele díky tzv. events, jako je 

např. přejetí myší (hover), kliknutí (onClick), opuštění prvku (onMouseOut) atd. 

 Formuláře – jedna z jeho nejsilnějších funkcí. Čtení a zápis hodnot z formuláře, 

které se používají hlavně pro kontrolu správnosti zadaných údajů. Mohou 

uživatele informovat ještě před odesláním formuláře o správnosti zadaných 

údajů. Samozřejmě je zde nutnost mít validaci ošetřenou i na straně serveru, 

protože JavaScript lze zakázat v prohlížeči a v tom případě žádná validace  

na straně klienta neproběhne (16, str. 7 - 11). 

Jeho nevýhodou je jakákoliv nemožnost zabezpečit přístup na server, a to je dáno tím, 

že je jeho kód zobrazován přímo uživateli a lze ho tedy jednoduše měnit. JavaScript je 

vždy jako součást HTML, takže nelze naprogramovat samostatnou aplikaci  

(17, str. 15 - 16).  

2.4.4 PHP 

„PHP je hypertextový preprocesor, který na serveru interpretuje stránky HTML 

s vlastními příkazy před jejich odesláním ke klientovi (obvykle je jím webový prohlížeč). 
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To znamená, že PHP umožňuje vkládat vlastní skripty (krátké úseky kódu, ale i celé 

programy) přímo do hypertextových stránek.“ (18, str. 15) 

Jazyk PHP vznikl za účelem rozšíření dynamičnosti HTML stránek. Jednotlivé skripty 

jsou zpracovávány přímo na serveru, není proto nutné vyžadovat od prohlížeče moduly 

nebo pluginy pro zpracování skriptu. Vše řeší na straně serveru interpret jazyka PHP, 

který je součástí nainstalovaného PHP serveru. Ten v momentě, kdy uživatel zadá 

požadavek na zobrazení dokumentu, najde skript umístěný na stránce, vykoná ho  

a uživateli, respektive prohlížeči, pošle výslednou HTML stránku a tu zobrazí. PHP kód 

musí být samozřejmě řádně označen, to znamená, že musí mít označení jak pro začátek, 

tak i pro konec skriptu (19, str. 85). 

Zpracování PHP skriptů na serveru má mnoho výhod jako jsou např.: 

 Nenáročnost na hardware a software klienta – jelikož vše probíhá na serveru, 

nemusí probíhat na straně klienta žádné složité výpočty nebo zpracování 

složitých rozsáhlých skriptů.  

 Zabezpečení – lze dosáhnout lepší a účinnější zabezpečenosti. 

 Ochrana zdrojových dokumentů – klient se nemůže dostat ke zdrojovým kódům 

na serveru, vše je interpretováno a server zasílá pouze výsledky skriptu. 

 Nižší datový objem – posílá se jen výsledek, ne kompletní skript. U skriptů 

zpracovávaných klientem se skript zobrazí i ve zdrojovém kódu. 

 Interakce s dalšími webovými aplikacemi a službami (18, str. 16). 

Provádění skriptu na serveru má i své nevýhody: 

 Větší požadavky na výkon serveru. 

 Nedokáže dynamicky reagovat na uživatelské požadavky - např. stisk klávesy 

nebo myši apod. Pro tyto situace se používají jazyky zpracovávané přímo  

u klienta, např. JavaScript (18, str. 16). 

Nejnovější verze, tedy PHP 5, přináší oproti předešlým verzím např. nové objektově 

orientované funkce, které jsou velkým usnadněním při tvorbě rozsáhlejších programů, 

zvýšení zabezpečenosti kódu vůči tzv. exceptions, funkce pro úpravu XML, nové 

databázové rozhraní mysqli a další (20, str. 29). 
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2.4.5 Relační databáze a MySQL 

„Systém pro správu relačních databází (RDBMS, Relation Database Management 

System) je nepostradatelným nástrojem v mnoha prostředcích, od spíše tradičního 

využívání v obchodním, výzkumném či výukovém kontextu, až k novějším aplikacím,  

jako jsou vyspělé prohledávací stroje na internetu.“ (21, str. 12) 

MySQL byl poprvé vydán v roce 1995. Software se stal během velmi krátké doby velice 

oblíbeným a jeho tvůrci se rozhodli využít tohoto potenciálu. Tento databázový systém 

se stal populárním nejen díky tomu, že se jedná o open-source řešení, tedy je k dispozici 

zdarma, ale především kvůli jeho rychlosti a škálovatelnosti. Mezi jeho největší výhody 

a přednosti patří zejména (22, str. 503):  

 Rychlost – vývojáři prohlašují, že je to nejrychlejší databázový software  

na světě. 

 Snadné používání a cena – systém je zdarma a oproti velkým komerčním 

systémům nabízí opravdu jednoduchou správu a konfiguraci celého 

databázového systému. K dispozici je i kompletní specifikace na webu výrobce. 

 Přístupnost a použití – k databázi lze přistupovat pomocí sítě z jakéhokoliv 

rozhraní nebo pomocí aplikací, které podporují Open Database Connectivity.  

 Zabezpečení – vynikající zabezpečenost prostřednictvím SSL (Secure Socket 

Layer) a systému řízení přístupu. 

 Přenositelnost – systém se dá rozběhnout prakticky na jakémkoli systému 

počínaje UNIXem a jeho variantami až po systémy Windows od Microsoftu. 

 Uživatelé – díky obrovské komunitě uživatelů je tento systém velmi dobře 

aktualizovaný a v případě výskytu nějaké chyby v systému je téměř ihned  

po oznámení řešena tvůrci (21, str. 14 - 15). 

V roce 2003 vyšla verze MySQL 4 a znamenala obrovský pokrok. Oproti předešlým 

verzím byl k této standardně přidán InnoDB, skladování dotazů a vložený server 

MySQL. V roce 2005 pak vyšla verze MySQL 5. To, co bylo u prvních verzí jako 

nevýhoda, se s příchodem této verze změnilo. Vývojáři implementovali mnoho nových 

funkcí jako například kompletní podporu cizích klíčů, uložené procedury a triggery  

(22, str. 506 - 507). 
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Co je to vlastně databáze? Databáze je kompletní soubor údajů a nástrojů, které slouží 

pro manipulaci s daty a jejich správu. V praxi se využívají dva základní typy databází, 

a to operační a analytické. Operační databáze slouží především ke každodenní práci 

s daty, jako je sběr, aktualizace a správa. Data ukládaná do databáze jsou dynamická  

a odráží aktuální stav. Oproti tomu analytické databáze ukládají data staticky,  

což znamená, že se nemění, ale pouze se přidávají nové. Tyto data jsou historicky  

a časově závislá, a využívají se k provádění různých analýz, kdy z dat lze dostat 

statistické údaje, trendy a podobně (23, str. 21). 

V případě databázového systému se jedná o systém řízení báze dat a databází, a dělíme 

jej na relační, které jsou nejpoužívanější, hierarchické a objektové databázové systémy 

(24, str. 45). 

„Relační databáze je definována jako soubor nástrojů pro efektivní a spolehlivé 

ukládání údajů a pro manipulaci s těmito údaji.“ (24, str. 46) 

Relace znamenají vztah mezi jednotlivými tabulkami databáze neboli entitami. Tento 

vztah definuje, jak jsou tabulky svázány, a určuje tzv. kardinalitu. Maximální 

kardinalita určuje nejvyšší počet instancí jedné entity, které jsou sdruženy s entitou  

na druhém konci tohoto vztahu. Minimální zase nejmenší počet (25, str. 41 - 42). 

2.4.6 Šablonovací systém Smarty 

Smarty je v dnešní době nejspíše nejpopulárnější šablonovací stroj dodávaný zdarma 

pod licencí GNU, čímž je zajištěna velká podpora, modifikace a flexibilita celého stroje. 

Šablonovací stroj je systém, který pomáhá oddělit logiku aplikace od její prezenční 

logiky. Jednoduše řečeno tak oddělíme zdrojový PHP kód, který nám zprostředkuje 

proměnné a funkce pro šablonu, kde je voláme a tvoříme prezentační neboli výstupní 

část. Tím, že zdrojový kód PHP, je psaný do oddělených souborů a může být použit  

pro několik šablon, zabraňuje duplicitě v kódu a v případě změny nebo údržby je 

jednodušeji editovatelný na jednom místě. Na těchto oddělených souborech lze poté 

pracovat nezávisle. Smarty nabízí několik významných vylepšení a funkcí jako jsou: 

 Jednoduchost – díky tomu, že Smarty je velmi jednoduchý jazyk, dokáže ho 

používat i uživatel neovládající programování, jako je např. designer webu. 
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 Kompilace – velice vyspělý kompilační systém, který dokáže rozpoznat změnu 

v šabloně a až poté ji teprve zkompilovat. 

 Cachování – velké možnosti v oblasti cachování, kdy se šablony ukládají  

do souboru a poté jsou z nich načítány. Lze určit velikost cache, nastavit dobu 

životnosti apod. 

 Konfigurovatelnost a rozšiřitelnost – Smarty byl navržen tak, aby byl co nejvíce 

flexibilní a dobře konfigurovatelný. Díky zabudovaným metodám a atributům 

lze přizpůsobovat jeho chování. 

 Zabezpečení – díky odděleným souborům zdrojového kódu a šablon je docílena 

vysoká zabezpečenost jak ze strany serveru, tak ze strany designerů webu  

a jiných uživatelů (22, str. 405 - 408). 

Smarty využívá jisté logické vrstvy i v šablonách. Je to způsobeno tím, že by některé 

části kódu musely být zapsány pomocí velmi složitých řešení, a proto návrháři 

implementovali jistou zjednodušenou logiku, která tyto problémy řeší (22, str. 412).  

2.4.7 Webhosting 

Webhosting je nedílnou součástí každého webu, e-mailu a vše, co funguje na internetu. 

Pronájmem určitého místa dostáváme prostor, kam nahrajeme své webové stránky. 

V rámci pronájmu této služby se volí hosting dle několika parametrů, jako jsou velikost 

diskového pole, zálohování dat, podpora, objem přenesených dat, e-mail a samozřejmě 

podpora technologií. K tomu, aby se uživatel dostal na toto vymezené místo, tedy web 

popř. e-shop, je třeba zakoupit doménové jméno, které je s ním přímo svázáno. 

V dnešní době máme k dispozici několik typů hostingů: 

 Webhosting – klasický hosting s vymezenými parametry. Běží a sdílí prostředky 

s ostatními hostingy. 

 Virtuální servery – lze pronajmout velký kus serveru, kde běží samostatně celý 

systém. Prostředky jsou méně sdílené. 

 Dedikované servery – nejvýkonnější řešení. Pronajmutí celého serveru.  

 Serverhosting/serverhousing – pronajmutí místa se síťovou infrastrukturou, kam 

umístíme náš vlastní server (26). 
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3. Analýza požadavků a možností 

Analytická část je zaměřena na celkovou analýzu společnosti. Ta je provedena  

na základě konzultací se zadavatelem prostřednictvím popisu a SWOT analýzy. 

Obsahem této části je také nástin možných řešení zaměřených především  

na open-source systémy, které jsou na základě vlastní analýzy zhodnoceny, a z nichž je 

vybráno nejvhodnější řešení pro internetový obchod. 

3.1 Charakteristika firmy 

Zadavatel a majitel e-shopu, pan Tomáš Liebscher, dále jen majitel, podniká  

na živnostenský list jako neplátce DPH od roku 2012. Oblastí podnikání je distribuce  

a prodej elektronických cigaret a naplní do novinových stánků a prodejen s tabákem. 

Má na starosti veškeré činnosti spojené s naskladněním a expedicí zboží, řízení 

objednávek, marketing, kontakt se zákazníkem a dodavateli. Všechny tyto procesy 

v rámci možností zvládá sám, a proto nejsou potřeba žádní zaměstnanci. Postupem času 

by chtěl rozšířit svoji firmu o několik zaměstnanců, kteří by se starali  

o chod a provoz internetového obchodu. Majitel nemá žádné zkušenosti s tvorbou webu, 

má pouze velmi slabé zkušenosti s provozováním menšího e-shopu. Má přesnou 

představu o tom, co by měl elektronický obchod splňovat a jaké by měl mít funkce. 

Celý projekt je limitován náklady, které by měly být co nejnižší, a také samotnými 

požadavky na funkčnost celého elektronického obchodu. 

3.2 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání, tedy i tím, na co se bude elektronický obchod zaměřovat, jsou 

značkové elektronické cigarety a jejich příslušenství. Majitel neuvažuje o jiném 

způsobu prodeje než prostřednictvím elektronického obchodu, takže tento prostředek 

prodeje musí být velmi efektivní. Nabízí a prodává pouze kvalitní ověřené značkové 

cigarety jako např. JoyTech, Ritchy, dále pak kvalitní ověřené náplně - liquidy jako jsou 

značky Dekang, Liqua Ritchy, JoyTech a v neposlední řadě náhradní díly a příslušenství 

jako jsou náhradní baterie, atomizéry, pouzdra, nabíječky atd. Cílem je nabídnout jen 

kvalitní zboží, protože se na trhu vyskytuje spousta neznačkových a dokonce  

i nebezpečných výrobků, které jsou napodobeninami těch kvalitnějších.  
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3.3 Konkurence firmy 

V současné době se na trhu vyskytuje velký počet konkurenčních společností. S rostoucí 

popularitou e-cigaret se prodej začíná rozšiřovat také do supermarketů a prodejen 

s elektronikou. Tito prodejci nabízejí ve většině případů velmi levné nekvalitní  

e-cigarety nebo e-cigarety na jednorázové použití. Nemají ani kompletní nabídku  

e-liquidů neboli náplní, pouze omezenou nebo žádnou. Největšími prodejci e-cigaret 

nadále zůstávají společnosti, jež mají elektronický obchod. Jedním z největších je server 

VaseCigareta.cz nebo KingSmoking.cz provozující kromě e-shopu i několik kamenných 

prodejen po České republice. 

3.4 Dodavatelé 

Velkoobchodní prodeje zajišťuje většina provozovatelů obchodů na internetu. Firma 

disponuje již několika stálými dodavateli, ale žádný z nich není vyhovující pro nově 

vznikající e-shop, a proto bylo nutné zajistit nového. Jako hlavní dodavatel pro e-shop 

byla vybrána společnost Valmont Trading s.r.o., která provozuje velkoobchodní prodej 

a je jedním z největších dodavatelů v ČR. Jako jediná splňuje kritéria pro zásobování  

e-shopu. K dispozici dává kompletní XML feedy s produkty obsahující fotografie 

produktů, detailní popisy, kategorie a další materiály od výrobců elektronických cigaret 

a náplní. Jednou z nejvýhodnějších nabídek oproti konkurenci je velkoobchodní cena. 

Ta je velmi přívětivá a při stanovení ceny na průměrnou maloobchodní cenu se marže 

pohybují mezi 40 – 50 %. Není zde ani žádné omezení na minimální částku objednávky 

z velkoobchodu a zásilky jsou expedovány téměř okamžitě ještě ten samý den. 

3.5 Požadavky na internetový obchod 

Jak už bylo jednou zmíněno, elektronický obchod bude jediným prostředkem prodeje. 

Základním očekáváním po marketingové stránce jsou vysoké obraty a zisky,  

a v budoucnu se zařadit mezi největší prodejce elektronických cigaret na internetu. 

Z tohoto hlediska celý úspěch záleží na kvalitním provedení celého prodejního systému 

a zvolení správné cesty a postupu v oblasti marketingu a reklamy. Mezi hlavní 

požadavky patří zejména následující: 

 jednoduchý, moderní a funkční design 

 rychlý a funkční obchod pro pohodlné nakupování 
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 jednoduchá orientace v obchodu (přehledné kategorie a uspořádání prvků) 

 rozdělení produktů do kategorií dle typu 

 vyhledávání v produktech a článcích na webu 

 kontakt se zákazníkem prostřednictvím kontaktního formuláře, newsletteru  

a sociálních sítí 

Obchod bude fungovat jako model B2C – business to customers, tedy prodej  

přímo koncovým zákazníkům. Vzhledem k velkému počtu zaregistrovaných  

doménových jmen, a tedy zabraných názvů, jsme vycházeli z jedné z volných,  

a to mojeelektronickacigareta.cz. I když se může zdát, že url adresa je příliš dlouhá, je 

tu velký předpoklad dobrého umístění v prohlížečích vzhledem k tomu, že obsahuje 

klíčové slovo elektronická cigareta, tedy jedno z hlavních, na které se web bude 

optimalizovat. Na celý projekt je vyhrazeno necelých 10 000 Kč, které musí pokrýt 

náklady na celé vytvoření e-shopu a jeho spuštění. Proto bude brán ohled na levnější 

řešení typu open-source systému, které bude dle požadavků upraveno. 

Cílovou skupinou zákazníků jsou lidé od 18 do 50 let a více. Tato skupina je zvolena 

z důvodu největšího počtu kuřáků v populaci jak u mužů, tak u žen. Vyplývá  

to z průzkumu Státního zdravotního úřadu z roku 2011, kdy bylo zjištěno, že 29,1 % 

české populace v rozmezí 15 – 64 let se považuje za kuřáky. To samozřejmě 

neznamená, že bychom své produkty nabízeli jen kuřákům. Vzhledem k tomu,  

že e-cigarety nejsou zdraví škodlivé, chceme tyto produkty nabídnout široké veřejnosti.  

To bude i jedním z hlavních cílů nového e-shopu, protože jen 10 % dotázaných 

v průzkumu v roce 2011 zkusilo elektronickou cigaretu a z toho 8,5 % právě jednou 

(27). 

3.6 SWOT analýza 

K celkovému zhodnocení firmy jsem zvolil SWOT analýzu k identifikaci silných  

a slabých stránek, tedy vnitřního prostředí, a dále pak příležitostí a hrozeb,  

tedy vnějšího prostředí působícího na firmu. Tato analýza byla konzultována  

a připravena přímo s majitelem. Její výsledky shrnuje tabulka 3. 
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3.6.1 Silné stránky (Strenghts) 

Jednou z nejsilnějších stránek firmy je její know-how v oblasti elektronických cigaret  

a jejich servisu, který nabízí jak záruční, tak pozáruční. Tyto znalosti a schopnosti 

budou zúročeny a použity i v novém e-shopu, kde vznikne poradna k používání  

a výběru elektronické cigarety. Firma si zakládá na prodeji jen těch nejkvalitnějších 

produktů a nabízí služby jako je poradenství a již zmiňovaný servis. Co se týče 

skladových zásob, je k dispozici dostatečná kapacita skladu a zásob v něm. Vzhledem 

k parametrům zboží není třeba vlastnit velký sklad. Firma si za dobu svého krátkého 

působení vybudovala velice dobré jméno u svých zákazníků a má i své stálé zákazníky, 

kteří jistě uvítají možnost nakoupit vše online z domova. 

3.6.2 Slabé stránky (Weaknesses) 

Co se týče slabých stránek, firma nemá žádné zaměstnance a je problém sehnat takové, 

kteří rozumějí dané problematice. V případě rozšíření o nové zaměstnance je třeba 

uspořádat školení, kde bude objasněna problematika elektronických cigaret a všeho 

kolem nich. Vzhledem k nedostatku financí, které zdržují aktuální růst firmy, je 

problém i ve financování e-shopu. Nedostatek financí kvůli dlouhodobějšímu špatnému 

hospodaření tak ohrožuje celý projekt prodeje na internetu. V oblasti marketingu  

a především internetového marketingu má firma velké nedostatky, což může vést nejen 

k špatnému vedení e-shopu, ale i celé firmy. 

3.6.3 Příležitosti (Opportunities) 

Jednoznačnou příležitostí je stále rostoucí počet nových zákazníků. To zapříčiňuje,  

že elektronické cigarety se stále více dostávají do povědomí široké veřejnosti.  

E-cigarety nakupují především kuřáci, ale stále častěji vzhledem k nezávadnosti i lidé, 

kteří normálně nekouří. V budoucnu je v plánu rozšíření o další nové druhy zboží,  

a to hlavně nové typy a značky e-cigaret a náplní. S tím je spojeno i rozšíření firmy 

především o nový e-shop a služby jako poradna, servis a kompletní databáze produktů. 

V nabídce je i několik jedinečných produktů, které má na internetu jen velmi malé 

množství prodejců, a samozřejmě i jedinečné služby, jako je online poradna a pozáruční 

servis. Nové technologie v oblasti e-cigaret přibývají velmi rychlým tempem a firma se 

snaží tyto novinky nabízet mezi prvními. Jednou z hlavních příležitostí je rozšíření 

prodeje o prodej na internetu. Tímto krokem chce firma více proniknout na trh 
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s elektronickými cigaretami a stát se jedním z největších prodejců e-cigaret a náplní 

v České republice. 

3.6.4 Hrozby (Threats) 

Firmu i celou oblast prodeje e-cigaret nejvíce ohrožují legislativní změny. Stále častěji 

se mluví o zavedení spotřební daně i na tyto produkty, což by znamenalo velký propad 

prodeje e-cigaret. Nejde pouze o spotřební daň, ale například i nutnost mít v rámci 

živnostenského listu nejen živnost volnou, ale i vázanou, a mít dozor oprávněné osoby 

působící v oboru chemie, jež bude provádět kontrolu prodávaných náplní do e-cigaret. 

V poslední době je rozšiřována distribuce a prodej e-cigaret i do supermarketů  

a obchodů s elektronikou. To samozřejmě vede k tomu, že se musí snižovat ceny  

e-cigaret, a především k úbytku zákazníků, kteří by si je jinak koupili na internetu, 

protože doposud to byl nejdostupnější způsob, jak e-cigaretu nebo náplně získat. 

Tab. 3: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 

Pomocné Škodlivé 

V
n

it
řn

í 
p

ro
st

ře
d

n
í Silné stránky: 

 Know-how 

  Kvalitní produkty a služby 

 Skladové zásoby 

 Dobré jméno u zákazníků 

 Stálý zákazníci 

Slabé stránky: 

 Nedostatek odborných 

zaměstnanců 

 Finance 

 Marketing 

V
n

ěj
ší

 p
ro

st
ře

d
í 

Příležitosti:  

 Rostoucí počet zákazníků 

 Rozšiřování nabídky produktů a 

služeb 

 Jedinečnost, některých výrobků a 

služeb 

 Nové technologie 

 Rozšíření prodeje o e-shop 

Hrozby: 

 Legislativní změny 

 Vstup nové konkurence na trh 

 Rozšiřující se prodej e-cigaret 
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3.7 Možnosti pořízení elektronického obchodu 

V oblasti elektronických obchodů a jejich pořízení je na výběr z několika možností, jak 

obchod získat. V zásadě se dělí na tři hlavní kategorie, a to pronájem e-shopu, e-shop  

na míru (krabicové řešení) a open-source řešení. Sem lze zařadit i e-shopy, které se dají 

pořídit zdarma, ale v zásadě nejsou vhodné pro větší prodej, protože mají velmi 

omezené možnosti. Hodí se spíše k nenáročnému prodeji několika málo produktů (28). 

3.7.1 Pronájem e-shopu 

Dnes je jednou z nejoblíbenějších variant pronajmout si plnohodnotný obchod  

u poskytovatele, kterých existuje na českém internetu hned několik. Celý systém 

spočívá v tom, že je k dispozici vlastní prostor a administrace, kde je několik základních 

šablon, široké možnosti nastavení a celý e-shop si uživatel tzv. „nakliká“. Platí se zde  

za měsíční pronájem a cena se odvíjí od různých parametrů. V zásadě je to počet 

produktů v obchodě, počet modulů, tedy různé rozšiřující funkce a podobně, dále pak 

počet e-mailů, počet uživatelů, tedy správců e-shopu a třeba i technická podpora, která 

není u všech tarifů brána jako standard. Toto řešení má i své nevýhody, především 

nemožnost individuálních řešení a úprav ve funkčnosti. V případě zakoupení levnější 

varianty tarifu také omezenost ve funkcích (28). 

3.7.2 E-shop na míru 

Na trhu se pohybuje spousta softwarových a web-developerských firem, jež nabízejí 

vytvoření takového e-shopu na míru. Většinou se jedná o individuální systémy 

jednotlivých firem, na kterých se pak e-shop vytvoří. Tento obchod je vytvářen na míru 

zákazníkovi dle jeho potřeb, není tedy omezen nějakým tarifem apod. Ve výsledku  

se může jednat o drahé řešení, ale při porovnání cen a velikosti e-shopu může být 

nakonec velmi ekonomicky výhodné. Dodavatelská firma e-shop vytvoří a samozřejmě 

se bude starat o jeho technické zázemí a o správné fungovaní. Při vyšších nárocích na 

funkčnost e-shopu může jeho vytvoření trvat delší dobu (28). 

3.7.3 Open-source řešení 

Stále populárnějším řešením pro vytvoření elektronického obchodu jsou open-source 

systémy. Jejich možnosti a schopnosti se s časem vývoje velmi zdokonalily a dnes  
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na nich lze postavit opravdu úspěšný menší a středně velký obchod. Jsou to systémy 

vyvinuté a nabízené pod open-source licencí, takže za jejich užívání není třeba platit. 

Jsou navrženy tak, aby byly co nejvíce škálovatelné a pokryly co nejvíce potřeb 

uživatelů (29). 

Kvalita open-source systému se může odvíjet od několika faktorů. Může to být počet  

e-shopů, které běží na jednotlivých systémech, počet uživatelů nebo třeba počet 

rozšiřujících modulů. Základem je systém postavený na programovacím jazyce PHP, 

jenž tvoří jádro, a jednotlivé funkce jsou tvořeny moduly. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o open-source řešení, lze tyto moduly programovat a doplňovat tak systém o další 

funkčnosti. Celý obchod se stáhne, naistaluje a nakonfiguruje. V instalaci obchodu jsou 

už defaultně nastavené všechny moduly nezbytné k prodávání a uživatel dostává 

v podstatě okamžitě funkční obchod. Ohledně konfigurace jde nejčastěji o nadefinování 

české lokalizace, jako jsou daňové sazby, doprava, platební způsoby, kontaktní údaje  

a další (30).  

Co se týče upravitelnosti celého obchodu, jako je např. změna layoutu webu, funkčnosti 

a podobně, vyžadují tyto změny jistou znalost jazyků jako HTML, CSS a PHP,  

a to v případě zásahu do kódů jednotlivých modulů a šablon. Jisté znalosti však 

vyžaduje již samotná instalace, kdy je třeba vytvořit prázdnou databázi a nainstalovat 

PHP a MySQL server, nebo můžeme rovnou instalovat na hosting, kde jsou tyto funkce 

již nastaveny. Asi nejčastější úpravou obchodu je změna samotného vzhledu. 

K dispozici jsou šablony zdarma, které ovšem nejsou příliš kvalitní. Další možností je 

koupě placené šablony nebo vytvoření na zakázku. Množství placených šablon se opět 

liší od typu zvoleného řešení. V případě modulů nabízí každý systém jak moduly 

zdarma pokrývající základní funkce, tak rozšiřující moduly, které lze zakoupit. 

Samozřejmostí je i možnost vytvoření modulu na zakázku (31).  

V následující tabulce 4 jsou uvedeny hlavní výhody a nevýhody open-source řešení: 
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Tab. 4: Výhody a nevýhody open-source systémů (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.8 Porovnání open-source řešení 

V dnešní době je na internetu k dispozici množství open-source řešení, které lze využít 

k vybudování kvalitního prodejního systému. Do tohoto porovnání jsem na začátku 

zahrnul několik systémů na základě průzkumu z února roku 2013, jenž byl zveřejněn na 

serveru tomrobertshaw.net,je možné vidět zastoupení nejpoužívanějších e-commerce 

systémů. Tento průzkum byl proveden na základě údajů ze serveru Alexa.com, který 

dává k dispozici seznam jednoho milionu nejnavštěvovanějších url adres. Výstup 

průzkumu ukazuje graf 3. 

 

Graf 3: Most popular eCommerce Software (Zdroj: 32) 
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Čísla v grafu na obr. 1 znamenají počty e-shopů fungujících na uvedených systémech. 

Může se však jednat o nepřesná čísla, protože zdroj obsahuje jen url adresy největších 

webových portálů. Tyto výsledky nám však jasně ukazují přibližné podíly jednotlivých 

systémů na trhu. 

Na základě těchto informací se zaměřuji na výběr plnohodnotných systémů, které jsou 

zdarma, mají českou podporu (komunitní web), jsou aktualizovány a vydávány nové 

verze. Zaměřuji se také na počet e-shopů, které jsou postaveny na konkrétním systému, 

počtu uživatelů, počtu modulů a různých rozšíření dostupných zdarma.  

Dále jsem vycházel z článků jak na webech jednotlivých řešení, tak i z nezávislých 

článků se zaměřením na obor e-commerce a použil jsem i výsledky ocenění Open 

source awards společnosti Pact Publishing, jež každoročně oceňuje nejlepší open-source 

řešení. Od roku 2010, kdy byla přidána kategorie Open Source E-Commerce 

Application Award, uděluje ceny i nejlepším open-source e-commerce systémům (33).  

Výběr byl zúžen na prvních 6 nejpoužívanějších e-commerce systémů, protože ostatní 

nedosahují ani na hodnotu 2000 spuštěných e-shopů. Následující graf 4 se zaměřuje  

na vyhledávanost jednotlivých výrazů v rámci České republiky na stránkách 

google.com od roku 2006 až po současnost. Můžeme zde vidět enormní úbytek dotazů 

směřujících na Zencart, OsCommerce, Magento a také Virtuemart. Naopak enormní 

nárůst vyhledávanosti lze vidět u systému Prestashop. Mírný nárůst pak u systému 

OpenCart. 

 

Graf 4: Vývoj objemu vyhledávání open-source systémů v letech 2006 - 2013 (Zdroj: 34) 
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Z těchto šesti dále nebyl vybrán Zencart, u kterého v posledních letech velmi vázne 

podpora a nové verze se vydávají jen výjimečně, kdy za posledních 7 let vyšly jen 3. 

ZenCart a stejně tak i OsCommerce mají velmi nevyhovující a zastaralé řešení celého  

e-shopu, administrace a vykazují téměř nulovou vyhledávanost v České republice (35). 

VirtueMart přesto, že je velice oblíbeným obchodem, nebyl vybrán, a to především 

z důvodu, že funguje jako nadstavba redakčního open-source systému Joomla, který 

není primárně určen jako e-shopové řešení (36). Dalším velkým proti je i slabé rozšíření 

v ČR. Byly tedy vybrány 3 systémy, které splňují veškeré požadavky a jsou jimi: 

 Prestashop 

 OpenCart 

 Magento 

Těmto třem systémům se budu nadále věnovat, popisovat a porovnávat je v určitých 

bodech na základě získaných informací a především vlastní analýzou, tedy 

nainstalováním a prověřením jejich možností. 

3.8.1 Prestashop 

Prestashop vznikl v roce 2007 ve Francii a v dnešní době je nejdynamičtěji se rozvíjející 

open-source řešení na trhu jak u nás, tak ve světě. Každých 20 sekund se stáhne z webu 

další nová kopie tohoto systému a na internetu již funguje celkově více než 130 000 

aktivních e-shopů a je rozšířen do 150 zemí světa. Ke stáhnutí je aktuálně 51 

jazykových mutací včetně kompletního překladu do češtiny. Prestashop je založený na 

šablonovacím systému Smarty a je distribuován pod open-source licencí. Je určen 

především pro menší a středně velká e-commerce řešení a nabízí funkce 

plnohodnotného e-shopu. Díky obrovské komunitě, která se aktuálně pohybuje okolo 

450 000 uživatelů, je tento systém velice dobře udržován a jeho vývoj jde rychle 

kupředu. Od doby, kdy vyšla jeho první verze 1.0, prošel velkou řadou modernizací a 

úprav. Následovaly verze 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a dále 1.4.9, která se řadí mezi neúspěšnější a 

především nejstabilnější. V roce 2012 vyšla zatím nejnovější verze 1.5 (30). 

Práce na verzi 1.5 započaly již v roce 2011. Verze 1.5 nabízí velmi rozšířené možnosti 

oproti předchozím verzím: 
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 Multistore – pod jednou administrací lze spravovat více obchodů s rozdílnými 

doménovými jmény. Pro každý obchod lze nadefinovat odlišné nastavení  

a možnosti. 

 Cenová pravidla – díky novému rozhraní lze snadno přiřazovat košíku cenová 

pravidla. Ty lze přiřazovat jak samotným produktům, tak i pro kategorie, 

výrobce nebo samotné zákazníky a skupiny zákazníků. 

 Nové modulové API – pozměněná struktura API v modulech. Přináší 

zjednodušenou a efektivnější práci při vývoji nových modulů. Díky novým 

možnostem lze automaticky kontrolovat aktuálnost jednotlivých modulů 

v administraci. 

 Přepsané jádro – cílem je přiblížit jádro k MVC (Model View Controler) 

architektuře, která usnadňuje další vývoj. 

 Redesign administrace – šablona a design administrace byly kompletně 

změněny. Nyní je se dá lépe editovat a přizpůsobovat každému uživateli. 

 Vylepšená editace v administraci – nyní lze jednoduše editovat jak vytvořené 

objednávky, tak i košíky zákazníků. 

 Stahování produktů – vylepšené rozhraní pro produkty, které jsou stáhnutelné 

jako např. video, mp3, dokumenty a další. 

 Nové funkce jako řízení skladu, dodavatelské objednávky, vrácení zboží  

a dalších 656 vylepšení. 

 Výrazné zlepšení výkonu celého systému (37). 

V roce 2010 a 2011 vyhrál Prestashop první cenu za nejlepší open-source e-commerce 

systém, kterou každoročně uděluje server Packt Publishing (33). 

3.8.2 Opencart 

Opencart vznikl v roce 2008 ve Velké Británii. Je šířen jako open-source pod licencí 

GNU Public license. Celý systém je naprogramován v PHP na architektuře CMV/L 

(controller-model-view/language), což z něj dělá systém velice snadný na úpravy a další 

vývoj. Je především určen pro menší až středně veliké internetové obchody. Oproti 

konkurenci nabízí hlavně jednoduchost, přehledný kód, rychlost a jednoduchou správu 

obchodu. Naopak ztrácí v menším množství funkcí a omezenějších možnostech 

nastavení celého e-shopu (38). 
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Aktuálně je tento systém přeložen do 18 jazyků, mezi kterými nechybí ani čeština  

nebo slovenština. Pro tento systém je k dispozici více než 8520 rozšíření  

a z toho 2430 jsou moduly ke stažení zdarma. Oproti Prestashopu nenabízí nic 

ojedinělého, co se týče funkcí, jmenujme například tyto:  

 Multistore - lze spravovat více obchodů pod různými doménovými jmény 

z jedné administrace. 

 Platební brány – lze používat více než 14 platebních systémů jako je PayPal, 

Moneybookers a další. 

 Způsoby dodání – nabízí moduly pro několik typů dodání přizpůsobených přímo 

přepravním společnostem. 

 SEO optimalizace – kompletní editace a udržovaní SEO informací, jako jsou 

produkty, obsahové stránky, kategorie apod. 

 Reporty – díky reportům lze sledovat veškeré informace o kompletním chodu 

obchodu. Zaznamenává se vše ohledně objednávek, produktů, zákazníků. 

 B2B – systém podporuje model B2B. Zákazníci mohou být přiřazováni  

do skupin a skupinám speciální ceny a možnosti, jako jsou třeba skupinové slevy 

a jiné (39). 

3.8.3 Magento 

E-shopový systém Magento byl poprvé vydán v roce 2007. Je založen na PHP Zend 

Frameworku a EAV architektuře databáze, díky čemuž je velmi modulární. Systém se 

stal hned po svém vzniku a vydání jedním z nejrychleji se rozvíjejících a mezi 

konkurenčními systémy má celosvětově 23% zastoupení. Převážná část z těchto webů 

funguje v USA. Přesto ale nabízí velké množství jazykových mutací, mezi kterými 

nechybí ani čeština (40). 

Magento není zcela ryze open-source systém, ale jsou k dispozici i placené verze,  

a to verze GO, která je určena středním e-shopům, a Enterprise, která díky svým 

funkcím může být použita k výstavbě rozsáhlého internetového obchodu. Verze 

Comunnity je ke stažení zdarma a obsahuje většinu funkcí potřebnou pro fungovaní 

malého e-shopu. Díky nabídce placených verzí však postrádá Community oproti 

konkurenčním open-source systémům spoustu důležitých funkcí, jako je: zabezpečení, 
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technická podpora, výkon a stabilita, rozšířené možnosti katalogu a CMS, celostránkové 

cachování a další. Tvůrci tak chtějí motivovat k zakoupení placené verze (41).  

3.8.4 Porovnání parametrů open-source systémů 

V následující tabulce 5 porovnávám tři vybrané open-source systémy. Tabulku jsem 

sestavil na základě vlastní analýzy, tedy nainstalováním, nastavením a vyzkoušením 

jednotlivých systémů, a dále na základě informací z webových portálů těchto řešení. 

Tab. 5: Srovnání vybraných open-source systémů (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Prestashop OpenCart 
Magento 

(Community) 

Platforma 

MVC 

architektura / 

Smarty, PHP 

PHP, CMV/L 

architektura 

PHP Zend 

Framework 

(MVC) 

Systémové požadavky 
PHP 5.1+, 

MySQL 5.0+ 

PHP 5.2+, 

MySQL 5.0+ 

PHP 5.2+, 

MySQL 5.0+ 

Zabezpečení SSL SSL SSL - modul 

Multistore Ano Ano Ano 

Čeština Ano Ano Ano 

Produkty Neomezeně Neomezeně Neomezeně 

Rozměry a váha produktu Ano Ano Váha 

Kombinace produktu Ano Ano Ne 

Atributy produktů Ano Ano Ano 

Stavy skladových zásob Ano Ano Ano 

Podobné produkty Ne Ne Ano 

Slevy Ano Ano Ano 

Výrobci Ano Ano Ano 

Dodavatelé Ano Ne Ne 

Řízení skladu Ano Ne Ne 

Skladové zásoby/Přehled Ano/Ano Ano/Ne Ano/Ne 

Dodavatelské objednávky Ano Ne Ne 

Nastavení statistik Ano Ne Ne 

Zákazníci Ano Ano Ano 

Skupiny zákazníků Ano Ano Ano 

B2B Ano Ano Ano 

Dopravci Ano Ano - moduly Ano 
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Doprava dle ceny Ano Ne - placený modul Ano 

Doprava dle hmotnosti Ano Ne - placený modul Ano 

Objednávky Ano Ano Ano 

Stavy objednávek Ano Ano Ano 

Dobropisy Ano Ne Ne 

Faktury Ano Ano Ano 

Vrácení zboží Ano Ano - částečně Ano 

Slevové kupóny Ano Ano Ano 

Platební brány 
PayPal, PayU, 

hiPay a dalších 10 

PayPal, PayPoint, 

MoneyBookers a 

dalších 11 

PayPal, 

MoneyBookers 

Ostatní       

Velikosti obrázků Ano Ano Ne - modul 

CMS Ano Ano-modul Ano - částečně 

Newslettery/Odesílání/Typ Ano/Mod./Mod. Ano/Ano/HTML Ano/Ano/HTML 

Ankety Modul Modul Ano 

Kontakt na prodejny Ano Ne Ne 

Účty zaměstnanců Ano Ano Ne 

Oprávnění Ano Ano Ano 

Správa sql Ano Ne Ne 

Import/export CSV Ano/modul modul/modul Ano 

Cache Ano Ano - modul Ano - částečně 

 

Jak lze vidět, všechny tři systémy obsahují téměř všechny důležité a hlavní funkce. 

Některé doplňkové funkce lze doinstalovat za pomoci modulů. Systém Magento, jak 

jsem již uváděl, postrádá některé důležité funkce nebo je nabízí, ale jen částečně a spíše 

se u něj dočkáme jen těch nezbytně nutných. OpenCart už je na tom o něco lépe. Díky 

jeho rozšířením lze vybudovat téměř dostačující obchod a pohodlně ho spravovat a řídit. 

Jeho možnosti nastavení jsou však omezené. Nejlépe vybaveným systémem je  

pak PrestaShop. Jeho velmi moderní zpracování nabízí velké množství jak 

zabudovaných funkcí, tak rozšiřujících modulů. Práce a nastavení bylo velmi intuitivní 

a téměř u každé položky nabízel nesčetné možnosti konfigurace. Toto řešení bylo 

vybráno jako nejoptimálnější pro vytvoření internetového obchodu. 
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4. Návrh vlastních řešení 

Část Návrh vlastních řešení se zabývá výhradně ukázkou a popisem některých řešení  

a změn učiněných oproti původní naistalované verzi PrestaShopu. Nezaobírá se instalací 

a nastavením systému, které je více méně intuitivní. U vytvořených řešení je popsán 

jejich hlavní smysl a funkcionalita.  

4.1 Výběr open-source řešení 

Jak bylo již nastíněno v analytické části, z několika open-source systémů jsem zvolil, 

který by byl vhodný jako internetový obchod. Dle porovnání jednotlivých řešení byl 

vybrán systém PrestaShop. Tento systém převyšoval ostatní řešení především v jeho 

modularitě, škálovatelnosti a téměř neomezených úpravách. K vytvoření celého 

obchodu je použita verze 1.5.1. Pracovat budu se základní instalací PrestaShopu a s jeho 

základní šablonou. Vzhledem k určitým požadavkům bude systém, respektive layout, 

kompletně redesignován, změněno umístění některých bloků a individuálně upraveny 

šablony systému. Kromě nastavení administrace bude třeba zasáhnout i do kódu 

některých používaných modulů a vytvořit nezbytná řešení pro prodej, která systém 

neumožňuje. 

4.2 Grafický návrh e-shopu 

Grafický design internetového obchodu byl navrhován tak, aby vyhověl zadávacím 

kritériím, tedy byl jednoduchý, moderní a funkční. Dále byl brán velký ohled  

na rozložení jednotlivých prvků na stránce tak, aby byly lehce ovladatelné a uživatel 

měl přehled o informacích a celém průběhu nákupu. Po stránce rozložení je web 

rozdělen na záhlaví, tělo neboli obsah webu, a zápatí.  

4.2.1 Záhlaví webu 

Do záhlaví jsou umístěny veškeré nejdůležitější ovládací a informační prvky webu. 

Celý tento blok tvoří logo internetového obchodu, odkaz pro přihlášení, grafická 

upoutávka a informační blok s moduly košíku, newsletteru a vyhledávání na webu. 

Výslednou podobu záhlaví lze vidět na obrázku 1. 
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Obr. 1: Grafické zpracování hlavičky webu (Zdroj: vlastní zpracování) 

4.2.2 Tělo webu 

Tělo webu je rozděleno na dvě části, na levý sloupec a hlavní obsahovou část. V levém 

sloupci jsou umístěny kategorie, informace, uživatelský panel (po přihlášení) a mohou 

zde být další upoutávky nebo ovládací prvky. V hlavní části se zobrazuje obsah 

konkrétní aktivní kategorie, na úvodní stránce pak úvodní text a výpis zboží, které  

e-shop doporučuje. Výslednou podobu těla webu lze vidět na obrázku 2. 

 

Obr. 2: Grafické zpracování obsahu webu (Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.2.3 Zápatí webu 

Zápatí webu má převážně informační charakter. Je zde umístěn kontakt s telefonním 

číslem a odkaz na kontaktní formulář, který přesměrovává do sekce kontakt. Dalším 

prvkem jsou rychlé odkazy na zákaznický účet a odkazy na informační kategorie  

a kategorie o zboží, jako jsou slevy, nejprodávanější nebo nové zboží. Samozřejmostí je 

i připojení na sociální síť Facebook prostřednictvím nakonfigurovaného boxu  

"líbí se mi" a odkazu na Facebookovou stránku. Zápatí webu ukazuje obrázku 3. 

 

Obr. 3: Grafické zpracování patičky webu (Zdroj: vlastní zpracování) 

4.3 Registrace zákazníka 

Registrace zákazníků je velmi důležitým prvkem každého internetového obchodu  

a dává jak provozovateli, tak zákazníkovi lepší přehled a více informací. V případě 

tohoto systému je to historie objednávek, faktury, oblíbené produkty, předdefinované 

osobní údaje a adresy. Lze se také snadněji identifikovat prostřednictvím kontaktního 

formuláře. Pro prodejce to může být například identifikování stálých zákazníků, 

věrnostní programy a další. V rámci e-shopu Moje elektronická cigareta je registrace 

nutná především k zajištění a ověření věku kupujícího, protože prodej e-cigaret je pouze 

osobám starším 18ti let. 

4.3.1 Osobní údaje 

Registrační formulář pro nové zákazníky je přeorganizován oproti původní verzi,  

a to tak, aby registrace probíhala rychle a bez vyplňování zbytečných náležitostí. 

Součástí registrace je i vyplnění adresy, která je pak použita při objednávce. Tuto adresu 

je později možné změnit nebo nadefinovat novou. Kromě adresy zákazník také vyplňuje 

jméno, příjmení, e-mail, na základě kterého se pak přihlašuje, heslo, datum narození, 

telefon a zda se chce přihlásit k odběru novinek. 
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Ze zdrojového kódu registračního formuláře bylo odstraněno pole titul neboli pohlaví, 

mobilní a pevné telefonní číslo, které bylo nahrazeno jedním číslem a zadáno  

jako povinné, dále odstranění volby zasílání novinek od našich partnerů, komentář  

a pole pro další adresu. Poslední změnou oproti původní verzi formuláře je standardně 

zaškrtnuté tlačítko pro příjem newsletteru. Tento krok má za úkol přimět zákazníka 

využívat newsletteru a zajistit snadněji jeho přihlášení. 

4.3.2 Ověření věku kupujícího 

Prodej elektronických cigaret provází řada legislativních omezení. Mezi ně patří  

i prodej tabákových výrobků a cigaret osobám starším 18ti let. Tato omezení definuje 

Protikuřácký zákon 379/2005, Sb. a Novela protikuřáckého zákona číslo 305/2009 Sb. 

platná od 1.7.2010. Vzhledem k těmto omezením je třeba co nejdůkladněji zajistit, aby 

se zásilka nedostala do rukou kupujícímu, kterému ještě nebylo 18 let. Zajištění těchto 

pravidel vyžadovalo několik změn v e-shopu. Prvním krokem bylo upozornění, které je 

umístěno na hlavní stránce a je napsáno tučným písmem. Znění tohoto upozornění je 

následující:  

„Nákup elektronických cigaret a e-liquidů je umožněn pouze osobám starším 18ti let  

a je podmíněn registrací bez výjimky. V případě, že vznikne při předání zboží 

pochybnost o tom, že je zákazník starší 18ti let, nebude mu zboží dodáno.“ 

Dále bylo upozornění uveřejněno i v obchodních podmínkách, tedy v hlavním 

dokumentu definujícím pravidla prodeje e-shopu. Veškerý prodej na webu je na základě 

registrace, u které je vyžadován věk zákazníka. Není možné nakoupit bez registrace,  

i když by tento způsob prodeje zřejmě zvýšil počet potencionálních zákazníků. 

Zadávání věku v PrestaShopu je volitelnou položkou a není tedy vyžadována 

pro registraci. Tuto položku však lze velmi jednoduše upravit tak, aby byla povinná pro 

vyplnění. Hlavní úpravou je nadefinování tohoto pole jako povinného v souboru 

Customer.php, a to následujícím způsobem:  

public static $definition = array( 

  'fields' => array( 

  'birthday' => array('type' => self::TYPE_DATE, 'validate' => 

  'isBirthDate', 'required' => true) 

  ), 

); 
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Již nadefinované proměnné birthday byl nastaven parametr ‚required‘ s hodnotou true. 

Takto snadno se v systému dají měnit i další pole na základě definovaných nebo 

vlastních funkcí a parametrů.  

Další ověření věku a zabránění v přístupu mladistvých k tabákovým výrobkům jsou 

řešena mimo elektronický obchod.  

4.4 Objednávkový proces 

Celý objednávkový proces je koncipován tak, aby zákazníkovi umožnil co 

nejjednodušší a co možná nejrychlejší objednání vybraného zboží. V rámci možností 

systému PrestaShop je rozdělen do 4-5 kroků. První krok objednávky začíná již 

v košíku, kde zákazník může vidět veškeré informace o zboží, které si do něj vložil, 

 a to jak množství, tak i celkovou cenu za zboží. Dalším krokem je přihlášení. 

V případě, že zákazník přihlášen již je, tento krok se ignoruje, a zákazník je rovnou 

přesměrován na další. Pokud není přihlášen, je vyzván k tomu, aby se buď přihlásil  

nebo zaregistroval. Dalším krokem je výběr fakturační a dodací adresy, kde si zákazník 

vybírá z již předem vytvořených pojmenovaných adres nebo si může vytvořit novou. 

Předposledním krokem je výběr dopravy a posledním je výběr způsobu platby. V tomto 

pátém kroku po zvolení výběru platby proběhne sumarizace celého nákupu a následně 

dotaz na odeslání objednávky. V sumarizaci je zahrnuta celková cena za produkty, 

platba za přepravu zboží a poplatek za platbu v případě dobírky. Po potvrzení tlačítkem 

„Potvrdit objednávku“ se dokončí proces objednávky. Zákazníkovi se poté odešle  

e-mail s rekapitulací objednávky a případně pokyny k zaplacení.  

4.4.1 Stavy objednávky 

Stavy objednávek a s nimi související zasílání e-mailů zákazníkům bylo nutné zcela 

pozměnit, aby odpovídaly požadavkům a potřebám provozovatele. PrestaShop 

umožňuje vytvářet tyto stavy a přidělovat jim např. e-mailové šablony nebo akce, jako 

je zobrazení faktury, uzavření objednávky apod. Stavy objednávek byly rozděleny dle 

typů plateb na stavy pro bankovní převod a pro dobírku. V případě vytvoření 

objednávky se automaticky odešle e-mail s rekapitulací celé objednávky a označí se 

jako nevyřízená. Toto už standardně systém umí a provádí automaticky. Další krok 

závisí na zvolené platbě. Příslušný pracovník, který objednávku vyřizuje, musí 
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dohlédnout na správně přiřazený stav. V případě objednávky na dobírku jsou stavy 

následující: 

 Připravuje se – v případě, že pracovník začne objednávku vyřizovat, přidělí  

jí stav připravuje se. V tu chvíli se začnou ze skladu vydávat jednotlivé položky 

objednávky a probíhá zabalení a příprava k expedici. Zákazníkovi se přidělením 

tohoto stavu odešle e-mail se zprávou, že se jeho objednávka připravuje. Dále je 

mu zobrazena faktura v systému. 

 Odesláno – tento stav je poslední a používá se v momentě, kdy je zásilka 

předána přepravci. S tím souvisí i přidělení sledovacího kódu zásilky, který se 

v případě, že je k dispozici, vepíše do pole v detailu objednávky. Zákazníkovi 

pak přijde mail s informacemi o odeslané objednávce a sledovacím odkazem. 

Systém umožňuje definování adresy pro sledování a číslo se poté do této adresy 

doplňuje automaticky za zástupný znak „@“, který je obsažen v adrese. 

Zákazník tak dostane kompletní adresu, kdy stačí jen kliknout a dostane se na 

web dopravce, kde je již předvyplněné číslo pro sledování zásilky. 

Objednávka s platbou přes bankovní účet má svá jistá specifika v tom, že používá ještě 

další stav a e-mail. Mimo rekapitulaci objednávky jako u předchozího kroku se zasílají 

e-mailem ještě pokyny k platbě, a to číslo účtu, variabilní symbol, který je stejný jako 

číslo objednávky, a částka k zaplacení. Po zaregistrování této platby na účtu, pracovník 

přidělí objednávce stav zaplaceno a objednávka se v tu chvíli začne vyřizovat. Dalším 

krokem je stav odesláno, u kterého je postup stejný jako u dobírky. 

4.4.2 Košík 

Košík byl oproti standardní verzi graficky upraven, aby byl přehledný a zobrazoval 

důležité informace. Zobrazuje se obrázek produktu, název, kód, jednotková cena, počet 

ks, cena celkem a tlačítko pro odstranění produktu z košíku. U jednotkové ceny se navíc 

zobrazuje v případě slevy i částka, o kterou se cena ponížila. Množství lze měnit 

tlačítky plus, kdy se množství přidává, nebo mínus, kdy se ubírá. Lze také přímo 

editovat samotné pole a vepsat požadované množství, které se aktualizuje po opuštění 

tohoto prvku. Celý košík uzavírá souhrnné sečtení všech položek a výpočet celkové 

ceny. Vzhledem k tomu, že provozovatel e-shopu je neplátcem DPH, byly ze šablony 

košíku odstraněny veškeré informace týkající se výpočtu DPH a ceny bez DPH.  
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K dispozici je i blok košíku umístěný v hlavičce. Ten informuje zákazníka o počtech 

kusů zboží, které do něj vložil, a celkové ceně. Oba košíky využívají technologii AJAX. 

Tato funkce je standardně dostupná díky modulu Košík v PrestaShopu. Díky ní se  

po přidání produktu do košíku neobnovuje celá stránka, ale pouze produkt pomocí 

animace přejede do košíku. Stejně tak jakákoliv operace v košíku, jako například 

přidání množství nebo výmaz produktu, je takto řešena a není třeba obnovení stránky. 

Díky tomu je nakupování pohodlnější a hlavně rychlejší. 

4.5 Produkty 

Evidence a zobrazování produktů je jednou z hlavních a nejdůležitějších funkcí 

internetového obchodu. Pro kvalitní prezentaci výrobků bylo nutné výpis těchto 

produktů přeorganizovat a pozměnit tak, aby odpovídal požadavkům pro prodej. Důraz 

byl kladen na velké a kvalitní obrázky jednotlivých produktů, detailní popis a zobrazení 

cen. Kromě zobrazované konečné ceny s DPH bylo nutné dle požadavků provozovatele 

zobrazovat i běžnou cenu a rozdíl těchto částek jak v peněžních jednotkách, tak 

procentuálně. 

4.5.1 Kombinace produktů 

Díky kombinacím produktů, které v PrestaShopu lze jednoduše zapnout, jde nabízet 

produkty, které vyžadují před zakoupením specifikaci parametrů. V případě 

elektronických cigaret to jsou e-liquidy neboli náplně, jež jsou prodávány v několika 

variantách. U tohoto typu zboží lze navolit objem, tedy 10 a 30 ml, a také sílu nikotinu, 

která je 0 – 24 mg. Vzhledem k velkým možnostem kombinací jednotlivých produktů 

by nebylo dobré mít každou variantu vedenou jako samostatný produkt. V kategoriích 

by to znamenalo vedení několika set náplní a vedlo by to k nepřehlednosti. Kombinace 

se v této chvíli stávají velmi dobrým pomocníkem, díky kterému lze produkt vést jako 

jeden, ale s různými variantami. Vytvořením základního produktu, kterému se 

nadefinují jeho všechny parametry, jako je cena, obrázek, výrobce a podobně, se dále 

vytvoří v tomto produktu jeho kombinace. Kombinace je založena na nadefinování další 

varianty tohoto produktu tak, že se definují především jeho rozdíly oproti standardnímu. 

Lze definovat téměř veškeré parametry, které mají vliv na cenu výsledné objednávky, 

jako je velkoobchodní cena, navýšení ceny, snížení ceny, hmotnost, nebo další 

parametry jako zvolení jiného obrázku, kódu zboží, datumu dostupnosti nebo třeba 
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výběru defaultní kombinace, pod kterou se bude produkt zobrazovat. Výběr těchto 

variant je na základě atributů, jež se u kombinace také nastavují. Její hodnoty lze 

nastavit předem a poté pouze přidělit tu správnou. V případě e-liquidů je to objem 

miligramů nikotinu, tedy hodnoty 0, 6, 9, 11, 12, 16, 18, 24 mg, a hodnoty objemu 10  

a 30 ml. Každé kombinaci je pak přiřazena jak miligramová hodnota, tak i objem. Styl 

zobrazení přepínače je obsažen v nastavení atributu a je možné nastavit přepínač nebo 

roletové menu.  

Výpis a změna těchto produktů na straně webu jsou prováděny JavaScriptem vždy, když 

se vybere jiná varianta. Spolu s cenou se mění další nadefinované rozdílné parametry. 

Samozřejmostí je i změna URL adresy a v případě odkazu na tento produkt lze odkázat 

přímo na určitou variantu produktu.  

4.5.2 Zavedení běžné ceny 

Záměr v zobrazování běžné ceny je ten, že má zákazníka informovat, kolik nákupem 

právě v tomto obchodu ušetří oproti konkurenčním obchodům. Tyto běžné ceny se 

aktualizují v denních a u některých výrobků týdenních intervalech. Mají poukazovat  

na to, že zákazník dobře nakoupil a ušetřil oproti jiným, dražším prodejcům. Mimo 

běžné ceny se jako doplněk má zobrazovat celková ušetřená částka. Tato částka  

je vyjádřena jak v peněžních jednotkách, tedy korunách, tak i v procentech. Systém 

PrestaShop postrádá možnost vytvoření si vlastního pole pro evidenci této ceny 

v administraci a není ani možné řešit tuto funkcionalitu v rámci modulu, který by si 

měnil fungování systémových prvků. Proto je nutné cenu přidat ručně, a to jak novým 

sloupcem do několika tabulek databáze, tak i změnou několika PHP, JS a tpl souborů.  

Pro tuto novou cenu je nejprve nutné vytvořit ji jako sloupec normal_price, tedy běžná 

cena, v databázi s datovým typem decimal(20,6). Sloupec musí být přidán v tabulkách 

ps_product, ps_product_attribute, ps_product_attribute_shop a ps_product_shop.  

Pro zajištění správného fungování vyžaduje toto řešení zejména definování proměnné 

normal_price, její předání do několika funkcí jako je uložení, načtení a validace. 

Pro administraci je nutné upravit soubor AdminProductController.php ve funkci 

processProductAttribute(), kde je přidána podmínka kontrolující, zda se hodnota 

změnila. V případě, že ne vrací hodnotu null. Dále se provádí načtení hodnoty atributu 
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normal_price jako parametr do funkce addCombinationEntity() a celá tato funkce vrací 

proměnné id atributů produktu: 

$id_product_attribute = $product->addCombinationEntity( 

Tools::getValue('attribute_normal_price')); 

Poslední úpravou v tomto souboru je doplnění proměnné do cyklu pro výpis seznamu 

jednotlivých atributů kombinací. 

public function renderListAttributes($product, $currency){ 

  foreach ($combinations as $k => $combination){ 

    $comb_array[$combination['id_product_attribute']]['normal_price']= 

    $combination['normal_price']; 

  } 

} 

Dalším souborem pro doplnění je Product.php, kde se definuje proměnná normal_price: 

public $normal_price = 0; 

'normal_price' => array('type' => self::TYPE_FLOAT, 'shop' => true, 

'validate' => 'isPrice'), 

Proměnná normal_price se definuje jako typ float a validuje se pomocí funkce isPrice, 

která vrací true nebo false v případě, že se nejedná o cenu. Tato definice proměnné se 

dále používá i v souboru combinations.php. Dále je třeba předat tuto proměnnou jako 

parametr několika funkcím: 

 addProductAttribute(normal_price),  

 addAttribute(normal_price),  

 addCombinationEntity(normal_price),  

 updateProductAttribute(normal_price), 

 updateAttribute(normal_price) 

Funkce updateAttribute navíc nastavuje atributy kombinacím, a proto je nutné přidat 

tuto proměnou do tohoto pole a nastavit kombinaci hodnotu běžné ceny: 

$combination->setFieldsToUpdate(array( 

  'normal_price' => !is_null($normal_price) 

)); 

$combination->normal_price = (float)$normal_price; 

Toto přiřazení je použito i u funkce addAttribute(). Poslední úpravou v tomto souboru je 

přidání do funkce getAttributesGroups(), kde za pomocí SQL dotazu select jsou 

vybírány atributy z databáze dosazením sloupce normal_price. Zobrazení pole pro 
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zadání ceny je vytvořeno v šablone combination.tpl a price.tpl (viz příloha 6 a 7). Nyní 

je připraveno k používání vše kromě výpisu do šablony. Ten je proveden v souboru 

ProductController.php, ve kterém se definuje výpočet hodnot běžné ceny: 

$normal_price = $this->product->normal_price; 

$price=$this->product->getPrice(Product::$_taxCalculationMethod == 

PS_TAX_INC, false); 

Výpočet ušetřené částky v korunách a v procentech: 

$you_save_percent=abs((round(($price*100)/$normal_price))-100);   

$you_save = $normal_price-$price;   

Tyto proměnné jsou dále předány šabloně pro výpis produktu. Výpis těchto cen 

proběhne pouze po načtení stránky s produktem, v případě, že je zvolena jiná 

kombinace, je zapotřebí upravit JavaScriptový soubor, jenž mění zobrazované hodnoty 

cen. Tyto proměnné se tedy definují k ostatním proměnným předávaným JavaScriptu  

a dále do cyklu foreach, ve kterém se volá funkce addCombination(), předávající 

hodnotu běžné ceny pro každou kombinaci. Nyní v souboru product.js je nutné předat 

funkci addCombination() hodnotu normal_price. Pro případ, že vybraná kombinace 

nemá nastavenou hodnotu běžné ceny, použije se výchozí hodnota produktu. Tato 

podmínka je vložena do funkce findCombination(), která slouží pro identifikaci 

kombinace nebo její změny na stránce. Podmínka vypadá následovně: 

if (combinations[combination]['normal_price']) 

  selectedCombination['normal_price'] = 

  combinations[combination]['normal_price']; 

else 

  selectedCombination['normal_price'] = normal_price; 

Poslední úpravou je opět výpočet jednotlivých hodnot, jejich doplnění a změna  

na stránce pomocí JavaScriptu: 

youSavePercent=Math.abs((Math.round((ourPrice*100)/normalPrice))-100);   

var youSave = normalPrice-ourPrice; 

youSave=formatCurrency(youSave, currencyFormat, currencySign, 

currencyBlank); 

normalPrice=formatCurrency(normalPrice, currencyFormat, currencySign, 

currencyBlank); 

Výsledný blok s cenou po nastylování, jak vypadá na stránce, lze vidět na obrázku 4. 
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Obr. 4: Detail produktu – zobrazení běžné ceny a položky ušetříte (Zdroj: vlastní zpracování) 

4.5.3 Import běžné ceny 

Součástí PrestaShopu je i import produktů a kombinací. Aby se daly správně 

naimportovat všechny atributy kombinací, a tedy i běžná cena, je zapotřebí upravit 

soubor pro import AdminImportController.php (viz příloha 8). Vzhledem k tomu,  

že u definování běžné ceny v předchozí kapitole byly učiněny kroky pro komplexní 

fungování tohoto pole v rámci kombinací, je následující úprava velmi jednoduchá  

a spočívá v definování proměnné normal_price a načtení její hodnoty. Dále je 

provedeno definování do seznamu hodnot pro produkty a kombinace, jež je možné 

naimportovat, jejich výchozích hodnot v případě chybějící hodnoty, a to ve funkci 

construct. Pro kontrolu vstupní hodnoty do databáze je do funkce attributeImport() 

přidáno nahrazení desetinné čárky za tečku za pomoci php funkce str_replace, která 

zaručí správný formát ceny. Doplněním proměnné běžné ceny do vstupního parametru 

funkce updateAttribute() a do funkce addCombinationEntity() se provede uložení  

a aktualizace atributu běžné ceny.  

4.5.4 Oblíbené produkty 

Na základě registrace mohou zákazníci využívat funkci Oblíbené produkty, a to velmi 

jednoduchým způsobem. Ikonka „Přidat produkt do oblíbených“ se objeví u každého 

produktu v jeho detailu vždy, když je uživatel přihlášen. Kliknutím na tuto ikonu se 

uživateli přidá produkt do seznamu oblíbených. Seznam těchto produktů nalezne každý 

registrovaný uživatel ve svém účtu. Je to velmi výhodný způsob, jak sledovat určité 

zboží a jeho oblíbenost u zákazníků, kterým dává tu výhodu, že takovýmto označením 

jej pro příště nemusí složitě vyhledávat. 
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4.6 Faktury 

Každý plnohodnotný e-commerce systém by měl nabízet funkci generování faktur. 

Jinak tomu není ani u systému PrestaShop. Ten nabízí kromě faktur také dodací listy  

a dobropisy. U jednotlivých stavů objednávky se nastavuje, zda se má vygenerovat 

faktura či nikoliv. Lze ji také generovat v detailu objednávky prostřednictvím tlačítka. 

Faktury musí obsahovat určité náležitosti definované zákonem dané země. Vzhledem 

k tomu, že PrestaShop není český systém a vzniká ve Francii, je jasné, že faktury nejsou 

dle českých pravidel a zákonů. Faktury jsou téměř nepoužitelné, protože obsahují velmi 

málo povinných údajů. Tyto dokumenty bylo tedy nutné kompletně upravit tak,  

aby splňovaly legislativní požadavky. Vzhledem k tomu, že majitel je neplátce DPH, 

bude výsledný dokument upraven pro potřeby tohoto typu podnikání. Faktura by tedy 

měla obsahovat tyto zákonem definované náležitosti: 

 Označení dokladu 

 Dodavatel, kdo fakturu vydal – jméno, adresa, IČ 

 Odběratel, kdo fakturu přijal – jméno (název firmy), adresa, IČ 

 Datum vydání a datum splatnosti 

 Položky faktury 

 Fakturovaná peněžní částka 

 Zmínka o zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku (42). 

Toto jsou pravidla dle §11 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který definuje 

náležitosti faktury. Systém bylo tedy nutné rozšířit o modul doplňující fakturační údaje, 

které se nedají vést v administraci, a kompletní změnu faktury. 

4.6.1 Modul doplňující fakturační údaje 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, faktury musí obsahovat údaje o dodavateli,  

a to především jeho jméno, příjmení, adresu, IČ , popřípadě i DIČ. Z nepovinných je to 

např. telefon, e-mail. V systému je k dispozici zadávání všech těchto kontaktních 

informací, chybí zde však pole pro zadání jména, příjmení a údajů IČ a DIČ. Aby se 

tyto údaje mohly editovat z administrace, je nutné vytvořit modul. Základ modulu tvoří 

adresář a obsahuje 3 soubory index.php, obsahující informace o cache modulu, 

config.xml, definující informace o modulu a hlavní soubor nazev_modulu.php. Kostra 
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tohoto souboru se skládá z několika základních pojmenovaných funkcí, které lze 

upravovat dle potřeby. Samotný modul začíná definováním třídy se stejným názvem jak 

modulu, tak adresáře. Dále pak definováním pro jakou modulovou třídu je tento modul 

rozšířením. Definováním tohoto rozšíření zdědí všechny metody a atributy dané 

modulové třídy. Funkce construct() zavádějící modul obsahuje základní informace o 

modulu a jeho umístění v kategoriích modulů. Definuje proměnné a jejich umístění 

v databázi, v tomto případě v tabulce configuration. Po vykonání této funkce je modul 

k dispozici v nabídce PrestaShopu. Kompletní funkce vypadá následovně: 

class Invoices extends Module 

{ 

  private $username; 

  private $ico; 

  private $dic; 

  public function __construct() 

  { 

    $this->name = 'Invoices'; 

    $this->tab = 'billing_invoicing'; 

    $this->version = '1.5.4'; 

    $this->author = 'Lukas Liebscher'; 

    $this->need_instance = 1; 

    $config = Configuration::getMultiple(array('USER_NAME', 

'USER_ICO', 'USER_DIC')); 

    $this->username=$config['USER_NAME']; 

    $this->ico=$config['USER_ICO'];  

    $this->dic=$config['USER_DIC']; 

    parent::__construct(); 

    $this->displayName = $this->l('Contact info for invoices'); 

    $this->description = $this->l('Contact info for invoices'); 

  } 

Instalaci na základě těchto informací provede standardní instalační a odinstalační 

funkce (viz příloha 3). Prostřednictvím validační funkce se kontrolují vstupní data z 

formuláře, především jejich délka. U jména je to 40 znaků, u DIČ maximálně 12 znaků 

a IČ je omezeno na 8 znaků a navíc se ověřuje, zda jsou skutečně zadávány čísla.  

private function _postValidation() 

{ 

  $errors = array(); 

  if (Tools::isSubmit('btnSubmit')) 

  { 

    if (ereg('[^0-9]',Tools::getValue('USER_ICO'))) 

      $errors[] = $this->l('ICO must be a number!'); 

    if (strlen(Tools::getValue('USER_NAME')) > 40) 

      $errors[] = $this->l('Name must have max 30 characters!'); 

    if (strlen(Tools::getValue('USER_ICO')) > 8) 

      $errors[] = $this->l('ICO must have max 8 characters!'); 

    if (strlen(Tools::getValue('USER_DIC')) > 12) 
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      $errors[] = $this->l('DIC must have max 12 characters!'); 

  } 

  if (count($errors)) 

  { 

    $this->_html .= $this->displayError(implode('<br />', $errors)); 

      return false; 

  } 

  return true; 

}  

Funkce _postProcess, která se vykonává v případě, že validace proběhla úspěšně. 

Ukládá jednotlivé hodnoty do databáze a přitom odstraňuje HTML a PHP značky 

z textu pomocí předdefinované fukce safeOutput(), proti případným útokům. Dále jsou 

hodnoty načítány do proměnných, a ty pak vypisovány v polích formuláře. 

private function _postProcess() 

{ 

  if (Tools::isSubmit('btnSubmit')) 

  {  

    Configuration::updateValue('USER_NAME', 

    Tools::getValue('USER_NAME')); 

    $this->username=Tools::safeOutput(Tools::getValue('USER_NAME')); 

    Configuration::updateValue('USER_ICO', 

    Tools::getValue('USER_ICO'));  

    $this->ico=Tools::safeOutput(Tools::getValue('USER_ICO')); 

    Configuration::updateValue('USER_DIC', 

    Tools::getValue('USER_DIC')); 

    $this->dic=Tools::safeOutput(Tools::getValue('USER_DIC'));  

    $this->_html .= '<div class="conf confirm"><img 

    src="../img/admin/ok.gif" alt="'.$this->l('OK').'" />'.$this- 

    >l('Saved').'</div>'; 

  } 

} 

Výsledné zobrazení modulu v administraci lze vidět na následujícím obrázku 5. 

 

Obr. 5: Modul doplňující informace pro fakturaci (Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.6.2 Šablona faktury 

Samotná faktura se skládá z několika šablon, a to hlavičky, patičky a těla faktury. 

Šablona header.tpl vypisuje logo a označení faktury, které je již nastaveno a funguje, 

stačí nahrát logo do administrace obchodu. Číslo faktury pak odpovídá číslu 

objednávky.  

Do šablony patičky, tedy footer.tpl, bylo nutné přidat informaci, kdo fakturu vystavil  

a v případě výběru platby dobírka zobrazit větu „Neplaťte, hrazeno dobírkou!“, protože 

se na faktuře objevují i informace o bankovní platbě. Pro zobrazení podmínky bylo 

nutné definovat jí v souboru HTMLTemplateinvoice.php ve funkci __construct(),  

a to následovně: 

if ($this->order->payment == 'Dobírka') 

  $this->how_pay = HTMLTemplateInvoice::l('Don´t pay, paid cash on 

  delivery!'); 

Pokud je vybraný typ platby dobírka, načte se do proměnné how_pay. Tuto proměnou je 

třeba dále uveřejnit v souboru HTMLTemplate.php nejdříve definováním této proměnné 

a následně do fuknce getFooter(): 

public $how_pay; 

public function getFooter() 

{ 

  $this->smarty->assign(array( 

    'username' => Configuration::get('USER_NAME'), 

    'how_pay' => $this->how_pay 

  )); 

} 

Do této funkce je přidán i řádek s načítáním jména, kdo fakturu vystavil. Toto jméno 

pochází z modulu doplňující fakturační údaje. 

Tělo faktury tvoří soubor invoice.tpl. Souborem zprostředkovávající proměnné pro tuto 

šablonu je HTMLTemplateinvoice.php. Aby se zobrazovaly všechny potřebné 

informace ve faktuře, je třeba je zde nadefinovat k ostatním. Jsou to především údaje, 

jako je jméno, IČ a DIČ, které jsou zadávány prostřednictvím modulu, dále pak e-mail, 

telefon, adresa, PSČ a město z kontaktu na obchod, dále pak číslo účtu a kód banky 

z modulu bankovní převod. Zmíněna je i informace o zapsání do živnostenského 

rejstříku a skutečnosti, že firma není plátcem DPH. 
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Všechny tyto informace jsou vypsány v šabloně faktury, tedy invoice.tpl, kde je nutné 

změnit celou část obsahující kontaktní údaje a adresy jak pro dodavatele, tak  

pro odběratele, platební informace a informace o objednávce, jako je datum vystavení  

a splatnosti. Stejně tak změnit tabulkovou šablonu na odpovídající přehledný tvar, který 

je na obrázku 6. 

 

Obr. 6: Faktura (Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.7 Shrnutí navrhovaných řešení 

Vybudováním internetového obchodu vzniká obrovská příležitost, jak rozšířit oblast 

svého podnikatelského působení. Je to především velký potenciál internetu, e-commerce 

a způsobu, jak své produkty nabídnout daleko většímu počtu uživatelů internetu. 

Navrhovaná řešení byla vytvářena a vybírána tak, aby umožnila jednoduchou správu  

i řízení obchodu, byla schopná generovat vysoké prodeje a rozšířila tak řady nových 

zákazníků.  

Výběrem open-source systému PrestaShop byly sníženy náklady na pořízení celého  

e-shopu. Systém zahrnuje kompletní prodejní řešení pro menší a střední podnikání a je 

plnohodnotným e-shopem s možností dalších rozšíření ať již prostřednictvím placených 

modulů, vývojem na zakázku nebo širokou nabídkou modulů zdarma. Grafický návrh 

obchodu byl vytvářen tak, aby co nejvíce zaujal a splňoval zadávající požadavky, 

kterými jsou například přehlednost a jednoduchost, a zároveň byl moderní a dokázal 

zaujmout co nejvíce potencionálních zákazníků. Co se produktů týče, byla zde využita 

jedna z mnoha důležitých funkcí systému, a to kombinace. Ty nabízejí velmi rychlou 

správu produktů a vnášejí do evidence přehlednost vzhledem k nespočtu různých 

kombinací určitých produktů. Zavedení běžné ceny k produktu a informace o ušetřené 

částce oproti jiným konkurenčním obchodům má za úkol informovat zákazníka, o kolik 

je výhodnější nákup právě v tomto e-shopu. Vzhledem k dobrým velkoobchodním 

cenám lze nabízet produkty za daleko nižší ceny než u konkurence. Proto je tento typ 

ceny potřebný a má informovat o této skutečnosti zákazníky. 

Pro správu objednávek byl vytvořen nový systém jejich stavů. Tento systém má za úkol 

oznámit zákazníkovi každý proces, který se děje po vytvoření objednávky v e-shopu. 

Zákazník tak má přesně přehled o tom, kdy přišla platba na účet, kdy se začala 

objednávka připravovat a kdy byla odeslána. Oznámení probíhá na základě e-mailu 

nebo ho lze sledovat v zákaznickém účtu. Velkým nedostatkem tohoto systému jsou 

faktury. Ty musely být upraveny tak, aby odpovídaly legislativním normám a aby na 

nich zákazník našel veškeré potřebné informace. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout internetový obchod pro prodej elektronických cigaret. 

Práce přináší přehled některých teoretických pojmů z oblasti e-commerce a samotných 

technologií používaných v tomto oboru. Na základě požadavků a potřeb k prodeji 

elektronických cigaret byla vybrána nejoptimálnější varianta internetového prodejního 

systému a vytvoření několika specifických řešení. 

V teoretické části se práce zaměřuje zejména na problematiku e-commerce a především 

stavu e-commerce v České republice. Součástí je i přehled teoretických pojmů 

týkajících se technologií používaných v oblasti e-shopů. Tato teorie přináší přehled  

o základních programovacích jazycích a dostupných technologiích. Teorie je především 

zaměřená na spojení s open-source systémy, které lze vytvořit pomocí vlastních sil. 

Analytická část je spojena s analýzou společnosti prostřednictvím popisu a SWOT 

analýzy. Druhá část je zaměřena na analýzu možných způsobů pořízení internetového 

obchodu, zejména na problematiku open-source systémů. Je zvoleno několik 

nejpoužívanějších systémů a z nich jsou vybrány tři, které jsou porovnány dle jejich 

parametrů a funkčností. Na základě tohoto porovnání je poté vybrán systém, na němž je 

postaven kompletní e-shop. 

Část návrhu vlastních řešení je věnována výhradně vlastním přínosům a změnám oproti 

původnímu systému PrestaShop. Vzhledem k tomu, že systém stačí pouze naistalovat  

a nakonfigurovat, jsou zde uvedena jen vlastní řešení, která byla aplikována na systém. 

Těchto řešení je hned několik a je to především redesign celého webu, layoutu a s tím 

související změna zobrazení v šablonách stránek, jako je seznam a detail produktu, 

objednávkový proces, uživatelský účet. Dále je to zavedení evidence a zobrazení běžné 

ceny do systému v rámci produktů a jejich kombinací, modul doplňující fakturační 

údaje a kompletní změna šablony faktury a výpisu jejich prvků. 

Tato práce především slouží jako návod pro správné fungování daného elektronického 

obchodu. Má přinést provozovateli jednoduchou správu a řízení celého obchodu  

za pomoci navrhnutých řešení. Stejně tak má přinést zákazníkům pohodlné nakupování, 

jednoduchost a přehlednost celého systému.  
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Přílohy 

Příloha 1: Modul doplňující fakturační údaje – index.php 

<?php          

  header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT"); 

  header("Last-Modified: ".gmdate("D, d M Y H:i:s")." GMT"); 

  header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); 

  header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 

  header("Pragma: no-cache"); 

  header("Location: ../"); 

  exit; 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Příloha 2: Modul doplňující fakturační údaje – config.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<module> 

  <name>Invoices</name> 

  <displayName><![CDATA[Contact info for invoices]]></displayName> 

  <version><![CDATA[1.5.4]]></version> 

  <description><![CDATA[Contact info for invoices]]></description> 

  <author><![CDATA[Lukas Liebscher]]></author> 

  <tab><![CDATA[billing_invoicing]]></tab> 

  <is_configurable>1</is_configurable> 

  <need_instance>1</need_instance> 

  <limited_countries></limited_countries> 

</module> 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Příloha 3: Modul doplňující fakturační údaje – instalační a odinstalační funkce 

public function uninstall() 

{ 

  if (!Configuration::deleteByName('USER_NAME') || 

  !Configuration::deleteByName('USER_ICO') || 

  !Configuration::deleteByName('USER_DIC') || !parent::uninstall()) 

    return false; 

  return true; 

} 

public function install() 

{ 

  if (parent::install() == false) 

    return false; 

  return true; 

} 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha 4: Modul doplňující fakturační údaje – validace, odeslání dat a zobrazení 

public function getContent() 

{ 

  $this->_html = '<h2>'.$this->displayName.'</h2>'; 

  if (!empty($_POST)){ 

    $this->_postValidation(); 

    if (!sizeof($this->_postErrors)) 

      $this->_postProcess(); 

    else 

      foreach ($this->_postErrors AS $err) 

        $this->_html .= '<div class="alert error">'. $err .'</div>'; 

    }  

    else  

      $this->_html .= '<br />'; 

    $this->_displayForm(); 

  return $this->_html; 

} 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Příloha 5: Modul doplňující fakturační údaje – zobrazení formuláře 

private function _displayForm() 

{ 

  $this->_html .='<form action="'.$_SERVER['REQUEST_URI'].'" 

  method="post"><fieldset>'; 

  $this->_html.=$this->l('Name:').'<input name="USER_NAME" 

  value="'.Tools::getValue('username', $this- 

  >username).'" /><br /> 

  '.$this->l('ICO:').'<input name="USER_ICO" 

  value="'. Tools::getValue('ico', $this->ico).'" /> 

  <br />'  

  .$this->l('DIC:').'<input name="USER_DIC" 

  value="'.Tools::getValue('dic', $this->dic).'" /> 

  <br />'  

  .'<input class="button" name="btnSubmit" value="'.$this- 

  >l('Save').'" type="submit" /></fieldset>'; 

  $this->_html .=' </form>'; 

} 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Příloha 6: Běžná cena – price.tpl 

<tr> 

  <td class="col-left"> 

    <label>{l s='Běžná cena:'}</label> 

  </td> 

  <td style="padding-bottom:5px;"> 

    {$currency->prefix}<input size="11" maxlength="14" 

    name="normal_price" id="normal_price" type="text" 

    value="{{toolsConvertPrice price=$product-> 

    normal_price}|string_format:'%.2f'}" onchange="this.value = 

    this.value.replace(/,/g, '.');" />{$currency->suffix} 
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    <p class="preference_description"> 

     {l s='Běžná cena u konkurence.'} 

    </p> 

  </td> 

</tr> 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Příloha 7: Běžná cena – combination.tpl 

<tr> 

  <td> 

    <label>{l s='Běžná cena:'}</label> 

  </td> 

  <td> 

    {if $currency->format % 2 != 0}{$currency->sign}{/if} 

    <input type="text" size="6"  name="attribute_normal_price" 

    id="attribute_normal_price" value="" onKeyUp="if  

    (isArrowKey(event)) return ;this.value =  

    this.value.replace(/,/g, '.');" /> 

    {if $currency->format % 2 == 0} {$currency->sign} {/if} 

    <span id="attribute_normal_price_blank"> 

      ({l s='leave blank if the price does not change'}) 

    </span> 

    <span style="display:none" id="attribute_normal_price_full"> 

      ({l s='Overrides wholesale price on "Information" tab'}) 

    </span> 

  </td> 

</tr> 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Příloha 8: Import běžné ceny 

public static $validators = array( 

'normal_price' => array('AdminImportController', 'getPrice') 

); 

switch ((int)Tools::getValue('entity')) 

{ 

  case $this->entities[$this->l('Combinations')]: 

    $this->available_fields = array( 

    'normal_price' => array('label' => $this->l('Normal price')) 

    ); 

    self::$default_values = array( 

    'normal_price' => 0 

    ); 

  break; 

  case $this->entities[$this->l('Products')]: 

    $this->available_fields = array( 

    'normal_price' => array('label' => $this->l('Normal price')) 

  break; 

} 
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$info['normal_price'] = str_replace(',', '.', $info['normal_price']); 

$product->updateAttribute( 

  (float)$info['normal_price'] 

); 

$id_product_attribute = $product->addCombinationEntity( 

  (float)$info['normal_price'] 

); 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Příloha 9: Administrace – seznam modulů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha 10: Administrace – detail produktu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha 11: E-shop – nákupní košík 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha 12: Stránka seznam produktů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha 13: Stránka detail produktu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

ix 

 

Příloha 14: Registrační formulář 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 


