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Abstrakt 

Práce se zaměřuje na komplexní řešení otázky elektronického obchodu pro 

společnost zabývající se prodejem stavebnin. Řeší otázky práce na skladu 

prostřednictvím vytvořeného programu, realizace internetových stránek, programové 

propojení, zásilkové služby a informuje o právních otázkách i otázkách elektronického 

obchodování jako takovém. 
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elektronický obchod, obchodování, stavebnictví, sklad, internetové stránky, 

logistika, legislativa 

 

 

Abstract 

My work aims to complexly solve the questions of electronic trading for a 

builders’ merchant. It solves the questions of stock control by using the created 

computer software also creation of internet sites, programme links, mal-order 

businesses and informs about the law questions as well as the questions of electronic 

commerce per se. 
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Úvod 

Rozvoj mnoha oblastí v lidské společnosti jde rychle kupředu. Stejně tak je tomu 

i v oblasti obchodování. Dnes už, při prodeji desítek druhu zboží, obyčejný kamenný 

obchod nestačí. Je přímo nutností vytvářet obchody elektronické, které postupem času 

dozajista vytlačí běžné kamenné obchody, jak je známe dnes. 

 Problém rychlého růstu obchodních možností nenechává chladnou ani oblast 

stavebnictví. Běžně již nalezneme na stránkách internetu možnosti koupi oblečení, 

elektroniky či jiných technických zařízení. Méně často zde nalezneme právě zmíněnou 

oblast stavebnictví. Navzdory všemu přece jen i tato oblast prochází změnami. Proto by 

bylo velkou škodou toho nevyužít. 

 Tato práce, by měla nastínit problematiku, která by nás mohla zaskočit, při 

realizování elektronického obchodu, konkrétně pro oblast stavebnin.  
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1 Systémové vyjádření problému 

Práce je zaměřená na prodejnu, která se zabývá prodejem stavebního materiálu a 

pomůcek, nebo-li zkráceně stavebniny. Především má pomoct této firmě dostat se na trh 

elektronického obchodu.  

 

Východiskem, pro mou práci, je stavební firma Daniel Přikryl – DAREK s.r.o. , 

která sídlí v areálu STS na ulici Křenišovská 591 ve Vikýřovicích.  

 

 

Obrázek 1 : Logo společnosti (Stavebniny Darek, 2007) 

 

 Při vzájemných konzultacích s majitelem firmy a zaměstnanci, byly nastoleny 

následující problémy, se kterými se firma potýkala a bylo nutné je řešit. Těmito 

problémy jsou : 

 

� nedostatečné zásobování z důvodu nepřehlednosti na skladě, 

� velká roztroušenost zboží ve skladu, 

� nepřesnosti při vypisování výdejek na skladě, 

� nedostačující propojenost skladu a řídícího centra (za pomoci vysílaček), 

� nedostatečná informovanost internetových stránek, 

� úplná absence elektronického obchodu. 

 

Firma prochází kompletními změnami. Tyto změny jsou důsledkem 

nevyhovujících a stísněních prostorů. Je to známka ekonomického růstu firmy. Firma se 

snaží modernizovat a posílit své postavení na trhu. Využít dostupných prostředků 

k dalšímu růstu a k tomu patří i vyřešení stávajících problémů. 
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2 Cíl práce 

Cílem této práce je vytvořit komplexní řešení elektronického obchodu              

pro fungující firmu, která se zabývá prodejem stavebnin, zkráceně  stavebniny. 

V této práci si kladu za cíl vyřešit otázky skladu a položek na skladu,  

zásobování a logistiky. Vyřeším otázku interakce skladu a řídícího centra. 

Popíšu elektronický obchod a základní druhy elektronického obchodu, základní 

právní normy, elektronickou smlouvu, právní postavení emailu a stručně popíšu 

elektronický podpis. 

Navrhnu dizajn a popíšu funkční vlastnosti programu pro práci ve skladu a pro 

informování řídícího centra. 

Vymezím podmínky, které musí splňovat internetové stránky určené               

pro elektronický obchod. Navrhnu dizajn internetových stránek a popíšu způsob 

nakupování. 

Práce poskytne stručné informace o elektronickém obchodu a bude základem 

pro jeho realizaci. 

Navrhovaný program a ani internetové stránky nebudou v rámci práce 

programově realizovány. Výsledek práce bude návrh modelu elektronického obchodu. 
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3 Informa ční zdroje 

3.1 Aktuální informační zdroje 

Hlavními materiály, které byly použity pro realizaci celého projektu, byly 

informace získané od ředitele firmy a od zaměstnanců. S majitelem firmy jsme společně 

řešili problematiku elektronického obchodu, internetových stránek, propojení se 

skladem a celkový vzhled dizajnu návrhů. 

Důležitými poznatky byly i postřehy a návrhy zaměstnanců o vedení skladu. 

Protože jsem měl možnost strávit několik týdnů jako pracovník firmy, mohl jsem lépe 

porozumět problémům, které se zde nacházejí, a se kterými společnost pravidelně 

zápasí.  

 

Dalšími zdroji jsou : 

 

- materiály a informace získané na mezinárodním veletrhu informačních a 

komunikačních technologií Invex 06 v Brně (viz Příloha 1), 

 

- publikace získané na stavebním veletrhu IBF 07 v Brně , který pokrývá 

prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a 

technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce 

(METZGER, Bernhard. Bauherren-Handbuch. 1. Auflage. [s.l.] : [s.n.], 2007. 

508 s. ISBN 978-3-448-08267-8 a WANNER, Albrecht. Neue Kalkulation 

Schlüsselfertigbau. 1. Auflage. [s.l.] : [s.n.], 2001. 177 s. ISBN 978-3-8169-

2016-8), 

 

- zdroje v ekonomických časopisech, novinách a uveřejněných publikacích 

vyhledaných za pomoci virtuálních knihoven, především portálu knihoven VUT 

a informačního systému ALEPH a možností klasických knihoven, jako jsou 

Moravská zemská knihovna v Brně a Slovenská národní knihovna v Martině 

(viz Příloha 2), 
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- informace o právních podkladech pro rozvoj elektronického podnikání podle 

právní legislativy České republiky ( www.mvcr.cz/sbirka ), 

 

- vzory typů internetového obchodu, porovnávání a využití stávajících řešení        

( www.stavmachem.cz, www.estavebniny.com, www.baushop.cz, 

www.stavebniny-cihla.cz, www.levnestavebniny.cz ), 

 

- internetové stránky vyhledané za pomoci internetových vyhledávačů 

(www.google.com , www.yahoo.com, www.answers.com, www.seznam.cz, 

www.centrum.sk, www.szm.sk ). 
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4 Analýza současného stavu 

4.1 Profil společnosti 

Firma byla založena zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským 

soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9090, dne 22.března 1996 pod názvem DAREK 

STAR s.r.o. 

Od té doby prošla firma několika změnami, jak vedení, názvu, tak i sídla. 

V současnosti se firma jmenuje DAREK - Daniel Přikryl s.r.o. a sídlí ve Vikýřovicích 

na Křenišovské 591.  

 

Organizační struktura  čítá 2 řidiče, 2 skladníky, administrativního pracovníka, 

jednatele firmy a ředitele. 

 

Předmět podnikání : 

 

� pronájem průmyslového a stavebního zboží, 

� silniční motorová doprava, 

� činnost účetních poradců, vedení účetnictví, 

� specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, 

� velkoobchod. 

 

Obchodní situace  

 

Firma se pohybuje na trhu s prodejem stavebního materiálu a dopravy. Nachází 

se v oblasti, kde se rozmohla stavba rodinných domků. Protože je toto místo z hlediska 

stavebních společností „zlatý důl“ , nutno počítat s tvrdou konkurencí. 
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4.2  SWOT analýza 

4.2.1  Silné stránky firmy 

 

� rozsah nabízených služeb, 

� nový sortiment nabízených výrobků, 

� sídlo v oblasti s rozsáhlou výstavbou rodinných domů, 

� akce zvýhodňující nové i stálé zákazníky, 

� dobré jméno. 

 

4.2.2 Slabé stránky firmy 

 

� dluh z minulých let fungování firmy pod bývalým majitelem, 

� nedostačující prostory pro skladování zboží, 

� nedostačující prostory pro řídící centrum, 

� nevyhovující parkovací místa, 

� nedostatečná kontrola zboží na skladu, 

� úplná absence elektronického obchodu. 

 

4.2.3 Příležitosti firmy 

� vstup České republiky do Evropské unie, 

� podpora z evropských fondů, 

� rozvoj elektronického obchodu, 

� další rozšiřování sortimentu zboží a služeb. 

 

4.2.4 Hrozby pro firmu 

� vysoký tlak konkurence, 

� vyvarování se sebemenších chyb a následná ztráta důvěryhodnosti, 
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� stagnace stavebního trhu. 

 

4.3 Přehled  prostředí a  struktury společnosti 

Problematiku společnosti můžeme řešit podle několika kritérii. U společnosti, 

která se zabývá prodejem stavebnin nutno počítat s tím, že musí vlastnit  prostory      

pro skladování zboží. Toto zboží bývá mnohokrát neefektivně uspořádáno po celé ploše 

skladovacích prostor. Vzniká problém s jeho evidencí. Při vydávání zboží na výdejku se 

ztrácí jakýkoli přehled o tom, kolik druhu zboží se na skladě nachází. Je zde dlouhá 

časová prodleva mezi řídícím centrem a skladem. Řídící centrum mnohokrát neví, jestli 

zboží na sklade ještě je a nebo už je vyprodáno. 

  

Dalším problémem je zásobování skladu zbožím. Pokud v řídícím centru nemají 

detailní přehled o toku zboží mezi velkoodběrateli, dohází k neefektivnímu zásobování. 

Pokud se neví, že nějaké zboží schází, neobjedná se. Aby k tomuto nežádoucímu jevu 

nedošlo, objednává se přebytek daného zboží. To způsobí, že zboží na skladě, 

s omezenými možnosti skladování, překáží tovaru, kterého potřeba je nevyhnutná. 

 

Mnoho problémů vzniká právě špatnou komunikací. V tomto případě je tomu 

tak mezi komunikací skladu a řídícího střediska, odkud se celý chod společnosti řídí. 

 

4.4 Přehled stavební činnosti v ČR 

Na obrázku 2 je znázorněn graf, který zobrazuje, jaký nárůst zaznamenala 

stavební činnost v rozmezí let 2000 a 2006. Ze starších dat z roku 1995 je možné zjistit, 

že stavební činnost zaznamenala nárůst o 240 %. Co značí, že se rozvoj stavební 

činnosti zvýšil téměř 2,5krát. Z tohoto průzkumu vyplývá, že pokud se zvýší stavební 

činnost, zvýší se i spotřeba stavebního materiálu, co v konečném důsledku způsobí 

nárůst prodeje stavebnin. 
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Obrázek 2 : Stavební práce  – graf (Český statistický úřad(a), 2006; upraveno) 

 

4.5 Přehled nákupu přes internet v ČR 

Na obrázku 3 je znázorněn graf, který procentuelně ukazuje, kolik lidí v České 

republice využilo možnosti Internetu k nakupování. Z grafu vyplývá, že prodej na 

internetu rok od roku rychle roste a ve větší míře nakupují muži oproti ženám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 : Nákup na Internetu - graf (Český statistický úřad(b), 2006; upraveno) 
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5 Teoretická východiska řešení 

5.1 Elektronický obchod (EO) 

Při realizaci konkrétního EO je nutno řešit následovní otázky : 

 

� právní legislativa, 

� ochrana osobních údajů, 

� autorský zákon, 

� digitalizovaná databáze, 

� internetové stránky, 

� jednoduchost pro zákazníky i pro administrátora, 

� bezpečnost přenášených dat, 

� způsoby kontroly objednávek a jejich vyřizování 

 

5.1.1 Výhody a nevýhody  EO 

 

Tabulka 1 : Výhody a nevýhody EO 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj : ŠVÁB, 2006) 

 

Možnost přesunout velkou část svých obchodních aktivit na globální 

počítačovou síť přinese největší výhody malým a středním firmám. Internet v rukou 

středních a malých podniků pomůže výrazně rozšířit obchodní možnosti.  
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Výhody 

Větší a kapitálově silnější firmy ztratí některé výhody, protože v globálním 

elektronickém obchodě nerozhoduje fyzická lokace firmy, a to ani ve smyslu fyzické 

vzdálenosti od zákazníka a dostupnosti produktů, ani ve smyslu tzv. "dobrých adres" v 

lukrativních čtvrtích metropolí (Jedličková, 1998). Tento fakt významně napomáhá 

transparentnosti trhu: zákazník má přístup k informacím o prodejcích téhož produktu, 

může pohodlně srovnávat ceny, solidnost firmy a servis a množství bariér známých z 

"tradičního trhu" tak odpadá. Zvyšuje se tlak na konkurenci, což - kromě jiných faktorů 

- snižuje koncové ceny produktů, co vede k vítanému stavu "best service - best price".  

 

Náklady na reklamu jsou na Internetu relativně nižší a velké firmy a řetězy firem 

tak ztrácejí konkurenční výhodu v možnosti pořádat bombastické reklamní kampaně, 

které si téměř žádná z malých a středních firem nemůže v tradiční podobě dovolit. Na 

druhou stranu je samozřejmé, že "být viděn" na Internetu bude i do budoucna klást 

vysoké nároky na reklamní strategie i samotné provedení reklamy.  

 

Pro vstup na elektronický trh není potřeba tak vysoký vstupní kapitál, jako je 

tomu při zakládání srovnatelné firmy v "tradiční podobě". Na druhou stranu je však 

třeba poznamenat, že zavedení, realizace a provoz profesionálního a úspěšného systému 

pro elektronický obchod na síti stojí velké investice časové, finanční i lidské a zatím se 

kromě pionýrů oboru (prodej knih, letenek, software nebo porno) velké zhodnocení 

těchto investic nedostavuje. Náklady na vytvoření systému elektronického obchodu by 

se měly dříve nebo později jeho zřizovateli vrátit, ať již je jím stát nebo konkrétní firma, 

především proto, že přechod na systém elektronického obchodu nastartuje celou řadu 

dalších procesů, které jako lavina převálcují ty, kteří se do systému nezapojí a zároveň 

nastartují podobné procesy ve svém fyzickém i virtuálním okolí. 

 

Nevýhody 

Pro přechod na plné využívání všech prostředků moderní informační technologie 

pro elektronický obchod může být bariérou skutečnost, že v podstatě neexistuje ověřený 

a vyzkoušený model takového systému a elektronický trh je v mnohém odlišný od 



 

 24 

tradičního (Jedličková, 1998). Jinými slovy, hrozí větší riziko neúspěchu. S tím souvisí 

také otázky vhodného softwarového prostředí. Nutnost dostatečně silných a výkonných 

programových nástrojů pro administraci všech činností spojených s elektronickým 

obchodem. Různých programových aplikací samozřejmě vzniká celá řada, jejich tvorba 

je však dosti chaotická, nekoordinovaná, hrozí nekompatibilita apod. Tím se 

samozřejmě zvyšují i náklady na takový systém. Na druhou stranu bez určitého rizika a 

počátečního experimentování nelze rozjet žádný podnik a už vůbec ne takový, jakým je 

virtuální obchod. Příkladem podobných systémů, které již fungují na podobné bázi jsou 

teleshopping a především finanční sektor a burza. 

 

Zatím se v existujících systémech elektronického obchodu nejvíce uplatnil 

prodej takových komodit, které nepodléhají zkáze a jsou atraktivní pro majoritní 

skupinu uživatelů Internetu (software, hardware, knihy, CD nebo videokazety). Zdá se, 

že ani v budoucnu s plně rozvinutými systémy elektronického obchodu nebude možné 

prodávat úplně všechny typy zboží a služeb, protože u některých z nich mohou nastat 

problémy s dodávkou zboží zákazníkovi (potraviny, zvířata, květiny) nebo mohou 

existovat ještě jiné překážky, například sociální. 

 

Elektronický obchod jako součást informační společnosti 

Navzdory mnoha překážkám v plném rozvoji elektronického obchodu a 

nedořešeným problémům, které s ním souvisejí, shoduje se většina vizí budoucího 

vývoje tohoto odvětví v převážně optimistických odhadech (Jedličková, 1998). Je 

nesporné, že se elektronický obchod vyvíjí rychle a dynamicky, způsobem „sněhové 

koule", která si vynucuje úpravy legislativního a politického prostředí. Internet a 

moderní komunikační a informační prostředky totiž nepřicházejí jen náhodou. Ve 

společnosti dochází k významným transformačním procesům, které vedou mimo jiné i 

ke změnám ve struktuře trhu. Masová pásová produkce pro nerozlišenou masu 

zákazníků v industriální éře byla postupně vystřídána přechodem na produkci šitou na 

míru konkrétním zákazníkům nebo definovaným skupinám klientů. V informační 

společnosti se tedy stále více prosazuje individuální přístup firem ke svým klientům, 
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servisní telefony, 24 hodinová služba apod. Vzdorovat nebo ignorovat tyto trendy by se 

rozhodně nikomu ve svých důsledcích nevyplatilo. 

 

5.1.2 Historický význam EO 

O významu elektronického obchodu svědčí jednoznačně Společné prohlášení 

EU a USA o elektronickém obchodu z 5. října 1997, které obsahuje následující 

myšlenky použitelné i dnes (Šváb, 2006): 

 

� globální elektronický obchod se stane významným motorem světového 

hospodářství v 21. století, 

� elektronický obchod nabídne nová pracovní místa a nové příležitosti pro 

podniky ve všech částech světa, 

� konkrétně malé společnosti budou schopné bez přílišných nákladů podnikat v 

celosvětovém měřítku s širokým sortimentem zboží a služeb, 

� elektronický obchod zvýší produktivitu ve všech sektorech ekonomiky, ještě 

více podpoří vzájemný obchod a investice, podpoří vznik nových sektorů, nové 

formy marketinku a prodeje, 

� skutečná globální konkurence (tj. s firmami různé velikosti, při vynaložení 

malých nákladů) přinese větší výběr spotřebitelům a tak povzbudí hospodářskou 

aktivitu a inovace (například větší význam logistiky v souvislosti s 

elektronickým obchodem ve spojení se zásilkovým obchodem už teď má vliv na 

další pokrok logistiky).  

 

Leden 2002 přinesl právě v oblasti elektronického obchodu a podnikání událostí, 

které si zaslouží pozornost(Čadilová, 2002). 

  

� 8. ledna se z iniciativy Evropské komise uskutečnilo setkání představitelů 

evropských průmyslových svazů, obchodních komor, Euro Info Center, 

regionálních organizací a dalších evropských sítí na podporu obchodu, aby 

společně zhodnotili zavádění elektronického obchodu v malých a středních 

podnicích.  
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� 16. ledna vypršela lhůta pro implementaci směrnice o elektronickém obchodu v 

jednotlivých členských státech EU, přičemž tuto lhůtu se podařilo dodržet pouze 

pěti zemím (Finsku, Irsku, Lucembursku, Německu a Rakousku). 

� 21. ledna se v Berlíně uskutečnila konference německého Ústředního svazu 

řemesel na téma "e-business a řemesla", na níž evropský komisař pro informační 

společnost Erkki Liikanen vyhlásil kampaň Go Digital 2002. 

� Ve dnech 21. - 22. ledna se v Bruselu za podpory Evropské komise a Výboru 

regionů konal otevřený seminář, který zhodnotil klíčové strategie a aktivity, 

jimiž se jednotlivé vlády a regionální a místní samosprávy snaží pomoci malým 

a středním podniků vstoupit do digitální éry. 

5.1.3 Právní normy 

V současné době není elektronický obchod jako takový upraven žádnou právní 

normou (BusinessInfo, 2007). Některé předpisy sice s obchodním stykem v elektronické 

podobě počítají - např. obchodní zákoník, zákon o el. podpisu - ucelená norma, která by 

upravovala na jednom místě práva a povinnosti spojené s elektronických obchodem 

zatím chybí. 

Samotná právní podstata internetu je komplikovaná. Internet není ani hmotným 

předmětem, ani čistě nehmotným statkem, tj. právem nebo jinou majetkovou hodnotou. 

Proto také podřazení určitých na internetu uskutečněných jednání pod některou 

"klasickým právem" definovanou oblast bývá někdy značně obtížné. 

Obecně však lze říci, že k zajištění náležité ochrany subjektivních práv a 

zákonem chráněných zájmů ve většině případů postačí důsledně a jednotně aplikovat 

stávající právní předpisy. Jediným problémem v takovýchto případech může být dosud 

chybějící rozhodovací pravomoc soudů, která by do jisté míry stanovila standardizované 

řešení na internetu vznikajících modelových situací. 

Mezi nejdůležitější právní normy, které oblast elektronického obchodu přímo v 

některé jeho části upravují nebo které se elektronického obchodu dotýkají nepřímo patří 

především : 
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� Zákon o elektronickém podpisu, č. 227/200 Sb. 

� Právní normy o ochraně osobních údajů č. 256/1992 Sb. 

� Právní normy upravující duševní vlastnictví  

o Autorský zákon č. 121/2000 Sb. 

o Patentový zákon č. 527/1990 Sb. 

Samozřejmě platí, že pravidla podnikání "postaru" a elektronického podnikání 

jsou stejná. Bude-li například podnikatel podnikat bez příslušného živnostenského 

oprávnění, dopustí se neoprávněného podnikání. A je úplně jedno zda se jednalo "jen" o 

internetový obchod. 

Stejně i právní režim smluv uzavřených za pomoci zaručeného elektronického 

podpisu je shodný s právním režimem smluv uzavřených klasickým způsobem. 

Obchodní vztahy se tedy budou řídit obchodním zákoníkem. Co se týká mezinárodního 

obchodu, pak právní řád, kterým se bude smluvní vztah řídit, stanoví mezinárodní právo 

soukromé, popř. dohoda účastníků. 

 

5.1.4 Základní druhy EO 

� B2C - Business to Customer 

� B2B - Business to Business 

 

B2C : 

B2C je patrně nejrozšířenějším modelem internetového podnikání (Adaptic, 

2007). Zkratka B2C pochází z anglického termínu Business to Customer (obchodník → 

zákazník). Segment B2C tedy zahrnuje především přímý prodej koncovým zákazníkům 

či alespoň jeho podporu. 

 

Obvykle se rozlišují tři úrovně B2C modelu. Základem služeb B2C je snaha 

informovat o produktech, webová stránka zde vlastně plní funkci jakéhosi letáku či 

elektronického katalogu. Vyšší úroveň B2C služeb přidává interaktivní formuláře, např. 



 

 28 

možnost zpětné vazby. Nejvyšší úrovní B2C je potom samozřejmě samotný internetový 

obchod, nejlépe s možností rovnou zaplatit objednané zboží online. 

 

B2B : 

B2B je velmi frekventovaný pojem, se kterým se už zcela jistě setkal každý 

z nás (B2B centrum, 2006). Znamená obchodování mezi podnikatelskými subjekty 

(business to business), na rozdíl od pojmu B2C, znamenající prodej výrobků či služeb 

konečným spotřebitelům. Obchodování mezi firmami je velmi náročný a rozsáhlý 

proces, který spočívá zejména v neustálé vzájemné komunikaci a výměně informací. 

Jedná se například o vyjednávání podmínek konkrétního obchodního případu, o zasílání 

poptávek, objednávek, faktur a dalších dokumentů.  

 

5.1.5 Elektronické smlouvy 

Elektronickými smlouvami jsou nazývány smlouvy uzavírané prostřednictvím 

počítačové sítě (BusinessInfo, 2007). Provozování virtuálního obchodu, stejně jako 

prodejního automatu, není ve skutečnosti návrh smlouvy návštěvníkům či jedná se jen o 

výzvu k jednání - invitatio ad offerendum. Smlouva je uzavřena až akceptací 

provozovatelem elektronického obchodu, nikoli ve chvíli, kdy zákazník vyplní a odešle 

internetový objednávkový formulář. Zvláštním druhem elektronických smluv jsou tzv. 

click trough smlouvy, kdy smlouva je uzavřena stisknutím elektronického tlačítka.  

 

5.1.6 Právní postavení emailu – datové zprávy 

Především musí být řečeno, že české právo je v zásadě bezformální 

(BusinessInfo, 2007). Pokud zákon výslovně nevyžaduje určitou formu, je na stranách 

smlouvy, aby si zvolily formu právního úkonu samy Smlouvy bez písemného 

vyhotovení nebo bez vlastnoručního podpisu jsou běžné, právem akceptované a bylo by 

mnohdy nepraktické něco podobného požadovat. Není tedy důvod hledět na datové 

zprávy jako na něco méněcenného z hlediska právní teorie. Kupříkladu kupní smlouva 

podle § 588 občanského zákoníku žádné předepsané formální požadavky nemá. Je tedy 
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z hlediska platného práva možné kupovat jakýmkoli projevem vůle, třeba datovou 

zprávou. K otázce, zda je zachována písemná forma, je-li právní úkon učiněn 

elektronicky, zákon přímo § 40 OZ říká, že písemná forma právního úkonu je 

zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými 

prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní 

úkon učinila. Pokud jsou tedy splněny tyto požadavky, bude i na digitální soubor 

pohlíženo jako na písemný záznam. 

5.1.7 Elektronický podpis 

Elektronickým podpisem jsou údaje v elektronické podobě, které jsou připojené 

nebo logicky spojené s datovou zprávou a které jsou použity ke zjištění totožnosti 

oprávněné osoby ve vztahu k datové zprávě (Šváb, 2006). Pro praxi je významné, aby 

tento podpis byl tzv. bezpečným či zaručeným. Tuto náležitost splňuje elektronický 

podpis vydaný tzv. certifikační autoritou tj. subjektem, který má k vydávání 

elektronickému podpisu - klíče odpovídající povolení. Certifikační autority lze snadno 

nalézt na internetu. Zaručené elektronické podpisy splňují následující požadavky: 

 

a) jsou jednoznačně spojené s podepisující osobou, 

b) umožňují identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, 

c) byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující 

osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, 

d) jsou k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojeny takovým způsobem, že je 

možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat. 

 

5.2 Logistika 

Pro správné fungování společnosti musí být dozajista vyřešena i otázka 

zásobování a skladování a stejně tak, při řešení otázky elektronického obchodu i otázka 

doručování zásilek zákazníkům. 
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5.2.1 Zásobování a skladování 

Zásobování je činnost podniku, při niž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a 

materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích ve stanovené době a ve výhodných 

cenách. Tyto suroviny a materiál používá pro svou činnost. 

 

  Podnik by si měl vytvářet optimální zásobu, která by mu zajistila plynulý chod 

podniku (Daněk, 2006). Důležitou součástí zásobovací činnosti je skladování materiálu. 

Pro efektivní skladování slouží i metoda Just-in-time z Japonska, která spočívá v tom, 

že dodavatelé musí s předstihem přesně vědět, co  a kolik mají vyrábět a odběratel musí 

přesně dodržovat časový postup výroby.  

 

Do zásobovací činnosti patří: 

 

� zjišťování potřeby materiálu a volba dodavatele, 

� jednání s dodavateli, uzavírání kupních smluv, 

� zajišťování dodávek, příjem materiálu na sklad, kontrola materiálu, 

� skladování materiálu a výdej do spotřeby. 

 

Skladování představuje činnosti, při nichž se hmotné statky soustřeďují na určitém 

místě a ve stanoveném množství a připravují se pro další činnosti (Slíva, 2004):  

� výdej do spotřeby u materiálových zásob, 

� další zpracování u nedokončené výroby a polotovarů vlastní výroby  

�  prodej výrobků. 

 

Při skladování  musí být dodrženy určité podmínky, které vyplývají z povahy zásob. 

Sklady: 

 

� otevřené nebo ohrazené - zboží, které nepodléhá vlivům vnějších činitelů, 

� polootevřené nebo polokryté (přístřešek) - zboží, kterému nevadí snížena teplota 

a vlhkost, 
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� uzavřené nebo kryté (budovy, haly)- zboží chrání před změnami teplot, vlhkosti 

a podmínky se dají regulovat, 

� speciální – ke skladování speciálního druhu zboží. 

 

  Materiál přichází do podniku od dodavatele, provádí se tzv. odběr, potom 

přejímka materiálu a materiál se skládá do skladu. Podle potřeby výroby se pak vydává 

do spotřeby. Tento fyzický pohyb materiálu se také nazývá fyzický tok materiálu a je 

doprovázen pohybem informací.  

 

5.2.2 Doručování zásilek 

Doručování zásilek podléhá obchodními podmínkami dané společnosti. 

Podmínky vystihují právní otázky na základě práva a povinnosti zákazníka, práva a 

povinnosti dodavatele a otázek doručování zásilek a jiných věcí. Obchodními 

podmínkami se rozumí „Všeobecné obchodní podmínky“, které jsou nedílnou součástí 

kupních smluv uzavřených firmou. (viz Příloha 3) 

 

5.3 Zásady EO  

Internetový obchod má dvě tváře (Hlavenka, 2001). Jedna tvář, která je čelem 

k zákazníkovi a druhá čelem k tvůrcům a správcům. Je to ostatně podobné jako u 

klasického kamenného obchodu, kde zákaznickou částí je vlastní obchod, správcovskou 

jsou pak sklady a administrativní místnosti. Častou chybou tvůrců obchodu bývá, že 

nevěnují potřebnou pozornost tomu, koho mají obě tváře oslovit a co mají plnit. U 

zákaznické tváře se nesoustředí na to, že ji budou navštěvovat mnohdy zmatení a 

v Internetu začínající zákazníci a že jim musí orientaci v obchodě maximálně usnadnit. 

V druhé části pak bývá problém, že tvůrci nepochopí co lidé pracující s obchodem, jako 

jsou například správci databáze, realizátoři obchodu, analytici , marketingový 

pracovníci , potřebují.  
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5.3.1 Zásady EO směrem k zákazníkovi 

Základní podmínky, které by měli zákazníkovi ulehčit orientaci na internetových 

stránkách elektronického obchodu a nakupování v něm(Hlavenka, 2001). 

� Minimální počet klepnutí. Nevytvářet uvítací obrazovku, která nutí 

zákazníka k tomu, aby vstoupil na stránku. Na první stránce musí být dostupná 

možnost pro vyhledávání. 

� Přístup ke zboží musí být dvojím způsobem . Přes vyhledávání a přes 

prohlížení. Zákazník může jít cestou hierarchie zboží a nebo přes hledání, kde si 

přímo zadá vyhledávaný výraz. Důležité je, aby obchodů s mnoha tisíci položek 

existovalo rozšířené vyhledávání, tj. hledání podle různých kritérií. Vyhledávání 

musí být rychlé a kvalitní. 

� Nesmí se také zapomínat na kvalitní nápovědu. Kvalitní znamená, že bude 

pečlivě vytvořená a měla by sestávat z několika paralelních částí (rychlý 

průvodce, podrobná nápověda). Nápověda by se měla týkat všech důležitých 

momentů jakými jsou : nákup, registrace, autorizace, výběr zboží, placení, 

odesílaní. 

� Mnoho zákazníků přijde na stránky elektronického obchodu poprvé. V tento 

moment se rozhoduje, zdali jsou stránky dostatečně přehledné, aby se v nich 

vyznal a nebo bude muset strávit více času jejich studováním, což by jej mohlo 

v konečném důsledku odradit. Ideálním řešením je sekce „Pro nové 

návštěvníky“. 

� Zveřejnění informací o prodejci. Informace by měli být zveřejněny na titulní 

stránce. Kontakt na prodejce. Tyto informaci zvyšují důvěryhodnost prodejce 

v očích zákazníka. 
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� Zveřejnění podrobných informací o dostupnosti zboží a zaslání. Zákazník 

potřebuje vědět, zda je zboží na skladu, nebo se objednává až po zaslání svého 

požadavku. Důležité jsou i informace o způsobu balení a formou dovozu zboží.  

� Zveřejnění reklamačního řádu a jeho přesného znění. 

� Zveřejnění informací o nejvíce prodávaném zboží. Zboží, které se nejvíce 

nakupuje a nejlépe také v jakém množství. Tyto informace zvyšují důvěru 

zákazníka.  

� Zákazník by měl mít možnost pravidelně kontrolovat stav své objednávky, či 

objednávek.  

� Grafická úprava internetové stránky by měla být jednoduchá a přehledná se 

standardním ovládáním.  

� Každé klepnutí navíc, které je potřeba k realizaci objednávky, snižuje počty 

nakupujících zákazníků. Ti budou shledávat nakupování příliš komplikované, 

zdlouhavé a půjdou jinam. 

 

5.3.2 Zásady EO směrem k administrátorovi 

Přehled nejdůležitějších funkcí při správě internetového obchodu (Hlavenka, 

2001). 

� Základní funkčnost : přidávání, editování a odstraňování zboží. 

� Pokročilé funkce, které by umožnili hromadné zpracování zboží, výběr 

seznamu nejprodávanějšího zboží, či zboží, které se musí nutně prodat. Možnost 

skrýt nedostupné zboží. 

� Kromě administrace zboží nutnost také administrace zákazníků. Databáze 

seznamu zákazníků.  
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� Znát strukturu objednávek kvůli finančnímu vykazování. Pokud například 

bude znám průměrný profit na jednu objednávku,  bude možno zjistit co je 

možné zákazníkovi nabídnout, aby společnost nešla do ztráty. 

�  Pro opravdové poznání obchodu je důležitá i analytická část obchodu. Mít 

informace odkud navštíví zákazník internetové stránky, jak působí reklama. 

� Z analytického hlediska je důležité mít představu o návštěvnosti stránek. O 

stránkách, které jsou navštěvovány v největší míře, a které naopak nejsou téměř 

vůbec navštěvovány. Totéž platí i o zboží, které je nakupováno často a nebo 

vůbec. 

� Možnost automatické kontroly překročení lhůty zaplacení s následním 

odesláním upozorňujícího emailu a kontroly nedostatku zboží s odesláním 

omluvného emailu.  

� Využití možnosti maximální automatizace. Využití automatizace, kde jen se 

využít dá. Je programátorsky možné, aby se při vytvoření objednávky 

automaticky vytiskl dodací list, aby se vytvořila faktura, potiskla se složenka, 

aby byl odeslán mail dodavateli, pokud zboží není skladem, atd. 

 

5.4 Využití teoretického východiska v návrhu řešení 

Při založení elektronického obchodu je nutné být obeznámen s několika 

základními pojmy. Mezi prvními patří znát výhody a nevýhody, které EO nabízí. Podle 

toho je možné se rozhodnout, jestli využít a nebo nevyužít nabízené možnosti (viz 

kapitola 5.1.1). Důležité je znát i význam EO pohledu do minulosti (viz kapitola 5.1.2) a 

poté jej porovnat s rozvojem EO v současnosti, jak to například ukazuje prodej na 

Internetu v České republice (viz kapitola 4.5). Při kladné odpovědi na EO je důležité 

mít základní přehled o právních normách (viz kapitola 5.1.3) a také základní druhy EO, 

které určí oblast, pro které bude realizován (viz kapitola 5.1.4). 
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Při prodeji na internetových stránkách vznikne otázka, jakým způsobem 

prodávat, tudíž je dobré mít informace o elektronické smlouvě (viz kapitola 5.1.5) a 

právním postavení emailu (viz kapitola 5.1.6). V případě využití jiného způsobu prodeje 

přichází na scénu elektronický podpis (viz kapitola 5.1.7). Tyto okruhu tvoří základnu 

pro realizaci mého návrhu řešení. 

Zásobování a skladování (viz kapitola 5.2.1) a doručování zásilek (viz kapitola 

5.2.2) se přímo dotýkají návrhu pro program Skladník (viz kapitola 6.2). Možnosti 

realizovaného návrhu, jsou zaměřeni na zlepšení a zvýšení efektivity při těchto 

činnostech a zároveň napomůžou vytvořit základ pro internetový obchod. 

Zásady EO (viz kapitola 5.3) jsou určeny pro tvorbu digitálního rozhraní 

elektronického obchodu. Znalosti zásad elektronického obchodu směrem k zákazníkovi 

(viz kapitola 5.3.1) jsou přímo využity při návrhu internetových stránek (viz kapitola 

6.3). Druhá část zásad (viz kapitola 5.3.2) je určena pro programátora, který by celý 

návrh zrealizoval. 

Skloubením všech poznatků a navrhovaných řešení, je možné vytvořit model, 

který má za cíl tato práce vytvořit (viz Obrázek 4).  
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6 Návrh řešení 

 

6.1 Model řešení EO  pro stavebniny 

 

 

Obrázek 4 : Model komplexního řešení EO pro stavebniny (Vlastní návrh) 

 

Model komplexního řešení elektronického obchodu pro stavebniny (viz Obrázek 

4) ukazuje propojenost mezi segmenty Sklad a Elektronický obchod. Segment Sklad je 

tvořen pracovníkem ve skladu (skladník) a pracovníkem, který dohlíží na zásobování a 

správu skladu ( manažer zásobování). Komunikace mezi těmito zaměstnanci je zajištěna 

programem Skladník. Segment Elektronický obchod tvoří zákazník a asistent prodeje. 

Zákazník využívá navrhované internetové stránky a jejich komunikačního rozhraní. 

 

6.2 Návrh programu Skladník 

Návrh komunikačního rozhraní programu Skladník je navržený v prostředí 

Microsoft Visual Basic, který je součástí kancelářského balíku vydaného firmou 

Microsoft pod názvem MS Office verze XP. Z kancelářského balíku je využit program 

MS Excel. V programu MS Excel byly navržené jednoduché a přehledné tabulky. Za 

pomoci programu Visual Basic byly do rozhraní listů programu Excel implementovány 

formuláře. Program Skladník je zde jakousi vytvořenou složkou. Důraz se zde klade na 

jednoduchost, přístupnost a plné využití při činnostech ve skladu. Při práci ve skladu 
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pracovník nemá čas vykonávat náročné operace, proto je program navrhnutý na co 

nejtriviálnější bázi s intuitivním ovládáním.  

 

6.2.1 Výchozí požadavky 

Ve skladu se uskutečňuje mnoho operací se zbožím. Jeho přemísťování              

a skladování. Vydává se zde zboží podle vystavěných faktur. Při odebírání 

velkoodběrateli i pravidelnými maloodběrateli dochází k vydávání výdejek, na základě 

kterých se vystaví faktura. Zde vzniká problém komunikace s řídícím centrem, které 

ztrácí přehled o stavu jednotlivých položek na skladu. 

  Návrh programu Skladním je zaměřen na řešení konkrétních problémů, které 

byly zkoumány ze dvou hledisek. První hledisko je propojení skladu a řídícího centra            

a ve druhém je komunikace řídícího centra se skladem. Při otázce skladu byly důležité 

tyto ukazatele: 

a) řešení inventarizace položek – sklad, 
b) správa skladu – výdejky a příjemky, 
c) propojení s kanceláří. 
 

Při otázce řídícího centra bylo třeba řešit tyto otázky: 

d) přehled o skutečném stavu položek na skladu, 
e) přehled o úkonech na skladu. 

 

Při tvorbě návrhu dizajnu programu je nutné dále splnit i následovní požadavky. 

Těmito požadavky jsou :  

a) přehlednost, 
b) jednoduchost, 
c) intuitivní ovládání, 
d) kvalitní výstupní data, 
e) nízké náklady na realizaci, 
f) možnost kontroly s kanceláře. 

 

6.2.2 Návrh programového řešení a dizajnu 

Návrh je určen pro realizaci v programu MS Excel. Zvolil jsem jej proto, že je 

součástí skupiny programu pod společným názvem MS Office XP. Tento balík bývá 
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neodmyslitelnou součástí každé menší kanceláře. Tímto faktem mizí téměř veškeré 

náklady na používání realizovaného programu Skladník podle dalšího popisu. (Dále 

popisuji jak má program vypadat a jak by měl fungovat.) 

 

Při spuštění programu Skladník se otevře rozhraní MS Excel , kde naběhne 

dotazovací formulář (viz Obrázek 5). Ostatní funkce jsou zablokovány. Zde má 

pracovník možnost volby, jakou činnost chce vykonat.  

 

 

Obrázek 5 : Úvodní formulářové okno programu Skladník (Vlastní návrh) 

Úvodní formulář se skládá z možnosti výběru položek Sklad, Přehled a Editace. 

Sklad se zaměřuje na skladové operace, Přehled na stav položek a přehled činností ve 

skladu a Editace na editování skladových položek.  

 

6.2.3 Položka Sklad : 

Položka Sklad (viz Obrázek 6) nabízí základní skladové operace. Zde je možné 

vytvořit výdejky a příjemky na zboží . Vytvořit hotové podklady určené k tisku.  

 

 

 

 

 

Obrázek 6 : Sklad – Vydáno / Vráceno (Vlastní návrh) 
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Při volbě funkce Vydáno se otevře okno s možností vyplnění výdejky (viz 

Obrázek 7). Záznam o vydání zboží ze skladu. Při volbě Vráceno  zase možnost 

vyplnění příjemky. Záznam o přijetí zboží, které bylo buď vráceno a nebo přijato od 

dodavatele. Realizace programových položek je téměř identická. Hlavní rozdíl je ve 

funkci dotazování a ukládání dat.  

 

 

Obrázek 7 : Výdejka (Vlastní návrh) 

 

Formulář Výdejka je složen z následujících částí. Při spuštění se automaticky 

vygeneruje pořadové číslo a označení příslušné výdejky v poli Číslo výdejky.   
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Obrázek 8 : Odběratel (Vlastní návrh) 

 

V možnosti Odběratel lze vybrat daného odběratele (viz Obrázek 8). Pokud se 

v seznamu odběratel nenachází, stačí jej zadat do okna pro odběratele a potvrdit stiskem 

tlačítka Vložit nového Odběratele. Odběratel může být ze seznamu vymazán po výběru 

jeho jména a následném stisknutí tlačítka Smazat  Odběratele. Seznam s odběrateli je 

určen pouze ke zjednodušení práce s vyplňováním. V případě, že odběratel , v mém 

případe zákazník, už jednou ve skladu byl, je možnost automatického vyplnění jména. 

Pro rychlejší vyhledávání možno napsat první písmena a zbytek jména bude 

automaticky doplněn. 

 

 

Obrázek 9 : Hledání zboží (Vlastní návrh) 

 

Vyhledání konkrétního zboží lze vykonat několika způsoby. Prvním způsobem 

je zadání pořadového čísla zboží do kolonky Číslo (viz Obrázek 9). Popisek pod 

kolonkou označuje, že se jedná o Označení zboží. Po vyplnění tohoto čísla se 

automaticky vyplní položka Výběr zboží. Pokud nebudu znát číslo, mohu využít 

vyhledání v seznamu Výběr zboží. Možno využít možnost napsání počátečních písmen a 

zboží se doplní automaticky při psaní. Do položky Množství se zadává odebírané 

množství zákazníkem. Protože i takto definované vyhledávání může být časově náročné 

je zde možnost Rychlé hledání (viz Obrázek 10). 
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Obrázek 10 : Rychlé hledání (Vlastní návrh) 

 

 Množnost rychlého hledání má podobné vlastnosti jako hledání klasickým 

způsobem. Rozdíl spočívá v tom, že zde je zboží děleno do druhů. Nejprve se vybere 

kategorie, do které zboží spadá a pak se následně dohledá v seznamu Výběr zboží. Po 

výběru se doplní položky označující číslo hledaného zboží a skutečné množství zboží, 

které se na skladu nachází. Stejně tak se doplní údaje z klasického hledání zboží. 

 Při správném vyplnění se výběr potvrdí tlačítkem Přidat. Tím se přidá daná 

položka do seznamu určeném na závěreční tisk Výdejky (viz Obrázek 12). Pokud stav 

skutečného množství nebude zodpovídat potřebnému množství, které žádá zákazník, 

daná položka nebude do seznamu přidána. V případě, že bude chtít zákazník odebrat 

nějakou položku ze seznamu a nebo bude třeba opravit chybu, je zde možnost  Odebrat 

položku ze seznamu. V seznamu vybraných položek vybere tu, kterou chce odebrat a 

stiskne tlačítko Odebrat (viz Obrázek 11). 

 

 

Obrázek 11 : Odebrání položky ze seznamu vybraných položek (Vlastní návrh) 

 

 Po kompletním vyplnění Výdejky a stiskem tlačítka Hotovo, se otevře vyplněná 

předloha výdejky určené k tisku. Pokud se zde vyskytnou chyby, je možné se vrátit (viz 

Obrázek 12). 
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Obrázek 12 : Předloha výdejky určené k tisku (Vlastní návrh) 

 

Po zadání možnosti Tisk se vytiskne dokument ve třech kopiích. Zadané položky 

se upraví ve skladu na aktuální počet a eviduje se vykonaná operace v seznamu Vydáno 

a Přijato.  

Při výběru možnosti Příjemka se postupuje stejně. Vybere se možnost Vráceno a 

vyplní se potřebné údaje. Po volbě Tisk se připočítají jednotlivé položky k položkám ve 

skladu. Vykonaná operace se zapíše do seznamu  Vydáno a Přijato. 

 

6.2.4 Položka Přehled : 

Položka Přehled je určena především pro informování řídícího centra. Zde je 

možné kontrolovat stav položek na skladu. Dále je zde možnost monitorování operací 

ve skladu. Když je vybrána volba Přehled , otevře se formulář pro přehled skladu (viz 

Obrázek 13). 
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Obrázek 13 : Přehled položek na skladu a vykonaných operací (Vlastní návrh) 

 

Pro přehled slouží následovní tři kategorie (viz Obrázek 13). V prvním případě 

se jedná o možnost Docházející položky. Zde je možné zobrazit stav jednotlivých 

položek na skladu. V druhém případě můžeme zvolit možnost Přehled výdejek a nebo 

Přehled příjmu. Po stisknutí tlačítka Docházející položky se nám otevře dialogové okno 

pro vyhledávání (viz Obrázek 14). 

 

 

Obrázek 14 : Vyhledávání položek na skladu pro analýzu množství (Vlastní návrh) 

Zde je možné analyzovat položky podlé následujících kritérii. První variantou je 

vyhledání všech druhů zboží a to při označení možnosti Analyzovat všechny druhy . 
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V tomto případě je vhodné zadat kritérium pro množství. V kolonce Množství se zadá 

množství hledaných položek na kusy. Pokud zadáme 0, výsledkem bude seznam 

veškerého zboží, které na skladě chybí. Stejně tak je možnost zadat množství pro 

zjištění docházejících položek.  

 Dále je možné vyhledat všechno zboží daného druhu. Vybráním žádaného druhu 

v poli Druh zboží a označením možnosti Analyzovat všechno zboží v daném druhu. 

V táto varianta umožňuje vyhledat užší rozsah analyzovaných položek.  

 V případě pro zjištění stavu konkrétního zboží se vybere Druh zboží a následně 

Výběr zboží  ze seznamu. Vykonání všech operací se provede stisknutím tlačítka 

Vyhledat. Po jeho stisknutí se na novém listu vypíše seznam zboží, které bylo hledáno 

podle zadaných kritérií. Stejně tak, jako v případe výdejek a příjmu , je zde možnost 

tisku a nebo navrácení se zpět do vyhledávajícího formuláře. 

 Při volbě (viz Obrázek 13) Přehled výdejek (viz Obrázek 15) a nebo Přehled 

příjmu (viz Obrázek 16) se zobrazí tabulka. Zde jsou v přesném pořadí podle označení 

vypsány veškeré operace, které proběhli ve skladu.  

 

 

Obrázek 15 : Přehled operací tvorby výdejek (Vlastní návrh) 

 

Obrázek 16 : Přehled operací tvorby příjemek (Vlastní návrh) 
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 Řídící centrum bude mít přehled, jaké operace se ve skladu vykonali. Je možné 

další rozšíření programu Skladník, pomocí kterého bude možnost zjistit, jaké konkrétní 

zboží bylo přijato a vydáno. Prozatím je evidováno pořadové číslo, jméno a datum 

provedené operace. Zjištěné údaje navíc mohou statisticky posloužit při přehledu, jak 

často chodí nakupovat některý zákaznicí, a které dny jsou jak vytížené. Také poslouží 

pro případnou kontrolu, jestli za dané období byly vyfakturovány všechny položky. 

 

6.2.5 Položka Editace : 

Položka Editace slouží k editování, upravování a provádění změn ve skladových 

záznamech zboží. Při kliknutí na tuto položku se zobrazí okno Editace skladových 

položek (viz Obrázek 17). 

 

Obrázek 17 : Editace skladových položek (Vlastní návrh) 

 

Základní funkcí tohoto formuláře je možnost změnit, či upravit konkrétní 

množství u daného druhu zboží. Výběrem ze seznamu Druh zboží a upřesněním 
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v seznamu Výběr zboží , popřípadě zadáním konkrétního čísla zboží, se v kolonce pro 

Aktuální množství  zobrazí množství daného zboží. Do pravé kolonky pro Množství se 

zadá nová hodnota, na kterou se má stávající hodnota upravit. Po kliknutí na tlačítko 

Edituj ! se daná změna vykoná.  

 Stlačením tlačítka Editace druhu je umožněno vytvořit novou skupinu a nebo 

přejmenovat druh zboží (viz Obrázek 18).  

 

 

Obrázek 18 : Editace druhu zboží (Vlastní návrh) 

 

V případě přejmenování druhu se nejprve vybere požadovaný druh zboží 

v seznamu Druh zboží. Pro změnu je nutné kliknou na pole Přejmenovat druh.  Do 

řádku Zde zadejte nový název druhu se napíše název, kterým se má daný druh zboží 

přejmenovat. Na uložení změn slouží tlačítko Vykonat. Toto tlačítko vykoná vše 

potřebné, aby byl druh přejmenován. 

Vytvoření nového druhu se provádí označením možnosti Vytvořit nový druh. Po 

označení je možné nadefinovat název nového druhu do stejné kolonky jako při 

přejmenování. Zadáním nového názvu do kolonky Zde zadejte nový název druhu a 

stlačením tlačítka Vykonat, se nový druh uloží do seznamu a bude připraven k použití.  

 V hlavním menu pro Editaci skladových položek je dále možnost Editace 

položky (viz Obrázek 19).  
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Obrázek 19 : Editace položky zboží (Vlastní návrh) 

 

Přejmenování a vytvoření položky zboží zde funguje na podobném principu jako 

výše uvedený postup při Editaci druhu. V kolonce se vybere zboží, které bude 

z kategorie druhu vybraného v hlavním menu Editace skladových položek. Po vybrání 

zboží z kolonky Výběr zboží se zvolí proces, který se má vykonat. Zvolením možnosti 

Vytvořit novou položku se hledání neprovádí. Při možnosti Přejmenovat položku            

a Vytvořit novou položku je potřeba do řádku Zde zadejte novou položku napsat název 

nové, nebo přejmenované položky zboží. V hlavním menu se pak definuje množství 

daného zboží. Aktuální hodnota bude automaticky na 0 a skutečné množství se zadá 

podle potřeby. Při rozhodnutí smazat položku ze seznamu je zde možnost vybrat volbu 

!!! Smazat položku !!! . V tomto případě, aby nedošlo k pochybení, je nutné potvrdit 

volbu označením okénka Skutečně smazat položku ?. Editace se ukončí po stisknutí 

tlačítka Vykonat. Operace se vykoná a změny se zaznamenají v seznamu skladu.  

V případě, že je zapotřebí přímá práce se skladovou databází , je na hlavním 

menu Editaci skladových položek možnost přejít na skladový list. Pro tuto možnost       

je určeno tlačítko s názvem Přejít na skladový list (viz Obrázek 20). Zde je umožněno 

provádět částečné úpravy a správu databáze, podle zkušeností uživatele. 
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 Obrázek 20 : Skladová databáze (Vlastní návrh) 

 

6.2.6 Propojení Řídící středisko – Sklad 

Základem, pro propojení skladu a kanceláře s realizovaným návrhem, je malá 

počítačová síť. Pro vytvoření počítačové sítě je potřebné mít dva počítače, které jsou 

vzájemně propojeny pomocí síťových karet. Z důvodů různých vzdáleností a 

neefektivnosti při využití síťového kabelu, doporučuji využít bezdrátové propojení 

prostřednictvím bezdrátové technologie WiFi. Wi-Fi je zkratka pro termín Wireless 

Fidelity ( Wifi online.net, 2007). Ve skutečnosti se jedná o název druhu bezdrátové sítě, 

která funguje na bezlicenčním pásmu o frekvenci 2,4 GHz. Technicky se jedná o 

standard IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11b pro 

vysokorychlostní bezdrátové přenosy. Tato síť umožňuje uživatelům bezstarostné 

připojení k okolním prvkům sítě (PC, Notebook nebo jiná wifi síť) a to v maximální  

rychlosti 11 Mbps. Rychlost připojení se odvíjí od vzdálenosti dalšího wifi produktu a 

to až 500 metrů vzdáleného ve volném prostoru, či 100 metrů v budovách za použití 

externích antén, u standardních produktů se dosah signálu pohybuje ve 150 metrech     

ve volném prostranstvím a 50 metrů v budovách. Model navrhované struktury je na níže 

uvedeném obrázku (viz Obrázek 21).  

 

 

Obrázek 21 : Síťový model počítačového propojení (Vlastní návrh) 
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Je samozřejmostí, že síť by měla být chráněna před neautorizovaným přístupen 

třetí strany pomocí šifrování. (Způsoby šifrování a bezpečnosti dál nebudu rozvíjet.) 

 

Důležitou funkcí realizovaného programu Skladník je možnost, kterou umožňuje 

rozhraní, ve kterém je vytvořen. Jedná se u funkci, která dovoluje využívat tento 

program současně dvěma stranami. Touto funkcí je sdílení sešitu. Sdílený sešit 

umožňuje provádět úpravy několika uživatelům najednou.  

 

Zobrazení změn ostatních uživatelů: Při každém uložení sdíleného sešitu je sešit 

aktualizován změnami uloženými ostatními uživateli poté, co byl sešit naposledy uložen 

uživatelem (Microsoft Office Online, 2007) . Program Skladník je nastaven tak, aby 

bylo možné sledovat průběh práce ve sdíleném sešitu a ponechat jej otevřený, díky 

automatické aktualizaci změn v určitých časových intervalech, aniž by bylo nutné sešit 

uložit. 

 

Řešení konfliktů: Při uložení změn do sdíleného sešitu může jiný uživatel, který 

aktuálně provádí úpravy v sešitu, uložit změny do stejných buněk. V takovém případě 

dojde ke konfliktu změn a zobrazí se dialogové okno pro řešení konfliktů. V tomto okně 

lze rozhodnout, které změny budou zachovány. 

 

Další možností je nastavení hesla, při odstraňování historie, aby ji nebylo možné 

vymazat bez souhlasu ředitele. Toto a další nastavení záleží od konkrétních požadavků 

uživatele k danému programu. Stejně tak je možné celý program modernizovat bez 

nutnosti použití MS Excel , do prostředí programovacího jazyka Visual Basic 6.0 a 

vytvořit databázový model jiných dostupných programů. Tím by se mohla celá realizace 

zkomplikovat a náklady k sestavení programu zvíšit. 

 

6.2.7 Zhodnocení návrhu 

V současné době nalezneme několik společností, které nabízejí obdobné 

produkty. Příkladem můžou být :  
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� skladový program FasySTORE Profi (www.registracni-

pokladny.cz/home.php?odkaz=q&produkt=prislusenstvi&id=18 ) - cena : 1500 Kč, 

� WinVABANK ( www.sitkhaso.cz/wvab2.htm ) - cena : 17 990 Kč,  

� Money S3 (www.money.cz ) - cena : 13 990 Kč + nutnost dalších licencí .  

 

Tyto programy nabízejí kromě vedení skladu i mnoho dalších služeb. Jsou přímo 

zaměřeny na správu malých a středních firem, vhodné pro řídící centrum. Pro sklad 

obsahují části, které zaměstnanec skladu nevyužije (například : zpracování mezd, 

fakturace). Navíc by zakoupení příslušného programu stálo společnost další náklady. 

Podle návrhu, který jsem zde uvedl, může program Skladník zrealizovat , do částky 500 

Kč, í mírně pokročilí programátor. 

 

6.3 Návrh internetový stránek 

Internetové stránky jsou nesdílnou součásti elektronického ochodu. Stejně tak, 

jak se obchodník snaží, aby jeho obchůdek vypadal co nejlépe a zákazník se v něm cítil 

příjemně, musí se cítit dobře i v obchodě elektronickém. Takto je možné dosáhnout 

toho, že zákazníci budou častěji využívat těchto služeb a obchod tím může růst. 

Návrh internetových stránek byl vytvořen podle kritérií, které by měl splňovat 

z pohledu zákazníka (viz kapitola 5.2.1) . Realizace návrhových zobrazení byla 

vytvořena jako předloha pro skutečné internetové stránky s důrazem na to, jak by měli 

stránky elektronického obchodu vypadat a co by měli obsahovat. Není řešena otázka 

správy internetových stránek, ani jejich programové realizace. 

 

6.3.1 Úvodní stránka  

První pohled bývá nejdůležitější a zaváží nejvíce při navazování kontaktu 

s člověkem. To samé platí u internetových stránek.  Pokud na zákazníka vyskočí 

spousta nevyžádaných reklam, je víc jak jisté, že o takových stránkách nebude mít 



 

 51 

nejlepší mínění. Stránky i svým vzhledem by měla vypovídat, co daný obchod nabízí. Je 

logické, že na stránkách stavebnin jsou zbytečné kytičky, které se spíš hodí do prodejny 

s dárkovým zbožím. Vhodným řešením je jednoduchá a přehledná stránka s opisnou 

grafikou a přehledným menu (viz Obrázek 22). 

 

 

Obrázek 22 : Úvodní stránka (Vlastní návrh) 

Na první pohled je zřejmé, že stránka je zaměřena na prodej stavebního 

materiálu. V záhlaví se nachází logo firmy a reklamní slogan, který vystihuje stavební 

záměr společnosti. V zápatí se nacházejí důležité informace, které informují o 

aktuálnosti internetových stránek, jejich tvůrci s kontaktem pro případ, že by došlo 

k problémům spojených s jejich bezchybným chodem.    
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Stránka se kromě záhlaví a zápatí skládá z několika částí. Těmito částmi jsou 

hlavní panel s možnostmi přihlášení a registrace, menu a hlavní zobrazovací část. 

 

Hlavní panel obsahuje nejzákladnější informace pro zákazníka a zároveň 

možnost registrace a přihlášení. Možnost registrace, dovolí zákazníkovy kdykoli se 

registrovat do systému a mýt možnost vytvářet nové objednávky, spravovat vytvořené 

objednávky a nebo sledovat jejich stav.  Pokud je již zákazník registrován, může se 

přihlásit do systému. Pod ikonkou košíka se nacházejí aktuální položky, o které má 

zákazník zájem, nebo-li také seznam nákupu.   

 

Menu, levá část s panely, obsahuje tyto základní části. Možnost vyhledávání 

zadáním slova, nabídku společnosti, informace o společnosti, informace o asistentovi a 

počet návštěv na stránce.  

 

Důležitým prvkem, pro zákazníka je možnost vícerého výběru zboží, které 

hledá. A to buď přímo prostřednictvím menu a nebo vyhledáváním. Vyhledáváním 

nalezne položky s názvem odpovídajícím hledanému výrazu,které se pak vypíšou        

do hlavní zobrazovací části. V případě, že zákazník jen pátrá po stránkách, má možnost 

využít panel s nabídkou. Má tedy k dispozici víc, jak jednu možnost najít hledané zboží. 

 

Informace o firmě, kontakty, dodací podmínky a seznam partnerů zvyšují 

důvěryhodnost jak stránek tak společnosti. Zákazník dostává přehled o tom, kde 

společnost sídlí, jak ji může kontaktovat, co dělat v případě reklamace ale stejně tak se 

dozví, jak zde může nakupovat. Tato možnost je velice důležitá. I když se může zdát, že 

stránky jsou přehledné a jasné, v očích zákazníka tomu tak být nemusí. 

 

Při nákupu přes internet není přímá možnost rozmlouvat s prodejcem o zboží , 

jak tomu je při klasickém obchodování a to může také odradit potencionální zákazníky. 

Proto je důležité nabídnou možnost komunikovat s prodejcem, nebo asistentem prodeje 

prostřednictvím telefonu , emailu či jiných dostupných prostředků.  
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Informace o návštěvnosti stránek mají dvojí charakter. Z pohledu prodejce má 

informovat především o tom, v jaké míře jsou jeho  stránky navštěvovány a zda-li 

efektivně funguje reklama, podle sledování odkazujících se stránek. Pro zákazníka je to 

informace, která vypovídá, podle počtu návštěv, na jaké úrovni funguje elektronický 

obchod. Protože mnoho návštěv může vypovídat, že má společnost mnoho spokojených 

zákazníků. Platí zde logická otázka : „Když už zde bylo tolik lidí, tak proč ne i já?“  

6.3.2 Způsob nakupování 

Na stránky zavítá nový zákazník. Za pomoci menu nebo vyhledávání si najde 

zboží, které potřebuje. Možnost výběru přes menu s nabídkou je znázorněn na obrázku 

23. 

 

Obrázek 23 : Výběr zboží (Vlastní návrh) 

V příkladu (viz Obrázek 23) je zobrazený výběr přes menu, kde si zákazník 

z nabídky vybral Zdivo a dále Klasické cihly. U každého výrobku je uveden přesný 

název s popisem základních vlastností, typu a měrné jednotky. Z komerčních účelů je 

zde uvedena běžná cena, míra slevy a cena nabízená prodejcem. Nutno uvést, v jakém 

množství je možné výrobek objednat. V tomto případe je to množství cihel na jedné 

paletě. To znamená, že zákazník si může objednat minimálně tolik cihel, kolik kusů se 

nachází v jednom balení. Při větších objednávkách jsou to jejich násobky.  



 

 54 

Zákazník si zadá počet kusů daného výrobku a potvrdí svoji volbu s tiskem 

tlačítka OK. Tímto se daný požadavek uloží do seznamu položek v nákupním košíku. 

Tímto způsobem si zákazník vybere veškeré zboží, o které má zájem.  

V případě, že se zákazník potřebuje blíže informovat o nabízeném zboží, nebo 

potřebuje zjistit dostupnost zboží, může kontaktovat Asistenta prodeje, který mu 

poskytne požadované informace. 

 

 Po ukončení výběru zákazník vstoupí do prostředí nákupního košíku po kliknutí 

na jeho ikonku. (V tomto případě je vhodné využít vizuální signalizace, jako například 

blikání košíku, aby byla zjednodušena orientace na stránkách a navedla zákazníka 

k dalším krokům spojených s nákupem.) Poté se mu zobrazí menu s nákupem (viz 

Obrázek 24). 

 

 

Obrázek 24 : Seznam s nákupem (Vlastní návrh) 

V nákupním košíku je vyobrazeno objednané množství a název zboží. Dále také 

cena za jeden kus bez DPH, celková cena bez DPH, celková cena s DPH, počet balení, 

objem v m3 a váha v kg. Hmotnost a objem jsou velice důležité z důvodu přepravy. 

V nákupním košíku má zákazník možnost odebrat zboží, o které ztratil svůj 

zájem pomocí tlačítka odebrat vybrané položky. A nebo upravit množství zboží, o které 

má zájem pomocí tlačítka upravit vybrané položky. Okénka vedle položek upřesňují 

položku, se kterou se má pracovat.   

V případě, že vše odpovídá potřebám zákazníka, potvrdí svůj výběr stiskem 

tlačítka potvrdit výběr.  
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Po vykonání a potvrzení výběru, je zákazník povinen vyplnit registrační 

formulář. Registrační formulář je složen s několika částí. V první části zákazník 

vyplňuje své jméno, příjmení , nebo název firmy, přesnou adresu, přihlašovací jméno a 

heslo, pomocí kterých bude moct kontrolovat stav svých objednávek, nebo vytvořit 

nové objednávky bez zdlouhavého vypisování všech potřebných údajů ve formuláři. 

V druhé části zákazník zadá způsob platby, dodání a vykládky zboží na místě v případě 

dovozu zboží společností. Ve třetí fázi zadává jméno kontaktní osoby spolu s jejím 

telefonním číslem a emailem. Dále místo určení a termín, do kterého si přeje danou 

objednávku doručit. Má zde možnost doplnit další informace v možnosti Poznámky, 

které by mohly zlepšit kvalitu dodávky zboží nebo její obohacení o speciální požadavky 

zákazníka. (viz Příloha 4) 

Vyplněním všech potřebných údajů a potvrzením tlačítka Zobrazit objednávku, 

se zobrazí náhled na celý objednávkový formulář, ve kterém jsou vyplněni veškeré 

údaje o objednávce, zákazníkovy i prodejci. Po potvrzení tohoto formuláře se 

požadavek na objednávku uloží v databázi prodejce s příslušnými údaji o zákazníkovi. 

Důležitou součástí celého procesu je obeznámit kupujícího s obchodními 

podmínkami. Obeznámení zákazníka s těmito podmínkami může být také jedním 

krokem při tvorbě objednávky. Například potvrzení souhlasem o přečtení obchodních 

podmínek. 

Po odeslání celé objednávky je kontaktní osoba informována emailovou správou 

a následně telefonátem kvůli potvrzení objednávky.  

V seznamu objednávek může zákazník kontrolovat stav svých objednávek a 

jejich zpracování od potvrzení objednávky, přes objednání v případě nedostatku, až po 

dovoz do místa převzetí. V případě osobního odběru bude následně vyzván, aby si zboží 

vyzvedl osobně. 
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7 Závěr 

V souladu ze stanoveným cílem jsem vytvořil model řešení elektronického 

obchodu, který je možno využít jako podklad při tvorbě skutečného elektronického 

obchodu.  

V této práci jsem navrhnul řešení otázky skladu a položek na skladu,  

zásobování a logistiky. Navrhnul jsem řešení otázky interakce skladu a řídícího centra. 

Popsal jsem elektronický obchod a základní druhy elektronického obchodu, 

základní právní normy, elektronickou smlouvu, právní postavení emailu a elektronický 

podpis. 

Navrhnul jsem dizajn a popsal funkční vlastnosti programu pro práci ve skladu a 

pro informování řídícího centra. 

Vymezil jsem podmínky, které musí splňovat internetové stránky určené               

pro elektronický obchod. Navrhnul jsem dizajn internetových stránek a popsal jsem 

způsob nakupování. 

Práce poskytuje stručné informace o elektronickém obchodu a tvoří základ pro 

jeho realizaci v oblasti stavebnin. 

Podle těchto návrhů možno vytvořit funkční program a internetové stránky, které 

dokáže realizovat i mírně pokročilí programátor za minimální náklady. Program i 

internetové stránky je možné přetvořit podle potřeb společnosti a následně je 

přepracovat modernějšími způsoby. 
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Příloha 3 : Vzor všeobecných obchodních podmínek  

 

Všeobecné obchodní podmínky internetové prodejny 1 

 

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami, 

pokud nejsou výslovně upraveny, řídí se příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964Sb. 

Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími a zák. č. 513/1991Sb. Obchodní 

zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. 

 

Prodávající: 

 

Daniel Přikryl - DAREK, s.r.o. 

Areál STS 

Křenišovská 591 

 788 13  Vikýřovice 

 

IČ: 47857978 

DIČ: 398-6811080859 

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem Ostravě, oddíl C, vložka 9090 

 

Bankovní spojení: eBanka, číslo účtu XXXXXXXXXX/YYYY 

 

Kupující: 

 

Kupující – objednavatel – fyzická nebo právnická osoba, která provádí objednání 

prostřednictvím elektronického obchodu nebo písemně, telefonicky či osobně. 

 

 

 

                                                 
1 Vytvořeno za spolupráce se společností Daniel Přikryl – Darek s.r.o. a upraveno vzhledem k právním 

předpisům  (www.mvcr.cz/sbirka) 



 

 

Práva a povinnosti prodávajícího: 

 

1.) Prodávající je povinen zrealizovat objednávku kupujícího v co nejkratším termínu, 

většinou do 1-5 pracovních dnů od přijetí objednávky (dle dostupnosti jednotlivých 

položek zboží a provozních možností prodávajícího) 

2.) Prodávající je povinen uskutečnit dodávku do místa, které uvedl kupující v 

objednávce (nebylo-li dohodnuto jinak) 

3.) Prodávající má právo odmítnout objednávku. V tomto případě je povinen neprodleně 

uvědomit kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 

 

Práva a povinnosti kupujícího: 

 

1.) Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na 

kterou má být objednané zboží doručeno. 

2.) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případné 

ceny za dopravu zboží.  

S konečnou cenou je kupující vyrozuměn již při vyplnění objednávky (vyjma 

dodatečného upřesnění ceny za dopravu). 

3.) Kupující má právo stornovat objednávku, je však povinen uhradit prodávajícímu 

veškeré náklady se stornováním objednávky spojené. 

4.) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, 

pokud o to požádá. 

 

Objednání zboží: 

 

1.) Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu 

prodávajícího nebo jiným způsobem prodávajícímu předané (pošta, e-mail, fax, osobně) 

jsou považovány za závazné. Aby mohla být objednávka akceptována, musí obsahovat 

všechny náležitosti, registrační údaje a telefonické spojení na kupujícího. V tom případě 

je objednávka současně návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy není nutné 

potvrzení objednávky prodávajícím, kupní smlouva pak vzniká samotným dodáním 



 

 

zboží. Prodávající si však může v jednotlivých, zejména sortimentně nebo finančně 

náročnějších případech, vyhradit písemné potvrzení objednávky. 

2.) Provedením objednávky kupující potvrzuje bez výhrad, že se seznámil se všemi 

ustanoveními těchto obchodních podmínek, jakož i v den odeslání objednávky platnou 

výší ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na výběrové internetové stránce, 

včetně příp. expedičních a dopravních nákladů, a že s nimi souhlasí. Odeslanou 

objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží 

neodvolatelně vázán. 

3.) Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství a cenu za 

zboží. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou 

uváděny bez DPH 19%. 

4.) Při chybném zadání výběru zboží na objednávce ze strany kupujícího a následné 

výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady s výměnou 

spojené. 

 

Dodací podmínky: 

 

1.) Zboží je dodáváno více způsoby, ze kterých si kupující zvolí při objednání nebo na 

kterých se dohodne s prodávajícím. 

2.) Místem plnění je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce nebo osobní odběr v 

místě, které si dohodl s prodávajícím. 

3.) Dopravu zboží zajišťuje prodávající, pokud si ji kupující objedná. Za dodání zboží se 

považuje osobní odběr v místě, které si obě strany dohodly nebo dodání zboží na 

požadované místo a jeho převzetí. Zboží může převzít pouze oprávněná osoba, která je 

povinna se dostatečně identifikovat (platný občanský průkaz nebo cestovní pas). Pokud 

si kupující nepřevezme zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li kupující 

nebo jím pověřená osoba přítomna nebo není-li schopen uhradit kupní cenu apod.), je 

povinen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním. Vlastnické právo ke 

zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné 

kupní ceny. 

4.) Kupující je povinen při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky dle 

dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud je zásilka 



 

 

neúplná nebo poškozená, je povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento 

neprodleně prodávajícímu zaslat e-mailem nebo faxem, případně poštou a současně 

ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky. Pokud kupující podpisem v 

dokladech dopravce převzetí zásilky potvrdí, je zásilka považována za bezvadnou a na 

dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození nebude brán zřetel (vyjma situace, kdy 

není možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky ihned při převzetí zásilky 

od dopravce. V tomto případě je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 

24 hodin a o zjištěných nedostatcích ihned informovat prodávajícího).  

5.) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od 

prodávajícího, resp. od dopravce. 

6.) Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě 

nepředvídatelných událostí. 

O této skutečnosti je povinen kupujícího neprodleně informovat a dohodnout náhradní 

termín plnění. Nedodá-li prodávající zboží ani v náhradním termínu, je kupující 

oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.  

 

Platební podmínky: 

 

Platbu za zboží je možné uskutečnit: 

- v hotovosti při převzetí dodávky zboží 

- převodem na základě zálohové faktury (fakturovaná částka musí být připsána na účet 

prodávajícího nejpozději v den předcházející dnu plnění) 

 

Záruky a garance: 

 

1.) Prodávající poskytuje záruku na zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném 

účetním dokladu a současně v příslušném dodacím listu. Nároky kupujícího ze záruky 

za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku. 

2.) Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s 

návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; za závady vzniklé nedodržením 

pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou 

přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; 



 

 

provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých 

podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda 

apod. ); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; 

nadměrným mechanickým opotřebením apod. 

3.) Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony 

předepsané výrobcem v návodu k obsluze. 

4.) Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití. 

5.) Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č. 136/2002 Sb., kterým se měním občanský 

zákoník. 

(Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců, pokud není dána výrobcem jinak. Za 

vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z 

kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v 

důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost 

kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to 

povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení 

věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho 

identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). Prodávající 

může poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně, v 

záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Nesplněním 

povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Je-li to s 

ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah 

poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je 

možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo 

návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k 

použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na 

opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla 

sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci 

pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Po dobu prvních 6 měsíců záruční 

doby se přenáší důkazní břemeno v reklamačním řízení na prodávajícího). 

 

 

 



 

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží): 

 

1.) Kupující má v souladu s odstavcem 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 ze 

dne 14. září 2000 právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud k 

takové situaci dojde, je kupující oprávněn vrátit pouze nepoškozené zboží, bez známek 

užívání nebo opotřebení, v původním obalu, se všemi součástmi a příslušenstvím a s 

veškerou dokumentací.  

2.) Před samotným vrácením zboží je kupující povinen včas uvědomit prodávajícího 

telefonicky, dohodnout termín vrácení a adresu, na kterou vrácené zboží dopravit, 

současně zaslat prodávajícímu e-mail nebo fax s uvedením čísla objednávky, faktury a 

dodacího listu a sdělit číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku.  

3.) Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, 

prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.  

4.) Pokud nebude splněna některá z výše uvedených podmínek, nebude odstoupení od 

kupní smlouvy akceptováno, zboží nebude převzato zpět a uhrazená částka nebude 

vrácena.  

5.) Pokud kupující od smlouvy odstoupí, prodávající mu vrátí částku, která se bude 

rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním 

zboží. 

6.) Možnost odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na dodávku zboží, jehož cena 

není závislá na cenových výchylkách nezávislých na vůli prodávajícího, na zboží, které 

nebylo objednáno nebo upraveno speciálně a výslovně pro kupujícího a na zboží, při 

jehož převzetí nebylo možné dostatečně je prohlédnout. 

7.) V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši 

poplatku za přepravné. 

8.) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává 

- u zboží se změnila výrazným způsobem cena výrobce nebo smluvního dodavatele 

- zboží je momentálně doprodáno 

V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně 

kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží 

jiným, zrušení objednávky, ...). 



 

 

Reklamace: 

 

1.) Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je kupující povinen sepsat s dopravcem 

záznam o škodě (popis závady a jejího vzniku, číslo objednávky, dodacího listu a 

faktury) a tento neprodleně prodávajícímu zaslat e-mailem nebo faxem, případně poštou 

a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky.  

2.) Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u 

prodávajícího fakturou a současně dodacím listem (kopiemi).  

Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej 

kupující se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací. 

3.) O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím 

(e-mailem, telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí 

předmětu plnění k vyřízení reklamace.  

4.) Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou 

vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku. 

5.) Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o 

závadu nespadající do záručních podmínek) může prodávající požadovat úhradu 

vzniklých nákladů (za dopravu, opravu apod.) . 

 

Palety: 

 

Objednané zboží je kupujícímu dodáváno buď volně ložené nebo na dřevěných 

paletách, které jsou kupujícímu vyúčtovány se zbožím v daňovém dokladu za cenu 

účtovanou výrobcem nebo smluvním dodavatelem. Po úhradě daňového dokladu se tak 

stávají majetkem kupujícího. Kupující však může palety nepoškozené a stejného druhu 

vrátit do 3 měsíců od uskutečnění dodávky a to na místo a v termínu, které si dohodl s 

prodávajícím. Kupující je současně povinen předložit doklad (faktura nebo dodací list) 

o nákupu palet. Poté bude kupujícímu dobropisem vrácena částka za nakoupené palety 

ponížená o 10% (manipulační poplatek). Úhrada dobropisu bude uskutečněna převodem 

na účet kupujícího nejpozději do 30 dnů. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout 

zpětné vykoupení poškozených nebo neúplných palet. 

 



 

 

Ochrana osobních údajů: 

 

Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací 

o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje používat 

osobní údaje kupujícího v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů. 

Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží prodávajícímu, jsou považovány 

za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situace 

související s plněním objednávky (dodávka zboží, platební styk apod.) 

 

Závěrečná ustanovení: 

 

1.) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách 

prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.  

2.) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá 

ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i 

v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či 

poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny prodávajícího, nebylo-li v 

konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem 

kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.  

3.) V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a 

prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským 

zákoníkem. 



 

 

Příloha 4 : Návrh objednávkového formuláře 

 

 

(Zdroj : Vlastní návrh) 


