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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu pro vznik 

internetového obchodu s příslušenstvím k mobilním zařízením a tabletům. Součástí 

podnikatelského plánu je postup založení nového e-shopu, vymezení tržního prostředí a 

konkurence, a v neposlední řadě jsou zde popsány vhodné marketingové a propagační 

strategie. Na základě finančního plánu je na závěr práce zhodnocena ekonomická 

úspěšnost navrženého internetového obchodu. 

 

Abstract 

The subject of the master’s thesis is the elaboration of a business plan for setting up an 

online store selling accessories for mobile phones and tablets. The business plan 

includes the process of building an e-shop, defines the market environment and 

competition, and last but not least, marketing and promotional strategies. At the end of 

the thesis, the economic success of the proposed online store is being evaluated based 

on the financial plan. 
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ÚVOD 

V současné době je trh plný konkurence, a abychom získali konkurenční výhodu je 

potřeba znát dokonale a přesně zákazníky, jejich potřeby a preference. Problém odlišení 

se od ostatních je součástí moderního marketingu, který potkáváme na každém rohu. Je 

jen na nás, jak využijeme svých zkušeností a prostředků, které máme k dispozici, 

abychom na trhu uspěli. 

 Podnikatelský záměr se vytváří před vznikem nového podniku nebo rozšířením 

stávajícího do nového sektoru trhu. Jeho výsledkem je analýza tržního prostředí, do 

kterého jako podnikatel či firma vstupuji, popis plánu včetně marketingového mixu a 

ostatních analýz. Nakonec se podnikatelský záměr ekonomicky zhodnotí a rozhodne se, 

zda má tento podnikatelský plán budoucnost, či nikoliv. 

 V mém případě, jsem se rozhodl rozšířit moji podnikatelskou činnost o další 

internetový obchod. Podnikám již několik let a vlastním několik internetových obchodů 

a k tomu jsem majitelem cestovní agentury. Výstupem této diplomové práce tedy bude 

pro mě rozhodnutí, zda zakládat tento internetový obchod a rozšířit si tak portfolio 

obchodů, nebo se založení tohoto e-shopu nevyplatí. Spočítám také nutnou investici, 

finanční prostředky a naplánuji tržby s náklady na následující tři roky. 

 S mými obchody cílím převážně na Českou republiku, okrajově i na Slovensko. 

Dodavatelé jsou však z celého světa. Mimo Českou republiku pochází dodavatelé 

z Číny, Austrálie, Thajska a Spojených států amerických. Vztahy, které již mám 

s dodavateli navázané, bych chtěl využít i pro můj nový obchod, budu se tedy snažit 

využít co největší procento stejných dodavatelů. 

 Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část práce obsahuje 

základní teoretická východiska, která jsou využívána v následujících částech. Jsou zde 

definovány pojmy jako podnik, elektronické podnikání, internetová reklama, 

podnikatelský plán a mnoho dalších. 

 Ve druhé části píšu více o mém podnikání a o tom, jakou formou bude veden nový 

internetový obchod. Také jsou zde provedeny situační analýzy trhu, jako je analýza 

vnějšího prostředí s vnitřním prostředím a SWOT analýza. Dále jsem zde popsal situaci 
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s internetovými obchody v České republice a našel jsem možné dodavatele e-shopového 

řešení. 

 Třetí část obsahuje již samotný podnikatelský plán, ve kterém jsem nejdříve 

stanovil vizi a cíle obchodu, dále jsem popsal nároky, které musí obchod splňovat, 

vybral dodavatele e-shopového řešení a popsal informace k naplnění obchodu daty. 

Popsal jsem základní marketingové strategie a určil rizika, která mohou činnost 

obchodu ovlivnit. Nakonec jsem celý návrh ekonomicky zhodnotil, aby bylo z plánu 

jasné, jaký bude hospodářský výsledek po roce, dvou letech a třech letech provozu 

obchodu. 
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1 CÍLE A METODIKA PRÁCE 

V této kapitole uvádím hlavní cíl a také vedlejší cíle diplomové práce. Po stanovení cílů 

popisuji metodiku práce. 

1.1 Hlavní cíl 

Hlavním cílem mé práce je vypracování podnikatelského plánu, na jehož základě bude 

podnikatel schopen založit internetový obchod s příslušenstvím k mobilním telefonům a 

tabletům.  

1.2 Dílčí cíle 

Dílčími cíli práce jsou především analýza trhu, vymezení produktů a služeb, nalezení 

dodavatele internetových stránek, identifikování rizik a jejich protiopatření a nakonec 

vypracování finančního plánu s ekonomickým vyhodnocením. 

1.3 Metodika práce 

Diplomová práce je rozdělena na 3 části. V první části jsou sepsána teoretická 

východiska, týkající se zejména elektronického podnikání a podnikatelského plánu. 

Druhá část diplomové práce obsahuje analýzy trhu a tržního prostředí, zpracované 

pomocí PEST analýzy, Porterova modelu a SWOT analýzy. V závěrečné třetí části je 

popsán samotný návrh řešení a je zde vypracován podnikatelský plán pro založení 

internetového obchodu. Jsou zde sepsány všechny dílčí kroky ke zprovoznění obchodu 

a také právní záležitosti, které k internetovým obchodům patří. Nakonec je v práci 

ekonomické zhodnocení celého plánu. Výsledek ekonomického zhodnocení je 

zpracován i do grafu bodu zvratu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola diplomové práce popisuje a definuje základní pojmy z oblasti podnikání, 

elektronického obchodu, marketingu a analýz. 

2.1 Definice základních pojmů 

V této sekci práce vymezím základní poznatky týkající se podnikání. Budu zde 

definovat pojmy jako podnikání, podnik, podnikatel a další. 

2.1.1 Podnikání 

Pojem podnikání u nás již zcela zdomácněl, avšak definovat jej není jednoduché, 

protože jeho definic je celá řada. Podnikání – enterprise je slovo pocházející 

z francouzštiny a je chápáno ve smyslu výroba, zpracování a zprostředkování přidané 

hodnoty. Na rozdíl od toho, je anglicko-americký výraz business vysvětlován jako 

podnikání ve smyslu obchodování neboli účelové a ziskové aktivity. Všechny definice 

podnikání se však shodují v tom, že podnikání je jednání, které má společné rysy a to 

novost, organizování, kreativitu, blahobyt či bohatství a přejímání rizika (Zichová, 

2008). 

 V obchodním zákoníku je podnikání definováno jako: „Soustavná činnost 

prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za 

účelem dosažení zisku.“ (Srpová, 2010) 

2.1.2 Podnikatel  

Tak jak existuje celá řada definicí podnikání, stejně existuje i řada vysvětlení slova 

podnikatel. Jednoduše, se dá vysvětlit jako jedinec, co vlastní a vede podnik. Původní 

pojem z francouzštiny – entrepreneur znamená prostředník, zprostředkovatel. 

Z hlediska platné legislativy v České republice je podnikatelem: 

 každá fyzická nebo právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku, 

 osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
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 osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů (např. svobodné podnikání, lékaři, veterináři, notáři, 

daňoví poradci apod.), 

 fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu zapsaná do evidence podle 

zvláštního předpisu (Zichová, 2018, s. 29). 

2.1.3 Podnik 

Od podnikání a podnikatele je jen malý krůček k pojmu podnik. I v případě podniku 

existuje řada výkladů tohoto pojmu. Nejobecněji je podnik chápán jako subjekt, ve 

kterém dochází k přeměně vstupů na výstupy. Obsáhleji je podnik vymezen jako 

ekonomicky a právně samostatná jednotka, která existuje za účelem podnikání. 

Ekonomickou samostatností je v tomto případě myšlena odpovědnost vlastníků za 

konkrétní výsledky podnikání a právní samostatností se rozumí možnost podniku 

vstupovat do právních vztahů s jinými tržními subjekty a uzavírat s nimi smlouvy, ze 

kterých pro něj vyplývají jak práva, tak povinnosti (Srpová, 2010). 

 Právně je podnik definován jako soubor hmotných, osobních a nehmotných složek 

podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 

podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto 

účelu sloužit (Zákon č. 89/2012 Sb.). 

2.1.4 Cíle podniku 

Cíle podniku udávají, čeho chce podnik dosáhnout. Jsou pomocníkem při formulaci 

strategie a dávají smysl stanovenému poslání. Všechny podniky by však za každých 

okolností měly směřovat k jednomu společnému cíli a to maximalizaci bohatství 

vlastníků podniku (Dedouchová, 2001, s. 12). 

2.2 Právní forma podnikání 

Právní forma podnikání určuje typ podnikatelského subjektu. Tyto právní formy se 

mohou lišit v každé zemi. Jsou upraveny v soustavě práva daného státu nebo i 

společenství (např. USA, EU). V České republice se podnikatelské subjekty dělí 

především na právnické a fyzické osoby, které popisuji dále. 
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2.2.1 Právnická osoba 

Právnická osoba je subjekt, který zastupuje fyzickou osobu. Všechny právnické osoby 

mají povinnost zápisu do obchodního rejstříku a stanete se jí pouze tehdy, založíte-li si 

obchodní společnost, např.: 

 společnost s ručením omezeným (s.r.o.), 

 veřejně obchodní společnost (v.o.s.), 

 komanditní společnost (k.s.), 

 akciovou společnost (a.s.). 

Všechny tyto subjekty se stávají účetní jednotkou a jsou tak povinny vést účetnictví. 

V dnešní době se účetnictví vede za pomoci tomu určeného softwaru jako je Pohoda, 

Money S3 a další. O založení jednotlivých právnických subjektů zde psát nebudu, 

protože se jedná o relativně složitou a rozsáhlou problematiku nad rámec mého 

podnikatelského plánu (Mikulášková, 2015). 

2.2.2 Fyzická osoba 

V případě, že chceme podnikat jako fyzická osoba, musíme si pořídit tzv. živnostenské 

oprávnění, o které si můžeme zažádat na živnostenském úřadě. Definici živnosti 

můžeme naleznout v zákoně o živnostenském podnikání, který živnost popisuje jako: 

„soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ 

(Zákon č. 455/1991 Sb.) 

 Pokud již má podnikatel jasnou představu, jakému oboru nebo činnosti se chce 

věnovat a rozhodne se pro podnikání jako fyzická osoba, musí splnit několik podmínek 

pro získání živnostenského oprávnění: 

 splnění všeobecných podmínek: 

o dosažení věku 18 let, 

o způsobilost k právním úkonům, 

o bezúhonnost (čistý trestní rejstřík), 
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 volba živnosti (volná, řemeslná, vázaná, koncesovaná). 

 ohlášení živnosti na libovolném živnostenském úřadě v ČR, 

 zaplacení poplatku 1 000 Kč (Zemánek, 2011). 

Jakmile získá podnikatel živnostenské oprávnění, musí ještě do 30 dnů provést 

registraci u finančního úřadu a do 8 dnů u okresní správy sociálního zabezpečení a u své 

zdravotní pojišťovny. Tyto registrace lze provést buď přímo na živnostenském úřadě 

spolu s žádostí o živnostenské oprávnění, případně osobní návštěvou jejich vlastních 

poboček (Zemánek, 2011). 

2.3 Elektronické podnikání 

Elektronické podnikání (také nazývaný e-business) je oborem, který zaznamenal velmi 

rychlý vývoj. Nejdříve bylo toto podnikání chápáno jen jako internetové obchody, 

rezervační systémy apod., tedy aktivity, které jsou dnes označovány jako e-commerce 

(elektronické obchodování). E-business má dnes již širší význam a zahrnuje i mnoho 

dalších aktivit, jejichž cílem je zejména podpora a zvýšení efektivity podnikových 

interních a externích procesů (Suchánek, 2012). 

 Elektronické obchodování (nebo také zkráceně e-obchod) představuje formu 

nákupu a prodeje zboží či služeb elektronickou cestou. Touto elektronickou cestou je 

v dnešní době myšlen internet. Na internetu nalezneme velký počet různých aplikací pro 

elektronické obchodování včetně: 

 online obchodů prodávajících produkty (např. Alza.cz, Amazon.com), 

 online aukčních portálů (např. Aukro.cz, eBay.com), 

 online služeb a webových služeb (např. BaseCamp.com), 

a mnoho dalších (Peacock, 2011). 

2.3.1 Internet 

Definice internetu není tak jednoduchá, jak by se mohla na první pohled zdát. Zkráceně 

by se dalo říct, že se jedná o otevřenou počítačovou síť. Tato síť obsahuje další sítě, 

které jsou stejným způsobem propojené a sdružují další počítače. Díky vzájemnému a 
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rozsáhlému propojení těchto sítí a počítačů poskytuje internet mnoho služeb. Dnes již 

služby na internetu využívají vládní, akademická i komerční instituce, 

vědeckovýzkumná sdružení, vývojová pracoviště, ale i široká veřejnost (Beneš, 2001). 

2.3.2 Elektronický obchod 

Elektronický, neboli internetový obchod se liší od klasické internetové prezentace 

hlavně tím, že se spíš jedná o elektronický katalog, ve kterém mohou zákazníci 

prohlížet zboží a nakupovat stejně jako v kamenném obchodě. V tomto internetovém 

obchodě může zákazník rovnou zaplatit i kreditní kartou, nebo si objednat zboží domů 

na dobírku. Vždy záleží na tom, jaké varianty dopravy nabízí daný obchod (Horňáková, 

2012). 

Obchodní modely 

V oblasti internetového obchodování existuje stejně jako při standardním obchodování 

několik modelů, podle kterých se obchoduje. Já zde popíši jen ty základní a to model 

B2B, B2C a B2E. 

a) B2B 

V případě B2B se jedná o model, kdy veškeré obchodní aktivity probíhají mezi dvěma 

firmami, podnikateli nebo jejich kombinací. Zkratka B2B znamená business to business. 

V tomto modelu má komunikace mezi subjekty různou formu. V nejjednodušším 

případě si účastníci obchodu vymění elektronickou poštou dokumenty, či důležité 

informace. V pokročilejším případě si kupující například objedná přes internetový 

obchod partnera. Není tedy nutná přímá účast druhé strany (Beneš, 2001). 

b) B2C 

Zkratka B2C znamená business to customer, tedy obchod probíhá mezi firmou a 

konečným spotřebitelem. Spotřebitelem může být jak soukromá osoba, tak i právnická 

osoba. Kupující si pořizuje dané zboží či službu pro svoji vlastní potřebu, nikoliv pro 

další zpracování či prodej (Beneš, 2001). 

c) B2E 

Označení B2E popisuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Je to systém 

vnitrofiremních věstníků, u větších organizací se může jednat například i o interní 
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časopisy. Jedná se také o uzavřený informační systém, který je přístupný pouze 

zaměstnancům a vedení společnosti – tzv. Intranet (Beneš, 2001). 

2.3.3 Internetové domény 

První předpoklad obchodu přes internet je zpravidla založení internetové stránky. 

Podmínkou pro založení této stránky je tzv. registrace doménového jména, neboli 

elektronické adresy, na které bude internetová stránka uložena. Registrací internetových 

domén se v ČR věnuje sdružení CZ-NIC. Toto sdružení je orgánem, který přiděluje 

jednotlivým žadatelům internetové domény tzv. nejvyššího řádu – to jsou domény jako 

www.priklad.cz (Suchánek, 2008). 

„Doménu lze chápat ve smyslu adresy. Tak jako vaše trvalé bydliště je na nějaké adrese, 

tak i váš e-shop je na nějaké adrese, což je doména. Určuje jednoznačnou pozici vašich 

webových stránek (tedy e-shopu) v internetovém prostředí a za žádných okolností byste 

její výběr neměli podceňovat.“ (Mikulášková, 2015, s. 85) 

2.3.4 Internetový webhosting 

Webhosting je fyzické umístění vašich souborů na serveru. Tak jako doména je adresou 

e-shopu, tak je webhosting konkrétní umístění této adresy v internetovém prostředí 

(Sedlák, 2012). 

 Michal Prokop (2016) přirovnává webhosting k poště. Píše, že pokud již máme 

koupenou doménu, musíme ještě naleznout prostor, na který bude doména odkazovat. 

Můžeme si to představit jako jmenovku na domovní schránce. Samotná jmenovka je 

sice fajn, ale pokud bude pouze na holé zdi, pošta nám nebude mít kam chodit. Jakmile 

však nalepíme jmenovku na poštovní schránku, bude přesně vyhrazen prostor, kam 

dopisy házet. Stejným způsobem to funguje i u domény a webhostingu. Doména 

ukazuje na nějaký prostor, kde jsou uloženy webové stránky (Prokop, 2016). 

2.3.5 Obchodní podmínky 

Nedílnou součástí každého internetového obchodu jsou obchodní podmínky. Musí 

v nich být upraveny veškeré náležitosti obchodního procesu, od momentu vzniku kupní 

smlouvy přes právo na odstoupení od smlouvy až po reklamační podmínky. Musí 
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respektovat aktuální legislativní nároky. V případě, že obchodní podmínky obsahují 

chyby nebo postrádají-li informace, které jsou povinně zveřejnitelné, vystavuje se 

prodejce v případě kontroly pokutám ze strany dozorových orgánů (Mikulášková, 

2015). 

 Výchozími předpisy pro tvorbu těchto podmínek jsou občanský zákoník a zákon o 

ochraně spotřebitele. Souhlasem obchodních podmínek vzniká vztah mezi podnikatelem 

a běžným spotřebitelem. Tento souhlas je nutné udělit na konci nákupního procesu 

(v tzv. košíku) a to většinou zatrhnutím políčka Souhlasím s obchodními podmínkami 

(Mikulášková, 2015). 

2.3.6 Logo 

Logo je symbol nebo obrázek, graficky upravený název společnosti či jiné grafické 

znázornění podniku. Logo by mělo být na trhu hlavně unikátní a nezaměnitelné. 

Podnikatel by se měl vyvarovat většímu množství možností log, je vhodné a dostačující 

mít pouze 2 varianty loga a to jeho barevnou a černobílou verzi (Horňáková, 2012). 

 Profesionální tvorba loga je specializovaná oblast, na kterou se soustředí špičkoví 

grafici. Vlastní návrh loga může ve výsledku přijít na desítky až stovky tisíc korun. 

Výhodou však je, že má podnikatel jistotu originality, profesní a umělecké kvality i 

psychologického efektu. Pro malé začínající podnikatele je však získání takového loga 

ze začátku podnikání zejména z finančních důvodů nedosažitelné (Prokop, 2016). 

2.4 Technické řešení internetových obchodů 

Volba konkrétního technického řešení obchodu je stejně důležitá jako psaní 

podnikatelského plánu. Podnikatel musí dobře zvážit, co od obchodu chce. První otázka 

by měla znít, jakým směrem chce prodejce obchod dále rozvíjet. Od tohoto rozhodnutí 

se odvíjí i volba technického řešení internetového obchodu (Mikulášková, 2015). 

Internetový obchod můžeme založit třemi hlavními způsoby a to: 

 open-source řešení, 

 pronájem e-shopového řešení, 

 vývojem e-shopu na zakázku a odkoupením licence. 
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2.4.1 Open-source 

Open-source řešení je vhodné především pro podnikatele, kteří rozumí programování 

internetových stránek, nebo si najmou vlastního programátora. Open-source řešení 

funguje na principu, kdy si podnikatel stáhne zdrojové kódy e-shopu a ty si pak sám na 

počítači nainstaluje. Tyto kódy si podnikatel může sám upravovat a tím měnit jeho 

obchod. Prodej pak může začít již v průběhu několika dnů (Mikulášková, 2015). 

 Open-source systémy představují velkou výhodu v jejich nízkých pořizovacích 

nákladech, ale mají i několik nevýhod jako např. nutná znalost programování, drahé 

další funkce a doplňky, vysoké nároky na výkon serveru (Mikulášková, 2015). 

2.4.2 Pronájem 

V případě pronájmu se cena za obchod odvíjí od požadovaných funkcí a služeb, které 

má obchod obsahovat. Mezi společnostmi na trhu jsou velké rozdíly jak v cenách, tak 

v kvalitě kterou společnosti poskytují. Ceny těchto obchodů se pohybují téměř od 

nulových nákladů až po částky jako 40 000 Kč za rok (Mikulášková, 2015). 

 Velkou výhodou je minimální znalost programování, nízké ceny, rychlé uvedení 

obchodu do provozu, otestované řešení jinými uživateli, v ceně bývá doména i 

webhosting. Nevýhodou je, že jsou zde omezené možnosti výběru grafických šablon a 

může se tak stát, že bude na trhu více graficky podobných obchodů (Mikulášková, 

2015). 

2.4.3 Tvorba na zakázku, odkoupení licence 

Zhotovení e-shopu na míru je pro podnikatele velkou finanční zátěží. V začátcích 

podnikání je zde také riziko, že obchod se neuchytí a prodejce tak přijde o veškeré 

finance, za které jej pořídil. Ovšem e-shop zhotovený na míru a s technickou podporou 

může být velká strategická výhoda v konkurenčním boji (Mikulášková, 2015). 

 Výhodami je, že je prodejce výhradním majitelem obchodu a vzhled s funkcemi 

obchodu jsou navrhnuty přesně podle požadavků a přání zadavatele. Jako nevýhody 

jsou zde především investice ve výši několik desítek až stovek tisíc korun a dlouhá doba 

vyhotovení, která se může pohybovat v týdnech až v měsících (Mikulášková, 2015). 
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2.5 Marketing 

Dle Zemánka (2011, s. 67) je marketing důležitou součástí odpovědného vedení firmy. 

Poslední dobou je vnímán jako zaklínadlo a mnohými i jako zbytečná věda. Jisté je, že 

jiný význam bude mít marketing pro nadnárodní firmu, kde důkladná analýza 

konkurence či potřeb zákazníka může přinést miliardové změny v tržbách, a jiný 

význam bude mít pro člověka, který provozuje stánek s občerstvením na návsi obce. 

2.5.1 Marketingový mix 

Profesor Neil Borden z Harvard Business School identifikoval před mnoha lety řadu 

aktivit podniku, kterými je možné ovlivnit kupujícího. Podle něj by si také každý 

podnik měl být schopen sestavit svůj vlastní rejstřík těchto činností. Pro dosažení 

maximálního efektu, by tyto činnosti měly být plánovány jako komplex, nazvaný 

marketingový mix. Neil Borden se tedy pokládá za prvního, kdo přišel metodou 

marketingového mixu (Kotler, 2000). 

 Počátkem 60. let však profesor Jerome McCarthy navrhl marketingový mix pouze 

se čtyřmi základními složkami a to produktem, cenou, distribucí a propagací. Tato 

podoba marketingového mixu se využívá i dnes (Kotler, 2000). 

Produkt 

Produkt je základním článkem každého podniku. Cílem podniku na trhu je mimo jiného 

snaha diferencovat především produkty od konkurenčních produktů a získání tak 

zákaznických preferencí. Kotler (2000) popisuje několik kritérií diference: 

 fyzické rozdíly (např. vlastnosti, výkon, trvanlivost, přizpůsobitelnost, design, 

styling, balení), 

 rozdíly v dostupnosti (např. dostupnost v prodejnách, možnost objednání po 

telefonu, e-mailem či přes internet), 

 rozdíly v servisu (např. instalace, zaškolení, konzultační služby, opravy), 

 cenové rozdíly (např. závratná cena, vysoká cena, středně vysoká cena, nízká 

cena, velmi nízká cena), 

 rozdíly image (např. symboly, atmosféra, pořádané akce, média). 
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Cena 

Na rozdíl od ostatních složek marketingového mixu je cena rozdílná, protože jako 

jediná tvoří příjmy, zatímco ostatní složky tvoří náklady. Podniky se snaží udržovat 

cenu tak vysoko, jak jim to jejich úroveň diferenciace jen dovoluje. Zároveň si však 

uvědomují, že musí zvažovat vliv ceny na objem prodeje, protože příliš vysoká cena 

případného spotřebitele odradí (Kotler, 2000). 

Existují tři hlavní způsoby stanovení cen: 

 poptávkově tvořená cena, 

 konkurenčně tvořená cena, 

 nákladově tvořená cena (Kotler, 2000). 

Distribuce 

Při vstupu na trh se každý prodejce musí rozhodnout, jakým způsobem bude 

distribuovat své zboží na jeho cílový trh. Dva základní způsoby jsou přímý prodej a 

prodej přes prostředníky. Při prodeji přímou cestou jde distribuční cesta od firmy přímo 

k zákazníkovi. V případě prodeje přes prostředníka, může distribuční cesta obsahovat 

několik subjektů, jako je např. velkoobchod a maloobchod. Dnešní spotřebitelé však 

mají mnoho možností, jak si zboží nakoupit pohodlně přímo z domova, bez nutnosti 

cesty do obchodu, parkování, stání front u pokladen a jiných nepříjemností. Mezi tyto 

možnosti Kotler (2000) zařazuje: 

 katalogy zasílané na domovskou adresu (tento prodejní kanál je však na 

ústupu), 

 adresované obchodní nabídky zasílané prostřednictvím listovní pošty, 

 televizní programy domácích nákupů (tzv. teleshopping), 

 nabídky uváděné v novinách, časopisech nebo rozhlase, 

 objednání z internetového obchodu. 
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Propagace 

Čtvrtý a poslední bod marketingového mixu pokrývá veškeré komunikační nástroje, 

které mohou naší cílové skupině předat nějaké sdělení. Tyto nástroje spadají do pěti 

hlavních supin: 

 reklama, 

 podpora prodeje, 

 public relations, 

 prodejní personál, 

 přímý marketing (Kotler, 2000). 

2.6 Internetový marketing 

Internetový marketing je zkráceně řečeno způsob, jakým lze dosáhnout požadovaných 

marketingových cílů prostřednictvím internetu. Pokud se na něj podíváme blíže, 

zjistíme, že zahrnuje podobně jako klasický marketing, celou řadu aktivit spojených 

s udržováním vztahů se zákazníky. Soustředí se především na komunikaci, ale často se 

dotýká i tvorby cen. Bývá také označován jako e-marketing nebo on-line marketing 

(Janouch, 2011). 

2.6.1 SEO 

Zkratka SEO vychází z počátečních písmen slov Search Engine Optimization, která jsou 

přeložena jako optimalizace stránek pro vyhledávače, kterými se v česku rozumí 

především český Seznam.cz a světová jednička Google.com. Samotný proces 

optimalizace stránek je dlouhodobý proces, který vyžaduje pečlivou přípravu, protože 

jeho dopady se projevují postupně. V případě, že se například u PPC reklam nadefinují 

špatná klíčová slova, zjistí se chyba relativně brzy. U SEO se chyba projeví až v řádech 

týdnů, u nových stránek i v řádech měsíců (Kubíček, 2010). 

 Vyhledávače určují umístění stránky na SERP (search engine result page – stránka 

s výsledky vyhledávání) podle několika kritérií: 

 vzájemná poloha nalezených slov (u hledaných víceslovných frází), 
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 umístění nalezených slov (poloha v dokumentu), 

 umístění fráze nebo hledaného slova v titulku a nadpisech stránky, 

 podle váhy stránky v očích vyhledávačů, 

 na základě počtu odkazů na internetu na tyto stránky (Kubíček, 2008). 

Pro vyhledávače jsou také některé faktory, které výsledek ovlivňují záporně a to: 

stránky bez titulků, málo textů na stránce, žádné odchozí odkazy, příliš mnoho tučného 

textu, mnoho nadpisů a duplikované stránky (Kubíček, 2008). 

2.6.2 PPC reklama 

PPC znamená pay-per-click, tzn. platba za klik. Jde o způsob platby, kdy se neplatí za 

zobrazení reklamy uživatelům internetu, ale až za to, když na reklamu uživatel 

zareaguje a klikne. PPC reklama se uplatňuje jednak při vyhledávání, tak při prohlížení 

jiných stránek s podobnou tématikou. Reklamu také vidí lidé v souvislosti 

s vyhledáváním ve vyhledávačích (Seznam, Google apod.) nebo v kontextu obsahu, 

který si na internetu právě prohlíží. Reklama může být jak textový výpis, tak může být i 

obrázek či video. Při kliknutí uživatelem webu na tuto reklamu, dojde k odečtení určité 

částky zadavateli. PPC systémy jsou založeny na aukční nabídce. Konečná cena a 

pozice inzerátu se počítá na základě mnoha faktorů. Tato reklama nejen šetří peníze, ale 

zejména umožňuje přesné zaměření na požadovanou skupinu zákazníků (Janouch 

2011). 

2.6.3 Sociální sítě 

Internet byl dlouhou dobu považován pouze za místo, kde můžeme najít nějaké 

informace. Časem však firmy zjistily, že mohou také podat informace o sobě a svých 

produktech a tím něco sdělit svým zákazníkům. Marketing na sociálních sítích je 

nejrychleji se rozvíjející se formou marketingu na internetu. Tato forma dává 

komunikaci se zákazníky zcela jiný rozměr. Zákazníci tak již dnes spoluvytváří 

produkty, komentují kroky firem a především si sdělují nejrůznější informace mezi 

sebou (Janouch, 2011). 
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Facebook 

Společnost může svoji stránku na Facebooku propagovat pomocí reklamy. Tato reklama 

však není takové typu, jako můžete vidět například na stránkách nějakého zpravodajství. 

Jedná se o reklamu, jejíž forma obsahu je jasně dána a kterou lze cílit na určitý okruh 

uživatelů sociální sítě. Nemusí se zde však propagovat pouze vlastní stránka na 

Facebooku, ale může se inzerovat i obsah mimo něj. Výhodou je, že při propagaci 

obsahu mimo Facebook (např. odkaz na internetový obchod) lze využít stejného 

zacílení, jako při propagaci obsahu Facebooku (např. propagace události vytvořené na 

Facebooku). Cílení těchto reklam lze nastavit dle několika hledisek. Cílit můžeme 

geograficky na konkrétní lokalitu (Jihomoravský kraj, Praha, Rakousko apod.), což je 

velkou výhodu pro regionální pobočky, které tak mohou cílit na zákazníky pouze 

z jejich oblasti působení. Dále můžeme cílit dle demografie obyvatelstva, kdy si 

zvolíme věk nebo pohlaví cílové skupiny (např. muži, 18-27 let). Jako další hledisko 

jsou zájmy uživatelů. Pokud tedy prodáváme sportovní náčiní, můžeme zvolit zájmy 

jako: sport, cyklistika, běh a jiné. Jeden z posledních faktorů pro cílení reklam je 

vzdělání uživatelů, díky kterému můžeme jako vysoká škola cílit na studenty 

posledního ročníku střední školy (Dědiček, 2010). 

Twitter 

Twitter je služba na pomezí blogu a sociální sítě. Každý, kdo má na Twitteru svůj účet, 

může zveřejňovat krátké zprávy, tzv. tweety, které mohou obsahovat maximálně 140 

znaků. Tyto zprávy pak mohou číst všichni uživatelé Twitteru, kteří daného uživatele 

sledují. V případě, že někdo ze sledujících sdílí zprávu i na svém účtu (retweet), pak ji 

uvidí i jeho sledující. Šíření zpráv po celém Twitteru je tedy velmi rychlé. Bezplatný 

účet si zde může zařídit jakákoliv osoba, nebo i jakýkoliv podnik, který může přes 

Twitter poskytovat podporu prodeje a komunikovat se zákazníky (Janouch, 2011). 

2.6.4 Affiliate marketing 

Affiliate marketing neboli provizní, je typ marketingu, který je orientován na výkon. 

Partneři směřují zákazníky na stránky obchodníka, a to nejčastěji přes své webové 

stránky, e-mailem, přes sociální sítě a ti nejzkušenější dokonce po telefonu. Affiliate 

partnerovi systém automaticky připočte provizi, pokud přes jeho vlastní trackovací 

odkaz přivede zákazníka, který provede objednávku, či jinou požadovanou akci (např. 
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vyplnění formuláře, zanechání telefonu či e-mailu apod.). Provize může být jak pevnou 

částkou (převážně za předání kontaktu), tak procentuálním podílem (hlavně u 

objednávek). Pokud přivedený zákazník objednávku neuhradí, nebo se rozhodne zboží 

vrátit ve lhůtě 14 dnů, bude provize affiliate partnerovi zamítnuta (Roženský, 2014). 

2.7 Situační analýza 

Externí analýza vyhledává v okolí podniku hrozby a příležitosti, které podnik či 

podnikatele ovlivňují. Okolí lze rozdělit na makrookolí (národní ekonomika) a na 

mikrookolí (odvětví, obor podnikání). K analýze vnějšího prostředí, tedy makrookolí, se 

nejčastěji používá PEST analýza a k analyzování vnitřního okolí, neboli mikrookolí, se 

využívá Porterova modelu pěti sil (Veber, 2008). 

2.7.1 Rozbor vnějšího prostředí – PEST analýza 

PEST analýza je nástrojem, který slouží k identifikaci a zkoumání externích faktorů. 

(Koráb, 2007) 

 Za klíčové součásti makrookolí lze označit 4 hlavní faktory a to politické 

s legislativními, ekonomické, sociální s kulturními a nakonec technologické. Z těchto 

faktorů vychází i název analýzy (P – politické, E – ekonomické, S – sociální, T – 

technologické). 

 Každá skupina faktorů zahrnuje i další řadu faktorů, které různou měrou ovlivňují 

podnik. Politické a legislativní faktory tvoří společenský systém, ve kterém podnik 

působí. Systém je dán zájmem politických stran a vývojem politického systému v zemi. 

Ekonomické faktory vycházejí z ekonomické situace a hospodářské politiky státu. 

Patří sem tempo růstu ekonomiky, nezaměstnanost, fáze hospodářského cyklu, inflace, 

vývoj HDP a další makroekonomické ukazatele. Sociální a kulturní faktory zahrnují 

informace o společnosti, jako jsou její struktura, sociální skladba obyvatelstva, 

společenské a kulturní zvyklosti. Technologické faktory představují inovační potenciál 

země a tempo technologických změn (Srpová, 2010). 
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 Vždy je důležité přesně specifikovat jednotlivé typy faktorů tak, aby mohly být 

sesbírány relevantní údaje. Z toho důvodu, se také analýza vnějšího okolí může 

posuzovat z několika hledisek jako např.: 

 jakým způsobem je trh firmou zkoumán, 

 jaký existuje vztah mezi produktem a trhem, 

 upřesnění pozice značky na daném trhu (Keřkovský, 2006). 

2.7.2 Rozbor vnitřního prostředí – Porterův model pěti sil 

 Významnou charakteristikou odvětví jsou konkurenční síly, které působí v odvětví, ve 

kterém se podnik pohybuje. Analýza konkurenčních sil je tedy nedílnou součástí 

analýzy mikrookolí podniku. K řešení tohoto problému významně přispěl M. Porter 

jeho modelem pěti sil, který je nástrojem zkoumání konkurenčního prostředí. Cílem 

modelu je jasně definovat síly, které v tomto prostředí působí a identifikovat ty, které 

mají pro podnik v budoucnu největší význam. Konkurence na trhu v daném odvětví se 

skládá z pěti konkurenčních sil, které jsou: 

 rivalita mezi konkurenčními firmami, 

 hrozba substitučních výrobků, 

 hrozba vstupu nové konkurence do odvětví, 

 vyjednávací pozice dodavatelů, 

 vyjednávací pozice kupujících (Srpová, 2010). 

Oproti analýze makrookolí, která se zaměřuje na široké okolí společnosti, se vnitřní 

analýza zaměřuje specifičtěji. Vztahuje se totiž již k oboru, ve kterém společnost 

působí. Každé mikrookolí je tak odlišné a odráží se v něm zcela jedinečné zákonitosti a 

okolnosti dané právě pro určitý obor (Keřkovský, 2006). 

2.8 SWOT analýza 

SWOT analýza je kombinací S-W a O-T analýzy. Jde o důležitou součást 

marketingového vedení podniku, která by měla formulovat cíle a cesty k jejich zajištění. 

S-W analýza se soustředí na mikroprostředí (vnitřní), zatímco O-T se soustředí na 
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makroprostředí (vnější). První část hledá silné a slabé stránky podniku (strengths – 

weaknesses), zatímco druhá se snaží formulovat příležitosti a hrozby (opportunities – 

threats). Vnitřní prostředí podniku, můžeme ovlivnit, zatímco vnější prostředí ovlivnit 

nemůžeme (Zemánek, 2011). 

2.9 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější i 

vnitřní faktory, které souvisí s podnikáním firmy a to zejména s jejím založením a 

fungováním v horizontu na který se plán stanovuje. Plán se zpracovává nejen při 

založení nového podniku, ale kdykoliv, kdy firma plánuje nějakou větší investiční akci. 

Může také sloužit jako důležitý dokument v případech, kdy podnik žádá o bankovní 

úvěr (Veber, 2008). 

2.9.1 Struktura podnikatelského plánu 

V literatuře se uvádí velké množství struktur podnikatelského plánu. Obsah 

podnikatelského plánu je pro každý podnik individuální záležitostí, některé atributy by 

však měl obsahovat každý podnikatelský plán, ať je již vypracován pro živnostníka 

nebo velkou společnost. 

Titulní strana 

První část, titulní strana, podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu. Obvykle 

by zde měl být uveden název společnosti, sídlo společnosti, jména podnikatelů, 

kontakty (e-mail, telefon, web), krátký popis podniku a způsob financování (Koráb, 

2007). 

Exekutivní souhrn 

Tato kapitola se zpracovává většinou až jako poslední. Je zde uveden souhrn celého 

plánu a veškeré důležité informace. Pokud se plán předkládá investorovi, musí tento 

souhrn co nejvíce podnítit jeho zájem. Investoři se na základě tohoto souhrnu rozhodují, 

zda pro ně má význam tento plán číst jako celek anebo jej rovnou odložit (Koráb, 2007). 

 V exekutivním souhrnu je důležité představit samotný podnik, pár slov o 

podnikateli a jeho týmu, charakterizaci nabízeného výrobku nebo služby, cílové 
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ekonomické hodnoty, aktuální stav projektu – kolik již podnikatel do plánu investoval 

času či financí. Jako poslední by zde měla být uvedena nabídka pro investora, spolu se 

shrnutím, kolik peněz od něj podnikatel vyžaduje a co mu za ně nabízí (Fotr, 2005). 

Analýza trhu 

Sem patří analýzy konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti všichni významní 

konkurenti včetně jejich silných a slabých stránek. Je zde také detailní analýza odvětví 

z hlediska vývojových trendů a historických výsledků. Je vhodné sem zahrnout i 

přírodní faktory, politickou situaci, legislativní podmínky aj. (Koráb, 2007). 

Popis podniku 

V kapitole o podniku se uvádí jeho podrobný popis, velikost, fungování a celkový 

záběr. Popis musí obsahovat pouze fakta, která se dají doložit a která se týkají jeho 

založení, úspěchů, strategie, cíle a cesty k jejich dosažení (Koráb, 2007). 

Obchodní plán 

Tento obchodní plán obsahuje informace o nákupu zboží a služeb, potřebné skladovací 

prostory, metody skladování a další důležité věci. Pokud je podnik výrobním podnikem, 

je zde místo obchodního plánu uveden výrobní plán, kde se popíší potřebné stroje, 

zařízení a dále také používané materiály ve výrobě a jejich dodavatelé (Koráb, 2007). 

Marketingový plán 

V marketingovém plánu je popsáno, jak budou propagovány výrobky, služby, zboží a 

samotný podnik. Také se zde určuje způsob jejich distribuce. Tento plán bývá investory 

považován za nejdůležitější součást zajištění úspěchu podniku (Koráb, 2007) 

Organizační plán 

V této části podnikatelského plánu je popsána forma vlastnictví nového podniku. 

V případě, obchodní společnosti se zde detailněji rozvádí informace o managementu a 

také informace o obchodních podílech. Je zde stanovena nadřízenost a podřízenost 

jednotlivých pracovníků (Koráb, 2007). 

 Také by zde měl být popsán systém výběru vhodných zaměstnanců, jaké požadavky 

musí zaměstnanci splňovat, jejich vzdělání a případnou vyžadovanou praxi (Struck, 

1992) 
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Hodnocení rizik 

Tato kapitola obsahuje popis největších rizik, která mohou vyplynout z reakce 

konkurence, ze slabých stránek podniku, vnějších hrozeb či technologického vývoje. 

Tato rizika je žádoucí analyzovat a připravit strategie, kterými bude možné dané riziko 

eliminovat (Koráb, 2007). 

Finanční plán 

Velmi důležitou součástí podnikatelského plánu je finanční plán. V tomto plánu se 

určují potřebné objemy investic a plánují se zde účetní výkazy jako rozvaha, cash-flow 

a výkaz zisků a ztrát. Výstupem finančního plánu je, nakolik je podnikatelský plán 

reálný jako celek (Koráb, 2007). 

Přílohy 

Do příloh se zahrnují informační materiály, které nelze začlenit do informativního textu 

podnikatelského plánu. Na jednotlivé přílohy se však musí v textu odkazovat, aby bylo 

jasné, k čemu se daná příloha váže (Koráb, 2007). 

 Struck (1992) také uvádí, že se do příloh vkládají fotografie produktů, propagace, 

reference, získané certifikáty, výpis z obchodního rejstříku, životopisy hlavních 

zaměstnanců a jiné důležité dokumenty. 

2.9.2 Bod zvratu 

Pro účely finančního řízení je zapotřebí zjistit, jaký je vztah mezi objemem výroby, 

tržbami a náklady. Z bodu zvratu nám vyplyne, kolik výrobků musíme vyrobit, 

abychom se nedostali během podnikání do ztráty. Je to tedy objem výroby, při kterém 

se celkové tržby rovnají celkovým nákladům – je dosaženo nulového zisku. Od tohoto 

bodu přinese podniku každý další prodaný výrobek zisk (Srpová, 2010, s. 353). 

 Grafické znázornění vývoje fixních, variabilních a celkových nákladů zároveň 

s vývojem tržeb zobrazuje graf č. 1. V tomto grafu je bodem zvratu průsečík přímky 

tržeb a celkových nákladů, který na ose x udává počet kusů výrobků, které potřebuje 

podnik vyrobit a prodat, aby nebyl ve ztrátě. Na ose y vyjadřuje, jaké budou celkové 

náklady k vyrobení daného počtu výrobků. 
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Graf č. 1: Bod zvratu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pro matematický výpočet bodu zvratu můžeme také využít tento vztah: 

𝑏𝑜𝑑 𝑧𝑣𝑟𝑎𝑡𝑢 =  
𝐹𝑁

𝑃 − 𝑉𝑁
 

 

kde:  FN  = fixní náklady, 

  P  = cena jednoho výrobku, 

  VN  = variabilní náklady na jeden výrobek, 

  P – VN = příspěvek na úhradu fixních nákladů. 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

V analytické části diplomové práce je popsána právní forma podnikání, historie 

podnikatelského subjektu, tržní prostředí podniku a jsou zde provedeny tržní analýzy, 

na základě kterých jsou zjišťovány a hodnoceny tržní podmínky segmentu, ve kterém 

bude podnikatelský subjekt působit. Dále tato část obsahuje základní informace o 

internetových obchodech v České republice a o dodavatelích těchto obchodů, ze kterých 

budu vybírat vhodného dodavatele pro můj internetový obchod. 

3.1 Právní forma podniku 

Tento podnikatelský záměr je určen k rozšíření mého vlastního portfolia internetových 

obchodů, bude tedy provozován na mé živnostenské oprávnění. Živnostenské oprávnění 

jsem zvolil především díky jednoduché daňové evidenci. Uplatňuji paušální výdaje 

procentem z příjmů a to 60% sazbou. Nevedu tak daňovou evidenci, ale pouze evidenci 

příjmů a pohledávek. Je to pro mě nejjednodušší, ale zároveň i nejvýhodnější způsob, 

protože moje celkové reálné náklady se pohybují kolem 45 % z příjmů. Protože 

prodávám veškeré zboží a služby koncovým zákazníkům, jsem neplátce DPH, což je 

výhodné jak pro mě, tak pro zákazníky, protože mohu držet nižší ceny. 

Základní údaje získané z obchodního rejstříku: 

Obchodní firma: Matěj Crhák.                           

Sídlo:   Domašov, Lesní Hluboké 79, okres Brno-venkov, PSČ 66483 

IČO:    03731553 

Datum zápisu:  21.1.2015 

Právní forma:  Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná  

    v obchodním rejstříku 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3  

    živnostenského zákona 

 



33 

 

3.2 Historie 

S podnikáním jsem začal již v roce 2012 na živnostenské oprávnění mého otce. Začínal 

jsem s prodejem zboží na aukčním serveru Aukro.cz. Vyzkoušel jsem si zde, jak 

funguje podnikání online, jak správně expedovat zásilky a našel jsem si několik prvních 

dodavatelů. Po několika letech mi přestalo Aukro vyhovovat, především kvůli velkému 

zvýšení poplatků za zveřejnění nabídek a za velké provize, které si portál strhával 

z uskutečněných transakcí. V tu dobu jsem měl na Aukru největší tržby právě 

z příslušenství pro telefony a rozhodl jsem se, si založit vlastní internetový obchod 

s tímto sortimentem. Můj první obchod tedy nabízel obaly a kryty na telefony celkem 9 

značek. Nejvíce se však prodávaly obaly a kryty na zařízení od značky Apple a to 

zhruba v poměru 20:1 (20 prodaných krytů pro telefony Apple, 1 prodaný kryt pro 

telefon jiné značky), proto se teď chci specializovat pouze na značku Apple. 

Příslušenství k telefonům jiných značek jsem později přestal nakupovat a nakupoval 

jsem již pouze pro značku Apple. Aktuálně mám skladem 3 107 krytů, obalů, pouzder a 

nabíječek pro značku Apple za celkovou pořizovací cenu 105 119 Kč. Tato zásoba bude 

vstupní zásobou nového internetového obchodu. Příslušenství k ostatním telefonům 

bude doprodáno na mém stávajícím obchodě, případně bude zlikvidováno. 

 Jakmile jsem získal znalosti v oblasti internetového prodeje, založil jsem si několik 

dalších obchodů, online cestovní agenturu a vytvořil jsem několik zakázkových 

obchodů pro ostatní podnikatele, kterým teď spravuji stránky na sociálních sítích a 

dělám pravidelné úpravy webu. 

 Do budoucna mám v plánu se věnovat převážně tomuto novému internetovému 

obchodu a ostatní mé obchody prodat nebo ukončit jejich činnost. 

3.3 Situační analýza 

Situační analýza je komplexní analýza, která zachycuje všechny podstatné informace a 

faktory (vnitřní i vnější), které ovlivňují současnou i budoucí situaci podniku. Pomocí 

situační analýzy sbírá podnik informace o svých silných a slabých stránkách, 

příležitostech a hrozbách. V mé práci jsem provedl rozbor vnějšího prostředí za pomocí 

PEST analýzy a při rozboru vnitřního prostředí jsem využil Porterova modelu pěti sil. 

Nakonec jsem vše shrnul do SWOT analýzy. 
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3.3.1 Rozbor vnějšího prostředí – PEST analýza  

I přes to, že budu zakládat obchod pouze na živnostenské oprávnění, je nutné sledovat 

nejdůležitější aspekty, které budou můj podnik ovlivňovat. V této části diplomové práce 

se budu věnovat analýze vnějšího prostředí podniku za pomocí PEST analýzy, tedy 

analýzy politických a legislativních, ekonomických, sociálních a kulturních, a nakonec 

technologických faktorů. 

Politické a legislativní faktory 

Všechny internetové obchody podléhají politickým faktorům státu a jsou ovlivněny 

děním v dané zemi. Do těchto faktorů můžeme zařadit například daňovou politiku, 

ochranu životního prostředí, ochranu spotřebitele a mnoho dalších. 

 Politická situace ve státě není pro internetové podnikání úplně ideální. Stát stále 

vymýšlí další kritéria, která musí obchod splňovat. Poslední změnou bylo zavedení 

elektronické evidence tržeb (EET). Ta spočívá v tom, že je evidována každá platba a 

zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup je takový, že při 

uskutečnění transakce odešle obchodník informace o platbě elektronicky do systému 

Finanční správy. Ta informace uloží a vygeneruje unikátní kód, který zašle zpět 

obchodníkovi a ten jej poté vytiskne na účtenku, kterou předá zákazníkovi. 

 Co se týče zákonů, podléhá podnikatel v první řadě zákonu o živnostenském 

podnikání č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanovuje, které 

činnosti jsou nebo nejsou živností a také vymezuje podmínky, za kterých lze pro danou 

činnost získat živnostenské oprávnění. 

 Jako další zákon pro podnikatele je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, který 

podnikateli určuje způsob účtování a daňovou sazbu z jeho příjmů. V mém případě mi 

zákon stanovuje výši paušálních výdajů na 60 % z příjmů (www.zakonyprolidi.cz, 

2018). 

Ekonomické faktory 

Ekonomickou situaci v ČR jsem zjišťoval na základě několika makroekonomických 

ukazatelů. Podle Českého statistického úřadu je Česká republika aktuálně v mírné 

inflaci. HDP meziročně vzrostlo o 5,5 %, průměrná hrubá mzda je v ČR aktuálně 

31 646 Kč, před rokem byla 29 309 Kč, takže též vzrostla. Na základě těchto dat 
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můžeme tedy usoudit, že se ekonomice aktuálně daří, i když je míra inflace kolem 2 % 

(oproti stejnému měsíci předchozího roku je míra inflace 1,7 %), což je velká výhoda, 

protože lidé mají dostatek finančních prostředků na nákup doplňkových produktů 

k jejich telefonům a tabletům (ČSÚ, 2018). 

  Jako další ukazatel jsem zvolil míru nezaměstnanosti. V březnu 2018 byla míra 

nezaměstnanosti 3,5 %, což je nejnižší míra za posledních 20 let. I při takové nízké 

nezaměstnanosti však bylo volných kolem 240 000 pracovních pozic. Takhle nízká míra 

byla naposledy v roce 1996, kdy byla 3,3 %, bylo však volných „pouze“ 83 976 volných 

pracovních pozic. Je tedy zřejmé, že za těchto 22 let přibylo obrovské množství 

pracovních pozic (www.kurzy.cz, 2018). Nízká míra nezaměstnanosti může působit 

problémy při hledání pracovníků. Na druhou stranu má více osob stálý příjem a může si 

tak dovolit nakupovat mé nabízené příslušenství. 

Sociální a kulturní faktory 

Velikost populace, která používá internet, stále rok od roku stoupá. V České republice 

je ke konci roku 2017 celkem 8 625 504 osob nad 16 let (jedná se o moji cílovou 

skupinu) a z tohoto počtu jich celých 76,5 % aktivně používá internet a nakupuje přes 

něj (www.czso.cz, 2018; www.ceska-ecommerce.cz, 2018). V součtu je tedy počet osob 

nad 16 let, požívajících a nakupujících přes internet celkem 6 598 510. Mojí cílovou 

skupinou však není pouze Česká republika, ale také Slovensko. Potenciálních zákazníků 

je tedy mnohem více. 

 Zásadním faktorem je životní styl a nákupní chování zákazníka. Zákazník, který si 

kupuje telefon jako luxusní doplněk pro jeho práci, bude kupovat spíše dražší a 

luxusnější příslušenství (kožené obaly, kožené nabíječky, značkové nabíječky na stůl – 

tzv. docky) a nebude mu tolik záležet na ceně. V případě zákazníka, který si koupil 

iPhone protože po něm touží a nemá příliš vysoký plat nebo životní úroveň, bude 

kupovat hlavně levné, plastové nebo silikonové kryty a bude se snažit co nejvíce ušetřit. 

 V případě tabletů budou lidé, kteří využívají tablet pro práci kupovat zejména obaly 

se stojánky na stůl a přídavné bezdrátové klávesnice. Zákazníci, kteří tráví většinu času 

na cestách, budou spíše objednávat obaly lehčí, tenčí a odolnější. 
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Technologické faktory 

V dnešní době se objevují nové technologie z oblasti elektroniky na trhu velmi rychle. 

Při provozování internetového obchodu je velmi důležité sledovat aktuální trendy a 

přizpůsobovat jim i obchod. Mnoho z těchto trendů je prezentováno na různých 

výstavách a veletrzích (například veletrh Ecommerce Expo, konference E-shop Summit 

& Expo a mnoho dalších) a každý provozovatel e-shopu by se jich měl každoročně 

účastnit. Také se hodně mění technologické faktory v oblasti expedice. Vznikají nové 

společnosti, které inovují dosud zavedené systémy dopravy, jako tomu bylo například u 

společnosti Zásilkovna. Ta byla založena v roce 2010, kdy zavedla způsob doručování 

zboží, který ještě na českém trhu nebyl (velká síť výdejních míst). Dnes je 

v preferencích dopravy již na 3. místě, těsně za dopravní společností PPL. Na prvním 

místě je tradiční Česká pošta (www.ceska-ecommerce.cz, 2018). 

3.3.2 Rozbor vnitřního prostředí – Porterův model 

Pro analýzu vnitřního prostředí (mikroprostředí) jsem zvolil Porterův model pěti sil. 

Tento model identifikuje síly, které působí na podnik. Jedná se o stávající konkurenci, 

potenciální konkurenci, zákazníky, dodavatele a o substituty na trhu. Všechny tyto síly 

působí na oborové prostředí internetového obchodu a každého jiného podniku.  

Stávající konkurence 

Před vstupem na trh je zapotřebí zmapovat současnou konkurenci na daném trhu, její 

nabídku, ceny, poskytované služby a mnoho dalšího. Zanalyzoval jsem hlavní 

konkurenty plánovaného internetového obchodu a nejdůležitější data zaznamenal do 

tabulky níže. 

Tabulka č. 1: Srovnání konkurence 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Coolcase 

.cz 

iWant 

.cz 

Vsepro 

iphony.cz 

Svet 

krytu.cz 

Kryteo  

.cz 

Plán 

obchodu 

Ceny Průměrné Vysoké Vysoké Nízké Vysoké Průměrné 

Sortiment Úzký Široký Střední Střední Široký Široký 

Cena 

dopravy 
Standard Standard Vysoká Nízká Nízká Standard 

Přehlednost 

stránek 
Střední Vysoká Malá Malá Střední Vysoká 



37 

 

Šířka sortimentu byla určována pouze u zboží, které je skladem. Obchod Coolcase.cz 

má například široký sortiment, avšak většinu položek nemá skladem a má je pouze na 

objednávku, s dodáním za několik týdnů. 

 V předcházející tabulce č. 1 jsem do posledního sloupce také pro porovnání přidal 

plán mého internetového obchodu. 

Potenciální konkurence 

Potenciálními konkurenty jsou veškeré nové internetové obchody, které budou nabízet 

stejné nebo podobné zboží a služby. Jak jsem již uvedl ve stávající konkurenci, je 

v České republice mnoho obchodů, které již mají vybudovanou věrnou zákaznickou 

základnu. Přesto však jako v každém odvětví podnikání se stále vyskytuje prostor pro 

nové podnikatele, kteří mohou přijít s nějakou inovací, mírně lepšími službami nebo 

úplně jiným přístupem k prodeji. Vstup do online prodeje je relativně jednoduchý a 

levný. Obchod může začít fungovat do pár týdnů od prvotního nápadu nebo myšlenky a 

nemusí překonávat žádné vysoké bariéry. Kdokoliv může oslovit stejné dodavatele a i 

s nízkým kapitálem může začít ihned konkurovat. V případě prodeje příslušenství pro 

telefony nejsou ani zapotřebí nijak velké skladové prostory, ani např. nalezení 

expedičních firem, vše lze zabalit do obálky a poslat Českou poštou. 

Zákazníci 

Odběratelé neboli zákazníci, představují pro internetový obchod poptávku. Cílem 

zákazníka je získat vybrané zboží nebo službu za co nejnižší cenu. Maloobchodní 

odběratelé a koncoví zákazníci nemají příliš velkou vyjednávací sílu, ale za to pro ně 

není tolik důležitý dodavatel – mohou si jednoduše vybrat jiného. Na rozdíl od toho, 

velkoobchodní odběratelé mají svoji vyjednávací pozici silnější. Při odběru většího 

počtu zboží tlačí na snížení ceny a obchod jim může nebo nemusí vyhovět. Musí už také 

sledovat více faktorů specifických pro B2B, jako je doba dodání, počet kusů, které má 

obchod skladem, platební podmínky, dodací podmínky a mnoho dalšího. Tento můj e-

shop však bude cílit hlavně na B2C tedy na prodej přímo koncovým zákazníkům, kteří 

si budou nakupovat zboží pro vlastní potřebu. V obchodě však bude i stránka věnována 

velkoobchodním zákazníkům pro případ, že by měl některý zájem z mého internetového 

obchodu zboží odebírat. Přímo cílit však na ně internetový obchod nebude. 
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Dodavatelé 

V případě nákupu a následného prodeje neznačkového příslušenství je nalezení 

správného dodavatele velmi důležité. Zboží bude objednáváno ze třetích zemí světa 

(Čína, Thajsko, Austrálie) a proto je nutné najít spolehlivého dodavatele, který bude 

schopný udržet stálou kvalitu produktů, bude zboží odesílat rychle a bude s ním možné 

usmlouvat ceny. Protože bude doručení zboží trvat kolem 10-15 pracovních dní, musí 

zaručovat možnost vrácení peněz při poškození zásilky i po tak dlouhé době. Bylo by 

vhodné najít jednoho nebo dva dodavatele na celý sortiment, aby bylo možné požadovat 

nižší ceny při větších objednávkách. V případě špatné zkušenosti se stávajícím 

dodavatelem musí mít podnikatel vyhlédnutého jiného kvalitního dodavatele se stejným 

sortimentem, aby mohlo dojít k okamžitému nahrazení.  

 Značkové příslušenství bude nakupováno z velkoobchodů v České republice. Zde 

se tedy stačí zaměřit především na ceny a dodací podmínky.  

Substituty 

Na trhu je mnoho neznačkového příslušenství, které se na mobily a tablety nabízí a 

které bude také převážně nabízeno v mém obchodě. Pohybuje se od 40 Kč do 1 000 Kč. 

K tomuto neznačkovému příslušenství je na trhu k dispozici i značkové, jak originální 

od společnosti Apple, tak od ostatních značek zabývajících se výrobou a prodejem 

příslušenství k elektronice (Belkin, Spigen, Celly, Connect IT), ale též luxusních 

módních značek (Guess, Louis Vuitton, Calvin Klein, Gucci). Ceny těchto krytů se již 

pohybují od 400 Kč až do několika set tisíc korun. Nejdražší obal na iPhone (viz 

obrázek č. 1) stojí dokonce neuvěřitelných $880 000 (v přepočtu cca 19 milionu korun), 

je vytvořen z 18 karátového zlata a osázen 32 diamanty (www.luxatic.com, 2018). 
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Obrázek č. 1: Nejdražší kryt na iPhone na světě 

(Zdroj: www.luxatic.com, 2018) 

3.3.3 SWOT analýza 

V této kapitole shrnu předcházející analýzy a určím silné a slabé stránky e-shopu a poté 

příležitosti a hrozby, které můj internetový obchod ovlivňují nebo mohou v budoucnu 

ovlivnit. 

Silné stránky 

 Ověření dodavatelé – veškeré produkty budu nakupovat pouze od dodavatelů, 

kteří jsou spolehliví, a mám již s nimi předchozí zkušenosti, 

 ověřená kvalita zboží – zboží již bylo několikrát objednáno a jeho kvalita je tedy 

několika nákup ověřena, 

 znalosti oboru – v oboru příslušenství pro mobilní telefony a internetových 

obchodů se pohybuji několik let a mám mnoho zkušeností s fungováním tohoto 

sektoru, 

 vysoká marže – konečné ceny za produkty budou podobné jako ceny na trhu, 

díky velmi nízkým nákladům je však možné mít na vysokou marži, 
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 moderní internetové stránky – hlavním výhodou mého obchodu budou moderní, 

intuitivní a přehledné internetové stránky obchodu, 

 počáteční zásoby – obchod bude zakládán s počáteční skladovou zásobou, která 

by měla pokrýt celý první rok provozu obchodu. 

Slabé stránky 

 Malý vstupní kapitál – obchod bude zakládán s menším vstupním kapitálem, 

nebude tedy možné si dovolit příliš velkou a masivní propagaci, 

 úzké zaměření – zaměření obchodu bude pouze na uživatele zařízení od značky 

Apple, uživatelé ostatních značek zde tedy nenaleznou žádné vhodné 

příslušenství, 

 dodavatelé z 3. zemí světa – komunikace s dodavateli přes celý svět je obtížná a 

zdlouhavá a to především kvůli rozdílným časovým zónám. 

Příležitosti 

 Expanze na evropský trh – na evropském trhu není žádný internetový obchod, 

který by se specializoval pouze na značku Apple, není zde ani obchod co by 

nabízel příslušenství za tak nízké ceny, 

 využití slevových portálů k prodeji – slevové portály jsou v České republice 

velmi populární, oslovují velký počet zákazníků a je to dobrá forma propagace,

  

 zvyšující se obliba zařízení značky Apple – společnost Apple má v nabídce i 

telefony za zlomkové ceny co před několika lety, dostává se tak do obliby i u 

osob s menšími finančními prostředky. 

Hrozby 

 Ekonomická krize – ekonomická krize může přijít téměř kdykoliv a lidé tak 

začnou spořit a přestanou utrácet především za módní doplňky, 

 velká konkurence – na českém trhu je mnoho konkurentů, kteří se přetahují o 

zákazníky, obchod si tedy musí svých zákazníků vážit, 
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 jednoduchý vstup na trh – zahájení podnikání v oblasti internetových obchodů je 

v dnešní době velmi lehkou a levnou událostí, na trh tedy mohou začít vstupovat 

noví konkurenti, 

 nezvládnuté nové technologie – obchod musí sledovat nové trendy na trhu a 

včas na ně zareagovat. 

3.4 Internetové obchody v České republice 

Česká republika je v globálním měřítku na špičce prodejů přes internet. Na obrázku č. 2 

je znázorněno osm států s nejvyšším podílem tržeb z internetu na jejich celkovém 

maloobchodě za rok 2017. Česká republika má podíl tržeb z internetu 9,5 % a zařadila 

se tak na páté místo v Evropě, těsně před Rakousko a o 0,7 % za čtvrté Irsko. Jako první 

je Dánsko s podílem 24 %. Mezi nejméně významné evropské státy patří Bulharsko (1,3 

%), Itálie (2,6 %) a se 2,7 % Maďarsko (www.novinky.cz, 2017). 

 

 

Obrázek č. 2: Největší podíl tržeb e-shopů na maloobchodních tržbách v Evropě 

(Zdroj: www.novinky.cz, 2017) 

 V České republice bylo na konci roku 2017 kolem 40 100 internetových obchodů. 

Oproti předchozímu roku 2016 došlo k nárůstu o cca 10 %, tedy o 3 900 obchodů. Pro 

letošní rok se předpokládá nárůst o 5,4 % a do tří let dosáhnutí celkového počtu 50 000 

e-shopů. V přepočtu internetových obchodů na obyvatele státu obsadilo Česko 
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v evropském měřítku první příčku. Na rostoucí oblibu internetového nakupování reagují 

i přepravní společnosti, které zvyšují počet podacích a odběrných míst, otevírají nová 

depa, rozšiřují vozové parky a modernizují své IT systémy (www.moneymag.cz, 2018). 

 Za rok 2017 bylo v českých internetových obchodech utraceno více než 115 miliard 

Kč. Oproti roku 2016 se jedná o nárůst obratu o 18 %. Do světa internetových obchodů 

začaly vstupovat zejména velké kamenné obchody, v roce 2016 to byl například řetězec 

Humanic a Lidl. Stoupl tak i celkový počet kamenných výdejen z 9 000 na 9 300 

(www.marketingsales.tyden.cz, 2018). 

 Důležitým faktorem je také zvyšující se počet přístupů do internetových obchodů 

z mobilních zařízení (tzv. m-commerce). Na české Heurece přístupy překročily 40% 

hranici, na slovenské Heurece to bylo dokonce 48 %. Předpokládá se však, že 

m-commerce je již na vrcholu a to především z důvodu, že klasické počítače zůstanou 

stále důležitou součástí internetových nákupů – lidé jsou zvyklí běžně u počítačů 

pracovat, a proto tam často i nakupují. Nelze tedy již očekávat další růst tohoto trendu. 

Internetové obchody však musí jejich stránky přizpůsobit mobilním zařízením a 

tabletům. Toho dosáhnou pořízením tzv. responzivního designu či šablony, která 

stránku zobrazuje optimálně na každém zařízení. E-shopy, které nemají optimalizované 

stránky pro mobilní zařízení, mohou ještě situaci vyřešit pořízením mobilní aplikace. Ta 

už je však mnohem složitější, dražší a mohou si ji dovolit pouze větší obchody. 

V současné době má v Česku mobilní aplikaci pouze pár velkých internetových 

obchodů, jako je Alza.cz a Mall.cz. Oba tyto obchody však mají své internetové 

obchody optimalizovány i na mobilní prohlížeče (www.marketingsales.tyden.cz, 2018). 

3.5 Dodavatelé internetových obchodů v České republice 

V kapitole 2.4 jsem psal o různých způsobech pořízení internetových obchodů a to jsou: 

OpenSource řešení, pronájem, prodej a vlastní vývoj. Popsal jsem klady a zápory 

jednotlivých typů i jejich finanční a uživatelskou náročnost. 

 Jako nejoptimálnější řešení bude pro můj obchod zezačátku pronájem. Toto řešení 

jsem zvolil především kvůli řádově nižším nákladům. Pokud bude obchod po pár letech 

výdělečný, je poté možné uvažovat o odkupu obchodu, případně si nechat navrhnout 

obchod dle individuálních potřeb externí společností. 
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 Zaměřil jsem se tedy na společnosti, co nabízí internetové obchody k pronájmu. 

Budu vybírat pouze z českých společností, protože jsou zaměřeny na český trh, sledují 

trendy a novinky právě na českém trhu a jejich technická podpora a obchodní oddělení 

sídlí v České republice, takže je možné řešit případné problémy i osobně. 

3.5.1 Shoptet, s.r.o. 

Společnost Shoptet, s.r.o. je dnes v České republice v tvorbě e-shopů nejpopulárnější. 

Více než 25 % ze všech českých e-shopů funguje na systému Shoptetu, aktuálně se 

jedná o 13 200 obchodů. Shoptet si zakládá na jednoduchém a intuitivním ovládání 

obchodů. Jedno z jeho hesel je: „Nestavíme obchody pro programátory, ale pro vás“ 

(www.shoptet.cz, 2018). Společnost vydává minimálně 2x za týden nové aktualizace a 

vylepšení obchodů, nabízí celkem 8 typů grafických šablon, které jsou plně responzivní 

(jsou přizpůsobené na prohlížení na mobilu a tabletu), a každou šablonu lze zvolit z 

několika barevných variant. 

 Shoptet nabízí jeden tarif zdarma a 4 placené tarify, ze kterých si každý 

provozovatel obchodu určitě vybere. Tarif zdarma je omezen maximálně 10 produkty 

na e-shopu, jedním administrátorem a obsahuje pouze 19 základních modulů. Další 

tarify se pohybují v měsíčních částkách 290 Kč, 990 Kč, 1 490 Kč a 2 490 Kč (ceny 

jsou bez DPH). Při jednorázové roční platbě obdržíme slevu na tarif ve výši 6 %, při 

platbě na dva roky poté slevu 15 %. Cena tarifu je i včetně webhostingu, který zajišťuje 

Shoptet (webhosting se neplatí ani u tarifu zdarma). 

 Každý tarif má jiné omezení produktů, jiný počet možných administrátorů a 

s vyšším tarifem vždy přibývá alespoň 10 doplňkových modulů (viz obrázek č. 3). 

Mimo tarify je také možné si přiobjednat libovolný modul a to buď pronájmem (např. 

100 Kč/měsíc) nebo odkupem (např. 1 490 Kč). Nevýhodou tohoto řešení jsou tedy 

relativně vysoké ceny za pronájem (www.shoptet.cz, 2018). 
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Obrázek č. 3: Placené tarify - Shoptet, s.r.o. 

(Zdroj: www.shoptet.cz, 2018) 

3.5.2 Atomer.cz, s.r.o. 

Systém od společnosti Atomer.cz, s.r.o. je na rozdíl od systému Shoptet založen na 

nízkých nákladech provozovatele. Pronájem základního systému je zcela zdarma, 

včetně webhostingu, neomezeného počtu produktů, e-mailových schránek, prostoru na 

disku a několika modulů. Následně si provozovatel vybere tzv. atomy (moduly) o které 

má zájem a platí za každý zvlášť. Ceny jsou však oproti Shoptetu mnohem nižší, 

pohybují se od 3 Kč do 35 Kč měsíčně za jeden modul, moduly pro platební brány jsou 

v rozmezí 8 Kč až 100 Kč měsíčně. Ceny všech modulů jsou na obrázku č. 4 na 

následující straně (www.atomer.cz, 2018). 

 Nevýhodami tohoto řešení však jsou zastaralé grafické šablony, které nenásledují 

moderní trendy, systém se neaktualizuje pravidelně, doba odezvy technické podpory je 

mnohem větší než v případě Shoptetu. Tyto nevýhody jsou však na úkor ceny, která je 

velmi nízká. V obrázku níže jsou zobrazeny ceny za pronájem jednotlivých modulů na 

měsíc. Moduly se zeleným zatržením jsou zahrnuty v základním systému a jsou pro 

všechny uživatele zdarma. 
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Obrázek č. 4: Seznam cen modulů - Atomer.cz, s.r.o. 

(Zdroj: www.atomer.cz, 2018) 

3.5.3 Golemos, s.r.o. 

Společnost Golemos, s.r.o. nabízí svoje e-shopové řešení na svých webových stránkách 

www.eshop-rychle.cz. Velmi dlouhou dobu měla tato společnost staré grafické šablony, 

které nebyly responzivní a nenásledovaly požadavky dnešní doby. Před několika měsíci 

však představili nové responzivní šablony s jednotnou cenou za pronájem obchodu a to 

290 Kč za měsíc bez DPH. Tarif v ceně obsahuje stejně jako u Atomeru neomezený 

počet produktů, webhosting, 5 e-mailových adres a několik dalších desítek modulů. 

Stejně jako Shoptet nabízí zvýhodnění při platbě na celý rok. Nenabízí však slevu, ale 

k roční platbě společnost přidá 2 měsíce pronájmu zdarma. Uživatelská administrace 

obchodu však vypadá stále zastarale a není příliš přehledná, jak lze vidět na obrázku č. 5 

(www.eshop-rychle.cz, 2018). 

 Mezi výhody tohoto řešení tedy patří zejména nižší cena, která zahrnuje veškeré 

moduly. Velkou nevýhodu však spatřuji ve staré a nepřehledné administraci a v 

technické podpoře, která nereaguje tak rychle a přesně, jako je tomu u společnosti 

Shoptet. Velký otazník je u nových šablon, které společnost v minulých měsících 

představila. Nejsou příliš otestované a je pravděpodobné, že se v nich budou vyskytovat 

chyby a nedodělané drobnosti. 
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Obrázek č. 5: Přehled přijatých objednávek 

(Zdroj: www.helpdesk.eshop-rychle.cz, 2018) 

3.5.4 Shrnutí dodavatelů 

V tabulce č. 2 na následující straně jsem shrnul základní funkce a vlastnosti, které 

požaduji od nového internetového obchodu. Srovnával jsem tři výše popsané dodavatele 

e-shopového řešení. Do srovnání jsem zařadil pouze funkce, které nejsou standardem u 

každého dodavatele (kategorie zboží, košík, fotografie produktu apod.). 
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Tabulka č. 2: Srovnání vybraných dodavatelů obchodů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vlastnost Shoptet Atomer Eshop-rychle 

Vlastní doména ano ano ano 

Doména v ceně ne ne ne 

Webhosting v ceně ano ano ano 

Uživatelské účty ano ano ano 

Věrnostní slevy ano ano  ne 

Online chat ano ne ano 

Hromadné emaily ano ne ne 

AffilBox.cz ano ne ano 

Cena za pronájem $$$ $ $$ 

Responzivní šablony ano ano ano 

Administrace obchodu velmi přehledná přehledná nepřehledná 

Skladové hospodářství ano ano ano 

Technická podpora vysoká úroveň nízká úroveň nízká úroveň 

 

Jak vyplývá z tabulky, jsou společnosti rozdílné jen v několika málo funkcích. Pokud se 

podíváme na Shoptet, tak obsahuje všechny důležité funkce a veškeré služby má na 

nejvyšší úrovni. Jeho cena je však také nejvyšší. Atomer má naopak cenu nejnižší, 

neobsahuje však moduly pro hromadnou poštu a napojení na AffilBox.cz. Toto jsou dva 

velmi dobré marketingové kanály, proto je určitě vhodné je mít v systému zahrnuty. 

Hromadné e-maily nezahrnuje ani eshop-rychle.cz a navíc nemá modul pro věrnostní 

slevy dle objemu objednávek. Administrace obchodu je nepřehledná a z těchto tří řešení 

je nejhorší. Stejně jako úroveň technické podpory.  

3.6 Cenové srovnávače 

V České republice existuje několik internetových stránek s cenovými srovnávači. Tyto 

srovnávače dokáží srovnat ceny daného zboží ve všech internetových obchodech, co se 

srovnávačem spolupracují a seřadí je návštěvníkovi od nejlevnějších obchodů po 
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nejdražší. Je to výborný marketingový nástroj téměř pro každý e-shop a především 

hlavně pro ty s nízkými cenami. Míra konverze je přes tyto srovnávače relativně 

vysoká, dosahuje 10 % - 20 % (míra konverze = poměr mezi počtem návštěv webu a 

počtem uskutečněných transakcí). Tato hodnota je srovnatelná s velmi dobře 

nastavenými PPC reklamami a funguje i na stejném principu. Obchod zaplatí provizi jen 

za přivedeného zákazníka do obchodu. V mé práci jsem se zaměřil především na 

Heureku a Zboží.cz. 

 

 

Obrázek č. 6: Srovnání návštěvnosti cenových srovnávačů 

(Zdroj: www.kurzy.cz, 2017) 

Na obrázku číslo 6 je zobrazena návštěvnost jednotlivých cenových srovnávačů od 

černa 2015 do června 2017. Je zde jasně vidět dominance Heureky na českém trhu. 

Zboží.cz má návštěvnost přibližně o 1/3 nižší než Heureka. Zajímavé je sledovat, jak se 

křivky návštěvnosti vzájemně kopírují. Je zde také vidět, že nejčastěji jsou portály 

navštěvované před Vánoci. Z obrázku také vyplývá, že popularita cenových srovnávačů 

v česku upadá. 
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3.6.1 Heureka.cz 

Heureka je od svého vzniku v roce 2007 nejpopulárnějším cenovým srovnávačem na 

českém trhu. Mimo srovnávání zboží zobrazuje navíc uživatelské recenze na zboží a 

hodnocení obchodů zákazníky, kteří si v těchto obchodech přes Heureku objednali 

zboží. Hodnocení tedy není zkreslené, jako tomu může být u zboží na konečném e-

shopu, kde si může hodnocení nastavit sám obchod. Heureka uděluje certifikáty kvality 

obchodům, které splní její požadavky kvality (www.heureka.cz, 2018). 

 Základní zápis e-shopu do katalogu Heureky je rychlý a je zcela zdarma. Pokud 

však chce mít obchod lepší výsledky a umísťovat se ve srovnávání zboží, musí si nahrát 

kredit a platit za proklik metodou PPC (Pay Per Click). 

3.6.2 Zboží.cz 

Zboží.cz je druhý nejpopulárnější srovnávač. Byl založen o 2 roky později než Heureka, 

v roce 2009. Nabízí také hodnocení zboží a obchodů avšak má kvůli nižší návštěvnosti 

mnohem méně recenzí a hodnocení než právě Heureka. Certifikáty obchodům neuděluje 

a na jejich stránkách nenaleznete ani poradnu, kterou Heureka podporuje. Funkcí 

stránky je tedy hlavně srovnat ceny, žádnou jinou významnou přidanou hodnotu stránka 

nemá (www.zbozi.cz, 2018) 

 Registrace na Zboží.cz je pro internetový obchod opět zdarma, ale produkty se již 

bezplatně naimportovat nedají a obchod tedy musí platit ihned od začátku za veškeré 

prokliky do obchodu. 
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST 

Návrhová část diplomové práce se věnuje již konkrétnímu návrhu na tvorbu e-shopu a 

s tím souvisejících činností. Celá tato část vychází z teoretických poznatků a z 

výsledku analýz provedených v předchozí části práce. Jsou zde uvedeny jednotlivé 

kroky k založení e-shopu a k jeho provozování. Nejdříve zde popisuji vize a cíle 

obchodu, dále uvádím informace o založení obchodu, nároky na e-shop, marketingový 

mix a nakonec vše ekonomicky zhodnotím a vypočítám bod zvratu, od kterého se 

obchod dostane do zisku. 

4.1 Exekutivní souhrn 

Navrhuji internetový obchod (e-shop), který se bude zabývat prodejem příslušenství 

k telefonům a tabletům. Obchod se bude specializovat pouze na zařízení značky Apple. 

Bude se jednat zejména o kryty, obaly, pouzdra, ochranné fólie na displeje ale také 

vodotěsné obaly, příslušenství pro nabíjení a držáky na telefony do automobilů. 

 Největší výhoda oproti konkurenci bude přehlednost, design, rozsáhlé portfolio 

produktů správně rozřazených do kategorií s jednoduchým a přehledným filtrováním 

zboží. Toto vše bude doplněno velmi přívětivými cenami, které nebudou sice nejnižší 

na trhu, ale za to budou vzbuzovat důvěru ve značku. Obchod bude mít internetovou 

adresu www.mobiltablet.cz, která bude jednoduše zapamatovatelná a vhodná pro 

nabízený sortiment. 

 Jako další výhodou je prvotní skladová zásoba, čítající více než tři tisíce kusů 

příslušenství, kterou mám již aktuálně skladem. Mezi výhody také patří nízké provozní 

náklady obchodu, vlastní vstupní kapitál a možnost jednoduché, rychlé a bezúročné 

finanční půjčky. 

4.1.1 Vize 

Vizí je vytvoření e-shopu, který bude uživatelsky přívětivý, bude mít příjemný design a 

bude nabízet kvalitní zboží za přívětivé ceny. Bude to obchod, ve kterém budou 

zákazníci rádi a opakovaně nakupovat. 
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 E-shop bude zaměřen na prodej příslušenství pro mobily a tablety značky Apple. 

Bude se zaměřovat na všechny aktuální modely telefonů a tabletů, které značka nabízí, 

ale i na starší modely, které již v její nabídce nejsou. Při představení nového zařízení 

bude ihned od dodavatele objednáno příslušenství pro tento nový model a ještě před 

uvedením nového zařízení do prodeje v České republice bude skladem již několik 

desítek typů příslušenství pro daný nový typ zařízení. 

4.1.2 Cíle obchodu 

Jak již bylo řečeno dříve, je hlavním obecným cílem podniku maximalizace zisku. 

V mém případě se dá předpokládat dosáhnutí zisku již v prvním roce podnikání a to 

především díky nízkým fixním nákladům na založení a provoz internetového obchodu a 

vysokým maržím, které jsou však v tomto odvětví běžné. Obchod se však bude snažit 

dosáhnout maximalizace zisku i díky dobré cenové politice, péčí o své zákazníky a 

kvalitami poskytovaných služeb. 

 Další cíle jsem rozdělil na základě plánované doby dosažení na krátkodobé (do 1 

roku) a na dlouhodobé (nad jeden rok). 

4.1.3 Krátkodobé cíle 

Do krátkodobých cílů jsem zařadil: 

 založení domény, webhostingu a bankovního účtu, 

 vytvoření a nastavení e-shopu a přidružených modulů, 

 naplnění e-shopu produkty, 

 vytvoření a spuštění marketingových kampaní, 

 kladný výsledek hospodaření po jednom roce. 

4.1.4 Dlouhodobé cíle 

Mezi dlouhodobé cíle patří: 

 každoroční růst zisku o 25 %, 

 udržení vysoké míry spokojenosti zákazníků, 
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 upevnění pozice na trhu, 

 rozšiřování služeb a portfolia zboží, 

 založení e-shopu pro Evropu. 

4.2 Obchodní plán 

Obchodní plán se týká především skladovacích prostor a nákupu zboží. Jak již bylo 

uvedeno dříve, bude zboží nakupováno z 3. zemí světa jako je Čína, Thajsko a 

Austrálie. Doba dodání se pohybuje přibližně kolem 10-15 pracovních dní, při dražším 

poštovném bývá zboží doručeno i do 5 pracovních dní. 

 Při skladování příslušenství pro telefony není potřeba nijak velkých skladových 

prostor. Aktuálně skladuji zásoby v průhledných plastových krabicích o rozměrech 80 

cm x 60 cm x 17 cm, kde je zboží velmi přehledně uloženo a manipulace s ním je 

jednoduchá. Každá krabice je věnována jednomu typu telefonu nebo tabletu a obsahuje 

veškeré příslušenství pro daný model. Krabice jsou vhodné na stohování, takže mohou 

být všechny naskládány na sebe a zaberou tak plochu pouze 80 cm x 60 cm. Proto jsem 

se rozhodl, veškeré zboží skladovat u sebe doma a nepronajímat prozatím žádný externí 

sklad či kancelář. Ušetří mi to tak nemalé náklady na provoz obchodu a budu moci 

nabídnout zákazníkům nižší ceny za zboží. 

4.3 Marketingový plán 

Obchod bude využívat několika druhů reklamy a propagace. Nejvíce budou využívány 

klikové kampaně a to na sociálních sítích a v internetových vyhledávačích. Obchod 

bude mít založen profil na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter a YouTube. 

Video kanál na síti YouTube nebude aktivně využíván, budou se na něj však umísťovat 

video návody k vybraným produktům (např. návod na nalepení ochranné fólie a 

tvrzeného skla na displej telefonu) a bude na něm několikrát za rok zveřejněno video 

s recenzí nového zboží a srovnání různých druhů obalů. 

4.3.1 Marketingový mix 

Tato část popisuje základní složky marketingu a to: produkt, cenu, místo a propagaci. 
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Produkt 

V e-shopu bude nabízeno několik druhů příslušenství: 

 plastové a silikonové kryty (kryjí zařízení pouze ze zadní strany a z boků), 

 kožené, koženkové a plastové obaly/pouzdra (kryjí zařízení z obou stran, 

jsou zavírací na magnetky, jsou ve tvaru peněženky nebo zasunovací), 

 vodotěsné obaly ve tvaru sáčku, 

 nabíjecí kabely, 

 nabíjecí adaptéry, 

 ochranné fólie na displeje,  

 ochranná tvrzená skla, 

 držáky na telefony s přísavkou na sklo (do automobilu), 

a další drobné příslušenství. 

Cena 

Je složité určit, za jakou cenu se bude jaký produkt prodávat. Obecně můžu určit 

rozmezí cen. Při konkrétním stanovením ceny pro jednotlivé produkty se bude 

postupovat z nákladové ceny a z ceny, která je pro daný typ produktu na českém trhu 

běžná. Rozmezí cen je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka č. 3: Ceny produktů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Cena Položka Cena 

Kryty – telefony 99 Kč – 299 Kč Nabíjecí kabely 99 Kč – 399 Kč 

Obaly – telefony 169 Kč – 399 Kč Nabíjecí adaptéry 139 Kč – 349 Kč 

Kryty – tablety 299 Kč – 699 Kč Ochranné fólie 29 Kč – 129 Kč 

Obaly – tablety 399 Kč – 699 Kč Tvrzená skla 149 Kč – 399 Kč 

Vodotěsné obaly 239 Kč – 399 Kč Auto-držáky 99 Kč – 299 Kč 
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Místo 

Veškeré prodeje budou zprostředkovány přes internet, skrz internetový obchod. Další 

možností bude pro zákazníky objednání zboží e-mailem nebo v pracovní době přes 

telefon. Tato možnost se hodí pro zákazníky, kteří nemají zkušenosti s nákupem přes 

internet, mají další dotazy k produktům nebo jsou vytížení a nemají čas vyplňovat 

objednávku online.  

Propagace 

Obchod bude využívat několika metod reklamy, které jsou popsány níže v této části. 

a) PPC reklama 

Jak již bylo popsáno v kapitole 2.6.2, je PPC reklama taková, u které se platí za každý 

proklik. Obchod bude provozovat tyto reklamy především na Facebooku, protože na 

rozdíl od vyhledávačů je zde možné za přibližně stejnou cenu za proklik přidat i 

obrázek zboží. Reklamy se budou vždy dělat na produkty, které jsou zařazeny v 10 

nejprodávanějších za posledních 30 dní. Obsahem reklamy bude vždy kvalitní 

fotografie zboží, jeho krátký popis a zkrácený odkaz (z důvodu omezení počtu znaků 

v textu) na stránku obchodu, kde je možné dané zboží zakoupit. 

 Měsíční rozpočet na tuto reklamu jsem pro první rok provozu obchodu stanovil na 

2 000 Kč. V dalších letech bude měsíční rozpočet narůstat vždy o 500 Kč. Při dobře 

zvoleném produktu, fotografii, kvalitním popisu zboží a správně provedeném zacílení se 

cena za kliknutí pohybuje od 0,30 Kč do 3 Kč za proklik. Při investování 2 000 Kč 

měsíčně tedy získáme 700 až 7 000 prokliků na moje internetové stránky. 

 PPC reklama bude provozována i ve vyhledávači Google. Protože je zde velká 

konkurence e-shopů a v seznamu výsledků se zobrazují pouze textové výpisy (není 

možné zaujmout zákazníka fotografií produktu), bude zde měsíční rozpočet na reklamu 

pouze 400 Kč. Google zobrazuje reklamy na jiném principu než Facebook a při 

správném nastavení reklamních kampaní se ceny za proklik pohybují standardně od 

2 Kč do 6 Kč. Potenciální dosah reklamy je tedy 350 až 1 000 prokliků za měsíc. 

b) SEO 

Pojem Search Engine Optimization, neboli optimalizace pro vyhledávače, byl již 

popsán v kapitole 2.6.1. Jedná se o optimalizování stránky tak, aby ji vyhledávače jako 
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např. Google, Seznam nebo Yahoo považovaly za relevantní a zobrazovaly ji mezi 

prvními výsledky. SEO analýza a následná optimalizace bude zpracována externí firmu, 

která této optimalizaci rozumí a zhotoví ji tak mnohem rychleji a lépe, než kdy by si 

analýzu vypracovával sám obchod. Společnost Agionet s.r.o. nabízí základní analýzu za 

2 500 Kč a na to navazující úpravu stránek (hlavička, klíčová slova, nadpisy, atd.) za 5 

000 Kč, celkově tedy SEO optimalizace obchodu vyjde na 7 500 Kč bez DPH 

(www.agionet.cz, 2018). 

c) Reklamní letáky 

Obchod by měl mimo elektronickou propagaci využít i fyzickou. Mnoho e-shopů 

v dnešní době nevyužívá letáků a zaměřuje se pouze na internet. Vyzkouším tedy 

rozeslat 1 000 ks letáků poštou a dle výsledku rozhodnu, zda v této propagaci 

pokračovat, či nikoliv. Grafická úprava letáku bude provedena externí grafickou firmou. 

Společnost Bonamedia nabízí návrh letáku za 400 Kč, tisk 1 000 ks letáků na lesklý 

papír A5 o gramáži 135 g/m
2
 vychází u společnosti Onlineprinters GmbH na 963 Kč a 

doprava letáků je v tomto podniku při objednání 1 000 ks zdarma (www.bonamedia.cz, 

2018; www.onlineprinters.cz, 2018). Distribuce letáků do poštovních schránek bude 

zajištěna přes tradiční Českou poštu. Cena roznosu 1 000 ks neadresovaných letáků je 

240 Kč (www.ceskaposta.cz, 2018). 

d) Affiliate marketing 

Jak jsem již psal dříve (kapitola 2.6.4) je affiliate marketing jednoduchý provizní 

systém, kdy tzv. affiliate partner obdrží provizi za doporučení obchodu zákazníkovi, 

který v něm provede objednávku. Provize se pohybuje v řádech procent, výjimečně 

desítek procent. 

 Pro můj obchod jsem jako provozovatele affiliate programu zvolil společnost 

AffilBox, která si za tento program účtuje 6 990 Kč bez DPH za rok (www.affilbox.cz, 

2018). Affiliate partnerům, kteří přivedou zákazníka ze svých internetových stránek, 

nabídnu provizi 15 % z jeho objednávky. Taková provize není na českém trhu obvyklá a 

bude tak lákadlem např. pro webové stránky zabývající se recenzemi telefonů, prodejem 

telefonů, servisem telefonů nebo také pro cashbackové portály, které rozdělují provize 

mezi sebe a zákazníka, např. 10 % obdrží zákazník zpět na svůj účet, 5 % zůstane 

portálu. 



56 

 

e) Hromadné e-maily 

Díky modulu, který systém Shoptet obsahuje – Hromadné rozesílání e-mailů – bude     

e-shop aktivně využívat email marketing. Přihlášeným zákazníkům k odběru 

newsletteru budou pravidelně zasílány e-maily s novinkami a odkazy kde je budou moci 

nakoupit. Dále bude modul využíván k rozesílání přání k svátku a narozeninám (pokud 

uvede zákazník datum narození ve svém uživatelském účtu) a ke každému takovému e-

mailu bude přiložen slevový kupón. V případě svátku na slevu 10 %, v den narozenin na 

20 %. 

f) Dárky k objednávkám 

K objednávce nad 599 Kč bude zákazníkovi k zásilce navíc přiložen dárek zdarma. Tyto 

dárky mají velký vliv na zákazníkovu věrnost. Pro můj obchod nebudou dárky nijak 

nákladné, protože je přikládají moji dodavatelé k objednávkám. Jedná se většinou o 

různé stylusy (ovládací tužky), sluchátka, přívěsky, nálepky a jiné drobnosti. 

4.4 Akční plán 

V následující kapitole uvádím veškeré činnosti, které budou muset být provedeny 

k úspěšnému zprovoznění e-shopu. 

4.4.1 Pořízení bankovního účtu 

Žádný platný zákon nestanovuje, zda musí živnostník mít vyhrazený podnikatelský 

účet. Z tohoto důvodu je tedy možné, používat pro podnikání svůj vlastní osobní účet u 

libovolné banky. Z mých vlastních zkušeností však chci vyhradit bankovní účet, který 

bude sloužit pouze pro tento internetový obchod. Budou na něj chodit veškeré platby od 

zákazníků a budou se z něj i odesílat platby dodavatelům. 

 V České republice vzniklo v posledních letech mnoho bank, které začínají 

konkurovat velkým bankám. Jedná se především o mBank, AirBank a Fio banku. Tyto 

banky nabízejí většinou účty bez poplatků a tlačí tak ostatní banky ke snižování sazeb 

na jejich nabízených kontech. Založení účtu je poté otázkou jen pár minut a účty je 

možné ve všech těchto třech bankách založit online přes internet. 

 Pro můj obchod jsem vybral AirBank. Má velmi přehledné a jednoduché 

internetové a mobilní bankovnictví, všechny nejdůležitější úkony jsou bez poplatků 
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(vedení účtu, příchozí a odchozí platba, výpisy, výběry z bankomatů, platební karta, 

atd.) a jako bonus jsou finanční prostředky na účtu do výše 350 000 Kč úročeny sazbou 

1 % p.a., zůstatky nad 350 000 Kč jsou poté úročeny sazbou 0,2 % p.a. 

(www.airbank.cz, 2018). 

4.4.2 Pořízení domény a webhostingu 

Doménu www.mobiltablet.cz si zaregistruji přes společnost Forpsi, s.r.o. Domény 

s koncovkou .cz nabízí společnost za 129 Kč za rok (bez DPH) a patří tak mezi 

nejlevnější společnosti v České republice. Mám u této společnosti koupeny všechny mé 

domény a jsem velmi spokojen s jejich službami a především s technickou podporou, 

která má velmi rychlou dobu odezvy a vždy byly všechny moje problémy ihned 

vyřešeny. 

 Webhosting není potřeba pořizovat, protože jej mají všechny společnosti, ze 

kterých jsem vybíral dodavatele e-shopu, v ceně všech tarifů. Bude tedy nutné koupit 

pouze doménu a odkázat ji na webhosting dodavatele internetového obchodu. 

4.4.3 Pořízení internetového obchodu 

Na základě zvážení různých variant jsem se rozhodl o nejdražší řešení pronájmu a to od 

společnosti Shoptet. Platí se zde hlavně za kvalitní a stále se zlepšující prostředí 

obchodu. Shoptet také nabízí 30 denní zkušební verzi zdarma (e-shop nelze v tomto 

režimu spustit na vlastní doméně), během které je možné si obchod naplnit produkty a 

články, provést veškerá nastavení a připravit obchod do ostrého provozu.  

 Z nabízených variant mi bude nejvíce vyhovovat varianta Profi. Tato varianta 

obsahuje veškeré moduly, které budu v obchodě vyžadovat. Na rozdíl od levnější 

varianty Business zahrnuje navíc moduly jako: diskuze k produktům, podobné 

produkty, věrnostní slevy, hromadné rozesílání e-mailů a mnoho dalších. Omezení 

počtu produktů je stanoveno na 5 000 položek, což mi bohatě vystačí.  

 Varianta Profi stojí 1 490 Kč za měsíc. Já ji však zaplatím jednou platbou na celý 

rok, ušetřím tak 6 % a bude mě stát 1 401 Kč na měsíc. Do budoucna se pak dá 

uvažovat o platbě na 2 roky dopředu, kdy je sleva 15 % a cena za 1 měsíc pak vyjde na 

1 267 Kč (všechny částky jsou uvedeny bez DPH). 



58 

 

4.4.4 Logo 

Logo je grafická značka organizace, podniku, či obchodu, která pomáhá v identifikaci 

společností na trhu. Bývá zobrazeno na produktech, propagačních materiálech a na 

internetových stránkách. Podle loga vždy poznáte, že jste na stránce, kterou hledáte a 

dokážete také díky němu identifikovat jednotlivé produkty na trhu. 

 I můj obchod musí mít nějaké logo, podle kterého ho zákazníci snadně poznají na 

trhu. Existuje několik desítek firem, které se zabývají tvorbou loga. Mně však do 

začátku bude stačit logo ze stránky www.freelogoservices.com, která nabízí několik 

desítek šablon s možností úpravy textových polí, barevnosti, fontu a dalších vlastností. 

Cena tohoto loga je 750 Kč (www.freelogoservices.com, 2018), což je mnohem nižší 

částka, než při návrhu loga externí firmou. V případě návrhu loga dle vlastních 

požadavků se ceny pohybují od 5 tisíc až do řádů desítek tisíc korun. 

4.5 Obsah a moduly e-shopu 

V této kapitole jsem určil základní parametry, které by měl obchod splňovat. Jsou zde 

vypsány moduly, které nebývají vždy standardním obsahem nabízených řešení 

internetových obchodů. 

4.5.1 Struktura obchodu a proces objednávky 

V současné době je v České republice více než 40 100 internetových obchodů 

(www.tyden.cz, 2018) a od přechodu ke konkurenci dělí potenciálního zákazníka pouze 

jedno kliknutí. Mezi nejdůležitější vlastnosti každého obchodu patří proto především 

přehlednost, rychlost a moderní design. E-shop musí být vytvořen pro zákazníky, 

uživatelsky přehledný a musí nabízet přesně to, co zákazník hledá. 

 Po otevření obchodu se dostane každý zákazník na tzv. homepage (domovskou 

stránku), která je z celého e-shopu ta nejdůležitější. Musí zákazníka dostatečně 

zaujmout, aby pokračoval dále a nepřešel do jiného obchodu. Měly by zde být 

zobrazeny aktuální akce a slevy, nové kolekce, kategorie zboží, telefonický kontakt a 

odkazy na důležité stránky jako jsou: obchodní podmínky, doprava a platba, o nás, 

věrnostní program a další. 
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  Zboží musí být správně rozřazeno do kategorií, aby bylo vyhledání produktu 

intuitivní, rychlé a jednoduché. V každé kategorii je poté nutné mít možnost položky 

řadit a filtrovat. Při řazení produktů určitě nesmí chybět možnost řadit zboží dle ceny 

(od nejlevnějších i od nejdražších), dle názvu, dle hodnocení a dle data přidání, aby si 

mohli stálí zákazníci zobrazit nejprve novinky. Filtry by měly obsahovat filtrování dle 

značky, materiálu, barvy, skladové dostupnosti a typu příslušenství. 

 Další požadovaná funkce je volba počtu položek na stránce a možnost načíst další 

položky bez přepínání na další stranu (položky se přidají pod aktuální výpis, nedojde 

k přepnutí strany a zobrazení nových položek). 

 Každá položka ve výpisu zboží musí obsahovat kvalitní fotografii produktu, jeho 

název, cenu a skladovou dostupnost. Toto jsou nejdůležitější informace pro zákazníka a 

musí být nejvíce viditelné. Také by zde mělo být přímo tlačítko Do košíku, kterým bude 

zákazník moci rychle přidat zboží k jeho objednávce. 

 Po otevření stránky konkrétního zboží musí být opět viditelné předchozí informace 

(fotografie, název, cena, skladová dostupnost) a navíc zde bude podrobný popis 

produktu. Pod popisem produktu bude vidět hodnocení zákazníky, kteří si danou 

položku zakoupili a ohodnotili. Bude zobrazeno jak slovní hodnocení, tak hodnocení 

počtem hvězdiček (jedna až pět hvězdiček). Nejdůležitější však na této stránce bude 

tlačítko Do košíku, které po kliknutí přidá zákazníkovi položku k objednávce. 

 Jakmile zákazník přidá do košíku všechny produkty, co chce nakoupit, přejde na 

další krok objednávky a to je vyplnění informací o doručovací a fakturační adrese, 

kontaktní informace a vybere si způsob platby a dopravy. Zákazníkovi také bude 

nabídnuta možnost založení uživatelského účtu, který pro něj bude mít několik výhod 

popsaných dále v kapitole 4.5.5. 

4.5.2 Kategorie zboží 

Pro prodej obalů a krytů jsou především důležité rozměry zařízení, pozice fotoaparátu a 

ovládacích prvků telefonu. Společnost Apple představuje téměř každý rok nová 

zařízení. Nějaký rok představí úplně nový telefon (označený jako iPhone), někdy se 

však jedná jen o úpravu stávající verze. Například iPhone 5 byl uveden v roce 2012, 

jeho vylepšená verze iPhone 5S byla uvedena v roce 2013 a následující verze iPhone SE 
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byla uvedena v roce 2016. Všechny tyto modely (iPhone 5, iPhone 5S, iPhone SE) však 

mají stejné rozměry a rozložení veškerých ovládacích prvků. Na všechny modely tak 

může být použitý stejný obal. Aby neměl e-shop příliš mnoho kategorií, mohou se tyto 

tři telefony zařadit do jediné kategorie pojmenované iPhone 5/5S/SE. 

 Po sloučení telefonů dle kompatibility příslušenství, získáme 8 hlavních kategorií: 

iPhone 4/4S, iPhone 5C, iPhone 5/5S/SE, iPhone 6/6S, iPhone 6 Plus/6S Plus, iPhone 

7/8, iPhone 7 Plus/8 Plus, iPhone X. 

 Své tablety společnost Apple pojmenovala jako iPad. I zde, stejně jako u telefonů, 

nalezneme několik modelů se stejnými rozměry. Kategorie tabletů tedy budou: iPad Air, 

iPad Air 2, iPad 9.7" (2017), iPad Pro 9.7", iPad Pro 10.5", iPad Pro 12.9", iPad Mini 

1/2/3, iPad Mini 4. 

 Celkem se tedy bude jednat o 8 kategorií pro telefony a 8 kategorií pro tablety. 

V každé z těchto hlavních 16 kategorií budou další podkategorie, které se budou dělit 

dle typu příslušenství (kryty a obaly, nabíječky a kabely, ochranné fólie a skla, 

sluchátka, autopříslušenství). 

4.5.3 Způsob dopravy a platby 

V e-shopu bude nabízeno několik variant dopravy a platby aby si mohli zákazníci zvolit 

tu, která jim nejvíce vyhovuje. Cena za doručení zboží je součtem ceny za dopravu a 

ceny za způsob platby. Možnosti, ze kterých bude moci zákazník vybírat, jsou i včetně 

cen uvedeny dále. 

 Každý způsob dopravy a platby má jiné náklady, které musí provozovatel obchodu 

dopravcům uhradit. Dále v této kapitole jsou základní ceníky dopravců. Při odesílání 

většího počtu zásilek však dopravci poskytují slevy a cenu dopravy i platby může tak 

obchod pro zákazníky zlevnit. Velké slevy dávají především kurýrní služby (PPL), kdy 

lze dosáhnout slevy až 60 % oproti jejich standardním ceníkům. 

 Nejdříve popíšu jednotlivé metody dopravy zboží k zákazníkovi a poté popíšu 

možnosti platby za objednávku. 
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Způsob dopravy 

Zákazník si bude moci zvolit metodu dopravy z těchto čtyř možností: 

 Česká pošta – zákazník obdrží zboží Českou poštou na jeho zvolenou 

doručovací adresu, 

 Zásilkovna – zákazník si zvolí kamennou prodejnu v jeho okolí, která je 

zapojena do sítě společnosti Zásilkovna a zboží si zde po doručení osobně 

vyzvedne, 

 PPL – zákazníkovi bude zboží doručeno kurýrní službou na jeho zvolenou 

adresu, 

 osobní odběr – zákazník si bude moci po platbě předem převzít zboží přímo ve 

skladu, v místě sídla internetového obchodu (platbě na místě hotově ani kartou 

nebude možná a zákazníci o tom budou informováni při zvolení této dopravy). 

Tabulka č. 4: Cena za dopravu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Způsob dopravy Cena 

Česká pošta 54 Kč 

Zásilkovna 45 Kč 

PPL 139 Kč 

Osobní odběr zdarma 

 

Způsob platby 

Zákazníkům budou celkem nabízeny i čtyři způsoby platby: 

 platba převodem – po odeslání objednávky obdrží zákazník informace k platbě 

e-mailem, platba bývá standardně připsána do 2 pracovních dní od odeslání, 

 platba kartou online – zákazník zaplatí svoji kreditní kartou přes platební bránu 

GoPay, platba je doručena ihned, 
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 rychlý bankovní převod – zákazník bude přes platební bránu GoPay odkázán do 

svého internetového bankovnictví, kde potvrdí platbu zadáním svého hesla, 

platba je doručena ihned, 

 platba na dobírku – zákazník zaplatí hotově doručovateli, případně na zvoleném 

odběrném místě (Zásilkovna, PPL Parcel Shop). 

Tabulka č. 5: Cena za platbu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Způsob platby Cena 

Platba převodem zdarma 

Platba kartou online zdarma 

Rychlý bankovní převod zdarma 

Dobírka – Česká pošta 55 Kč 

Dobírka – Zásilkovna 15 Kč 

Dobírka – PPL 39 Kč 

 

4.5.4 Platební brána 

Internetový obchod bude využívat platební bránu od společnosti GoPay, s.r.o., která 

nabízí základní verzi s poplatkem 2,2 % + 3 Kč za transakci. V praxi to znamená, že 

např. při objednávce za 100 Kč uhrazenou platební bránou, si společnost strhne 

poplatek 2,2 Kč + 3 Kč = 5,5 Kč. Implementace platební brány i její vedení je zdarma 

(www.gopay.com, 2018). 

4.5.5 Uživatelský účet 

Každý návštěvník e-shopu bude mít možnost si založit uživatelský účet, díky kterému 

získá mnoho výhod. Do uživatelského účtu si může uložit své kontaktní, doručovací a 

fakturační údaje, které se mu při další objednávce automaticky předvyplní. Uvidí zde 

též přehled všeho objednaného zboží, všech objednávek a jejich aktuálních stavů. Také 

zde uvidí aktuální výši slevy ve věrnostním programu (viz následující kapitola). 
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4.5.6 Věrnostní slevy 

Jako motivace pro další nákupy budou v obchodě zavedeny věrnostní slevy. Každému 

zaregistrovanému zákazníkovi (zákazník, který si založil uživatelský účet) se bude sčítat 

částka všech objednávek, které v obchodě provedl a podle tohoto objemu bude 

zákazníkovi automaticky v košíku odečtena procentuální sleva. Slevy se budou odečítat 

dle následující tabulky. 

Tabulka č. 6: Výše věrnostní slevy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celková utracená částka Výše slevy 

0 Kč – 1 000 Kč 2 % 

1 000 Kč – 1 999 Kč 5 % 

2 000 Kč – 3 999 Kč 7 % 

4 000 Kč – 5 999 Kč 10 % 

od 6 000 Kč 15 % 

 

4.5.7 Spokojenost zákazníků 

Spokojenost zákazníků je jeden z hlavních ukazatelů, který se bude u obchodu sledovat. 

Zákazníkům bude vždy po 2 dnech po převzetí zboží zaslán automatický e-mail 

s poděkováním za transakci a s odkazem na dotazník spokojenosti (viz příloha 1). Tyto 

dotazníky budou pravidelně vyhodnocovány a na základě jejich výsledků bude obchod 

přijímat nápravná opatření. 

Elektronický dotazník 

Dotazník zasílaný e-mailem bude vytvořen na stránkách www.surveymonkey.com. Tato 

stránka je specializovaná na tvorbu dotazníků a nabízí několik možnosti uživatelského 

účtu, které se liší jak funkcemi, tak i cenou. 

 Účet Basic je kompletně zdarma, jsou zde však k dispozici pouze základní funkce a 

některá data jsou omezena (zejména je s účtem Basic maximální počet otázek 
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v dotazníku stanoven na deset). Další omezení je v počtu celkově sesbíraných odpovědí, 

na 100 odpovědí na dotazník. 

 Verze účtu Standard je již zpoplatněna. Cena tohoto účtu je 10 499 Kč při platbě na 

celý rok, při měsíčních platbách účet stojí 999 Kč (celkem 11 988 Kč za rok). Za tuto 

částku již nebudou omezeny dotazníky počtem otázek ani počtem odpovědí. Také 

přibudou nové možnosti exportování sesbíraných odpovědí, grafických úprav dotazníků 

a několik dalších funkcí. 

 Společnost SurveyMonkey nabízí i další typy účtů. Pro můj e-shop však bude 

prozatím stačit verze Basic. Při velké míře návratnosti dotazníků se dá uvažovat o 

navýšení účtu na verzi Standard, aby bylo možné zaznamenávat více odpovědí 

(www.surveymonkey.com, 2018). 

Heureka – Ověřeno zákazníky 

Zákazníci, kteří navštíví obchod přes cenový srovnávač Heureka a udělají objednávku, 

obdrží po deseti dnech automatický e-mail od Heureky, který je bude vyzývat k udělení 

hodnocení spokojenosti s obchodem a se samostatným nákupem. Pokud obchod získá 

během 90 dnů dostatečný počet respondentů (v řádu desítek) a minimálně 90 % 

z těchto respondentů zanechá pozitivní hodnocení, obdrží obchod modrý certifikát 

Ověřeno zákazníky, který si může zveřejnit na svých stránkách. Tento certifikát je i ve 

výpisu obchodů přímo na Heurece a vypovídá o spolehlivém a ověřeném obchodě. 

Pokud obchod získá během 90 dnů několik set hodnocení a spokojenost zákazníků bude 

vyšší než 97 %, získá obchod dokonce zlatý certifikát Ověřeno zákazníky, který si může 

také umístit na svůj e-shop (www.overenozakazniky.cz, 2018). 
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Obrázek č. 7: Modrý a zlatý certifikát Ověřeno zákazníky 

(Zdroj: www.overenozakazniky.cz, 2018) 

4.5.8 Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky jsou pro internetový obchod právním základem, jak již bylo 

napsáno dříve. Pro můj obchod využiji externí právní firmu, která se tvorbou těchto 

podmínek zabývá. I přesto, že je mám již zpracované pro mé jiné obchody, je vždy 

vhodné, vytvořit si nové dle aktuálních požadavků a dle záměru každého obchodu. 

Podmínky tedy zkonzultuji a nechám vyhotovit společností Kropáček LEGAL, 

advokátní kancelář, s.r.o., která nabízí tuto službu za cenu 3 000 Kč bez DPH 

(www.pravopropodnikatele.cz, 2018). 

 Podmínky budou veřejně přístupné v obchodě a při provádění objednávky bude 

muset každý zákazník odsouhlasit jejich přečtení. Navíc budou každému zákazníkovi 

odeslány jako příloha e-mailu, který bude potvrzovat přijetí objednávky. 

4.6 Organizační plán 

Organizační struktura tohoto obchodu je jednoduchá lineární a obsahuje pouze 4 osoby. 

Jako první je zde vedoucí pracovník a to je sám podnikatel. Pod podnikatelem je 

skladník, který se stará o balení a expedici a k němu dva brigádníci, kteří jsou využíváni 

v nejvíce frekventované období, a to je především před Vánoci. 

 Praxe, stejně jako minimální dosažené vzdělání, není od zaměstnanců požadováno, 

protože se jedná o nekvalifikovanou práci. Požadavek na skladníka bude tedy pouze 
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ukončení středoškolského vzdělání a brigádníci budou hledání v řadách studentů a to 

jak středoškolských, tak vysokoškolských. 

4.6.1 Povinnosti spolupracujících osob 

Skladník, který je stálým zaměstnancem, bude vedoucí brigádníků. Bude jim zadávat 

práci ve skladu a expedici. Budou spolu balit zásilky, expedovat zásilky a naskladňovat 

doručené zboží. Všechny ostatní činnosti bude provádět podnikatel a to hlavně: 

vyřizování emailových a telefonických objednávek, e-mailová komunikace se 

zákazníky, párování plateb s objednávkami, objednávání zásob od dodavatelů, přidávání 

nových produktů na e-shop, spravování účtů na sociálních sítích a zadávání úkolů 

skladníkovi. 

4.6.2 Pracovní doba a plat 

Skladník bude zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti s hrubou sazbou 150 

Kč/hodinu. Jeho pracovní doba bude pouhé 3 hodiny denně a to od 14 do 17 hodin, 

během kterých naskladní přijaté zboží a poté zabalí a vyexpeduje přijaté objednávky za 

daný den. V případě, kdy by byly 3 hodiny málo, bude mu pracovní doba prodloužena. 

Dle mých zkušeností je však tato doba dostačující. 

 Dva brigádníci najmutí měsíc před Vánoci budou pracovat na dohodu o provedení 

práce. Jejich pracovní výkon bude od 20. listopadu do 20. prosince s pracovní dobou 4 

hodiny denně (pouze pracovní dny). Brigádnici budou mít stejnou hodinovou sazbu 

jako skladník. Každý z brigádníků tedy za dobu dohody o provedení práce odpracuje 

přibližně 23 dní. Jejich pracovní doba bude začínat stejně jako skladníkovi, aby mohli 

na balení zásilek spolupracovat. Skladník po třech hodinách skončí, brigádnicí dobalí 

zásilky a zajistí jejich expedici. 

4.7 Analýza rizik 

V této kapitole jsem provedl analýzu rizik, kde jsem identifikoval hrozby, které mohou 

nastat jak při zakládání obchodu, tak při jeho provozu. Pro hodnocení jednotlivých rizik 

jsem použil kvantitativní metodu a to jednoduchou bodovací škálu s body 1-5, kterou 

využiji jak u bodování pravděpodobnosti vzniku, tak i u dopadu rizika. 
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Tabulka č. 7: Tabulka hodnot stupnice 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Body Pravděpodobnost vzniku Dopad na projekt 

1 Téměř vyloučené Velmi nízký 

2 Nepravděpodobné Nízký 

3 Možné Střední 

4 Pravděpodobné Vysoký 

5 Téměř jisté Velmi vysoký 

 

Jakmile budou jednotlivé hrozby ohodnoceny body, vynásobím dopad a míru 

pravděpodobnosti jejich vzniku. Výsledkem bude, jak velká rizika plynou z daných 

hrozeb. Tato hodnota, by měla být co nejnižší, protože čím vyšší bude, tím je riziko pro 

můj plán závažnější.  

Tabulka č. 8: Hodnota závažnosti rizika 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnota Závažnost 

0-8 Akceptovatelné 

9-16 Nežádoucí 

17-25 Neakceptovatelné 

 

V tabulce č. 8 je popsána stupnice závažnosti rizik. Pokud se riziko dostane do 

kategorie neakceptovatelné, musí být co nejdříve zavedeno protiopatření a hodnota 

rizika ihned snížena. Rizika akceptovatelná nejsou pro podnik tak nebezpečná a mohou 

být podstoupena. Nežádoucí rizika bychom si měli hlídat a sledovat, aby se nepřesunula 

do rizik neakceptovatelných. 

 V následující tabulce č. 9 jsou již vypsány hrozby, jejich dopad, pravděpodobnost a 

vypočítaná hodnota hrozby. 
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Tabulka č. 9: Hrozby, jejich dopad, míra pravděpodobnosti vzniku a hodnoty 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

# Hrozba Dopad Pravděpodobnost Hodnota 

1. Krach hlavních dodavatelů 4 3 12 

2. Zvýšení cen dodavatelů 2 4 8 

3. 
Malý počet objednávek, 

špatná propagace 
4 4 16 

4. Ekonomická krize 5 1 5 

5. 
Zavedení vysokých 

dovozních cel 
3 2 6 

6. 
Chybějící finanční prostředky 

na provoz obchodu 
4 3 12 

 

Největší hrozbou internetového obchodu je malý počet objednávek, způsobený malou 

návštěvností stránek, tedy špatnou propagací. Další větší hrozba pro e-shop je krach 

hlavních dodavatelů, případně jiné ukončení jeho činnosti. Stejnou hodnotu má i hrozba 

chybějících finančních prostředků na provoz obchodu. Ostatní hrozby nemají příliš 

vysokou hodnotu, protiopatření však budu navrhovat i pro ně. 

 Ke každé hrozbě jsem navrhl protiopatření, které minimalizuje pravděpodobnost a 

dopad, což povede ke snížení závažnosti. Všechna protiopatření jsou v následující 

tabulce č. 10, kde jsou protiopatření seřazena podle čísel hrozeb. 

Tabulka č. 10: Protiopatření k jednotlivým hrozbám 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

# Protiopatření Dopad Pravděpodobnost Hodnota 

1. 
Nalezení náhradních 

dodavatelů 
2 3 6 

2. Vysoká marže 1 4 4 

3. 

Analýza trhu, analýza 

klíčových slov, zvýšení 

rozpočtu pro reklamu 

4 2 8 

4. 
Držení dostatečného 

finančního majetku 
3 1 3 

5. 
Nalezení náhradních 

dodavatelů v ČR 
2 2 4 

6. 
Sjednání podmínek 

bankovního úvěru 
2 3 6 
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Pro největší hrozbu (malý počet objednávek) jsem navrhl provedení analýzy klíčových 

slov, která velmi pomůže ve správném nastavení reklamních kampaní a nastavení 

obchodu. Hodnota této hrozby se snížila o polovinu její hodnoty. Pro další dvě hlavní 

hrozby jsem navrhl nalezení náhradních dodavatelů, od kterých by bylo možné 

objednávat v případě krachu hlavních dodavatelů a sjednání bankovních podmínek pro 

poskytnutí úvěru, pokud by obchod neměl dostatek finančních prostředků pro uhrazení 

svých závazků. 

 Analýza rizik se bude v internetovém obchodě provádět pravidelně každý rok, aby 

mohla být rizika včas odhalena a nalezena vhodná protiopatření pro jejich eliminaci. 

4.8 Finanční plán 

V této kapitole jsem spočítal veškeré náklady na založení obchodu a jeho provoz, 

včetně výpočtu osobních nákladů. Protože jsem neplátce DPH, jsou všechny ceny 

počítány včetně DPH. Nejsou zde také uvedeny výdaje na pronájem skladovacích 

prostor, protože práce probíhá z domova a je zde i skladováno veškeré zboží. Dále jsem 

stanovil plány tržeb a nákladů na tři následující roky. Pro každý rok jsem plánoval 3 

varianty: pesimistickou, pravděpodobnou a optimistickou. 

4.8.1 Náklady na založení obchodu 

V tabulce č. 11 jsou znázorněny veškeré náklady na založení internetového obchodu. 

Protože mám již zařízen živnostenský list, nevstupuje jeho pořizovací cena do nákladů 

na založení obchodu. V případě, že bych jej neměl, vstoupila by do nákladů částka na 

jeho pořízení a to ve výši 1 000 Kč. Nejdražší položka při založení obchodu je SEO 

analýza a následná optimalizace stránek. Tato analýza není pro obchod nutná, je však 

velmi vhodná, protože dostane e-shop na vyšší příčky ve vyhledávačích a ochod tak 

získá vyšší návštěvnost. Další větší položka je vytvoření obchodních podmínek, které 

stojí 3 630 Kč. Určitě se vyplatí si za obchodní podmínky připlatit a mít je zpracované 

na míru, než využít nějakého vzoru zdarma. Obchod se tak vyhne problémům, 

popřípadě soudním sporům se zákazníky. 
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Tabulka č. 11: Náklady na založení obchodu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka 

Logo 750 Kč 

Obchodní podmínky 3 630 Kč 

SEO optimalizace 9 075 Kč 

Grafická tvorba letáku 400 Kč 

Tisk letáků 963 Kč 

Roznos letáků 240 Kč 

CELKEM 15 058 Kč 

 

4.8.2 Osobní náklady na zaměstnance 

Jak jsem již uvedl v kapitole 4.6, bude mít obchod mimo podnikatele jednoho stálého 

zaměstnance – skladníka (práce 3 hodiny denně) a dva brigádníky (každý bude pracovat 

23 dní za rok, 4 hodiny denně. Sazba všech zaměstnanců je 150 Kč hrubého za hodinu 

práce. 

 V následující tabulce jsou rozepsány nejprve počty odpracovaných hodin a dnů a 

hodin za rok, dále je pak rozpočítána jejich mzda. Pro zjištění nákladů na zaměstnance 

nás zajímá především superhrubá mzda za rok. Tato mzda je v případě skladníka 

150 756 Kč, v případě brigádníka je 18 492 Kč, brigádníky však máme dva, proto jsou 

celkové náklady na brigádníky 36 984 Kč. 

Tabulka č. 12: Výpočet mzdy zaměstnanců 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Skladník Brigádník 

Hrubá hodinová sazba 150 Kč 150 Kč 

Počet odpracovaných dnů 

(za rok) 
250 dnů 23 dnů 

Počet odpracovaných hodin 

(za rok) 
750 hodin 92 hodin 

Hrubá mzda (měsíc) 9 375 Kč 13 800 Kč 
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Sociální pojištění (25 %) 2 344 Kč 3 450 Kč 

Zdravotní pojištění (9 %) 844 Kč 1 242 Kč 

Superhrubá mzda 12 563 Kč 18 492 Kč 

Zdravotní + soc. pojištění 

(zaměstnanec) 
1 413 Kč 1 518 Kč 

Daň z příjmů 1 890 Kč 2 775 Kč 

Sleva na dani 2 070 Kč 2 070 Kč 

Záloha na daň 0 Kč 705 Kč 

Čistá mzda (měsíc) 7 962 Kč 11 577 Kč 

NÁKLADY CELKEM 150 756 Kč 36 984 Kč 

 

4.8.3 Provozní náklady (roční náklady) 

Provozní náklady jsou náklady, které se budou muset uhradit každý rok a vznikají bez 

ohledu na objem prodaného zboží – jedná se tedy o fixní náklady. Největší položkou 

jsou osobní náklady na zaměstnance. Dále to je PPC reklama na Facebooku, na kterou 

je v prvním roce stanovený rozpočet ve výši 2 000 Kč měsíčně, ve druhém roce bude 

částka navýšena na 2 500 Kč měsíčně a ve třetím roce na 3 000 Kč měsíčně. 

 Třetí nejvyšší částka je uhrazení pronájmu obchodu. Tato částka by se dala snížit 

kontaktováním prodejce ze společnosti Shoptet a vyjednáním nižší sazby, případně 

platbou na 2 roky dopředu, kdy Shoptet nabízí slevu 15 % z tarifu. Celkové provozní 

náklady jsou tedy 245 497 Kč za rok (viz tabulka č. 13).  

Tabulka č. 13: Náklady na provoz obchodu v roce 1 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka 

Doména 156 Kč 

Pronájem tarifu Profi 

(Shoptet) 
20 343 Kč 

PPC reklama Facebook 24 000 Kč 

PPC reklama Google 4 800 Kč 
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AffilBox 8 458 Kč 

Osobní náklady 187 740 Kč 

CELKEM 245 497 Kč 

 

4.8.4 Plán výnosů a nákladů 

V následující kapitole jsem sestavil plány výnosů a nákladů pro první 3 roky 

provozování internetového obchodu. 

 Během plánování tržeb jsem vycházel z průměrné hodnoty objednávky a dopravy. 

Hodnotu objednávky jsem zvolil na základě mých předchozích zkušeností na 500 Kč 

(bez dopravy). Společnost Shoptet se společností Zboží.cz v jejich průzkumu uvádí, že 

průměrný počet produktů na objednávku je 2,01 (www.ceska-ecommerce.cz, 2018). 

Pokud vyjdu z mých stanovených cen, dostanu se při 2 produktech v objednávce na 

průměrnou hodnotu kolem 480 Kč – 520 Kč, což potvrzuje moji zkušenost. Cena 

objednávky je tedy 500 Kč + 100 Kč (průměrná cena dopravy) = 600 Kč. 

 Jako první položka nákladů zde vstupují pořizovací náklady na zboží. Aktuálně 

mám skladem z mého předchozího obchodu 3 107 krytů, obalů a pouzder pro telefony 

za celkovou pořizovací cenu 105 119 Kč. Při počítání ceny na pořízení obalů budu tedy 

vycházet z průměrné pořizovací částky a ta se v tomto případě rovná 33,83 Kč/ks. Pro 

lepší výpočty jsem cenu zaokrouhlil na 35 Kč/ks. Náklady na pořízení zboží tedy budou 

vypočítány jako: počet objednávek*35*2 (2 produkty v jedné objednávce). 

 Další položkou jsou náklady na dopravu, které byly vypočítány jako: 

počet objednávek*100 Kč (cena dopravy zaplacená zákazníkem přesně kryje náklady 

s dopravou vynaložené, včetně obalových materiálů). 

 Po provozních nákladech, o kterých jsem již psal dříve, vstupují do plánu náklady 

na affiliate marketing. Provizi budu počítat vždy z poměru objednávek příchozích od 

affiliate partnerů a procentuální provizi, kterou jim za doporučení nabízím. 

 Jako poslední vstoupí do nákladů poplatky za platební bránu GoPay. Jak jsem již 

uvedl dříve, je poplatek za jednu transakci 2,2 % + 3 Kč. Při nákupu v internetovém 

obchodě, využívá platební bránu pouze 9 % zákazníků (www.ceska-ecommerce.cz, 
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2018), z tohoto procenta budu tedy vycházet i já. Poplatky za platební bránu budou 

spočítány podle vzorce: 

𝑝𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑘 𝐺𝑜𝑃𝑎𝑦 = 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 × 0,09 × 0,022 +  𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑑𝑛á𝑣𝑒𝑘 × 0,09 × 3 

Rok 1 

Na počet objednávek bude mít velký vliv cílení reklamy, přehlednost stránek, nastavení 

cen a mnoho dalších faktorů. Velké naděje také vkládám v affiliate marketing a to 

především díky vysoké provizi (15 % v prvním roce), která není na trhu častá. Provizi 

budu počítat přibližně pro 1/3 objednávek a to vzorcem: 

𝑎𝑓𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑧𝑒 =  𝑡𝑟ž𝑏𝑦 ×
1

3
× 0,15 

Tabulka č. 14: Plán výnosů a nákladů pro 1. rok 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka 
Pesimistická 

varianta 

Realistická 

varianta 

Optimistická 

varianta 

Průměrná cena objednávky 600 Kč  600 Kč   600 Kč  

Počet objednávek 600 1 095 1 825 

Tržby 360 000 Kč  657 000 Kč   1 095 000 Kč  

Náklady na založení 15 058 Kč  15 058 Kč   15 058 Kč  

Pořizovací náklady zboží 42 000 Kč  76 650 Kč   127 750 Kč  

Dopravné 60 000 Kč  109 500 Kč   182 500 Kč  

Provozní náklady 245 497 Kč  245 497 Kč   245 497 Kč  

Affiliate provize (15 %) 18 000 Kč  32 850 Kč   54 750 Kč  

Poplatky plat. brány GoPay 875 Kč  1 597 Kč   2 661 Kč  

Náklady celkem 381 430 Kč  481 152 Kč   628 216 Kč  

Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
- 21 430 Kč  175 848 Kč   466 784 Kč  

 

Z tabulky č. 14 je vidět, že v případě pesimistické varianty bude obchod po prvním roce 

ve ztrátě 21 430 Kč. Tato ztráta není příliš velká, pokud si uvědomíme, že jsou v tomto 

roce započítány veškeré náklady na založení obchodu. Realistická varianta již počítá se 

ziskem ve výši 175 848 Kč. V případě optimistické varianty bude podnik v zisku ve 
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výši 466 784 Kč, avšak překročí tržby ve výši jednoho milionu korun a podnikatel se 

tak již bude muset stát plátcem DPH, proto je nutné si tuto hranici hlídat. 

Rok 2 

Ve druhém roce počítám stejným způsobem jako v roce prvním. Přibude však počet 

objednávek a naopak se sníží provize pro Affiliate partnery na 10%. Také 

předpokládám snížení poměru objednávek od affiliate partnerů na 1/4 a to především 

díky vracejícím se zákazníkům z prvního roku, kteří do obchodu již přijdou napřímo a 

snížení provize pro partnery. Navíc jsem přidal nákladovou položku Zákaznické slevy, 

kde odhadnu částku, která sníží tržby o věrnostní slevy a využité slevové kódy, které se 

začnou druhý rok nabízet a propagovat. Jak jsem psal výše, tak se také zvednou 

provozní náklady o 6 000 Kč, kvůli zvýšení rozpočtu na PPC reklamy na Facebooku.  

Tabulka č. 15: Plán výnosů a nákladů pro 2. rok 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka 
Pesimistická 

varianta 

Realistická 

varianta 

Optimistická 

varianta 

Průměrná cena objednávky 600 Kč 600 Kč 600 Kč 

Počet objednávek 750 1450 2150 

Tržby 450 000 Kč 870 000 Kč 1 290 000 Kč 

Pořizovací náklady zboží 52 500 Kč 101 500 Kč 150 500 Kč 

Dopravné 75 000 Kč 145 000 Kč 215 000 Kč 

Provozní náklady 251 497 Kč 251 497 Kč 251 497 Kč 

Affiliate provize (10 %) 11 250 Kč 21 750 Kč 32 250 Kč 

Poplatky plat. brány GoPay 1 094 Kč 2 114 Kč 3 135 Kč 

Zákaznické slevy (2 %) 9 000 Kč 17 400 Kč 25 800 Kč 

Náklady celkem 400 341 Kč 539 261 Kč 678 182 Kč 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
49 660 Kč 330 739 Kč 611 818 Kč 

 

Jak lze vidět z předchozí tabulky č. 15, tak výsledek v roce 2 bude kladný ve všech 

třech variantách. U optimistické varianty překročí tržby opět hranici jednoho milionu 

korun za rok.  
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Rok 3 

V roce 3 dojde opět ke změně výše marketingových výdajů (tedy provozních nákladů) o 

6 000 Kč, ale navíc i osobních nákladů, protože již bude nutné najmout dalšího 

brigádníka na vykonávání práce. V případě affiliate marketingu zůstává vše stejné jako 

v roce předchozím, to znamená provize 10 % a poměr objednávek 1/4. Také bude 

navýšeno procento slev, protože bude více zákazníků opakovat nákupy a zvýší se tak 

jejich věrnostní sleva. 

Tabulka č. 16: Plán výnosů a nákladů pro 3. rok  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka 
Pesimistická 

varianta 

Realistická 

varianta 

Optimistická 

varianta 

Průměrná cena objednávky 600 Kč 600 Kč 600 Kč 

Počet objednávek 980 1850 2675 

Tržby 588 000 Kč 1 110 000 Kč 1 605 000 Kč 

Pořizovací náklady zboží 68 600 Kč 129 500 Kč 187 250 Kč 

Dopravné 98 000 Kč 185 000 Kč 267 500 Kč 

Provozní náklady 275 989 Kč 275 989 Kč 275 989 Kč 

Affiliate provize (10 %) 14 700 Kč 27 750 Kč 40 125 Kč 

Poplatky plat. brány GoPay 1 429 Kč 2 697 Kč 3 900 Kč 

Zákaznické slevy (4 %) 23 520 Kč 44 400 Kč 64 200 Kč 

Náklady celkem 482 238 Kč 665 336 Kč 838 964 Kč 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
105 762 Kč 444 664 Kč 766 036 Kč 

 

Ve třetím roce jsou opět všechny 3 varianty ziskové. Realistická varianta již také 

přesahuje hranici tržeb jednoho milionu korun, proto by si měl podnikatel tuto částku 

pohlídat. 

4.8.5 Plánovaný výkaz zisků a ztrát 

Internetový obchod nebude zpracovávat výkaz zisků a ztrát. OSVČ, které uplatňují 

výdaje procentem z příjmů, nemají ze zákona povinnost zpracovávat účetní závěrky a 
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výkazy jako jsou: výkaz zisků a ztrát, rozvaha, cash-flow. Z tohoto důvodu je nebudu 

zpracovávat ani já, pro můj internetový obchod. 

4.8.6 Kapitál 

Jak jsem již psal dříve, bude v obchodě počáteční zásoba v hodnotě 105 tisíc Kč, která 

je již nakoupena a uhrazena. Další výdaje budou hrazeny vlastním kapitálem, který 

mám pro tento obchod vymezen a to krátkodobým finančním majetkem ve výši 75 tisíc 

korun, který jsem získal z mých ostatních internetových obchodů. Pokud by byla 

potřeba jakákoliv vyšší investice, případně bych se dostal do platební neschopnosti, byl 

mi nabídnut úvěr od mého otce a to do výše 200 tisíc korun, se symbolickou úrokovou 

sazbou 1 % p.a. a splatností 5 let. 

4.8.7 Bod zvratu 

V ekonomickém zhodnocení jsem také určil bod zvratu, od kterého se dostane obchod 

do zisku. Bod zvratu jsem zpracovával pro realistickou variantu roku 1. Jako fixní 

náklady zde v prvním roce vstupují náklady na pořízení obchodu a provozní náklady. 

V ostatních letech do fixních nákladů spadají již jen provozní náklady. 

𝐹𝑁 = 𝑝𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 + 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 = 245497 + 15058 = 260 555 𝐾č 

 Jako variabilní náklady jsou zde náklady na pořízení zboží, náklady na dopravu 

zboží, provize za každou objednávku affiliate partnerovi a náklady na platební bránu. 

V tabulce č. 14 lze vidět, že provize pro affiliate partnery jsou celkem ve výši 32 850 

Kč a poplatky za platební bránu jsou 1 597 Kč. Tyto provize jsem rozdělil mezi všechny 

objednávky. Vzorec pro výpočet variabilních nákladů na jednu objednávku je tedy 

následující: 

𝑉𝑁 =

𝑝𝑜č𝑒𝑡𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ů 𝑣 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑑𝑛á𝑣𝑐𝑒 ×  𝑝𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 𝑘𝑢𝑠 + 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑢 +

 
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑧𝑒 𝑎𝑓𝑓.  𝑝𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑟𝑎ů𝑚

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑑𝑛á𝑣𝑒𝑘
+

𝑝𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑘𝑦 𝑧𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏.𝑏𝑟á𝑛𝑢

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑑𝑛á𝑣𝑒𝑘
= 2 × 35 + 100 +

32 850

1095
+  

1 597

1095
=

70 + 100 + 30 + 1,46 =  201,46 𝐾č 𝑛𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑢 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑑𝑛á𝑣𝑘𝑢  
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Veškeré hodnoty pro výpočet bodu zvratu jsem uvedl do tabulky níže. Jsou zde uvedeny 

fixní náklady, variabilní náklady na jednu objednávku a cena za jednu objednávku. 

Tabulka č. 17: Hodnoty pro výpočet bodu zvratu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka 

Fixní náklady (FN) 260 555 Kč 

Variabilní náklady (VN) 201,46 Kč 

Cena za objednávku (P) 600 Kč 

 

Bod zvratu jsem následně spočítal dle jeho vzorce:  

𝑄𝐵𝑍 =  
𝐹𝑁

𝑃 − 𝑉𝑁
 =  

260 555

600 − 201,46
 ≅ 653,77 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑑𝑛á𝑣𝑒𝑘 

Vypočítal jsem, že bod zvratu pro obchod je 653,77 přijatých objednávek. Pokud tedy 

obchodu přijde 654 objednávek za rok, nebude ani ve ztrátě, ani v zisku. Aby se tedy 

dostal do tohoto bodu, musí obchod prodat 1 308 ks příslušenství. Pokud přijde 

objednávek více, bude podnik v zisku, pokud méně bude ve ztrátě. 

 

Graf č. 2: Bod zvratu pro první rok provozu obchodu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce obsahuje podnikatelský plán na založení internetového obchodu a 

jeho ekonomické zhodnocení.  

 Teoretická část práce vymezuje základní pojmy jako je podnikání a podnikatel, dále 

popisuje právní formy podnikání a informace o elektronickém podnikání. Následně 

jsem v této části srovnal jednotlivá technická řešení internetových obchodů a definoval 

pojmy pojící se s marketingem a internetovou propagací. Nakonec jsem popsal analýzy, 

které budu v mé práci využívat a strukturu podnikatelského plánu. 

 Druhá část práce, analytická, popisuje základní informace o mně jako podnikateli, 

popisuje historii a právní formu podnikání. Dále jsem zde zpracoval situační analýzu 

vnějšího i vnitřního prostředí navrhovaného internetového obchodu a to pomocí PEST 

analýzy a Porterova modelu pěti sil. Výsledky jsem pak shrnul do SWOT analýzy, ze 

které vyplynulo, že slabými stránkami jsou především dodavatelé z 3. zemí světa a úzké 

zaměření produktů na uživatele zařízení pouze od značky Apple. Mezi silné stránky 

mohu naopak zařadit kvalitu zboží a dodavatelů, kterou jsem ověřil díky předchozím 

nákupům pro mé jiné obchody. Největší příležitostí obchodu je rozšíření působení na 

evropský trh, protože se v současné době příliš mnoho podnikatelů na evropský trh 

nezaměřuje a pokud ano, tak nenabízí tak nízké ceny, jako budou nabízeny v mém 

obchodě. Mezi hrozby však musím zařadit velkou konkurenci na českém trhu a 

jednoduchý vstup na trh pro nové prodejce. 

 Dále jsem se v této části věnoval analýze českého trhu internetových obchodů. 

V České republice je aktuálně více než 40 000 internetových obchodů a v této oblasti 

jsme špička mezi státy Evropy. Pro nový obchod je tedy složitější uspět na našem trhu, 

než na zahraničních trzích a to především kvůli velké konkurenci. V Česku je díky 

velké poptávce i mnoho firem, které se zabývají tvorbou internetových obchodů. 

V mém případě jsem se věnoval pouze firmám, které nabízejí obchody k pronájmu, a 

prověřil jsem tři nejpopulárnější dodavatele e-shopového řešení u nás. 

 Po analytické části následuje část návrhová, kde se již přímo věnuji samotnému 

návrhu internetového obchodu. Celý návrh je zpracován dle struktury podnikatelského 

plánu, která je popsána v teoretické části. Navrhl jsem obchod, který bude provozován 
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na pronajatém řešení od společnosti Shoptet a bude se zabývat prodejem příslušenství 

pro mobily a tablety společnosti Apple. Obchod bude umístěn na internetovou doménu 

www.mobiltablet.cz. 

 V návrhové části jsem nejdříve stanovil cíle a vize podniku. Cíle jsem rozdělil na 

krátkodobé a dlouhodobé. Mezi krátkodobými cíli jsou nákup domény a založení 

obchodu na této doméně, naplnění obchodu produkty a další cíle, kterých bude 

dosáhnuto již po prvním roce provozu obchodu. Mezi dlouhodobými cíli jsou upevnění 

pozice na trhu, meziroční růst zisku o 25 % a udržení vysoké spokojenosti zákazníků 

s obchodem a jeho službami. Tyto cíle se budou pravidelně sledovat a vyhodnocovat. 

 V další části jsem představil marketingový plán. Popsal jsem zde produkty, které 

budou v obchodě nabízeny, jejich ceny, způsob prodeje a jejich propagaci. Reklama na 

obchod bude probíhat převážně přes Facebook a to formou klikových kampaní. 

Reklama bude podporována zpracováním optimalizace pro vyhledávače, reklamními 

letáky, affiliate marketingem a hromadnými prodejními e-maily. 

 Jedna z posledních částí podnikatelského plánu, organizační plán, obsahuje 

informace o zaměstnancích a jejich povinnostech. V mém obchodě bude zaměstnán 

skladník, který bude pracovat na dohodu o provedení pracovní činnosti a dva brigádníci, 

kteří budou najati vždy měsíc před Vánoci, protože se jedná o hlavní prodejní období. 

 V předposlední části jsem zanalyzoval rizika, která mohou internetový obchod 

ovlivnit, určil jsem jejich hodnoty a ke každému riziku jsem navrhl protiopatření, které 

jeho hodnotu eliminuje. Největším rizikem je zde malá návštěvnost obchodu a malý 

nízký počet objednávek. Toto riziko bude eliminováno podrobnou analýzou klíčových 

slov pro PPC reklamy a případným zvýšením rozpočtu na reklamy na Facebooku. 

 Jako poslední část je v mé diplomové práci finanční plán obchodu. Plán byl 

zpracován pro tři varianty: pesimistickou, realistickou a optimistickou. Výsledek tohoto 

plánu ukazuje, že podnikatelský plán je realizovatelný ve variantě realistické a 

optimistické, v případě pesimistické varianty se stane ziskovým ve druhém roce 

provozu e-shopu. Vypočítal jsem zde také bod zvratu pro realistickou variantu prvního 

roku, který vychází na úrovni 654 objednávek za rok, což je rovno 1 308 ks prodaného 

příslušenství. 
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 Ve druhém roce se však v realistické variantě předpokládá zisk před zdaněním ve 

výši přibližně 330 tisíc korun a ve třetím roce 444 tisíc. Jedná se o nárůst zisku o více 

než 34 %, bude tedy tak dosaženo i dlouhodobého cíle nárůstu zisku o více než 25 %. 

 Z tohoto pohledu mohu hodnotit diplomovou práci a podnikatelský plán v ní 

uvedený jako úspěšný. Tuto práci využiji pro rozvoj svého podnikání. Pravidelným 

měřením a naplňováním daných cílů předpokládám získání konkurenční výhody na 

trhu. Mým však největším cílem je založení internetového obchodu pro Evropu. 
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I 

 

Příloha 1: Dotazník spokojenosti 

 

1. Jak jste se o našem obchodě dozvěděli? 

 
Ze srovnávače cen (Heureka, Zboží,…) 

 
Doporučení od známého 

 
Z vyhledávače (Google, Seznam,…) 

 
Ze sociálních sítí (Facebook, Twitter,…) 

 
Nepamatuji si 

 
Odjinud (prosím uveďte) 

  2. Kolikátý to byl nákup v tomto obchodě? 

 
První nákup 

 
Opakovaný nákup 

  3. Jak hodnotíte přehlednost obchodu? 

 
Velmi spokojen 

 
Spíše spokojen 

 
Ani spokojen ani nespokojen 

 
Spíše nespokojen 

 
Velmi nespokojen 

  4. Jak hodnotíte kvalitu komunikace obchodu? 

 
Velmi spokojen 

 
Spíše spokojen 

 
Ani spokojen ani nespokojen 

 
Spíše nespokojen 

 
Velmi nespokojen 

  5. Jak jste spokojeni s rychlostí doručení zásilky? 

 
Velmi spokojen 

 
Spíše spokojen 

 
Ani spokojen ani nespokojen 

 
Spíše nespokojen 

 
Velmi nespokojen 

  

6. Jak hodnotíte kvalitu dopravy? 

 
Velmi spokojen 

 
Spíše spokojen 

 
Ani spokojen ani nespokojen 

 
Spíše nespokojen 

 
Velmi nespokojen 

  7. V jakém stavu byla zásilka doručena? 

 
Zásilka byla doručena v pořádku 

 
Zásilka nebyla doručena 

 
Zásilka/zboží bylo poškozené 

 
Zásilka nebyla kompletní 

 
Jiný (prosím uveďte) 



II 

 

8. Vrátili jste nebo budete vracet zboží (reklamace, storno objednávky)? 

 
Ne 

 
Ano, z důvodu reklamace 

 
Ano, odstoupením od kupní smlouvy 

  9. Jak jste spokojeni s množstvím položek v obchodě? 

 
Velmi spokojen 

 
Spíše spokojen 

 
Ani spokojen ani nespokojen 

 
Spíše nespokojen 

 
Velmi nespokojen 

  10. Jak jste spokojeni s cenami jednotlivého zboží? 

 
Velmi spokojen 

 
Spíše spokojen 

 
Ani spokojen ani nespokojen 

 
Spíše nespokojen 

 
Velmi nespokojen 

 

 


