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Anotace 

Náplní této diplomové práce je vytvořit návrh optimálního elektronického obchodu 

firmy Musil. Na základě této práce by firma měla být schopna realizovat svůj 

elektronický obchod. Tato práce může zároveň sloužit jako návod pro ostatní malé a 

středně velké firmy při řešení obdobného problému. 

 

Annotation 

Contents of this master thesis is create suggestion of optimal e-commerce of company 

of a Musil firm. On the basis of this thesis the firm should be able to realize its web e-

commerce. This thesis can be simultaneously used as instruction for others small and 

middle-sized firms at solving of analogous problem. 
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1 Úvod 

Obchod vždy hýbal světem. Od samého počátku lidstva byl právě obchod tím, co lidi 

různých kultur a náboženství spojovalo. Obchod sebou přinášel nové poznatky, 

bohatství a zkušenosti. Ať už to bylo v samých začátcích lidstva, přes starověk, 

středověk až do dnešních dob, obchod je jednoznačně hybatelem dějin. 

Druhy a způsob obchodu zaznamenaly samozřejmě velké změny a asi málo kdo 

z nás by se dnes například orientoval na starověké tržiště. Podstava obchodu je však 

pořad stále stejně nezměněná. Vývoj je zkrátka nezadržitelný a tak s přicházející érou 

digitalizace světa jde ruku v ruce nový způsob obchodování online. 

Velice rychle jsme si zvykli a stále zvykáme na pohodlný způsob nakupování. 

Z pohodlí svého domova si dnes od věcí denní spotřeby až po služby ne zcela běžně 

dostupné i v reálu, objednáme téměř cokoliv. Stejně tak o produktech samých si na 

internetu zjistíme mnohdy více informací než v samotném kamenném obchodě. 

Z komentářů, diskuzí a blogů jsou nám k dispozici rady, tipy a zkušenosti, které 

bychom jinak těžce v takovém množství u svých přátel a známých získali. 

Způsoby doručení a plateb zboží jsou již v západním světě na vysokém 

standardu a tak jestliže člověk používá známé a prověřené e-shopy, hrozí minimální 

riziko ztráty zboží nebo peněz. 

Internet opravdu skýtá neomezené možnosti a proto také jeho raketový růst a 

prorůstání životy miliard lidí na celém světě. Kdo by si jinak dokázal představit, že 

prapředchůdce internetu vojenská síť ARPANET, která v roce 1969 propojila 

experimentálně čtyři počítače, a ještě v roce 1987 měl pouhých 27 tisíc uživatelů, bude 

dnes používat přes miliardu lidí po celém světě a každoročně budou sta miliony lidí 

přibývat. 

Internet je zkrátka neuvěřitelný fenomén. Dnes se říká, že kdo není na síti jako 

by neexistoval a vývoj tomu dává jen a jen za pravdu. Pro jakékoli firmy s jakýmkoliv 

předmětem podnikání je to nový prostor, rozměr, do kterého je třeba se dostat a vzít ho 

za svůj. Konkurence nikdy nespí a čím dříve si firma zvykne nabízet a prodávat své 

zboží online, tím větší šanci má z dlouhodobého hlediska na svůj úspěch. 
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2 Vymezení problému a cíle práce 

V rámci této mé diplomové práce bych chtěl řešit především zavedení elektronického 

obchodování. Firma Musil podniká již dlouhou dobu v oboru výroby kovových výrobků 

a poslední době i v uměleckém kovářství. Má řadu stálých dlouholetých zákazníků, ale 

pro svůj další rozvoj potřebuje rozšířit své dosavadní pole působení. 

V minulých letech provedla první kroky k zavedení se na pole internetu. 

Zrealizovala své webové stránky, v rámci nichž vytvořila svůj souhrnný katalog 

produktů. Teď by ráda začala s prodejem přes internet ve větším rozsahu a více 

sofistikovaným způsobem. Ráda by vybudovala kompletní e-shop s co nejmenšími 

nároky na lidskou správu a také se zaměřila více na internetový marketing s cílem 

přivést co největší množství potencionálních zákazníků na svůj web. 

Tato práce by ji měla pomoct především v tom, aby si ujasnila, co vše nabízí a 

obnáší elektronický obchod a jaké jsou jeho formy. Dále pak nastínit základní 

informace o tom jaký potenciál má pro drobnou českou firmu internetové podnikání a 

co zhruba může od svého internetového působení očekávat. Poté je důležité zmínit 

základní principy internetového marketingu a způsoby vedoucí k zviditelnění a 

propagaci firemního webu. 

Po této teoretické části je třeba provést vnitřní analýzu firmy samotné a přijít na 

základní silné a slabé stránky, stejně tak jako odhalit potencionální hrozby a příležitosti. 

Důležité je se také podívat na okolí firmy a oboru v jakém podniká. Je také třeba, aby se 

shrnuli požadavky majitele firmy na samotný e-shop a poté se v rámci návrhové části na 

základě těchto všech dat vybral nejoptimálnější způsob zavedení a provozu samotné    

e-commerce. 

Na závěr je třeba zhodnotit vybrané řešení a to jak po stránce finanční, tak po 

stránce dalších přínosů, které se třeba i těžce peněžně vyčíslují. 
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3 Teoretická východiska práce 

V této části mé diplomové práce bych rád provedl průřez teoretickými východisky, na 

jejichž základě je pak postavena část vlastních návrhů řešení. 

3.1 Elektronický obchod 

Elektronický obchod, anglicky častěji používané „e-commerce“ znamená nákup, 

prodej zboží a služeb prostřednictvím internetu, především World Wide Web1. (15) 

Podle profesora Dvořáka znamená elektronický obchod „zajištění obchodních 

aktivit podniku prostřednictvím nejrůznějších informačních a komunikačních 

technologií.“ (2) Druhá definice říká, že „elektronický obchod můžeme chápat jako 

výměnu informací po elektronickém médiu za účelem uzavření obchodu nebo k jeho 

podpoře.“ (2) 

„Elektronický obchod je součástí širší oblasti elektronického podnikání (nebo 

zkráceně e-business), oblasti využití informačních a komunikačních technologií ve 

všech aspektech podnikatelské činnosti. Elektronické podnikání dnes přestavuje celou 

škálu produktů, aplikací a služeb, jejichž společným jmenovatelem je využití 

elektronických komunikačních kanálů a zejména infrastruktury Internetu pro realizaci 

obchodních procedur a operací.“ (2) 

Prostřednictvím elektronického obchodu lze realizovat transakce nejen se 

zákazníky, ale i s vlastními organizačními jednotkami a dodavatele. Lze skrze něj 

prodávat jak fyzické zboží, ale i digitální služby, informace a to v podobě prodeje zpráv, 

učebních materiálů, multimediální zábavy apod. (2) 

                                                 

 

 
1 World Wide Web (WWW, také pouze zkráceně web), ve volném překladu „celosvětová pavučina“, je 

označení pro aplikace internetového protokolu HTTP. Je tím myšlena soustava propojených 

hypertextových dokumentů. 
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Obrázek 1 - Vztah E-Shopu, -Commerce a E-Business (4) 

3.1.1 Obecné rozdělení e-commerce 

Obecně můžeme také pojem e-commerce rozdělit na problematiku: 

• E-tailing2 s online katalogy někdy nazývané také jako „Virtual mall3“ 

• shromaždování a užívání demografických dat přes webové kontakty 

• Elektronická datová výměna – EDI, výměna dat mezi firmami 

• E-mail a faxy a jejich užití jako média pro získávání a zasílání prospektů  

• Business to business nakupování a prodávání 

• bezpečnost obchodních transakcí 

(15) 

                                                 

 

 
2 tedy prodej koncovým zákazníkům  
3 virtuální nákupní středisko 

elektronické podnikání 

elektronický obchod 

internetový obchod 



 

 13 

3.1.1.1 E-tailing 

Místo přímého retailového prodeje, s 24 hodinovou dostupností, globálním rozsahem, 

s možností interakce a poskytnutí informací a možností objednávky, stejně tak jako 

doručení a online platby. 

3.1.1.2 Marketingový průzkum 

Kolem přelomu tisíciletí obchodníci začali přicházet na to, že při nebývalém 

nárůstu internetových zákazníků stoupá také objem dat o nich v rámci informací 

poskytovaných při jejich registracích, vyplňovaných online dotaznících a objednávkách. 

To samozřejmě mělo a má silný dopad na rychlý rozmach internetového 

marketingu a jeho čím dál tím větší vliv online obchodování. 

3.1.1.3 EDI 

Electronic Data Interchange teda česky elektronická vzájemná výměna odkazů je 

„elektronická výměna strukturovaných standardních zpráv mezi dvěma aplikacemi dvou 

nezávislých subjektů.“ (15) Pro tuto komunikaci se využívá masově internet. 

3.1.1.4 E-mail a spam 

Elektronické podnikání je také vedeno skrze dnes běžně používané e-maily. Mnoho 

firem dnes v rámci e-Marketingu šíří ohromné množství nejrůznějších nabídek, 

katalogů, novinek právě prostřednictvím e-mailu. Málo kdy je to však se souhlasem a 

vyžádáním zákazníka a řadí se tak do kategorie nevyžádané pošty, tedy spamu4. 

                                                 

 

 
4 Spam je nevyžádané masově šířené sdělení (nejčastěji reklamní) šířené internetem. Původně se 

používalo především pro nevyžádané reklamní e-maily, postupem času tento fenomén postihl i ostatní 

druhy internetové komunikace – např. diskuzní fóra, komentáře nebo instant messaging. Používá se též 

zkratka UBE/UCE (Unsolicited Bulk/Commercial Email). (4) 
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3.1.1.5 Business to Business Buying and Selling 

Tedy princip obchodu přes internet mezi firmami navzájem. Již milióny firem po světě, 

které prodávají své produkty jiným firmám, přišlo na to, že web neposkytuje jen 24 

hodinovou vitrínu pro jejich zboží, ale také způsob jak mohou lidé rychle nalézt 

informace o dané firmě a firmy navázat rychlý kontakt a velice dobře zrychlit a 

zjednodušit mezifiremní obchody.5 

3.1.1.6 Bezpečnost obchodních transakcí 

Bezpečnost zahrnuje především ověřování obchodních transakcí, kontrolu přístupu ke 

zdrojům na webu pro registrované a vybrané uživatele, kódování komunikace a hlavně 

zajištění soukromí a efektivitu transakcí. 

3.1.2 Typy modelů e-commerce 

Existuje nespočet modelů elektronických obchodů a spousty jich pravidelně přibývají. 

Počet těchto modelů je limitován pouze lidskou představivostí a tak seznam různých 

modelů nebude nikdy konečný. 

Navzdory stoupajícímu počtu modelů, je možný identifikovat hlavní typy 

modelů, které byly vyvinuty a jejich klíčové vlastnosti. 

Základní členění modelů je následující: 

 

• C2B – Consumer to Business 

• C2C – Consumer to Consumer 

• B2B – Business to Business 

• B2C – Business to Consumer 

 

 

                                                 

 

 
5 více o B2B níže 
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Existují však další různé varianty elektronického obchodu, jakou jsou například: 

• G2G – Government to Government 

• G2E – Government to Employee 

• G2B – Government to Business 

• G2C – Government to Citizen 

• C2G – Citizen to Government 

• B2A – Business to Administratiton 

• B2E – Business to Employee 

• B2G – Business to Government 

• B2P – Business to Partner 

• B2R – Business to Reseller 

3.1.3 Business to consumer 

Z výše jmenovaných typů elektronického obchodu je pro tuto práci nejdůležitější B2C. 

Proto zde uvedu další dělení a vlastnosti tohoto typu e-commerce. 

3.1.3.1 Portály 

Portály jako například Yahoo.com, MSN.com , AOL.com, nebo u nás populární 

Seznam.cz a další, nabízejí kombinaci fulltextového vyhledávání v kombinaci s balíkem 

dalších služeb, jako jsou zprávy, streamy, stahování videí a hudby, e-mailové služby, 

katalogy firem, zboží atd. Jejich nabídky se neustále rozšiřují a v zápalu o to, stát se 

domovskou stránkou a tedy vstupní branou k internetu pro uživatele, přicházejí stále 

s novými nápady. 

Není divu, jestliže si každý z nás uvědomí, kolik času stráví právě na svém 

oblíbeném vstupním portálu čtením zpráv, vyřizováním e-mailů apod. Portály ač se to 

na první pohled nemusí zdát, neprofitují z žádných přímých prodejů služeb nebo 

produktů běžných návštěvníků webu. 

Hlavními příjmy portálů jsou vždy v první řadě z pronájmu webového 

prostoru, ze směrování svých návštěvníků na další komerční weby a z poplatků svých 

prémiových služeb.  
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Portály jako skupina takovou může ještě rozdělit do dvou typů. První z nich je 

typ horizontálního portálu, kdy se snaží pokrýt potřeby veškerých typů návštěvníků, 

na rozdíl od vertikálních portálů, někdy taky zvaných „vortals“, které se snaží 

zacilovat na dílčí segment uživatelů. Příkladem může být například Sailnet.com, které 

se zacilují hlavně na ty, kteří vlastní nebo si pronajímají plachetnice. (6) 

3.1.3.2 E-Tailer 

Dnes to jsou již klasické retailové online obchody, podobné těm klasickým kamenným 

(v angličtině často nazývaným brick-and-mortar, tedy doslova z cihel a malty), avšak 

s tím rozdílem, že zákazník jej navštíví a produkt nebo službu si vybere, objedná a 

zaplatí pouze přes své internetové připojení. 

E-tailery můžeme rozdělit zhruba do dvou hlavních kategorií a tedy na ty, které 

mají své kamenné sídla a prodejny a jsou tak většinou dceřinými společnostmi nebo 

odnoži původních mateřských firem (ty se anglicky nazývají clicks and bricks nebo 

také clicks and mortar). Druhým typem jsou internetové obchody, které fungují 

skutečně jen virtuálně. Jako příklad můžeme uvést např. Amazon.com, iBaby.com apod. 

(6) 

3.1.3.3 Poskytovatelé obsahu 

Samozřejmě, že internet může být užitečný nespočet způsoby. Informační obsah, který 

může být definován velice široce a obsahuje všechny formy duševního vlastnictví, je 

jeden z nejrozšířenějších způsobů využití internetu.  

Duševní vlastnictví se promítá do všech forem lidské tvořivosti, ať už jde o 

zprávy, hudbu, fotografie, videa, umění nebo samotný web. Získávání a placení 

obsahuje webu, je druhým největším příjmem všech B2C obchodů. Více uživatelů jde 

totiž na internet získat informace, než koupit produkt. 

S tímto faktem samozřejmě souvisí systém mikroplateb, tedy systém 

efektivního zpracování velkého množství malých částek. Jako příklad mohu uvést 

například Qpass system. Je jasné, že ne všechny weby nabízející informace nemají 

zpoplatněny všechen obsah. Většinou je hlavní a obecný obsah zdarma, detailnější a 

hlubší články, analýzy a video streamy jsou pak zpoplatněny členským poplatkem. 
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V našem českém prostředí mohu jmenovat například Patria.cz, kde je velké množství 

informací ze světa ekonomiky a finančních trhů zdarma, odborné analýzy a detailní 

zprávy jsou však za měsíční poplatek. (6) 

3.1.3.4 Obchodní zprostředkovatelé 

Patří sem stránky, které se zabývají zprostředkováváním obchodů. Nejčastěji tyto 

služby využívají společnosti z finančního sektoru, cestovní kanceláře a pracovní 

agentury. Obchodní zprostředkovatelé primárně šetří peníze a čas. Koncentrují totiž 

velké množství relevantních informací na jednom místě s možnostmi s rovnání a 

výběru nejvýhodnější ceny. Ty jsou zpravidla ještě nižší než mimo internet a především 

proto, realizují velké množství zprostředkování a tím od samotných poskytovatelů a 

služeb získávají výhodnější ceny. 

Online brokeři s akciemi generují své výnosy většinou z každé transakce. Tedy 

za každý provedený obchod, za každý převod finančních prostředků apod. 

Zprostředkovatelé práce naopak rádi inkasují zaměstnavatele již předem za vložení 

inzerátu na určitou dobu a podmínek, než za obsazené pracovní místo.  

U těchto online zprostředkovatelů zpravidla platí, že v dlouhodobě se na trhu 

drží v popředí jen zaběhnuté a velké weby. 

3.1.3.5 Aukční portály 

Vytvářejí digitální prostředí, kde se mohou setkávat kupující a prodávající, 

vyměňující si informace o produktech, vyhledávají zboží, o které mají zájem dle 

různých kritérií a hlavně stanovují cenu, za kterou jsou ochotni nakoupit/prodat. Hlavní 

výhodou těchto portálů, jako u nás např. známe Aukro.cz, je především rychlost, 

s jakou se dají prodeje a nákupy realizovat. 

3.1.3.6 Poskytovatelé služeb 

Zatím co e-taileři poskytují produkty tak zde jde o poskytování služeb. Záleží 

samozřejmě na typu služeb. Některé typy služeb samozřejmě jdou vypořádat skrz 

internet kompletně – jako výměna dat, poskytnout poradenské služby apod. Jsou ale 

na druhou stranu i služby, které jsou přes internet jen smluvit a k vypořádání je třeba 
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skutečná fyzická akce. Zřejmé služby poskytují na webu i internetové vyhledávače 

jakou jsou Google, Yahoo, Alta Vista a další např. cestovní agentury, zprostředkovatelé 

ubytování nebo letenek. 

Dalším zdrojem těchto poskytovatelů služeb na internetu je také prodávání 

informací marketingovým společnostem. Tyto informace získávají při registracích, 

jednotlivých nákupech a objednávkách atd. 

3.1.3.7 Komunitní servery 

Komunitní servery vytvářejí digitální online prostředí, které lidé navštěvují proto, aby si 

vyměnily mezi sebou informace o daném tématu nebo hobby, aby se na někdy velké 

dálky seznámili, nebo hráli online hry a někdy žili i celé virtuální životy. 

Tyto komunitní server na první pohled negenerují přímé zisky, avšak např. 

jestliže si na Babystyle.com necháte poradit, kliknete na odkaz Huggies.com a 

objednáte si pro své miminko balení dětských plenek, zcela jistě jste prostřednictvím 

affiliate6 programu daného webu, zprostředkovali provizi právě pro tento server. 

Budoucností u těchto serveru je především specializace na úzce profilované 

segmenty uživatelů a vytváření malých, ale dobře fungujících komunit. Stejně tak je 

důležité zachování a rozvíjení kvalitního obsahu daných serverů a jejich informační 

aktuálnost. 

Níže naleznete rozdělení typu B2C elektronického obchodu přehledně v tabulce 

se základními vlastnostmi. 

 

 

                                                 

 

 
6 Affiliate je velmi rozšířený marketingový nástroj mnoha online firem. Jde o provizní systém založený 

na propagaci produktu firmy prostřednictvím webů affiiate partnerů. (5) 
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Business model Varianta Příklad Popis Příjmy

Horizontální/Hlavní
Yahoo.com, AOL.com, 
MSM.com

Nabídky a integrované balíčky obsahující služby a 
kontextové vyhledávání, zprávy, e-maily, chaty, stahování 
hudby, video streamy, kalendaře. Usilují o to být 
uživatelova základna.

Reklama, členské 
příspěvky, transakční 
poplatky

Vertikální/Specializovaný 
(Vortal) Sailnet.com Nabízí služby a produkty specializovaným trhům to samé

Virtual Merchant Amazon.com

Online verze retailového prodeje, kde mohou zákazníci 
nakupovat v každou denní či noční dobu, bez toho aby 
opustili domov nebo kancelář prodej zboží

Clicks and Bricks
Wal-Mart.com, 
Sears.com

Online distribuční kanál pro společnosti která má i fyzické 
obchody to samé

Catalog Merchant
LandsEnd.com, 
LLBean.com Online verze katalogů to samé

Manufacturer direct Dell.com, Compaq.com prodej zboží

Content Provider

WSJ.com, 
Sportsline.com, 
CNN.com, 
Rhapsody.com, 
ESPN.com

Poskytovatelé informací a zábavy jako noviny, sportovní 
stránky a jiné online zdroje, které nabízejí zákazníkům 
aktuální novinky a speciální průvodce a tipy nebo obchodní 
informace

Reklama, členské 
poplatky, provize z 
doporučených 
zákazníků

Transaction 
Broker

E-Trade.com, 
Expedia.com, 
Monster.com, 
Travelocity.com, 
Hotels.com, Orbitz.com

Procesory online obchodních transakcí, jako jsou obchodní 
zprostředkovatelé, cestovní agentury, kteří získávají 
výnosy ze zákazníků díky tomu, že jim pomáhají získat 
rychleji a levněji co hledají. Transakční poplatky

Market Creator

Auctions

Ebay.com, 
Priceline.com, Amazon. 
com

Na webu založený obchod, který využívá internetové 
technologie k tomu, aby vytvořil tržiště, které k sobě 
přivede nakupujícího a prodávajícího. Transakční poplatky

Service Provider

Mybconsulting.com, 
Lawinfo.com, 
xDrive.com, 
myCFO.com

Společnosti, které dělají peníze kupováním zákazníků a 
služeb, více než produktů. Prodej služeb

Community 
Provider

About. com, 
iVillage.com, 
NetNoir.com, 
Oxygen.com, 
Epinions.com

Stránky, kde se mohou potkávat jednotlivci se specifickými 
zájmy, koníčky, ale i běžnýmy zkušenostmi a porovnávat 
své zkušenosti

Reklama, členské 
poplatky, provize z 
doporučených 
zákazníků

B2C Business models

E-tailer

Portal

 

Tabulka 1 - Seznam podtypů modelů B2C (6) 
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3.2 Elektronické podnikání 

Se samotným elektronickým obchodem úzce souvisí pojem elektronické podnikání. 

Definovat ho můžeme následovně:  „Elektronické podnikání znamená využití 

informačních a komunikačních technologií ke zvýšení efektivnosti vztahů mezi 

podniky i mezi individuálními uživateli. Cestou k těmto úsporám je přiřazení 

vlastníků externích procesům a vznik virtuálních firem.“ (15) 

3.2.1 Model elektronického podnikání 

Tento model lze dobře použít jednak ke kategorizaci dnešních komerčních aplikací 

internetu ale i ilustraci vlivu technologií na změny ve světě. V tomto modelu hrají 

hlavní roli náš reálný svět – v modelu svět atomů, a počítačový svět – v modelu svět 

bitů. 

 

Obrázek 2 - Klasifikace elektronického podnikání (3) 
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3.2.1.1 Osa světa bitů 

„Horizontální osa je osou nehmotné části našeho světa – osou světa bitů. Je na ní 

zanesena roztříštěnost trhu v odvětví našeho podnikání. V levé části modelu jsou 

vyznačena odvětví s nízkým roztříštěním trhu, tedy takové oblasti, kde je již trh 

rozdělen mezi několik velkých hráčů. V takových odvětvích může elektronické 

podnikání přinést jen velmi malou hodnotu. Pokud existuje na trhu v daném oboru 

pouze několik dominantních klíčových hráčů, technologie může maximálně 

automatizovat stávající obchodní vztahy mezi partnery a podpořit jej formou 

elektronického obchodu. 

S růstem roztříštěnosti odvětví a konkurence výrobků roste oproti tomu i 

hodnota elektronického podnikání. Dodavatelům totiž nová technologie poskytuje 

šanci rozšířit jejich podíl na trhu, odběratelům zase dává okamžité informace o ostatních 

dodavatelích a tím stlačuje ceny. Jak si ukážeme za okamžik, tento stav se vyvíjí v čase. 

Internetové technologie obecně zvyšují konkurenci odvětví v levé části našeho grafu. 

Hlavní proud se přenese do dezintegrovaných odvětví, tedy tam, kde může elektronické 

podnikání přinést nejvyšší hodnotu.“ (2) 

3.2.1.2 Osa světa atomů 

„Na vertikální osu jsme umístili náš hmotný svět. Ten totiž vnáší do téměř ideálního 

nehmotného světa informací omezení našeho reálného, fyzického světa. Takovými 

omezeními jsou zejména dopravní bariéry, ale patří sem i nejrůznější celní a politické 

překážky. Dopravní bariéry jsou uvedeny v popisu osy spíše jako příklad. Je vidět, že 

internetové podnikání nám může přinést nejvyšší hodnotu v případě nízkých bariér 

fyzického světa. To není ničím novým – internetové podnikání nám vždy mohlo 

posloužit nejlépe v oblasti služeb. Internetová média, prodej letenek a prodej cestovních 

služeb jsou jen třemi úspěšnými oblastmi z mnoha. Také vertikální osa našeho grafu se 

bude časem vyvíjet. A jak uvidíme z dalšího textu, ve fyzickém světě poroste 

infrastruktura, která nám umožní využít výhody elektronického podnikání i v oblastech, 

které pro něj dnes ještě nejsou vhodné.“ (2) 
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3.2.1.3 Vliv světa bitů na svět atomů 

„Svět bitů má nad naším reálným světem převahu. Zásluhou obrovské popularity 

elektronického podnikání a vlivu technologií na náš svět. Na ose bitů dochází 

k rozpadu tradičních velkých firem a ke vzniku virtuálních firem tvořených 

menšími dynamickými celky. Firmy v jednotlivých odvětvích se tedy dezintegrují, a 

díky tomu se stále více přizpůsobují požadavkům elektronického podnikání. To je 

důsledkem obecného nárůstu konkurence v našem světě. K podobnému vývoji kupodivu 

dochází i na ose světa atomů. Náš reálný svět se tváří stále více jako svět bez hranic a 

bez fyzických omezení. Dokonce dochází k postupné „vizualizaci“ některých fyzických 

komodit; jako by bylo prostřednictvím nehmotného média možné přesouvat a 

dopravovat i hmotné předměty. Samozřejmě, že to možné není, nově vznikající 

infrastruktura se však směrem k novodobým internetovým podnikatelům chová, jako by 

to uměla – vysvětlíme to za chvíli. Elektronické podnikání bylo tedy původně vhodné 

zejména pro dodávky služeb; stále více se ale možnost jeho uplatnění přesouvá i na 

další, tentokrát již hmotné oblasti. Na obou osách se tak mění poměry ve prospěch růstu 

hodnoty elektronického podnikání. Nyní si zkusme povědět více o těchto dvou 

fenoménech – o dezintegraci podniků na virtuální firmy a vizualizaci hmotné 

dopravy. Začneme druhým fenoménem – vizualizaci hmoty. Ta není ničím jiným, než 

důsledkem nárůstu infrastruktury ve světě atomů ve snaze podpořit podnikatelské 

možnosti nehmotného světa bitů. Vznik této nové infrastruktury pak má za následek 

fenomén dezintegrace firem a převod klasických podnikajících firem do virtuálních 

celků.“ (2) 

3.2.1.4 Vztah dvou světů 

„Pokud se podíváme na svět bitů a svět atomů, zjistíme, že svět bitů má nad naším 

hmotným světem moc, ovládá jej. Svět bitů v sobě obsahuje plán, jak například 

provozovat firmu nebo jak postavit továrnu. Svět hmotný oproti tomu obsahuje 

mechanismy, jak tyto plány uskutečňovat (například prostřednictvím dělníků, 

zaměstnanců, informačního systému). ¨Z tohoto pohledu připomíná naše civilizace 

živého jedince. Nehmotným světem živočicha jsou duševní pochody, které ovlivňují 

celé jeho chování a jednání. A podobně, jako si živý jedinec vytváří nástroje pro 
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realizaci svých myšlenek (kladivo, tužku, počítač), vytváří naše civilizace na základě 

potřeb ze světa bitů (například tedy potřeb elektronického podnikání) automatizované 

nástroje pro jejich realizaci. V naší společnosti tak vzniká infrastruktura pro 

automatický převod plánů a myšlenek do hmoty. Tento proces postupně povede až 

k vizualizaci hmoty: máme tím na mysli oddělení tvaru, funkcí a popisu výrobků od 

jejich fyzického nosiče, například od dřeva nebo kovu. Podobně, jako se to již povedlo 

informacím, které dnes pro svoji přepravu nevyžadují přepravu papíru. Díky tomuto 

oddělení popisu od hmoty bude možné výrobky (tedy jejich popis) dopravovat 

podobným způsobem jako nehmotné informace. Výrobek se tak stane virtuálním, může 

cestovat komunikační sítí a zhmotnit se (být vyroben) až ve chvíli, kdy je potřeba 

(máme pro něj zákazníka) a na místě, kde ho chceme mít (kde ho zákazník potřebuje) 

To povede k rozpadu klasických firem na firmy, specializované na jednotlivé dílčí části 

procesu obsluhy zákazníka a ve svém důsledku k dalšímu zvýšení konkurence podél 

hodnotového řetězce. Příští průmyslová revoluce půjde právě tímto směrem.“ (2) 

3.2.2 Role značky v internetovém podnikání 

Značka jako taková má sílu v každém typu podnikání. Je pod ní skryta kvalita, 

důvěryhodnost, styl a spousta dalšího. Význam a role značky roste úměrně s mírou 

konkurence v prostředí daného podnikání. Jestliže se pohybujeme v prostředí 

monopolu, není značka to místo, kde mi měla končit větší míra prostředků pro její 

přehnané budování. Naopak právě v oblasti internetového podnikání, kde existuje ve 

většině oborů silná konkurence, je značka největším majetkem vlastníka. 

Značka jako taková se dá pomyslně rozdělit na externí a interní část. Externí 

část je tvoře tím, jak potencionální zákazníci vnímají danou značku, jaké o ní mají 

povědomí a mínění. Interní část značky naopak tvoří ty hodnoty, které firma dokáže do 

značky daného výrobku vnořit a jak se dokáže značkou odlišit od konkurence. 

Jestliže se podíváme na jakoukoliv reklamu, vždy jsme pomocí billboardu, 

televize, rádia nebo internetu silně upozorněni na jednu nebo pár výstižných vlastností a 

hlavně danou značku. Bez značky reklama zkrátka neexistuje. 
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3.3 Technologie e-shopu 

Pro provozování elektronického obchodu v reálu jsou nutné následující technologie, 

které tvoří jádro každého e-shopu po základní technické stránce.  

3.3.1 HTML respektive XHTML 

3.3.1.1 Pohled do historie 

„Internet prošel za posledních 10 až 15 let dynamickou vývojovou etapou. Předtím 

plynul jeho vývoj poměrně poklidně v CERNu (Evropském výzkumném centru 

částicové fyziky) pod vedením Tima Berners-Lee. Při spolupráci s Robertem Caillau na 

propojeném informačním systému pro CERN si Tim Berners-Lee v roce 1989 

uvědomoval, že je třeba něco jednoduššího než v té době používaný SGML (Standart 

Generalized Markup Language)7. Vyšel tak s myšlenkou vytvoření popisného jazyka na 

základě SGML a v roce 1990 navrhl HTML (HyperText Markup Language) a HTTP 

(HyperText Transfer Protocol). Berners-Lee později použil DTD (DocType Defination) 

pro definování značek. Asi je potřeba zmínit, že DTD je jazyk se svou vlastní syntaxí a 

definuje se v něm, jaké značky a v jakém pořadí se mohou v jazyku používat a jaké 

mohou mít parametry. 

Jako poslední bych v této zkrácené historii zmínil standardizaci HTML. Tu měla 

nejdříve pod kontrolou IETF. Poté od roku 1996 přešel standard HTML pod 

konsorcium W3C (World Wide Web Consortium) a není bez zajímavosti, že jeho 

dnešním šéfem není nikdo jiný než Tim Berners-Lee.“ (7) 

                                                 

 

 
7 SGML je mimochodem dodnes aktivním standardem a je registrován u ISO (International Organization 

for Standardization) a přestože se tak dramaticky nerozšířil jako po něm vzniklý HTML, dodnes se 

používá např. v nakladatelství. 
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3.3.1.2 Vlastnosti HTML 

„Již z názvu HyperText Markup Language vyplývá, že se jedná o hypertextový, tedy 

dalo by se přeložit odkazovací jazyk. Tím myslím odkazování se na dokumenty, jiné 

webové stránky atd. Další část názvu nám říká, Markup Language, tedy přeloženo 

z angličtiny značkovací jazyk. Toto je podstatný poznatek, protože to znamená, že se 

nejedná o programovací jazyk, nýbrž o jazyk díky němuž můžeme značkovat, popisovat 

daný dokument podle určité normy. 

Zde je výčet, čeho všeho je HTML jazyk schopný: 

• formátování textu - ať už fyzické formátování – určuje jak má text 

vypadat, ale nezajímá ho význam textu (toto formátování je již nahrazeno 

CSS) nebo logické – vyjadřuje význam té dané části textu, ale není 

uvedeno, jak má vizuálně vypadat 

• seznamy - jedná se o logicky seřazené výčty, kterých zná HTML několik 

druhů, např. číslované, odrážkované atd. 

• hypertextové odkazy – odkazování se na jiné adresy, dokumenty, objekty 

atd. 

• obrázky – HTML umí obrázky do stránek vkládat a také je v základních 

parametrech upravovat, např. výšku, šířku, rámeček 

• tabulky – podstatná vlastnost HTML, tedy tvoření tabulek s texty, 

obrázky někdy i využívané pro pozicování celé stránky 

• rámy – možnost rozdělit obrazovku v prohlížeči do více sekcí a v každé 

z nich načíst jinou HTML stránku. Dnes již téměř nepoužívaný způsob. 

• vkládání objektů – na webové stránky můžeme pomocí HTML umístit 

třeba také zvuky, videa apod. 

• formuláře – také poměrně důležitá vlastnost HTML a to vytváření sestav, 

do kterých uživatel může vkládat textová data, nebo vybírat z možností 

apod. 
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• hlavička stránky – zde se většinou deklaruje název stránky, verze 

použitého standardu nebo klíčová slova obsahu apod. 

• skripty a styly – dnes je téměř nezbytné doplňovat obsah stránky také o 

skriptovací jazyky, CSS styly nebo alespoň o odkazy na externí 

dokumenty“ (6) 

3.3.1.3 Přechod z HTML na XHTML 

„Nejnovějším standardem je dnes HTML v 4.01, která spatřila světlo světa v roce 1999. 

Přecházely jí verze HTML 4.0, HTML 3.2 a HTML 2.0. Vývoj jde dál a tak dnešní 

HTML pomalu předává štafetu bezpečnějšímu XHTML. Písmeno X značí eXtensible, 

česky rozšiřitelný, a  XHTML je tak  postaveno na XML (eXtensible Markup 

Language), které se objevilo v roce 1998, za úkol mělo tehdy upravit SGML pro 

současný web a oproti HTML v něm můžeme vytvářet své vlastní značky. 

XHTML má za sebou také svůj vývoj a to následující: 

• XHTML 1.0 – definuje principiálně pouze pravidla jazyka XML pro 

HTML 4.01 

• XHTML 1.1 – dělí XHTML do modulů s různou funkcionalitou 

• XHTML 2.0 – v současné době je ve stádiu příprav 

 

 (7) 

3.3.1.4 Pravidla XHTML 

„Proto, aby dokument byl bez problému přenositelný a rozšiřitelný, je podstatné 

dodržovat striktně pravidla XHTML. Základem jako u HTML jsou tzv. „tagy“, česky 

značky a každá značka představuje jeden příkaz. Tyto příkazy jsou pak uzavírány do 

ostrých závorek.  

Např.: 

<p> Dobrý den <p> 
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Základní pravidla XHTM jsou následující: 

• na začátku dokumentu specifikace DOCTYPE, která slouží proto, 

abychom prohlížeči řekli, kterého standardu se hodláme v psaní 

dokumentu držet  

• značky musí být správně napsané a v souladu s pravidly XML 

• značky s jakýmkoliv obsahem musí být vždy uzavřeny 

• uzavřeny musí být vždy všechny značky i bez obsahu 

• rozlišovat malá a velká písmena, tedy značky se mohou psát pouze 

malými písmeny 

• hodnoty parametrů se uvádějí v uvozovkách 

• parametry musí mít nějakou hodnotu 

 

Krom těchto základních pravidel XHTML dokumentace určuje několik dalších. 

Ty se však kvůli zpětné kompatibilitě nevynucují.“ (7) 

3.3.1.5 Hlavní výhody XHTML 

„Názory na výhody a nevýhody XHTML se stále různí. Můj osobní názor je ten, že 

budoucnost patří XHTML a na jeho vlastnosti je třeba pohlížet z té pozitivní stránky. 

Výhody tedy vidím následující: 

• stránky v XHTML jsou přístupné i uživatelům mobilních telefonů nebo 

PDA. 

• rychlejší načítání prohlížeči 

• lepší indexování prohlížeči 

•  poměrně přísná pravidla při psaní kódu, a díky jejich nutnosti 

dodržování dobře se validující kód 

• dobře přenositelný a rozšiřitelný kód do budoucnosti“ (6) 
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3.3.2 CSS 

3.3.2.1  Pohled do historie 

„CSS (Cascading StyleSheets) tedy česky Kaskádové styly, byly poprvé uvedeny v roce 

1996 společně s HTML 4.0, jako oddělení formátování stránek a samotného HTML. 

První verze CSS byla ještě v roce 1999 přepracována, ale to už současně v roce 1998 

vyšlo CSS verze 2 s novými funkcemi, jako například s libovolným určením pozice 

prvku na stránce apod. První verze v roce 1996 neměla potřebnou podporu, které se jí 

dostalo až v roce 1998 se čtvrtou verzí Internet Explorer a tehdy populárním 

prohlížečem Netscape Navigator. Současnou aktuální verzí je  CSS 2.1 s úpravami. Ve 

vývoji je již CSS 3, které by mělo být nakloněno k nastupujícímu XHTML 1.1 “ (7) 

3.3.2.2 Vlastnosti CSS 

„Zápis Kaskádových stylů se sestává z pravidel pro jednotlivé elementy, které se 

formátují. Každé toto jednotlivé pravidlo tvoří dvě části, selektor a deklaraci. Selektor 

zastupuje oblast na stránce, která má být modifikována a deklarace určuje jakým 

způsobem má být upravena. Deklarace se skládá z vlastnosti a její hodnoty. Toto celé 

vypadá následovně: 

body {color:blue;} 

Z tohoto příkladu plyne, že všechen text na celé stránce bude mít modrou barvu. Jestliže 

bychom chtěli přidat ještě další vlastnosti pro body, zapíšeme je také do složených 

závorek a oddělíme je středníkem. 

body {color:blue; font-size:12;} 

Kaskádové styly skýtají nepřeberné množství stylů formátování a tím pádem 

výborný nástroj jak vytvořit originální grafický vzhled každého webu. Mezi 

nejdůležitější vlastnosti kaskádových stylů patří především: 

• pozadí – pomocí CSS můžeme definovat k jakémukoliv prvku pozadí, ať 

už barvu, nebo jeho obraz 
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• pozicování – umístění jednotlivých prvků na libovolné místo na stránce 

• styly písma – můžeme definovat, font, velikost, prokládání, zvýraznění 

textu jak je třeba 

• automatické formátování značek HTML – pro jednotlivé značky HTML 

můžeme určovat jejich vlastnosti 

• vzhled odkazů po přejetí myší, nebo použití – můžeme nastavit změnu 

barvy po přejetí myší, po kliknutí na daný odkaz, jeho podtržení atd. 

• nastavení okrajů a rámování objektů na stránce 

• umístění CSS – CSS dává možnost buď styl definovat, buď přímo 

v HTML, anebo prakticky a lépe v externím souboru“ (7) 

3.3.2.3 Hlavní výhody CSS 

• „oddělení logické struktury stránek od grafického zpracování, kaskádové 

styly se většinou používají jako externí soubor a jestliže tedy chceme 

upravit nebo kompletně změnit vzhled stránek, měníme pouze CSS a 

samotná struktura HMTL zůstává nedotčena 

• menší velikost samotných HTML stránek - kód bez značek určujících 

vzhled je kratší, tím pádem menší a přehlednější.  

• rychlejší načítání v prohlížeči – na rozdíl např. od tabulkového rozložení 

stránek se stránky stylované v CSS načítají postupně a navíc CSS soubor 

se načítá pouze jednou.“ (7) 

3.3.3 SQL 

3.3.3.1 Pohled do historie 

„Historie SQL sahá až do sedmdesátých let minulého století, přesněji do roku 1974, kdy 

se objevil tehdy ještě pod názvem SEQUEL (Structured English Query Language). 

SEQUEL byl poprvé použit na projektu relačních databází „Systému R“ firmy IBM a 
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jeho cílem bylo na základě co největší možné podobnosti na anglickém jazyku 

poskytnout prostředek pro zjišťování dat z těchto databází.  

Postupně se k vývoji tohoto jazyka přidaly i ostatní firmy a tak v roce 1979 

přišla na trh firma Relational Software, Inc. (dnes Oracle Corporation) s relačním 

databázovým systémem Oracle. V roce 1981 přišlo IBM se systémem SQL/DS a v roce 

1983 následoval DB2. Mezi ostatními jmenujme např. Progress, SyBase a Informix, 

které všechny využívali jazyka SEQUEL.  

Poté následoval SEQUEL2 a ten byl již pod názvem SQL roku 1986 

standardizační skupinou ANSI (dnes ISO) publikován jako standard. SQL se od té doby 

stalo bezkonkurenční jedničkou na poli relačních databází.  

V dynamickém vývoji následoval v roce 1989 dodatek Integrity Enhancement 

Feature a hovoří se tedy o  SQL89. V roce 1992 dochází k úpravě SQL89, a tedy vzniku 

SQL92. Dnešním standardem je SQL3 (SQL99), který je přizpůsoben na potřeby 

moderních databází s objektovými prvky.“ (7) 

3.3.3.2 Vlastnosti SQL 

„Jazyk SQL (Structured Query Language), česky strukturovaný dotazovací jazyk, je 

standardizovaný dotazovací jazyk, který se používá pro správu, organizování a 

manipulaci práci s databázemi. Jak by se mohlo zdát dle názvu, nejde pouze o 

dotazovací jazyk, ale můžeme s ním také definovat strukturu tabulek, plnit je a 

deklarovat jejich vztahy. Můžeme jím udělovat a odebírat přístupová práva a umožňuje 

i sdílené využívání. 

Ačkoli by si to někdo mohl myslet, nejedná se v případě SQL o plnohodnotný 

programovací jazyk, protože neobsahuje řídicí programové konstrukce a další prvky, 

obsažené v běžném programovacím jazyce. Není ani samotným databázovým 

systémem, ale je to integrovaná součást systému řízení bází dat. Jako neprocedurální, 

interaktivní dotazovací jazyk s množinovým přístupem k datům je standardizovaný a 

hlavně, velice dobře pochopitelný, protože přistupuje k datům v podobě tabulek. V SQL 

se dají vytvářet např. tzv. náhledy. Ty nabízení různé náhledy na tabulky a data v nich. 

Tak můžeme dosáhnout toho, že daný uživatel uvidí tabulku s daty určenými pouze pro 

něj a poskládanou z dat z různých relačně svázaných tabulek. Tento náhled se navíc 
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dynamicky mění podle pohybu dat v databázi samotné, a jestliže jde o aktuální náhled, 

uživatel může data přidávat a aktualizovat.“ (7) 

3.3.3.3 Hlavní výhody SQL 

• „Společný přístup k datům v heterogenním prostředí – distribuované 

databáze provozované pod různým SŘBD 

• Dobrá přenositelnost aplikace – jestliže vytvoříme databázi na jednom 

databázovém prostředku, měla by v jiném fungovat beze změny 

• Universálnost použití – lze přecházet od jednoho databázového 

prostředku k jinému.“ (7) 

3.3.4 Další IT pojmy 

3.3.4.1 Internetová doména  

Doménové jméno je jednoznačný identifikátor PC nebo počítačové sítě, které jsou 

připojené v síti internetu. Příkladem doménového jména je např. www.neco.cz. (17) 

3.3.4.2 HTTPS 

HTTPS v podstatě HTTP protokol, který ale navíc díky šifrování SSL nebo TSL 

umožňuje zabezpečit spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem před 

odposloucháváním, podvržením dat a umožňuje též ověřit identitu protistrany. SSL je 

šifrování na základě asymetrické šifry. To znamená, že každý komunikující vlastní 

dvojici šifrovacích klíčů - veřejný a soukromý. Veřejný klíč je možné zveřejnit, a pokud 

tímto klíčem kdokoliv zašifruje nějakou zprávu, je zajištěno, že ji bude moci rozšifrovat 

jen majitel použitého veřejného klíče svým soukromým klíčem. (8) 

3.3.4.3 DNS  

Domain Name System je hierarchický systém doménových jmen, který je realizován 

servery DNS a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace. Jeho 
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hlavním úkolem a příčinou vzniku jsou vzájemné převody doménových jmen 

(www.neco.cz) a IP adres uzlů sítě (78.101.115.221). Protože používání názvů je pro 

člověka daleko příjemnější než používání číselných adres vznikl DNS. (11) 

3.3.4.4 URL 

„Uniform Resource Locator („jednotný lokátor zdrojů“) je řetězec znaků s definovanou 

strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu 

dokument nebo služba) na Internetu. URL definuje doménovou adresu serveru, umístění 

zdroje na serveru a protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit.“ (8) 

3.3.4.5 IP adresa 

Zkratka IP znamená anglicky Internet Protocol, tedy je protokol, s jehož pomocí spolu 

komunikují všechna zařízení na Internetu. Dnes nejčastěji používaná je jeho čtvrtá verze 

(IPv4), postupně se však bude přecházet na novější verzi 6 (IPv6).  

IP adresa slouží k rozlišení síťových rozhraní připojených k počítačové síti. Síťovým 

rozhraním může být síťová karta (Ethernet, Wi-Fi), IrDA port, ale může se jednat i o 

virtuální zařízení (loopback, rozhraní pro virtuální počítač a podobně). (17) 

3.3.4.6 Flash 

Flash je grafický vektorový program, vlastněný společnosti Adobe (dříve Macromedia). 

Je používaný při tvorbě interaktivních animací, prezentací a her. Rozšíření Flashe na 

internetu pomohla malá velikost výsledných souborů, protože se uchovávají ve 

vektorovém formátu, a proto ve většině případů vytlačily flashové bannery ty klasické, 

dříve používané ve formátu GIF. (11) 

3.3.4.7 FTP 

File Transfer Protocol je v informatice protokol aplikační vrstvy z rodiny TCP/IP. Je 

určen pro přenos souborů mezi počítači, na kterých mohou běžet rozdílné operační 

systémy. Není tedy závislý na platformě. (17) 
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3.3.4.8 SMTP 

Protokol, pomocí kterého je odesílána e-mailová pošta. Pošta se odesílá přes SMTP 

server. Ten zpravidla nabízí poskytovatel připojení k síti internet, může jej však nabízet 

i poskytovatel hostingu. SMTP server v nabídce hostingu je výhodný, zejména pro 

uživatele, kteří se připojují přes několik různých poskytovatelů připojení. (11) 

3.3.4.9 POP3 

Post Office Protocol version 3 je internetový protokol, který se používá pro stahování 

emailových zpráv ze vzdáleného serveru na klienta. (17) 

3.3.4.10 RSS 

 „RSS patří do XML formátů, které se používají pro čtení novinek na webových 

stránkách. Technologie RSS umožňuje uživatelům Internetu přihlásit se k odběru 

novinek z webu, který nabízí RSS zdroj (RSS feed, též RSS kanál, RSS channel). Tento 

zdroj je většinou na internetových stránkách s rychle se měnícím obsahem, například na 

zpravodajských serverech. (8) 

3.3.4.11 SEO 

„Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače je metodologie vytváření a 

upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly 

vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je 

získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích pro danou webovou stránku vyšší pozici, 

která odpovídá obsahu a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky. Protože většina 

používaných SEO technik není původní a vychází ze zásad publikování přístupného a 

bezbariérového webu jsou tyto techniky přínosné nejen pro počítačové stroje, ale i pro 

běžné, odborné nebo handicapované uživatele. Přesné metody a algoritmy této analýzy, 

podle nichž vyhledávač stránky hodnotí, jsou obvykle tajemstvím každé firmy. Základní 

mechanismus je dílem veřejně zřejmý, dílem odpozorovaný. Pozice stránky ve 

výsledcích vyhledávání závisí na tom, do jaké míry podle algoritmu vyhledávacího 

stroje splňuje očekávání vyhledávajícího uživatele.“ (17) 
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3.3.4.12 SEM 

„Search engine marketing, což znamená marketing ve vyhledávačích. Jedná se o 

marketingový nástroj, další forma on-line reklamy, zaměřený na propagaci a zvyšování 

viditelnosti a známosti webu, tedy navyšování návštěvnosti.“ (8) 

3.3.4.13 PHP 

PHP Hypertext Preprocessor a původně Personal Home Page je skriptovací 

programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových 

stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, XHTML či WML, 

což lze využít při tvorbě webových aplikací. PHP lze použít i k tvorbě konzolových a 

desktopových aplikací. (17) 

3.3.4.14 MySQL  

My Structured Query Language je příbuzný SQL a nejčastěji se MySQL používá ve 

spojení s jazykem PHP. (8) 

3.3.4.15 ASP.NET  

„Je součást .NET Frameworku firmy Microsoft pro tvorbu webových aplikací a služeb. 

Je nástupcem technologie ASP (Active Server Pages) a přímým konkurentem JSP (Java 

Server Pages).“ (11) 
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4 Analýza problému a současné situace 

Jestliže chceme vybrat firmě skutečně nejvhodnější variantu internetového obchodu, je 

třeba důkladně rozklíčovat její základní charakteristiky a pomocí základních analýz 

vnitřního a vnějšího prostředí zjistit co nejvíce informací, které mohou napovědět o 

tom, co je skutečně pro firmu klíčové a na jaké problémy se zaměřit. 

Proto jsem v rámci analýzy současného stavu sestavil SWOT a Porter analýzu, nastínil 

obchodní situaci a vztah firmy k IT. Na základě těchto získaných informací a výsledků 

analýz, ve spojení se samotnými požadavky majitele firmy, pak bude možné navrhovat 

to správné řešení elektronického obchodu pro firmu Musil. 

4.1 Charakteristika firmy 

Tato část se bude zabývat základními charakteristikami firmy. 

4.1.1 Pohled do historie firmy 

„Živnost Bedřich Musil vznikla již v roce 1909. Založil ji Bedřich Musil příchodem do 

Brtnice z Babic u Třebíče, kde se narodil 16. prosince 1882. V roce 1907 si pronajal 

dům č.p. 215, kde zřídil dílnu. Stavěl kachlová kamna na kovových rámech s tepanými 

dvířky a ozdobami. Jako důkaz jeho precizní práce můžeme uvést, že předchůdce 

Bedřicha Musila, Jan Musil, vystavoval v Paříži tepané hodiny a zrcadlo, za které dostal 

zlatou medaili a odkoupil je sám jeho veličenstvo císař František Josef I. v roce 1877. 

Po revoluci v roce 1989 byla živnost znovu obnovena a navázala tak na staré 

tradice kovářství. V roce 1990 se naskytla příležitost koupit statek v Malém a firma tak 

podstatně rozšířila svoji kovárnu. V roce 1994 se stala dodavatelem italské firmy RIK-

FER, která se postupem času stala jedním z hlavních odběratelů kovářských prvků a 

bran.“ (7) 
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4.1.2 Předmět činnosti 

• kovářství 

• umělecké kovářství 

• zámečnictví 

4.1.3 Zázemí firmy a zaměstnanci 

„Firma v současné době zaměstnává pět zaměstnanců a v případě většího počtu zakázek 

nárazově najímá další pracovní síly. Zázemí firmy tvoří sídlo firmy s kanceláří majitele 

firmy, firemní prodejna a výrobní hala v Malém. 

Výrobní halu tvoří tyto provozní části: 

• 2 ruční dílny 

• svařovna 

• sklad materiálu a výrobků 

• sklad paliv  

• strojní dílna 

• kompletační dílna“ 

 (7) 

4.1.4 Hlavní sortiment výrobků a služeb 

Kovářství Musil provádí ruční i strojní a v poslední době i umělecké kovářské práce. 

Firma dle objednávek zákazníků vyrábí různé konstrukce, nábytek a předměty nebo 

jejich části, jak typizované tak přímo na míru zákazníkovi, především pak: 

• ploty, mříže, brány, vrata 

• zábradlí, kliky, madla, panty, zámky 

• postele, židle, stoly 

• svítilny, svícny, dekorační doplňky 
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• krbové nářadí, stojany pod stromky apod. 

• kulatiny 

• různé atypické dekorace, exteriérové a interiérové doplňky 

• apod. 

 

„Kromě těchto produktů na zakázku, vyrábí sériově i jednotlivé kované prvky 

prodávané samostatně každý zvlášť, nabízené s možností různých modifikací, změn 

parametrů a materiálů.„ (7) 

4.2 Analýza firmy 

Zde jsou provedeny SWOT a PORTER analýzy firmy.  

4.2.1 SWOT analýza 

„Proto, abych mohl lépe posoudit povahu, vlastnosti a potřeby firmy, jsem provedl 

SWOT analýzu. 

Jde o silný nástroj k analyzování vnitřních i vnějších činitelů, díky němuž 

můžeme kompletně a kvalitativně zhodnotit veškeré stránky ve fungování firmy a její 

aktuální situaci.  

SWOT analýza spočívá v rozdělení faktorů do 4 skupin: 

• silné stránky (Strengths) – vnitřní činitel, 

• slabé stránky (Weaknesses) – vnitřní činitel, 

• příležitosti (Opportunities) – vnější činitel, 

• hrozby (Threats) – vnější činitel.“ (6) 
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Silné stránky  Slabé stránky 

 

§ Dobré řízení firmy díky její malé 

struktuře  

 

§ Stabilní a léty prověřené zaměstnanecké 

složení se zkušenosti a znalostmi v 

oboru 

 

§ Poměrně mladá pracovní síla (věkový 

průměr zaměstnanců činí 35 let)  

 

§ Vlastní provozní prostory a tedy nulové 

nájemné 

 

§ Relativně moderní používané 

technologie a vybavení dílen 

 

§ Minimální náklady na skladování 

materiálu 

 

§ Vcelku výhodná poloha firemní 

prodejny  

 

§ Osobní kontakt se zákazníky 

 

§ Časová flexibilita a maximální 

přizpůsobivost zákazníkům 

  

§ Vysoké přepravní náklady materiálů 

 

§ Zastaralé vybavení prodejny a kanceláře 

firmy oproti dnešním standardům 

 

§ Omezená schopnost firmy konkurovat 

na zahraničních trzích 

 

§ Ne zcela vyhovují propagace firmy 

v rámci internetu z pohledu dnešních 

standardů 

 

§ Stále nedostatečné využití informačních 

technologií 

 

§ Absence plnohodnotného internetového 

obchodu a tím pádem užší trh 

 

§ Relativní závislost na pravidelných 

odběratelích 
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Příležitosti  Hrozby 

 

§ Přestěhování výrobní části firmy 

směrem na východ (Ukrajina) a tím 

podstatné snížení nákladů 

 

§ Rozšíření prodejen do obchodně 

zajímavých regionů v ČR 

 

§ Rozšíření webovou prezentací firmy a 

jejího katalogu výrobků na vhodnou 

formu internetového obchodu 

 

§ Zkvalitnění internetového marketingu 

 

§ Reklama firmy v pravidelně 

vycházejících propagačních materiálech 

v regionu 

 

§ Možnosti využití financování z fondů 

EU pro rozvoj malých a středních 

podniků 

  

§ Stále se zvyšující vstupy energií – 

elektřina, koks, plyn, pohonné hmoty, 

voda 

 

§ Vznik nové a rozvoj stávající 

konkurence v kraji 

 

§ Globální útlum ekonomiky a s ním 

souvisejí pokles poptávky po některých 

produktech firmy 

 

Obrázek 3 - SWOT analýza firmy Musil (6) 

 

Z výše provedené SWOT analýzy je patrné, že firma má, co se týče silných stránek, 

velký potenciál ve výrobě. Slabou stránkou firmy je podle mého především 

nedostatečná propagace firmy a jejích výrobků, stejně jako absence téměř jakékoliv 

marketingové strategie, jak na internetu, tak mimo něj. 

Jako jednu z hlavních příležitostí v rámci SWOT analýzy a této práce vidím 

v přeměně stávající webové prezentace v internetový obchod a zpracování odpovídající 
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internetové marketingové koncepce, která povede k zviditelnění firmy a jejich produktů 

a zvýšení návštěvnosti a tedy přílivu potencionálních zákazníků. 

4.2.2 Porterova analýza 

„Často používaným modelem pro klasifikaci a analýzu konkurenčních faktorů v daném 

odvětví je Porterova analýza. Tato metoda zkoumá konkurenční tlaky pomocí pěti 

základních sil: 

 

• riziko vstupu potenciálních konkurentů 

• rivalita mezi stávajícími konkurenty 

• smluvní síla odběratelů 

• smluvní síla dodavatelů 

• hrozba substitučních výrobků.“ (7) 

 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

Vzhledem k tomu, že pro vstup do tohoto odvětví není třeba nikterak velký kapitál a 

kvalifikované pracovní síly je v regionu dostatek, vstup nových drobných konkurentů 

poměrně častý. Na druhou stranu zde existuje poměrně velká diferenciace produktů, 

z čehož plyne, že ne každý příchod nové firmy do oboru musí znamenat dramatické 

ohrožení tržního podílu firmy Musil, jelikož v daném oboru hraje poměrně velkou roli 

dlouhodobá pozice na trhu a kvalita zpracování výrobků, která je u naší firmy skutečně 

vysoká. 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Rivalita mezi stávající konkurencí je poměrně velká. Nejtvrdší konkurence je pak 

především v sortimentu specifických kovaných prvků vyráběných sériově ve větších 

objemech a odebíraných jejich dealery nebo přímo kamennými obchody. Jednotlivé 

zakázky koncových zákazníků, především v podobě plotů, bran zábradlí a nábytku, jsou 
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pak předmětem konkurenčního boje hlavně s malými ručními dílnami, kterých je v kraji 

nespočet. Mezi největší konkurenty na poli kovaných prvků patří: 

• Moravské kovárny a.s. 

• Integra s.r.o. 

• ID METAL 

Smluvní síla odběratelů 

Odběratelé, jako jsou jednotliví koncoví zákazníci, nemají až tak velký vliv na celkovou 

situaci na tomto trhu (nejedná-li se o větší zakázky např. při stavbách rodinných domů). 

Větší váhu hrají hlavně stálý odběratelé sériově vyráběných prvků, jejichž objem 

odběru tvoří zhruba přes dvě třetiny celkového objemu tržeb firmy. 

Smluvní síla dodavatelů 

Co se týče dodavatelů, nabídka na trhu materiálu není příliš rozmanitá, především 

s přihlédnutím ke kvalitě a ceně. Je nutno také přihlédnout k možnostem dopravy 

materiálu a z tohoto pohledu se i relativně levnější dodavatelé, především z východní 

Evropy, stávají méně lukrativní a obchodování s nimi méně výhodné. Vzpomeneme-li 

dodavatele energií a paliv, elektřiny, uhlí a především plynu, závislost na nich je 

opravdu velká, a firma je vlastně stoprocentně závislá na cenových politikách těchto 

dodavatelů. 

Hrozba substitučních výrobků 

Z hlediska možných substitutů výrobků firmy, není na místě konkrétní výčet produktů, 

neboť sortiment firmy je vcelku pestrý a v jisté míře i jedinečný. Je třeba zmínit, že se 

v mnoha případech jedná o ruční kovářské práce bez přesných norem týkajících se 

velikostí, tvarů a použitých materiálů. Jde spíše o to si uvědomit, že s nástupem 

moderních technologií a nových materiálů je zde zcela jistě prostor pro možnost 

substitutů, především v podobě plastů a to mnohdy hlavně z hlediska ceny. 
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4.2.3 Zhodnocení obchodní situace firmy 

Přestože si majitel firmy Musil nepřeje zveřejňovat čísla týkající se účetnictví firmy a 

neposkytl mi tedy podklady pro sestavení alespoň základních ukazatelů finanční 

analýzy, mohu na základě konzultací s ním konstatovat, že se firma od svého vzniku 

v roce 1990 pohybovala každoročně v kladných číslech, je po ekonomické stránce 

stabilní, její dlouhodobé zadlužení nedosahuje ani 20% celkové hodnoty firmy, obrat 

každým rokem narůstá a konkrétně v roce 2006 činil zhruba 3,5 mil. Kč, v roce 2007 

4,5 mil. Kč a v roce 2008 byl zhruba stejný jako v předchozím roce.  

4.2.4 Firma a její vztah k IT 

Informační technologie firma využívá, dá se říci okrajově. Používá dvě kancelářské PC 

s operačním systémem Windows XP, Microsoft Office 2003, software pro vedení 

podvojného účetnictví a skladové evidence, antivirový program a další drobný software.  

Firma nemá vlastní firemní síť, žádný informační systém, ani pomocí jiného 

softwaru neplánuje a neřídí výrobu.  

Od zavedení webové prezentace s katalogem výrobků, je internet využíván krom   

 e-mailové komunikace s potencionálními zákazníky, dodavateli, a stálými odběrateli 

také k přidávání dokončením zakázek na firemní web, aktualizaci cen a také k přidávání 

nových typů produktů. 

Celkově se dá říci, že v IT oblasti má firma Musil ještě značné rezervy a měla by 

se začít zajímat o možnosti využití informačních technologií nejen na poli prodeje přes 

internet, ale i co se týče plánování a řízení výroby, stejně jako lépe využívat IT v oblasti 

komunikace. (7) 
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4.2.5 Požadavky firmy na elektronický obchod 

Majitel firmy má samozřejmě několik základních požadavků na nový elektronický 

obchod. V několika bodech následující:  

• e-shop by měl být kompletně snadno uživatelsky editovatelný, především 

jeho katalog výrobků  se všemi náležitostmi jako je cena, popis, 

parametry atd., s okamžitou změnou online na internetu 

• e-shop by měl být pro zákazníky vzhledově - graficky atraktivní a 

uživatelsky maximálně příjemný 

• pro oslovení zahraničních zákazníků by měl být jak v německé tak 

anglické verzi 

• e-shop by měl obsahovat možnost importu zboží z datových souborů a i 

export do nich, z důvodu požadovaného zařazení produktů na zbozi.cz a 

obdobných serverech 

• web by měl obsahovat podrobné statistiky nákupů, objednávek, 

zákazníků, zboží, připojení apod. 

• mělo by být možné zvolit více druhů dopravy zboží a také dva a více 

způsobů platby za zboží 

• v ceně produktu by měla být zajištěna jeho další budoucí modernizace, 

údržba a správa, nebo by náklady na tyto služby neměli přesáhnout ročně 

15 000 Kč 

• měla by zde být možnost exportu dat do účetního systému Pohoda 

• náklady spojené s celým projektem by měli být pokud možno 

jednorázové a neměli by překročit 50 000 Kč 

• firemní internetový obchod by měl být dostatečně propagován v rámci 

internetových katalogů a serverů apod. 

• e-shop firmy by měl přivést maximum možných potencionálních 

zákazníků a zvýšit tak objem tržeb min. o 10% během následujícího roku 
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4.3 Analýza potencionálních zákazníků 

V rámci internetového podnikání platí, že každý uživatel internetu je zároveň 

potencionálním zákazníkem. Proto bych v této části rád uvedl některá data, na základě 

kterých je možné poodhalit možnosti českého internetu a tedy i možností podnikání na 

něm.  

4.3.1 Počet domácnostní s počítačem a internetem 

„Osobním počítačem je v České republice v současné době vybavena téměř každá 

druhá domácnost (48 %), tj. cca 2 mil. domácností, z nichž 87 %, tj. 1,8 mil 

domácností mělo zároveň připojení k internetu. V roce 1989 měla osobní počítač pouze 

2 % domácností a ještě na konci 90. let minulého století byl počítač v našich 

domácnostech spíše výjimkou, kdy např. v roce 1999 vlastnilo osobní počítač pouze 15 

% domácností.“ (9) 

Z těchto dat je tedy patrný velmi rychlý nárůst uživatelů internetu. A 

samozřejmě, že každá taková domácnost s internetovým připojením má i své potřeby, 

které postupem informačních technologií stále více poptává právě skrze internetové 

obchody. Samozřejmě, že pro drobnou firmu jakou je firma Musil, s poměrně úzce 

profilovaným předmětem podnikání, je výsledný trh velmi podstatně užší, ale při dobře 

zvládnutém marketingu je šance nárůstu zákazníků vysoká. 

 

Graf 1 - Domácnosti v ČR vybavené osobním počítačem (%) (9) 
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„Nejvíce jsou osobním počítačem a připojením k internetu vybaveny 

domácnosti v Praze; 59 % má PC a 56 % internet. Větší je také pravděpodobnost, že 

bude mít internet domácnost ve velkém městě (48 %) než ve venkovské oblasti (37 %). 

Zajímavým, i když asi ne překvapujícím zjištěním je informace, že v roce 2008 

mělo připojení k internetu více jak 2/3 (67 %) domácností s dětmi, ale pouze necelá 

třetina (27 %) domácností bez dětí. Ještě větší rozdíl byl zaznamenán ve vybavenosti 

osobním počítačem. Pravděpodobnost, že domácnost s dětmi má doma osobní počítač 

byla v roce 2008 téměř 2,5krát větší než u domácností bez dětí (76 % versus 32 %). 

Domácnosti s dětmi jsou obecně mnohem přístupnější k pořizování nových 

informačních a komunikačních technologií. V domácnostech s dětmi uvedli rodiče v 

roce 2005 přání dětí hned po využití k přípravě do školy jako jeden z nejdůležitějších 

důvodů pro pořízení počítače.“ (9) 

 

 

 

 

Graf 2 - Domácnosti mající internet v jednotlivých krajích ČR, 2. čtvrtletí 2008 (9) 
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4.3.2 Kdo a v jakém množství používá internet 

Pro podnikání v různých oborech je složení cílové skupiny obyvatelstva jiné. 

V našem případě – tedy oboru kovovýroby, je předpoklad, že většinu potencionálních 

zákazníků budou tvořit muži a to ve střední a vyšší věkové hladině. Tedy dle řazení 

průzkumu nás bude zajímat věková skupiny 24 a výše. „V roce 2008 poprvé více jak 

polovina dospělé populace v České republice používá internet, přesněji jde o 54 % 

jednotlivců ve věku 16 let a starších. V absolutním vyjádření jsme se tak přiblížili k 

magickému počtu 5 miliónu (4,8) uživatelů internetu. Na konci roku 2000 používalo ve 

světě internet odhadem 360 milionů lidí a dnes je to již 1,5 miliardy, tj. více jak pětina 

světové populace. 

Ve srovnání s rokem 2005, kdy internet používala necelá třetina (32,1 %) 

dospělé populace jde o výrazný nárůst (o 68 %) a v porovnání s rokem 2003 se počet 

uživatelů internetu v ČR dokonce téměř zdvojnásobil. K nárůstu počtu internetových 

uživatelů došlo u všech socio - demografických skupin. Nejvýraznější, od roku 2003 

několikanásobný, byl tento nárůst zaznamenán u starší generace (především žen) a u 

osob s nižším vzděláním.  

Už zdaleka taky neplatí, že internet používají především mladí a vysokoškolsky 

vzdělání jednotlivci. Přesto v české společnosti stále přetrvávají poměrně velké rozdíly 

v používání internetu v závislosti na pohlaví, věku a vzdělání sledované populace 

jednotlivců. Typickým uživatelem internetu v Česku zůstává, stejně jako v předchozích 

letech, mladý muž s vysokoškolským vzděláním bydlící v hl. městě Praze. Poměrně 

výrazný „digital divide“ v České republice tak stále existuje.“ (9) 

„ V České republice je stále více uživatelů internetu mezi muži než ženami. 

Internet používá 58 % mužů, ale jen 50 % žen. Tento rozdíl je způsoben především 

starší generací, kdy například podíl mužů starších 65 let používajících internet je 2,5 

vyšší než podíl žen ve stejné věkové kategorii. Je také zajímavé, že ve věkové kategorii 

35 až 54 let je podíl žen používajících internet stejný jako podíl mužů. Tento jev může 

být částečně vysvětlen tím, že ženy v této věkové kategorii používají internet v práci 

častěji než muži.  
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Graf 3 - Jednotlivci používající v ČR internet v socio-demografických skupinách (9) 

 

Naopak i díky tomu, že ženy odcházejí na mateřskou dovolenou je jejich podíl 

používající internet ve věkové kategorii 25 až 34 let nižší o 5 procentní body než u 

mužských protějšků. Na mateřské či rodičovské dovolené používá internet 71 % žen, a 

to především doma.  

Asi nebude pro nikoho žádným velkým překvapením a již z předchozích čísel to 

jasně vyplývá, že internet je stále především doménou mladých lidí. Nejvíce používají 

internet jednotlivci ve věku 16 – 24 let (90 %), u starších věkových skupin je podíl 

uživatelů výrazně nižší. Například mezi jednotlivci ve věku 55 – 64 let je v současnosti 

pouze třetina uživatelů internetu. Tato skutečnost má zásadní vliv na zaostávání ČR v 

podílu uživatelů internetu v celkové dospělé populaci v porovnání s většinou zemí EU.  

Přesto výrazná dominance nejmladší sledované generace v rozšíření používání 

internetu postupně ustupuje. V roce 2005 se jednotlivci ve věku 16 až 24 let podíleli 

necelou třetinou (31 %) na celkovém počtu uživatelů internetu v ČR, o tři roky později 

nebyl jejich podíl ani čtvrtinový (23 %). Změna této struktury je dána především tím, že 

dynamicky roste počet uživatelů internetu ve starších věkových skupinách. Tak 

například v roce 2005 používala internet jen 2 % jednotlivců starších 65 let, o tři roky 

později to již bylo 3krát tolik – v absolutním vyjádření došlo k nárůstu z cca 30 tis. 

jednotlivců v roce 2005 na více jak 90 tis v roce 2008, kteří v této věkové kategorii 

používají internet.  
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Na základě zjištěných čísel lze také konstatovat, že čím vyšší je dosažené 

vzdělání, tím je také větší pravděpodobnost, že daný jednotlivec používá internet. 

Internet tak převládá především mezi vysokoškolsky vzdělanou populací. Zde jej 

používá 85 % jednotlivců 16 let a starších. Mezi jednotlivci se středním vzděláním s 

maturitou je 2/3 uživatelů internetu. Naopak u osob s dokončeným pouze základním 

vzděláním používá internet jen cca každý desátý jednotlivec. (9) 

4.3.3 Nejčastější činnosti na internetu 

Abychom mohli lépe identifikovat potencionálního zákazníka na internetu a zvolit 

v rámci internetové marketingové kampaně ten správný a vyvážený postup, je důležité 

vědět, co běžní uživatelé během pobytu na internetu dělají, jakým činnostem se věnují, 

a na jakých místech se zdržují. Máme pak daleko větší šanci lépe cílit reklamu, tedy 

efektivně využívat peněžní prostředky na ní vynaloženou. 

„Pro uživatele internetu je dnes již samozřejmostí používání elektronické pošty, tzn. 

přijímání a posílání e-mailů. Komunikace obecně patří k nejoblíbenějším činnostem 

jednotlivců prováděných na internetu. V současné době používá elektronickou poštu 48 

% jednotlivců starších 16 - ti let, tj. 88 % uživatelů internetu. Významný nárůst v čase 

zaznamenal podíl jednotlivců telefonujících přes internet. V roce 2005 tvořili tito 

jednotlivci 6 % populace starší 16 let - 17 % uživatelů internetu a o tři roky později 

dosahuje tento podíl již 20 %, resp. 37 % u uživatelů internetu. Další možností 

komunikace přes internet je chatování či komunikace pomocí programů typu instant 

messanger (např. ICQ). V roce 2008 využívalo tento způsob komunikace 15 % 

jednotlivců (28 % uživatelů internetu). Poslední dva uváděné typy komunikace jsou 

stále ještě doménou mladší generace.“ (9) 
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Graf 4 - Jednotlivci používající v ČR internet v socio-demografických skupinách (9) 

 

„Hned po činnostech týkajících se komunikace je další velmi populární činností 

na internetu vyhledávání informací týkajících se nejrozličnějších oblastí. Informace o 

zboží a službách vyhledává v roce 2008 42 % jednotlivců (78 % uživatelů internetu). 

Informace týkající se cestování a ubytování, ale také informace v jízdních řádech 

vyhledává 24 % jednotlivců (44 % uživatelů internetu). Velmi rozšířenou činností na 

internetu je také čtení on-line zpráv, novin a časopisů, tuto činnost v roce 2008 uvádí 

30 % jednotlivců (56 % uživatelů internetu). Informace za účelem vzdělávání vyhledává 

23 % osob (43 % uživatelů internetu). 

Nejčastěji uváděnou činností, která patří do kategorie zábava a volný čas je v 

roce 2008 přehrávání a stahování hudby, tuto činnost provozuje v současné době 15 % 

jednotlivců starších 16 let (28 % uživatelů internetu). Mezi další často uváděné činnosti 

patří například on-line poslouchání rádia/televize (12,4 % jednotlivců, 23 % uživatelů 

internetu) a přehrávání/stahování filmů a videa (11,8 % jednotlivců, 22 % uživatelů 

internetu). Počítačové programy stahuje 8 % jednotlivců (14 % uživatelů internetu) a 

hry na internetu hraje či stahuje 9 % jednotlivců (16 % uživatelů internetu). Poslední 

dvě internetové činnosti jsou nejvíce rozšířeny mezi mladými muži.  
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Služby internetového bankovnictví využívá 13 % jednotlivců starších 16 let 

(25 % uživatelů internetu), před třemi roky, v roce 2005 byl tento podíl pouhých 5 % 

(16 % uživatelů internetu). Přes internet nakupuje v současné době 21 % jednotlivců 

(39 % uživatelů internetu. Stejně jako u internetového bankovnictví, tak i v případě 

nakupování přes internet došlo za poslední tři roky k výraznému nárůstu podílu 

jednotlivců. V roce 2005 přes internet nakupovalo 6 % jednotlivců starších 16 let (17 % 

uživatelů internetu). Největší zájem (ze strany jednotlivců) je o – vstupenky, oblečení, 

knihy, elektroniku, kosmetiku atd.  

V podílu využívání pokročilých internetových služeb jednotlivci v ČR za 

průměrem EU zaostávají – např. internetové bankovnictví v roce 2007 používalo v ČR 

24 % uživatelů internetu, průměr za EU 27 byl 44 %.“ (9) 

4.3.4 Nákupy přes internet 

Jestliže víme, kdo má přístup k internetu, jak využívá své připojení a jak tráví na 

internetu svůj čas, je pro nás stejně důležité zjistit, kteří z uživatelů využívají internet 

k online nakupování. 

„Alespoň jednou nakoupilo přes internet 24% všech jednotlivců (2,1 mil. 

jednotlivců) ve věku 16 a více let. 

V posledních 12 měsících nakoupilo přes internet 21% všech jednotlivců 

(1,9 mil. jednotlivců) ve věku 16 a více let.  

Počet jednotlivců nakupujících přes internet od roku 2003 výrazně vzrostl (viz 

graf č. 7). 

Nejpopulárnější je on-line nakupování mezi jednotlivci s vysokoškolským 

vzděláním (v posledním roce nakoupilo přes internet 33% všech jednotlivců 

s vysokoškolským vzděláním, viz tab. č. 55), dále mezi studenty (40% z nich 

v posledním roce nakoupilo přes internet), obyvateli Prahy (30%) a jednotlivci ve věku 

25 až 34 let (36%). 

V posledních letech se mění struktura on-line nakupujících – v roce 2004 tvořili 

muži 67% všech nakupujících na internetu. V roce 2008 to je 57%.  

33% všech on-line nakupujících jsou jednotlivci ve věku 25–34 let. Aktivní 

v nakupování přes internet jsou i jednotlivci ve věku 16–24 let, kteří tvoří 23% všech 
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on-line nakupujících. Jednotlivci ve věku 35–44 let tvoří pětinu všech nakupujících na 

internetu.  

Nejčastěji nakupovaným zbožím (resp. službou) jsou – vstupenky, 

oblečení/obuv, knihy, časopisy a učebnice, elektronika, kosmetika, sportovní 

potřeby a bílá technika. 

Muži ve srovnání se ženami nakupují výrazně více elektroniku, mobilní 

telefony, fotoaparáty, filmy a hudbu, počítačový software a hardware.  Ženy ve srovnání 

s muži nakupují více kosmetiku, oblečení a obuv, hračky, jiné vybavení 

bytu/domácnosti).„ (9) 

 

Graf 5 – Procento lidí, kteří nakoupili na internetu v posledních 12ti měsících (9) 

4.3.5 Elektronický prodej 

Jestliže chce firma rozšířit své podnikání na internetu, je dobré vědět jak je na tom dané 

odvětví právě s internetovým podnikáním. Existují obory, kde je internetové 

obchodování již zaběhnutou rutinou, ale jsou i takové kde zatím klasický model prodeje 

přetrvává a to ať už kvůli málo dynamickému typu trhu nebo povaze daného produktu. 

„Elektronickým prodejem se míní akceptace objednávky přes internet nebo 

ostatní počítačové sítě prostřednictvím webových stránek nebo pomocí elektronické 

výměny, a to bez ohledu na způsob platby nebo realizace dodávky. 

Procento podniků prodávajících elektronicky je mnohem nižší než těch, co 

elektronicky nakupují. Jejich podíl se již od roku 2002 pohybuje cca na úrovni 15 % a 
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této hodnoty bylo dosaženo i v roce 2007. Zhruba 75 % z nich přijalo objednávky přes 

internet, a to většinou prostřednictvím elektronické výměny dat. 3,6 % podniků (třetina 

z těch, co prodala elektronicky) pak přijala objednávku přes jiné počítačové sítě než 

internet. Jedná se o privátní počítačové sítě používané především u velkých podniků ve 

vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu, jako je výroba dopravních prostředků 

(20 %) nebo výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (19 %) a také ve 

velkoobchodě (17 %).    

Pokud bychom se podívali na formu těchto prodejů, tak 10,5 % podniků (68 % 

z těch, co prodaly elektronicky) využívá pro příjem elektronických objednávek své 

webové stránky a 8,5 % (55 % z těch, co prodaly elektronicky) elektronickou 

výměnu dat.  

Prodej prostřednictvím webových stránek se používá především pro prodej 

koncovým zákazníkům – v roce 2006 tvořil cca 7 % z celkového objemu elektronického 

obchodování. Je tak typický pro podniky působící např. v ubytování, kde jej používá 29 

% podniků. Naopak elektronická výměna dat je typická pro obchodování mezi podniky 

navzájem v rámci odběratelsko-dodavatelských vztahů. Využívají ji především velké 

podniky - 23 % velkých podniků využívá tuto možnost ke svému prodeji, ale pouze 6,6 

% malých podniků. 

90 % podniků používajících elektronickou výměnu dat k prodeji tak činí přes 

internet a 28 % přes ostatní počítačové sítě. 18 % podniků používá oba způsoby. 

U 12,4 % podniků v ČR (81 % z těch, co prodávají elektronicky) byl podíl 

tržeb z objednávek přijatých prostřednictvím počítačových sítí vyšší než 5 % - 

tvořily alespoň 5 % jejich obratu. U 5 % podniků, 33 % z těch, co prodávají 

elektronicky, se tyto e-prodeje na jejich celkovém obratu podílely 50 a více 

procenty. 

Podíl hodnoty tržeb z objednávek přijatých prostřednictvím počítačových sítí na 

celkovém obratu se meziročně zvýšil o 6 procentních bodů, a to na 14 %. Elektronická 

výměna dat se na tom podílí 75 % (65 % přes internet a 35 % přes ostatní sítě) a prodej 

přes webové stránky zbylými 25 %. 

Podíl hodnoty tržeb z objednávek přijatých prostřednictvím elektronických 

sítí je vyšší u velkých podniků (19 %) než středních (10 %) nebo malých (7 %). U 
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Celkem z toho přes internet z toho přes webové stránky podniku

velkých podniků působících v odvětví: „Výroba dopravních prostředků“ dosáhl tento 

podíl 60 %. 

Stejně jako v případě e-nákupů jsou české podniky v prodeji přes počítačové sítě 

na úrovni průměru EU27.“ (9) 

Tabulka číslo 2 uvádí procentní využití internetového podnikání v oborech dle 

OKEČ8, z dat Českého statistického úřadu. Z dat je patrné, že z pravidla čím větší firma, 

tím větší využití internetu k obchodu. Konkrétně sledované odvětví výroby kovů a 

kovových výrobků není zrovna s 21,1 procenty v popředí internetového obchodování, 

ale je třeba zohlednit právě povahu obchodovaného produktu.  

Na druhou stranu je to pro firmu Musil šance ukrojit v daném oboru o to větší 

kus trhu a lépe se prosadit se svým prodejem přes síť. 

 

 

 

Graf 6 - Podíl na celkovém obratu podniků s deseti a více zaměstnanci (9) 

 

                                                 

 

 
8 Je jednou ze základních ekonomických klasifikací. Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

(OKEČ). Je vypracována pro kategorizaci údajů, které souvisí s organizační jednotkou - ekonomickým 

subjektem. Poskytuje základnu pro přípravu statistických údajů o různých vstupech, výstupech, tvorbě 

kapitálu a finančních transakcích ekonomických subjektů. 
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Velmi malé(5-9) Malé (10-49) Střední (50-249) Velké (250+) Celkem (5+) Celkem (10+)
Extra small(5-9) Small (10-49) Medium(50-249) Large (250+) Total (5+) Total (10+)

Zpracovatelský průmysl - D (15-37) 
Manufacturing - D (15-37) 19,4 23,0 34,3 49,3 25,1 27,7

Potravinářský, textilní, kožedělný, dřevozpracující a papírenský průmysl (15-21) 
Food; Textiles; Clothing; Leather; Wood-processing & Paper Industry (15-21)  18,9 12,7 23,5 48,4 17,3 16,5

Polygrafický prům. - vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 
(22) Printing Industry and Publishing Activities (22) 39,6 43,2 39,7 63,0 41,9 43,4

Koksování a rafinérie, chemický, gumárenský a plastikářský průmysl (23-25)
Coke; Petroleum; Chemical; Pharm.; Rubber & Plastical Industry (23-25) 17,5 23,4 55,2 63,6 33,2 36,9

Průmysl skla a stavebních hmot, výroba kovů a kov. výrobků (26-28)
Glass; Building material; Basic metals & Metal production Industry (26-28) 14,4 22,1 28,1 40,4 21,1 24,6

Odvětví (ekonomická činnnost) -OKEČ
Industry (economic activity) - CZ NACE

Velikost podniku (počet zaměstnaných osob)
Enterprise size class (number of persons employed)

 

Tabulka 2 – Firmy používající internet k elektronickému obchodování; rok 2007 (9) 

 

Velmi malé(5-9) Malé (10-49) Střední (50-249) Velké (250+) Celkem (5+) Celkem (10+)
Extra small(5-9) Small (10-49) Medium(50-249) Large (250+) Total (5+) Total (10+)

Zpracovatelský průmysl - D (15-37) 
Manufacturing - D (15-37) 2,3 1,9 2,4 6,6 5,1 5,2

Potravinářský, textilní, kožedělný, dřevozpracující a papírenský průmysl (15-21) 
Food; Textiles; Clothing; Leather; Wood-processing & Paper Industry (15-21)  2,7 1,7 1,2 2,0 1,7 1,7

Polygrafický prům. - vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 
(22) Printing Industry and Publishing Activities (22) 2,2 1,7 1,5 10,7 5,2 5,4

Koksování a rafinérie, chemický, gumárenský a plastikářský průmysl (23-25)
Coke; Petroleum; Chemical; Pharm.; Rubber & Plastical Industry (23-25) 3,1 1,1 4,0 1,6 2,2 2,2

Průmysl skla a stavebních hmot, výroba kovů a kov. výrobků (26-28)
Glass; Building material; Basic metals & Metal production Industry (26-28) 2,9 2,3 0,3 1,2 1,1 1,0

Odvětví (ekonomická činnnost) -OKEČ
Industry (economic activity) - CZ NACE

Velikost podniku (počet zaměstnaných osob)
Enterprise size class (number of persons employed)

 

 

Tabulka 3 - Tržby z objednávek prostřednictvím webových stránek; rok 2007 (9) 

  

Dalšími důležitými informacemi proto, aby si firma mohla udělat představu o 

objemu zobchodovaných prostředků přes síť v tomto oboru, jsou data o objemech 

výnosů z prodeje přes internet. 

Z výše uvedených statistických dat je patrné, že začít provozovat elektronický 

obchod je pro firmu Musil rozhodně zcela jistě dobrý krok ke zvýšení svých tržeb a 

získání nových zákazníků, jichž neustále na českém internetu přibývá. Zároveň objemy 

tržeb přes internet nejsou nijak vysoké, a tak je zde podle mého názoru, prostor pro růst 

elektronického obchodování v tomto oboru do budoucnosti.  
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5 Vlastní návrhy řešení 

V této návrhové části mé diplomové práce je obsažen maximálně ucelený postup 

rozhodování a výběr vhodného elektronického obchodu firmy, stejně tak jako 

problematika úzce související. 

5.1 Doména 

Proto, aby firma mohla vůbec existovat na poli internetu, je třeba, aby disponovala svojí 

internetovou doménou. Ta může být buď druhého řádu, neboli Top Level Domain – 

např. www.neco.cz, anebo třetího řádu, tedy subdoméma domény druhého řádu - 

www.neco.neco.cz. Firma Musil disponuje svou firemní doménou www.musil.cz, 

přičemž v rámci této domény operují další, původně příbuzné firmy, Truhlářství Musil a 

Musil spol. s. r. o.  

Vstup na samotné stránky firmy tedy vede přes úvodní „rozcestník“ – titulní stránku 

s výběrem vstupu na všechny tři společnosti. Tento stav je pro nově vznikající e-shop 

firmy nežádoucí. Není vhodné, aby zákazník, který zadává přímo adresu e-shopu ručně, 

procházel přes titulní rozcestní stránku se vstupy na webové stránky jiných firem. 

Bude tedy nejvhodnější na stávající adrese ponechat dosavadní webové stránky 

o firmě a jejím zaměření, s katalogem jejich produktů, a pro nový e-shop zaregistrovat 

novou doménu. 

Obecně by doména daného e-shopu měla nejlépe obsahovat klíčová slova 

obsahu daného webu, máme-li tedy web zaměřený na prodej kovářských výrobků, zcela 

jistě by v názvu mělo být slovo „kovářství“ nebo „kovář“.  Z pohledu SEO analýzy jsou 

nejvhodnější jednoslovné názvy domén, které jsou však již ve většině případů 

registrované a tak nezbývá nic jiného než hledat více slovné kombinace s co 

nejvýstižnějším obsahem pro daný web.  

Vzhledem k tomu, že název firmy – „Bedřich Musil – Kovářství“, obsahuje dané 

klíčové slovo, bude vhodné zaregistrovat kombinaci slova „Musil“ a „Kovářství“.  

Při kombinaci dvou a více slov v doméně, vyvstává v rámci SEO otázka, jaký 

tvar z níže uvedených zvolit: 
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• www.kovarstvimusil.cz 

• www.kovarstvi-musil.cz 

 

Trendem posledních let je volba pomlčkové varianty. Domény v pomlčkové 

formě jsou obecně lépe hodnoceny v rámci internetových vyhledávačů a tedy i jejich 

návštěvnost a z ní plynoucí zisky firem jsou větší. Proto bude nejvhodnější volba 

domény nového e-shopu ve tvaru www.kovarstvi-musil.cz. 

Po výběru vhodného tvaru domény následuje její registrace u jednoho 

z registrátorů domén. Těch k 24.4.2009 působilo na českém trhu celkem 33 s celkovým 

počtem 546 543 registrovaných domén. 

Mezi největší a nejznámější registrátory v ČR patří: 

 

• INTERNET CZ, a.s.  (138157 registrovaných domén)  

• ACTIVE 24, s.r.o.  (97794)  

• IGNUM, s.r.o.  (95362)  

• ZONER software, s.r.o.  (55154)  

(6) 

Registrace domény je rychlý a nenáročný online proces, spojený s náklady 

v řádech stokorun. Registraci si buďto firma Musil provede sama, anebo v případě 

nájmu, popřípadě koupě e-shopu od jiné IT firmy, je toto součástí služeb, 

poskytovaných společně se samotným e-shop produktem. 

V neposlední řadě musí firma také myslet na pravidelné prodloužení dané 

domény, protože ta se registruje zpravidla na jeden rok a během tohoto období musí být 

obnovena. Jinak se tato doména dostává do stavu tzv. expirace9 a po jejím uplynutí si ji 

může zaregistrovat kdokoliv jiný. 

                                                 

 

 
9 „Dnem expirace je myšlen den, který následuje po uplynutí doby, na kterou byla doména 

zaregistrována. (10) 
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5.2 Hosting 

Aby bylo možné vůbec začít provozovat internetový obchod, je třeba kromě výše 

zmiňované domény mít i svůj „prostor na internetu“, kde bude daný e-shop umístěn a 

bude ho možné přes web navštívit. 

Hosting je tedy z technického hlediska diskový prostor na počítači – serveru, 

který je trvale připojen k internetu. Tento server přijímá požadavky od jednotlivých 

uživatelů a vrací jim odpovědi, nejčastěji v konečné podobě HTML dokumentů. 

Obecně může firma pro svoji webovou prezentaci zvolit jednu z následujících 

možností: 

 

• provozovat vlastní server 

• serverhosting 

• freehosting 

• webhosting 

5.2.1 Vlastní server 

Pořízení vlastního serveru je v první řadě investice do hardwaru. Ta se může vyšplhat 

od řádově desetitisíců do statisíců. Dalším nutným vybavením je serverový software, 

kde jsou dvě alternativy, buď software od Microsoftu, např. Windows Server, jehož 

cena se pohybuje řádově v desítkách tisíc, nebo opensorce10 Linuxu a tedy zdarma. 

Provozovat vlastní server dále znamená mít ve firmě zaměstnance, který se bude o chod 

serveru starat, nebo externě zajistit jeho správu. Dále je nutné mít v sídle firmy 

odpovídající prostory pro umístění serveru a zajistit ochranu proti výpadkům 

elektrického proudu. Stejně tak musí být zajištěno nonstop internetového připojení o 

odpovídající kapacitě. To vše vyžaduje velký objem finančních prostředků, které 

                                                 

 

 
10 „Open source nebo také open-source software (OSS) je počítačový software s otevřeným zdrojovým 

kódem. (17) 
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v porovnání s výnosem z provozu elektronického obchodu rozhodně nejsou v tom 

správném poměru. Investice do vlastního serveru by se vyplatila v případě širšího 

využívání IT technologií ve firmě, které však v tomto případě není nikterak rozsáhlé. 

Provoz vlastního web serveru tak není pro firmu Musil vhodný. 

5.2.2 Serverhosting 

Serverhosting, na rozdíl od provozu svého vlastního serveru ve firmě, je výhodnější 

v tom, že náklady spojené s vybavením potřebných provozních prostor a zajištění 

plynulého technického provozu serveru jsou na straně poskytovatele serverhostingu.  

Existují různé typy serverhostingu dle míry „samosprávy“ serveru ze strany 

uživatelské firmy. Jsou např. managed hostingy, tzn., že poskytovatelská firma zajišťuje 

veškerou zprávu serveru, od softwaru po hardware a uživatelská firma pouze využívá 

služeb serveru. Dále může být varianta virtuálního serveru, kdy uživatelská firma se dělí 

o výkon jednoho serveru s dalšími uživateli s vyhrazenými kapacitními objemy. Jsou i 

další typy jako dedikované servery, kdy poskytovatel zajišťuje jen chod serverovny a 

hardwaru serveru – zbytek si zajišťuje zákazník sám. Nejvíce uživatelsky náročný typ 

serverhostingu je housing serveru, kdy poskytovatel odpovídá jen za umístění serverů, 

uživatel u něj má umístěn server ve svém vlastnictví a stará se o něj kompletně svými 

silami. 

Ve výčtu těchto služeb je samozřejmě finanční náročnost odvislá od stupně 

správy poskytovatele, kdy nejvyšší cena je už z logiky věci u managed serverů a 

nejnižší u housingu. 

U managed serverů se cenově můžeme pohybovat zhruba od pěti a více tisíc 

měsíčně, u housingu jsou pak samozřejmě náklady ve výši typu vlastního serveru, 

ovšem bez investic do vybavení místa umístění v prostorách firmy a zajištění trvalého 

připojení k internetové síti a elektrické energii. To činí zhruba okolo dvou tisíc měsíčně 

a výše. 

Zřízení serverhostingu je tedy také pro firmu zbytečně finančně náročné a 

kapacitně zbytečně předimenzované. Proto je nutné hledat další varianty zajištění 

webového prostoru pro firmu. 
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5.2.3 Freehosting 

Freehosting je na rozdíl od předchozích variant zajištění webového prostoru z podstaty 

věci zdarma. Jde většinou o nejzákladnější typ webhostingu, tzn., že obsahuje pouze 

základní služby, není nikterak rozšiřitelný, jeho služby většinou nejsou garantované 

(pro firemní využití tedy velmi nevhodné) a někdy u nich nebývá poskytována ani 

technická podpora poskytovatele. 

Bývají zde nejrůznější omezení a to většinou v podobě limitu přenosu dat, 

malého diskového prostoru a absence možnosti využití SQL nebo MySQL databází. 

Když je poskytována podpora skriptů, tak většinou pouze PHP. Na stránkách musí být 

umístěna nevolitelná reklama apod. 

To vše dělá z freehostingu dobrý prostředek pro malé nekomerční webové 

prezentace nebo testovací prostředí pro menší osobní nebo firemní projekty. Rozhodně 

se však nedá doporučit pro trvalý provoz komerčních stránek v podobě e-shopu. Proto 

je tato varianta taky pro firmu Musil a její nově vznikající elektronický obchod 

nevhodná. 

5.2.4 Webhosting 

Webhosting chápeme jako pronájem části diskového prostoru na internetovém serveru 

poskytovatele, v rámci něhož je daná webová aplikace umístěna na internetu pod svojí 

doménou. 

Tato služba se většinou skládá z následujících technických parametrů – 

vlastností a možností jejího využití: 

 

• Základní vlastnosti 

o diskový prostor 

o přístup pomocí FTP  

o přenos dat 

o správa webu pomocí klientské sekce   

o umístění serverů na páteřní síti   

o zálohování dat  

o obnovení dat ze zálohy 
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o 24/7 technická podpora   

 

• Domény 

o provoz na doméně 2. řádu 

o provoz na doméně 3. řádu 

o přístup k doméně bez i s WWW  

o doménové aliasy11  

o subdomény  

o online správa DNS záznamů  

 

• Databáze  

o podpora MS nebo MySQL databází  

o počet databází 

o velikost každé databáze 

o správa databáze přes webové rozhraní  

o správa z externích PC (Management Studio, apod.)  

 

• Klientská sekce  

o online správa a vytváření databází   

o nastavení práv zápisu do zvolených adresářů   

o plánovaní úloh   

o správa FTP účtů   

o aplikace Mailer   

o statistika využití webového prostoru   

o statistika využití databázového prostoru   

 

                                                 

 

 
11 „Možnost používat dvě nebo více domén odkazujících na stejný prostor pro stránky na serveru. 

Například tak můžete současně využívat domény mojefirma.cz a mojefirma.com. Viz také e-mailový 

alias.“(11) 
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• Elektronická pošta    

o podpora emailových služeb   

o online vytváření a rušení schránek   

o počet emailových schránek   

o kapacita emailové schránky   

o doménový koš12   

o přesměrování pošty na jiný email   

o emailové aliasy 

o odchozí SMTP server (emaily ze skriptů)   

o antivirová a antispamová ochrana   

o mail forwarding13   

o přístup pomocí SMTP, POP3, IMAP   

o automatický odpovídač   

o záložní mail server   

o emailové podpisy   

o práce s filtry 

 

• Podporované technologie – např.:  

o PHP  

o ASP.NET 

o Mobile Internet Toolkit14   

o Flash, Shockwave  

o HTTP Audio/Video Streaming   

o Šifrované spojení HTTPS  a další 

                                                 

 

 
12 „Možnost směrovat všechny mailové zprávy s jakoukoliv adresou příjemce před zavináčem do jedné 

schránky. (11) 
13 přeposlání mailu na jinou adresu. 
14 „Mobile Internet Toolkit - vyvinuté pro nasazení a spouštění webových služeb XML. Rozšiřuje ho o 

schopnosti vytvářet webové aplikace pro malá zařízení.“ (16) 
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5.3 Způsob pořízení e-shopu 

Firma při cestě ke svému novému elektronickému obchodu musí zvolit způsob, jakým si 

tento svůj prodejní kanál pořídí. Nabízí se několik variant. V rámci této části bych chtěl 

zjednodušeně popsat tyto možnosti, jejich výhody a nevýhody a poté zvolit tu 

nejvhodnější. 

5.3.1 Vývoj vlastního elektronického obchodu 

Toto řešení je obdobou stavby domu na zelené louce. Tedy vývoj elektronického 

obchodu začíná od samého začátku v rámci samotné firmy, za využití jejích vlastních 

zdrojů. Je tedy zapotřebí disponovat kvalifikovanou pracovní silou v podobě 

softwarového analytika a programátora nebo alespoň druhého jmenovaného. 

Jestliže firma disponuje dostatečnými finančními prostředky, je zde nesporná 

výhoda v samotné konstrukci e-shopu a jejím absolutním provedením „na míru“. Je zde 

také velký požadavek na spolupráci zaměstnanců v průběhu vývoje softwaru. Další věcí 

je, že IT technologie jsou jedny z nejrychleji se vyvíjejících, a tak je zde téměř jistý 

předpoklad toho, že jakmile bude e-shop dokončen, začne téměř okamžitě zastarávat a 

bude nutný jeho další kontinuální vývoj s proudem konkurenčních e-shopů. S tím také 

dále potečou finanční prostředky na firemní vývojáře. 

Toto řešení sebou také nese počáteční problémy související se „záběhem“ 

takovéhoto kanálu, tedy především časté řešení softwarových chyb, nepřesností a s tím 

spojené jednak časové náklady v rámci firmy a hlavně nepříliš žádoucí stín na služby ze 

strany zákazníků, kteří jen velmi neradi řeší a akceptují komplikace během online 

nákupů a velice rychle se u nich navozuje nedůvěra v celou firmu jako takovou. 

Tyto všechny nemalé náklady se zpravidla vyplácí u velkých společností 

s velkým počtem zákazníků, které požadují specifické vlastnosti svého elektronického 

obchodu a vědí, že vývoj vlastní aplikace se jim vyplatí. Navíc u těchto velkých firem 

jde už ve větší míře o prestiž spojenou s vlastní aplikací, a pak také konkurenční boj, 

kdy při outsourcingování může dojít k úniku citlivých dat z podniku a mohou posloužit 

jiným v konkurenčním boji. 
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Dle této krátké charakteristiky je zřejmé, že pro drobnou kovárenskou firmu, 

jakou firma Musil je, nebude tento druh pořízení elektronického obchodu vhodným a 

přínosným řešením. Objemy tržeb spojených s předpokládaným prodejem na internetu 

rozhodně nemohou krýt výše nastíněné náklady. Proto tuto variantu pořízení můžeme 

směle z našeho výběru vyloučit. 

5.3.2 Vytvoření obchodu na klíč 

Stejně jako u vývoje vlastního elektronického obchodu, i u řešení obchodu na klíč, je 

velkou výhodou, dá se říci, stoprocentní výstavba na míru. Na rozdíl od vývoje e-shopu 

v naší firmě, je zde další výhoda, a sice ta, že nemusíme disponovat vlastními 

zaměstnanci z IT oboru, vývojovým softwarem, patřičným hardwarem apod. Další 

výhoda je zde v podobě zkušenosti outsorsingové firmy, která při dobrém výběru 

disponuje důležitými zkušenostmi z oboru IT, spojené s vývojem a implementací 

podobných řešení. Zmenšuje se tak pravděpodobnost možných nepříjemností spojených 

se záběhem elektronického obchodu. 

Mezi dalšími výhody tohoto řešení jsou také větší možnosti při potřebách 

elektronických plateb a propojení na účetní systém firmy. IT společnosti poskytující 

služby vývoje elektronických obchodů mají daleko větší zkušenosti a kontakty s dalšími 

IT firmami vyvíjejícími účetní systémy, stejně tak, jako platební systémy. S tím souvisí 

i o trochu větší flexibilita z pohledu případného přechodu na jiný ekonomický software 

a změna nebo rozšíření způsobů plateb při online nákupech. 

Mezi záporné vlastnosti tohoto patří nepochybně cena tohoto řešení. Dle 

průměrných cen na českém trhu se může vyšplhat až k pětimístné cifře, což tuto 

možnost opět řadí mezi málo vhodné pro firmu Musil. Navíc jsou zde další nevýhody 

v podobě rychlého zastarání softwaru a tedy jeho nutné další modernizaci za nemalé 

finanční prostředky. Navíc jakákoliv IT firma může z trhu odejít a následný servis 

takového řešení pak bude o to komplikovanější. A při případném budoucím přechodu na 

jiné řešení budou samozřejmě vynaložené prostředky nenávratně ztraceny. 

Proto tuto volbu nemohu firmě Musil doporučit a je třeba hledat jiný způsob 

pořízení jejího elektronického obchodu. 
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5.3.3 Koupě hotového řešení 

Při koupi hotového řešení se firma při dobrém výběru produktu a dodavatelské 

společnosti nemusí obávat velkých nákladů při pořízení ani časových ztrát při zavádění 

a záběhu e-shopu. Ceny za základní verze vhodné pro drobné firmy a živnostníky 

začínají na přijatelných hladinách a čas potřebný ke kompletnímu zprovoznění se počítá 

na dny. 

Také starost o rychlé zastarání zde nemusí být tak velká jako u předešlých 

variant. Vývojářské firmy zabývající se vývojem a prodejem těchto e-shopů neustále 

vyvíjí nové součásti a modernizují ty stávající. Za rozumné ceny se tak dá k licenčnímu 

balíku dokoupit podpora upgradu softwaru, anebo bývá dokonce zdarma a součástí 

licence. 

Nasazení takového obchodu může od online objednávky a zaslání všech 

potřebných firemních podkladů trvat ani ne týden. Je zde tedy podstatně menší časová 

náročnost než u kompletního vývoje softwaru, ať už ve firmě, nebo formou 

outsourcingu.  

Také ceny doplňkových částí e-shopu jsou přijatelné a v dnešní nabídce firem je 

možné dokoupit téměř jakýkoliv modul ke stávajícímu řešení, bez nutného zásahu do 

samého jádra obchodu. Dá se říci, že při volbě tohoto řešení se dá e-shop poměrně levně 

skládat jako skládačka. 

Je pochopitelné, že i toto řešení má své stinné stránky. Ty se mohou týkat 

například originality grafického zpracování webu. Ta je poměrně důležitá a zákazník 

hodně dá na první pocit při návštěvě e-shopu. Mdlý nebo nepovedený vzhled ho dokáže 

od pokračování ve výběru produktu odradit, nehledě na kvalitu poskytovaných služeb a 

funkční stránku shopu. Proto je nutné při výběru tohoto řešení dbát zvýšené pozornosti 

na možnosti úpravy designu, popřípadě dokoupení originálního návrhu a implementace 

grafiky webu. 

Další nevýhodou mohou být možnosti vyhovět někdy specifickým požadavkům 

na funkční straně obchodu. Proto je nutné prostudovat již předešlé reference dodavatele 

a zamyslet se nad dostatečností zpracování jeho elektronických obchodů a vhodnosti 

pro naši firmu. Jde především o zpracování e-shopu v oblasti nabídky produktů, 

možnosti jejich popisu, zadání parametrů, detailního zobrazení apod. 
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 Naopak výhodou těchto prefabrikovaných produktů jsou také možnosti změny 

platebních systémů, online objednávek anebo účetních systémů na ně napojených. Tyto 

IT firmy totiž vyvíjejí „universální“ řešení pro širokou řada zákazníků, s širokou škálou 

požadavků, a proto obvykle není žádný problém dodatečně doplnit např. možnosti 

platby přes novou banku, nebo zajistit kompatibilitu s novou řadou účetního systému. 

Když vezmeme v úvahu rozsah zamýšleného používání elektronického obchodu 

firmou Musil a jejich základní požadavky, finanční možnosti firmy a plusy mínusy 

jednotlivých řešení, s vhodností jejich využití, vychází nám varianta nákupu hotového 

elektronického obchodu jako vhodné řešení. 

5.3.4 Pronájem e-shopu 

Pronájem e-shopu je svou podstatnou téměř stejné řešení jako nákup hotového řešení 

s tím rozdílem, že firma si nekoupí licenci na daný software jednorázově, ale bude si jej 

pronajímat od dodavatelské společnosti. Pronájem je také rychlé a dá se říci pohodlné 

řešení pro drobné i střední firmy. 

Náklady na zřízení jsou většinou nulové nebo v řádech tisíců. Opakované a 

zpravidla měsíční náklady se pak pohybují zhruba od tisíce korun výše. 

V těchto řešeních se také jedná o e-shopy se širokým použitím a různými 

způsoby modulové customizace15. V rámci pronájmu má většinou zákazník 

poskytovány asistenční a upgrade služby, webhosting na serverech poskytovatelské 

společnosti a počáteční školení zaměstnanců. 

Nevýhodou tohoto řešení oproti přímé koupi e-shopu je, že firma je zavázána 

k měsíční platbě služby a v dlouhodobém horizontu, kterým rozhodně provoz 

elektronického obchodu je, se náklady několikanásobí, oproti jednorázové koupi. 

Například při předpokladu měsíčního nájemného ve výši tisíc korun, je roční úhrn 

těchto částek dvanáct tisíc. Při dlouhodobém provozu elektronického obchodu na deset 

                                                 

 

 
15 modulovou customizací je myšlena možnost přizpůsobení e-shopu zákazníkovi díky modulům, tedy 

jednotlivým kompatibilním součástem obchodu, které jdou přidat nebo odebrat, aniž by byla jakkoliv 

dotčena funkční podstata nebo ostatní součásti. 
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let, je tato částka přes sto tisíc. K tomu je samozřejmě nutné přičíst služby související se 

servisem a hostingem. To je v porovnání s odhadovanými hrubými náklady na koupě e-

shopu několikanásobná finální cena. 

Proto bych firmě Musil za tohoto předpokladu doporučil učinit spíše 

jednorázovou investici, koupí licence e-shopu. 

5.4 Výběr nejvhodnějšího e-shopu – porovnání nabídek 

V rámci předchozích kapitol jsem došel k závěru, že bude nejvýhodnější pořídit 

elektronický obchod přímou koupí licence. Níže tedy bude třeba rozebrat nejvhodnější 

kandidáty na nákup a zvolit nejoptimálnější produkt, který je na trhu k dispozici. Dle 

hlavních kritérií, která jsou specifikovaná jednak požadavky majitele firmy a poté taky 

kritérii co do technické propracovanosti, kvality, komplexnosti provedení, servisu a 

dalších doplňkových služeb se pokusím z předvybraných tří variant zvolit tu 

nevhodnější. 

Produkty jednotlivých firem mají desítky až stovky vlastností a funkcí, které 

jsou různě důležité a rozdílně zpracované. Výběr a rozhodování o nejvhodnější variantě 

tedy není tak jednoduchý, jak by se na první pohled mohlo zdát. Funkcí je skutečně 

několik desítek a porovnávat každou zvlášť by znamenalo velmi dlouhou analýzu a 

detailní znalost daného systému. 

Proto jsem se rozhodl porovnat dané nabídky dle kritérií požadavků firmy a dále 

pak souhrnně dle úrovní zpracování konkrétních logických celků částí obchodu. 

Pro toto hodnocení se však ve většině případů nehodí klasický typ rozhodování 

ANO x NE. Proto jsem se rozhodl použít nástroje fuzzy logiky, která umožňuje 

pracovat v rozhodovacím procesu i s vágními pojmy jakou jsou ústní hodnocení na dané 

stupnici. 

 K tomuto účelu jsem si sestavil stavovou matici s klíčovými kritérii, ke kterým 

jsem sestavil jejich stupnice. K této matici jsem pak sestavil druhou, v které jsou 

vyjádřeny síly, váhy jednotlivých stupňů kritérií. Poté ohodnotil jednotlivé varianty dle 

stupnic hodnotících kritérií a ve výsledné matici sečetl dosažené hodnoty. Ty jsem pak 

vzájemně porovnal a varianta s nejvyšším bodovým ohodnocením vyšla jako 

nejvhodnější pro nákup. 



 

 67 

 

 

Tabulka 4 -  Kritéria a jejich bodové hodnocení 

5.5 E-shop - NetShops 

Nabízí profesionální řešení internetového obchodu, které vyvinul s ohledem na 

optimalizaci pro internetové vyhledávače (SEO), díky které jsou schopni zajistit vyšší 

návštěvnost než standardní internetové obchody. Dodržují standardy a pravidla 

přístupnosti a použitelnosti tak, aby stránky neomezovaly určité škály uživatelů. Při 

práci dodržují moderní postupy a studují nové trendy a zvyklosti uživatelů - zákazníků 

internetových obchodů. Snaží se o to, aby byly stránky jednoduché, snadno ovladatelné 

a přitom moderní. (12) 

Funkce tohoto elektronického obchodu jsou detailně popsány v příloze této 

práce, viz kapitola 11.1.1. 

Váha 
kritéria Cena v 

tis.
Cena 

servisu
Multi 

jazyky

Napojení 
na účetní 
systém 

POHODA

Počet 
možností 

plateb

Úroveň 
zpracování 

statistik

Úroveň 
grafické 

zpracování

Úroveň SEO a 
další 

propagace

Úroveň 
technické 
podpory Reference

Další funkce a 
vlastnosti

1 <=10 0 NE NE 0 žádné špatná žádné žádné žádné žádné
2 10-20 0-2 1 jazyk ANO 1 minimální podprůměrná minimální slabé slabé minimální
3 20-30 2-5 2 jazyky xxx 2 základní průměrná základní průměrné průměrné základní
4 30-40 5-10 3 jazyky xxx 3 standardní nadprůměrná standardní nadprůměrné nadprůměrné standardní 
5 40-50 10-15 xxx xxx 4 nadstandardní výborná nadstandardní výborné výborné nadstandardní

Váha 
kritéria

Cena
Cena 

servisu
Multijaz
yčnost

Napojení 
na účetní 
systém 

POHODA

Počet 
možností 

plateb

Úroveň 
zpracování 

statistik

Úroveň 
grafické 

zpracování

Úroveň SEO a 
další 

propagace

Úroveň 
technické 
podpory Reference

Další funkce a 
vlastnosti

1 60 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 100 50 20 80 10 10 20 0 10 15 10
3 80 40 30 0 20 20 30 20 20 30 15
4 40 30 40 0 30 30 40 40 30 40 20
5 20 10 0 0 40 40 50 60 40 50 25

Max 100 50 40 80 40 40 50 60 40 50 25

Kritéria a jejich bodová hodnocení

Transformační matice
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Cena tohoto e-shopu začíná na základu 29 990 Kč. V této základní ceně však 

nejsou započítány moduly online plateb přes bankovní domy. Proto je třeba k tomuto 

základu připočíst po 3 tisících za každou platební bránu banky. Také platební brána 

populárního platebního systému Paypal je příplatková a to v ceně 1500. Výsledná cena 

v základu tohoto řešení vychází na 37490 Kč bez DPH. 

Další pravidelné měsíční výdaje se pak skládají z nutných nákladů na 

webhosting, který je poskytovaný NetShops v ceně 250 Kč a 350 Kč volitelných za 

Poimplementační podporu elektronického obchodu. Ta je nutná proto, aby byl e-shop 

neustále aktualizovaný, a byly zajištěny opravy chyb. 

Další vlastnosti a funkce jsem po prostudování dostupných materiálů a zkoušce 

demo-verze aplikace ohodnotil následovně: 

  

 

Tabulka 5 - Stavová a výsledná matice s bodovým hodnocením varianty NetShops 

Váha 
kritéria Cena

Cena 
servisu

Multi 
jazyky

Napojení 
na účetní 
systém 

POHODA

Počet 
možností 

plateb

Úroveň 
zpracování 

statistik

Úroveň 
grafické 

zpracování

Úroveň SEO a 
další 

propagace

Úroveň 
technické 
podpory Reference

Další funkce a 
vlastnosti

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Σ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Váha 
kritéria Cena

Cena 
servisu

Multi 
jazyky

Napojení 
na účetní 
systém 

POHODA

Počet 
možností 

plateb

Úroveň 
zpracování 

statistik

Úroveň 
grafické 

zpracování

Úroveň SEO a 
další 

propagace

Úroveň 
technické 
podpory Reference

Další funkce a 
vlastnosti

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 10
3 0 0 0 0 0 0 30 20 0 30 0
4 40 30 0 0 0 30 0 0 30 0 0
5 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0

40 30 0 80 40 30 30 20 30 30 10
Σ

Stavová matice - 0,1

Výsledná matice bodového hodnocení

270
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5.6 Redenge – REDJET shop 

Společnost Redenge solutions s.r.o. je dodavatelem komplexních internetových řešení 

na míru. Svým zákazníkům nabízí rovněž služby v oblasti e-marketingu, technickou 

podporu a servis. Při realizaci svých projektů vždy klademe důraz na kvalitu a snaží se 

stoprocentně naplnit přání a cíle našich klientů. Za základní firemní hodnoty považuje 

stabilní a dlouhotrvající spolupráci s klienty, profesionalitu a nadšení pro věc. (13) 

Funkce tohoto řešení elektronického obchodu jsou popsány v příloze, viz 

kapitola 11.1.2. 

Tato nabídka firmy Redenge solutions s.r.o. stojí také 29 990,- Kč bez DPH.  

 

 

Tabulka 6 - Stavová a výsledná matice s bodovým hodnocením varianty Redenge 

 

Váha 
kritéria Cena

Cena 
servisu

Multi 
jazyky

Napojení 
na účetní 
systém 

POHODA

Počet 
možností 

plateb

Úroveň 
zpracován
í statistik

Úroveň 
grafické 

zpracování

Úroveň 
SEO a další 
propagace

Úroveň 
technické 
podpory Reference

Další 
funkce a 

vlastnosti

1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Σ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Váha 
kritéria Cena

Cena 
servisu

Multi 
jazyky

Napojení 
na účetní 
systém 

POHODA

Počet 
možností 

plateb

Úroveň 
zpracován
í statistik

Úroveň 
grafické 

zpracování

Úroveň 
SEO a další 
propagace

Úroveň 
technické 
podpory Reference

Další 
funkce a 

vlastnosti

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 20 30 20 0 0 15
4 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0
5 0 10 0 0 40 0 0 0 0 0 0

40 10 40 0 40 20 30 20 0 40 15

Stavová matice - 0,1

Výsledná matice bodového hodnocení

Σ
200
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Dle našich zvolených požadavků je však nutné dokoupit možnost exportu dat do 

konkrétního účetního systému Pohoda. Tato záležitost navyšuje pořizovací sumu na 

33 990 bez DPH. Ceny za následný poimplementační servis jsou také poněkud vyšší. 

Celkové ohodnocení tohoto e-shopu je v tabulce č. 6. 

5.7 Shopsys – Profi 

„Internetové obchody běžící na platformě ShopSys® jsou již léta neodmyslitelnou 

součástí českého internetu. Toto řešení je zcela originální systém a nekopíruje funkčnost 

žádného cizího řešení.“ (14) 

Funkce tohoto e-shopu jsou k dispozici v příloze, viz kapitola 11.1.3. 

Cena varianty Profi od Shopsys je 39 990 Kč. Cena webhostingu na měsíc je 490 

Kč. Poimplementační podpora je potom první rok pro nové zákazníky zdarma, 

následující roky pak za 5 900 Kč. To znamená, že následující roky vychází roční 

náklady na 11 780 Kč. Tato částka je relativně vyšší ovšem plně ji kompenzují spojené 

služby a vlastnosti e-shopu. Tento elektronický obchod podporuje vše, co bylo 

v požadavcích firmy již v základní ceně (např. podporovaných účetních systémů je více 

než 15). Také způsoby plateb tvoří od online plateb všech významných českých bank, 

přes splátkové prodeje k elektronickým peněženkám široký vějíř k výběru. 

Rovněž SEO optimalizace je na velmi dobré úrovni a obsahuje nejen 

nadefinování klíčových slov stránek, vytvoření jedinečných titulků, nadpisů, úpravu 

URL vhodnou pro SEO, analýzu zdrojového kódu, registraci do předních českých 

katalogů, ale v ceně je i telefonická konzultace této problematiky. 

Dále je v ceně produktu školení  zaměstnanců v rozsahu tří hodin pro pět osob. 

Poimplementační servis je tvořen všemi dostupnými komunikačními kanály a 

hlavní pozici v ní má webový Helpdesk. 

Grafické zpracování referenčních elektronických obchodů je skutečně 

různorodé, poutavé, propracované a na návštěvníka rozhodně velmi dobře působící. 

Aplikace také obsahuje pokročilé metody e-marketingu, jako jsou věrnostní 

programy, provizní systémy, rozesílání hromadných e-mailů atd. 
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Nespornou výhodou je také možnost zpuštění demo aplikace e-shopu, takže si 

zákaznická firma může sama ozkoušet prostředí a kvalitu obchodu. 

Reference na tuto firmu jsou opravdu četné a množství a kvalita dosavadních 

elektronických obchodů je výborná. Toto možnost jsem zhodnotil následovně, viz 

tabulka č. 7. 

 

Tabulka 7 - Stavová a výsledná matice s bodovým hodnocením varianty Shopsys 

 

 

 

 

 

Váha 
kritéria Cena

Cena 
servisu

Multi 
jazyky

Napojení 
na účetní 
systém 

POHODA

Počet 
možností 

plateb

Úroveň 
zpracování 

statistik

Úroveň 
grafické 

zpracování

Úroveň 
SEO a další 
propagace

Úroveň 
technické 
podpory Reference

Další 
funkce a 

vlastnosti

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Σ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Váha 
kritéria Cena

Cena 
servisu

Multi 
jazyky

Napojení 
na účetní 
systém 

POHODA

Počet 
možností 

plateb

Úroveň 
zpracování 

statistik

Úroveň 
grafické 

zpracování

Úroveň 
SEO a další 
propagace

Úroveň 
technické 
podpory Reference

Další 
funkce a 

vlastnosti

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 20 80 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 10 0 0 40 40 50 60 40 50 25

40 10 20 80 40 40 50 60 40 50 25

Stavová matice - 0,1

Výsledná matice bodového hodnocení

Σ
340
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5.8 Výsledné srovnání 

Dle výše provedených hodnocení jsem došel k bodovému hodnocení všech tří variant 

v souhrnu. Výsledky jsou následující: 

 

 

Tabulka 8 - Výsledek rozhodovacího procesu 

 

Kdy maximum možných dosažených bodů bylo 575, a rozhodovací stupnice 

byla následující: 

• 0-200 – Nezajímat se 

• 201 – 300 Možný kandidát 

• 301 – 400 – Vhodný e-shop 

• 401 – 575 Výborný e-shop 

 

 

Graf 7 – Výsledné bodové hodnocení 

Název fondu Dosažené body Doporučení

NetShops 270 Možný kandidát
Redenge 200 Nezajímat se
ShopSys®E-shop 2 340 Vhodný e-shop
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Z výsledku je tedy patrné, že nejvhodnější je pro firmu Musil za daných 

podmínek pořídit elektronický obchod od firmy netdevelo s.r.o. – ShopSys – variantu 

ShopSys® PROFI. 

6 Ekonomické zhodnocení, přínos návrhů řešení 

6.1.1 Náklady 

Jak jsem již výše napsal nejvýhodnější řešení dle zvoleného rozhodovacího 

procesu je nákup aplikace elektronického obchodu od společnosti od firmy netdevelo 

s.r.o. – ShopSys – variantu ShopSys® PROFI. 

Náklady na toto řešení jsou tedy následující: 

 

 

 

Tabulka 9 - Souhrn nákladů 

 

V rámci nákladů spojených s pořízením se tedy musí započítat pořízení internetové 

domény a samotná licence elektronického obchodu. Je třeba také odhadnout další 

náklady spojené se zprovozněním e-shopu a to především mzdové náklady za 

zaměstnance, který připraví potřebné dokumenty pro obsah webu, jakou jsou úvodní 

charakteristiky firmy a jejího zaměření, obecná specifikace produktů a služeb, 

Zřízení domény 285,00 Kč       
Licence e-shopu 39 900,00 Kč  
Zkompletování podkladů 4 000,00 Kč    
Překlad textů 6 000,00 Kč    
Poimplementační servis 5 900,00 Kč    
Webhosting 5 880,00 Kč    
Udržení domény 285,00 Kč       
Překlad komunikace 3 000,00 Kč    

50 185,00 Kč  
Cekové pravidelné náklady v prvním roce 9 165,00 Kč    

15 065,00 Kč  

Počáteční náklady

Pravidelné roční náklady

Celkové počáteční náklady 

Celkové pravidelné roční náklady v dalších letech
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jednotlivé detailní popisy technických vlastností produktů, které pochází z vlastní 

výroby, jejich kvalitní fotodokumentace apod. 

Dále je třeba nezapomenout na náklady spojené s překlady jazykových mutací 

obchodu, tedy konkrétně do německého a anglického jazyka. Tato práce bude vykonána 

samozřejmě outsourcingově mimo firmu, na dohodu o provedení práce, za přijatelnou 

cenu. 

Co se týče dalších pravidelných nákladů, jde zde především o roční náklady na 

servis e-shopu ze strany dodavatele, náklady na webhosting, udržovací náklady domény 

a také drobné překladatelské práce, při obchodech uzavřených v e-shopu, v jiným, než 

českém jazyce. 

Samozřejmě, že jestliže se podíváme na náklady spojené s webhostingem bylo 

by možné zde část prostředků ušetřit, a to zajištěním si webhostingu u jiného 

poskytovatele webového prostoru, přičemž náklady by se daly dle obvyklých cen na 

trhu snížit minimálně na třetinu ceny. Vyvstal by zde však poměrně nepříjemný 

problém v případě nekompatibility nebo poruch při běhu e-shopu, kdy by mohlo dojít 

k nepřehledné situaci při odpovědnosti za vzniklé potíže. Proto bude podle mého 

výhodnější akceptovat vyšší cenu webhostingu a mít jistotu při případných potížích. 

6.1.2 Výnosy a přínosy 

V první řadě půjde o další zviditelnění firmy jako takové. I když návštěvník přijde na e-

shop, ale neprovede žádnou objednávku, dá se předpokládat, že mu firma vejde do 

podvědomí. 

Samozřejmě, že hlavní přínos však musí spočívat v konverzi návštěvníků na 

zákazníky. Majitel firmy si od nového elektronického obchodu slibuje 10% navýšení 

celkových tržeb. Za předpokladu, že průměrná cena položky v plánovaném 

elektronickém obchodě je zhruba 300 Kč, pak je třeba k dosažení tohoto cíle denně 

uskutečnit alespoň čtyři objednávky. 

Budeme-li předpokládat, že denní návštěvnost elektronického obchodu bude 

v průměru 100 návštěvníků pak konverzní poměr návštěvník x zákazník se pohybuje 

kolem reálních 4%. Samozřejmě, že jde jen o odhad a v případě neplnění tohoto 

předpokládaného objemu objednávek přes e-shop, bude třeba zainvestovat další 
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finanční prostředky do PPC reklamy, která se v dnešní době stala jednou z hlavních 

zbraní e-marketingu a její přínosy jsou velice snadno specifikovatelné, stejně tak jako 

náklady na ni. 

Co se týče návratnosti této investice, tak by měla být velmi rychlá a dle 

uvedených nákladů a předpokládaných budoucích výnosů by se měla vrátit minimálně 

v prvním čtvrtletí po zavedení. 

Mezi další přínosy této práce a potažmo realizace, provozu elektronického 

obchodu firmy Musil můžeme zařadit i to, že je to další krok k rozšíření IT technologií 

ve firmě a tedy i příslib dalšího rozvoje a integrace IT do chodu firmy jako takové. 

V neposlední řadě lze považovat tuto práci za přínosnou v tom smyslu, že 

v podobném duchu a podmínkách může být použita i dalšími firmami při zavádění 

elektronického obchodu. 

 

Odhadovaný roční obrat firmy 4500000,00
Předpokládaný  obratu e-shopu 450000,00
Min. nutný denní obrat e-shopu 1233
Ø cena položky e-shopu 300
Počet nutných objednávek denně 4

 

Obrázek 4 - Předpokládaný obrat e-shopu 
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7 Závěr 

Prodej zboží přes internet je neustále na vzestupu. Se vzrůstajícím počtem uživatelů 

internetu přibývá i počet lidí, kteří nejen hledají informace o zboží a službách na síti, ale 

i nakupují prostřednictvím internetu. 

V mé diplomové práci jsem se zabýval problematikou elektronického obchodu, 

konkrétně jeho zavedení v malé firmě z oblasti kovárenství. V tomto oboru je stále ještě 

velký prostor, co se týče prodeje produktů koncovým zákazníkům. 

Teoretická část této práce je zaměřena na definování elektronického obchodu, 

jeho druhů a variant, stejně tak jako jeho pozici v elektronickém podnikání. Dále jsem 

v této části nastínil nejzákladnější technologie, na kterých dnešní internetové obchody 

stojí. 

V části analytické jsem zevrubně popsal firmu Musil a provedl analýzy vnitřního 

a vnějšího prostředí. Následně jsem využil empirických dat českého statistického úřadu 

pro popis širšího zákaznického potencionálu v České republice a zároveň získal cenná 

data o poměrech objednávek a využívání elektronického obchodu v tomto oboru. 

Na základě těchto dvou částí práce jsem ve vlastním návrhu řešení začal řešit 

způsob zavedení e-commerce v rámci firmy. Navrhl jsem podle mého nejvýhodnější 

řešení, co se týče domény, dále jsem pak rozhodl o formě hostingu, který bude 

z ostatních možných druhů nejvíce vhodný.  

Poté jsem se zaměřil na způsob pořízení samotné aplikace e-shopu, kdy po 

shrnutí různě velkých výhod, nevýhod a vlastností, zvítězila oproti ostatním variantám 

(vývoji vlastní aplikace, aplikace na klíč a jejím pronájmu) volba nákupu licence od 

specializované IT společnosti. 

Při výběru dané aplikace jsem z široké nabídky B2C řešení na trhu vybral tři, 

která jsem poté za pomoci fuzzy logiky porovnal. Stanovil jsem hlavní kritéria pro 

výběr, škálu jejich hodnocení a důležitost každého z nich. Z tohoto rozhodovacího 

procesu mi pak vzešlo nejvýhodnější možné řešení, tedy konkrétně elektronický obchod 

od firmy netdevelo s.r.o. – ShopSys, varianta ShopSys® PROFI. Tato aplikace je po 
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všech stránkách velice dobře a profesionálně propracovaná a i přes svoji relativně vyšší 

pořizovací cenu je skutečně dobrou volbou. 

V poslední části ekonomického zhodnocení jsem pak nastínil náklady spojené 

s pořízením a provozem elektronického obchodu a také jeho přínosy, jak finanční tak 

další, peněžně obtížně vyjádřitelné. 

Na závěr je třeba dodat, že e-commerce obecně je velká příležitost pro každou 

firmu z jakéhokoliv oboru, neboť počítačová gramotnost obyvatelstva se neustále 

zvyšuje a zvyšovat bude. S trendy, jakých jsme svědky za uplynulé roky je zřejmé, že 

obchody a nákupy uzavřené prostřednictvím internetu budou i nadále ukrajovat stále 

větší koláč z celkového objemu na trhu. 
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11 Přílohy 

11.1.1 Vlastnosti e-shopu Netshops 

11.1.1.1 Zákaznická část 

Zákaznická část obchodu je vždy, co se týče designu a mnohdy i funkcionality, 

vytvářena na přání zákazníka Samozřejmostí, je pokročilá SEO optimalizace, XHTML 

1.1 validní stránky a mnoho dalšího. 

11.1.1.1.1 Základní funkce 

• neomezený počet produktů v obchodě  

• neomezený počet oddělení a pododdělení v obchodě  

• produkt se může nacházet ve více odděleních zároveň 

• možnost nakupování jak registrovaných, tak neregistrovaných zákazníků  

• automaticky generované RSS soubory zvolených oddělení (akční zboží, 

výprodejové zboží)  

• automaticky generované RSS soubory z novinek nebo libovolných jiných 

textů v e-shopu  

• fulltextové vyhledávání zboží  

• vyhledávání zboží podle parametrů  

• nejprodávanější, nejnavštěvovanější naposledy editované zboží oddělení  

• zobrazení akčního, výprodejového, TOP zboží nebo speciálních nabídek 

na titulní stránce  

• zobrazení aktualit na úvodní stránce  

• možnost registrace k odběru e-mailového zpravodaje  

• možnost registrace k odběru novinek (zboží) v e-shopu  

• možnost stáhnutí ceníků zboží ve formátu PDF (zákazník si sám vybere, 

ze kterých oddělení chce ceník vygenerovat)  



 

 84 

11.1.1.1.2 SEO zákaznické části 

• URL adresa veškerých stránek v obchodě je tvořena přívětivou adresou  

o příklad URL oddělení: http://www.vasobchod.cz/dvd-prehravace/ 

o příklad URL produktu: http://www.vasobchod.cz/dvd-

prehravace/1-panasonic-s33e 

• unikátní titulky každé stránky  

o příklad titulku oddělení: DVD přehrávače - VášObchod.cz 

o příklad titulku produktu: Panasonic S33e – DVD Přehrávače – 

VášObchod.cz 

• vlastní klíčová slova a popis pro každé oddělení  

• vlastní klíčová slova a popis pro každý produkt  

• mapa stránek pro veškeré existující stránky v e-shopu  

• automaticky generované XML seznamy zboží  

11.1.1.1.3 Katalog produktů 

• procházení dle oddělení nebo výrobce  

• tabulkový nebo katalogový výpis zboží  

• možnost uživatelského nastavení počtu produktů na stránce  

• možnost uživatelského řazení dle ceny, názvu, výrobce, kódu 

• stránkování katalogu produktů  

• porovnávání produktů dle ceny a parametrů  

• filtr výrobců v rámci aktuálního výběru  

11.1.1.1.4 Detail produktu 

• automatický výpis parametrů produktu (technické informace)  

• možnost aktivace záložek (popis, parametry, fotografie, dotaz na 

prodavače apod.)  

• soubory ke stažení (uložené u produktu, oddělení nebo výrobce)  

• zobrazení souvisejícího zboží nebo příslušenství k produktu  
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• zobrazení všech produktů z aktuální sestavy (jedná-li se o sestavu)  

• zobrazení fotografií produktu s možností procházení všech fotografií  

• zobrazení až 4 typů cen produktu (doporučená, klasická, akční, 

výprodejová)  

• možnost stažení automaticky generovaného PDF katalogu produktu  

• zobrazení dostupnosti produktu případně jeho varianty  

• dotaz k produktu  

• odkaz na stránky výrobce  

• hlídač změny ceny produktu  

11.1.1.1.5 Uživatelská sekce 

• Editace všech registračních údajů  

• Seznam všech uskutečněných objednávek s detailními informacemi  

• Seznam všech reklamací s možností vložení nové reklamace  

• Upozornění e-mailem o změně stavu objednávky  

• On-line sledování zásilky  

11.1.1.2 Administrační část 

Administrační část je určena pouze oprávněným uživatelům a není přístupná 

zákazníkům. Veškerá práce administrátorů obchodu probíhá právě v této části. Od 

administrace oddělení, zboží, výrobců, dopravy a platby přes vyřizování objednávek a 

tisk faktur, až po rozesílání informačních zpráv na e-mail registrovaných zákazníků. 

Celkový přehled a popis funkcí administrační části obchodu je podrobně popsán 

níže.  

11.1.1.2.1 Základní funkčnost 

• uživatelsky přívětivé administrační prostředí  

• jednoduchý editor textů podobný Wordu pro editaci a tvorbu veškerých 

textů a popisů v obchodě  
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• rozšířený filtr a fulltextové vyhledávání produktů, zákazníků, výrobců, 

objednávek, reklamací, novinek, anket, reklam, statistik 

• možnost řazení výpisů dle libovolných atributů  

11.1.1.2.2 Objednávky 

• rozšířený filtr a fulltextové vyhledávání  

• přehledně členěné objednávky podle jejich stavu (přijaté, expedované, 

zaplacené, stornované)  

• on-line sledování zásilky  

• vystavování PDF proforma faktur s možností zaslání jako přílohy e-

mailem  

• vystavování PDF faktur - daňových dokladů  

• export objednávek do CSV (Excel) a XML (Money S3)  

• zasílání informačních e-mailů zákazníkům při změně stavu objednávky  

• IP hlídač  

o kontrola IP adresy objednavatele v databázi zakázaných nebo 

sledovaných IP adres  

o výpis objednávek ze stejné IP adresy  

o zaznamenávání IP adresy u všech objednávek  

• statistiky objednávek  

o grafické statistiky počtu objednávek za zvolené období  

o celková suma objednávek  

11.1.1.2.3 Zákazníci 

• rozšířený filtr a fulltextové vyhledávání  

• možnost editace veškerých zákaznických údajů  

• možnost vytvoření libovolného množství zákaznických skupin  

o nastavení slevy produktu pro každou zákaznickou skupinu a 

každý typ ceny (např. jiná sleva z akční ceny než z klasické ceny)  
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o nastavení slevy z objednávky pro každou zákaznickou skupinu v 

rámci určitého rozsahu celkové ceny objednávky (např. od 5.000 

- 10.000 Kč 5% sleva z ceny objednávky)  

• hromadné mazání a přesouvání zákazníků do jiných skupin  

• IP hlídač  

o kontrola IP adresy zákazníka v databázi zakázaných nebo 

sledovaných IP adres  

o výpis zákazníků ze stejné IP adresy  

o zaznamenávání všech IP adres zákazníků  

o nastavení individuálních slev pro každý typ ceny (klasická, akční, 

výprodejová)  

• seznam všech objednávek a reklamací zákazníka  

• export zákazníků do CSV (Excel, GLS Connect) a XML (Money S3)  

11.1.1.2.4 Doprava a platba 

• neomezený počet způsobů dopravy a platby  

• možnost nastavení ceny pro jednotlivé způsoby dopravy a platby zvlášť 

pro registrované i neregistrované zákazníky  

• možnost nastavení slevy z objednávky u všech typu dopravy a platby  

• možnost nastavení ceny dopravy a platby v závislosti na ceně objednávky  

• automatická zaslání PDF proforma faktury při platbě předem  

11.1.1.2.5 Oddělení 

• neomezený počet hlavních oddělení a pododdělení  

• libovolné uspořádání oddělení  

• neomezené množství variant a parametrů zboží definovaných pro každé 

hlavní oddělení  

• možnost tvorby speciálních oddělení (s novinkami, akčním nebo 

výprodejovým zbožím)  

• možnost popisu každého oddělení (včetně vkládání obrázků, flash apod.)  
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• statistiky návštěvností jednotlivých oddělení  

• nastavení recyklačních poplatků v rámci oddělení  

• neomezené množství souborů u každého oddělení (PDF, DOC apod.)  

• SEO optimalizace  

o klíčová slova a popis pro každé oddělení  

o popis každého oddělení  

11.1.1.2.6 Výrobci 

• rozšířený filtr a fulltextové vyhledávání  

• libovolné množství výrobců  

• nadpis a popis každého výrobce (včetně obrázků, flashe apod.)  

• internetová stránka výrobce  

• neomezené množství souborů u každého býrobce (katalogy PDF, DOC 

apod.)  

11.1.1.2.7 Menu & texty 

• vlastní navržení menu včetně jednotlivých položek menu  

• neomezené množství statických textů v obchodě  

• neomezené množství aktualizovaných textů v obchodě (novinky, 

speciální akce, reporty)  

• generování RSS souboru s aktualizovaných textů  

11.1.1.2.8 Produkty 

• rozšířený filtr a fulltextové vyhledávání  

• export produktů do PDF (seznam, ceník)  

• hromadné mazání, přesouvání, změna cen a vzorců  

• až 2 interní ceny (minimální, nákupní), 4 externí ceny (doporučená, 

klasická, akční, výprodejová) a nastavení recyklačního poplatku  

• možnost nastavení cen pomocí vzorců (např. cena bude vždy o 15% nižší 

než DC)  

http://www.netshops.cz/slovnik/seo/
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• libovolné množství fotografií, souborů ke každému produktu  

• hromadné nastavení parametrů a variant produktů u oddělení  

• snadná editace variant a parametrů produktu  

• možnost vytvoření neomezeného množství zástupců v jiných odděleních  

• možnost vytvářet individuální varianty u každého produktu  

• skladové zásoby zboží s možností přidávání zboží do skladu za různou 

nákupní cenu (automatické průměrování nákupní ceny)  

• jednosměrné (příslušenství) i obousměrné propojení zboží (související 

produkty)  

• možnost nastavení počtu dní do konce akce nebo doby platnosti novinky  

• nastavení dostupnost (automaticky podle stavu skladu, přednastavená, 

přesné datum)  

11.1.1.2.9 Ankety 

• rozšířený filtr a fulltextové vyhledávání  

• libovolné množství anket  

• libovolné množství anketních odpovědí  

• možnost výběru barvy hlasovacího proužku  

• procentuální i bodový typ anket  

• kontrola vícenásobného hlasování  

11.1.1.2.10 Reklamy 

• rozšířený filtr a fulltextové vyhledávání  

• libovolné množství reklamních bannerů  

• možnost určení místa zobrazení  

• možnost nastavení počtu zobrazení  

11.1.1.2.11 Reklamace 

• rozšířený filtr a fulltextové vyhledávání  

• jednotná správa všech reklamací  
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• komunikace se zákazníkem pomocí administračního rozhraní  

11.1.1.2.12 Statistiky 

• statistiky návštěvností a prodeje zboží  

• statistiky návštěvnosti oddělení  

• statistiky hledaných výrazů  

• grafické statistiky počtu objednávek za zvolené období  

• možnost napojení na libovolný externí program statistik (navrcholu.cz, 

toplist.cz)  

11.1.1.2.13 Databáze 

• kontrola konzistence databáze  

• individuální zálohování a obnova dat z databáze  

• oprava a optimalizace databáze  

11.1.1.2.14 E-mailové zprávy 

• rozšířený filtr a fulltextové vyhledávání  

• pohodlná tvorba e-mailových zpráv včetně obrázků  

• neomezené množství uložených e-mailových zpráv  

• možnost hromadného rozeslání všem zákazníkům nebo pouze určitým 

zákaznickým skupinám  

• administrace databáze uložených e-mailů  

11.1.1.2.15 Nastavení 

• obecné nastavení obchodu, informací o provozovateli  

• nastavení zakázaných a sledovaných IP adres  

• nastavení zobrazení jednotlivých modulů v zákaznické části  

• nastavení počtu produktů na úvodní stránce v rámci jednotlivých 

kategorií zboží (novinky, akce)  
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• rotace produktů na úvodní stránce  

• nastavení cen včetně pojmenování, zobrazování apod.  

• administrace správců včetně přidělování přístupových práv  

11.1.1.2.16 Další rozšiřující moduly (za příplatek) 

• Partnerský (affiliate) program  

• Platba SMSkou  

• Platba kreditními kartami (Visa, MasterCard)  

• Splátkový prodej (HomeCredit, Cetelem)  

• Bazar  

• Databáze herců  

• další (na dotaz)  

(12) 

11.1.2 Vlastnosti e-shopu Redenge - REDJET shop 

11.1.2.1.1 Zaměřeno na zákazníka 

• efektivní SEO optimalizace 

• formátovací editor textu, styl práce jako v MS Word 

• parametrické hledání 

• filtrace produktu: dle výrobce, atributu produktu 

• razení dle hodnocení, ceny, kódu a názvu 

• zobrazení podkategorií 

• ve středním pruhu 

• změna počtu produktu na stránce 

• porovnávání produktu 

• zboží, které si zakoupili ostatní zákazníci 

• možnost vložení produktu do zákaznického výběru 

• historie prohlíženého zboží 
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11.1.2.1.2 Zákazníci 

• seznam registrovaných zákazníku 

• první vstup, datum prvního vstupu 

• cenové úrovně uživatelů - 3 úrovně 

• zákaznický účet na webu 

• možnosti nákupu bez, i s registrací 

• možnost zaslání zapomenutého hesla k účtu 

• přehled objednávek v zákaznickém účtu 

• editace profilu zákazníkem 

• export údajů do CSV 

• záznam reakce na newslettery 

11.1.2.1.3 Úprava grafiky e-shopu 

• nastavení hlavičky e-shopu 

• nastavení loga 

• vložení ilustračního obrázku v hlavičce 

• nastavení barev systému 

11.1.2.1.4 Objednávky 

• seznam objednávek 

• tisk objednávek 

• editace došlé objednávky 

• nastavení vlastních stavu 

• objednávky 

• hromadná editace stavu 

• částečné expedice objednávek 

• monitoring příchodu zákazníka 

• monitoring klíčového slova 

• historie změn objednávky 
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• poznámky operátora 

11.1.2.1.5 Tiskové zprávy 

• krátké zprávy na úvodní stránce 

• export do RSS 

• volba počtu zpráv na HP 

• formátovací editor textu 

• úvodník s obrázkem 

11.1.2.1.6 Statické zprávy (redakční systém) 

• tvorba víceúrovňového menu 

• zařazení do menu 

• formátovací editor textu 

• SEO pro zprávy 

11.1.2.1.7 Kategorie (tvorba stromového menu) 

• možnost více tematických menu 

• neomezené množství podúrovní 

• prémium kategorie s obrázkem 

• editovatelný text ke každé kategorii 

• SEO ke kategorii 

• řazení kategorií 

11.1.2.1.8 Produktová karta 

• rozlišení karet služba, zboží 

• základní informace o produktu 

• atributy zboží (novinka, tip, výprodej atd.) 

• řazení do kategorie (i do více zároveň) 

• výrobce a dodavatel 
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• ceníková cena 

• autorský poplatek + elektroodpad 

• akční cena 

• různé ceny pro partnery 

• odběrná místa 

• rychlé přidávání variant 

• neomezené množství typu (barva, velikost atd.) 

• cena za příplatek varianty 

• obrázek varianty 

• jiný typ variant - navázané jako celé karty 

• balení produktu 

• více podobrázků 

• přiložené soubory ke zboží 

• příslušenství 

• rychlé přidávání parametru 

• zařazení do parametrického hledání 

• alternativní produkty 

• podrobný popis 

• rozšíření pro zbozi.cz a takeit.cz 

• nastavení dostupností zboží 

• import + export do CSV 

• klonování produktu 

• SEO ke zboží 

• moderovaná diskuze k produktům 

11.1.2.1.9 Promo bloky (banerové plochy) 

• vytváření vlastních mediálních ploch 

• možnost vkládání obrázku, fash, video, 

• textu pres editor 

• určení kategorií a místa zobrazení 
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• časové spouštění proma 

• zobrazení do POP UP okna 

11.1.2.1.10 Podpora prodeje (SEM) 

• založení vlastních anketních dotazníku 

• funkce výběru top produktu 

• kontakt na obchodníka 

• (tel, mail, ICQ, skype, dotazník) 

11.1.2.1.11 Nastavení doručení a plateb 

• nastavení zemí doručení 

• odběrná místa 

• nastavení způsobu doručení 

• ceny do různých oblastí 

• sledování zásilky na webu 

• platby převodem, dobírkou, paypal 

• kombinace doručení a plateb 

11.1.2.1.12 Mail centrum 

• vlastní sestavení e-mailu 

• personifikace emailu 

• měření odpovědí na e-mail 

• odesílání testovacího mailu 

11.1.2.1.13 Media centrum 

• hlasový doprovod při nákupu 

• seznam hlasových záznamu 

• možnost umístění záznamu 

• parametry přehrávání 
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• časový spouštěč 

11.1.2.1.14 Nastavení obchodu 

• nastavení profilu (země, domény, jazyky, meny) 

• číselník jednotek 

• možnost změny textových položek 

• územní celky 

• tvorba vlastních rewrite URL 

• XML feedy pro katalogy 

• nastavení rozměrů a kvality obrázku 

• nastavení povinných údajů v registraci 

• nastavení profilu e-shopu + domény 

(13) 

11.1.3 Vlastnosti e-shopu - ShopSys®E-shop 2 – ShopSys® Profi 

11.1.3.1 Administrační rozhraní (back-end) 

11.1.3.1.1 Systém a administrace 

• Bezpečnost -  s šifrovaným přenosem SSL 

• Administrace s udělením práv 

• WYSIWYG editor 

• Zkrácený výpis souvisejícího zboží.  

11.1.3.1.2 Objednávkový systém 

• Přidání objednávky v administraci 

• Tisk objednávek 

• Editovatelné stavy objednávek 

• Export objednávek 

• Editace objednávek 
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• Dopravy a platby 

11.1.3.1.3 Katalog zboží a cenotvorba 

• Varianty zboží 

• Vygenerování ceníku 

• Koeficienty oddělení 

• Minimální marže 

• Hromadné řazení do oddělení 

• Vodoznak v obrázcích 

• Export pro vyhledávače zboží 

• Soubory ke stažení 

• Monitoring skladových zásob 

• Sériová čísla 

• Recyklační poplatky 

• Autorské poplatky. 

• Parametry zboží 

• Odkazy 

• Oddělení 

• Minimální počet kusů 

• Galerie obrázků 

• Jednotky zboží 

• Dodatky ke zboží 

• Dávkový import zboží 

• Aliasy oddělení 

• Spárované zboží 

• Cenové skupiny 

• Alternativní zboží 

11.1.3.1.4 Redakční systém a nákupní prostředí 

• Akce na hlavní stránce 
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• Aktuality 

• Multifunkční menu s články 

• Megaakce 

• Dynamický strom oddělení 

• Download sekce 

• Dotaz na prodavače 

• Diskuze ke zboží 

• Ankety 

• Speciální přání 

• Podpora 

11.1.3.1.5 Internetový marketing a SEO 

• Věrnostní systém 

• Provizní systém 

• Statistiky 

• Slevové kupóny 

• SEO optimalizace pro vyhledávače 

• Odkud o nás víte 

• E-mailový zpravodaj 

• Šablony e-mailů 

• Databáze zákazníků 

11.1.3.2 Nákupní prostředí (front-end) 

• Množství panelů 

• Titulní strana 

• Přehledný výpis oddělení a detail zboží 

• Multifunkční menu s články 

• Výhody registrovaných 

• Snadné a rychlé nakupování 

(14) 
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