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Abstrakt 
 
 
 
Tato disertační práce pojednává o problematice elektronického obchodu s primárním 

zaměřením na zákazníky. Důvodem a cílem mé disertační práce je stále větší potřeba a 

vzrůstající požadavky na tvorbu elektronických obchodů. Výzkum, který byl proveden, 

dokazuje, že působnost elektronického obchodu má velký význam a bude mít stále větší 

potřebu budovat širší a rozvinutější sítě virtuálních obchodů. Ve své práci věnuji pozornost 

samotné problematice elektronického obchodu i problematice CRM. 

Cílem disertační práce je systémové vymezení nového modelu elektronického obchodu, 

metodika modelu nového směru elektronického obchodu, návrh vhodné metodiky pro nový 

směr elektronického obchodování a aplikace nové metodiky strategie a směry 

elektronického obchodování. Teoretické poznatky uvedené v této práci vycházejí ze zdrojů 

čerpaných od českých i zahraničních autorů. 

 

V mé práci jsou podrobně a detailně popsány jednotlivé kroky a výsledky z praktického 

průzkumu a doplňujících průzkumů. Je zde krátce pojednáno o vývoji elektronického 

obchodu, jeho fungování a doporučení jeho dalšího vývoje.  

Podkladem pro vypracování mé disertační práce bylo studium existujících informačních 

zdrojů a primární výzkum ve zkoumané společnosti s důležitým postavením na trhu. 

Práce bude sloužit pro vědu, pedagogické účely, jako příručka pro nově vznikající 

elektronické obchody a bude základem pro další výzkum a vědeckou práci v oblasti 

elektronického obchodu. 
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Abstrakt 

 
 
This PhD thesis deals with the issue of electronic commerce with a primary focus on 

customers. The reason and purpose of the doctoral thesis is a growing need and increasing 

requirements for the creation of electronic transactions. Research has been conducted, 

showing that the scope of electronic commerce is of great importance and will increasingly 

need to build a broader and more developed network of virtual stores. In the work attention 

is paid to the very issue of e-commerce and CRM issues. 

The objectives of thesis are: to define a new model system of electronic commerce, the 

methodology of the new direction of the electronic business, to propose an appropriate 

methodology for the new direction of e-commerce and application of new methodologies 

and strategies of e-commerce trends. Theoretical knowledge in the work is based on 

various sources by both Czech and foreign authors. 

 

In this work are described in detail the steps and results of practical research and 

exploration. There are discussed the development and operation of e-commerce, and 

recommendations for the future are suggested. The basis for the development of the 

doctoral thesis was a study of existing literature, and primary research in a company with 

an important position in the market.  

The work is aimed to serve science, educational purposes in education and as a handbook 

for the emerging e-commerce, and is the basis for further research and scientific work in 

the field of electronic commerce. 
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Úvod 
 

Elektronické obchodování (e-commerce) je relativně mladou a novou oblastí obchodování 

nejen ve světě, ale i v České republice, která je současné generaci předložena. 

V budoucnosti lze předpokládat, že se stane běžnou součástí každodenního života. Lidé 

současného světa hledají něco nového, vzrušujícího, co je přiměje žít lépe a pohodlněji, co 

jim dovolí poznávat a využívat nejširších poznatků a objevů, které současná doba nabízí. 

Očekávají, že technický pokrok jim ušetří čas, práci, ale i finanční prostředky. 

 

Pro svoji budoucí disertační práci jsem si zvolila (dané) téma (a to) elektronické 

obchodování proto, abych mohla navrhnout takové změny, které povedou k optimalizaci 

elektronického obchodu a všeho, co s tím souvisí. Takové změny, které budou odolné vůči 

soupeřům a připravené na konkurenci, budou nabízet nespočetnou řadu přínosů, jak řešit 

požadavky, jak získat důvěru a spokojenost zákazníků.  Na základě toho dojde i k nárůstu 

objemu produkce, zvyšování potenciálu, úspoře nákladů a neustálému lidskému rozvoji. 

Daná problematika je zajímavé a denně skloňované téma, které otevírá dveře budoucnosti 

všemu, co umožňuje spojení a propojení obchodování mezi různými národy, státy, 

světadíly a kulturami. Dané téma bude o to zajímavější, pokud primární problematika bude 

centralizována a zaměřena na zákazníka, coby hnací silu fungování elektronického 

obchodu. 
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1. Systémové vymezení problému 

 
Strategie internetového obchodu zaměřeného primárně na koncového zákazníka se zakládá 

na myšlence, že základem budou vždy veškeré potřeby, přání a představy zákazníka, které 

jsou alfou a omegou pro dynamicky fungující nákupní tržiště.  Na jednotlivé kroky a 

činnosti lze nahlížet jako na samotné dílčí a navazující procesy, které udávají tempo 

k fungování obchodu, bez zbytečných nákladů a časového prodlení jak pro zákazníka, tak i 

pro výrobce.  Daná strategie bude navržena takovým způsobem, aby byla neustále 

připravena na veškeré myšlenky a požadavky konečných klientů a obratem je 

uspokojovala. Jednotlivé procesy se budou průběžně archivovat a zkoumat, tak aby se dalo 

vyhodnotit, co přinesla tato strategie z pohledu nákladovosti a využitelnosti. Poté bude 

možné definovat, jaké budou náklady na činnosti, jako je například získání nového 

zákazníka a celkové náklady na určitou zakázku. V současné době je klient již přehlcen 

nabídkami zboží a služeb, poutači a reklamami, kterými sám musí procházet, hledat je, 

přemýšlet o nich a také se jim přizpůsobovat.  Strategie, jejíž hnací silou je právě klient, 

povede k tomu, že si zákazník sám nadiktuje a definuje požadavky, které budou 

zrealizovány a splněny k jeho plné spokojenosti.  
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2. Cíl práce 
 
Hlavním cílem disertační práce bude vytvoření nové strategie elektronického obchodu 

firmy zaměřené na požadavky koncových zákazníků. Při tvorbě bude kladen velký důraz 

na zachování silných stránek běžných a již fungujících elektronických obchodů firem. 

Bude také nutné zjistit nedostatky a příčiny, které se budou vyskytovat v důsledku 

fungování dané strategie. Navrhnu takové změny a opatření, které povedou k zrealizování 

dané myšlenky pro široké spektrum skupiny provozovatelů daného druhu obchodování.  

V průběhu řešení hlavního cíle bude nezbytností věnovat značnou pozornost i dalším 

cílům, které pomohou k úspěšnému splnění hlavního cíle. Jsou jimi: 

 

• Systémové vymezení modelu strategie elektronického obchodu firmy. 

• Metodika modelu nového směru elektronického obchodování.  

• Návrh vhodné metodiky pro nový směr elektronického obchodování. 

• Aplikace nové metodiky strategie a směry elektronického podnikání. 
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3. Informační zdroj 

Zkoumaná problematika je oblastí ne příliš probádanou, a proto došlo k využití co 

nejširšího okruhu dostupných informačních zdrojů. Vedle publikovaných zdrojů, knih, 

tisku a firemních materiálů, byly sledovány také zdroje elektronické, neboť právě dané 

zdroje jsou schopny pružně reagovat na dynamické změny, které v této oblasti probíhají.  

 

3.1. Písemné zdroje publikované 

Písemné publikované zdroje patří mezi neopomenutelné základy informací, které poskytují 

komplexnější pohled na řešení předmětného problému. 

3.2. Knihy 

Do kategorie Knihy zařazujeme takové zdroje, které se vyznačují především svojí 

uceleností a jednotností poskytovaných informací, komplexněji řeší problémy a vždy jsou 

věrohodné. 

3.3. Tisk 

Do kategorie Tisk se řadí veškeré odborné časopisy a tisk (denní či periodický), které 

přinášení široké veřejnosti aktuální informace ke zkoumané problematice, které se dějí na 

poli problematiky elektronického obchodu. 

 

3.4. Firemní materiály 

- Technické odborné semináře a konference – pomáhají jednotlivcům, ale i 

skupinám prodiskutovat získané a nabyté vědomosti i znalosti. Dovolují všem 

účastníkům společnou konzultaci dané problematiky. Do dané kategorie se dají 

zařadit veškerá školení, odborné semináře, konference či veletrhy. Mezi 

nejrozsáhlejší patří: u nás každoročně pořádaný Mezinárodní veletrh informačních 

a komunikačních technologií INVEX v Brně, či CeBIT v Hannoveru, který patří 

k předním, největším a nejprestižnějším výstavám v oblasti IT a telekomunikačních 

řešení a určuje směry a vize vývoje IT vždy na několik let dopředu.  
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- Specializované semináře a konference s problematikou chovatelských potřeb - 

mezi specializovanými na prezentaci chovatelských potřeb a problematiky ohledně 

chovu zvířat, je nutné jednoznačně zmínit každoročně pořádaný veletrh VetFair 

v Hradci Králové, jehož součástí jsou semináře zaměřené na tématiku malých a 

velkých zvířat, jejich výživy a nemocí. K dalším patří různé semináře organizované 

Českou asociací veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ), semináře 

organizované Komorou veterinárních lékařů (KVL), popřípadě semináře 

organizované dovozci či výrobci chovatelských potřeb, veterinárních léčiv a krmiv. 

 

- Ostatní zdroje informací – Mezi ostatní zdroje informací patří informace, články a 

interní zdroje firmy MVDr. Ivo Dupal – SANVET. 

 

3.5. Sborníky a jiné neperiodické publikace 

Do této kategorie řadíme takové zdroje, které přispívají k bádání, diskutování témat a 

problematik s ne vždy periodickou opakovatelností publikace. 

 
 

3.6. Internetové adresy 

 
• Webové stránky organizací a firem – k využití podkladů z www stránek firem: 

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) www.apek.cz, ČSÚ (Český statistický 

úřad), www.czso.cz, Czech Trade, Česká agentura na podporu obchodu 

www.czechtrade.cz a mnoho dalších. 

 

3.7. Seznam knihoven 

 
- Národní knihovna České republiky. Dostupné z: http://www.nkp.cz. 

- Síť knihoven a studoven VŠE. Dostupné z: http://library.vse.cz. 

- Knihovna Masarykovy univerzity v Brně. Dostupné z: http://www.library.muni.cz. 

 - KnihovnaUniverzityv HradciKrálové.Dostupnéz:http://www.uhk.cz/?nabidka=knihovna. 

- Knihovny ČVUT. Dostupné z: http://knihovny.cvut.cz/index.html. 
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4. Teoretická východiska práce 

 

4.1. Pojmový aparát 

 
Strategie elektronického obchodu  

 

Podporuje jak nadřazenou obchodní strategii, tak i všechny ostatní funkční strategie tak, 

aby integrujícím směrem naplňovala dílčí strategické cíle souvisejících funkčních strategií 

(6). Strategie vyjadřuje základní představy o tom, jakými způsoby budou vytyčené 

strategické cíle elektronického obchodu naplněny. Jedná se o množinu dlouhodobých cílů a 

cest jejich realizace. Rozhodování o strategických cílech elektronického obchodu je 

ovlivňováno: 

• Prostředním, v němž firma působí.  

• Očekáváním důležitých „stakeholders“ působících v okolí firmy. 

• Objemem dostupných výrobních faktorů (obsáhnutím informačních zdrojů a jejich 

spojením). 

• Schopnostmi manažerů.  

• Znalostí dynamiky vývoje firmy (extrapolace vývojových trendů a predikce 

datového obsáhnutí této strategie firmy). 

 

Strategické obchodní jednotky elektronického obchodu – sehrávají významné místo 

v daném druhu obchodu vymezené svým organizačním uspořádáním a strategicko-

marketingovým posláním (6). 

 

Rámcové kroky strategické analýzy elektronického obchodu (6) 

• Analýza a výběr trhu – důkladnost analyzování cílového trhu. 

• Struktura elektronického obchodu – nutnost řádné a správné výstavby struktury. 

 
Internetový obchod - E-commerce 
 

Elektronickým obchodem je nazývána taková realizace obchodních procesů a transakcí, 

která je uskutečněna s využitím elektronických komunikačních prostředků. V současné 

době se jedná o komunikaci prostřednictvím internetu. 
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Elektronické podnikání – E-business 
 

E-business lze definovat jako: „Sérii procesů, sledujících konkrétní cíl, zahrnujících více 

než jeden subjekt a realizovaných elektronickými prostředky (32).“ 

 Elektronické podnikání (E-Business) je tvořeno elektronickým obchodem, jehož součástí 

je internetový obchod. Elektronický obchod (E-Commerce) je součástí širší oblasti 

elektronického podnikání (E-Business), který představuje využití elektronických 

komunikačních prostředků ve všech aspektech podnikatelské činnosti. E-commerce – 

zahrnuje prodejní a nákupní procesy s využitím elektronické komunikace, zejména 

internetu. Součástí e-commerce je e-marketing (elektronický marketing) a e-pruchasing 

(elektronické nákupy). E-marketing je prodejní stránkou e-commerce. Skládá se 

z komunikace, podpory prodeje a vlastního prodeje zboží a služeb prostřednictví internetu. 

E-markets – jsou virtuální místa, kde prodejci nabízejí své výrobky a služby, zákazníci 

hledají informace a zajišťují uspokojování svých potřeb. 

 

I-commerce 
 

Takto se označuje forma obchodního styku, kdy se celá obchodní transakce odehrává 

prostřednictvím internetu. Zákazník si vybere zboží na stránkách obchodu a ihned si je 

koupí a zaplatí. Všechny tři fáze – výběr, nákup a platba – se obvykle odehrávají bez 

jediného přímého kontaktu s prodejcem. „Některé definice označují za internetový obchod 

pouhý výběr zboží a zaslání objednávky prostřednictvím internetu.“ (46) 

 

Ostatní pojmy 
 

V dané oblasti existuje široká řada dalších pojmů, které jsou si velmi podobné a liší se 

například jen změnou jádra slova nebo změnou prefix pojmu (např. „e-“), čímž dojde 

k tomu, že se význam slova upřesní či naopak zobecní.  
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Dle ÚVIS lze význam jednotlivých prefixů vyjádřit následovně (46): 

Tabulka 1: Význam jednotlivých prefixů 

 

e elektronickými prostředky 

i prostřednictvím internetu 

m prostřednictvím mobilních technologií 

web prostřednictvím internetových stránek (www) 

on-line komunikace probíhající na vstupech i výstupech v reálném čase 

Zdroj: PETERKA, J. Terminologie elektronického obchodování 

 

 

 

Elektronický obchod pokrývá oblasti (6):  

 

B2B – elektronický obchod business to business, zahrnující transakce a obchodní 

aktivity mezi firmami. 

B2C – elektronický obchod business to consumer – představuje oblast prodeje 

koncovým zákazníkům. 

C2C – elektronický obchod consumer to consumer – představuje oblast, do které 

patří například transakce uskutečněné prostřednictvím on-line aukčních serverů a 

internetové inzerce. 

B2P – elektronický obchod business to partner – pro oblast vztahů s ostatními, 

nikoliv obchodními partnery. 

B2E – elektronický obchod business to employee – pro oblast vztahů se 

zaměstnanci. 

B2A – elektronický obchod business to authority – pro oblast vztahů se státem a 

státními institucemi. Tyto oblasti jsou podobně jako B2B a B2C součástí oblasti 

elektronického podnikání. 
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4.2. Výhody a nevýhody e-commerce 

 

Současné obchodování e-commerce zahrnuje jak výhody (kterých je více), tak i nevýhody. 

Níže jsou uvedeny některé z hlavních výhod a nevýhod.  

 

a) Výhody (46) 

• Minimální náklady na zahájení podnikání. 

• Automatizace procesů. 

• Odstranění/snížení chybovosti procesů. 

• Nový distribuční kanál. 

• Snížení nákladů na reklamu a marketing. 

• Detailní zpětná vazba na marketingové kampaně. 

• Možnost získání nových zákazníků. 

• Snížení nákladů na prodej zboží. 

• Zlepšení a zrychlení komunikace se zákazníkem. 

• Zlepšení image společnosti. 

 

 

b) Nevýhody (46) 

• Neznalost/nezralost trhu pro danou službu. 

• Zneužití vystavených dat na internetu. 

• Nebezpeční krádeže myšlenek. 

• Slabá právní ochrana. 

 
 

4.2.1. Závěr k  výhodám i nevýhodám e-commerce 
 
Souhrn výhod a nevýhod e-commerce vytyčených v kapitole 4.2 nutí k zamyšlení, zda-li je 

opravdu tak výhodné zrealizovat elektronický obchod pro firmu. Již na první pohled je 

zřejmé a patrné, že převaha výhod oproti nevýhodám je 10:4. Kurz pozitiv k negativům 

jednoznačně vede k úvaze, že je chytré a rozumné zrealizovat daný druh obchodu. I přes 

výčet kladů, kterými jsou snížení nákladů, získání nových distribučních kanálů, zpětné 

marketingové vazby, zlepšení komunikace či snad vylepšení image firmy, se stále 
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vyskytuje negativní postoj k e-commerce, ke kterému patří nebezpečí odcizení myšlenek, 

neznalost trhu či snad zneužití dat a nedostatečná právní ochrana. Dnešní doba a poměry 

v obchodu (v jakémkoliv) se vyvíjí velice rychle a pružně, proto lze očekávat, že do 

budoucna bude prudce oslabovat skupina minusové stránky e-commerce a skupina kladů 

se rozšíří o další články. 

 
 

4.3. Strategie elektronického obchodu firmy 

 

4.3.1. Podniková strategie společnosti 

 

Každá aktivita společnosti následuje teorii podnikání, což označuje řádně promyšlený 

soubor předpokladů týkajících se oboru působení, druhů zákazníků, cílů a očekávání 

organizace. POSLÁNÍ organizace vystihuje ve stručnosti � proč organizace existuje a 

čím se zabývá. Nastiňuje zásadní, jedinečný záměr organizace, a to stručným popsáním co 

organizace dělá a pro koho danou činnost dělá. Popis jak  bude organizace dosahovat 

svého účelu existence a svého poslání, které má být originální a odlišovat se od konkurentů 

a podobných organizací, je vyjádřením podnikové strategie. (5) 

Samotná formulace podnikové strategie vychází z představy, jakým směrem by se měla 

organizace ubírat, jaké má míst podnik místo na trhu, jaké má k dispozici zdroje a 

technologie. Tento návrh není rutinní záležitostí, nýbrž je nutné jej neustále 

přehodnocovat, adaptovat současnému reálnému světu a řešit jej novými, ještě neotřelými 

způsoby. (5)  

Rozdílné pohledy různých autorů se však vždy ve své podstatě shodují. Dle Planta (39) je 

strategie formulce cílů, které, jsou-li efektivně realizovány, dosáhnou vize stanoveného 

managementu. Racine uvádí (39), že strategie je transformace vize ve skutečnosti a 

Voříšek udává, že strategie dává smysl a cíl všem podnikovým aktivitám (51). Veškeří 

jmenovaní autoři a jejich definice strategie se shodují v tom, že podniková strategie musí 

být nejen formulována, ale také účinně prosazována. Ovšem, sama existence podnikové 

strategie a její prosazování managementu nejsou automatickými zárukami úspěchu. 

Následující otázkou je to, jak je strategie nastíněna, jak je prosazována a jak je 

akceptována zaměstnanci.  
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Strategii lze definovat jako cestu zrealizování cíle a způsob, jak ho bude dosaženo 

prostřednictvím navzájem působících systémů, která je založena na dílčích a vzájemně 

propojených strategiích, a to na strategické, taktické a operativní strategii. Strategii je 

možné definovat (6) pomocí osmi znaků, kdy strategie: 

• Míří do vzdálenější budoucnosti. 

• Měla by firmě zajistit specifickou konkurenční výhodu. 

• Určuje především základní parametry podnikání, soubor výrobků, služeb, objem 
výroby, trhy atd. 

• Měla by sledovat dosažení souladu mezi aktivitami firmy a jejím prostředím. 

• Má stavět na klíčových zdrojích a schopnostech firmy. 

• Měla by vymezovat základní způsoby zajištění zdrojů potřebných pro její realizaci. 

• Zásadním způsobem určuje úkoly taktické a operativní úrovně řízení. 

• Zohledňuje i firemní hodnoty, očekávání stakeholders a firemní kulturu. 

 

 

4.3.2. Materiály pro hlediska strategických analýz  

 

4.3.2.1. Analýzy SWOT 
 

Praxe zahrnuje širokou řadu metod a postupů, jak si pomáhat při návrhu podnikové 

strategii. Nejčastěji používaným nástrojem je analýza SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity, Threats), ve které organizace: 

• Analyzuje své okolí a zdroje.  

• Slabé a silné stránky svého podnikání. 

• Vhodné příležitosti. 

• Možná ohrožení svými konkurenty a okolím. 
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Obrázek 1: Analýzy SWOT (38) 

 

Silné stránky organizace/Strength/     

S 
Slabé stránky organizace/Weakness/                   

W 

Příležitosti organizace/Opportunity/               
O 

Hrozby organizace /Threats /                                                   
T 

Zdroje: Porter, ME Competitive advantage 

 

 

 

 

 

4.3.2.2. Porterův model konkurenční strategie 
 

Pro určení hrozeb se také značně často používá Porterův model. Cílem každé podnikové 

strategie je, aby obstála v konkurenčním prostředí. K tomu je však zapotřebí dobrá znalost 

právě daného konkurenčního prostředí (49). V praxi je nejpoužívanější Poterův model 

konkurenčního boje, který identifikuje 5 hlavních faktorů určených pro sledování 

konkurentů. Model popisuje firmu jako tzv. souhrn strategických činností adaptujících se 

v daném tržním prostředí, který hledá výhodnou pozici na trhu. 
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Obrázek 2: Porterův model 5 faktorů konkurenčního zápasu 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PORTER, ME. Competitive advantage 

 

Vhodně navržená podniková strategie musí umět efektivně využít veškeré zdroje (např. 

surovinové, finanční, znalostní, lidské, atd.). Hlavním směrem dosažení dané strategie je se 

odlišit od konkurence (kvalitou, cenou, marketingovým zadáním, službou, partnerství 

s jinou organizací, inovací a atd.).  
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4.3.2.3. Strategická analýza vycházející ze zdrojů firmy 
 

RBT (Resource Based Theory) nebo-li tzv. teorie zdrojů vychází z předpokladu, že 

podnikové zdroje přispívají k dosažení konkurenční výhody, respektive ze způsobilosti 

organizace (pravomoci) tyto zdroje používat a mobilizovat, přispívá k vytváření hodnot a 

konkurenceschopnosti. Teorie je podporována velkou řadu empirických studií v odborné 

literatuře např. i Martisonsonem. (33).  

 

Do klíčových zdrojů organizace  (WADE) patří veškerá aktivita a také schopnosti, které 

jsou dostupné a potřebné pro detekci a odpověď na příležitosti a hrozby trhu. Zdroje jsou 

tvořeny: 

- Finanční zdroje. 

- Hmotná aktivita firmy. 

- Lidské zdroje /znalosti manažerů, dovednosti, popř. know-how/. 

- Organizační zdroje (i dodavatelé a zákazníci). 

 

Dle Rangone (40) a Pepparda (35) je trvalá konkurenční výhoda založena na 3 hlavních 

strategických kompetencích organizace: 

- Inovaci (pružně reagovat na požadavky odběratelů a 

zákazníků, umět vyvinout nové výrobky a procesy). 

- Výrobě (dovednost umění vyrábět a dodávat výrobky 

zákazníkům na základě jejich požadavků /kvalitě, 

včasnosti, přijatelných nákladech/). 

- Marketingu (umění prodat své výrobky). 

Z pohledu praxe můžeme najít mnoho příkladů, kdy strategie organizace je zaměřena 

pouze na jednu či na všechny tři kompetence. 
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Obrázek 3: Strom zdrojů organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: RANGONE, A.- A Ressource – Based Approach to Strategy Analysis in SME. In Small Business Economic 

 

Z obrázku vyplývá, že všechny tři základní schopnosti organizace (inovace, výroba, 

marketing) jsou ve vzájemném vztahu. Je tedy zřejmé, že konkurenční výhoda je závislá na 

důležitých zdrojích, které má organizace, na jejich správné kombinaci a také na jejich 

vzájemném propojení s podnikovou strategií firmy. Model na výše uvedeném obrázku se 
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však nezabývá tím, jakým způsobem organizace využije svoji konkurenční výhodu na trhu 

a jakým způsobem navýší svůj zisk.  

Zvolení té správné strategie znamená vytyčení hlavních a základních způsobů dosažení 

strategických cílů firmy. Začátek je směrován na uvědomění si stávajícího postavení firmy 

v konkurenčním prostředí a na sledování celkových možností jejího možného rozvoje 

vzhledem k dostupným zdrojům.  Z toho důvodu musí postup strategické analýzy a také 

návrh podnikové strategie v jakékoliv organizaci zahrnovat body: 

- Definování podnikatelského strategického záměru a klíčové 

podnikatelské aktivity (tzn. zaměření se na všechny či jen na jednu 

konkurenční výhodu). 

- Identifikování podnikatelských zdrojů majících vliv na klíčové 

podnikatelské aktivity (stanovit si procesní přístup, jeho analýzu, 

přehodnocení každé klíčové aktivity). 

- Hodnocení strategické důležitosti pramenů z pohledu diferenciace 

konkurentů, případné možnosti nahrazení pramenů, trvání zdrojů, 

příhodnosti využití konkurenční plusy zdrojů a potenciálnosti 

substituce konkurentů).  

- Hodnocení strategické konzistence pramenů a jejich vliv na dosažení 

podnikatelské strategie (stanovení priority pramenů a klíčových 

aktivit, určení odpadu každého zdroje na klíčovou aktivitu a 

vzájemnou integraci). 

- Navržení přiměřené strategie. 

Na daný návrh se napojuje stanovení dílčích strategií (jako jsou: finanční, obchodní, 

marketingová, informační výrobní, personální, atd.), které vycházejí ze stanovené celkové 

celopodnikové strategie.  

Na důležité a přitom částečně zvláštní postavení informační strategie (takové, kde je 

dlouhodobý rozvoj ICT v návaznosti na podnikatelské a strategické záměry v organizaci, 

docílení vyšší kvality ICT v disponibilitě, úrovni poskytovaných služeb, funkcionalitě) 

upozorňuje (51). Podstatné je, aby informační strategie podporovala nejen všechny dílčí 
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strategie, ale stejně tak i celkovou podnikovou strategii.  I strategie zabývající se řízením 

má odlišné postavení, protože zvláště znalosti jsou nezbytné pro formulaci celkové 

podnikové strategie.  

Níže uvedený model, autorů Spanouse a Lioukase (44), poukazuje na vztahy a vazby mezi 

singulárními zdroji a konkurenčním působením prostředí organizace a současně také 

sjednocuje Porterův model s teorií zdrojů. 

Obrázek 4: Integrovaný model konkurenční strategie a pohledu zaměřeného na zdroje 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SPANOUS, YE., LIOUKAS, S. An examination into the causa logic of rent generation: contrasting Proter 

competitive strategy framework and ressource – based perspective 
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Model ukazuje vztah mezi podnikovou strategií a zdroji, mezi podnikovou strategií a 

konkurenčním prostředí z hlediska zisku a prodeje. Z modelu je možné získat 3 druhy 

vztahů, které mají vliv na zisk firmy: 

1. Souvislost, která má přímý strategický vliv /šipka číslo 3/ na výkonnost firmy. 

2. Souvislost oboru a odvětví /šipka 1/  na celopodnikovou výkonnost, reakcí 

společnosti na konkurenční prostředí /souvislost číslo 2/. Na straně druhé i 

konkurenční prostředí působeni na strategii firmy /souvislost číslo 1/. Můžeme zde 

však najít i vedlejší vliv /dvojitá šipka mezi čísly 1 a 2/, který je kombinací mezi 

hledáním pozice firmy v konkurenčním prostředí a vlivem konkurenčních sil. 

3. Dalším druhem souvislosti je fakt, který vychází z přístupu, který je zaměřený na 

zdroji firmy. Šipka číslo 4 ukazuje na přímý vliv mezi výkonností a aktivitami 

firmy. Tento vliv je označován jako vliv efektivnosti. Souvislost /šipka číslo 5/ 

poukazuje na vliv podnikových aktivit na strategii. Mimo jiné zde také existuje 

vedlejší souvislost /dvojitá šipka mezi vtahy čísly 3 a 5/, jenž představuje kapacitu 

podniku přizpůsobovat svou podnikovou strategii na změny svých dostupných 

zdrojů. 

 

4.3.3. Informační strategie 

 

Význam ICT ve firmách má stále větší a větší váhu, neboť je v současné době uznávána 

jako důležitý, ale bohužel ne vždy zcela využívaný zdroj konkurenčních plusů. Velice 

často se pozornost managementu soustřeďuje na aktivity a dovednosti uvnitř firmy, to tedy 

znamená na interní funkce ICT. Pohled zevnitř je však krátkozraký, omezující a 

potenciálně nefunkční, protože se nezabývá nově vznikajícími trendy propojování 

informačních systémů s klienty a dodavateli. Informační i komunikační technologie však 

podporují kvalitnější a lepší služby i produkty, než ty, které má konkurence (strategie 

odlišení), šetří výrobní náklady (strategie nákladů) a zdokonalují současnou výměnu 

informací organizace s klienty a dodavateli (18). 
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Níže uvedený obrázek zachycuje model, který popisuje 3 typy vzájemných vztahů (vliv 

podnikové strategie, vztah odvětví a vliv aktivit na výkonnost organizace), jež přímo 

působí výkonnost: 

1. Vztah číslo 1 je tvořen mezi podnikovou strategií, která je podporovaná 

podnikovými aktivitami kolektivně s informačními a komunikačními 

technologiemi a tržní výkonnosti (šipka číslo 3). 

2. Vztah číslo 2 je realizace mezi podnikovou strategií podporovanou ICT a jejím 

vlivem na odvětví nebo obor (šipka číslo 1) a také vztahem mezi tímto 

konkurenčním prostředím ovlivňujícím výkonnost organizace (šipka číslo 2). Je zde 

také ukázán nepřímý vliv (dvojitá šipka mezi čísly 1 a 2) podnikové strategie 

podpořené ICT a tržní výkonností, což je výsledkem spolupůsobení vztahu mezi 

tlaky odvětví a tržní výkonnosti. 

3. Vztah číslo 3 v níže uvedeném modelu je mezi podnikovou strategií a podporou 

podnikových zdrojů informačních a komunikačními technologiemi, díky kterým 

může organizace rychleji a efektivněji dosáhnout strategických cílů (vztah číslo 5).  

V okamžiku, že je informačními technologiemi podporována i organizační 

struktura, technologické a marketingové podnikové zdroje, pak podniková strategie 

umožňuje lepší využití diferenciace a úspor nákladů. Mezi vztahy číslo 3 a 5 

(dvojitá šipka) je patrný nepřímý vliv podnikových aktivit na výkonnost.  
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Obrázek 5:  Integrovaný model vlivu ICT na podnikovou výkonnost 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: RIVARD, S., RAYMOND, L., VERREALUT, D. Resource-based view and competitive strategy. 
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způsobů podnikání v rámci dostupných zdrojů a kompetencí organizace s podnikovou 

strategií. Z náhledu, který vychází z podnikové strategie, to tedy znamená, že ICT strategie 

ji plně podporuje (např. diferenciace služeb a výrobků, snižování výrobních nákladů). Na 

nižší operační úrovni je další integrace, kde se prezentuje schopnost ICT podporovat 

podnikovou infrastrukturu. Z hlediska zdrojů by tak ICT strategie měla napomáhat a 

rozlišovat všechna podniková aktiva (nehmotná i hmotná). 

Vztah podnikové a informační strategie, podnikových procesů a organizační infrastruktury 

zobrazuje, níže uvedený obrázek, který ukazuje způsoby začlenění podnikové strategie do 

firmy směrem k zákazníkům a dodavatelům.  Zachycuje dva způsoby integrace informační 

strategie (z hlediska podnikových zdrojů a okolí konkurence). 

 

Obrázek 6: Vzájemný vztah podnikové a informační strategie 
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Zdroje: RIVARD, S., RAYMOND, L., VERREALUT, D. Resource-based view and competitive strategy. 
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Správné a efektivní stanovení strategických cílů organizace a definice způsobů jejich 

dosažení velmi často pomáhá v organizaci odhalit ještě celou řadu dalších problémů, které 

se na počátku hledání podnikové strategie nezdály velmi podstatné (nedostatečné znalosti, 

deficit lidských zdrojů, špatná či nedostatečná komunikace pracovníků, nevhodné 

marketingové strategie a atd.). Výše uvedené modely mohou napomoci tomu, aby žádná 

oblast neunikla pozornosti. 

 

4.3.4. Informační strategie a firemní procesy 

 
 
Schopnost řízení a zvládnutí změn napříč celou firmou je významným faktorem, který 

ovlivňuje úspěšnost podnikatelských subjektů v současném komerčním podnikatelském 

prostředí. Změny, které jsou vyvolány pružnými přeměnami vnějších faktorů působících na 

podnikatelské prostředí, vystupují z požadavků na inovační změny a uvádění nových 

produktů a služeb na trh nebo automatizaci stávajících pracovních aktivit a postupů ve 

firmě. Aby došlo k realizaci takovýchto změn, je třeba upravit stanovisko pohledu na 

vnímání společnosti jako subjektu a zaměřit se na procesní pohled, který každou firmu 

vnímá jako soubor obchodních či výrobních procesů, které překračují jednotlivé divize ve 

firmě a dodávají své výstupy zákazníkovi (internímu i koncovému). 

Velká změna organizační struktury je vyžadována tehdy, jestliže je úvaha, potřeba či 

nutnost převést společnosti z klasického úkolového řízení na procesní řízení. Jednotlivé 

procesy je nutno propojit se strategickými cíli organizace a plně sledovat plnění 

strategických cílů na základě stanovených metrik. Procesní přístup k vedení organizace je 

podstatou úspěšnosti všech podnikatelských subjektů naplňujících společně se všemi 

zaměstnanci podnikatelskou vizi. Díky tomu je možné se velice často setkávat v poslední 

době se snahou podniků o transformaci vykonávaných činností v souladu s principy 

procesního řízení. Daný procesní model sleduje jednotlivé funkce a procesy na sebe 

navazující, ale vzájemně se podporující.  Sleduje, zda-li daný procesní model má 

potřebnou informační podporu. Veškeré procesy ve firmě, ať se jedná o rozhodující nebo 

pomocné, jsou závislé na datech. Prvním krokem procesního modelu firmy je uplatnění 

metod procesního řízení. Z toho důvodů je nepostradatelné, aby došlo k zmapování, 

definování a popsání všech procesů.  



31 
 

Procesní pohled pozoruje všechny podpůrné a klíčové procesy organizace a dává odpovědi 

na otázky: 

 

Obrázek 7: Klíčové otázky pro procesní pohled 

 
 

PROČ? 
pohled na strategii organizace, zahrnuje příležitosti, cíle, identifikuje 
problémy 

CO? 
popis informací a dat důležitých pro obchodní a pracovní postupy, 
návaznost na informační systémy 

JAK? definuje vykonávané činnosti v organizaci 

KDY? kdy a za jakých pravidel spolu jednotlivé články organizace komunikují 

KDO? organizační struktura, role, oddělení, interní a externí subjekty 

KDE? 
definování jednotlivých součástí organizace, využití podpůrných 
informačních systémů 

 

Zdroj: D. Frendlovská – Vlastní zpracování do přehledné tabulky 

 

 

4.3.5. Sladění informační a podnikové strategie 

 
Velká část organizací v současnosti hledá ten nejvhodnější postup a způsob, jak co nejlépe 

investovat do současných komunikačních a informačních technologií a pomocí nich získat 

novou přidanou hodnotu pro svoji podnikatelskou činnost. Cílem sladění informační a 

podnikové strategie je přinést organizaci synergický efekt u všech strategií, procesů, 

zaměstnanců organizace, který dovoluje organizaci fungovat efektivně i účelově. Daný 

přístup se v literatuře směřuje do 90. let minulého století (50) a bývá označován jako 

problematika vzájemného sladění. Luftman formuluje označení jako např. fůzi, most 

spojení, integraci nebo harmonii (31). Tezí vzájemného sladění se zabývají také metodiky 

COBIT a ITIL, které jsou vymezené pro řízení ICT a založené na ověřených postupech a 

zkušenostech: 
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- COBIT  - (Control Objectives for Information and Relater 

Technology) byl navrhnut jako všeobecně příjemný standard pro 

správné postupy a řízení, kontroly a auditu informačních 

technologií. 

 

- ITIL  (Information Technology Infrastucture Library) je sada 

knižních publikací popisujících způsob řízení služeb a 

infrastruktury ICT. Tyto knihy mohou organizace pořídit a 

procesy ICT dle této metodiky po implementaci řídit.  V dnešní 

době je ITIL samostatným oborem činnosti a podnikání, který 

zahrnuje konzultační služby, certifikace i vzdělávání. 

Metodiky (obě výše uvedené) zajišťují také to, aby ICT služby v podnicích byly v souladu 

s jejich požadavky vycházejícími z obchodu. Tyto metodiky jsou většinou využívány u 

velkých podniků, ale již se také objevují v menších a středních organizacích (29) 

/především v zahraničí/. Úspěch daného modelu vzájemného sladění závisí na propojení 

čtyř oblastí: oblasti podnikové strategie, oblasti ICT strategie, organizační infrastruktury a 

oblasti podnikových i ICT procesů. 
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Obrázek 8: Postup strategického sladění podnikové a informační strategie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zdroj: TALLON, PP. KRAEMER, KL. A Process-Oriented Assessment of the Alignment of Information and Business 
Strategy 
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v neposlední řadě na požadavky zákazníků. Úkolem manažerů potom je najít vhodný 

způsob, kterým dosáhnou strategických cílů reagujících na interní a externí vlivy firmy. 
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Níže uvedený obrázek ukazuje proces postupného hledání vhodné podnikové strategie 

sladěné se strategií informační. 

Obrázek 9: Princip procesu strategického sladění informační a podnikové strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: BLEISTEIN, SJ. COX, K., VERNER, J. Strategic Alignemnt in Requierements Analysis for 

Organizational. 

 

Praktické ukázky řady studií, mezi kterými jsou i studie podniků z Norska (8), že pokud je 

v organizaci jasně stanovená podniková strategie a také v optimističtějším případě i ICT 

strategie, že velmi často nebývají ve vzájemném souladu. K podobným závěrům se hlásí 

také studie z Kanady (26). Daný problém se v současné době organizace snaží postupně 

odstranit. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že přístup k ICT se v posledních letech mění. 
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Tabulka 2: Tradiční a alternativní pohled na ICT 

 

  Tradiční pohled na ICT Alternativní pohled na ICT 

Povaha investic 
investice do ICT jsou 

nezbytné 
všechny investice do ICT jsou 

strategické 

Hodnocení 
hodnocení strategických 

kroků je komplexní a 
nekvantifikovatelné 

hodnocení ICT je komplexní 

Použití 

ICT je technologie a následuje 
podnikovou strategii 

ICT je změna a napomáhá strategii 

systémový návrh je v rukou 
dodavatelů nebo 

navrhovatelů 

systémový návrh je v rukou 
uživatelů 

projekt je vyhodnocen 
kvantifikací 

vedení preferuje kvalitativní 
informace o projektu 

Návratnost 
ICT poskytuje konkurenční 

výhodu 
ICT je předchozím přínosem /třeba 

přehodnotit/ 

 

Zdroj: LUFTMAN, J. Comepting in the information age. 1996 

 

 

 

Strategické plánování informačních systémů prošlo historicky vývojem od interních a 

funkčních perspektiv směrem ke konkurenčním a externím perspektivám. V současné době 

není na ICT nahlíženo pouze jako na nástroj, ale jako na jednu z příležitostí, jak zvýšit 

konkurenceschopnost (do doby, než se s tím vyrovná konkurence).  Níže uvedená tabulka 

ukazuje, že strategie je nejen interně, ale i externě orientovaná (28). 
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Tabulka 3: Vývoj strategického plánování ICT 

 

  ŘÍZENÍ ZDROJŮ IS ARCHITEKTURA STRATEGICKÉ SLADĚNÍ 

ADMINISTRATIVNÍ 
PERSPEKTIVA 

funkční interní integrace podnikatelské sítě 

PLÁNOVÁNÍ PRODUKTU 
produktové 

portfolio 
definice architektury 

soulad s interními a externí 
strategií 

PŘÍNOSY 
účinnost pomocí 

automatizace 
flexibilita produktů 

reakce na měnící se 
požadavky trhu 

ŘÍZENÍ projektové řízení 
rozvoj technologických 

možností IS 
zaměřeno na strategii 

 

Zdroj: LEVY M., POWELL P. Strategies for Growth in SMEs. 

 

4.3.6. Rozsah strategického sladění 

 
Ustavičné a opakovaně se měnící podnikatelské prostředí směřuje firmy k nepřetržitému 

zavádění nemalé řady změn a proměn. Dané změny se mohou týkat například nových 

technologií nebo znalostí, díky kterým, se organizace liší od své konkurence. Další změny 

jsou vyvolány nárůstem počtu klientů, rozvojem či růstem firmy a mnoha dalšími faktory. 

V základní linii je třeba identifikovat potřebnou změnu a počáteční bod, ze kterého vychází 

perspektiva. Nejčastěji je to právě nová podniková strategie, což potvrzuje Burn (2). 

Podmětem změny může být i nová informační strategie či potřeba změny stávající 

organizační struktury. Za běžné jsou pokládány impulsy nebo perspektivy: 

- Perspektiva podnikové strategie. 

- Technologická perspektiva. 

- Perspektiva úrovně služeb. 

- Perspektiva konkurenceschopnosti. 

4.3.7. Hodnocení procesů sladění podnikové a informační 

strategie 

Veškeré oblasti ve firmě by měly být posuzovány ze vztahu a podpory strategií – 

podnikové i informační. V oblastech, kde není vzájemná podpora stále dosažena, je 
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nezbytné provést požadované změny. Takovýto proces by měl být průběžně opakován a 

měl by také vedoucím pracovníkům dovolit ustavičné sledování podpory podnikové 

strategie v organizaci komunikačními a právě také informačními technologiemi. 

Hodnocení musí probíhat ve všech fázích organizační úrovně (30). 

Obrázek 10: Hodnocení procesů modelu strategického sladění podnikové a informační 
strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: GUITERREZ, A., OROZCO, J., SERANO, A. Using Tactical and Operational Factors to Assess Strategic 

Alignment. 
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4.3.8. Vztah podnikové a informační strategie 

Informační strategie má v porovnání s ostatními fungujícími strategiemi mimořádné 

postavení, neboť musí podporovat jak nadřazenou podnikovou strategii, tak i veškeré 

ostatní fungující strategie. Jejím záměrem je nejlepší podpora strategických cílů podniku a 

podnikových procesů pomocí ICT. Stanovení informační strategie tak, aby poskytla 

organizaci zvýšení konkurenceschopnosti a současně podporovala všechny dílčí strategie, 

není vůbec snadné. Na začátku je nezbytností stanovit podnikatelské cíle organizace a 

podnikovou strategii a věnovat nemalou pozornost podnikatelskému prostředí, konkurenci 

a okolí. Neopomenutelnou součástí je i skutečný stav informačních technologií ve firmě. 

Za pomocí těchto analýz dojde k definování budoucího požadovaného ICT a informační 

strategie (29). 

Obrázek 11: Stanovení informační strategie MSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: LEVY, M., POWEL, P. Information Strategy for SME: an Organizational Perspective. 
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4.3.9. Pozice strategie elektronického obchodu firmy 

 

Každá strategie, stejně tak i strategie elektronického obchodu firmy je fungující strategií 

obsahující cíle dané firmy a způsobující jejich realizaci na poli virtuálního tržiště. Strategie 

elektronického obchodu firmy může být součástí jiných provozu schopných strategií (např. 

strategie IS/IT, strategie prodeje, strategie marketingu), která je úzce provázaná s ostatními 

strategiemi obchodní jednotky. Charakteristickým příkladem prolínání strategií je 

například e-marketing (15), který může být součástí strategie elektronického obchodu i 

strategie marketingu. Podstatné je respektování a dodržování soudržnosti /tzn. daná 

problematika je rozdělena na technickou a logickou část nebo je zpracována komplexně 

v rámci jedné z daných teorií/ (27). 

 

4.3.10. Prostor pro strategické umístění elektronického 

obchodu firmy 

 
Strategické umístění elektronického obchodu patří k celkové úvaze o správné strategii 

elektronického obchodu, pro vybudování toho správného, dobrého a atraktivního prostoru 

pro nově vzniklý elektronický obchod. Je podstatné si uvědomit, koho, jak, kde, kdy a proč 

oslovujeme svojí nabídkou a co od ní očekáváme. Chybné umístění daného obchodu může 

vést k nemalým problémům fungování elektronického obchodu, ba dokonce i 

k předčasnému zániku.  

Prostor můžeme rozdělit na elektronická tržiště a na elektronické burzy. 

 

4.3.10.1.  Elektronické tržiště  
 
 
Elektronické tržiště (41) (e-marketplace) - slouží pro umístění elektronického obchodu a je 

místem, kde se střetává poptávka mnoha odběratelů s nabídkou mnoha dodavatelů. Na 

elektronickém tržišti, stejně jako na tržišti klasickém, dochází k nejrůznějším jednáním 

mezi dodavateli a odběrateli, která vedou k uzavírání konkrétních obchodů (12).  
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Elektronická tržišt ě se primárně dělí na dva základní druhy podle role provozovatele 

(1): 

 

Nezávislé elektronické tržiště  

- provozovatelem tohoto typu e-tržiště je společnost 

nezávislá na účastnících obchodování na e-tržišti. 

Funguje jako zprostředkovatel, který poskytuje 

oběma stranám informace o příležitostech uzavřít 

obchod. Jeho hlavním smyslem je spojovat poptávku 

s nabídkou, umožnit oběma stranám vyjednání 

uzavření obchodu.  

  

Privátní elektronické tržiště  

- provozovatelem privátního e-tržiště je firma nebo 

skupina firem, které jeho prostřednictvím komunikují 

se svými obchodními partnery. Většinou se jedná o 

rozšířený systém elektronického nákupu (e-

procurement) nebo spolupráce v uzavřeném 

odběratelsko-dodavatelském řetězci (Supply Chain 

Management). 

 

 

Další možností je rozdělení elektronických tržišť podle toho, jaké komodity se na nich 

obchodují (1): 

 

Horizontální tržišt ě 

- tato tržiště nemají zaměření na konkrétní průmyslové 

odvětví, ale naopak zapojují do obchodování firmy 

napříč všemi odvětvími. Obchodovanými 

komoditami jsou v tomto případě především takové 

výrobky, které nakupuje téměř každá firma. Jedná se 

většinou o nepřímý materiál, jako jsou kancelářské 

potřeby a kancelářské vybavení, základní i doplňková 
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výpočetní a kancelářská technika a další podobné 

věci. 

  

Vertikální tržišt ě 

 

-  jsou zaměřena na konkrétní průmyslový obor, např. 

na chemický průmysl, hutní a kovodělnou výrobu, 

zdravotní potřeby, chovatelský obor a zapojují do 

svého obchodování firmy podnikající v daném či 

podobném oboru v oblasti průmyslového odvětví.  

  

Komoditní burzy  

-  jsou určeny pro on-line obchodování pouze s 

konkrétními komoditami. 

 

 

4.3.10.2. E-aukce 
 

Elektronické aukce (e-aukce) - (1) jsou v současné době již hojně používané nástroje pro 

nakupování a prodej prostřednictvím internetu. Jejich princip je stejný jako u obchodování 

s akciovými podíly na burze cenných papírů, nebo u klasických aukcí uměleckých 

předmětů a starožitností pořádaných renomovanými aukčními domy. Na jednom místě se 

střetává nabídka na koupi a prodej a v daný okamžik nejvýhodnější nabídka v aukci vítězí. 

Jediný rozdíl oproti těmto klasickým aukcím je u elektronických aukcí v tom, že ono 

místo, kde se licituje, onen parket nebo aukční síň, je místem virtuálním. Elektronické 

aukce se podle stejných principů odehrávají na internetových serverech. Je celá řada druhů 

e-aukcí. Můžeme je rozlišovat podle toho, jestli je iniciátorem aukce nakupující - pak jim 

říkáme nákupní, nebo prodávající - pak jsou to prodejní e-aukce (obdoba aukcí a dražeb 

umění). Jsou také aukční servery, které umožňují obchodovat formou nabídky v aukci 

komukoliv, kdo chce něco prodat nebo koupit (obdoba burzy). Příkladem takového 

klasického aukčního serveru, tedy virtuální burzy, je provozovatel největšího aukčního 

serveru (lze jej považovat za největšího na celém světě), jedná se o firmu eBay Inc. 
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 Důležitým aspektem e-aukcí je, jestli jsou veřejné nebo neveřejné (1): 

Veřejných e-aukcí se může zúčastnit kdokoliv, kdo se předem zaregistruje a zaváže se 

dodržovat pravidla hry na daném aukčním serveru. Tato pravidla jsou sepsaná 

provozovatelem serveru do podoby obchodních podmínek. Všechny virtuální burzy jsou 

veřejné. Dokonce i klasická burza cenných papírů, která je dnes do značné míry virtuální, 

je vlastně veřejná – každý, kdo má peníze a zaváže se dodržovat obchodní podmínky 

burzy, na ní může obchodovat. A to buď přímo, nebo prostřednictvím zprostředkovatele, 

brokera. To platí obecně jak pro eBay, tak pro NYSE nebo i pro Pražskou burzu.   Oproti 

tomu prodejní a zejména nákupní aukce organizované z podnětu jednoho konkrétního 

subjektu, tedy podniku nebo úřadu, nemusí a v praxi ani většinou nebývají veřejné. Jsou 

jen pro vybrané účastníky, které si prověří a odsouhlasí iniciátor aukce. Tito účastníci jsou 

posléze pozvaní do elektronické aukce, která probíhá „za zavřenými dveřmi“. Na aukčním 

serveru je možné do těchto aukcí vstoupit jen na základě pozvánky a přidělených 

přístupových kódů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že se do určité míry, a to i velmi výrazně, mohou lišit aplikace, 

které používají provozovatelé klasických aukčních serverů, jako je eBay a jejich lokálních 

klonů, a aplikace určené pro „uzavřené“ nákupní a prodejní e-aukce.  

Základní rozdíl spočívá v tom, že klasické aukční servery jsou zaměřeny více na přilákání 

účastníků do aukce – nabízející dopředu neví, kdo se „jeho“ aukce bude vlastně účastnit a 

musí tedy vhodným způsobem prezentovat nabídky v aukci, aby zaujaly náhodné 

návštěvníky serveru. Naopak provozovatelé uzavřených aukčních systémů musí klást větší 

důraz na zajištění bezpečného a důvěryhodného prostředí pro účastníky těchto aukcí, kde 

jde většinou o obchodní transakce několikanásobně vyššího řádu a za mnohem 

striktnějších podmínek obchodování (1). 

 

4.3.11. Rozsah strategie elektronického obchodu 

 
Propojení podnikové strategie s novými perspektivními technologickými elementy je 

nelehkou záležitostí firmy, ne však nepřekonatelnou. Dle Planta (37) může být jedním 

z modelů strategie elektronického obchodu model, vycházející ze sedmi podstatných 
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faktorů. Mezi základní pilíře patří technologie, trh, služby a značka; mezi druhotné (avšak 

nepostradatelné) pilíře patří vedení, infrastruktura a vzdělání. 

 

 

Jednotlivé pilíře: 

• Technologie  

� Společnost musí hledat možnosti zefektivnění interního hodnotového 

řetězce minimálních nákladů a využití nové technologie. 

� Schopnost odpovědět na otázky: Co za organizaci jsme? Chceme být 

lídři v dané oblasti, či budeme následovat konkurenci? Jaké 

technologie a jakým způsobem ji můžeme využít k získání 

konkurenčních výhod pro získání a udržení zákazníků? 

� Schopnost firmy se orientovat v nejnovějších trendech v oblasti IT a 

jejich aplikačních produktech, např. e-procurement, data 

warehousing atd. 

 

 

• Trh 

� Uvědomění si důsledků ze zrealizování elektronického obchodu. 

� Definice cílového trhu. 

� Zvážení možnosti se prosadit na definovaném trhu. 

� Sledování a odhadnutí trendů vývoje, rychle a flexibilně reagovat na 

rychlé podmínky. 

� Zhodnocení realizace elektronického obchodu ve vztahu ke 

klíčovým a podpůrným procesům. 

 

• Služby 

� Znalost současných i budoucích potřeb a požadavků zákazníků. 

� Zahrnutí poskytování služeb do hodnotového řetězce (u firem, které 

neposkytují služby). 

� Znalost tvorby přidané hodnoty v rámci transakcí a služeb na 

internetu. 

 



44 
 

• Značka 

� Zvážení nutnosti změny značky v rámci strategie elektronického 

obchodu u fungující firmy. 

� Zvolení takového jména, které nejvíce vystihuje zaměření firmy (pro 

okamžitou informaci ve vyhledávačích, čím se firma zajímá) u nové 

firmy. 

 

Technologie, trh, služby a značka – jsou pilíře definující pozici firmy. Vedení, 

infrastruktura a znalosti – jsou pilíři spojujícími. Musí zde být vzájemná provázanost a 

vyváženost mezi všemi sedmi pilíři. 

 

• Vedení  

� Odpověď na otázky: 

- Je znám vedení cíl elektronického obchodu? 

- Sdílí vrcholné vedení vize týkající se technologií? 

- Je vedení stabilní? 

- Chápe vedení podniku dopady vize na funkčnost a organizaci 

firmy? 

- Jsou sledovány vývojové trendy IS/IT? 

- Je vedení ve firmě aktivní? 

 

 

• Infrastruktura 

� Je dle Plata (37) členěna do 3 podskupin. 

- Hledisko strategické – představuje potřebu určit důsledky 

vlivu technologických změn na podnik a na trh, na něž firma 

působí (cílem firmy by mělo být sjednocení strategických 

plánů s možnostmi nejnovějších komunikačních technologií) 

- Hledisko organizační – na podnik mají vliv různé strategické 

a technologické změny a ty se projeví primárně v organizaci 

podniku a jeho struktuře. Je nutné aktualizovat současné 

procesy k dosažení větší flexibility, tak aby vyhovovaly 

změnám. 
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- Hledisko fyzické – oblast hardware a software. Základem je 

schopnost firmy přizpůsobovat se změnám. Není to 

jednoduchá záležitost a je třeba dodržovat řadu zásad, např. 

technologické řešení musí umožňovat komunikaci založenou 

na dostupných standardech, ztotožnění se vedení firmy 

s danými technologickými řešeními, využívání komunikace 

na všech úrovních, vytvoření flexibilní infrastruktury, která 

se lehce vyrovná se změnami. 

 

• Znalosti 

� Existuje podpora vzdělání lidí ve firmě? 

� Sleduje firma IS/IT? 

� Je organizace dostatečně flexibilní a pozitivně přistupuje ke 

změnám? 

 

 

 

 

 

Níže uvedený model lze použít pro všechny typy elektronického podnikání. Model vychází 

z toho, že všechny organizace sledují uvedené faktory. Nezáleží ani na tom, zda-li se jedná 

o dlouhodobě podnikající subjekt nebo o společnost, která začíná podnikat (37). 
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Obrázek 12: Strategický model elektronického podnikání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PLANT, R. E-commerce: Formulation of Strategy. 

 

 

 

4.3.12. Vytyčení cílů elektronického obchodu firmy 

 

Veškeré cíle v problematice elektronického obchodu, by měly být „SMART“ (37), které 

jsou později základem pro hodnocení strategie. Strategii elektronického obchodu nelze 

hodnotit, pokud nejsou přesné vytyčené a určené cíle pro danou oblast. 

 
• Stimulating – Specifický. 

• Measurable – Měřitelný. 

• Acceptable – Akceptovatelný. 

Vedení 

Služby Technologie 

Infrastruktura 

Trh 
Značka 

Znalosti 
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• Realistic – Reálný. 

• Timed – Termínovaný. 

 

4.3.13. Strategické analýzy pro elektronický obchod firmy 

 
Strategická analýza musí předcházet každému strategickému rozhodnutí, které se týká také 

strategické analýzy elektronického obchodu. Pro stanovení analýzy dochází k využívání 

klasických nástrojů: 

 

• Analýza SWOT – analýza silných a slabých stránek. 

• SLEPT analýza – je zaměřena na budoucnost a soustřeďuje se na konkrétní 

oblast, je založena na monitoringu, analyzování a předpovědi.  

• Porterova analýza – analýza umožňující získání informací o postavení firmy 

vzhledem k zákazníkům, dodavatelům, konkurenci, kde je posuzována 

rivalita odvětí i hrozba substitutů. 

• Vnitřní analýzy firmy. 

 

4.3.14. Strategický pohled na budování návštěvnosti 

elektronického obchodu 

 
Prvotní hypotéza úspěchu 
 
Z obecného hlediska lze definovat, že platí, že čím větší návštěvnost, tím vyšší tržby, 

protože ve světě obchodu funguje něco, čemu se říká konverzní poměr. To, že úměrně 

s návštěvností rostou tržby, ovšem platí pouze za předpokladu, že jste na svůj e-shop 

návštěvníky přivedli korektními, nezavádějícími metodami (43). 

 

 

Vhodná a nevhodná místa pro reklamu 
 
Pro efektivnost prezentování se na virtuálním tržišti je třeba si uvědomit, že vyššího 

konverzního poměru dosáhneme inzercí na webech, které úzce souvisejí s nabízenými 

komoditami. Dobrým příkladem může být inzerce na komunitním webu s fotografiemi 

z dovolených, pokud prodáváme fotoaparáty nebo výbavu pro kempování. Méně efektivně 
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už zřejmě vyzní nepřesně zacílená kampaň na webu věnovaném politice. Nezbytností je 

inzerovat tam, kde ke zboží mají lidé logicky blízko, nepovažujme za hlavní faktor cenu 

reklamy a počet zobrazení /impresí/ (43). 

 

 

Statistiky jako důležitý faktor úspěchu 
 
Pro úspěšnou analýzu internetového obchodu je třeba porozumět statistikám o 

internetovém obchodu. Pravidelné sledování a analyzování nám umožní sledovat velkou 

řadu důležitých věcí, které pomohou e-shop lépe řídit.  Po určité době dojde k získávání 

lepších odhadů efektivity inzerce, získání mnoha informací o chování zákazníků 

a objektivní posuzování senzačních nabídek různých reklamních agentů, které často 

zajímají pouze vaše peníze a nikoli komerční úspěch. Lze tedy říci, že je možné řídit růst 

elektronického obchodu s mnohem menšími investicemi. Je moudré se řídit radou,  

"statistiky až na prvním místě" (43). 

 

 

Prameny návštěvnosti  
 
Vysoká návštěvnost internetového obchodu je faktor, který má zásadní vliv na výši obratů. 

Měli bychom se soustředit na její systematické zvyšování a také na náklady, které 

zvyšování návštěvnosti provázejí. Snažme se návštěvnost zvyšovat co nejlevnějšími 

formami a jednotlivé propagační zdroje s pomocí statistických nástrojů pravidelně 

vyhodnocovat ze všech možných pohledů (43). 

 

Základní zdroje denní návštěvnosti (43): 

• Opakovaná návštěvnost. 

• Fulltextové vyhledávače (SEO). 

• PPC reklama. 

• Zpětné odkazy. 

• Vyhledávače (porovnávače) zboží. 

• Bannerové kampaně. 

• On-line komunity. 

• Affiliate systémy. 
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• Microsites. 

• Soutěže. 

• Sponzoring. 

• P.R. aktivity. 

 

Opakovaná návštěvnost 

- internetového obchodu, je návštěvnost tvořená návštěvníky, kteří elektronický obchod již 

dříve navštívili a znovu se vrátili. Je základem každého prosperujícího obchodu daného 

typu. Stačí si uvědomit, jak pracné a nákladné je získání každého nového návštěvníka. 

Proto by byla škoda již získané návštěvníky ztrácet. Je třeba udělat vše proto, aby se jim 

váš obchod líbil a měli důvod se vracet.  

Fulltextové vyhledávače (SEO)  

- jsou vyhledávače typu Seznam.cz, Google.cz ap. Tyto vyhledávače pro své vyhledávání 

využívají tzv. fulltextových algoritmů. Úspěch v daném pojetí znamená to, že se stránky e-

commerce budou nacházet na prvních stránkách ve výsledcích vyhledávání na slova 

a výrazy, které se týkají nabízených komodit zboží. Přístupy z vyhledávačů jsou velmi 

důležité a u zaběhlých obchodů představují 30-50 % denních návštěvností. 

Na SEO je nejkrásnější to, že přináší velmi cílené návštěvníky a jde o levný a přitom 

mohutný nástroj e-marketingu. Nepříjemné ovšem je, že zejména u nových obchodů, se 

výsledky SEO aktivit promítají se značným zpožděním v řádech 1-5 měsíců - toto souvisí 

s takzvanými ranky - tedy hodnocením, které vyhledávače vašim stránkám přidělily.  

PPC reklama (Pay per Click)  

- plať za klik. Je to forma reklamy, kde se platí za každý odklik na reklamu, která vede na 

daný elektronický obchod. PPC reklamy známe například ze serverů Seznam.cz nebo 

Google.cz. Jsou to textové reklamy vpravo, vedle běžných (organických) výsledků 

vyhledávání.  
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Zpětné odkazy  

- jsou odkazy, které na elektronický obchod vedou z různých webových stránek, katalogů 

(např. Firmy.cz), diskusních fór, blogů atd. Obecně platí, že čím více jich vybudujete, tím 

lépe. Zpětné odkazy pak mají dva hlavní efekty. Za prvé na ně lidé klikají, což znamená 

nové návštěvníky. Za druhé jsou velmi důležité pro SEO optimalizaci viz výše. 

Vyhledávače však rozlišují kvalitu zpětných odkazů. Někdy je lépe mít 10 kvalitních 

odkazů, než 300 nekvalitních.  

Vyhledávače (porovnávače) zboží   

- (např. HledejCeny.cz) jsou speciální portály, které získávají data z internetových obchodů 

a svým návštěvníkům umožňují rychlé nalezení zboží skrze všechny zaregistrované 

obchody. Na vyhledávačích zboží (porovnávače cen) je výhodou to, že zde obchod může 

začít propagovat téměř ihned po jeho startu. To je rozdíl oproti SEO optimalizaci, jejíž 

výsledky se projevují až po čase (měsíce, někdy až roky trpělivé práce). Některým 

obchodům vyhledávače cen generují až 50 % tržeb a jejich význam stále roste. 

Bannerové kampaně 

 - byly dříve v podstatě hlavní formou propagace internetových obchodů. Postupem času se 

zdražováním internetové reklamy a se snižováním efektivity (nízké míry prokliku) 

bannerových kampaní (bannerová slepota, odstraňovače reklam ap.) stávaly efektivnějšími 

jiné formy e-marketingu. Důležité však je uvědomit si, že posláním bannerové kampaně 

nemusí být pouze přímý příliv návštěvníků, ale také budování image.  

On-line komunity  

- pro získávání návštěvnosti se dá využívat i webů, kde se scházejí různé komunity. Využít 

lze zejména diskusních fór. Tento způsob propagace je poměrně pracný. Je třeba vzít v 

úvahu, že využití diskusních fór se může pohybovat na hranicích etiky. V principu jde o to, 

že existují stovky diskusních fór na různá témata, včetně témat týkajících se komodit. Je 

reálné diskusní fóra monitorovat a účastnit se jich jako aktivní diskutující, potom je reálné 

tím budovat znalost daného elektronického obchodu a přivádět na něj návštěvníky (některá 

fóra umožňují vkládání odkazů). Neopomenutelnou nezbytností je být korektní a zásadně 
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ve fórech nehanit konkurenci. Návštěvníci by brzy odhalili záměr návštěv a došlo by ke 

ztrátě vážnosti. 

Affiliate systémy (affiliate 

- sledovat původ) -  neboli provizní systémy, fungují na principu získávání zákazníků 

a následného vyplácení provizí z jejich obratů. Provizní partneři si na své weby umísťují 

textovou nebo grafickou reklamu (banner), jejich návštěvníci na reklamu klikají 

a odcházejí na propagovaný elektronický obchod. Takovýto propagovaný obchod musí 

umět rozpoznat získatele (provizního partnera) a vypočítávat pro jednotlivé partnery výši 

provize. 

Microsites (mikrostránky, miniweby)  

-  jedná se o rozsahem velmi malý web, jehož cílem je propagace produktu, služby nebo 

sdělení důležité informace a to způsobem, který neodvádí pozornost od hlavního sdělení, 

tedy poslání mikrostránky. Microsite je obvykle součástí plánovaných marketingových 

kampaní. Výrazně je využívána poměrně snadná možnost optimalizace microsite pro 

vyhledávače (SEO). 

 

Rozdíly využití mezi velkou webovou prezentací a microsite: 

• Microsite většinou disponuje rozsahem 1-8 www stránek. 

• Navigace po stránkách je extrémně jednoduchá. 

• Důraz je často kladen na atraktivní zpracování grafiky a flashové efekty. 

• Microsite je zaměřen na úzkou cílovou skupinu návštěvníků. 

• Microsite poskytuje jednoduché, nekomplikované sdělení. 

• Web je vytvořen tak, aby návštěvníkova pozornost nebyla odváděna od 

hlavního tématu. 
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Soutěže 

- na internetu existuje obrovské množství webů s různě vysokými návštěvnosti, které je 

možno oslovit a dohodnout s provozovateli uspořádání soutěže, do které se věnují ceny. 

Soutěžní otázky pak mohou být koncipovány tak, že pro jejich správné zodpovězení budou 

lidé muset navštívit právě daný elektronický obchod. Díky tomu dojde k získání vyšší 

návštěvnosti a mnoho i nesoutěžících návštěvníků se dozví o existenci internetového 

obchodu. Největší efekt samozřejmě bude tehdy, poběží-li soutěž na webu, který 

s komoditami (jež sponzorují danou akci) souvisí. 

Sponzoring  

- podobně jako u soutěží platí, že existuje obrovská řada webů s velkými návštěvnostmi, 

které se dají využít pro získávání nových návštěvníků. Ideální je nalezení takových stránek, 

které jejich autoři tvoří z pouhého nekomerčního zájmu a jejich provoz hradí z vlastních 

prostředků. Pokud jim nabídnete mírné sponzorství a máte schopnost vyjednávat, měli 

byste odměnou na sponzoring získat umístění reklamy, napsání článku apod. 

P.R aktivity (Public Relations) vztah s veřejností  

- (placené P. R. články, tiskové zprávy rozesílané novinářům, pořádání tiskových 

konferencí ap.) nepřinesou tak rychlý efekt jako výše zmíněné formy přímé propagace. 

Nicméně slouží k trvalé podpoře propagované značky. 

 

4.3.15. Východiska modulu elektronického obchodu  

 

4.3.15.1. Náhledy na elektronický obchod 
 

a) Náhled na elektronický obchod ze strany spotřebitele 

Dle praxe a všeobecných poznatků /Server B2B Centrum – (25)/ je největším přínosem to, 

že spotřebitel je nepochybně soustředěn na širokou nabídku velkého množství 

konkurenčních dodavatelů na jedné straně a na straně druhé má kdykoliv přístup ke 

komplexním informacím o nabídkách. Zákazník vždy ocení jednoduchý a komfortní 
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způsob obchodování při minimálních nákladech na daný proces (10). Daný proces se může 

kdykoliv uskutečnit v klidu 24 hodin denně a 7 dní týdnů. Není zde žádné časové omezení. 

Odběratel jistě ocení i jednoduchý a pohodlný způsob objednávání zboží s minimálními 

náklady na celý proces. Celý proces navíc muže uskutečnit v klidu u svého počítače, a to 

24 hodin denně a 7 dní v týdnu.  

 

Stručně lze spotřebitelské výhody elektronického obchodování charakterizovat jako: 

• Nabídky z jednoho místa. 

• Komplexní a snadno dostupné informace o zboží. 

• Jednoduchý a nenáročný proces objednání. 

• Poklidné a komfortní prostředí k rozhodování. 

• Obchodování 24 hodin denně a 7 dní v týdnu (tzv. obchodování 24/7). 

 

b) Náhled na elektronický obchod z pohledu firmy 

Základním přínosem je elektronické a automatické zpracování a zrealizování celého 

obchodního případu až k samotné distribuci služby či zboží. Daný způsob obchodování 

funguje na bázi JUST-IN-TIME DODÁVKY, to znamená, že výrazně zkracuje dobu od 

objednání zboží do okamžiku jeho dodání. Díky tomu dochází ke snižování celkového 

množství zásob a v neposlední řadě ke snížení objemu všech vázaných prostředků ke 

skladovacím kapacitám. Nepostradatelnou součástí je také to, že zákazník je průběžně 

zásobován všemi podstatnými informacemi a to kdykoliv (12). Frekventovaně dochází 

k úvahám o tzv. one-to-one marketingu /Interaktivní forma marketingu, která umožňuje 

komunikovat, podporovat a budovat vztah s cílovou skupinou zákazníků na základě všeho, 

co je o zákaznících známo. Lze tedy říci, že to znamená chovat se k zákazníkům jako k 

individualitám a také individuální nabídce/.  
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4.3.15.2. Kritéria pro výběr elektronického obchodu 
 

K rozhodnutí a zrealizování e-commerce existuje několik kritérií, která mohou do značné 

míry ovlivnit vznik a fungování elektronického obchodu. Do skupiny nejdůležitějších lze 

zařadit zřizovací náklady, náklady na provoz, jednoduchost obsluhy, možnosti nastavení a 

funkce systému elektronického obchodu, servis a pohodlnost fungování (43).  

 

4.3.15.3. Náklady na zřízení 
 

Existuje široká skupina důležitých kritérií, ale mezi jedno z nejdůležitějších je kritérium 

pro správný výběr systému fungování e-commerce. Nový systém elektronického obchodu 

podnik nemusí stát žádné náklady v tom případě, pokud dojde k využití open-source 

systému nebo také při pronájmu systému. Výška nákladů se může pohybovat v desítkách 

tisíc korun v případě, že si podnik zvolí možnost již existujícího systému. Je zde však 

alternativa, že mohou dosáhnout výše až několika statisíců při pořízení systému 

elektronického obchodu vytvořeného na zakázku. Mezi další zřizovací náklady patří 

náklady na registraci domény, náklady na úpravy a přizpůsobení systému a náklady na 

proškolení zaměstnanců (43).  

 

4.3.15.4. Náklady na provoz 
 

Do nákladů na provoz elektronického obchodu lze zahrnout především náklady na 

webhosting     a serverhosting (pro provoz webového a databázového serveru). Skutečností 

je, že za webhosting a serverhosting vynakládá nemalé finanční prostředky většina 

podniků, které tak využívají outsouricngu. Velké podniky mají ve většině případů svůj 

vlastní webový server s rychlým připojením k internetu, s podporou Hypertext 

Preprocessor  (PHP) nebo Application Service Provider (ASP) skriptů a rychlého 

databázového serveru. Náklady na provoz těchto pomocníků jsou promítnuty ve mzdách 

zaměstnanců informačního či vývojového oddělení, kteří mají údržbu a správu systému na 

starosti (43).  
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4.3.15.5. Jednoduchost obsluhy  
 

Mezi kritéria jednoduchosti obsluhy elektronického obchodu patří (36):  

• Kvalitní zpracování administrativní aplikace. 

• Rychlost obsluhy. 

• Možnost on-line nebo off-line administrace. 

 

4.3.15.6. Kvalitní zpracování  

 

Je nezbytné, aby administrativa obchodu byla jednoduchá, srozumitelná, snadno přehledná 

a intuitivní, tak aby byla lehce ovladatelná zaměstnancem s běžným uživatelským 

přehledem o výpočetní technice (39).  

4.3.15.7. Rychlost obsluhy  

Jak rychle je schopna administrační aplikace zareagovat na dotazy a podněty uživatele (7).  

 

4.3.15.8. On-line a off-line administrace  

 

Jednotlivé možnosti mají své jednotlivé výhody i nevýhody. On-line administrace 

nevyžaduje instalaci žádného dodatečného software. Je snadno dostupná z kteréhokoliv 

počítače, který je zrovna připojený k internetu. Za nevýhodu lze považovat pomalejší tok 

dat a menší množství nabízených funkcí (33).  

K přístupu off-line aplikace je nutné nainstalovat software na počítač, na kterém se bude 

s off-line aplikací pracovat. Za výhodu lze považovat rychlý tok dat a větší nabídku funkcí. 

Nevýhodou však může být časová prodleva aktualizovaných dat (3).  

Případné možnosti nastavení  

Jakýkoliv systém by měl umožnit nastavení základních a zákonem předepsaných 

parametrů (obchodní podmínky, kontaktní informace aj.)  

Mezi nejvýznamnější možnosti nastavení patří (3):  
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Překlad a zobrazování stránek obchodu v cizích jazycích. 

• Ceny uvedené v různých měnách s přepočtem dle aktualizovaného kurzu. 

• Vlastní doprava a způsob výpočtu poštovného a balného (pevná sazba, dle 

hmotnosti, určování přirážek a slev souvisejících s dopravou aj.). 

• Formy placení (dobírka, převodním příkazem, platba v hotovosti). 

• Moderní formy placení (z konta e-Banky, T-mobile GSM banking, platby 

prostřednictvím systému MUZO, Directpay aj.). 

• Webdesign. 

 

4.3.15.9. Webdesign 

 

Webdesign je jedno z nejdůležitějších kriterií pro internetový obchod (16). Na nastavení, 

změně a přizpůsobení webdesignu obchodu bude záviset jeho další rozvoj i 

konkurenceschopnost (9).  

3 možnosti webdesignu (36):  

• Široká nabídka barevných schémat s  doplněním vlastních obrázků, možnost 

úpravy barev a stylů. Výhodou je, že editaci může provádět i nezkušený 

uživatel. Nevýhoda je, že vzniká málo atraktivní vzhled a omezená nabídka 

možností nastavení.  

 

• Nabídka a výběr z hotových aplikací šablon. Šablony nejsou však přímo 

propojeny s aplikací. Editaci může provádět i jiný odborník, než ten, který 

aplikaci provozovateli obchodu poskytl. Výhoda je ta, že má profesionální 

vzhled, širokou nabídku přizpůsobení a editace. Nevýhodou je malá 

dostupnost nebo časová a finanční zátěž na vytvoření šablon.  

 

• Manuální úprava stránek, jež jsou prováděny zejména u systému 

vytvořených na zakázku. Výhodou jsou široké možnosti nastavení a 

originální vzhled stránek. Nevýhoda je ta, že jsou nutné úpravy přímo 

dodavatelem aplikace a tudíž i vysoké náklady.  
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Samotné zrealizování a provozování atraktivních webových stránek by nebylo efektivní, 

kdyby nebyla řádně provedena prezentace a propagace, možnosti a příležitosti, jak najít a 

informovat o jednotlivých www stránkách. Naleznutí daných www stránek (stejně tak jako 

e-commerce) na virtuálním tržišti dává zákazníkovi možnost se o daném obchodu dozvědět 

a dále jej využívat (k lepšímu nalezení se používají nástroje např. SEO) ( 14). 

 

4.3.16. Funkce elektronického obchodu 

 

K následujícím významným kritériím pro výběr systému elektronického obchodu jsou jeho 

funkce. Snad každý systém by měl obsahovat základní funkce - funkce elektronického 

obchodu. 

Efektivnost a kvalita systému může být zvýšena nadstandardní marketingovou funkcí -  

marketingové funkce. V současné době jsou za nadstandardní funkce považovány zejména 

parametrické vyhledávání, upoutávky zobrazující „akce“, „doporučujeme“ apod., recenze 

na zboží psané zákazníky, zasílání novinek a spousta dalších.   

 

4.3.17. Zdroje příjmů v elektronickém obchodování 

 

Seznam ukazuje možné zdroje příjmů (23): 

1. prodej výrobků a služeb – Početné řadě firem, které se specializují na 

elektronické obchodování, zajišťují příjmy on-line prodeje zboží a služeb. 

 

2. Příjmy z reklamy – Hlavním zdrojem příjmů některých firem je prodej 

reklamního prostoru na internetu. 

 

3. Sponzoring – Některé dot-com firmy mohou získávat příspěvky na úhradu 

vlastních nákladů od sponzorů. 

 

4. Spolufinancování od aliančních partnerů – Firmy, které se specializují na 

elektronické obchodování, mohou nabídnout partnerským firmám, které 
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jsou ochotny podílet se na spolufinancování, reklamní prostory na vlastních 

webových stránkách zdarma. 

 

5. Členské poplatky – Spousta firem nabízí možnost využívání svých stránek 

za poplatek. např. on-line noviny poskytují služby uživatelům až po 

zaplacení předplatného.  

 

6. Prodej informací o cílových skupinách -  Firmy mají vybudované 

databáze o uživatelích webových stránek. S jejich souhlasem mohou tyto 

užitečné informace o cílových skupinách poskytovat jiným firmám za 

úplatu. V takových případech je nutno dodržovat etické kodexy a právní 

předpisy. 

 

7. Poplatky za zprostředkování – Firmy požadují za zprostředkování 

kontaktů mezi obchodními partnery na webových stránkách provizi, např. 

provize může být ve výši 1-5% za každý zrealizovaný obchod. 

 

8. Výzkum trhu a poplatky za poskytnutí informací – firmy mohou 

poskytovat placené informace z oblasti výzkumu trhu (či jiné). Za 

poskytnuté služby je možno požadovat až 50% provizi z provedeného 

obchodu. 

 

9. Poplatky za reference – firmy mohou získávat příjmy za vyhledané 

zákazníky (možnost získat provizi za každého tzv. nalezeného zákazníka, 

který vyplní a odešle formulář na webové stránky bez ohledu na to, zda 

bude či nebude skutečně uzavřena kupní smlouva). 

 

 

 

Mnohé dříve zavedené firmy se snažily brzy otevřít také své weby s informacemi o firmě a 

svých produktech. Řada z nich váhala nabídnout i možnost přímého prodeje. Byly zde 

velké obavy, aby nedocházelo ke konfliktům v distribučních sítích (tzn. díky on-line 

prodeji přímo konkurují svým dealerům a zprostředkovatelům). 
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Nutností firem je vyřešit otázku, jak organizovat on-line prodej, aniž by ohrožovaly prodej 

ve vlastních prodejnách, prostřednictvím dealerů či zprostředkovatelů.  Praxe poukazuje, 

že ztráty trhu vůči konkurenci jsou mnohem větší než rizika dopadů na stávající obchodní 

partnery. Pokud by nezavedly on-line prodej, došlo by ke ztrátě části trhu na úkor čistě 

internetových firem (11).  

 

 

 

Výhody smíšeného modelu 

 

Kombinací tradičního a on-line prodeje nabízejí zákazníkům více možností. Zákazník 

může volit mezi praktičností a sortimentem dvacet čtyři hodin on-line nakupování a více 

osobního, tradičního nakupování, nebo volit oba způsoby. Při nákupech on-line lze zboží 

snadno vrátit v nejbližším kamenné prodejně (23).  

 

4.3.18. Funkce elektronického obchodu z pohledu zákazníka  

 

Elektronický systém by měl z pohledu zákazníka umožňovat několik následujících funkcí 

(27): Registrace zákazníka do internetového obchodu:  

• Nalezení daného produktu resp. katalog produktů tříděný v kategoriích a 

podkategoriích.  

• Možnost získání detailních informací o daném zboží (technická specifikace, 

cena, fotka, atd.).  

• Vyhledávací systém. 

• Prohlížení spřízněného zboží k danému zboží.  

• Uložení vybraného zboží do virtuálního košíku a ukončení objednávky. 

• Zadání fakturační adresy a adresy pro doručení. 

• Definování způsobu dopravy a výběr metody platby.  

• Potvrzení objednávky na e-mail. 
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4.3.19. Využívání elektronického obchodování 

 
Elektronické podnikání v dnešní době je využíváno všemi odvětvími trhu 

V minulosti většina internetových firem nabízela nejprve vyhledávací služby a teprve 

později se začaly zaměřovat i na zpravodajství, předpověď počasí, burzovní informace, 

zábavu a započaly sloužit i jako tzv. výkladní skříně dalších obchodů (firmy doufaly, že se 

stanou prvními vstupními body na internet).   Bombastická reklama internetových firem 

dosáhla až astronomické úrovně na konci devadesátých let minulého století, během tzv. 

„zlaté horečky dot-com firem“ (dychtiví investoři vyhnali ceny svých akcií do 

neuvěřitelných výšek, kde však toto investiční šílenství v roce 2000 zkolabovalo a mnoho 

nadhodnocených akcií opět kleslo, některé firmy díky tomu zkolabovaly)(4).  

 

Příčinou neúspěchu dot-com firem je velká řada.  Mnohé firmy se vrhly na trh bez 

řádného výzkumu a plánování, často s jediným cílem: dosáhnout vstupu na burzu a získat 

peníze za akcie, dokud byl trh na vzestupu.  Většina z nich spoléhala na nadnesenou 

reklamu na místo toho, aby vypracovaly důkladné marketingové strategie.  Analytici a 

průzkum daného problému se shodují, že mnoho internetových firem neuspělo jen díky 

tomu, že „měly špatný obchodní model, nikoli proto, že internet nemá potenciál okouzlit a 

potěšit zákazníky způsobem, který před několika lety byl nepředstavitelný.  Velkou chybou 

internetových obchodů bylo, že měli tendenci věnovat pozornost získávání nových 

zákazníků. Ne vždy se snažili udržet si stávající a přimět je k pravidelným nákupům.  Při 

rychlém vstupu na trh měly často špatně navržené weby, které byly příliš složité, špatně 

navigovatelné a nespolehlivé. Když přišly objednávky, mnohé firmy zjistily, že nemají 

vybudovaný dostatečný distribuční systém, nebyly schopny zpracovat dotazy zákazníků a 

řešit jejich problémy. Snadný vstup konkurence na trh a fakt, že zákazníci mohou kdykoliv 

bez problémů přejít k firmě s lepšími cenami, přinutily mnoho firem prodávat s tak nízkým 

rabatem, že nemohly být ziskové (23). 

 

V současné době mnoho čistě internetových firem nejen přežívá, ale uspokojivě i 

prosperuje. Firmy, které internet okouzlil, musejí stále proto investorům ukazovat, jakým 

způsobem nakonec lze dosáhnout zisku, definovat model příjmů a zisku (23). 

 



61 
 

4.3.20. Registrace a zákaznický účet  

 

Registrace zákazníka nevyžadují všechny internetové obchody. Registrace je požadovaná 

především u obchodů B2B, neboť teprve po registraci má možnost obchodní partner 

nakupovat za velkoobchodní ceny. Z celkového pohledu lze konstatovat, že registrace 

zjednodušuje proces nákupu, hlavně u obchodů, kde se předpokládá, že zákazník bude 

v daném obchodě nakupovat opakovaně. Při registraci obdrží zákazník svůj účet se 

zákaznickým jménem a heslem. Nutností k obdržení daného jména a hesla je vyplnit 

požadované údaje jako jsou - jméno a kontaktní údaje, které se uloží do databáze.  Pomocí 

jména a hesla, které lze změnit, se může kdykoliv ke svému účtu přihlásit (27).  

Účet zákazníka je důležitý nejen pro provozovatele internetového obchodu, ale i pro 

zákazníka. Provozovatel internetového obchodu má veškeré údaje o zákazníkovi, tedy 

nejen kontaktní údaje zákazníka, ale i jeho uskutečněné objednávky nebo další údaje, které 

si zákazník sám nastavil, nebo mu byly přiděleny.  Zákazník nemusí znovu vyplňovat své 

údaje v případě, že přes internetový obchod nakupuje již podruhé a dokonce může sledovat 

průběh vyřizování svých objednávek nebo získat věrnostní slevu (27).  

 

4.3.21. Závěr ke strategii elektronického obchodu 

 
Dnešní podnikatelské prostředí se charakterizuje neustálými změnami, obrovským tlakem 

ze strany klientů na rychlé dodávky kvalitního zboží, možností výběru z velkého množství 

sortimentu a tlakem na snižování cen ve velmi konkurenčním prostředí. Z velké řady 

strategií uvedených v kapitole 4.3.  je nutné vybrat tu správnou, která bude přesně řešit 

požadavky jednotlivých podniku. Právě proto, že samotná formulace strategie vychází 

z představy, jakým směrem by se měla firma ubírat, jaké postavení má podnik na trhu a 

jaké má k dispozici zdroje či technologie, není jednoduché najít jednotnou formu či jeden 

druh strategie, který by se hodil na veškeré podnikatelské činnosti.  

Často je třeba hledat optimální kombinaci strategií, strategií i s ICT, protože právě ICT má 

v poslední době větší váhu.  Potřebou je, aby zvláště ICT vycházela z požadavků celkové 

strategie firem, neboť daná podpora harmonizuje interní i externí způsoby podnikání 

v rámci dostupných možností. Dnes je na ICT nahlíženo již jako na nástroj, pomocí 

kterého je možno zvýšit konkurenceschopnost. Díky sladění informační a podnikové 
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strategii je možnost přinést organizaci synergický efekt, který dovoluje fungovat efektivně 

i účelově. Proces slaďování je procesem dynamickým, a to díky tomu, že je schopen se 

adaptovat na organizační i inovační změny.  

Daná procedura by se měla průběžně ve firmě opakovat a měla by také vedoucím 

pracovníkům dovolit ustavičné sledování podpory podnikové strategie v organizaci 

komunikačními a právě také informačními technologiemi. Právě dobrý a efektivní postoj 

ke strategickým cílům organizace zapříčiňuje odhalení řady problémů, které se na počátku 

hledání podnikové strategie nezdály důležité. Informační strategie má v porovnání 

s ostatními strategiemi mimořádné postavení, protože musí podporovat jak nadřazenou 

podnikovou strategii, tak i veškeré ostatní fungující strategie. Každá strategie, stejně tak i 

strategie elektronického obchodu firmy je fungující strategií obsahující cíle dané firmy a 

umožňující jejich realizaci na poli virtuálního tržiště. Podstatou je, aby byla dodržována 

soudržnost a respektování jednotlivých strategií. 

 

 

4.4. CRM  – Orientace na zákazníka jako součást strategie 

 

Systém, který se zabývá evidencí, analýzami, komunikací a dalšími procesy, a jenž je 

vztahován k zákazníkům, se v IT oblasti obecně nazývá „systém pro řízení vztahů se 

zákazníky“. Customer Relationship Management (z anglického překladu) – dále bude 

jen používána zkratka CRM. 

CRM lze charakterizovat jako systém řízení a správy vztahů se zákazníky. CRM je plně 

integrován do informačního prostředí firmy. Prakticky to znamená, že agent (obchodní 

zástupce, telefonní operátor atd.) má k dispozici během kontaktu se zákazníkem úplnou 

databázi potřebných informací, např.: 

� Základní obchodní informace o zákazníkovi, např. informace o 

skladbě a objemech dřívějších nákupů a o platební morálce. 

� Nákupní zvyklosti zákazníka, doporučená řešení. 

� Možnosti nabídky doplňkového zboží, rozšíření služeb. 

� Analytický dotazník vedoucí k realizaci dalšího obchodního případu. 
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CRM je nutno chápat jako celopodnikový proces, jehož smyslem je propojit všechny dílčí 

procesy zaměřené na uspokojování potřeb zákazníka (19).  

V dále navrženém celku se bude také využívat tohoto modulu k dalším činnostem, které 

budou spojeny a vázány na klienty firmy. Jako například – evidence, kontroly, přihlašování 

se do daného systému i různorodé analýzy. 

Daný modul CRM bude ukládat statistiky přístupů jednotlivých uživatelů, ale i celkovou 

statistiku nepřihlášených uživatelů. Vyhodnocování chování jednotlivých návštěvníků je 

součástí příslušné evidence. Vše se řádně eviduje a také analyzuje k maximální 

spokojenosti a na míru jednotlivých zákazníků. Příkladem může být počet návštěv na 

webových stránkách, počet návštěv e-commerce, procento stornování zboží, předmět 

prohlížených informací či celková bonita klienta na základě specifických parametrů. To 

vše pomůže k vytváření analýz a členění uživatelů do skupin, které jsou pro firmu 

v určitém stupni a zájmu, díky čemuž lze provádět určité marketingové kroky.  

Jestliže bude firma chtít oslovit určitou skupinu uživatelů, může tak učinit právě pomocí 

právě daného CRM systému a v hromadné korespondenci jim zaslat určitou informaci 

(např. tak, že se jim zobrazí na stránce po přihlášení). Tímto dojde k vyhnutí se tzv. spamu 

(spam – je nevyžádaný masově rozesílaný e-mail, případně jiné druhy internetové 

komunikace, nejčastěji reklamní. Používá se též zkratka UBE/UCE (Unsolicited 

Bulk/Commercial Email). V České republice upravuje problematiku spamu zákon o 

některých službách informační společnosti (č. 480/2004) a popřípadě i dále následným 

sankcím). 

Systém CMR může evidovat všechny uživatele systému, kde budou evidováni i obchodní 

partneři, které může manažer dané oblasti oslovovat, popřípadě individuálně hodnotit. 

Daný modul je postaven na principu kooperace s modulem elektronického obchodu a 

modulem webové prezentace, tedy může takto shromažďovat všechny údaje, které se 

stávají podstatným podkladem pro manažerská rozhodování. 

V konzervativním pojetí marketingu nezahrnujeme do centra dění péči o zákazníka, 

segmentaci trhu a komunikační aktivity společnosti. V současnosti je však možné sledovat 

odklon od nasazování integrovaných komplexních systémů typu CRM směrem k 
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postupnému budování IT podpory pro jednotlivé marketingové procesy. Důvodem je často 

fakt, že řada společností nemá jednoznačně definovány marketingové procesy stanovené 

na základě předchozího kroku (např. vyhodnocení segmentace zákazníků (17).  

Významnou oblibu v zóně CRM v prospěchu zvyšování kvality a obsluhy zákazníků je 

vytváření a využívání kontaktních center, která podle druhu společnosti slouží pouze jako 

podpůrný element péče o zákazníky (případné stížnosti, seskupení produktů) nebo jako 

přímý prodejní kanál. Důležité je vzít v úvahu, že provoz kontaktních center patří velmi 

často k tradičně outsourcovaným procesům. 

Lze považovat za skutečnost, že nedostatkem CRM je to, že pod tímto označením si řada 

IT marketingových pracovníků a dodavatelů představuje odlišné objekty. Klasické a 

přitom hrubé dělení na operativní CRM a analytické CRM nabývá významu až při pohledu 

na marketingové procesy dané firmy, kde lze považovat za nejklíčovější aspekt právě 

CRM. Jeho forma je hluboce odvislá od konkrétního segmentu a od konkrétní firmy, jejího 

pojetí marketingu a způsobu práce na trhu na rozdíl od finančních systémů. CRM vyžaduje 

hloubkové zkoumání, které určí, jaké procesy a jakým způsobem ve skutečnosti podporuje. 

Dalším problémem je ta skutečnost, že nasazení CRM je z úhlu pohledu některých 

organizací chápáno jako způsob řešení jejich vlastních problémů kvality a efektivnosti 

prodejních a komunikačních procesů. Lze tedy říci, že CRM je pouze a jen pomocným 

elementem, větší problémy tedy leží v organizaci samé. 

 

4.4.1.  CRM a jeho role i funkce 
 

CRM lze považovat za proces řízení ve společnosti, který klade na první místo řízení 

vztahů se zákazníky a nikoliv řízení prodeje výrobků. V reálném životě to tedy znamená 

aktivní produkci a udržování oboustranně prospěšných vztahů se zákazníky (13). 

Komunikační styk se zákazníky je realizován vhodnými technologiemi, které můžeme 

pojmenovat procesy s přidanou hodnotou, jelikož jejich hodnocení se neprojevuje ve 

výrobku samotném, ale výrobek je obohacován o další sféru, a to sociálně komunikační 

obal. 
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Výchozí součásti umožňující funkčnost a existenci CRM ve firmě, vycházejí ze 4 pilířů, 

které tvoří jádro společnosti. Patří mezi ně: 

• Lidé (tzn. lidský kapitál, klienti, zákazníci). 

• Obchodní procesy (např. struktura, propojení, sdílení). 

• Technologie. 

• Data a informace. 

 

CRM nepředstavuje žádnou novou filosofii, nepředstavuje převratný přístup v marketingu 

a ani není možné jej stavět do pozice „šílených moderních směrů“. CRM je dnes 

komplexní metodika vytváření a formování ekonomicky prospěšných vztahů, vedoucích k 

užší výměně hodnot mezi klienty a společností (34).  

CRM také prezentuje kompaktní integraci společnosti do jednolitého funkčního celku, kde 

veškeré předešlé firemní procesy zůstávají zachovány, avšak jsou upraveny do podoby 

vyhovujícího komunikačnímu modelu CRM. 

Lze se setkat s nemalou řadou definic CRM, lze se také setkat s nemalým počtem přístupů 

k dané problematice. Pro svou práci jsem si zvolila jednu z nich, kterou uvádí Dohnal (4), 

a o které jsem přesvědčena, že patří mezi nejvýstižnější: „CRM představuje cestu 

ke zvýšení obratu a ziskovosti podniku prostřednictvím koordinace, konsolidace a 

propojení všech informací v podniku s jeho zákazníky, dodavateli, obchodními partnery a 

zaměstnanci, což v důsledku integruje veškeré obchodní, prodejní, marketingové a servisní 

aktivity. Cílem tohoto přístupu je vytváření pevných, na důvěře založených vztahů, které 

vytvářejí pro obě strany vztahu vysokou přidanou hodnotu“.  

V boji o uspění u zákazníků v dnešní době je nezbytné předefinování priorit dané 

společnosti tak, aby vznikla klientsky řízená společnost, nikoli však, aby společnost byla v 

chodu na jiném, ne-zákaznicky orientovaném modelu. 
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4.4.2. CRM a podniková strategie firmy 
 
Sladění základní otázky podnikové strategie „vycházet z požadavků zákazníků“ a CRM je 

ideální cesta, jak podnik může efektivně sladit požadavky z globálního pohledu firmy a 

maximální uspokojení představ a potřeb zákazníků. Jak již bylo řečeno v kapitole 4. 3., 

v některých firmách se opomíjí důležitost firemní strategie, opomíjí se efektivnost 

informačních strategií a zcela se zapomíná na zapojování zákazníků do řetězce, kde 

zákazník je nezbytný článek organizování, plánování a realizování výroby či distribuce 

zboží i služeb.  

 

 

4.4.3. Tři části pro využití CRM  
 
CRM můžeme rozdělit dle aplikační architektury na (48): 
 

- Operační CRM 

Operační CRM znamená podporu tzv. „front office“ (přední kanceláře) obchodního 

procesu, jehož součástí je kontakt se zákazníkem (prodej, marketing a služby). Výsledné 

úkoly jsou směřovány odpovědným zaměstnancům, stejně tak jako péče o dané úkoly a 

propojení s „back-end“ využitím jsou poskytovány a veškeré aktivity s klienty jsou 

dokumentovány pro další využití. 

- Analytické CRM 

V analytickém CRM jsou údaje shromážděné v rámci operačního CRM a jsou analyzovány 

pro segment zákazníků nebo pro identifikaci „cross-„ a „up-selling“ potenciál. Sběr dat a 

analýzy dat jsou vnímány jako pokračování a interaktivně se opakující proces. V ideálním 

případě se obchodní rozhodnutí ratifikují v průběhu času a jsou založené na základě zpětné 

vazby a předchozích rozhodnutí.  

- Spolupracující CRM 

Spolupracující CRM umožňuje komunikaci se zákazníky prostřednictvím všech 

komunikačních kanálů (osobní, dopis, fax, telefon, web, e-mail) a podporuje spolupráci 

s různými zaměstnaneckými týmy a kanály. Jedná se o řešení, o procesy a data, tak aby 
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firmy mohly lépe sloužit svým zákazníkům. Data/činnosti mohou být 

strukturované/nestrukturované, konzervační nebo transakční . 

Spolupracující CRM poskytuje následující výhody (48): 

- Umožňuje efektivní produktivní interakce se zákazníky 

napříč všemi komunikačními kanály. 

- Umožňuje webovou spolupráci na snížení nákladů na služby 

zákazníků. 

- Spojuje call centra a umožňuje multi-kanálové osobní 

interakce se zákazníky. 

- Integruje pohled na zákazníka ve chvíli interakce na úrovni 

transakce. 

CRM má dva typické způsoby realizace: „on-premise“ (v předpokladu) a „on-

demand/hosted“. (v požadavku/hostitelství). Každá metoda má své výhody a nevýhody: 

 

On-premise je CRM vhodné pro: 

• Firmy, které se snaží provádět postupy řízení, kterým jsou 

přizpůsobeny.  

• Firmy, které potřebují speciální datové struktury.  

• Firmy s komplexními nebo časově reálným ucelením 

požadavků. 

• Firmy, které mají k dispozici IT zdroje a podpůrné systémy.  

• Firmy, které si mohou dovolit „up-front“ kapitálové investice 

a fixní náklady.  

• Firmy, které se zabývají citlivými a tajnými údaji. 

On-demand/hosted je CRM vhodné pro: 

• Zákazníky, kteří směřují k realizaci zavedení standardních 

procesů pro různá průmyslová odvětví a společnosti. 

• Firmy, které jsou schopny použít standardní datové struktury. 
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• Firmy, které mají více základních integračních požadavků. 

• Firmy s omezenými technickými prostředky a pomocným 

personálem. 

• Firmy, které hledají variabilní ceny a nižší náklady na up-

front. 

• Společnosti, které se zabývají nekorektními daty. 

 

 

4.4.4.  Komunikace a klient  
 

Již doba vzniku marketingu a jeho původní náhledy na něj měly za to, že vše co vede 

k fungování společnosti, potřebuje jen říci svým zákazníkům „kupujte naše výrobky“. 

Následné fáze nepochybně přivedly marketing k naslouchání svým zákazníkům, avšak 

pouze skrze trh. Hlavními marketingovými nástroji se na základě toho stala segmentace, 

positioning a targeting. Z pozice dnešního marketingu však již lze jen stěží prodávat 

výrobky danému segmentu na základě vnějších informací o trhu. Větší důraz se klade na 

poznání zákazníka jako samostatného subjektu a tomu přizpůsobení prodejních procesů. 

Organizace dnes stále nejsou připraveny na oboustranně rovnou komunikaci člověka s 

člověkem se stejným posláním jako při mediální komunikaci. Je tedy nutné přebudovat, 

popřípadě zbudovat vnitřní procesy společnosti tak, aby umožňovaly komunikovat 

sousledně s vývojem klientské základny a dokázaly reflektovat jakoukoliv situaci, případně 

i marketingový požadavek přímo přes přímé komunikační kanály. 

 

4.4.5.  Komunikace coby proces  
 

Aby bylo možné vytvářet volné komunikační klima, je nutné pozměnit firemní procesy a 

postupy tak, aby bylo reálné veškeré výstupy archivovat i analyzovat, a dále je i 

automaticky odesílat vybraným komunikačním kanálem přímo ke klientovi. 
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V problematice elektronického zpracovávání a vyřizování objednávek je možné uvést 

příklady, které přesně naznačí, jakým způsobem by tyto informace měly téci � přes 

komunikační kanál si zákazník objedná výrobek či službu. Daná informace je bud' 

automaticky přes internet, nebo je operátorem vložena do CRM objednávkového systému. 

Obratem je klientovi odeslána přes jím vybrané cesty informace o registraci jeho 

objednávky s dalšími pokyny, jak bude objednávka dále vyřizována, případně co musí 

provést sám klient. V dalším postupu by zákazník měl mít možnost volby automatického 

informování nebo rozhraní přes internet by mělo poskytovat náhled do evidence 

uskutečňování dané objednávky. 

Daný druh modelového příkladu zachycuje cestu směrem ke klientovi. CRM komunikace 

se vyznačuje obousměrností, to je to, že celý systém procesů musí být upraven tak, aby 

obratem reagoval i na podněty, které vytváří klient.  

 

4.4.6.  Klient coby centrum pozornosti  
 

Zákazník je hnací síla společnosti. Nezbytností je vzít v úvahu, jaké jevy provázejí 

transformaci z kamenného nákupního světa směrem k elektronické komerci a informační 

společnosti jako takové. Patří mezi ně: 

• Určitá ztráta sociálního kontaktu klienta a společnosti (díky 

automatizování počítači a elektronikou). 

• Ztráta možnosti komunikovat - jelikož vlivem redukce nákladů bude 

postupně eliminována veškerá činnost tvořící zbytečné náklady.  

• Redukce pohybu z důvodů kurýrních a donáškových služeb.  

• Mnohem více volného času, protože veškeré běžné procesy se 

zredukují, případně zautomatizují, což zákazníkům e-shopů ušetří 

čas. 

Podcenění lidského potenciálu je značnou chybou vyskytující se při budování systému 

CRM v mnoha společnostech. A přitom základním a důležitým stavebním kamenem dobré 

společnosti jsou právě její zaměstnanci. V důsledku moderních koncepcí týmové souhry, 

decentralizovaného řízení a příjemného pracovního prostředí je organizace schopna 
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pracovat snadněji s otevřenou komunikační koncepcí, přestože samotná všudypřítomnost 

zákazníka působí jako jeden z mnoha faktorů, táhnoucí společnost k předem vytyčeným 

cílům. Potom záleží jen a pouze na organizaci samotné, jak tento faktor vyhodnotí - 

negativní či pozitivní. 

K základním standardům, jež by pracovníci firmy měli dodržovat, patří jednotnost firemní 

kultury. Díky tomu, že v elektronických procesech dochází ke styku s klientem převážně 

pomocí kanálů neosobního charakteru, nezáleží ani příliš na tom, jak vlastně vypadá 

prostředí, ve kterém pracují lidé. To vše je řečeno díky lidské kvalitě každého pracovníka. 

Proto, aby se zákazník neztrácel v anonymním prostředí internetu, musí všichni pracovníci 

komunikující s klientem mít na mysli, že úspěšná komunikace je vždy složena z lidskosti, 

slušnosti, empatie i kompromisu. 

Žádná firma by neměla opomínat zkvalitňování a vzdělávání svých zaměstnanců. Ne 

všichni pracovníci mohou být odborníky, ale každý má svou vlastní profesi. To však 

znamená, že každý ve své profesi musí řádně komunikovat s klientem. Během vytváření 

vztahů závisí na velmi nepatrných detailech vnímaných zákazníkem, a na základě toho, že 

vztah je tvořen především interakcí mezi firmou a klientem, kde samotná forma 

komunikace dovede hodně napovědět. Ke každičké informaci, která je přenášena mezi 

lidmi patří několik složek. Informace jako taková má větný charakter. Vztahy jsou však 

založeny na emocích, které se přidávají k informaci zabalením do určitého stylu a formátu. 

Samotná řeč je především o stylu slova. V podnikové kultuře patří i forma zpracování za 

velmi nepostradatelnou. 

 

4.4.7.  Zákazníci a marketing 
 

Hlavními prostředky marketingu, které se používají pro plánování a monitorování trhu, 

jsou výzkumy. Současná uspěchaná doba však přestává snášet jakékoliv chyby konkurentů 

a ti lépe informovanější obratem zaplňují tržní mezery. Určité odklonění od těchto strategií 

nabízí upřené přístupy zákazníkovi na trh.  

Elektronická podoba přístupu k informacím umožňuje velmi efektivní práci s daty 

získávanými primárně díky praktickému fungování vlastní společnosti. V celkovém 
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fungujícím systému je možné vytvořit kdekoliv kontrolní body i podmínky, které budou 

maximalizovat získávání dat o chování zákazníků. Oproti rozdílu od sekundárních vnějších 

výzkumů a prognóz se jedná o primární, přesné a neustále aktuální informace, navíc přímo 

orientované pouze směrem k zákazníkovi, který se tak stává nejen nositelem zisku, ale také 

jediným nositelem kapitálu společnosti, protože v elektronickém světě je hodnota za 

vlastní klientelu prakticky vše, co společnost vlastní. 

Ne méně podstatným krokem je myslet na nové zákazníky, kteří mají výrazný význam 

právě při postupném rozšiřování zákaznické základny. Stačí připomenout, že standardními 

marketingovými postupy je cena za získání nového zákazníka v průměru 5x vyšší, než 

cena za efektivní udržování zákazníků současných.  

 

4.4.8.  CRM s využitím WWW a elektronické formy obchodu 
 

Skutečností je, že výhodou společností založených na elektronickém principu práce je, že 

pokud dodrží dnešní standardy budování IS, obdrží pod elektronickou kontrolu prakticky 

celý chod firmy. Na takovouto strukturu by měla u elektronického obchodu přímo a 

automatizovaně navazovat i podpora webových rozmezí. Dané rozhraní musí být plně 

přizpůsobeno tak, aby docházelo k využívání všech výhod CRM, tj. analytická činnost 

prováděná automaticky, možnost přístupu ke všem požadovaným informacím bez zásahu 

operátorů, možnost sledování vývoje objednávek, evidování plateb, případné reklamace, 

komunikační rozhraní pro přímou interakci s operátory a spousta dalších. V návaznosti na 

dané druhy informací dále navazují prostředky pro práci s klientem, tj. marketingové 

nástroje úrovně CRM, které později značně podpoří budování vztahů.  Jedná se o formy: 

např. slevy, soutěže, diskusní fóra, poprodejní procesy a spousty dalších. 

 

4.4.9. E-Way  pro CRM  
 
 
E-Way, nebo-li tzv. elektronická cesta se objevuje i v CRM systému. Proto se již i dnes 

častěji setkáváme (s očekáváním rostoucí tendence) s E-way pro CRM.  
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4.4.9.1. E-way- CRM pro společnost na Slovensku 
 
 
Názorným příkladem a ukázkou pro využití e-way pro CRM je společnost Garmin, 

slovenská pobočka světového výrobce navigačních systému, která si vybrala informační 

systém eWay-CRM pro správu projektů a řízení vztahů se zákazníky. Implementace eWay-

CRM v dané firmě měla zajistit podporu obchodních aktivit a projektového řízení 

výhradního zástupce firmy Garmin Slovensko, distribuční společnosti Conan. 

Díky nadefinování interních procesů se například výrazně zjednodušil proces, který 

probíhá při zavádění nového výrobku, zahrnující jeho testování, překlad manuálu, 

promoční akce apod. S přispěním eWay-CRM je celý proces automatizovaný, automaticky 

jsou generovány úkoly a poté přiřazovány odpovědným pracovníkům. Jakmile je 

dokončena jedna fáze, ihned je započata fáze další. Systém je přitom schopen rovněž 

dohlédnout na to, zda je daný úkol včas splněn a v opačném případě upozorní na 

nedostatek jeho zadavatele. Management úkolů, který eWay-CRM podporuje, využívá 

společnost Conan například také pro své obchodní zástupce. Těm systém pravidelně 

vygeneruje na základě předem definovaných pravidel (např. dle velikosti obratu firem) 

seznam kontaktů, které by měli v daném období obvolat. 

Informační systém eWay pomohl také vyřešit problém s centralizací dat ve společnosti. 

Dosud byla databáze kontaktů roztříštěna mezi jednotlivé pracovníky, kteří si své kontakty 

uchovávali v Excelu. Nyní je vše uchováváno v rámci eWay-CRM a každý má tak 

možnost díky pouhým několika kliknutím nalézt nejen požadované kontakty, ale nahlížet 

také do historie komunikace se zákazníky, prohlížet relevantní dokumentaci apod. 

Ve druhé fázi projektu je pak systém eWay-CRM dle zadání propojen s firemním ERP 

systémem. V rámci ERP systému jsou sledováni jednotliví dealeři, jejich obchodní 

kontakty, prodeje a související informace. Vzhledem k tomu, že je systém eWay s těmito 

daty propojen, je mimo jiné schopen jednoduše sledovat údaje o neplatičích a relevantní 

osoby o těchto skutečnostech včas informovat. Informační systém eWay však zastane 

mnoho dalších úloh. Pokud třeba určitý zákazník delší dobu neuskuteční žádnou 

objednávku, informační systém automaticky vygeneruje úkol pro odpovědného 

obchodníka, aby dotyčného kontaktoval. Cenná je jistě také možnost vytvářet 

sumarizované, celopodnikové reporty nad daty, které oba systémy obsahují (22). 
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4.4.9.2. Šrotovné a eWay systém 
 

Podporu pro malé a střední podniky, které nemají CRM systém a často používají zastaralé 

systémy nebo excelovské tabulky, zavedla společnost Microsoft Outlook v podobě 

šrotovného pro ty zákazníky, které se rozhodnou pořídit CRM systém eWay CRM 3.0, 

dostane od eWay Systém dotaci na pořízenou uživatelskou licenci. Dotace ve výši 1900 

korun na každého uživatele se vztahuje na nákup systému eWay CRM 3.0. eWay-CRM je 

informační systém v rámci Microsoft Outlook pro malé a střední firmy, které poskytují 

služby na základě projektového řízení. Jedná se o kombinaci CRM (customer relationship 

management), PPM (project portfolio management) a jednoduchého DMS (document 

management system). eWay 3.0 je aplikace, která má propracovaný systém pro řízení 

projektů včetně plné podpory workflow, bezpečnostní politiky a vylepšené agendy pro 

vedení obchodních aktivit. Je plně integrovaná v prostředí Microsoft Outlook a obsahuje i 

modul pro reporty (21). 

 

4.4.10. Náhled na strategii elektronického obchodu 
v kombinaci s ICT 

 
 
Propojenost podnikové strategie se strategií elektronického obchodu a jejich vzájemná 

sounáležitost je důležitým mezníkem dnešního podnikatelského prostředí, které se 

charakterizuje neustálými změnami, obrovským tlakem ze strany klientů na rychlé 

dodávky kvalitního zboží, možností výběru z velkého množství sortimentu a tlakem na 

snižování cen ve velmi konkurenčním prostředí. Z velké řady strategií uvedených 

v disertační práci v kapitole 4.3.  je nutné vybrat tu správnou, která bude přesně řešit 

požadavky jednotlivých podniků. Právě proto, že samotná formulace strategie vychází 

z představy, jakým směrem by se měla firma ubírat, jaké postavení má podnik na trhu a 

jaké má k dispozici zdroje či technologie, není jednoduché najít jednotnou formu či jeden 

druh strategie, který je vhodný pro veškeré podnikatelské činnosti.  

Často je třeba hledat optimální kombinaci strategií, strategií i s ICT, protože právě ICT má 

v poslední době větší váhu. Potřebou je, aby zvláště ICT vycházela z požadavků celkové 

strategie firem, neboť daná podpora harmonizuje interní i externí způsoby podnikání 

v rámci dostupných možností. Dnes je na ICT nahlíženo již jako na nástroj, pomocí 
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kterého je možno zvýšit konkurenceschopnost. Díky sladění informační a podnikové 

strategie je možnost přinést organizaci synergický efekt, který dovoluje fungovat efektivně 

i účelově. Proces slaďování je procesem dynamickým, a to díky tomu, že je schopen se 

adaptovat na organizační i inovační změny.  

Daná procedura by se měla průběžně ve firmě opakovat a měla by také vedoucím 

pracovníkům dovolit neustálé sledování podpory podnikové strategie v organizaci 

komunikačními a také informačními technologiemi. Právě dobrý a efektivní postoj ke 

strategickým cílům organizace zapříčiňuje odhalení řady problémů, které se na počátku 

hledání podnikové strategie nezdály důležité. Informační strategie má v porovnání 

s ostatními strategiemi mimořádné postavení, protože musí podporovat jak nadřazenou 

podnikovou strategii, tak i veškeré ostatní fungující strategie. Každá strategie, stejně tak i 

strategie elektronického obchodu firmy je fungující strategií obsahující cíle konkrétní 

firmy a umožňující jejich realizaci na poli virtuálního tržiště. Podstatou je, aby byla 

dodržována soudržnost a respektování jednotlivých strategií. 

 

5. Analýza současné strategie elektronického obchodu 

firmy 

 

5.1. Etapy vývoje e-commerce z pohledu různých autorů 

 
Daná problematika je zkoumána z různých pohledů a různými odborníky, kde však nikdy nebylo a 

nebude lehké přesně definovat specifikovatelné postoje jednotlivců k dané problematice. Dochází 

k průběžnému prolínání názorů a postojů, objevů a vynálezů.   WWW stránky vznikají jako služba 

mezi 80 a 90. lety minulého století, která ukazuje rozhodující okamžik pro vznik a rozvoj e-

commerce. Současně se však na počátku 90. let privatizovaly vybrané sítě, které spoluvytvářely 

tehdejší internet. Dané období přineslo také první nabídky komerčních poskytovatelů telefonického 

připojení k internetu pro domácnosti. Rok 1993 znamenal první velkou pozornost pro významná 

ekonomická a obecná média (např. Economist, the Wall Street Journal, the Guardian, the New 

York Times, the Washington Post), finanční a obchodní kruhy. Rok 1994 byl rokem zřízení 

prvního komerčního prohlížeče (Netscape), první reklamní proužky (bannery), první internetové 

obchody a první internetovou banku.  
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Dle Jiřího Sedláčka (42) lze vymezit etapy e-commerce (nebo také e-komerce) – z hlavní části platí 

pro USA (u dalších zemí došlo k částečnému časovému posunu): 

 

• první kroky směřují ke vzniku e-commerce: 1990-1993/1994. 

• první etapa e-commerce: přibližně 1994/1995-2000 (počátek není 

jednoznačně a ostře vymezen, za konce první etapy e-commerce je 

všeobecně považován tzv. „dot-com cash“ v USA v roce 2000). 

• druhá etapa e-commerce: 2001 – dosud. 

 

 

 

Srovnání etap e-commerce dle Jiřího Sedláčka a jejich charakteristiky: 

Tabulka 4: Etapy e-commerce 

 
Charakteristika První etapa e-commerce Druhá etapa e-commerce 

Přibližné vymezení 1994/1995-2000 2001 - dodnes 

Obrazné označení 
etapa dětských krůčků a nemocí etapa zrání 

ICT technologie relativně nezralé, průběžně vyvíjené a 
měnící se 

klíčové technologie v zásadě k 
dispozici, poměrně stabilní 

Etapa růstu 
prudký až překotný růst (i četné krachy) stále značný růst 

Právní regulace zpočátku logicky minimální více regulace (i v USA) 

Typ firem převážně nové, čistě internetové 
společnosti ("dot-com") 

mnohem více tradiční, nyní smíšené 
společnosti, též čistě internetové 

Způsob financování hlavně venture capital více tradičního financování 

Obchodně-marketingové 
využití internetu /ICT hledají se a zkouší adekvátní způsoby, 

mnohé "slepé uličky" opuštěny 

relativně ucelený soubor 
"osvědčených cest", ale nové se stále 

hledají 

Strategie 
obsazení nového trhu, získání tržního 

podílu "růst za každou cenu" 
"tradiční" (jasně definovaný způsob 
dosažení zisku aspoň dlouhodobě) 

 

Zdroj: STUCHLÍK, P. – DVOŘÁČEK, M. Markting na InternetuP 

 

 

Jiří Sedláček uvažuje o třetí etapě e-commerce, „etapě dospělosti“. Ta by dle něj mohla začít již 

v roce 2006 nebo 2007 (42). 
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5.2. Myšlenky autorů 

 
Problematika e-commerce nebo také elektronického obchodu je téma, které je v dnešní 

době skloňováno ve všech pádech, které je probíráno a řešeno všemi různými světovými 

subjekty.  Daný způsob obchodu otevírá obchodníkům, ale také jednotlivcům široké 

spektrum možností, které ještě v nedávných dnech bylo velké tabu. Hlavním a základním 

předpokladem daného obchodování je realizování všech obchodních transakcí prostředním 

virtuálního světa.  Většina současných elektronických obchodů dnes běží na základě tzv. 

dynamických aplikací, které jsou vystavěny nad databázemi zboží a zákazníků, všeobecně 

převažuje však trend propojení elektronického obchodu na účetní a skladový systém. 

Elektronický obchod se liší od klasického tím, že spoléhá na počítačové informace, které 

jsou ve většině případů pouze minimálními náklady přijaty a zpracovány mnoha počítači, 

nespočetněkrát zkopírovány a během krátkého okamžiku odeslány na velké množství míst 

po celém světě. Využívání hmotných nosičů, jako je papír při poštovní korespondenci nebo 

osobní jednání, se vyčísluje a eviduje jako příliš nákladné. Z pohledu životního prostředí 

lze přesně a výstižně definovat, že elektronické obchodování přispívá k správnému 

přístupu, což opět přispívá k tomu, aby daný druh obchodu byl více propagován a 

využíván. 

 

I daný druh obchodování jako je e-commerce má řadu výhod a nevýhod, kde je třeba pro 

konkrétní sektor vycházet z rozdílu mezi hmotným a nehmotným zbožím. Pod hmotným 

zbožím si představme fyzické spojení mezi stranami kontraktu (jako je například pošta) a 

pod nehmotným zbožím je zařazeno vše, co může být prováděno elektronicky (např. 

zpravodajství, hudba, filmy, počítačové hry atd.). 

 

Philip Kotler  (24) přiřazuje internetové obchodování k raketovému rozvoji, kdy jako příklad uvádí 

Amazon.com, Virtual Vineyards a CDNow. Upozorňuje, že není možné přehlédnout významný 

růstový trend e-commerce na trzích organizací označovaných jako kybertransakce business-to-

business (B2B). Poukazuje na výzkum Forrester Research v roce 1998 B2B se podílelo 78% na 

veškerém internetovém obchodování. Uvádí, že prostřednictvím internetu mohou organizace 

nakupovat materiály potřebné pro operace, údržbu a opravy. Na příkladu z okresu Los Angeles se 

ukazuje, že daná oblast objednává pomocí internetu široké spektrum zboží, počínaje kuřaty a konče 

kondomy. Také na National Semiconductor ukazuje, že právě daná firma nakupuje prostřednictvím 

internetu měsíčně více jak 3 500 materiálových položek. I přestože cena většiny z nich je ve 
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srovnání s komponenty letadel nebo počítačů většinou malá, přesto představuje jejich celková 

hodnota cca 80% veškerého obratu na trhu organizací. Kotler zdůrazňuje výhody a plusy daného 

obchodování.  

 

Patří mezi ně: 

a) Úspora transakčních nákladů pro dodavatele i odběratele. 

b) Redukce času mezi objednáním a dodáním zboží. 

c) Stabilita nákupního systému. 

d) Likvidace mnoha pracovních míst úředníků a zásobovačů. 

e) Těsnější vztahy mezi dodavateli a odběrateli. 

f) Oslabování věrnosti mezi dodavateli a odběrateli. 

g) Vytváření rovných podmínek pro malé i velké firmy. 

h) Potenciální hrozba narušení bezpečnosti. 

 

Níže uvedený text podrobněji rozebírá výše uvedené body. 

 Kotler ukazuje na výhody internetu, kde ví, že díky danému pomocníkovi jako je internet se velice 

eliminují transakční náklady pro dodavatele i odběratele. Webové stránky odstraňují zbytečné 

papírování, spojené s tradičním procesem objednávání a dodávání zboží. National Semiconductor 

uvádí, že se zavedením internetového zásobování došlo ke snížení nákladů na jednu objednávku až 

o celých 240 dolarů. Dle Kotlera je důležité si také uvědomit, že díky danému obchodování 

dochází k velké úspoře času u všech firem, jako například u Producent automatizovaných 

skladovacích systémů Adaptec Inc., který využívá dodavatele počítačových čipů z Tchaj-wanu. Na 

základě využívání daného obchodování došlo ke snížení intervalu mezi objednáním a dodáním 

zboží z původních šestnácti týdnů na 55 dnů. To je doba, kterou potřebují standardní výrobci 

elektronických prvků na vývoj a výrobu nového čipu. Mezi klíčové důvody zavedení 

elektronického nákupního systému u společnosti General Electric byla touha dosáhnout takového 

stavu nakupování, ve kterém se nevyskytují zbytečné duplicity a potřeba korektivních opatření. 

Nový způsob obchodování vede k likvidaci mnoha pracovních míst úředníků a zásobovačů, na 

druhé straně však je třeba říci, že úspora rutinní a papírové práce umožnila zásobovačům mnohem 

aktivněji identifikovat výhodné dodávky a aktivně spolupracovat s dodavateli. Těsnější vztahy 

mezi dodavateli a odběrateli pomáhají k vzájemnému utužení spolupráce. Dané upevňování vztahů 

může však vést k oslabování věrnosti mezi danými partnery (dodavateli x odběrateli), neboť sdílení 

společné informační databáze a efektivnější spolupracování při vývoji nových produktů, vede i 

k tomu, že přitom dochází k narušování léta pěstovaných partnerských vztahů. Dochází 

k inzerování svých požadavků a vybírání si nabídek, které jsou nevýhodnější. Někdy se však stane, 

že se většinou nejedná o jejich tradiční dodavatele.  Spolehlivost internetového spojení pomáhá 

vytvářet obchodní vztahy mezi velkými společnostmi a malými dodavateli. Za pomocí 
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obchodování na webových stránkách dochází i k pružnějším vztahům mezi organizacemi z různých 

zemí i světadílů. Organizace mají mnohem větší možnost při výběru svých dodavatelů. 

 

 Více jak 80% firem dle Kotlera prohlašuje, že jim v účasti na internetovém spojení se zákazníky a 

dodavateli brání OBAVY ze ztráty důvěrných informací. Přestože se e-mail a elektronické 

bankovnictví vyznačuje vysokou spolehlivostí přenosu informací za pomoci systému 

kryptologických opatření, naprosto spolehlivé elektronické informační obchodování prostředí 

dosud neexistuje. Kotler podotýká, že se neustále vynakládají nemalé částky na spolehlivost a 

bezpečnost elektronického prostředí. Jednotlivé organizace vyvíjejí své vlastní bezpečností 

strategie, které odolávají většině hackerů. 

 Kyncl  uvádí (25), pohled na praxi slovy: „V praxi existují dva základní přístupy k 

podnikání a obchodování na internetu. První variantou  je čistě elektronický obchod, který 

nemá svoji „kamennou“ variantu. Zákazník si tedy nemůže požadované zboží koupit 

osobně. Z tohoto důvodů podnikatelé často vytvářejí kamennou verzi internetového 

obchodu. Tento proces je výhodný jak z hlediska zákazníka, tak z hlediska podnikatele 

resp. prodávajícího. Zákazníci si mohou přes internet objednat zboží nejrůznějšího 

charakteru a poté si ho přijít převzít osobně do nejbližší prodejny. Prodávající resp. 

podnikatel pak může zákazníkům nabídnout internetový katalog zboží s možností nákupu 

přes webové rozhraní a další marketingové akce snadněji, než kdyby provozoval jen 

klasický „kamenný“ obchod. Druhou variantou  je klasický „kamenný“ obchod.  

Provozovatelé „kamenných“ obchodů často expandují na internet a vytvářejí svůj vlastní 

internetový obchod. Tento internetový obchod většinou ještě rozšíří, čímž se stávají se 

svoji zavedenou značkou a klientelou výraznou konkurencí nejen čistě elektronickým 

obchodům, ale i „zkamenělým“ elektronickým obchodům. Tuto variantu elektronického 

obchodu lze nazvat doplňkovým prodejem zboží přes internet (20).  

Dle České podnikatelské reprezentace je pohled na e-commerce následující: „Základním 

cílem každé firmy je zvyšovat svou profitabilitu, čehož lze obecně dosáhnout dvěma 

základními způsoby. Prvním způsobem je zvyšování prodeje vlastních výrobku a druhým 

je snižování nákladů spojených s provozem firmy. Přínosy elektronických tržišť pro firmy 

spočívají zejména v úsporách, které přináší automatizovaný a optimalizovaný obchodní 

proces“ (37).  
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5.3. Závěr k analýze současné strategie elektronického obchodu 

firmy 

 
Z veškerých poznatků a vývojových etap, které byly zmíněny v kapitole 5, v myšlenkách 

autorů a průkopníků dané ideje zrealizovat jednotné světové tržiště, kde všichni partneři a 

účastníci obchodu budou mít stejná práva a přístupy, vyplývá jedno velké přání. Přáním 

nebo také požadavkem (jak jej lze nazývat) současného a hektického světa je prohloubit, 

plně otevřít, úspěšně realizovat, ale také řádně prezentovat a v neposlední řadě využívat 

elektronické obchodování v našem, ale i budoucím století. První kroky e-commerce jsou 

směřovány do 90. let minulého století, kdy za necelých dvacet let došlo k velkému posunu 

a rozvoji, který otevírá obchodníkům nespočetné spektrum možností, které ještě v nedaleké 

minulosti byly tabu a pouhým nerealizovatelným snem. Dle Kotlera můžeme vnímat danou 

formu obchodování jako raketový rozvoj moderní formy provozování obchodů na 

virtuálním tržišti.  

 

6. Výzkum strategie firmy 

 

6.1. Představení zkoumané firmy 
 
 
Ve firmě MVDr. Ivo Dupal – Sanvet jsem pracovala po dobu více jak šesti let. Daná firma 

byla založena v roce 1991 a počátku svého fungování byla ryze orientovaná pouze na 

distribuci veterinárních léčiv pro lékaře. V současné době se firma zabývá distribucí a 

prodejem veterinárních léčiv, distribucí a prodejem chovatelských potřeb. Je majitelem 

celorepublikové sítě s chovatelskými potřebami s názvem Zvěrokruh. V této společnosti 

jsem prošla mnoha pozicemi a byla jsem u zrodu uvedené sítě obchodů.  

 

6.2. Založení sítě obchodů 
 
 
Situace v ČR byla před necelými sedmi lety velice nakloněna skutečnosti, že právě v dané 

zemi je nedostatek obchodů s chovatelskými potřebami. Daná skutečnost přiměla majitele 

firmy k tomu, aby si zřídil svoji vlastní síť, která se rapidně rozrostla po celé ČR. Původní 
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myšlenkou nebylo mít síť obchodů, ale vyzkoušet si prodávat chovatelské potřeby v okolí 

místa centrály firmy. Díky profesionálnímu přístupu lidí a správných strategických postupů 

se síť obchodů rozrostla do počtu 34 obchodů.  

Předmětná firma má svoje vlastní prostory pro uskladnění a expedici zboží.  

Veškeré informace o nákupu zboží do velkoskladu, o dodávkách do jednotlivých 

maloobchodních prodej (vlastních i konkurenčních) jsou díky informačnímu systému 

převáděny do skladového a účetního softwaru. Každému zboží je přidělen čárový kód 

(nebylo-li to uděláno u výrobce), díky kterému je každý pohyb zboží sledován a 

analyzován (od nákupu, přes kontrolu skladu, uložení ve vyhraněném místě, expedici 

z centrálního skladu, kontrola na prodejnách a prodej konečnému zákazníkovi).  

 

 

6.3. SWOT analýza firmy Sanvet 

Tabulka 5: SWOT analýza firmy Sanvet 

Silné stránky Slabé stránky 

Dobré jméno firmy na trhu 
Není definovaná jednotná vize a 

strategie firmy 

Rozložení rizik mezi velkoobchod a 
maloobchod 

Zastaralé logistické vybavení 

Dobré obchodní podmínky s 
obchodními partnery 

Pomalé rozšiřování nového portfolia 

Výhradní zastoupení pro vybrané 
značky zboží (z Německa, Anglie, 

Holandska, Španělska, USA) 

Není striktní organizační struktura 

Nedostatek profesionálů na 
manažerských postech 

Příležitosti Hrozby 

Velký rozvoj trhu  Nejednost managementu 

Dobré geografické umístění Vysoká konkurence 

Reorganizace firmy Reorganizace firmy 

Zavedení internetového obchodu 

Odchod loajálních zaměstnanců 

Změny v legislativě (nakloněny na 
stranu prodejců) 

Nové možnosti v oblasti služeb 
(salóny, lázně, hřbitovy, penziony) 

Rozšíření sítě obchodů za hranice ČR 

 

Zdroj: Frendlovská, D. 
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6.4. Strategické cíle zkoumané firmy 
 
Daná společnost patří mezi největší a nejlepší dodavatele chovatelských potřeb v ČR. 

Proto je nutností, aby ve své vizi pokračovala a měla řádně stanovenou vizi a plány do 

budoucna.  Velkým přínosem dané firmy bude, pokud se bude věnovat: 

• Rozšíření oblasti nákupu chovatelského sortimentu ve vztahu 

k veterinární a chovatelské sféře. 

• Vybudovat elektronický obchod. 

• Neustále pracovat na zvyšování kvality služeb a spokojenosti 

zákazníka. 

• Zvýšit ziskovost u chovatelských potřeb. 

• Zvyšovat odbornost svých zaměstnanců.  

• Zefektivnit práci obchodních zástupců. 

• Zvyšovat a zlepšovat hospodárnost (především oblast 

logistiky). 

 

6.5. Softwarové a hardwarové vybavení firmy 
 
Předmětná společnost je průběžně a rychle vybavována novými a spolehlivými přístroji, 

které plně využívají všichni zaměstnanci dané firmy pro výkon své práce. Je však třeba i 

do budoucna udržovat nastavené tempo. V případě úvahy zřízení nového elektronického 

obchodu bude však nutné investovat do následujících oblastí: 

• Větší zrychlení podnikové sítě (převedení na rychlost 1GB/s). 

• Vyšší investice do mobilní techniky (přenosné tiskárny, 

notebooky). 

• Lepší zabezpečení podnikové sítě a všech podnikových dat. 

• Začlenění nově vybudovaného modulu elektronického 

obchodu a začlenit jej do firemní struktury, propojit s daty a 

nabídnout zákazníkům. 

• Zlepšení a zrychlení centrálního systému archivace dat a to i 

těch, které jsou stále jen v papírové podobě. 
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6.6. Analýzy nového elektronického obchodu předmětné firmy 
 

Tabulka 6: SWOT analýza elektronického obchodu pro firmu Sanvet 

 

Silné stránky Slabé stránky 
Fungující sklady, logistika Nedůvěra zákazníků 

Znalost oblasti chovatelských potřeb Nově vzniklý obchod 

Zavedený informační systém pro podobnou oblast 
Neosobní kontakty s klienty 

Sortiment 

Příležitosti Hrozby 
Prostor na trhu Sledování konkurence 

Poradenství pro krmení zvířat 
  

Stagnace poptávky 

Vrůst cen a režie 

 

Zdroj: Frendlovská, D. 

 

 

6.7. Výhody zkoumané firmy před konkurencí 
 
Uspění na trhu při fungování ostatní konkurence není jednoduché. Nezřízení daného 

obchodu však může být zásadní chybou dané společnosti v dnešní době. Dnes již plně 

fungující části dané firmy mohou vytvořit dobré zázemí, což může být velkým pomocným 

odrazovým můstkem. 

 

V porovnání s konkurencí (v problematice e-shopů) může firma Sanvet pro spuštění využít 

pozitiva: 

a) Zázemí velké společnosti – nízké ceny, akční zboží, široký sortiment, 

dostatečné zásoby. 

b) Provoz vlastních maloobchodních prodejen – průzkum trhu, testování 

výrobků. 

c) Profesionální poradenství – kontakt na veterináře, odborný personál. 

d) Chovatelské výrobky, ale i volně prodejné veterinární výrobky. 

e) Výhradní zastoupení pro ČR (u mnoha partnerů). 

f) Dlouholetá spolupráce s chovateli a veterináři. 

g) Dlouhodobé zkušenosti s prodejem chovatelských potřeb. 

h) Dobré vztahy se svými partnery. 
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Veškeré výše uvedené body jsou a budou silnou stránkou dané společnosti oproti 

konkurenci.  

 

6.8. Výběr firmy 
 
Předmětná firma byla vybrána pro další zkoumání, sledování a pozorování z mnoha 

důvodů. Firma, která je na trhu více jak 18 let a z toho celých 8 let je velkým hráčem 

v oblasti chovatelských potřeb, může plně a zřetelně sloužit jako porovnávaný subjekt. 

V dané firmě jsou plně zpracované analýzy, které nám poslouží jako opěrný bod k dalším 

průzkumům a do průzkumům. Veškeré informace jsou získány z praktických a osobních 

znalostí v dané firmě.   

Základy dané firmy jsou směrovány až do roku 1991 a základy zrodu sítě vlastní sítě 

obchodů chovatelských potřeb budou brzy slavit svých prvních 10 let. Dané obchody se 

mohly pyšnit svojí předností, jedinečností a velikostí ze začátku a v počátku svého období 

působení na českém trhu.  Jmenovaná firma se plně a primárně věnuje tzv. kamenným 

obchodům, které se nacházejí výlučně v nákupních centrech. Důvod polohy obchodů 

(důvod, proč právě být v nákupních centrech) byl ten, že v daných prostorech se pohybuje 

relativně vysoký počet zákazníků. Nákupní centra se stala novou moderní ikonou 

především pro počátek 21. století pro celou střední a východní Evropu.   

 

 

 

 

6.9. Analýzy vybrané firmy 
 
 
V analýze dané firmy došlo k zaměření se především na oblast nákupu. 
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6.9.1. Nejprodávanější položky roku 2008  

Tabulka 7: Poměr obratů prodejů dle nejprodávanějších položek v Kč za období 01-11/2008 

 

50 nejprodávanějšího zboží 01-10/2008 

položky obrat za 01 - 11/2008 v Kč 

50 - nejprodávanějších 
položek 36 433 803 

64 - ostatních 
nejprodávanějších položek 

12 874 958 

4 655 - zbývajících položek 
136 053 539 

 

Celkový obrat 01-11/2008 185 362 300 

zbývající položky -obrat 136 053 539 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 

 

Graf 1: Poměr obratů prodejů dle nejprodávanějších položek v Kč za období 01-

11/2008 

 

 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 
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Graf vycházející z níže uvedené tabulky znázorňuje procentuální vyjádření prodejnosti 

zboží. Z celkového počtu 4 769 položek tvoří nejsilnější skupinu pouhých 50 prvních 

položek, které tvoří 20 - ti % - ní obrat celkových prodejů. Položky 51 až 114 patří do 

druhé skupiny největších obratů, které tvoří pouhých 7% z celkové výše obratů. 

Zbývajících 4 655 položek tvoří 73% z celkového obratu. Je tedy zřetelné, že z velkého 

počtu druhů zboží je jen nepatrné množství druhů zboží, které je dobře obrátkové a 

obratově velice zajímavé. Bude třeba, aby si firma udělala podrobný průzkum jednotlivých 

položek, posílila skupinu nejprodejnějšího zboží a v neposlední řadě zredukovala skupinu 

zbývajících položek tak. Součástí celkového počtu položek nejsou žádné položky pro 

vlastní spotřebu, vzorky, akce a doprodeje. 

 

 

 

 

Tabulka 8: Skladba skupiny zboží 50-ti nejlépe prodejných položek v ks za období 01-11/2008 

 

Složení 50 nejprodávanějších položek v období 01-11/2008 

Skupiny zboží Počet položek 

Krmivo pes - suché 36 

Podestýlky 8 

Krmivo hlodavec 2 

Živá zvířata 2 

Antiparazitika 1 

Hlodavec - doplňky 1 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 
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Graf 2: Skladba skupiny zboží 50 - ti nejlépe prodejných položek za období 01-

11/2008 

 
 

 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 

 
 
Graf nám podrobněji zachycuje složení skupiny 50-ti nejlépe prodejných položek. Celých 

72% z daných položek tvoří suché krmivo pro psy, které je všeobecně považováno za 

nejlépe obrátkové zboží (jak v ČR, tak i v zahraničí). Do druhé skupiny 50-ti 

nejprodejnějších položek patří podestýlky s 16%, dále 4%- ní zastoupení má krmivo pro 

hlodavce a také stejný počet procent patří i živým zvířatům, 2%-ní podíl mají antiparazitní 

produkty i doplňky pro hlodavce. Jednoznačně lze tedy konstatovat, že nejsilnějším a 

nejobrátkovějším zbožím za zkoumané období je suché krmivo pro psy. 
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Tabulka 9: Skladba skupiny zboží 64 ostatních nejprodávanějších položek v ks za období 01-
11/2008 

 

Složení 64 ostatních nejprodávanějších položek - 01-11/2008 

Skupiny zboží Počet položek 

Krmivo pes - suché 34 

Podestýlky 11 

Krmivo hlodavec 1 

Živá zvířata 4 

Antiparazitika 7 

Hlodavec - doplňky 5 

Hračky - pes 1 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 

 

Graf 3: Skladba skupiny zboží prvních 114-ti nejprodávanějších položek v ks za 

období 01-14/2008 

 
 

 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 

 

Graf skladby skupiny zboží prvních 114-ti nejlépe prodávaných položek ukazuje, že celých 

61% patří krmivům pro psy, 16% podestýlkám a 8% zboží antiparazitika. 5%-ní zastoupení 

mají doplňky pro hlodavce i prodej živých zvířat. 3% podílu patří krmivu pro hlodavce a 

1% obsahují hračky pro psy a krmivo ptáci. Sledování 11-ti měsíců roků 2008 ukázalo, že 
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nejlépe obrátkové zboží je právě suché krmivo pro psy. Daný poznatek odráží i 

celosvětovou informaci, že právě suchého krmiva pro psy je nejlépe obrátkovou položkou. 

 

Tabulka 10: Skladba skupiny zboží prvních 114-ti nejprodávanějších položek v ks za období 01-
14/2008 

 

Složení 114 nejprodávanějších položek za období 01-11/2008 

Skupiny zboží Počet položek 

Krmivo pes - suché 70 

Podestýlky 18 

Krmivo hlodavec 3 

Živá zvířata 6 

Antiparazitika 9 

Hlodavec - doplňky 6 

Hračky - pes 1 

Krmivo ptáci 1 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 

Graf 4: Skladba skupiny zboží 64 ostatních nejprodávanějších položek v ks za 

období 01-11/2008 

 

 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 

 
 
Graf ukazuje, že více jak 50% celkového sortimentu druhé skupiny nejprodejnějšího zboží 

(z pořadí zboží 51-114) tvoří suché krmivo pro psy. Celých 17% patří položkám ze 
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skupiny podestýlky, 11% náleží výrobkům antiparazitiky, 8% doplňkům pro hlodavce a 

6% prodeji živých zvířat. Hračky pro psy a krmivo pro hlodavce mají 2% zastoupení z 

celkového podílu prodeje ostatních nejprodávanějších položek. Na grafu je zřetelné, že 

právě krmivo pro psy má největší podíl na výši obratů dané sítě obchodů. 

 

 
 

6.9.2. Zásoby a obrat 
 

Tabulka 11: Stav zásob (prodejny a sklad) v Kč v porovnání s výší obratu za období 06-10/2008 

 
Stav zásob 1.6.2008 1.7.2008 1.8.2008 1.9.2008 1.10.2008 

Prodejny 24 288 580 23 740 773 23 656 584 22 732 770 23 335 354 

Centrální sklad 21 446 455 24 351 402 22 370 631 22 585 724 21 928 288 

Obrat prodejen za celý 
uvedený měsíc 15 498 833 18 516 593 18 741 646 17 064 465 17 738 072 

 
Zdroj: Frendlovská, D. 

 

Graf 5: Stav zásob (prodejny a sklad) v Kč v porovnání s výší obratu 06-10/2008 

 

 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 
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Daný graf zachycuje stav zásob na prodejnách i na centrálním skladu a obratu za období 

jednotlivých měsíců (06-10/2008). Hodnota stavu zásob na prodejnách a hodnota stavu 

zásob na skladě viditelně ukazuje, že zásoby nejsou adekvátně přizpůsobené oběhu, neboť 

několikanásobně přesahují výši obratu všech prodejen. Stav zásob na skladě byl dokonce 

vyšší v 07/2008, než stav zásob na prodejnách. Znamená to, že daná firma neefektivně 

hospodaří s finančními prostředky, neboť drží veliké finanční prostředky právě v zásobách 

nejen na prodejnách, ale drží velké množství zásob i na centrálním skladě. Důvodem 

neefektivního držení zásob je, že nejsou správně nastaveny minimální a maximální zásoby 

tak, aby nedocházelo k nadzásobení a zároveň nebyl ohrožen chod prodeje. Pokud si firma 

sama neví rady, jak správně specifikovat optimální stav zásob (při fungujícím plynulém 

zásobování) je třeba, aby o pomoc požádala externí specialisty, kteří nadefinují optimální 

stav zásob pro prodejny i sklad a také pomohou firmě uvolnit držené finanční prostředky 

v zásobách pro efektivnější využití. 

 

Tabulka 12: Celkový stav zásob v Kč v porovnání s výší obratu za období 06-10/2008 

 

Stav zásob 
1.6.2008 1.7.2008 1.8.2008 1.9.2008 1.10.2008 

Zásoby celkem (prodejny + 
sklad) 

45 735 035 48 092 175 46 027 215 45 318 494 45 263 642 

Obrat prodejen za celý 
uvedený měsíc 

15 498 833 18 516 593 18 741 646 17 064 465 17 738 072 

 
Zdroj: Frendlovská, D. 
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Graf 6:  Celkový stav zásob v Kč v porovnání s výší obratu 06-10/2008 

 

 
Zdroj: Frendlovská, D. 

 

Graf zachycuje celkový stav zásob a obratu za měsíce 06 až 10/2008. 2,4x až 2,95x 

navýšení zásob neukazuje o efektivním zacházení s penězi i se zásobami. Zbytečné 

nadzásobení při plynule funkčním naskladňování (které ve firmě existuje) ukazuje, že 

došlo k selhání oddělení ve firmě, které stanovilo rozložení peněz do zásob (optimální 

hodnotu zásob). Chybou vrcholového managementu dané firmy je to, že utopené peněžní 

prostředky v zásobách opomnělo a neinvestovalo je do důležitějších oblastí, jako je např. 

vývoj, modernizace, investování či vzdělávání. Není chybou oddělení nákupu, že drželo 

stav zásob v daných hodnotách, protože veškeré finanční aktivity a činnosti plně podléhají 

řediteli obchodu, který stanovuje pokyny a kroky jak se má pokračovat. Graf nám zřetelně 

ukazuje, že neekonomické držení stavu zásob způsobilo několikanásobné naskladnění 

zboží a utopení finančních prostředků. 
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6.9.3. Nadzásoba na skladě 
 

Tabulka 13: Nad zásoba zboží na skladě v Kč za měsíce 06-10/2008 

 

Stav zásob 1.6.2008 1.7.2008 1.8.2008 1.9.2008 1.10.2008 

Prodejny - stav zásob 24 288 580 23 740 773 23 656 584 22 732 770 23 335 354 

Centrální sklad - stav zásob 21 446 455 24 351 402 22 370 631 22 585 724 21 928 288 

Nadzásoba na skladě 2 430 200 2 589 323 2 515 507 3 419 701 5 570 037 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 

 

Graf 7: Nadzásoba zboží na skladě v Kč za měsíce 06-10/2008 

 

 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 
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Graf zachycuje nadzásobu na skladě v průběhu 5 - ti po sobě jdoucích měsíců. Hodnota 

zásob nemá klesající tendenci, neboť dané problematice ve firmě nebyla věnována velká 

pozornost (spíše minimální). K navýšení stavu zásob mohlo dojít z mnoha důvodů: 

vyřazení zboží z aktivního sortimentu a přesunutí do složky neaktivního sortimentu, jedná 

se o tzv. doprodejové zboží nebo také končící zboží (u kterého se po vyřazení změnily 

maximální zásoby na bod 0, tedy došlo k navýšením zásob), nadzásobením, nákupem 

akčního zboží (produktovým manažerem nebo obchodím ředitelem nebyl stanoven správný 

požadavek na nákup akčního zboží), špatným nákupem.  Vzhledem situaci ve firmě 

(sankce za nedostatky), nedošlo k pochybení lidí oddělení nákupu, neboť stanovení 

optimálních zásob a generování objednávek z počítače jim neumožnilo objednat žádné jiné 

zboží, než to, které počítač vygeneroval.  Z toho vyplývá, že chyba byla na straně špatného 

plánování akcí /stavu zásob na akce/, neřešením a odmítáním řešit neprodejného zboží - 

které zůstávalo na zásobách (překáželo a hromadilo se) a později se přesunulo do 

končícího zboží (u kterého po delší době došlo k výprodeji za nižší ceny, likvidaci či 

neefektivním vyexpedováním ze skladu i prodejen). 

 

Nadzásoba zboží - je takové zboží, kde stav skutečných zásob je vyšší, než stanovené 

maximálních zásob k danému sledovanému okamžiku. 

 

Končící zboží - je takové zboží, u kterého došlo k ukončení nákupu a přání jej dále 

neprodávat. Daná kategorie zboží se průběžně obměňuje a mění v závislosti na prodejnosti 

zboží, přání správců sortimentu a požadavků trhu. Je to takové zboží, u kterého došlo k 

vylistování z aktivního sortimentu. Dané zboží má nějaké zásoby na skladech, které je třeba 

vyexpedovat ze skladů (např. doprodejem, akcemi, sponzorstvím či likvidací). 

 

 

6.9.4. Končící zboží 

Tabulka 14: Stav zásob a končícího zboží na prodejnách v Kč za období 06-10/2008 

 

Stav zásob 1.6.2008 1.7.2008 1.8.2008 1.9.2008 1.10.2008 

Stav zásob na prodejnách 24 288 580 23 740 773 23 656 584 22 732 770 23 335 354 

Stav zásob končícího zboží na 
prodejnách 4 572 979 4 293 455 5 341 093 4 504 542 3 621 535 

 
Zdroj: Frendlovská, D. 
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Graf 8: Stav zásob a končícího zboží na prodejnách v Kč za období 06-10/2008 

 
 

 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 

 

 

Graf prezentuje celkový stav zásob zboží za období 06-10/2008 na všech prodejnách 

Zvěrokruh a také stav končícího zboží na daných prodejnách. Hodnota končícího zboží je 

alarmující, neboť je to zboží, které již není žádoucí prodávat a přitom má stále a opakovaně 

velký poměr hodnoty v zásobách. Firma by měla obratem stanovit postupy a kroky, jak se 

bude s daným zbožím manipulovat. Není reálné, aby daná skupina zboží zabírala v 

průměru jednu pětiny hodnoty všech zásob, které se nachází na prodejnách.  Ve firmě není 

stanovena strategie prodeje končícího zboží, proto se firma potýká s danými problémy - 

velké zásoby již nechtěného zboží. 
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Tabulka 15: Stav zásob a končícího zboží na centrálním skladě v Kč za období 06-10/2008 

 

Stav zásob 1.6.2008 1.7.2008 1.8.2008 1.9.2008 1.10.2008 

Stav zásob na centrálním skladě 21 446 455 24 351 402 22 370 631 22 585 724 21 928 288 

Stav zásob končícího zboží na 
centrálním skladě 2 926 307 3 264 836 2 996 276 1 863 976 1 489 642 

 

Zdroj: Frendlovská, D. 

 

Graf 9: Stav zásob a končícího zboží na centrálním skladě v Kč za období 06-

10/2008 

 
 
 

 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 

 

 

Graf představuje celkový stav zásob zboží v období 06-10/2008 na centrálním skladě a 

také stav končícího zboží na daném skladě. Hodnota končícího zboží je alarmující, neboť 
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je to zboží, které již není žádoucí skladovat a přitom má stále a opakovaně velký poměr 

hodnoty v zásobách na skladě. Firma by měla obratem stanovit postupy a kroky, jak se 

bude s daným zbožím manipulovat a vždy jej v krátké době vyexpedovat z centrálního 

skladu. Není reálné, aby daná skupiny zboží zabírala v průměru 1/9 hodnoty všech zásob, 

které se stále nacházejí na skladě.  Ve firmě není stanovena strategie rychlého 

vyexpedování končícího zboží ze skladu (a tedy uvolnění místa novému a atraktivnímu 

zboží a také věnování větší efektivnost peněz vložených v zásobách daného zboží a atd.), 

proto se firma potýká s danými problémy - velké zásoby již nežádoucího a nezajímavého 

zboží. 

Tabulka 16: Celkový stav zásob a končícího zboží (sklad+prodejny) v Kč za období 06-10/2008 

 
Stav zásob 1.6.2008 1.7.2008 1.8.2008 1.9.2008 1.10.2008 

Stav zásob na prodejnách a na 
centrálním skladě 45 735 035 48 092 175 46 027 215 45 318 494 45 263 642 

Končící zboží na prodejnách a na 
centrálním skladě 7 499 286 7 558 291 8 337 369 6 368 518 5 111 177 

 

Zdroj: Frendlovská, D. 

Graf 10: Celkový stav zásob a končícího zboží (sklad + prodejny) v Kč za období 

06-10/2008 

 
Zdroj: Frendlovská, D. 
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Graf znázorňuje a zároveň upozorňuje na celkový stav zásob zboží a stav končícího zboží 

v období 06-10/2008 . Hodnota končícího zboží je nemalá, neboť je to zboží, které by mělo 

být vždy obratem vyexpedováno ze všech skladů. Velkým nedostatkem zkoumané firmy je 

to, že opakovaně nevěnovala pozornost dané skupiny zboží, a proto se musí opakovaně 

potýkat s danými problémy (nadzásobou již neatraktivního zboží). Není reálné, aby daná 

skupiny zboží zabírala v průměru 1/7 hodnoty všech zásob, které se stále nacházejí na 

skladech (centrálním i skladech prodejen).  Ve firmě není stanovena strategie rychlého 

vyexpedování končícího zboží ze skladu a prodejen (a tak tedy uvolnění místa novému 

zboží, vyšší efektivnosti peněz vložených v zásobách daného zboží a atd.), proto se firma 

opakovaně potýká s danými problémy - velké zásoby již nežádoucího a nezajímavého 

zboží. 

6.9.5. Končící zboží k 1. 12. 2008 
 

Tabulka 17: Stav zásob v Kč na prodejnách z pohledu aktivního a končícího zboží k 1. 12. 2008 

 

Stav končícího zboží k 1. 12. 2008 v Kč 

Končící zboží 3 136 165 

Aktivní zboží 22 221 026 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 

Graf 11: Stav zásob v Kč na prodejnách z pohledu aktivního a končícího zboží k 1. 

12. 2008 

 

 
Zdroj: Frendlovská, D. 
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Graf zachycuje poměr zásob aktivního a končícího zboží. Celých 12% tvoří končící zboží, 

které se nachází na prodejnách k datu 1. 12. 2008. 

 

Tabulka 18: Složení končícího dle termínu ukončení aktuálnosti a atraktivnosti zboží pro prodej 
v Kč k 1. 12. 2008 

 

Stav končícího zboží k 1. 12. 2008 v Kč 

Končící zboží - doprodejové již od roku 2006 43 598 

Končící zboží - doprodejové již od roku 2007 357 650 

Končící zboží - doprodejové již od roku 2008 2 734 917 

 

Zdroj: Frendlovská, D. 

 

 

Graf 12: Složení končícího zboží dle termínu ukončení aktuálnosti a atraktivnosti 

zboží pro prodej v Kč k 1. 12. 2008 

 
 

 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 
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Graf vykresluje složení končícího zboží, které se nachází na prodejnách k datu 1. 12. 2008. 

87% tvoří končící/doprodejové zboží, které bylo určeno k ukončení v roce 2008, 12% tvoří 

končící zboží z roku 2007 a 1% patří mezi končící zboží z roku 2006, které se stále nachází 

na prodejnách i k datu 1. 12. 2008. 

 
 
 
 

Tabulka19: Procentuální podíl končícího zboží dle termínu ukončení aktuálnosti a atraktivnosti 
pro prodej v ks k 1. 12. 2008 

 

Stav končícího zboží k 1. 12. 2008 
počet položek 

Končící zboží - doprodejové již od roku 2006 
30 

Končící zboží - doprodejové již od roku 2007 
322 

Končící zboží - doprodejové již od roku 2008 
996 

 

Zdroj: Frendlovská, D. 

 
 
 

 

Graf 13: Procentuální podíl končícího zboží dle termínu ukončení aktuálnosti a 

atraktivnosti pro prodej v ks k 1. 12. 2008 

 

 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 
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Graf znázorňuje % - ní podíl končícího zboží dle termínu ukončení aktuálnosti a 

atraktivnosti pro prodej v ks k 1. 12. 2008. 74% tvoří počet položek končícího zboží z roku 

2008, 24% tvoří počet položek končícího zboží z roku 2007 a 2% z roku 2006. 

 

6.9.6. Končící zboží a stav zásob na skladě 
 

Tabulka 20: Poměr končícího zboží k celkovému stavu zásob v Kč za období  06-10/2008 

 

Stav zásob v Kč 

Prodejny - stav zásob 117 754 061 

Centrální sklad - stav zásob 112 682 500 

Končící zboží na prodejnách - stav zásob 22 333 604 

Končící zboží na skladě - stav zásob 12 541 037 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 

Graf 14: Poměr končícího zboží k celkovému stavu zásob v Kč za období 06-

10/2008 

 

 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 
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Graf zachycuje % - ní vyčíslení končícího zboží. 13% z celkového počtu zásob tvoří právě 

daná skupina zboží, o které již není zájem ze strany prodejce. Graf nám ukazuje, že 8% na 

prodejnách a 5% na skladě končícího zboží je velká zásoba, neboť dané zboží je třeba vždy 

obratem vyexpedovat ze skladů a uvolnit tím místo více efektivnímu a atraktivnímu zboží. 

Více jak 34 milionů Kč v zásobách za sledované období daného zboží ukazuje, že daná 

společnost nevěnuje pozornost dané skupině a ba naopak ji podhodnocuje (kvůli tomu jí 

však vznikají neekonomické zásoby a finanční ztráty). Daná situace mohla vzniknout z 

důvodů: neefektivního výběru zboží, neefektivním prodejem zboží, špatné cenové nabídce 

daného zboží, nestanovením životního cyklu jednotlivého zboží či podceněním skladby 

sortimentu. Firma by měla obratem najít způsob, jak vyprodá dané zboží, neboť dané zboží 

bude vznikat každým okamžikem (v důsledku módnosti, trendů, atd.). Firma musí stanovit 

strategii pro dané končící zboží, neboť se dostává do "začarovaného kruhu", který nekončí.   

 

Končící zboží - je takové zboží, u kterého došlo k ukončení nákupu a přání jej dále 

neprodávat. Daná kategorie zboží se průběžně obměňuje a mění v závislosti na prodejnosti 

zboží, přání správců sortimentu a požadavků trhu. Je to takové zboží, u kterého došlo k 

vylistování z aktivního sortimentu. Dané zboží má nějaké zásoby na skladech, které je třeba 

vyexpedovat ze skladů (např. doprodejem, akcemi, sponzorstvím či likvidací). 
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6.9.7. Ohrožené exspirace na skladě 

Tabulka 21: Exspirující zboží na centrálním skladě (v Kč) za rok 2008 

 

Datum Částka 

4. 1. 2008 15 209 

6. 2. 2008 542 

5. 3. 2008 6 295 

2. 4. 2008 4 088 

29. 4. 2008 9 141 

4. 6. 2008 3 343 

2. 7. 2008 3 458 

5. 8. 2008 9 996 

2. 9. 2008 7 787 

2. 10. 2008 17 489 

4. 11. 2008 3 337 

2. 12. 2008 88 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 

Graf 15: Exspirující zboží na centrálním skladě (v Kč) za rok 2008 

 

 
Zdroj: Frendlovská, D. 
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Graf zachycuje stav zásob procházejícího/exspirujícího zboží na centrálním skladě. 

Procházejícím zbožím se rozumí takové zboží, které do 3 měsíců od data kontroly bude mít 

po záruce (prošlou exspiraci) a tedy nebude již prodejné. 

 
 
 

6.9.8. Nejlepší dodavatelé z pohledu nákupu 
 

Tabulka 22: Seznam 10 - ti nejlepších dodavatelů nákupu v Kč za rok 2006 

 

název číslo zem ě původu 
měna, ve které 

se zboží 
nakupuje 

2006 - hodnota čistého 
nákupu v K č  bez DPH 

Nobby Pet Shop Gmbh D00688 DE € 12 272 400,10 

Gimborn Česká republika s.r.o. D00394 ČR Kč 5 759 486,70 

Noviko a.s. D00312 ČR Kč 5 508 119,85 

Granum, spol. s.r.o. D00335 ČR Kč 3 183 083,10 

Darwin's PET s.r.o. D00517 ČR Kč 2 825 628,00 

Plaček s.r.o. D00240 ČR Kč 1 840 313,80 

MAPES spol. s r.o. D00505 ČR Kč 1 435 161,30 

EIVO Czech Pet s.r.o. D00425 ČR Kč 1 414 467,27 

Autocont  DN0001 ČR Kč 1 214 086,94 

Olivová Monika D00672 ČR Kč 1 099 650,00 

 
Zdroj: Frendlovská, D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

Tabulka 23: Seznam 10 - ti nejlepších dodavatelů nákupu v Kč za rok 2007 

 

název číslo země 
původu 

měna, ve které 
se zboží 
nakupuje 

2007 - hodnota 
čistého nákupu v K č 

bez DPH 

Nobby Pet Shop Gmbh D00688 DE € 16 246 076,00 

Noviko a.s. D00312 ČR Kč 5 508 199,85 

Gimborn Česká republika s.r.o. D00394 ČR Kč 5 337 883,80 

Granum, spol. s.r.o. D00335 ČR Kč 4 854 238,50 

Darwin's PET s.r.o. D00517 ČR Kč 3 206 437,35 

MAPES spol. s r.o. D00505 ČR Kč 2 812 257,06 

Autocont  DN0001 ČR Kč 2 670 164,00 

Flexi - Bogdahn International D00383 DE € 2 663 185,80 

Flamingo NV D00826 BE € 2 565 872,90 

JK ANIMALS - PLUS D00894 ČR Kč 1 940 635,60 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 

 
 
 

Tabulka 24: Seznam 10 - ti nejlepších dodavatelů nákupu v Kč za rok 01-08/2008 

 
 

název číslo zem ě původu  
měna, ve které 

se zboží 
nakupuje 

01-08/2008 – 
hodnota nákupu 

v Kč bez DPH 

Nobby Pet Shop Gmbh D00688 DE € 7 322 089,04 

Gimborn Česká republika s.r.o. D00394 ČR Kč 5 747 060,19 

Noviko a.s. D00312 ČR Kč 4 322 981,89 

Granum, spol. s.r.o. D00335 ČR Kč 3 099 769,47 

JK ANIMALS - PLUS D00894 ČR Kč 2 559 594,15 

Flamingo NV D00826 BE € 2 284 925,34 

Darwin's PET s.r.o. D00517 ČR Kč 2 163 185,20 

Greenfields Care Products D00906 UK € 1 914 219,57 

LIMARA Plus, s.r.o. D00633 ČR Kč 1 638 974,88 

Flexi - Bogdahn International D00383 DE € 1 399 438,25 

 

Zdroj: Frendlovská, D. 
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6.9.8.1. Zhodnocení skladby dodavatelů 
 
V počátku obchodování u zkoumané sítě obchodů převažovalo zboží od českých 

dodavatelů. V průběhu většího otevírání se světu došlo i k nárůstu počtu zahraničních 

dodavatelů, kteří postupně obsazovali přední místa dle velikosti nákupu zboží. V roce 2008 

patřili 4 zahraničních dodavatelé do první desítky nejlepších dodavatelů z pohledu obratu 

nákupu. Porovnání let 2006 (1 zahraniční dodavatel v první desítce) a 2007 (3 zahraniční 

dodavatelé v první desítce) ukazuje, že růst počtu zahraničních dodavatelů, kteří obsazují 

první pozice z pohledu nákladů nákupu, má rostoucí tendenci. Za důvod nárůstu lze 

považovat snahu odlišit se od konkurence (dovézt zboží ze vzdálenějších zemí, které se 

nevyskytujíc ČR trhu), získání lepší cenové nabídky u vzdálenějších partnerů, lepší 

komfort, lepší servis, modernější designy, pružnější inovace a atd. 

6.9.9. Duplicita zboží 
 

Tabulka 25: Duplicita nákupu zboží 

označení dodavatel 
 

zboží - seznam 
duplicita zboží - číslo 
označuje dodavatele 

1 Nobby Hračky latex 1,2,3 

2 Flamingo Hračky plyš 1,2,3 

3 JK animals Hračky ptáci 1,2,3 

4 Limara Hračky hlodavci 1,2,3,4 

5 Malina Misky keramické 1,2,3 

6 F&B Misky nerezové 1,2 

7 Gimborn Obojky látkové 1,2,3,13 

8 Chovex Obojky kožené 1,2,6 

9 Granum Oblečky 1,2,3,11 

10 Samohýl Podestýlky seno 4,5,8 

11 Doggydolly Podestýlky dřevité 3,4,8,9,12 

12 Plaček Podestýlky ostatní 2,3,7,12 

13 Rogz Pelechy - pes, kočka 1,2,3 

Plastové záchodky 1,2,3 

Domečky hlodavec 2,4 
 

Zdroj: Frendlovská, D. 
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Daná tabulka nám ukazuje seznam dodavatelů a zboží. Duplicita nakupovaných položek 

(podobných, někdy i totožných – pouze v jiných obalech) nepomáhá firmě stavět si pevné 

základy ve vztazích s dodavateli.  

 

6.9.10. Dílčí závěr k analýze vybrané firmy 
 
Pohled na celkovou zkoumanou a analyzovanou oblast nám ukazuje, že daná společnost 

má veliký a jedinečný potenciál být ve vedení tržních hráčů dané oblasti podnikání. 

Společnost, která je schopna vybudovat spoustu obchodů během relativně krátké doby by 

si však měla uvědomit, že každým dnem či hodinou by mohla o své dobré postavení na 

trhu přijít. Chybně uložené finanční prostředky v zásobách, opomíjení základních prvků 

jako je stanovení strategie výprodejů zboží či skladbě zboží nejsou zanedbatelnou a 

finančně málo náročnou problematikou. Je třeba, aby se nemalá pozornost vedení firmy 

přesunula do problematických oblastí, aby nedošlo k tomu, že nesprávné kroky dovedou 

společnost k velkým finančním ztrátám. Možná dnes banální záležitost se může zítra stát 

životu nebezpečnou skutečností.  

 

6.10. Model stávající strategie vybrané firmy 
 
Vybudování celorepublikové sítě, která bude mít velký a pozitivní ohlas u svých zákazníků 

je opravdu nelehký, ale přitom reálný úkol. Vyslovená a smysluplná vize, správně 

připravené strategie a postupy, které povedou k pozitivním krokům v budování vlastních 

obchodů, je nepostradatelnou součástí podkladů a materiálů každého, kdo se rozhodne 

vybudovat síť kamenných obchodů. Daná společnost měla velkou výhodu při budování své 

sítě a to proto, že v době, kdy se začala rozvíjet na českém trhu, nebylo zde nic podobného 

či totožného. Velké množství postkomunistických obchůdků, z velké části nezaměřených 

na komfort, útulnost a profesionalitu, nebylo těžké porazit a přetáhnout si zákazníky k síti 

relativně luxusních (na danou dobu) obchodů, které měly určitý kontext, smyl a představu 

o své existenci.  

 

Vybudování kamenných obchodů, které měly plně přilákat a uspokojovat své zákazníky, se 

postupně podařilo realizovat. Daná sít se rozrůstala v oblasti otevírání nových obchodů, v 

oblasti odlišování se od konkurence, v oblasti profesionality, v oblasti uspokojování potřeb 
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pro konečného zákazníka. Fungování daných obchodů bylo založeno na velké píli a 

profesionalitě lidí, kteří dokázali, aby vzniklo něco takového, co během krátkých 8 let 

mělo desítky obchodů v nákupních centrech. 

 

Cíl budování obchodů sítě s chovatelskými potřebami v nákupních centrech byl jediný, a to 

nasměrovat velké masy lidí pohybující se v nákupních centrech do svých obchodů. Daná 

síť se začala od začátku odlišovat od konkurentů svým profesionálním přístupem 

k zákazníkům, volbou prodejních artiklů i prezentování na veřejnosti. Díky aktivnímu 

přístupu majitelů dané sítě se podařilo proškolit a vzdělávat své zaměstnance nejen 

v základních prodejních dovednostech, ale také po odborné stránce.  

 

6.10.1. Skladba zboží 
 
Výběr sortimentu není pro žádný druh obchodování lehkým úkolem, avšak dané firmě se 

podařilo od počátku nacházet produkty, které byly žádané a poptávané. Jmenovaná síť 

vždy měla zajímavé zboží, i když se stávalo, že ucelenost sortimentu nebyla jednotná. 

Proto došlo k revizi sortimentu, výběru a studii jednotlivých druhů zboží. Celkový 

sortiment měl v průběhu vývoje různé počty položek. Došlo tedy k usměrnění, k průzkumu 

a výběru nejvíce poptávaného zboží, které nebylo lehké vytyčit z počtu více jak 10 000 

položek. Selekce byla potřebnou a nezbytnou součástí, neboť velký počet položek byl 

nelehký úkol pro skladování, prezentování zboží na prodejnách a v neposlední řadě pro 

obtížnost orientace zaměstnanců v daném zboží. Stavy položek se regulovaly a upravovaly. 

Během období 01-11/2008 byl počet aktuálních položek pro danou síť roven počtu 4 769 

druhů položek. I přesto, že došlo ke značenému snížení počtu položek, průzkum nám 

ukazuje, že pouhých 50 prvních a nejprodávanějších položek tvoří celých 20 % obratu 

prodejů. Dalších 64 položek, které jsou v pořadí 51-114 tvoří pouhých 7% objemu obratu. 

Lze tedy definovat, že zbývajících 73% obratu tvoří většina položek, které daná síť 

udržuje. Dané procentuální číslo je veliké a počet položek je nemalý, neboť ze sledování je 

jasné, že u daných 4 655 položek bude nutné zregulovat a vybrat takové položky, které 

posílí první dvě skupiny obrátkového zboží. Největší a přitom poslední skupinou zboží 

z pohledu výše přínosů obratů je třeba ponížit a zbavit takového zboží, které byť vypadá 

zajímavé, není atraktivní ani pro majitele firmy (z pohledu přínosu obratů), ani pro 

zákazníky (neboť jej nepoptávají z jakéhokoliv důvodu). 
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Skladba skupin zboží dle prodejnosti zachycuje, že pro  prvních 114 nejprodávanějších 

položek má největší zastoupení suché krmivo pro psy. Druhou skupinu tvoří podestýlky, 

které v prvních 50-ti položkách tvoří 20 % a v dalších 64 položkách tvoří 16% obratů 

prodejů.  Do ostatních méně obrátkových položek, avšak stále patřících do 

nejprodejnějších položek patří, krmivo pro hlodavce, výrobky s antiparazitními účinky a 

doplňky pro hlodavce.  

Z průzkumu lze tedy definovat, že prodej suchého krmiva pro psy má jednoznačné 

prvenství, které může být ovlivněno moderním způsobem a pohodlností života, ale také 

díky tomu, že nejoblíbenějším mazlíčkem pro ČR (ale i pro zahraničí) je právě pes. 

Podestýlky jsou obrátkovým zbožím a také každodenně používaným. Proto můžeme říci, 

že právem zastávají druhé místo v prodejnosti. Dané zboží je využíváno všemi druhy 

zvířaty, jako jsou hlodavec, pes, kočka, ptactvo, atd., tedy zde je potenciál, aby dané zboží 

mělo zajímavé postavení ve výši obratů.  Zboží pro hlodavce patří do nejzajímavějšího 

zboží dle prodejnosti, neboť poslední roky se chování hlodavců v domácnostech stalo 

módním trendem.  Antiparazitika a jejich zastoupení ukazuje, že majitelé psů a koček 

nejsou lhostejní ke zdraví svých mazlíčků. Díky daným antiparazitním prostředkům je 

chrání před nežádoucími účinky hmyzu (blechy, klíšťata a atd.). 

 

6.10.2.  Zásoby 
 
Zásoby jsou nezbytnou součástí všech fungujících jednotek, které se zabývají prodejem 

zboží. Zásoby by však měly být vždy řádně a efektivně stanoveny tak, aby se nestávalo, že 

jsou nedostatečné či nadměrné pro plnění funkce plynulého zásobování. 

V dané firmě bylo za sledované období zjištěno, že stav zásob je neadekvátní k výši 

obratů. Můžeme tedy říci, že v dané firmě nebylo v daném období stanoveno optimální 

množství zásob a firma tedy řádně nehospodařila s finančními prostředky, které drží 

v zásobách. Není jednoduché najít správný poměr peněz uložených v zásobách, není to 

však nic, co by nemohlo být zrealizováno za pomoci ICT či externích odborníků. Tito lidé 

vyčíslí optimální množství zboží, které je třeba držet v zásobách, a díky tomu také uvolní 

nemalé množství finančních prostředků k tomu, aby je bylo možno použít jinde.  

 

 



109 
 

6.10.3. Končící zboží 
 
Jmenovaná síť obchodů se ve sledovaném období potýká s nelehkou skutečností, a to že 

neumí a nevěnuje dostatečnou pozornost neaktuálnímu zboží, tedy takovému zboží, o které 

již není na trhu zájem, které je nežádoucí z pohledu prodejce, které drží na skladě, a 

v kterém jí leží velké množství finančních prostředků. Není zajímavé ani efektivní mít 

velké zásoby takového zboží, které je určeno k vyexpedování i pod cenou, za kterou bylo 

nakoupeno. Je-li zásoba končícího zboží rovna 1/7 celkových zásob (za sledované období) 

je tedy možné říci, že firma se potýká s nelehkým úkolem, a to že neví, jak se zbavit 

daného zboží. Nemalých nedostatkem dané společnosti je také to, že odpovědné osoby, 

které určují rozdělování finančních prostředků, nevěnovaly dané problematice dostatečnou 

pozornost (oddělení nákupu nemohlo samo udat impulz a krok k vyexpedování zboží, 

neboť plnou zodpovědnost za danou činnost si převedl ředitel obchodu, který konzultoval 

danou problematiku s produktovým manažerem, pod svoji kompetenci). Je alarmující, že 

k datu 1. 12. 2008 bylo na skladě celých 12% končícího zboží. Bolestivějším zjištěním je 

však to, že z daných 12% (v Kč) lze najít i zboží, které bylo určeno k doprodeji 

v předchozích letech /procentuální podíl v Kč: 2006 (1%), 2007 (12%) a rok 2008 (87%).  

Pokud se zaměříme na danou problematiku z pohledu poměru končícího zboží 

k celkovému stavu zásob za období 06-10/2008, potom můžeme vyčíslit, že počet zásob na 

prodejnách (44%) a počet zásob na skladě (43%) by mohl být vyšší, pokud by však 8% 

končícího zboží na prodejnách a 5% stejného zboží na skladě bylo průběžně a 

systematicky expedováno ze skladů. 13%, které patří nežádoucímu zboží je velké číslo a 

ukazuje, že v dané firmě nebyla správně stanovena životnost výrobků. Pokud by však 

firma využívala ICT a měla zřízený elektronický obchod, potom by se rozplynulo takovéto 

zboží mezi širší klientelu a prodalo za zajímavých podmínek. 

 

6.10.4. Procházející zboží na skladě 
 
Zásoby zboží, které se nacházejí na skladě s kratší dobou exspirace (dobou záruky), nemají 

tendenci být plně odstraněny ze skladu (neustále se nacházejí na skladech). Procházejícím 

zbožím se rozumí takové zboží, které do 3 měsíců od data kontroly bude mít po záruce 

(prošlou exspiraci), a tedy nebude již prodejné.  

Danou věcí se firma aktivně začala zabývat od konce roku 2007. I přesto, že se nejedná o 

stotisícové položky lze říci, že zjištěný stav není stále plně uspokojivý. Vzhledem k tomu, 
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že podmínkou naskladnění každého zboží na sklad je požadavek, kdy nelze naskladnit 

žádné zboží, jehož doba záruky zboží je delší, než 6 měsíců, je třeba přiznat, že daná 

společnost není pružná v expedování zboží ze skladu k zákazníkům. 

 

6.10.5. Nejlepší dodavatelé z pohledu nákupu 
 
 
Sledování nákupu z pohledu nejzajímavějších dodavatelů zachycuje skutečnost, že i 

přestože zkoumaná firma se potýká s určitými problémy, je však vidět, že ke sledovanému 

období má vybrané stěžejní dodavatele, kteří se opakovaně (v průběhu sledování několika 

let), nacházejí mezi stěžejními partnery, kde se mění pouze pořadí. Z výzkumu je zřejmé, 

že firma ví, jakým směrem a proč se chce ubírat (z pohledu výběru dodavatelů).  

 

6.10.6. Duplicita zboží 
 
Duplicita zboží je problematika, která se nachází u většiny prodejců zboží (tedy tam, kde 

nejsou plně stanovena pravidla a strategie nákupu). Není obtížné sklouznout k tomu, že se 

nakoupí více druhů totožného zboží (podobného zboží od více druhů dodavatelů), neboť 

nám připadá, že veškeré zboží je krásné, prodejné a je třeba ho mít. Při počátcích nákupu je 

třeba si stanovit základní kritérium, které zboží chceme prodávat, zboží jakých dodavatelů 

a jakého stylu. To vše nám pomůže si stanovit stěžejní dodavatele pro jednotlivé skupiny 

zboží a spolupracovat s nimi do hloubky. Díky takovéto spolupráci lze očekávat, že 

postupně dojde k lepším vyjednávacím prostředkům, k hlubším dodavatelsko-

odběratelským vztahům, k důvěrnějším formám spolupráce, které mohou přinést nemalé 

plus pro nakupující firmu.  U sledované firmy se většina totožných produktů nakupuje u 

více dodavatelů. Například: oblečky, kdy se jedná o luxusní a módní zboží, kde je 

z průzkumu vidět, že je naprosto neadekvátní, aby daná skupina zboží měla 4 dodavatele. 

Nákup takového zboží se vždy promítne i do problematiky zásob, neboť se jedná o módní 

zboží, které, pokud se neprodá, je nezajímavé, neatraktivní a staromódní. Je třeba ho 

zlikvidovat (ve většině případů se již nikdy nevrátí vynaložené prostředky). Pokud by však 

firma měla další klientelu na virtuálním tržišti, potom by nemusela likvidovat žádné zboží, 

neboť by se plynule rozplynulo mezi další zákazníky a nevznikaly by žádné neefektivní 

doprodeje zboží. 
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6.10.7. Zhodnocení modelu stávající strategie vybrané firmy 
 
Daná síť se rozrůstala v oblasti otevírání nových obchodů, v oblasti odlišování se od 

konkurence, v oblasti profesionality, v oblasti uspokojování potřeb pro konečného 

zákazníka. Fungování těchto obchodů bylo založeno na velké píli a profesionalitě lidí, kteří 

dokázali, aby vzniklo něco takového, co během krátkých 8 let mělo desítky obchodů 

v nákupních centrech. Cíl budování sítě obchodů s chovatelskými potřebami v nákupních 

centrech byl jediný, a to nasměrovat velké masy lidí pohybující se v nákupních centrech do 

svých obchodů. Daná síť se od začátku odlišovala od konkurentů svým profesionálním 

přístupem k zákazníkům, volbou prodejních artiklů i prezentování na veřejnosti. Díky 

aktivnímu přístupu majitelů předmětné sítě se jim podařilo proškolit a vzdělávat své 

zaměstnance nejen v základních prodejních dovednostech, ale také po odborné stránce.  

 

Zkoumaná firma udělala veliký kus práce, když se rozhodla pro realizaci a udržování 

chodu sítě obchodů. Každý krok, který firma učinila, byl významným i tehdy, pokud 

později došlo ke zjištění, že ne všechny kroky byly správné a optimální. Daná společnost 

má stále podstatné místo na trhu v oblasti chovatelských potřeb. Nyní již bude jen v rukou 

manažerů firmy, jak se bude chod dané sítě prodejen vyvíjet do budoucna. Je třeba, aby 

vedení firmy a také vedoucí pracovníci jednotlivých sekcí efektivně pracovali a byli kritičtí 

k sobě i ke své práci. Je zcela přirozené udělat chybu (i na všech úrovních managementu), 

neodpustitelné však je, pokud se ví o nedostatcích a nedělají se žádné kroky k jejich 

odstranění.  

 

Na základě osobních zkušeností doporučuji firmě, aby zvážila a přehodnotila své současné 

pracovní aktivity a plně věnovala pozornost oblastem, ve kterých neefektivně ztrácí velké 

množství finančních prostředků. Firma si musí stanovit priority a jimi se řídit, nikoliv o 

nich vědět a přitom řešit méně podstatné záležitosti. Firma, pokud chce obstát 

v budoucnosti, musí zřídit a pracovat s ICT, musí rozšiřovat svoji klientelu i na virtuálním 

tržišti. Na stručném průzkumu zboží bylo předvedeno, že i přestože se v dané oblasti 

nacházejí miliónové částky, dané problematice není věnovaná dostatečná pozornost ze 

strany top managementu. Chybně uložené finanční prostředky v zásobách, opomíjení 

základních kroků, jako je stanovení strategie výprodejů zboží či skladbě zboží, nejsou 

zanedbatelnou a finančně málo náročnou stránkou věci. Je třeba, aby se nemalá pozornost 

vedení firmy přesunula do problematických oblastí, aby nedošlo k tomu, že nesprávné 
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kroky dovedou společnost k velkým finančním ztrátám. Možná dnes banální záležitost se 

může zítra stát „životu“ nebezpečnou skutečností.  

 

6.10.8. Doporučení a nová orientace strategie vybrané firmy 
 
Zkoumaná společnost, která se v současné době věnuje problematice tzv. kamenných 

obchodů, má velký potenciál si vybudovat vlastní elektronický obchod, který osloví širší 

klientelu a pomůže k prohlubování vztahů se současnými partnery. Zmapovaný trh, široká 

škála zboží, fungující logistika, vyjednané podmínky, proškolení zaměstnanci a další 

přednosti přímo nabádají k tomu, aby byl zrealizován i vlastní internetový obchod, který 

využije všech již existujících předností a výhod dané firmy (viz kapitola 6. disertační 

práce). Dříve než však dojde k samotné realizaci elektronického obchodu, je třeba si 

uvědomit vizi a cíl tohoto druhu podnikání. Kopírování kamenných obchodů do podoby 

elektronických obchodů je krátkozraké, avšak sledování a následování těchto obchodů, 

sledování a učení se z tohoto fungování obchodů je dlouhodobé a míří do budoucnosti 

s velkými přednostmi. 

 

Před samotným krokem zrealizování další formy obchodování dané společnosti je třeba, 

aby došlo k odstranění nedostatků, které byly zjištěny průzkumem a sledováním této firmy 

(viz kapitola 6. 9. v disertační práci). Vlastník si musí uvědomit, že právě neefektivní 

nakládání s finančními prostředky bere velké množství času, tlumí atraktivnější postavení 

na trhu a dává šanci konkurenci. Kdo jiný, než společnost velkého rozsahu (typu zkoumané 

firmy) má lepší a finančně velice výhodné předpoklady k vybudování elektronického 

obchodu vedle kamenných obchodů? Ano, právě daná společnost má v současné době 

velkou řadu předností, ale nevyužívá jich. Nebere v úvahu, že i obchod se vyvíjí pádivým 

tempem a očekává možnost 24 hodinového nákupu z domova, očekává, že zákazníkovi 

musíme složit všechny „poklony“, neboť on naplní pokladny penězi. 
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7. Tvorba nového modelu strategie elektronického obchodu 

firmy 

 
Problematika strategie elektronického obchodu představuje v dnešní době velmi rychle a 

dynamicky se vyvíjející obor, který bude stále více aktuálním předmětem dalšího 

vědeckého zkoumání a bádání. Na základě poznatků zjištěných z praxe byly vybrány a 

zhodnoceny problémové části provozování obchodu. V následující návrhové části jsou 

obsaženy kroky vedoucí k vytvoření nového modelu strategie elektronického obchodu, 

který se vymaňuje nedostatkům zjištěným v praxi. 

 
 

7.1. Systémové vymezení modelu strategie elektronického obchodu 
firmy 

 

Za pomocí poznatků primárního šetření v kamenných obchodech s víceletou praxí, které 

byly popsány a vyhodnoceny v předchozí kapitole, a na základě závěrů z analytické části 

disertační práce je navržen následující model elektronického obchodu, který je zaměřen na 

primární požadavky a přání zákazníků. 

Jako vstupní data slouží informace z praxe, které jsou pro realizaci nového modelu 

obchodování důležitým nástrojem.  Veškeré informace získané z prvotního šetření, jak již 

bylo popsáno v kapitole 6. disertační práce, byly použity jako „odrazový můstek“ k tvorbě 

nového modelu elektronického obchodu se zaměřením na konečného klienta. Dále byla 

stanovena kritéria, zásady a postupy pro tvorbu daného modelu elektronického obchodu s 

primárním zaměřením na konečného spotřebitele.   

 

7.2. Metodika modelu nového směru elektronického obchodování  
 
Metodika tvorby dynamického modelu nového směru elektronického obchodování 

vycházející primárně z požadavků zákazníka může být dynamická pouze tehdy, bude-li 

plně ctít a respektovat požadavky svých klientů a přitom mít minimální náklady na vlastní 

provozování dané formy obchodu.   

Nový model strategie elektronického obchodu vychází z propojení přímé komunikace 

klienta s prodávajícím za využití elektronické podpory a propojenosti s provozovatelem 
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elektronického obchodu. V novém modelu dochází k minimalizaci nákladů, neboť se 

odbourávají náklady na velké množství držení zásob díky tomu, že se zboží vyrábí a 

dodává dle přesných požadavků klienta. Vzniká také úzká zpětná vazba mezi výrobcem a 

prodejcem, která přesně definuje představy o výrobku. Model přijetí elektronického 

obchodu v podstatě znamená pouze pár vývojových fází v  organizaci, které souvisejí 

s dlouhodobým růstem organizace: 

 

1. Využívání e-mailové komunikace a prezentace pomocí webové formy 

prezentace.  Odpadají takové formy komunikace, které mohou být 

považovány za zdlouhavé a finančně náročné (např. zasílání dokladů a 

nabídek poštou) a přitom se prohlubuje přímý kontakt se zákazníkem (např. 

telefonická komunikace v případě potřeby ujasnění požadavku). Dodržuje 

se základní pravidlo, a to neustálé předávání a řešení požadavků, které 

nejsou omezeny časem ani prostorem. 

 

2. Výměna informací s dodavateli a zákazníky, kde za nejčastější transakční 

výměnu dat je považována výměna dat, která upřednostňují odběratelé. 

V daném bodu je však třeba vyzdvihnout sdílení znalostí v rámci vzájemné 

spolupráce, např. při přípravě či vývoji nových výrobků a služeb. Manažeři 

a ostatní zaměstnanci se musejí ztotožnit s myšlenkou, že vědí, co potřebují 

a nekončí pouze ve fázi předání informací bez následného doplňování, 

neustálého vylepšování, zdokonalování, konzultování a řešení možností, jak 

vylepšit jednotlivé nabídky. 

 

3. Zpětná vazba od klientů, musí být realizována a plně využívána, protože 

právě na jejím základě se provozovatel obchodu dozví o spokojenosti či 

nedostatcích. Umožní provozovateli získat podklady o produktu, které 

konečný klient poptává. 

 

4. Rozpoznávání možností změn procesů a prohlubování jejich znalostí a 

práce s nimi na efektivní úrovni. 
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7.3. Návrh vhodné metodiky pro nový směr elektronického 
obchodování 

 

Navržení nové metodiky aplikace pro nový směr elektronického obchodování se musí 

hloubkově zabývat kroky, které budou plně ctít a plnit přání klientů.  Při stanovení 

metodiky nového modelu je třeba nejdříve se detailněji zabývat samotnou strategií, 

stanovením analýzy SWOT (viz kapitola 6. v disertační práci), následováním Porterova 

modelu (viz kapitola 6. v disertační práci) a také stanovením strategické analýzy ze zdrojů 

firmy (viz kapitola 6. v disertační práci). 

 

Po vytyčení a sjednocení strategie přichází na řadu propojení strategie nového modelu 

elektronického obchodu s CRM (viz kapitola 4. 4. v disertační práci) stejně tak, jako je 

zapojení integrovaného informačního prostředí firmy. Pomocí CRM podnik může 

efektivně orientovat požadavky z globálního pohledu firmy a maximálního uspokojení 

představ a potřeb zákazníků, na požadavky jednotkové a konkrétní. V novém modelu je 

zakázána každá, i kdyby jen nepatrná myšlenka, která opomíjí důležitost zákazníka, která 

nevychází z organizování, plánování či realizování výroby i distribuce služeb. Je tzv. 

průřezem operačního, analytického i spolupracujícího CRM (viz kapitola 4. 4. v disertační 

práci).  

 

Rovněž automatizace jednotlivých procesů, které efektivně pracují se všemi články 

zapojenými do obchodu, bude znamenat přínos provozovatelům obchodu a zároveň přinese 

maximální uspokojení z provozování této formy obchodu. 

 

Propojení ICT  s podnikovou strategií různých úrovní a respektování CRM jasně a zřetelně 

odstraní zbytečné úkony a neefektivní pracovní činnosti.  ICT strategie musí mířit do 

vzdálenější budoucnosti už jen tím, že bude aktivně komunikovat s klientem a splní mu 

veškerá přání a potřeby. Dovolí mu přesně si specifikovat podobu zboží či služby, dovede 

jeho požadavek k takové spokojenosti, že zákazník nebude přemýšlet o tom, že cena za 

splnění jeho požadavku byla vyšší než cena, která je běžná na klasickém trhu. V reálu si 

lze představit, že zákazník zaplatí za naplnění svého požadavku a zároveň za maximální 

servis, neboť obdrží konkrétně specifikovaný produkt a nezařadí se do skupiny slepě 

nakupujících zákazníků. V novém modelu si zákazník sám stanovuje základní parametry, 

soubory a skladbu výrobků, definuje si služby a pomáhá obchodníkovi specifikovat objem 
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výroby a umístění na trhu. Model dává do souladu aktivity firmy a prostředí, ve kterém se 

společnost nachází.  Klient se v daném modelu stává hlavním iniciátorem fungování 

takového typu obchodu, který je pružný, bez zbytečných nákladů uložených ve zboží. 

Poskytnutí takovéto výhody před konkurencí zabezpečí prodávajícímu maximální výhodu 

ve formě přesně specifikované podoby uspokojování potřeb. I pro společnost, která 

provozuje nový model elektronického obchodu, platí, že musí zohledňovat firemní hodnoty 

a firemní kulturu. 

 

Využití informační strategie (viz kapitola 4.3.) napomáhá tomu, aby se pozornost 

managementu soustředila především na aktivity a dovednosti uvnitř firmy. Pohled však 

nemůže být pouze krátkozraký, omezující a potenciálně nefunkční, ale je třeba, aby došlo 

k přímému propojení informačních systémů s klienty a dodavateli. Právě díky ICT dojde 

k využívání lepší informační a komunikační technologie, která podporuje kvalitnější a lepší 

služby i produkty oproti konkurenci. ICT musí vycházet z podnikové strategie společnosti 

a nikoliv ji budovat jako samostatnou jednotku podniku. Nesmí dojít k oddělení, neboť by 

nedošlo ke splynutí globální strategie se strategií informační.  

 

Úspěch daného modelu, ve kterém se předpokládá, že dojde k úzkému propojení ICT 

s globální strategií společnosti, závisí na čtyřech následujících oblastech: podnikové 

strategii, ICT strategii, organizační infrastruktuře a podnikových a ICT procesech (viz 

kapitola 4.3.). Je třeba vyhnout se v praxi často opakované chybě, a to, že se věnuje větší 

pozornost technologii než samotnému obchodu, řízení či organizačním problémům. 

Obchod musí být dynamický a nikoliv statický, aby byl schopen se adaptovat na 

organizační i inovační změny, na konkurenční vlivy a v neposlední řadě na požadavky 

klientů.  

 

Strategické umístění nového modelu elektronického obchodování je stejně tak důležitý 

krok, jako je zvolení vhodné strategie pro firmu. Je třeba vybrat správný, atraktivní a 

přitom vhodný prostor pro nový model elektronického obchodu. Dále je nutné věnovat 

pozornost problematice snadného vyhledávání daného obchodu. Chybné umístění nového 

modelu na virtuálním tržišti by vedlo společnosti k tomu, že nebudou mít důvěru a potřebu 

provozovat nový model. Propojení vertikálních i horizontálních, závislých i nezávislých 

elektronických tržišť (více viz kapitola 4.3..v disertační práci) povede k většímu počtu 

návštěv daného předmětného elektronického obchodu. Nelze opomenout také využití 
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elektronických aukcí (viz kapitola 4.3.v disertační práci), které otevírají další možnosti, 

kanály a cesty, jak nasměrovat provozovatele nového modelu obchodování. Na základě 

hlavního činitele tohoto modelu, kterým je zákazník, musí provozovatelé sledovat a 

vyhodnocovat opakovaně základní zdroje denní návštěvnosti (viz kapitola 4.3.13. 

v disertační práci). Bez zpětných vazeb a dodržování zásadních kroků pro základní zdroje 

nemůže dojít ke správnému aplikování nového modelu. 

 

7.4. Aplikace nové metodiky strategie a směry elektronického 
podnikání 

 
Aplikace nové metodiky nemá ohraničený prostor či obor. Metodika nového modelu 

strategie je využitelná pro všechny druhy elektronických obchodů zaměřené na prodej 

zboží či služeb, kde je primárně ctěna základní myšlenka, a to, prvotní uspokojování potřeb 

klientů. Daný model je přenositelný na různé obory podnikání, pro různé věkové vrstvy i 

pro různé požadavky různých národností. 

Zásady, kterými je třeba, aby se firmy zabývaly při realizaci nového modelu 

elektronického podnikání: 

 

1. Zhodnocení a přehodnocení celkové současné strategie podniku – je 

třeba, aby strategie byla přehodnocena a do budoucna opakovaně 

vyhodnocována. 

 

2. Vývoj nové strategie elektronického obchodu v souladu se současnou 

obchodní strategií – je třeba vyhodnotit všechny současné a v minulosti 

získané poznatky z obchodní strategie kamenných obchodů. Zhodnotit 

veškeré přínosy a nedostatky dosud fungujících elektronických obchodů. 

Vyhnout se unáhleným jednáním svých manažerů a přistoupit 

k důkladnému vyhodnocení nezbytnosti obchodování i ve virtuálním tržišti. 

Vyhnout se zdlouhavým jednáním vlastních vedoucích pracovníků a jednat 

v rámci udržení si významného postavení na trhu.  

 

3. V průběhu analyzování je třeba udržet shodnost mezi externími a 

interními procesy – vyhnout se emocím a pocitům dělení elektronického 

obchodu na interní a externí. V podstatě se jedná o stejné kroky jako 
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v kamenném obchodě, pouze jsou jiným způsobem označeny, čehož je třeba 

se držet (B2C, B2B – strana zásobování a strana poptávky). Dynamické 

propojení mezi dodavatelem a odběratelem vede ke vstřícnému předávání 

informací.  

 

4. Ztotožnění jedné myšlenky mezi vedením a zaměstnanci – vedení by 

mělo zhodnotit a podpořit zrealizování daného projektu. Zřízení 

elektronického obchodu představuje nárůst komplexnosti obchodního 

modelu a často otevírá i nové obchodní trhy. Neodmyslitelnou částí tohoto 

kroku je stanovení a sledování finanční návratnosti investic, které vzniknou 

při realizaci nového druhu obchodování.  

 

5. Rozšíření obchodního modelu podnikání – je třeba zvážit veškeré 

alternativy, aby došlo k dosažení strategických cílů a k doplnění tradičních 

obchodních procesů o novou formu obchodů. 

 

6. Distribu ční kanály pro daný obchod. 

 

7. Sledování přínosu elektronického obchodu – znamená sledování a 

hodnocení celkového přínosu elektronického obchodu ve vztahu 

k samotnému modelu obchodování, ale i k celkové obchodní strategii a 

globálnímu hodnocení podniku.  

 

8. Rychlost zavedení elektronického obchodu – vývoj současné doby je 

charakteristický rychlým způsobem žití, ale i podnikání. Je třeba, aby si 

firmy stanovily odpovědnou osobu pro tento úkol, která se bude plně 

věnovat dané formě obchodu. Příslušná osoba musí mít velkou autoritu, 

pravomoci a schopnost úspěšně pracovat a zrealizovat daný projekt.  
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7.5. Závěr k návrhu elektronického obchodu pro zkoumanou firmu 
 

Doba současného podnikatelského prostředí a okolí má charakteristické rysy, které se 

vyznačují nepřetržitými změnami, vysokým tlakem zákazníků na rychlost dodávek zboží, 

vlastní možnosti výběru zboží z široké škály sortimentu a v neposlední řadě tlakem na 

snižování cen v prostředí, kde je velká řada konkurentů. 

 

Ze studia nových strategií v článcích a knihách, z výzkumu i z praxe jsou přesně 

definované slabé stránky, které vznikají při využívání kamenných obchodů současných 

provozovatelů. Neadekvátní poměr zásob či samotná skladba zboží na prodejnách a ve 

skladu zachycují zbytečně „utopené“ finanční prostředky provozovatele sítě obchodů. 

Nový model nedovoluje, aby se držely tak značné finanční prostředky v zásobách, neboť 

konkrétní požadavky jednotlivých zákazníků budou vždy vykryty obratem a dle konkrétní 

objednávky. Hodnota zásob zboží uložených na prodejnách se rozplyne do důležitějších 

oblastí, jako je například pružnost a rychlost řešení požadavků nebo vykrývání potřeb 

v jednotkových dávkách. Pro klienta není efektivní a finančně zajímavé nakupovat zboží 

v celém balení, pokud má možnost si koupit pouze jednotkové balení pro okamžitou 

spotřebu.  Dnešní moderní zákazníci následují módní trendy, a proto je nezajímá nabídka 

sortimentu, která byla aktuální před měsícem či rokem. Ve výzkumu bylo ukázáno, jak 

neadekvátním způsobem je řešena problematika doprodejového zboží, což opět ukazuje 

negativní výsledek daného druhu obchodování. Nový model strategie elektronického 

obchodu nebude mít ani příležitost držet neatraktivní zboží z předchozích let (ve výzkumu 

označených jako doprodejové zboží), protože jeho skladovací prostory mu to nedovolí. 

Minimální skladovací prostory a okamžité vykrývání požadavků se vyhnou v praxi tak 

často se opakujícímu nedostatku – velkým zásobám nežádoucího a neatraktivního zboží.  

Duplicita zboží ve strategii návrhu nového modelu je ošetřena tím, že jednoduché vybrání 

druhů modelů již v nabídce upozorní na opakovatelnost zboží (byť různých výrobců či 

dodavatelů), a proto přiměje majitele nabídky sortimentu k tomu, aby se vyhnul stejnému 

zboží, které mu nabízejí jeho dodavatelé. Využití silného postavení pro vyjednávání 

pomocí neroztříštěnosti nákupů mezi více dodavatelů s podobnou nabídkou pomůže 

provozovatelům nového modelu obchodu hlouběji pracovat s partnerem, a tedy přesně si 

definovat požadavky na spolupráci, znát své možnosti a aktivně pracovat s dodavatelem 

zboží. Díky daným konkrétně definovaným informacím bude i výrobce vědět, jaké zboží je 

poptáváno a v jakém poměru. Toto opatření a propojenost nedovolí vyrábět a nabízet 
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„ležáky“, neboť výrobce bude mít vždy aktuální informace díky zpětné vazbě mezi 

prodejcem a klientem.  

 

Tato forma strategie modelu elektronického obchodu propojuje konečného zákazníka 

s výrobcem, i když výrobce a konečný klient spolu nebudou komunikovat přímo. 

Prostředník, kterým je prodejce či provozovatel elektronického obchodu, propojí díky 

získaným požadavkům a možnostem klienta a výrobce či dodavatele. Dobře vyjednané 

vztahy mezi klientem a výrobcem garantují, že provozovatel takovéto strategie obchodu 

nebude „vyšachován“ z řetězce obchodujících článků. 
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8. Přínosy disertační práce 

 
Naplnění hlavního cíle stejně tak jako dílčích cílů, které byly stanoveny v mé disertační 

práci, bude přínosem nejen pro teoretický vývoj, kde se nad problematikou e-commerce 

zamýšlí stále větší množství odborníků, ale také pro primární využívání v praxi, kde tento 

druh zaměření obchodování pomůže k efektivnímu, finančně i časově nenáročnému 

kvalitnímu využívání e-commerce ve všech firmách s cílovým zaměřením na konečného 

zákazníka. 

 

 

Přínosy pro teorii: 

• Systémové vymezení modelu strategie elektronického obchodu firmy. 

• Metodika tvorby dynamického modelu nového směru elektronického 

obchodování vycházejícího primárně z požadavků zákazníka. 

• Návrh vhodné metodiky aplikace pro nový směr elektronického 

obchodování. 

 

 

Přínosy pro praxi: 

• Aplikace vytvořené metodiky tvorby strategie elektronického obchodu firmy a 

vyjádření směrů elektronického podnikání. 

 

 

Přínosy pro výuku: 

• Aktualizace předmětu Elektronický obchod a doplnění stávajících laboratorních 

simulačních programů v laboratořích pro tvorbu e-shopů preferujících 

vytvořený moderní přístup ke strategii elektronického obchodu firmy. Dále 

využití metodiky pro doplnění navazujících předmětů a jako námětu pro nové 

bakalářské a diplomové práce studentů FP VUT v Brně. 
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9. Závěr 

  

Problematika elektronického obchodování je poměrně hojně skloňována, diskutována, 

probírána a zkoumána různými odborníky, vědci a v neposlední řadě i praktiky, kteří se 

stále hlouběji a důkladněji zajímají o dané téma. Každým dnem se o této problematice 

dozvídá širší a širší veřejnost, která každým okamžikem zjišťuje, že daný způsob 

obchodování je nezbytností dnešní doby a bude nepostradatelností každého následujícího 

období, protože dovoluje sjednocení všech dílčích trhů v jedno globální, světové tržiště. 

Kritéria, na základě kterých se provádí hodnocení nebo se stanoví rozsah sledování a 

zkoumání daného druhu obchodování, jsou velmi významná, a to jak z pohledu náročnosti 

na čas potřebný při jejich implementaci či vyhodnocení, tak i z pohledu značné finanční 

zatíženosti provozovatele.  

 

Existují však značné výhody a mnohá pozitiva posouvající daný druh obchodování na 

přední příčky celosvětového fungování obchodu jako takového. Dnes si již neumíme a ani 

nechceme umět představit, že bychom za určitých okolností museli opustit tuto formu 

podnikání. Každým dnem však dochází k objevování a zdokonalování dané formy 

obchodování proto, aby svět našeho tisíciletí, svět hektických zvratů a způsobů žití 

ulehčila, zefektivnila, méně finančně zatížila podnikání a v neposlední řadě i posunula 

lidské vnímání dále. 

 

Na základě studia nových strategií popsaných v literatuře a na základě výsledků výzkumu 

v praxi je mnou vytvořený hlubší a konkrétně zaměřený náhled na daný druh obchodování 

přesněji a podrobněji specifikován. Stanoví, proč je třeba budovat elektronický obchod 

podle požadavků zákazníků spíše než něco nejdříve vybudovat a později pro danou věc 

hledat zákazníky. Přemýšlení a předvídání je v této oblasti značným posunem chápání a 

vnímání nejen na straně zákazníků, ale také provozovatelů a iniciátorů tohoto druhu 

obchodování.  V této práci jsou vytvořeny takové formy elektronického obchodování, které 

co nejvíce potlačí subjektivitu každého jednoho zákazníka a tím poskytnou klientovi 

přesnější závěrečné hodnocení i kvalitnější doporučení na zlepšení stávajícího stavu dané 

formy obchodování. 
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Jak již bylo uvedeno, nový náhled na elektronický obchod, náhled, který je plně soustředěn 

na zákazníka, vychází z informací, které byly dosud zjištěny, a z praxe, která byla již 

prozkoušena. Podrobnější zpracování tohoto tématu doznalo i stanovení vyššího významu 

zaměření elektronického obchodu na konečného zákazníka. U daného zkoumání 

očekávám, že dojde k posunutí dosud získaných znalostí a nasměrování této oblasti 

podnikání k dalším pokrokům v oblasti vědecké i praktické. 
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14. Přílohy 

14.1. Životopis 
 
 
Osobní údaje: 

Jméno a příjmení:  Dagmar Frendlovská, ing. 
Datum narození:   24. 2. 1975 
Národnost:    česká 
Stav:    svobodná 
Současná adresa:   Haškova 2158/24, Žďár nad Sázavou, 591 01 
Telefon (mobil):  722 158 589 
Email:    d.frendlovska@seznam.cz, dagmar_75@hotmail.com 
 
 
 
Praxe a projekty:  

- vybudování zahraničního obchodu – spolupráce s dodavateli z USA a velké části 

Evropy (např. Německo, Rakousko, Belgie, Holandsko, Velká Británie, Španělsko, Itálie, 

Polsko, Slovensko atd.) 

- budování pevné pozice v dodavatelsko-odběratelských vztazích na českém i 

zahraničním trhu (spolupráce s více než 200 dodavateli) 

- praxe v oblasti vybudování a vedení sítě obchodů  

- praxe se založením, vedením a řízením obchodní sítě po celé ČR (32 obchodů) 

- praxe v oblasti personalistiky  

- praxe v oblasti marketingu  

- praxe v oblasti logistiky 

- praxe v oblasti správcovství sortimentu  

- praxe v učitelství/vedení  školení 

- atd. 

 
Profesionální pracovní zkušenosti: 

1. Pedagog – VŠP Jihlava, VŠAP – Brno (2009) 

2. Zprostředkovatel obchodu pro ČR a zahraniční trh  - široká řada možností 

zprostředkování obchodu v různých oblastech a směrech – (2009) 

3. Generální manažer oddělení nákupu společnosti MVDr. Ivo Dupal – SANVET – pro dvě 

oddělení společnosti a to: síť obchodů Zvěrokruh (32 obchodů) s chovatelskými 

potřebami, velkoobchod veterinárních léčiv pro Moravu - MVDr. Ivo Dupal – SANVET -   

(2006 - 2008) 
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Pracovní náplní dané profese bylo prohlubovat dodavatelsko-odběratelské vztahy, 
rozšiřovat problematiku zahraničního obchodu (většina zemí v Evropě, země mimo 
Evropu např. USA), realizování obchodní politiky mezi více dodavatelů). 
 

4. Výkonný ředitel sítě obchodů Zvěrokruh společnosti MVDr. Ivo Dupal - SANVET  (od 2004 

do 2006) 

Vedení a plnohodnotné spravování sítě obchodů s chovatelskými potřebami 
Zvěrokruh. 

5. Manažer pro budování sítě obchodů Zvěrokruh společnosti MVDr. Ivo Dupal – SANVET 

(od 2002 do 2004) 

Vybudování sítě obchodů s veškerými činnostmi, které s danou problematikou 
souvisejí (vybudování a vybavení obchodů, zásobení a kontrolování obchodů, 
výběr zboží, vedení lidí, personální problematika, marketingové záležitosti, praxe 
v logistice, pořádání akcí a prezentací, atd.) 
 

6. Studijní a pracovní pobyt v zahraničí – Nizozemí (od 2000 do 2002)  

Administrativní pomoc v rodinné firmě, studium jazyků (angličtina a holandština). 
 

7. Učitel ekonomických předmětů na Soukromé střední škole v Jihlavě (od 1999 do 2000) 

Třídní učitel a učitel odborných předmětů na střední škole.  
 

8. Redaktor novin Jihomoravský den Brno, novin Vysočina, časopisu Ring a rádia Vysočina 

(od 01/1999 do 08/1999) 

Získávání a zpracovávání materiálů pro tisk a rádio z kraje Vysočina. 
 

Získané vzdělání: 

2005   VUT v Brno, Fakulta podnikatelská, obor Řízení a ekonomika podniku 
– doktorandské studium  
 
1993-1998 Inženýr ekonomie – VŠB-TU – EKF - obor – podnikatelství a management  
 
1994-1997 Diplom pedagogické způsobilosti o vyučování odborných předmětů  - 
Ostravská universita  
 
1989-1993  Maturita na OA  -  Jihlava  
 
1993  Státní zkouška kancelářského psaní strojem v anglickém jazyce – Státní 
institut kancelářského psaní strojem Ostrava  
 
1992   Státní zkouška kancelářského psaní strojem v českém jazyce – Státní 
institut kancelářského psaní strojem Ostrava  
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Dovednosti: 

Anglický jazyk  – aktivní   
(Certifikát PET University of Cambridge ESOL Examinations – 2006) 

Ruský jazyk – pasivní/příležitostní 
Holandský jazyk – pasivní/příležitostní 
(Certifikáty Volks university v Haarlemu – v Nizozemí – 2001 a 2002) 
 
Řidičský průkaz - (s aktivní praxí od roku 1993):  skupiny A,B 
Počítačové dovednosti -  MS Windows, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Corel, 
Navision 
 
Zájmy: 

- sport, cestování, čtení, organizování zábavných programů, navrhování designů 

(interiéry, oděvy) 
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