
Anotace 

Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru uvedení elektronického nákupního a 

zábavního centra na trh, při zhodnocení relevantních faktorů především z marketingového 

hlediska.  Práce se zabývá zejména mapováním současné situace na trhu, marketingovým 

průzkumem a  návrhem na vymezení se od konkurence, přičemž také dochází ke zhodnocení 

projektu z hlediska realizovatelnosti navrhovaného řešení. 
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Annotation 

Diploma thesis is a proposal of the enterprise intention to introduce electronic shopping and 

fun center into market, while assessing relevant factors, from the marketing point of view in 

particular. The thesis mostly focuses on monitoring the current market situation, marketing 

survey and a proposal for a differentiation from the competitors, while there is also evaluation 

of the project in terms of feasibility of the solution under consideration.  
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Úvod 

Každá společnost, ať ta, co již na trhu je, nebo ta, která se na trh chystá vstoupit, musí 

řešit celou řadu otázek a analyzovat celou řadu skutečností, aby byla schopna cíleně a 

dlouhodobě dosahovat prosperity. Prvotním impulzem k vstupu na trh, či vylepšení pozice na 

trhu, je „dobrý“ nápad. Ten však sám o sobě nestačí, společnost musí nejprve analyzovat 

sama sebe, uvědomit si svoji sílu a pozici. Zde patří mezi stěžejní otázky např. to, jak velký 

bude počáteční kapitál pro rozvoj, zda společnost bude schopna dosáhnout zisku při 

stávajících cenách, zda se mohou ceny při vstupu společnosti na trh změnit, zda se společnost 

prosadí ve stávající konkurenci.  Společnost, která se snaží vstoupit na trh, případně upevnit 

svoji pozici na trhu také musí počítat s velkým tlakem konkurence, proto musí optimalizovat 

mezilidské vztahy, ať už ty ve společnosti samé, či s obchodními partnery. Zde mezi stěžejní 

otázky může patřit zejména, zda má společnost přibrat nové zaměstnance, zda firma funguje 

jako tým, jaké budu mít dodavatele. Teprve na tomto základě je možné správně stanovit cíle. 

Po správném stanovení cílů je nezbytně nutná další práce s lidmi, zejména uvnitř společnosti, 

protože každé zavedení něčeho nového je provázeno zvýšenými nároky na lidi ve společnosti, 

tudíž je potřeba vybudovat u nich správný duševní postoj, vhodně je motivovat k práci a 

vytvořit v nich pocit sounáležitosti se společností, aby získali touhu po úspěchu tohoto 

projektu. Zde mezi stěžejní otázky bude patřit zejména to, jaký způsob řízení firmy zvolíme, 

jakým způsobem a jak dlouho podnikatelský záměr utajíme před konkurencí. Současně je 

třeba celý projekt zvážit i z dalších hledisek zejména logistického apod. Všechny tyto faktory 

by měl řešit či zohledňovat podnikatelský záměr.  

Podnikatelský záměr je základní plán podnikání, který se může vyskytovat v řadě forem 

- od základní myšlenkové u nezávislých profesionálů a živnostníků až po rozsáhlou písemnou 

dokumentaci v případě větších firem. Podnikatelský záměr by měl být zacílen především na 

tzv. jádro podnikání neboli jeho hlavní, stěžejní činnost. Na podstatu podnikatelského záměru 

lze nahlížet ze dvou hledisek. V hlubší rovině jde o prakticky nedosažitelný ideál, jemuž se 

podnikatel více či méně úspěšně snaží v průběhu podnikání přiblížit. V rovině obecné lze pak 

podnikatelský záměr chápat jako dlouhodobý plán či strategii podnikání, ze které podnikatel 

vychází a s níž by mělo být celé jeho podnikání v naprostém souladu. Běžně se také můžeme 

setkat s chápáním podnikatelského záměru jakožto jednorázového nápadu či inspirace k 

podnikání. Tento výklad je ale z hlediska správných podnikatelských návyků méně úspěšný, 
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protože podnikatelský záměr by se měl časem vyvíjet tak, aby odpovídal nově nabytým 

zkušenostem firmy či podnikatele. S těmito revizemi podnikatelského záměru se tak lze v 

praxi setkat zcela běžně a zejména u velmi dynamických podnikatelských subjektů k nim 

může docházet i relativně často, třeba každé dva nebo tři roky. Nezřídka bývá tento posun v 

podnikatelském záměru také doprovázen změnou loga a celkové image. 

Pokud se dále budeme zabývat písemnou formou podnikatelského záměru, je třeba při 

psaní podnikatelského záměru si nejprve ujasnit, pro koho a z jakého důvodu je tento 

podnikatelský záměr zpracováván. Podle toho se může obsah podnikatelského záměru lišit.  

Pokud je podnikatelský záměr psán pro vnitřní potřeby firmy, nemusíme se obávat jeho 

zneužití a takový podnikatelský záměr může obsahovat velmi podrobné informace včetně 

praktického provedení a podobně. Takovýto podnikatelský záměr nám umožňuje srovnávat 

plán s realitou a směřovat firmu k lepším výsledkům. Pokud je však psán pro nějakou další 

stranu, zejména pro investora, je nutné dodržet určité zásady a též strategii. Proto bych zde 

chtěl zmínit ještě i některé další dokumenty, které s podnikatelským záměrem souvisejí a při 

jednání s investory je používáme dříve, než samotný podnikatelský záměr Zejména jsou to: 

� Poslání firmy (Mission Statement) jedná se o pár vět, maximálně krátký odstaveček, 

popisující naši vizi a cíle. V Americe je toto téměř nutností, v našich podmínkách však 

zejména u začínajících firem nemusí zcela dobře zapůsobit na investora, maximálně to 

na jeho tváři vyloudí shovívavý úsměv. 

� Reference (Testimonials) jedná se o odkaz na někoho, kdo si náš produkt kupuje a je 

s ním spokojen. Opět je zde rozdíl mezi naším a americkým trhem. V Americe jsou 

reference téměř nutností, v našich podmínkách je dobré uvedení referencí zvážit, spíše 

uvádět pouze velké odběratele a současně trvat na tom, že pokud investor chce vidět 

klienty, tak pouze v našem doprovodu, jelikož netaktní investor by mohl napáchat právě u těch 

nejdůležitějších klientů velké škody. 

� Blesková (výtahová) prezentace (Elevator Pitch) jedná se o velmi krátkou prezentaci v délce 

do jedné minuty. Pointou této prezentace je, že skutečně nikdy nevíme, kdy a koho potkáme. 

Proto je užitečné mít stručnou, jasnou, srozumitelnou a zapamatovatelnou prezentaci, kterou 

lze použít rychle a kdekoli – třeba ve výtahu, na koupališti nebo na nějaké společenské akci. 

Tato maximálně minutová prezentace by měla obsahovat následující prvky:  
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1. Co je moje myšlenka?  

2. Jak jsem s tou myšlenkou daleko? 

3. Jaké trhy existují pro uplatnění mé myšlenky? 

4. Jaké výhody na těchto trzích mám? 

5. Jaké výhody mám oproti konkurenci? 

6. Jak hodlám získat peníze? 

7. Kolik budu potřebovat celkem? 

8. Kolik z toho budu potřebovat financovat externě a co za to nabízím 

investorovi? 

9. Kdo je součástí mého týmu? 

10.  Jaký je potenciální zisk pro investora?  

Blesková prezentace nemá nahradit podnikatelský plán, ale pouze zaujmout potenciálního 

investora, se kterým jsme se setkali nahodile, tak, aby nám umožnila další schůzku a plnou 

prezentaci s diskusí. Styl komunikace bude nesmírně důležitý, protože zde není možnost 

poopravit první mylný dojem. 

� Výkonný plán (Executive Summary) je krátkou verzí našeho podnikatelského plánu. První 

odstavec výkonného plánu řekne v několika krátkých větách, o jaký typ investice se jedná a 

kolik peněz potřebujeme. Tím investorům ušetříme čas a zároveň poukážeme na 

organizovanost a koncepčnost našeho uvažování. Podstatu svého návrhu popisujeme bez 

používání odborné terminologie, protože investor si nebude brát slovník, aby pochopil, o co 

jde. Po tomto prvním odstavci, který shrnuje princip myšlenky, je třeba budovat důvěru, a 

proto by mělo jako další odstavec následovat pár slov o sobě a svém týmu. Další odstavec by 

měl hovořit o produktu. Následující odstavec by měl hovořit o trhu. Zde je hlavním cílem 

uvést naše přednosti, ale nehanit konkurenci. Další odstavec se zabývá podnikatelským 

modelem z finančního hlediska. Zde je třeba naznačit, obvykle na tři roky dopředu, jaký 

předpokládáme obrat, jaké náklady a jaké zisky. V této fázi postačí jedno globální číslo pro 

kategorie obratu, nákladů a zisku. Předposlední odstavec bude mluvit o současném stavu 

projektu, tedy, kolik jsme do projektu investovali svých peněz a svého času. Poslední odstavec 

je naše nabídka. Na konci uvádíme svůj kontakt. Zde pozitivně shrneme všechny důležité 

atributy spolu s tím, kolik potřebujeme. Stále ale není vhodné uvádět, kolik procent přesně 

nabízíme. 

� Zkrácený podnikatelský záměr se používá v případě, že se obáváme zneužití určitých 

myšlenek svého projektu konkurencí. V tomto případě je to užitečný mezičlánek mezi 
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výkonným plánem a plným podnikatelským záměrem. Zkrácený podnikatelský plán není 

maska, za kterou schováváme slabiny. My v něm zakrýváme své silné stránky až do té doby, 

kdy budeme mít dostatečnou důvěru ve svého potenciálního partnera! Hlavní rozdíl mezi 

výkonným plánem spočívá v tom, do jaké hloubky budu rozvíjet detaily. 

� Plný podnikatelský záměr jsem již definoval výše, ale pokud je psán pro investora, je 

třeba, aby v něm byly obsaženy tyto body: 

1. Co dělám? 

2. Co potřebuji? 

3. Co nabízím? 

Anebo jak uvádějí některé jiné zdroje, měli bychom se neustále ptát, zda jsme 

odpověděli na všechny otevřené otázky: kdo, kdy, kde, jak, co, proč a kolik? Celý 

podnikatelský záměr by měl být přehledný stručný a jasný, přitom by současně měl být něčím 

zajímavý, aby investora nezačal nudit.  

Čím více máme znalostí a zkušeností, tím větší je náš rozhled a tím větší šanci máme 

přijít s něčím novým. Ale i bez rozsáhlých znalostí a zkušeností můžeme uspět. V historii je 

známo mnoho případů, kdy se někdo nadchl pro určitou myšlenku a uspěl s ní, přestože lidé, 

kteří měli více zkušeností a znalostí říkali, že je to nereálné. Rozhodně ale nepodceňujme 

význam správné přípravy, protože tato nám pomáhá vytrvat, aby nám později při běhu na 

dlouhou trať nedošel dech. 

Ve své diplomové práci se zabývám podnikatelským záměrem uvedení elektronického 

nákupního a zábavního centra na trh, přičemž se snažím o zhodnocení všech relevantních 

faktorů, jakými jsou zejména faktory ekonomické, mimoekonomické, legislativní atd. 

Základní část diplomové práce je rozdělena do 4 kapitol. První kapitola obsahuje 

vymezení problému a cíle práce, druhá kapitola se zabývá teoretickými východisky práce, 

třetí kapitola je zaměřena na analýzu problému a současnou situaci a čtvrtá kapitola obsahuje 

vlastní návrhy řešení a jejich přínos. 

Tento úvod bych chtěl zakončit citátem G. M. Hendeeho, který je i téměř po 100 letech 

pro vstup nové firmy na trh velmi charakteristickým:   
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„Je velkou pravdou, že těch výjimečných mužů, kteří dokáží dokončit své dílo a 

nenechají se ovlivnit spoustou pochybovačů ať již z nevědomosti nebo z nedobrého úmyslu, 

je jen poskrovnu. Ne každý má v sobě tuto energii hraničící s posedlostí, aby dokázal 

především sám sobě, že jeho myšlenky jsou podložené činy a jsou nositelem pravdy.“ 
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1. Vymezení problému a cíle práce  

Tato kapitola je věnována vymezení problému a cíle diplomové práce, včetně stručného 

popisu představy nabídky služeb zakládané společnosti. Současně bude provedena analýza 

teoretické konstrukce nezbytné pro provedení analýzy trhu, ve kterém nově vznikající 

společnost bude podnikat. 

1.1 Stanovení cíle práce a konkretizace problémů 

Cílem diplomové práce je podnikatelský záměr uvedení elektronického nákupního a 

zábavního centra na trh za zhodnocení relevantních faktorů jakými jsou faktory ekonomické, 

mimoekonomické a legislativní. 

K dosažení tohoto cíle bude nutné učinit následující: 

� Analyzovat historii internetového obchodování včetně neúspěchů některých firem 

(zejména za použití odborné literatury a vlastních zkušeností a pozorování) 

� Analyzovat historii kamenných obchodů a nalézt společné prvky, které mohou pomoci 

odhadnout budoucí vývoj (zejména za použití odborné literatury a vlastních zkušeností 

a pozorování) 

� Analyzovat možnosti vznikající společnosti ve vztahu k jejímu okolí zejména za 

použití metod:  

� analýza makroprostředí: PEST analýza 

� analýza mikroprostředí: Porterův model konkurenčních sil 

� analýza marketingového mixu firmy 

� analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb podniku: SWOT 

analýza 

� regresní analýza 

� Stanovit formu společnosti a ostatní legislativní faktory (s ohledem na dosažení cíle a 

možností zakladatele) 

� Navrhnout realizaci řešení vstupu společnosti na trh 

� Nastínit možnost následného rozvoje společnosti 

� Sestavit harmonogram na základě předchozího návrhu realizace řešení 
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� Vyhodnotit reálnost vstupu společnosti na trh a stanovit předpokládanou dobu 

návratnosti investic 

 

1.2 Metody zpracování diplomové práce 

Metodickým cílem zpracování diplomové práce bude využití systémového přístupu, 

který se využívá při řešení problémů, přičemž jsou zkoumané jevy a procesy chápány 

komplexně v jejich vnitřních a vnějších souvislostech. Metodickým cílem je především 

pochopit, vhodně formulovat a pomoci řešit zkoumaný problém, resp. jeho části, a to v 

kontextu organizace, vnějšího prostředí, popř. odpovídajících procesů. Pro systémový přístup 

je zejména charakteristické:  

� interakce s okolím, 

� účelovost systému, 

� samonastavitelnost - jednotlivé subsystémy uskutečňují společné cíle a vzájemně se 

ovlivňují, 

� způsob kombinace známých metod, 

� pojetí interpretace získaných poznatků.   

Existuje velké množství metod hodnocení použitelných v podnikatelské sféře. 

Nejčastěji bývají metody děleny do dvou skupin. Na metody na zjišťování faktů a jejich 

vlastností (tzv. empirické metody), mezi které patří např. pozorování, experiment, rozhovor, 

dotazník, anketa či testování a metody na zpracovávání získaných údajů (tzv. teoretické 

metody). Mezi tyto metody patří jednak metody kvantitativního hodnocení, které jsou 

odvozeny z principu pozitivní epistemologie, kde se předpokládá, že objektivní realita může 

být vyjádřena numericky (tzv. matematicko-statistické metody) a dále metody kvalitativního 

hodnocení sloužící ke zjišťování vzájemných vztahů mezi získanými údaji pomocí indukce 

a dedukce, analýzy a syntézy, abstrakce a konkretizace (tzv. logické metody). Mezi 

manažerské metody hodnocení je pak možné zahrnout veškeré metody, které se používají při 

řízení a rozhodování v podnikatelské sféře.  
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1.2.1 Indukce a dedukce 

Jedná se o způsob získávání nových poznatků (obecněji a přesněji způsob uvažování) 

zobecňováním specifické zkušenosti (zkušeností). Indukce nemusí vést k pravdivým závěrům, 

jejím výsledkem ve vědeckém zkoumání je typicky hypotéza.  

Odvozování bezprostředně (logicky, zákonitě) plynoucích závěrů (znalostí) ze známých 

faktů nebo znalostí. Jestliže premisy pro deduktivní odvozování jsou pravdivé, pak závěry 

dedukce jsou také pravdivé.  

1.2.2 Analýza a syntéza 

Analýza a syntéza patří mezi základní a nejčastěji užívané vědecké metody. Původní 

význam řeckého slova analýza znamenalo rozložení nějakého komplexu na části a syntéza 

měla význam spojení rozmanitostí k jednotě v celku. 

Chceme-li všestranně analyzovat nějaký proces, pak jej musíme rozložit na základní 

jevy, které podrobíme rovněž analýze, přičemž abstrahujeme od všeho ostatního. Analýzou, 

postupným rozpoznáváním a vydělováním nedůležitého pronikáme k podstatám a obecnému 

v jevech, věcech či procesech. Analýza však není pouhou metodou, která nám přináší 

poznatky. Analýza je také způsobem výkladu, jestliže oddělujeme, izolujeme jednotlivé jevy a 

bereme-li je jako oddělené a izolované. 

Syntéza je proti analýze proces opačný, nebo doplňující. Jde o sjednocování, složení 

nějakého předmětu, jevu či procesu z jeho základních prvků ať již myšlenkově, či fakticky v 

nějaký celek. Toto sjednocování nemusí být jen u jednotlivých částí, které byly předtím 

vyděleny analýzou. Syntéza má však jako metodologický princip analýzu vždy doplňovat. 

Tím nám syntéza umožňuje poznání předmětu v jeho úplnosti. Pomocí syntézy nalézáme 

vztahy nějakého jevu k jiným jevům, zařazujeme jev, nebo proces do většího celku a 

objasňujeme vztahy a mechanismus funkcí u tohoto jevu. Syntézou můžeme rozumět také 

takový proces, při němž hledáme spojováním části v celek takovou strukturu, která by měla 

námi předem požadované chování. V tomto případě syntéza není pouhou skladbou 

jednotlivých jevů či procesů, ale je to zároveň kreace nových celků, případně jejich proměna. 

Syntéza tedy může být hledáním nejvhodnější varianty dosahované kombinací jednotlivých 

prvků a jejich vlastností. 
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1.2.3 Abstrakce a konkretizace 

Proces abstrakce spočívá obecně v tom, že existuje řada analytických aktů myšlení, 

jimiž je zpracováván konkrétní smyslový materiál a při nichž se odhlíží od určitých znaků, 

vlastností a vztahů daného předmětu. Jiné znaky, vlastnosti a vztahy jsou naopak vyčleňovány 

jako podstatné a současně nabývají variabilní charakter prostřednictvím znaků nepodstatných. 

Konkretizace je opačný proces, kdy vyhledáváme konkrétní výskyt určitého objektu 

z určité třídy objektů a snažíme se na něj aplikovat charakteristiky platné pro tuto třídu 

objektů.  

1.3 Představa nabídky služeb 

Základním zdrojem příjmů společnosti bude zisk z prodeje zboží. Společnost začne 

obchodovat se zbožím, které bude splňovat následující podmínky: 

� Zboží nebude podléhat rychlé zkáze 

� Zboží bude snadno skladovatelné 

� Bude se jednat o spotřební zboží relativně často nakupované (rychlý obrat) 

� Půjde o zboží s nižší pořizovací cenou (do 1000 Kč za kus) 

� Nabízené zboží bude takové, u kterého zákazník nebude mít potřebu toto zboží před 

koupí zkoumat způsobem, který nelze přes Internet zprostředkovat 

� Bude se jednat o zboží, které v běžných obchodech není příliš časté a je zde menší 

konkurenční boj 

Postupně se bude nabídka zboží rozšiřovat i na další výrobky. Dále se společnost bude 

snažit získat zákazníky a následně si je udržet, tím, že se bude od většiny internetových 

obchodů odlišovat. Toho by společnost měla dosáhnout následujícími způsoby: 

� Propracovaným systémem odměn registrovaným zákazníkům 

� Možností zákazníků podílet se (i když jen ve velmi omezené míře) na obsahu stránek 

� Možností zákazníků v jednotlivých odděleních obchodu mezi sebou komunikovat 
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� Možností zákazníků komunikovat s odborníky v oblasti prodávaného zboží 

� Možností volby vzhledu webových stánek 

� Pravidelnou kontrolou kvality a ceny nabízeného zboží 

� Provozem doplňujících aplikací na těchto stránkách, např. her, postupem času i 

freemail, zpravodajství a podobně. 

� Snižováním nákladů na dopravu důsledným praktikováním logistických metod 

� Pořádáním akcí (event marketing a public relations) 

Základní myšlenkou tedy je vytvořit internetový obchod, který se bude od těch ostatních 

odlišovat a to nejen vzhledem, přístupem k zákazníkovi a do jisté míry i nabízeným zbožím, 

ale bude též provozovat nadstandardní služby, jejichž cílem bude přitáhnout na webové 

stránky co nejvíce návštěvníků (potenciálních zákazníků) a to i v případě, že jejich hlavním 

účelem návštěvy této stránky není nákup. Právě proto se nejedná pouze o nákupní, nýbrž i o 

zábavní centrum. Bude nutné pružně reagovat na situaci na trhu a neustále zkvalitňovat služby 

a hlídat cenu i kvalitu zboží. 
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2. Teoretická východiska práce 

Tato kapitola popisuje v teoretické rovině nástroje marketingové i nástroje finanční 

analýzy, jichž bude použito v dalších kapitolách. Zabývá se též legislativními faktory 

ovlivňujícími daný druh podnikání a stanovením vhodné volby právní formy zakládané 

společnosti. Dále tato kapitola popisuje historii obchodu, která v dalších kapitolách bude 

využita jako cenný zdroj informací. 

 

2.1 Pravidla pro sestavení podnikatelského záměru 

Podnikatelský záměr byl definován již v předchozích kapitolách. Správně sestavený 

podnikatelský záměr nám řekne, zda je projekt životaschopný, upozorní nás na možná úskalí 

ještě před samotným počátkem podnikání.  Podnikatelský záměr je možno využít více 

způsoby. Může být jedním z často opomíjených a obecně poměrně málo využívaných nástrojů 

sebeřízení. Nutno konstatovat, že bohužel. Jde totiž o nástroj, jehož použití a vzájemný poměr 

přínosu a práce do něj investované hovoří zcela jasně v jeho prospěch. Nezbytné je 

podnikatelský záměr sestavit pokud usilujeme o finanční prostředky od banky, investora, 

dotačních programů či chceme sehnat společníka pro podnikání. Rozdíly ve využití 

podnikatelských záměrů již byly nastíněny v předchozích kapitolách. 

Pro sestavení podnikatelského projektu je nezbytné naplnit následující požadavky: 

� jasnost a stručnost, 

� kvalitativní naplněnost, 

� realizovatelnost a objektivitu, 

� dostupnost zdrojů, popř. možná substituce, 

� nadefinování konkurenčních výhod podpořené, např. průzkumem, 

� identifikace slabých či rizikových míst celého projektu, 

� schopnost solvence, 

� rozsah a harmonogram investic, 
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� zdroje financování – vlastní/cizí, 

� rozpočet projektu, včetně analyzované kalkulace hlavních nákladových položek, 

� plán investic,  

� kvalitní obsahová, ale i formální úprava celého projektu. 

Každý projekt v sobě skrývá riziko. Čím detailněji, podrobněji a kvalitněji sestavíme 

podnikatelský projekt, tím můžeme riziko snížit a zvýšit tak svoje šance na úspěch. Častým 

důvodem neúspěchu bývá nadhodnocení a idealizace našeho nápadu a podcenění či úplné 

přehlížení rizik. Největší chybou mnoha začátečníků jsou příliš obyčejné nápady bez 

jakékoliv invence a originality. Inovace jsou základním hybatelem tržní ekonomiky, a kdo 

přichází s novými zajímavými nápady, ten bude mít zákazníků dost i bez drahé reklamy. 

 

2.2 Historie obchodu 

V této podkapitole se budu zabývat vývojem a historií jak elektronického obchodu, tak 

historií obchodů kamenných. Na základě této historie se budu dále v této práci snažit z ní 

poučit, vyhnout se chybám a odhadnout možný budoucí vývoj v této oblasti podnikání. Proto 

tato podkapitola bude zpracována poměrně detailně. 

2.2.1 Vývoj a historie internetového obchodu   

Mezi prvními průkopníky elektronického obchodování musíme zařadit systém EDI 

(Elektronic Data Interchange), který se začal užívat již v průběhu 80. let. Tento systém byl ale 

používán jen u velkých podniků, které realizovaly obrovská množství transakcí. Tento systém 

snižoval náklady spojené s klasickým způsobem vyřizování objednávky. Systém elektronické 

výměny dat umožňoval rychlou komunikaci mezi jednotlivými subjekty elektronického 

obchodu. Odběratel zapsal objednávku do svého informačního systému, ta byla v zápětí 

odeslána v elektronické podobě a bez nutnosti lidského zásahu zaevidována do systému 

dodavatele.  

Jak již bylo uvedeno, elektronický obchod je pevně spjat s internetem. První nákupy 

zprostředkované tímto médiem se uskutečnily v USA v roce 1992. Prvními nabízenými 
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produkty byly hudební nahrávky na CD, dále to byly dárkové předměty a knížky. Postupně se 

předmětem elektronického obchodu stala elektronika, hračky a také nábytek. S těmito 

produkty se začalo obchodovat později z důvodu jejich vysoké ceny. 

Internetové nakupování v Evropě a tedy zároveň v České republice mělo odlišný vývoj 

než ve Spojených Státech. Bylo to způsobeno rozdílným technologickým vývojem, 

souvisejícím také s rozšířením platebních karet, které ve Spojených Státech, na rozdíl od 

evropského kontinentu, byly bez obav používány. V Evropě zákazníci také příliš nedůvěřovali 

on-line platbám, v USA se naopak elektronický obchod rozvíjel právě díky jeho oblibě. Pro 

Českou republiku byla typická platba na dobírku. I v dnešní době hradí zákazníci více než v 

60 % nákupů touto formou platby, tedy hotově při předání zboží. V USA tento způsob platby 

v našem provedení vůbec neznají. Společným prvkem bylo, že se začaly na internetu 

prosazovat velké obchodní řetězce s vlastními obchody. 

První internetový obchod, jinak také nazývaný e-shop, vznikl již v první polovině 90. 

let 20. století a není divu, že to bylo právě v USA. Za přelomový rok můžeme považovat rok 

1991, kdy byly spuštěny první webové stránky. Velký rozmach internetu nastal v roce 1993, 

tehdy se začal počet uživatelů rapidně zvyšovat a tím i počet potenciálních budoucích 

zákazníků v internetovém obchodování. Bouřlivý rozvoj byl zaznamenán po roce 2000. 

Mezi vůbec první e-shopy patří bezpochyby Amazon.com, který v roce 1994 založil 

Jeff Bezos, a o dva roky později Book Stacks Unlimited, který založil Charles Stack. Po 

těchto velikánech následovalo otevření Pizza Hut, které nabízelo objednávku pizzy dle výběru 

až do domu. Všechny výše zmíněné firmy jsou známé dodnes a odvážím si je přirovnat 

k internetovým kolosům v tomto odvětví. 

Pokud jde o Českou republiku, internetové obchodování se zde začalo rozvíjet o něco 

později. Po roce 2000 se internetové obchodování stalo jakýmsi fenoménem, který má dosud 

vzrůstající tendenci.  

Mezi nejstarší internetové obchodníky můžeme zařadit Vltava.cz, obchod nabízející 

bezkonkurenční výběr knih, hudby, filmů, PC her, parfémů, hodinek, sportovního vybavení, 

produktů pro zdraví  a zájezdů. Společnost Vltava Stores byla založena v roce 1996 v České 

Republice. V obchodech skupiny Vltava Stores nakupuje více než 500.000 registrovaných 

zákazníků, kteří si zde mohou vybírat z nabídky 1.000.000 položek zboží. Tento internetový 
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obchod byl internetovým velikánem v naší republice stejně jako Amazon.com v Americe. 

V roce 2002 získal ocenění „Český zavináč“ pro nejlepší obchod na českém trhu. V tomto 

roce také otevírá svůj první kamenný obchod a v následujících letech těchto odběrných míst 

po České republice přibývá. Internetový obchod pokračuje v rozšiřování portfolia o další nové 

možnosti nákupu, graduje tím, že je na Vltavě možné koupit i profesionální pracovní nástroje 

s váhou 400 kg a cenou přes 60 000 Kč – tím demonstruje svůj obrovský záběr a tržní sílu. 

Internetová nákupní galerie v podobě Vltavy staví na zavedené značce galerie, uvnitř však 

najdeme skryté prodejce, kteří si jen rozdělili jednotlivá oddělení jednoho velkého 

internetového obchodu. Samotná Vltava.cz má dobré jméno, ale uživí všechny? Kolik jsou 

prodejci ochotni zaplatit za skryté působení pod touto doménou? Vyplatí se jim to? A uživí z 

toho provoz samotná Vltava? Zdá se, že stávající uvedení společnosti Vltava.cz, a.s. do 

insolvence odpovídá na tyto otázky docela jasně. Vltava.cz se potýká s vážnou krizí a hrozí jí 

krach. Jednou z možností řešení této situace je prodej této domény. Takto svůj krach řeší 

některé jiné firmy, ale pokud jsou ztrátové a za svoji doménu chtějí hodně peněz, potom se 

stává, že končí úplně. To se stalo třeba s Centrumnakupu.cz, což byl internetový obchod s 

desítkami miliónů obratu ročně. Zavřeli ho ze dne na den. 

Dalším krokem spějícím ke krachu některých společností, je vznikající větší konkurence 

a snižující se marže. Právě na neuhlídání si správné ceny začíná doplácet spousta 

internetových obchodů. Mnoho firem totiž nemá pevné základy. Někdo začal podnikat doma 

v garáži, postupně roste, funguje to, ale nenápadně se snižují marže, roste režie a padá 

efektivita internetového marketingu, a ještě k tomu mohou nastat další okolnosti jako 

například nevýhodný kurz dolaru a sílící konkurence a nastává problém. Přežijí jen ty firmy, 

které mají dobré základy, proto hodně prodejců krachuje. 

Z počátku se internetový obchod netěšil příliš vysoké oblibě a přízni, bylo to něco 

nového a tedy i neprozkoumaného, proto mnoho lidí tomuto způsobu obchodování příliš 

nedůvěřovalo a dávalo přednost již ověřeným kamenným obchodům. V této době ještě nikdo 

netušil, jakého úspěchu se internetový obchod jednou dočká a jakou bude hrozbou pro 

klasické obchodníky mimo virtuální svět. V současné době obchody nabízejí široké spektrum 

zboží i služeb s využitím pokročilých způsobů plateb a stávají se alternativou kamenného 

obchodu nebo nákupního centra. Nakupování v prostředí internetu je oblíbené především díky 

své rychlosti a pohodlnosti. 
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Na českém Internetu se objevila a stále nově objevuje řada elektronických obchodů a 

virtuálních obchodních domů, jejichž sortiment je velice různorodý. Počáteční inspirace 

zahraničními vzory pozvolna ustupuje vlastní zkušenosti a budování osobité a individuální 

podoby prodejny, která osloví českého zákazníka. Elektronické obchodování je dnes 

v podstatě běžně využívanou formou podnikání. Téměř každý moderní podnik možností 

elektronického obchodování využívá. Jeho hlavní výhodou je časová, prostorová a hlavně 

finanční nezávislost.  

Internetový obchod (nazývaný také jako e-shop) je počítačová aplikace používaná na 

principu B2B (business-to-business) neboli česky "obchodník k obchodníkovi" nebo také 

B2C (business-to-costumer) přeloženo "obchodník k zákazníkovi". Internetového 

obchodování samozřejmě nevyužívají pouze jednotlivci, kterých se týká především 

maloobchod, nýbrž také celé společnosti, které využívají výhodnějších podmínek ve vztahu 

odběratel - dodavatel. Z toho důvodu se také používá dvojí označení pro internetový obchod. 

Tento způsob nákupu vyhovuje spoustě spotřebitelů po celém světě. Pokud bychom 

brali rozdělení spotřebitelů využívající nákup přes internet podle věku, není překvapivé, že 

nejvyšší podíl zaujímá věková skupina 25-34 let, která tvoří 21%. Na podobné úrovni jsou 

věkové skupiny 16-24 let a 35-44 let, které dosahují 20%. Není divu, že nejnižší podíl má 

věková skupina důchodového věku, které nové technologie nejsou blízké a mají problém 

s jejich porozuměním. Je zjištěno, že muži využívají obchodování přes internet častěji než 

ženy, dalo by se to přisoudit skutečnosti, že ženy kladou větší důraz na osobní přístup a právě 

z toho důvodu se jim takový způsob nákupu zdá příliš neosobní a nebudí v nich potřebnou 

důvěru. V online obchodech si může zákazník nabízené zboží či službu prohlednout a 

následně objednat. Tento proces prochází neustálým vývojem. Postupem doby se všechno 

zdokonaluje, a proto je velmi důležité, aby si každá firma navrhla a vytvořila vhodnou 

strategii, se kterou bude dobře konkurovat. Díky elektronickému obchodu se spousta věcí, 

které jsou pro kamenný obchod přínosné, stává téměř nepodstatnou.  

Chování kupujících na trhu je složitým procesem. Lidé chtějí koupí získat určitý 

výrobek nebo službu, která uspokojí jejich potřeby a přání. Motivy a chování lidí při procesu 

nákupu jsou ale často komplikované, nepředvídatelné a iracionální. 
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Nejčastěji nakupovaným zbožím je elektronické vybavení, knihy, učebnice a časopisy, 

dále vstupenky a služby v oblasti cestování a ubytování. Většina lidí všech věkových 

kategorií, tedy i těch nejmladších nakupujících, na internetu nakupuje z důvodu úspory ať už 

cenové nebo časové. 

E-shop slouží k nabídce a vyhledání zboží (služeb) s možností si je objednat, příjmu 

takových objednávek od zákazníků, zprostředkování plateb a poskytování dalších informací o 

výrobcích či řešení reklamací. 

Uživatelům e-shopu je umožněno procházet katalog zboží (ve většině případů 

organizovaný v kategoriích), nebo zboží vyhledávat podle parametrů či jen podle shody v 

názvu nebo popisu. Jednotlivé produkty mají většinou detailní stránku s podrobnějším 

popisem a výčtem specifik a variant. E-shop je v drtivé většině případů realizován jako sada 

skriptů, která spolupracuje s databází, v níž má detaily o zboží (službách) uloženy – ve své 

podstatě se snaží ulehčit co nejvíce práci administrátorovi elektronického obchodu v evidenci 

nabízeného zboží, úpravě cen a skladových zásob a ostatní agendou s tím spojenou. 

Internetové obchodování je zkrátka proces, kterým prochází zákazník nakupující zboží 

nebo služby na internetu.  

V době rozkvětu internetu využívá pro svůj nákup internet, čím dál tím více uživatelů. 

Uživatele vede k nákupu vysoká konkurence srážející ceny, které jsou v kamenných 

obchodech častokrát až mnohonásobně vyšší. Konkurence na internetu proto vede k 

výraznějším slevám, které doprovází konkurenční boj prodejců.  

Uživatel má možnost nakupovat z pohodlí domova nebo kanceláře a současně má hodně 

času na rozmyšlení, který produkt či službu koupit.  

Nejedná se sice o pravidlo, ale většina e-shopů také nabízí širší informace, které na 

kamenných prodejnách mnohdy ani nenajdete. Největším zpestřením je dodací lhůta a 

rychlost dodání produktů logistickými firmami. Nevýhodou e-shopu je však nemožnost 

vyzkoušení zboží. Může se stát, že zákazník zakoupí zboží s nesprávnými rozměry. V 

současné době však prodejci uvádí co nejvíce informací, kterými se snaží těmto případům 

zabránit. 
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Při nákupu na internetu hrají roli také další důležité aspekty, kterými jsou doručení 

zboží, kvalita zboží či služeb a obchodní podmínky. Ty u e-shopů byly v posledních dvou 

letech nejčastějšími problémy, s nimiž se evropští spotřebitelé setkávali při internetovém 

nakupování v jiných zemích EU. Ukazuje to zpráva vydaná sítí Evropských spotřebitelských 

center (ESC). Dalšími problémy jsou dodatečné navýšení ceny, příjem platby či její špatná 

identifikace, nekalé obchodní praktiky a podvody. Při nákupu online je potřeba být pozorný, 

prověřit si prodejce na diskusních fórech a srovnávacích webech, podívat se na důležité body 

obchodních podmínek a podobně. Tak se lze snáz vyhnout nedůvěryhodnému prodejci nebo 

přímo podvodnému webu. V případě špatného nákupu se lze obrátit na síť Evropských 

spotřebitelských center. Jako příklad lze uvést situaci českého spotřebitele, jenž si ve 

francouzském e-shopu objednal televizor v hodnotě více než 20 000 korun. Televizor byl 

doručen poškozený a spotřebitel se kvůli tomu snažil kontaktovat prodejce, ale neúspěšně, 

obchodník s ním vůbec nekomunikoval. Po zásahu českého a francouzského centra dostal 

spotřebitel nový přístroj.  

Evropská komise spolu s členskými státy zřídila síť ESC mimo jiné právě pro to, aby 

lidé s její pomocí mohli snadněji řešit svoje spory a našli odpovídající právní informace. 

Pokud se objeví problém, který člověk nemůže s prodejcem vyřešit sám, lze se obrátit na 

Evropské spotřebitelské centrum ČR.  

V současném uspořádání globální ekonomiky je možné pokládat vývoj v USA za 

klíčový. Právě tam současné hospodářské problémy začaly a k americkému oživení vzhlíží s 

nadějí nejen ekonomové ale především evropští a asijští exportéři. V posledních desetiletích 

byl americký spotřebitel motorem globální ekonomiky, avšak v krizi mu došel dech. Celé 

roky totiž nakupoval na dluh. To je podstatný rozdíl mezi českým a americkým spotřebitelem.  

Krize, která postihla, dá se říci celý svět, zahýbala i s obchodováním na internetu. 

Jednalo se hlavně o luxusní zboží, např. obchod s parfémy. S krizí souvisí určité výkyvy, ale 

ne vždy směrem dolů. Když to zobecním, myslím si, že krize internetovému byznysu 

prospěla. Zboží na něm je totiž levnější, a tak se zákazníci živelněji přeorientovávají na e-

byznys. Celkově však spotřeba klesá. Teď jde o to, co převáží. Myslím, že až se ekonomika 

zvedne, lidé už u nákupu na internetu zůstanou, a to významně podpoří celé odvětví.  
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Jinak mají internetové obchody skvělé vyhlídky.  Obrat na českém internetu je dnes 

dvacet až dvacet dva miliard korun a meziroční nárůst je kolem dvaceti až třiceti procent. 

Krize to zbrzdila, ale i tak se očekává letošní růst e-komerce kolem pěti až deseti procent. 

Navíc zatím těch dvacet miliard tvoří pouze jeden a půl procenta z hlediska maloobchodu u 

nás. Je tu obrovský́ potenciál růstu a jsem přesvědčený, že do deseti let může jít až dvacet 

procent maloobchodu přes internet. 

Také dále dojde k vývoji způsobu prodejů a nákupů, kde se dále budou vyvíjet 

internetové aukce a e-shopy pod vlivem nových technologií. Začíná se objevovat i mobilní 

komerce, tedy objednávky přes mobilní telefony. Vltava.cz třeba spustila mobilní verzi svého 

e-shopu. Zatím to není žádná sláva, co se týče obratu, ale do dvou tří let se to určitě zlomí. 

Obchodování přes mobilní telefon by mohl z celkového internetového obchodu tvořit tak 

kolem deseti procent. Spíš si myslím, že se budou e-shopy vyvíjet co do použitelnosti pro 

zákazníka a prezentace zboží. To vše se bude zkvalitňovat. Více se budou zapojovat zákazníci 

a osobní reference například formou diskuzí a recenzí zákazníků, sdílením zkušeností s 

nákupem v daném e-shopu a také 3D prezentace. 

Jak dalece to může dojít? Může to vést až k zavření posledního kamenného obchodu? 

To v dohledné době nepředpokládám. Rozvoj internetového obchodu bude rozdílem 

komodity od komodity. Třeba co se týče prodeje zájezdů, tak už dnes se jich obrovské 

procento prodává přes internet a nakonec to může být až devadesát procent. Pro tuhle 

komoditu je totiž internet naprosto ideální prodejní kanál. Nicméně vždy zůstane nějaké 

procento klientů, kteří si budou chtít koupit zájezd od konkrétního člověka, prohlédnout si 

katalog, nechat si poradit z očí do očí. Hodně internetových obchodů teď bude spíše řešit 

kamenné pobočky, jako už má třeba Mall.cz, Kasa.cz a Alza.cz. Myslím si, že v brzké době až 

osmdesát procent všech prodejců bude mít prodejní kanály přes internet, mobilní telefon a 

ještě kamennou pobočku, čímž se částečně smažou se rozdíly mezi internetovými a 

kamennými obchodníky. Vždyť většina velkých kamenných prodejců už e-shop má. Třeba i 

Tesco bude spouštět prodej potravin přes internet. Hlavním kritériem úspěchu u takovýchto 

obchodníků je ve výběru komodit. 
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2.2.2 Vývoj a historie kamenného obchodu   

Jak jsem již zmínil, kamenné obchody byly, jsou a v dohledné době nevymizí. 

Kamenný obchod je vlastně taková forma maloobchodního prodeje, která pro svou činnost 

používá skutečné prostory jako budovy, pronajaté místnosti, stánky nebo kiosky. Tento termín 

se používá, přestože většina prostor není vystavěna z kamene, ale z cihel, panelů, nebo jiných 

modernějších materiálů. Tento pojem se používá vždy tam, kde zákazník přichází přímo do 

provozovny prodejce a jedná s prodavači. To platí i tehdy, kdy objednávka je učiněna přes 

internet nebo písemně. Některé internetové obchody využívají kamenné obchody jako místa 

výdeje zboží. Pojem kamenný obchod se používá v kontrastu k pojmu internetový obchod, při 

kterém se obchoduje v on-line systému, nikoli v interakci s lidmi. 

Kamenné obchody se dle kritérií dělí na více druhů: 

1. maloprodejny – jsou nejmenší prodejny sestávající třeba i z jediné místnosti či 

z malého venkovního prodejního stánku, ve kterém pracuje jediný člověk (prodavač) 

obvykle bez dalšího technického zázemí a širšího zajištění 

2. velkoprodejny – jsou dnes tolik rozšířené v supermarketech, hypermarketech, 

velkých nákupních střediscích a obchodních domech. Bývají osazeny mnoha 

zaměstnanci, navíc bývají velmi často doplněny řadou dalších doplňkových služeb pro 

zákazníky a jejich rodinné příslušníky 

3. běžné prodejny – bývají umístěné ve starší zástavbě, kde zabírají často přízemní části 

obytných domů. Tvoří je více místností, mívají samostatný vchod pro zákazníky 

přímo z ulice. V přední části takovéto prodejny bývají prostory určené pro styk se 

zákazníky respektive vlastní prodejní místnosti, v zadní části bývají vybaveny 

pobočnými sklady a nezbytným technickým zázemím pro zaměstnance. 

Dříve pro zásobování odlehlých míst a malých obcí bývaly používány také pojízdné 

prodejny. Jednalo se o zpravidla o upravené autobusy nebo velké dodávkové automobily. Ale 

i v dnešní době supermarketů jezdí po vesnicích pojízdná prodejna. Bez ní si některé vesnice 

nedovedou představit běžný týden. Nad stísněnými prostory automobilu se senioři 

nepozastavují, mají je totiž daleko raději než supermoderní markety, ze kterých je jímá hrůza. 

Dřív neodmyslitelně patřila ke koloritu těch nejmenších vísek, kde se nevyplatilo ani v 

minulém režimu Jednotě malou kamennou prodejnu. Dnes, v dobách super a hypermarketů, 
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také internetových obchodů stále existují desítky lidí, kteří umí tuto službu ocenit. Jde 

především o staré lidi, pro které je cestování únavné nebo kvůli nemocem pohybového ústrojí 

zcela nemožné. Ale přiznejme si, pro důchodce je často lákavé jen to, mít příležitost vyjít z 

domu na nákup, popovídat se sousedkami. A to jim žádný supermarket nevynahradí, nemluvě 

o e-shopu. 

Princip pojízdného prodeje se podle tržní situace používá i pro prodej speciálního 

sortimentu (propanbutanové bomby, zmrzlina, pekařské nebo masné výrobky, jízdenky a 

místenky i jiné) nebo bývají podobným způsobem poskytovány některé služby (pojízdná 

veřejná knihovna, neboli tzv. "bibliobus", pojízdná čistírna oděvů nebo peří, pojízdná 

zdravotní ordinace, sběrna druhotných surovin nebo jiná výkupna atd.). V tuto chvíli všechny 

tyto služby dozajista internetový obchod nabídnout nemůže.  

V Česku od roku 1993 působí firma Family Frost, která více než 200 prodejními 

velkými dodávkovými vozidly charakteristické žluté barvy rozváží zejména mražené krémy a 

jiné a jiné hluboko zmrazené potraviny ve větších baleních po celém území republiky. Příjezd 

na stanoviště oznamuje charakteristickou hlasitou znělkou. 

Pultový prodej je označení základní formy maloobchodního prodeje zboží, kde zákazník 

v prodejně stojí před pultem a prodavač jej obsluhuje za pultem. Prodávané zboží prodavač 

pokládá na pult před zákazníka. Obchod končí po zaplacení zboží, kde platba je prováděna 

opět přes pult od zákazníka k prodavači. 

V dřívějších dobách (kdy neexistoval samoobslužný prodej ani velké supermarkety a 

hypermarkety) se jednalo prakticky o jedinou a tradiční formu maloobchodního prodeje, 

všechny prodejny byly vybaveny pulty. 

Protikladem pultového prodeje je pak samoobslužný prodej, kde není žádný pult a 

zákazník sám sebe obsluhuje. 

S pultovým prodejem se můžeme setkat i v některých velkých samoobsluhách, 

supermarketech a hypermarketech, kde menší část specializovaného či choulostivého zboží 

(např. maso, uzeniny, lahůdky apod.), zaměstnanci samoobslužného obchodu váží a balí 

zákazníkům bez placení za pultem, vlastní placení zboží se pak provádí později u samostatné 

pokladny spolu s ostatním zbožím. 
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Pokud se tedy zaměřím na vývoj kamenných obchodů, lze říci, že zatímco v 50 letech 

20. století byl nejčastější formou prodeje zboží každodenní spotřeby pultový prodej, koncem 

60 let to již byly samoobsluhy, v 80 letech nákupní střediska a současnosti to jsou 

supermarkety a hypermarkety. 

2.2.3 Srovnání internetového a kamenného obchodu    

U internetového obchodu si spotřebitel zboží nemůže fyzicky osahat a také není 

v kontaktu s prodavačem. Z hlediska spotřebitelů, kde se právě jedná o starší generaci, se 

může jednat o nepřekonatelný problém, jelikož ve většině případů potřebují starší lidé poradit. 

Proto je pro ně nákup online vcelku nemyslitelný. Na druhé straně musíme e-shopu uznat 

opravdu velkou výhodu v úspoře času, ale také samozřejmě financí. Vzhledem k situaci, kdy 

se v kamenných obchodech, hypermarketech, supermarketech stáváme obětí prodavače 

z časového hlediska, leckdy také koupíme výrobek dražší, než byla původní naše plánována 

investice. Proto převážná většina lidí dnes preferuje nákup na internetu nejen z důvodu časové 

úspory, ale také ve většině případů z důvodu úspory finančních prostředků. Dovoluji si 

přirovnat nákup online k takovému samoobslužnému výběru zboží. A opět se dostáváme 

k prvenství tohoto samoobslužného nákupu, který byl opět jako první zaveden v Americe a 

poté se rozšířil do celého světa.  

Vzhledem k vývoji jaký nastal u kamenných obchodů, kde poptávka převýšila nabídku 

a nyní již zákazníci upřednostňují supermarkety a hypermarkety, dle mého názoru 

v budoucnu dojde také k tomuto rozvoji i u e-shopů. U kamenných ochodů se zákazníci snaží 

nákupem v hypermarketech ušetřit zejména čas. Možnost nakoupit vše pod jednou střechou je 

lákavé. Samozřejmě další výhodou je cena, kterou hypermarkety vzhledem k velkému 

množství prodaných výrobků mohou udržet nízkou. Na internetu přesun mezi jednotlivými 

obchody nezabere moc času, proto motivace proč nakoupit na jednom místě bude spíše 

finanční. Může se sem promítnout nejen cena zboží samotného, ale i skutečnost, že čím více 

zboží zákazník nakoupí na jednom místě, tím větší možnost je ušetřit na přepravě zboží 

k zákazníkovi. Tedy zjednodušeně řečeno: pokud si zákazník nakoupí např. 10 výrobků v 5. 

různých obchodech a nechá si tyto výrobky zaslat poštou, zaplatí poštovné pětkrát. Pokud 

nakoupí vše na jednom místě, zaplatí poštovné pouze jednou. 
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2.3 Marketingový výzkum 

Hlavní podstata marketingu tkví v dovednosti znát a dokázat uspokojovat potřeby a 

přání zákazníků lépe, než to dělá konkurence. Proto je pro podnikatele a manažery tak 

důležité sledovat situaci na trhu – tedy především své zákazníky a konkurenty. Na těchto 

znalostech závisí úspěch jejich další činnosti.1  

K poznávání zákazníků jsou nejvhodnější metodologicky propracované nástroje a 

postupy marketingového výzkumu. Umožňují objektivnější a systematičtější poznání potřeb, 

přání, očekávání a spokojenosti našich zákazníků. Přitom není až tak podstatné, jestli s nimi 

komunikujeme osobně (přímo z očí do očí) nebo zprostředkovaně přes nejrůznější 

vymoženosti současné komunikační a výpočetní techniky, jako jsou databáze, internet, telefon 

apod. Základní principy, tedy přínosy i omezení nástrojů a postupů marketingového výzkumu 

při poznávání zákazníků zůstávají v zásadě stejné.  

Marketingový výzkum dokáže zodpovědět spoustu otázek, na které si začínající firma 

případně podnikatel potřebuje ujasnit odpovědi. Může jít o otázky typu: Jaká je nasycenost 

trhu? Jaká je konkurence v tomto oboru? Jaký je odbyt tohoto produktu? Proto je 

marketingový průzkum systematické shromažďování a vyhodnocování informací vedoucích 

k pochopení požadavků trhu. Základní rysy jsou: důslednost, exaktnost, objektivnost, 

systematičnost, společenská efektivnost. 

 

2.3.1 Základní druhy, metody a organizace marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum můžeme dělit na tyto základní typy: 

    a) povahy zkoumaného předmětu 

� výzkum trhu (rozsah umístění a charakteru trhu, analýza trhu a 

prognózování vývoje na trhu, identifikace hl. konkurentů a charakteristik, 

které umožňují specifikovat jejich relativní postavení na trhu, jejich 

chování popř. i jejich záměry) 

� výzkum sociální struktury 

                                                           
1  FORET, M. Marketingový průzkum. Poznáváme svoje zákazníky. Praha: Computer Press, 2009, 124 s. ISBN 

978-80-251-2183-2. 
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� výzkum propagace (zaměřuje se jednak na výběr nejvhodnějších 

propagačních médií a zvláště pak na hodnocení a měření účinnosti 

propagace) 

� výrobkový výzkum (zaměřený na otázky spotřebitelské akceptace 

existujících nebo nových výrobků, na specifikaci charakteristik výrobků, 

kterými by se měly vyznačovat z hlediska potřeb a požadavků spotřebitele, 

popř. na hodnocení konkurenčních výrobků) 

 

b) vědeckých cílů výzkumu 

� základní výzkum (objevení obecných principů poznání podstaty 

marketingových jevů a procesů) 

� aplikovaný výzkum (hledání cest a způsobů jak využít nové poznatky a 

principy zjištěné základním výzkum) 

� průzkum (jako součást složitých výzkumů, důraz je kladen více na šíři 

získání poznatků než na hloubku) 

 

c) podle stupně komplexnosti 

� komplexní (celkový) – poznání určitého problému v maximálně možné 

úplnosti, poznání všech jeho složek, vzájemných vztahů a působení 

� parciální (částečný) – zkoumá 1 nebo několik málo složek, ale co nejvíce 

do hloubky 

 

d) podle časové dimenze 

� jednorázový výzkum - zaměřený na aktuální marketingové problémy, 

prováděn většinou dotazníky nebo rozhovory (zjišťování nabídky, 

poptávky, nákupního chování) 

� opakovaný výzkum – použití téže výzkumné techniky (např. dotazník), ale 

v odlišných čas. intervalech) 

� dlouhodobý výzkum – na principu dlouhodobých kontaktů a výzkumných 

objektů využívajících kombinace různých technik a postupů 
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 Primární výzkum Sekundární výzkum 

Specifikace Informace musíme získat sami 
Informace jsou již dostupné, 

někde zveřejněné 

Dělení 

 

Dotazování 

osobní 

vnitřní zdroje 
telefonické 

písemné 

internetové 

Pozorování 

vnější zdroje 
Experiment 

v reálném 

prostředí 

laboratorní 

Výhody aktuální, unikátní rychlejší, levnější 

Nevýhody trvá déle, drahý údaje nejsou tak aktuální 

Tabulka č. 1: Metody marketingového výzkumu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Každý proces marketingového výzkumu se vyznačuje řadou zvláštností, které vyplývají 

z jedinečné povahy řešených problémů v několika krocích2: 

Etapa přípravy a) definování problému, který má být řešen 

 b) specifikace potřebných informací  

 c) identifikace zdrojů informací 

 d) stanovení metod sběru informací 

 e) vypracování projektu výzkumu 

 

 

Etapa realizace a) shromáždění informací 

 b) zpracování a analýza informací 

 c) interpretace a prezentace (doporučení) výsledků výzkumu 

                                                           
2 FORET, M., STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum. Jak poznávat své zákazníky. Praha: Grada Publishing, 

a.s., 2003, 159 s. ISBN 80-247-0385-8.  
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2.3.2  Prezentace výsledků výzkumu 

Správná prezentace výsledků je velmi důležitá, protože umožňuje překlenout rozpor, 

který často existuje mezi výsledky a doporučeními výzkumu a rutinní činností podniku. 

Pouze účinná prezentace může ovlivnit aktivity podniku. Výsledky výzkumu lze 

prezentovat písemně nebo ústně. 

Písemná prezentace má zpravidla formu závěrečné zprávy o výzkumu a jeho 

výsledcích 

Ústní prezentace zpravidla nebývá samostatnou formou vyjádření výsledků výzkumu, 

ale je spíše doplňujícím prostředkem k prezentaci písemné; umožňuje při demonstraci 

výsledků výzkumu použít vizuální prostředky (filmy, video…); umožňuje rovněž 

pracovníkům výzkumu lépe objasnit a vysvětlit obtížnější partie zkoumané problematiky a 

zabezpečuje účinnější komunikaci mezi výzkumem a manažery. 

 

2.3.3  Rozdělení kvantitativních metod marketingového výzkumu 

V úvodu této práce jsem již nastínil rozdělení metod výzkumu, zde se však podrobněji 

zaměřím na kvantitativní metody, které budou použity v následujících kapitolách. 

 

2.3.3.1  Metody pozorování  

Pozorování je možné definovat jako záměrné, cílevědomé a plánovité sledování 

smyslově vnímatelných skutečností (jevů nebo procesů), aniž by pozorovatel do 

pozorovaných skutečností nějak zasahoval; obvykle nevyžaduje přímý kontakt se 

zkoumanými subjekty. 

 

2.3.3.2  Metody šetření  

 

� vyčerpávající šetření vychází ze zjišťování potřebných údajů u všech jednotek 

základního souboru; možné aplikovat jen když jsou známi všichni spotřebitelé a je jich 

relativně málo 

� výběrové šetření se využívá pouze u části jednotek základního souboru; na základě 

šetření určitého výběru jednotek se odhadují hodnoty celého základního souboru, tím 

dochází k úsporám času, práce a nákladů a současně nám umožňuje šetření 
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důkladnější, soubor lze sledovat intenzivněji a může být získáno více a podrobnějších 

informací 

 

2.3.3.2.1 Záměrné výběry 

Anketa je realizována formou dotazování vybrané osoby, bez zvláštních výběrových 

hledisek, na její názory na určitý problém;  

Řetězový výběr  je vhodný pro zkoumání malého, velmi specifického základního 

souboru; Jeden dotazovaný je vybrán na základě úsudku (záměrné), ostatní dotazovaní pak na 

základě referencí předchozího dotazovaného. 

Úsudkový výběr  je výběr dotazovaných na základě předpokladu (úsudku), že jde o 

jednotky určitým způsobem typické pro základní soubor, nebo že jde o jednotky, které se 

vyznačují určitými charakteristikami; výběr jednotek se řídí subjektivním názorem tazatele; 

používá se, když je pravděpodobnostní výběr neproveditelný nebo příliš nákladný nebo je-li 

rozsah výběru velmi malý. 

 Záměrné výběry oproti pravděpodobnostním jsou méně pracné a potřebné informace 

jsou získávány rychleji a levněji. Nevýhodou je nemožnost stanovit přesnost výsledků šetření 

pomocí statistických metod. 

 

2.3.3.2.2 Pravděpodobnostní výběry  

Pomocí náhodného procesu je možné podle počtu pravděpodobnosti stanovit 

přesnost odhadů charakteristikou základního souboru. Nejdříve se celý základní soubor 

rozdělí na jednotky šetření, které jsou zpravidla totožné s elementárními jednotkami, ale 

mohou to být také jejich větší nebo menší skupiny, načež se každé jednotce přiřadí určitá 

(často stejná) pravděpodobnost jejího zahrnutí do výběrového souboru. Vlastní výběr se pak 

provádí tak, aby o vybrání či nevybrání každé jednotky rozhodovala již pouze náhoda. 

 

Prostý náhodný výběr  je základním typem pravděpodobnostního výběru, jednotlivé 

výběrové jednotky se vybírají ze základního souboru přímo, každá jednotka má stejnou 

pravděpodobnost vybrání => efektivnější způsob – základní soubor se rozdělí podle určitých 

hledisek na několik dílčích souborů a výběrové jednotky se pak vybírají z těchto dílčích 

souborů 

� oblastní (stratifikovaný) výběr  – náhodně ve všech dílčích souborech 
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� skupinový výběr  – náhodně pouze některé dílčí soubory, v nichž se pak prošetří 

všechny jednotky 

� dvoustupňový, popř. vícestupňový výběr  – náhodně pouze některé dílčí soubory a 

v nich se pak prošetří náhodně některé jednotky 

� panel slouží  

� ke sledování změn jevů a procesů v průběhu času se používá totožný  

 vzorek respondentů 

� k reprezentativní výběr spotřebitelů vybraných řádnými metodami a  

 periodicky šetřených určitou technikou dotazování 

� na přechodnou dobu nebo relativně stálý 

� složen z typických reprezentantů základního souboru 

� dostatečně velký, aby byl eliminován účinek odpadu členů panelu, a  

 jakým způsobem mají být odpadlé jednotky panelu nahrazovány 

� zajištění trvalé spolupráce jednotlivých členů panelu 

 

techniky náhodného výběru: 

� losování 

� tabulky náhodných čísel 

� systematický (mechanický) výběr 

� pomocí nezávislého znaku 

 

techniky šetření: 

� písemným dotazováním – pomocí dotazníku zasílaného poštou 

� osobním dotazováním – rozhovorem tazatele s respondenty 

� telefonickým dotazováním 

 

� písemné dotazování (největší požadavky na dotazník) 

  výhody: 

� výběr možný ze souboru v širokém územním rozložení, dotazovaný má  

 dostatek času 

� nepřichází v úvahu možnost ovlivnění dotazovaného tazatelem 

� nepřítomnost tazatele může vést k větší upřímnosti, mohou být  



42 

 

 zodpovězeny i důvěrnější otázky 

� vyžaduje relativně méně organizačních příprav 

� náklady ve srovnání s ostatními technikami relativně nižší 

� při šetření konečných spotřebitelů jsou některé vrstvy obyvatelstva  

 snadno dosažitelné, lze kontaktovat i osoby jinak nedosažitelné 

nevýhody: 

� probíhá zpravidla delší dobu (čeká se na vrácení) 

� formulace otázek omezeny, otázky velmi jednoduché a snadno  

 zodpověditelné a dotazník relativně krátký 

� může dojít k narušení reprezentativnosti výběru (třeba že za adresáta  

 odpověděl někdo jiný) 

� nelze získat údaje, které umožňuje přímé pozorování šetřeného subjektu 

� nelze kontrolovat, jak respondent porozuměl otázkám 

� respondent si přečte celý dotazník, pozdější otázky mohou ovlivnit  

 odpovědi na otázky předchozí 

 

☺ osobní dotazování (obsah určen oběma stranám) 

 výhody: 

� krátký čas 

� možné získat informace i pozorováním bez dotazování 

� při výběrovém šetření možné přesněji dodržet strukturu výběru 

� lze vyvolat zájem o předmět šetření a snížit odmítání odpovědí 

� lze aplikovat delší dotazník 

� složitější otázky, pomoc při pochopení otázky 

� flexibilní dotazník: pořadí otázek se může měnit podle charakteristik  

 respondenta nebo podle předcházejících odpovědí 

nevýhody: 

� způsob prezentace může ovlivnit odpovědi (nesprávné vedení rozhovoru – 

obměňování původní stylizace otázek, zdůrazňování některých otázek, 

„vedení“ k určitým odpovědím) 

� zabrány při osobním rozhovoru 

� vědomí identifikace brání ochotě poskytovat info 
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� při širším geografickém rozložení vysoké finanční náklady, časové náklady 

spojené s vyhledáváním respondentů 

� u odborných témat značné nároky na tazatele (odborný žargon, technické 

výrazy), protože většina rozhovorů není standardizována 

 

℡ telefonické dotazování (dotazník se musí snadno číst a rychle vyplňovat, tazatel se 

musí koncentrovat na poslech, musí číst otázky, instrukce a zaznamenat odpovědi) 

výhody: 

� umožňuje snadno a rychle kontaktovat široce rozptýlený výběr 

� umožňuje opakovaný dotaz v kteroukoli denní dobu 

� informace jsou získávány hospodárně (nejde-li o dálkové hovory) 

 nevýhody:  

� výběr je omezen na účastníky, nemusí být registrován, poruchy 

� nelze použít názorné prostředky 

� nelze získat údaje přímým pozorováním šetřeného subjektu 

� nelze pozorovat respondenta a jeho komunikační problémy 

� krátké, aby nenudilo nebo nezdržovalo respondenta 

� respondent nevidí tazatele, podezíravý nebo nepřátelský 

 

 U všech tří technik šetření se používá Dotazník = formulář, určený k pokud možno 

přesnému a úplnému zaznamenávání zjišťovaných informací. Dobrý dotazník usměrňuje 

proces dotazování. Dotazník nelze dobře sestavit bez znalosti informací nutných k dosažení 

cílů výzkumu. 

 

2.3.3.3 Metody experimentální  

Jedná se o metody založené na studiu vztahu mezi 2 nebo více proměnnými za 

kontrolovaných podmínek, zavede se určitý testovaný prvek (nezávisle proměnná) a výsledek 

jeho působení se pozoruje a měří na určitém jevu nebo procesu (závisle proměnné) a to za 

daných podmínek, které vytvářejí prostředí experimentu. Prostředí experimentu má značný 

význam, je vytvářeno faktory endogenními (jsou vázány na testující subjekty) a faktory 

exogenními (vytvářejí vnější prostředí, v němž experiment probíhá). 
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Typy experimentů: 

�   laboratorní experimenty – umělé prostředí, testující subjekty jsou si vědomy 

účasti na experimentu, jsou citlivější a mají tendenci chovat se nepřirozeně – 

mohou silněji reagovat na atributy testovaných výrobků nebo na jiné prvky 

umělého prostředí 

�   terénní experimenty – v reálném prostředí, působení testovaných prvků, kterým 

jsou testující vybavení (výrobky, ceny, inzeráty), se projevuje jako za normálních 

okolností 

�   tržní test – zvláštní typ; účelem je vyhodnotit působení marketingových mixů a 

zjisti reakce trhu na nový výrobek nebo službu; nákladný a zpravidla trvá řadu 

měsíců 

 

2.3.3.3.1 Struktura zprávy z marketingového výzkumu 

Neexistuje obecně použitelné schéma výzkumné zprávy. Užitečnou strukturu výzkumné 

zprávy lze proto nastínit jen ilustrativně: 

1. Titulní strana  obsahuje název tématu výzkumu, pro koho byla studie vypracována, 

autoři studie, datum dokončení studie, popř. datum předání. 

2. Obsah zahrnuje jednotlivé části zprávy s uvedením stran; obsahuje-li zpráva mnoho 

tabulek a obrázků, je vhodné uvést separátní obsahy pro obě kategorie. 

3. Stručný souhrn výsledků výzkumu (synopsis) zahrnuje stručné závěry a doporučení, 

které mají pohotově informovat o hlavních výsledcích výzkumu ty manažery, kteří 

nebudou mít čas nebo zájem prostudovat podrobně celou zprávu. 

4. Úvod reflektuje stanovení problému, účelu a cílů výzkumu, popř. i uvedení hypotéz, 

na nichž se výzkum zakládá; může obsahovat též historické pozadí problému, je-li 

důležité pro jeho pochopení. 

5. Metodologie stanoví popis postupu při výzkumu, zdroje informací, metody a techniky 

aplikované při sběru informací, jejich zpracování a analýza; v jednotlivých případech 

nutno zdůvodnit použití specifických metod a vysvětlit, proč nebyly aplikovány 

možné alternativní metody. 

6. Výsledky výzkumu jsou prezentace výsledků výzkumu; v logické návaznosti 

reprodukovány a interpretovány všechny významnější tabulky a grafy s uvedením 

podrobností analýzy. 
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7. Omezení výzkumu jsou možná omezení výzkumu (časová, výběrová) a okolnosti, 

indikující přesnost interpretace výsledků. 

8. Závěry a doporučení obsahují závěry k řešení problému a jednotlivých cílů výzkumu 

musí logicky vyplývat z výsledků výzkumu. Případná doporučení musí být podepřena 

závěry. 

9. Přílohy obsahují podpůrný materiál, např. výňatky či kopie důležitých materiálů a 

dokumentů, které souvisejí se studovaným problémem, potřebné poznámky 

k metodologii, komplikované tabulky, které jsou ve zprávě uváděny ve zkrácené 

formě, vzory dotazníků a průvodních dopisů aj. 

10. Bibliografie  jsou všechny ve studii citované zdroje a rovněž publikace studované 

k problému v abecedním pořadí. 

 

U marketingového výzkumu můžeme využít výzkumnou agenturu nebo se do výzkumu 

pustit sami. Vždy je nutné zvážit aktuální situaci, která z těchto variant je lepší. 

Pro outsourcing výzkumu některé z agentur hovoří především následující skutečnosti: 

� Znalosti a zkušenosti, kterými výzkumné agentury disponují profesionály na danou 

oblast. Výzkumné projekty jsou jejich  

� Výzkumné projekty jsou jejich každodenním chlebem a vědí, jak správně výzkum 

uchopit s ohledem na podnikové potřeby, navrhnout správný způsob realizace a 

umí výsledky zanalyzovat.  

� Nástrojem výzkumu jsou agentury mající tazatelské sítě, telefonické studio, panely 

respondentů, databáze, systémy pro efektivní průběh dotazování, potřebný 

hardware i software atd.  

� Značková řešení a benchmarky - agentury vyvíjejí pro různé typy výzkumných 

problémů své vlastní metody, často poměrně sofistikované. Z předchozích výsledků 

postupně vzniká báze tzv. benchmarků - tedy srovnávacích hodnot. Tyto hodnoty 

Vám pak umožní např. srovnání Vašich výsledků s oborovými průměry. 
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� Na druhé misce vah jsou především cena za služby agentury. Cena odpovídá 

náročnosti a tak lze za výzkum zaplatit tisíce i statisíce. Existují možnosti, jak na 

výzkumu výrazně ušetřit: 

� Pokud je cílovou skupinou výzkumu obecná populace a téma není rozsáhlé, lze 

využít tzv. omnibus, tedy dotazníků s různými tématy, ve kterém se o náklady na 

výzkum dělí více zadavatelů.  

� Agentury pravidelně publikují tzv. syndikované studie a volně prodejné zprávy. Jde 

o monotematické zprávy, které jsou k dispozici jakýmkoliv zájemcům. Cena zprávy 

je vzhledem k více klientům výrazně levnější, než kdyby si nechali udělat 

samostatný výzkum.  

 

2.4 Analýza podnikatelského prostředí 

V podstatě žádný podnik není zcela izolovaný, protože působí v tržním prostředí. Toto 

prostředí jej obklopuje a do značné míry ovlivňuje či v různých směrech také omezuje. To je 

důvod proč by měl každý podnik své okolí pečlivě analyzovat. A jelikož toto okolí se v 

průběhu času mnohdy mění, a to i neočekávaně a náhle (přitom často i velmi významně), pak 

je to důvodem k tomu, aby se analýza okolí prováděla v podstatě neustále resp. alespoň 

pravidelně v určitých časových intervalech. 

Zpravidla se rozlišuje mezi vnějším a vnitřním okolím. Zatímco vnější okolí je v 

podstatě vše, co je za pomyslnými hranicemi podniku, a lze říci, že se tyto faktory dotýkají 

všech podniků obecně, vnitřní prostředí představuje všechny elementy, ze kterých se podnik 

skládá, resp. se jedná o ty prvky, které se bezprostředně týkají konkrétního podniku. Pak lze 

říci, že vnější okolí působí na podnik velmi intenzivně, avšak samotný podnik toto vnější 

okolí může ovlivnit jen velmi obtížně. Naproti tomu vnitřní okolí lze ovlivnit relativně velmi 

snadno.  
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2.4.1  Analýza makroprostředí – PEST analýza 

Makroprostředí firma může těžko svojí činností ovlivnit. Pro analýzu makroprostředí se 

nejčastěji používá PEST analýza. PEST analýza je analýzou politicko-legislativní, 

ekonomického, sociálně-kulturního a technologického prostředí. 

 

Politicko-legislativní faktory zahrnují například státní regulace, právní otázky a definují 

jak formální tak neformální pravidla, které musí firma dodržovat. Příkladem je: 

� daňová politika 

� pracovní právo 

� ekologické regulace 

� politická stabilita 

� ochrana spotřebitele 

� antimonopolní zákony 

 

Ekonomické faktory definují např.: 

� kupní sílu potencionálních zákazníků 

� náklady na kapitál 

� ekonomický růst 

� míru inflace 

� vývoj HDP 

� fáze ekonomického cyklu 

� úrokové sazby 

� míru nezaměstnanosti 

 

Sociálně kulturní faktory zahrnují demografické a kulturní aspekty makroprostředí. 

Tyto faktory mají vliv na touhy a přání zákazníků a velikost potenciálního trhu.  

 

Technologické faktory jsou trendy např. ve výzkumu a vývoji, automatizaci, v rychlosti 

technologických změn v různých technologiích (skladovací, informační, komunikační) atd. 
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2.4.2 Analýza mikroprostředí - Porterův model konkurenčních sil 

 

Analýza mikroprostředí nebo také mikrookolí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které 

firma svými aktivitami může významně ovlivnit.3 Do mikroprostředí můžeme zahrnout 

dodavatele, odběratele (zákazníky), konkurenci, substituty atd. Cílem analýzy mikroprostředí 

je identifikovat základní hybné síly, které v odvětví působí a základním způsobem ovlivňují 

činnost podniku. Nejčastěji se pro tuto analýzu používá Porterův model pěti konkurenčních 

sil. 

Michael E. Porter definoval pět konkurenčních sil, které jsou součástí každého trhu. 

Těchto pět sil je přehledně vystiženo na následujícím obrázku: 

 

 

 
Obrázek č. 1: Porterův model konkurenčních sil (Zdroj: http://www.vlastnícesta.cz) 

 

                                                           
3  JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, a. s. 2008. 269 s. ISBN 978-80-247-

2690-8. 
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Hrozba vstupu nových firem (noví konkurenti) - čím snadnější je pro nové společnosti 

vstoupit na trh, tím je větší hrozba nově příchozích firem. Faktory, které limitují nově 

příchozí firmy, se nazývají bariéry vstupu. Příkladem jsou4:  

� vysoké fixní náklady 

� regulace v odvětví 

� činnost a politika státu: legislativa, patenty 

� stupeň diferenciace produktů 

� preference a loajalita k obchodní značce 

� očekávaná reakce existujících firem 

 

Síla dodavatelů – značí, jak velký tlak může vyvinout dodavatel na firmu. Pokud má 

jeden dodavatel dostatečnou míru vlivu ovlivnit firemní marži a množství, potom oplývá 

podstatnou silou. Síla dodavatele je závislá na následujících faktorech5: 

� neexistují žádné substituty 

� náklady na změnu dodavatele – čím jsou náklady na změnu dodavatele vyšší, tím má 

dodavatel větší sílu ve vyjednávání 

� produkt je pro firmu důležitý, nemůže se bez něj obejít 

� nakupující podnik není důležitým zákazníkem 

 

Síla kupujících (odběratelů) – ukazuje, jaký tlak mohou zákazníci vyvinout na podnik. 

Pokud jeden zákazník může vyvinout dostatečně velký tlak, který způsobí změnu prodaných 

výrobků či marže, potom oplývá dostatečnou silou. Příkladem velké síly kupujících je např.6:  

� malý počet zákazníků - čím má podnik méně zákazníků, tím je na nich více závislý 

� zákazník nakupuje ve velkých objemech 

� jednoduchá změna produktu – čím je pro zákazníka jednodušší změnit produkt, tím má 

větší sílu při vyjednávání 

� nakupovaný předmět není pro zákazníka důležitý 

� zákazníci jsou citliví na změnu ceny 

 

                                                           
4  KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. VUT Brno: 1998. 157 s. ISBN 80-214-1111-2. 
5  KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. VUT Brno: 1998. 157 s. ISBN 80-214-1111-2. 
6  MALLYA, T. Strategické řízení. 2. Vydání. Brno: Cerm, 2005. 64 s. ISBN 80-214-1827-3. 
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Dostupnost substitutů je dalším aspektem, který ovlivňuje prodej firmy. Závisí na 

dostupnosti, kvalitě a nákladech substitutů. Je třeba se ptát např. zda: 

� existuje akceptovatelný substitut 

� jaká je jeho cena a kvalita 

� zda může být výrobek či služba vyměněna za jiné 

� jaké jsou náklady odběratelů na změnu 

 

Intenzita konkurence v odvětví označuje intenzitu konkurence mezi existujícími 

firmami na trhu. Vysoce konkurenční trhy obvykle přinášejí firmě nižší výnosy, neboť 

náklady na konkurenceschopnost jsou vysoké. Vysoce konkurenční prostředí může být 

popsáno jako:  

� mnoho firem má stejnou velikost, neexistence dominantní firmy 

� malá diferenciace mezi produkty a službami 

� trh, který se málo rozvíjí, podnik může získat zákazníky pouze jejich přetažením od 

konkurence 

� nízké využití výrobní kapacity jednotlivých konkurentů 

 

2.4.3  SWOT analýza 

Analýza SWOT je hodnocením silných a slabých stránek podniku (strengths and 

weaknesses) a příležitostí a hrozeb (opportunities and threats). 

Analýza příležitostí a hrozeb (neboli externího prostředí) Příležitost můžeme definovat 

jako příznivý stav v prostředí, které může přinést společnosti prospěch. Hrozby se týkají 

podmínek nebo bariér, které brání firmě dosáhnout svých cílů. Společnost musí monitorovat 

klíčové síly makroprostředí (demograficko-ekonomické, přírodní, technologické, politicko-

právní a společensko-kulturní). Firma by také měla zkoumat mikroprostředí, tedy zákazníky, 

dodavatele, konkurenty, distributory a dealery.7 

Analýza silných a slabých stránek (interního prostředí) se zaměřuje na interní faktory, 

které dávají společnosti určité výhody a nevýhody v souladu s potřebami cílového trhu. Silné 

stránky jsou základem úspěchů podniku. Každá analýza silných a slabých stránek by měla být 

orientována na trh respektive na zákazníka, jelikož silné stránky jsou významné pouze v 
                                                           
7  RANCHOLD, A. Marketing Strategies: A Twenty-first Century Approach. 1st ed. Financial Times, 2003. 

264 p. ISBN 0273651927. 
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případě, pokud pomáhají podniku k uspokojování potřeb zákazníka. Slabé stránky odkazují na 

omezení, kterým firma čelí při vytváření či implementaci podnikové strategie.8  

 

2.4.4  Regresní analýza 

Regresní analýza je statistická metoda, pomocí které se vyjadřuje statistický vztah mezi 

veličinami. 

Směrnicový tvar přímky: 

y = b0 + b1x 

Jednoduchá regrese označuje vztah mezi dvěma veličinami: 

x – nezávisle proměnná 

y – závisle proměnná 

b0 – kvocient (průsečík s osou y), počátek 

b1 – směrnice (udává sklon přímky) 

R2 - Koeficient determinace. Porovnává skutečné hodnoty y a jejich odhady, nabývá hodnot 

od 0 do 1. Pokud je roven 1, existuje v tomto vzorku dokonalá korelace, tj. mezi odhadem a 

skutečnými hodnotami y není žádný rozdíl. Pokud je koeficient determinace roven nule, 

znamená to, že regresní rovnice nedokáže předpovídat hodnoty y.9 

 

2.4.5 Analýza marketingového mixu firmy 

Marketingový mix navrhl již v roce 1960 Profesor Jerome McCarthy. Složkami 

marketingového mixu jsou 4P neboli: product (produkt), price (cena), place (místo), 

promotion (propagace).10 Později byly vytvořeny rozšiřující modifikace, ale já se v této práci 

budu držet původních 4P marketingového mixu. Analýza marketingového mixu má největší 

výhodu ve své jednoduchosti a pochopitelnosti, kdy jednotlivé prvky marketingového mixu 

porovnávám s potřebami a možnostmi zákazníka a konkurencí. Současně je to též důležitý 

nástroj pro volbu marketingové strategie. 

 

 

 

                                                           
8  JIRÁSEK, J. Strategie-umění podnikatelských vítězství. 2. Vydání. Praha: Proffesional Publishing, 2003. 183 

s. ISBN 80-86419-46-2. 
9  PECHA, O. Přednáška č. 7. [online]. 2010 [cit. 2011-01-02] Dostupné z: <http://onpecha.cz>. 
10  KOTLER, P. Marketing podle Kotlera. 1. Vydání. Praha: Management Press. 2000. 260 s. ISBN 80-7261-

010-4. 
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Produkt 

Produkt je základním kamenem podnikatelské jednotky. Cílem je přimět cílový trh, aby 

preferoval produkt firmy a pokud možno za něj zaplatil vyšší cenu. Diferenciaci produktu 

můžeme rozdělit na dva extrémy. Produkt nediferenciovaný (komoditní) a produkt snadno 

diferenciovaný. Komoditním produktem může být např. ovoce, zelenina, různé kovy, benzín a 

jiné chemické zboží. Již z příkladů je jasné, že i produkt, který je zdánlivě nediferencovatelný, 

se dá nějakým způsobem, alespoň marketingově, odlišit. Příkladem jsou např. banány 

společnosti Chiquita nebo čerpací stanice11. Při volbě produktu si musíme zejména uvědomit 

jakou cílovou skupinu zákazníků má produkt oslovit a podle toho pečlivě produkt vybírat. 

 

Cena 

Určit optimální cenu výrobku není jednoduchý proces. Pokud podnik nasadí cenu příliš 

nízko, bude přicházet o zisk. Pokud bude cena příliš vysoká, bude přicházet o zákazníky. 

Základním kritériem při tvorbě ceny je užitek, který zákazníkovi přináší. Užitek může být 

substituován např. kvalitou, vztahem mezi cenou a značkou, vztahem mezi cenou našeho a 

konkurenčního produktu, vztahem mezi vnímáním ceny u různých segmentů atd. 

Existuje několik způsobů, jak určit cenu produktu. Tou nejjednodušší variantou je 

nákladová tvorba cen. Výpočet je prostý. K odhadovaným nákladům si firma připočítá 

ziskovou přirážku. Výhodou tohoto stanovení ceny je jednoduchost, nevýhodou je nejen 

ignorace ceny konkurenčních produktů či substitutů ale i to, že nezachází s užitkem pro 

zákazníka. Další možností je např. stanovení ceny podle cen konkurenčních výrobků nebo na 

základě poptávkového (dotazníkového) šetření mezi zákazníky.12  

Minimální hranicí ceny je cena, za kterou je možno produkt vyrobit a dodat na trh, 

maximální hranicí je nejvyšší částka, jakou je zákazník ještě ochoten zaplatit. 

 

Místo 

Place neboli česky „místo“ či „distribuce“ představuje umístění produktu na trhu. 

Zahrnuje soubor aktivit (postupů a operací), prostřednictvím kterých se výrobek dostává 

postupně z místa vzniku do místa určení, kde bude spotřebován nebo užit. Distribuci nelze 

chápat jako pouhý pohyb zboží ve fyzickém stavu, ale je třeba vidět i všechny nehmotné toky, 

                                                           
11  KOTLER, P. Marketing podle Kotlera. 1. Vydání. Praha: Management Press. 2000. 260 s. ISBN 80-7261-

010-4. 
12  BOUČKOVÁ, J. Marketing. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2003. 432 s. ISBN 80-7179-577-1. 
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které k distribučním operacím patří.13 Výrobce může svůj produkt prodávat přímo konečnému 

spotřebiteli nebo může použít distribuční mezičlánky. Čím více mezičlánků, tím je proces 

komplikovanější. V případě použití prostředníků nemá výrobce kontrolu nad cenou, za kterou 

produkt zprostředkovatel prodává konečnému spotřebiteli. Dále je otázkou např. kvalita 

prodejních služeb. 

Distribuční cesta musí zaručit14: 

� umístění výrobku nebo služby v místě a čase, které určí zákazník, 

� úroveň služeb, kterou zákazník požaduje, 

� vytvoření určitých podnikových distribučních příležitostí, 

� vše s přiměřenými vynaloženými náklady 

Optimalizací výše uvedeného se zabývá velice dynamicky se rozvíjející odvětví, kterým 

je logistika. 

 

Propagace 

Promotion neboli česky propagace, pokrývá všechny komunikační nástroje, které 

mohou zákazníkům předat nějaké sdělení. Propagace se skládá z pěti kategorií: 

� reklama 

� podpora prodeje 

� public relations 

� prodejní personál 

� přímý marketing 

Reklama je definována jako určitá neosobní forma komunikace firmy se zákazníkem 

prostřednictvím různých médií. „Reklama má za úkol informovat zákazníka o existenci 

produktu, následně má vzbudit zájem o produkt a v konečné fázi přimět zákazníka k 

nákupnímu rozhodnutí.“15 

Tvořivě pojatá reklama může vybudovat image a do jisté míry i preferenci značky. 

Nejsou-li inzeráty podniku jiné nebo lepší nežli konkurenční, udělal by podnik lépe, kdyby 

peníze z reklamní kampaně věnoval na jiné účely. Nejefektivnější reklama je ta, která je úzce 

                                                           
13  BOUČKOVÁ, J. Marketing. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2003. 432 s. ISBN 80-7179-577-1.  
14  BOUČKOVÁ, J. Marketing. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2003. 432 s. ISBN 80-7179-577-1.  
15  HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing. 2003. ISBN 80-7169-996-9. 
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zaměřená na cílovou skupinu. Reklama znamená rozhodování o pěti „M“, tedy mission 

(poslání), money (penězích), message (sdělení), media (médiích) a measurement (měření).16  

Reklama se skládá z: 

� inzerátů v tisku a reklamy v audiovizuálních médiích 

� brožur a příruček 

� plakátů a letáků 

� billboardů 

� symbolů a log 

� vkládaných sdělení do jednotlivých balení 

Podpora prodeje je krátkodobým stimulem sloužícím k přesvědčení potencionálního 

zákazníka k nákupu produktu. 

Podpora prodeje používá následující propagační nástroje: 

� soutěže, hry, sázky 

� odměny a dary 

� veletrhy a prodejní výstavy 

� prezentace 

� zábavní akce 

� programy trvalých nákupů 

Public relations se skládá například z: 

� výročních zpráv 

� tiskových komuniké 

� projevů a seminářů 

� sponzorských darů 

� publikací 

� podnikových časopisů 

� veřejných akcí 

Pojmem podnikový prodejní personál představuje pracovníky v „terénu“, vyhledávající 

nové zákazníky a zajišťující spokojenost zákazníků existujících. Čím je produkt složitější, tím 

je nezbytnější užívat prodejců. Pokud má firma konkurenci prodávající více méně podobný 

výrobek, důležitost prodejců rapidně stoupá, jelikož mohou přesvědčit distributora, aby 

                                                           
16  KOTLER, P. Marketing podle Kotlera. 1. Vydání. Praha: Management Press. 2000. 260 s. ISBN 80-7261-

010-4. 



55 

 

nabízel právě produkt. Schopný prodejce může prodat pětkrát až desetkrát více zboží, nežli 

prodejce průměrný. Je tedy v zájmu společnosti, aby měla ty nejlepší prodejce s 

odpovídajícím platovým ohodnocením.17 Přímý marketing se skládá například z:18  

� katalogů 

� adresných zásilek 

� telemarketingu 

� elektronických nákupů 

� elektronické či hlasové pošty 

V souvislosti s propagací zmíním ještě jeden pojem a tím je event marketing. 

V širším slovním spojení lze tento pojem chápat jako „zvláštní představení“ (událost) 

či výjimečný zážitek, který je prožíván všemi smyslovými orgány vybraných recipientů na 

určitém místě a slouží jako platforma pro firemní komunikaci. Celkově však musíme event 

marketing chápat, jako významné jednorázové nebo opakující se akce omezeného trvání, 

které mají zvýšit povědomí, atraktivitu a zisk pořádající společnosti z dlouhodobého i 

krátkodobého hlediska. Každý event, aby byl co nejlepší, musí zakládat svůj úspěch na 

jedinečnosti, prestiži a aktuálnosti, s cílem vzbudit zájem a vyvolat pozornost. Event 

marketing, má velmi úzké vazby se všemi prvky komunikačního mixu. Nejvíce společných 

bodů však má se sponzoringem, zejména v souvislosti s velkými akcemi, např. koncerty, 

galavečery atd. Takovéto akce se těší velké pozornosti sdělovacích prostředků. Nastává tak 

ideální spojení event marketingu s public relations. Samotný event marketing využívá emoce 

v marketingové komunikaci a vychází z faktu, že si lidé nejlépe zapamatují to, co reálně 

prožijí. Jedná se o jeden z důležitých nástrojů marketingu, kterým se snažíme prohloubit 

vztahy s obchodními partnery, nebo upoutat nové potencionální klienty pomocí nevšedních 

zážitků. Emocionální podněty, které event vyvolává, velmi dobře působí na image nabízené 

služby či produktu. Pomocí eventu můžeme motivovat a ovlivňovat obchodní partnery, 

upevňovat jejich loajalitu, prezentovat produkty, služby, vize. Event marketing nezahrnuje 

pouze komunikaci externí, ale také interní v rámci společnosti.19 

 

                                                           
17  KOTLER, P. Marketing podle Kotlera. 1. Vydání. Praha: Management Press. 2000. 260 s. ISBN 80-7261-

010-4. 
18  KOTLER, P. Marketing podle Kotlera. 1. Vydání. Praha: Management Press. 2000. 260 s. ISBN 80-7261-

010-4. 
19  ŠINDLER P. Event marketing. Grada 2003. 236 s. ISBN 80-247-0646-6. 
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2.5 Finanční analýza 

Důležitým faktorem v procesu rozhodování a posouzení úrovně efektivity realizace 

podnikatelského záměru je optimální vyhodnocení ekonomických a finančních ukazatelů. Z tohoto 

titulu je nezbytné vyhodnotit účelnost finanční analýzy, a to zejména: 

2.5.1 Předmět a účel finanční analýzy 

Finanční analýza souží především pro 

� ekonomické rozhodování a posouzení  

� úrovně hospodaření podniku 

� bonity a úvěruschopnosti dlužníka 

� posouzení finanční situace 

� finanční výkonnost - rentabilita a aktivita 

� finanční pozice   

• likvidita (solventnost)  

• finanční stabilita (finanční struktura) 

•  zadluženost 

2.5.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

 

� Zdroje finan čních informací  

� z účetních výkazů finančního a vnitropodnikové účetnictví, výroční zprávy 

� vnější finanční informace, roční zprávy emitentů veřejně obchodovatelné CP,  

prospekty CP, burzovní zpravodajství, apod. 

� Kvantifikované nefinanční informace 

� ekonomická a podniková statistika, podnikové plány, cenové a nákladové 

kalkulace, další podnikové evidence (produkce, poptávka a odbyt, 

zaměstnanost…) 
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� Nekvantifikované informace 

� zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, komentáře manažerů, odborný tisk, 

nezávislá hodnocení a prognózy. 

 

2.5.3 Metody finanční analýzy 

Metody používané ve finanční analýze můžeme rozdělit na metody elementární a 

metody založené na složitějších matematických postupech a myšlenkách, nazývané Vyšší 

metody finanční analýzy. 

2.5.3.1 Elementární metody finanční analýzy 

K nejpoužívanějším elementárním metodám jsou řazeny následující: 

2.5.3.1.1 Analýza absolutních ukazatelů  

Tato nejjednodušší a široce používaná metoda využívá porovnávání účetních dat jak 

v čase, tak změnu jejich struktury. Porovnávány jsou jak veličiny stavové, obsažené 

v rozvaze, tak i veličiny tokové, které jsou obsahem výkazu zisků a ztrát. V rámci analýzy 

absolutních ukazatelů je rovněž vhodné zabývat se některými rozdílovými ukazateli, z nichž 

nejvýznamnějším je pracovní kapitál a jeho varianty. 

 

Horizontální analýza (analýza trendů) 

Porovnává změny položek účetních výkazů v čase, a to jak v absolutním vyjádření, tak 

tempo růstu vyjádřené procentní změnou. Data jsou porovnávána v řádcích, horizontálně. 

Jejím účelem je odpovědět na dvě základní otázky: 

� Kolik jednotek se změnila příslušná položka v čase? 

� Kolik procent se změnila příslušná jednotka v čase? 

Tempo růstu vyjádřené procentuální změnou může být vztaženo buď k předchozímu 

období, nebo je jedno z období zvoleno jako stálá základna. 
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Vertikální analýza (procentní rozbor) 

Vertikální analýza rozvahy posuzuje strukturu majetku a zdrojů podniku. Základem je 

výše aktiv. Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát posuzuje podíl jednotlivých položek 

výkazu na podnikových tržbách, které jsou základem výpočtu. Struktura je posuzována 

vertikálně, v jednom období a dosažené výsledky pak mohou být meziročně porovnány. Díky 

poměrovému vyjádření nejsou výsledky ovlivněny např. inflací či velikostí podniku a 

srovnávání tak má dobrou vypovídací schopnost o změnách struktury majetku, kapitálu, 

výnosů a nákladů. 

2.5.3.1.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Rentability 

Bývají rovněž označovány jako ukazatele výnosnosti nebo návratnosti. Obecně 

představují porovnání efektu podnikatelské činnosti (zisku) se zdroji potřebnými k jeho 

dosažení. Do čitatele je tedy dosazen zisk v některé zvolené formě, přičemž rozhodnutí o 

použitém ukazateli závisí na účelu prováděné analýzy a na samotném analytikovi. Nejčastěji 

je možno se setkat s použitím následujících forem zisku: 

 

Český pojem Anglický pojem  Komentář 

Zisk po zdanění Earnings after Taxes EAT 
Zisk určený k rozdělení mezi akcionáře 

a podnik. 

Zisk před 

zdaněním 

Earnings before 

Taxes 
EBT 

Vhodnější při trendové analýze či 

srovnávání, eliminuje vliv zdanění. 

Zisk před 

zdaněním a úroky 

Earnigs before 

Interest and Taxes 
EBIT 

Nerozlišuje mezi vlastním a cizím 

kapitálem, úrok jako odměna poskytnutí 

cizího kapitálu 

Tabulka č. 2 – Formy zisku používané při výpočtech rentability (Zdroj: vlastní zpracování) 
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V praktické části práce bude k výpočtu jednotlivých ukazatelů rentability (ROA, ROE, 

ROS) použit zisk před zdaněním, EBT. Důvodem je skutečnost, že hodnocený podnik po 

většinu hodnoceného období využíval možnosti odečítat ztrátu minulých let od základu daně. 

Skutečná míra zdanění v jednotlivých letech se tak značně liší a zkresluje tak výkonnost 

podniku v jednotlivých letech. 

 

a) Rentabilita vloženého kapitálu, rentabilita vložených aktiv 

Anglické pojmy: Return on Investment (ROI), Return on Assets (ROA) 

Ukazatel ROI vyjadřuje schopnost podniku zhodnotit celkový vložený kapitál, bez 

ohledu na to, kým byl tento kapitál poskytnut. Ukazatel ROA charakterizuje schopnost 

podniku efektivně využívat vložená aktiva – opět bez ohledu na to, jsou-li financována 

vlastním či cizím kapitálem. Ukazatele je možno vypočítat podle následujících vztahů: 

 

 

 

 

 

b) Rentabilita dlouhodobého investovaného kapitálu 

Anglický pojem: Return on Capital Employed (ROCE) 

Ukazatel ROCE měří míru zhodnocení dlouhodobého kapitálu poskytnutého akcionáři a 

věřiteli. Do čitatele jsou proto dosazeny i nákladové úroky, které tvoří výnosy věřitelů. Ve 

jmenovateli jsou dlouhodobé zdroje, tedy dlouhodobé závazky, dlouhodobé bankovní úvěry a 

rezervy. 
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c) Rentabilita vlastního kapitálu 

Anglický pojem: Return on Equity (ROE) 

Tento ukazatel měří schopnost podniku zhodnocovat kapitál vložený vlastníky či 

akcionáři. Je to proto ukazatel, na nějž je soustředěna pozornost investorů. Jejich investice 

totiž může být špatným hospodařením podniku ohrožena. Investoři tedy vzhledem 

k podstupovanému riziku logicky požadují, aby míra zhodnocení jejich majetku byla vyšší 

než by dosáhli u jiné, méně rizikové investice. Nutnost platit tuto „rizikovou prémii“ zvyšuje 

cenu vlastního kapitálu, má se tedy za to, že vlastní kapitál je pro podnik dražší než kapitál 

cizí.20 

ROE je tedy možno poměřovat např. s výnosností dlouhodobých státních dluhopisů či 

pokladničních poukázek. Podnik, jehož ROE alespoň této výše dlouhodobě nedosahuje, může 

očekávat existenční problémy, neboť investoři se budou snažit uplatnit svůj kapitál jinou, pro 

ně zajímavější a výnosnější formou. Index rentability vlastního kapitálu je možno vyjádřit 

takto: 

 

 

 

d) Rentabilita tržeb 

Anglický pojem: Return on Sales (ROS) 

Rentabilita tržeb vztahuje dosažený zisk k tržbám. Tržby představují skutečné 

ohodnocení výkonů podniku trhem, tvoří tedy jádro efektivnosti podniku. V případě, že 

analytik zjistí problémy u tohoto ukazatele, lze se domnívat, že budou i ve všech dalších 

oblastech.21 

 

                                                           
20  SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku 1.vyd. Brno: Computer Press 2007. 154s. ISBN 978-80-251-

1830-6. 
21  KISLINGEROVÁ, E.a kol. Manažerské finance. 2. přepracované a rozšířené vyd. Praha: C.H.Beck. 2007. 

745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. 
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Variantou tohoto ukazatele je tzv. zisková marže (Profit Margin on Sales - PMOS). 

Do čitatele je v tomto případě dosazen zisk po zdanění (čistý zisk), ukazatel zobrazuje 

hodnotu čistého zisku na jednotku tržeb. 

 

 

 

Jiné pojetí představuje ukazatel nákladovosti tržeb (1-ROS). Poměřuje náklady s výší 

tržeb, přičemž výši nákladů odhaduje jako rozdíl tržeb a zisku.  

 

 

 

Aktivity 

Anglický pojem: Activity Ratios, Asset Management 

Jak efektivně podnik využívá vložené prostředky je možno měřit pomocí ukazatelů 

aktivity. Říkají, kolikrát se obrátí určitý druh majetku za stanovený časový interval a jak 

dlouho jsou oběžná aktiva vázána v majetku. Informují, jak podnik využívá jednotlivé 

majetkové části, zda disponuje relativně rozsáhlými kapacitami, které zatím nejsou příliš 

firmou využívány, nebo naopak příliš vysoká rychlost obratu může být signálem, že firma 

nemá dostatek produktivních aktiv a z hlediska budoucích růstových příležitostí nebude mít 

šanci pro jejich realizaci.22 Je zřejmé, že tyto ukazatele mají podstatný vliv na rentabilitu 

vloženého majetku a kapitálu, zobrazují intenzitu jeho používání. Obvykle jsou 
                                                           
22  KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přepracované a rozšířené vyd. Praha: C.H.Beck. 2007. 

745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. 
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vyhodnocovány oblasti celkových aktiv, dlouhodobého majetku, oběžných aktiv, zásob, 

pohledávek a závazků. Pracuje se se dvěma typy ukazatelů:  

� počet obrátek 

� doba obratu vyjádřená ve dnech 

 

a) Obrat aktiv 

Anglický pojem: Total Assets Turnover Ratio 

Tento ukazatel měří počet obrátek celkových aktiv v ročních tržbách. Při odhlédnutí od 

odvětví, ve kterém podnik působí, je v literatuře23 doporučováno, aby ukazatel dosahoval 

minimálně hodnoty 1. Vhodnější je srovnání, zda podnik v intenzitě využívání aktiv 

nezaostává za průměrem daného odvětví. 

 

  

Variantou tohoto ukazatele je vázanost celkových aktiv, představující obrácenou 

hodnotu ukazatele. Zobrazuje rovněž intenzitu využívání majetku, přičemž čím je hodnota 

ukazatele nižší, tím lépe. Znamená to, že podnik expanduje, aniž musí zvyšovat finanční 

zdroje.24 

 

 

 

b) Obrat dlouhodobého majetku 

Anglický pojem: Fixed Assets Turnover 

                                                           
23  KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přepracované a rozšířené vyd. Praha: C.H.Beck. 2007. 

745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. 
24  SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy 2.doplněné vydání. 1. vyd. 

Praha: Computer Press. 2001.220 s. ISBN 80-7226-562-8. 
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Z názvu ukazatele vyplývá, že měří intenzitu využívání dlouhodobého majetku, tedy 

budov, pozemků, strojů atd. Je třeba upozornit na to, že vypovídací schopnost tohoto 

ukazatele je významně ovlivněna mírou odepsanosti dlouhodobého majetku. Vysoká míra 

odepsanosti majetku zvyšuje počet obrátek, podnik tedy z hlediska tohoto ukazatele může 

vykazovat vyšší obrátkovost než podobný podnik, jehož dlouhodobý majetek je odepisován 

kratší dobu a jeho zůstatková hodnota je tedy vyšší. 

 

 

 

c) Obrat zásob 

Anglický pojem: Inventory Turnover Ratio 

Tento ukazatel zobrazuje, kolikrát během roku podnik položku zásob spotřebuje, prodá 

a znovu nakoupí. Vhodné je opět použít srovnání s průměrem odvětví, hodnota vyšší než 

průměr ukazuje, že podnik nemá vysoký podíl nízkoobrátkových zásob, které vážou finanční 

prostředky. 

 

 

 

Často používanou variantou je ukazatel doby obratu zásob (Inventory Turnover). 

Pomocí tohoto ukazatele odhadujeme počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání. Po 

tuto dobu zásoby vyvolávají náklady na skladování a rovněž vážou finanční prostředky, 

jejichž opatřování z okolí podniku zase vyvolává náklady úrokové. Ukazatel určuje průměrný 

časový interval, který zásoby „stráví“ v podniku do doby prodeje nebo do doby jejich 

spotřeby, tedy než se promění v hotovost či pohledávku. Žádoucí je v tomto případě co 

nejkratší interval. Doba obratu zásob je uváděna ve dnech. 
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d) Doba obratu pohledávek 

Anglický pojem: Average Collection Period 

Ukazuje, jak dlouho jsou finanční prostředky podniku vázány v pohledávkách, tedy za kolik dní 

po dodání zboží dostane podnik průměrně zaplaceno. Podnik tak může zjistit, jestli jeho odběratelé 

dodržují platební podmínky a platí-li své závazky včas. Pokud se doba obratu pohledávek delší dobu 

prodlužuje, podnik musí zajišťovat více finančních prostředků z cizích zdrojů, což působí nepříznivě 

na jeho zadluženost a zvyšuje úrokové náklady. 

 

 

 

e) Doba obratu krátkodobých závazků 

Anglický pojem: Creditors Payment Period 

Doba obratu krátkodobých závazků umožňuje srovnání platební schopnosti hodnoceného 

podniku a jeho odběratelů. Tento ukazatel udává dobu, po kterou zůstávají krátkodobé závazky 

podniku neuhrazeny. Po tuto dobu podnik využívá bezplatný obchodní úvěr. Rozdíl doby obratu 

pohledávek a doby obratu závazků vyjadřuje počet dnů, které je nutno profinancovat.25 

 

 

 

 

                                                           
25  KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přepracované a rozšířené vyd. Praha: C.H.Beck. 2007. 745 

s. ISBN 978-80-7179-903-0. 
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Zadluženosti 

Anglický pojem: Leverage Ratios 

Tato skupina ukazatelů odráží skutečnost, že podnik využívá k financování své činnosti 

nejen vlastní kapitál, ale i cizí zdroje. Jak již bylo v textu práce uvedeno, vlastní kapitál je 

obecně dražší než cizí. To je dáno jednak nutností platit investorům rizikovou prémii, jednak 

skutečností že úrokové náklady jsou daňově uznatelné a snižují tak daňový základ. 

Z pohledu rentability je také třeba poukázat na skutečnost, že při navyšování podílu 

cizího kapitálu roste vliv finanční páky (tj. poměru celkových aktiv a vlastního kapitálu) a tak 

rentabilita vlastního kapitálu roste. Na druhé straně vysoký podíl cizího kapitálu vede 

k riziku, že podnik bude neúměrně zatížen a nebude schopen splácet své závazky, dluh a 

úroky. 

 

a) Ukazatel věřitelského rizika 

Anglický pojem: Debt Ratio 

Rovněž bývá nazýván koeficient napjatosti, dluh na aktiva nebo celková zadluženost. 

Vyjadřuje podíl cizího kapitálu na financování aktiv. Jeho podíl je výsledkem kompromisu 

mezi zájmy věřitelů a zájmy vlastníků; věřitelé preferují nižší podíl cizího kapitálu, neboť to 

snižuje jejich riziko v případě bankrotu podniku. Vlastníci a akcionáři naopak preferují vyšší 

podíl cizího kapitálu, neboť tak můžou využívat pozitivního vlivu finanční páky na 

rentabilitu. Ukazatel lze vypočítat podle tohoto vztahu:26 

 

 

 

 

                                                           
26  KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přepracované a rozšířené vyd. Praha: C.H.Beck. 2007. 745 

s. ISBN 978-80-7179-903-0. 
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b) Míra samofinancování 

Anglický pojem: Equity Ratio 

Je možno se setkat rovněž s názvy kvóta vlastního kapitálu, vybavenost vlastním 

kapitálem, finanční nezávislost. A tento ukazatel skutečně vyjadřuje úroveň finanční 

nezávislosti podniku. Jde o doplněk předchozího ukazatele, jejich součet je roven 1 (což 

vyplývá z toho že porovnávají podíl vlastního a cizího kapitálu na pasivech). Převrácená 

hodnota tohoto ukazatele představuje již zmíněnou finanční páku, jejíž působení zvyšuje 

rentabilitu vlastního kapitálu.27 

 

,    

 

c) Míra zadluženosti 

Anglický pojem: Debt to Equity Ratio 

Ukazatel bývá rovněž nazýván koeficient zadluženosti. Srovnává přímo cizí kapitál 

s kapitálem vlastním. Na rozdíl od výše uvedených ukazatelů zadluženosti, jejichž hodnota se 

pohybuje v intervalu < 0,1 >, může tento ukazatel nabývat hodnot v intervalu < 0,∞ >. 28 

 

 

 

d) Úrokové krytí 

Anglické pojmy: Interest Coverage, Times Interest Earned Ratio (TIE) 

                                                           
27  SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku 1.vyd. Brno: Computer Press 2007. 154s. ISBN 978-80-251-

1830-6. 
28  SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku 1.vyd. Brno: Computer Press 2007. 154s. ISBN 978-80-251-

1830-6. 
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Ukazatel vypovídá o tom, kolikrát zisk převýší placené úroky. V tomto případě se 

konkrétně jedná o EBIT, tedy zisk před zdaněním a úroky, zahrnujícím výnos jak pro 

vlastníky a akcionáře, tak i pro poskytovatele cizího kapitálu. Je-li ukazatel roven 1, znamená 

to, že veškerý vyprodukovaný zisk bude použit na úhradu úroků. V literatuře se uvádí, že 

minimální hodnota ukazatele je na úrovni 3, doporučovaný interval je v rozmezí < 3,6 >.29 

 

 

 

e) Dlouhodobá a běžná zadluženost 

Tyto ukazatele rozkládají ukazatel věřitelského rizika podle toho, jaká část aktiv je 

financována dlouhodobým a jaká krátkodobým cizím kapitálem. Pomáhají tak určit optimální 

strukturu cizích zdrojů v podniku. 30 

 

,   

 

Likvidity 

Anglický pojem: Liquidity Ratios 

Ukazatele likvidity (platební schopnosti) slouží ke zjištění, do jaké míry je podnik schopen 

hradit své závazky. Obecně poměřují ty části majetku, které potenciálně mohou sloužit k úhradě 

závazků s výší neuhrazených závazků. Jednotlivé druhy oběžných aktiv se navzájem liší svou 

schopností být rychle přeměněny do podoby, která může být k úhradě závazků použita, v ideálním 

případě do podoby peněžní. Tato oblast souvisí s pojmy solventnost podniku a likvidnost jeho 

majetku.  

                                                           
29  SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku 1.vyd. Brno: Computer Press 2007. 154s. ISBN 978-80-251-

1830-6. 
30  SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku 1.vyd. Brno: Computer Press 2007. 154s. ISBN 978-80-251-

1830-6. 
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Solventnost podniku 

Je vyjádřením schopnosti podniku hradí včas, v požadované výši a na požadovaném 

místě všechny splatné závazky. 

 

Likvidita 

Je vyjádření schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi krýt 

včas, v požadované výši a na požadovaném místě všechny splatné závazky. 

 

Likvidnost 

Vyjadřuje míru obtížnosti transformace majetku do hotovostní formy. Je obecnou 

charakteristikou majetku; jednotlivé majetkové části se liší podle schopnosti rychlosti 

přeměny.31 

 

Solventnost podniku tedy vyžaduje, aby podnik měl dostatečnou část aktiv již v peněžní 

podobě, nebo alespoň v podobě, která umožňuje rychlou přeměnu na peníze. Likvidita oproti 

tomu vyjadřuje skutečnost, že podnik vlastní aktiva transformovatelná do peněžní podoby a 

tak použitelná k úhradě závazků. Jednotlivé stupně likvidity se liší podle míry likvidnosti 

aktiv použitých při výpočtu.   

 

a) Běžná likvidita 

 

Anglický pojem: Current Ratio 

Bývá rovněž označována jako celková likvidita nebo likvidita III. stupně. Tento 

ukazatel poměřuje oběžná aktiva s krátkodobými závazky podniku, určuje tedy, kolikrát by 

byl podnik schopen pokrýt své krátkodobé dluhy, kdyby proměnil všechna svoje oběžná 

aktiva na finanční prostředky. Vysoké hodnoty ukazatele snižují riziko, že podnik nedostojí 

svým závazkům, na druhé straně však prostředky vázané v zásobách či pohledávkách 

nepřinášejí podniku zisk a snižují tedy jeho rentabilitu. Management a vlastníci podniku tedy 

                                                           
31  SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku 1.vyd. Brno: Computer Press 2007. 154s. ISBN 978-80-251-

1830-6. 
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musí volit svoji strategii dle svého vztahu k riziku a požadavků na rentabilitu. Doporučené 

hodnoty tohoto ukazatele se pohybují v intervalu 1,6 – 2,5.32 

 

 

b) Pohotová likvidita 

 

Anglické pojmy: Quick Asset Ratio, Acid Test 

Označuje se také jako rychlý test nebo likvidita II. stupně. Z oběžných aktiv je při 

výpočtu vyloučena jejich nejméně likvidní část – tedy zásoby. To znamená, že pokud je 

pohotová likvidita podniku rovna 1, je schopen uhradit své krátkodobé závazky bez toho, že 

by byl nucen prodat část svých zásob. V literatuře je doporučována hodnota v intervalu 0,7 – 

1,033; závisí však rovněž na zvolené strategii managementu. 

 

 

 

c) Hotovostní likvidita 

 

Anglický pojem: Cash Position Ratio 

Je možno se setkat také s označení tohoto ukazatele jako peněžní likvidita, okamžitá 

likvidita nebo likvidita I. stupně. Jedná se o nejpřísnější ukazatel, vylučuje totiž z čitatele i 

pohledávky a ponechává v něm tedy pouze peněžní prostředky. Těmi jsou míněny nejen 

zůstatky na bankovních účtech a hotovost, ale i ostatní krátkodobý finanční majetek, tedy 

krátkodobé cenné papíry, šeky atd. Doporučována je hodnota minimálně 0,2.34 

                                                           
32  KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přepracované a rozšířené vyd. Praha: C.H.Beck. 2007. 

745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. 
33  KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přepracované a rozšířené vyd. Praha: C.H.Beck. 2007. 

745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. 
34  KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přepracované a rozšířené vyd. Praha: C.H.Beck. 2007. 

745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. 
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2.5.3.1.3 Analýza soustav ukazatelů 

 Pyramidové rozklady 

Pyramidové soustavy ukazatelů slouží k analýze vlivu dílčích ukazatelů na ukazatel vrcholový. 

Tím bývá obvykle rentabilita, přesněji ukazatele ROE, ROI nebo ROA. Velmi známou a často 

používanou variantou je rozklad ukazatele ROE, vyvinutý chemickou společností DuPont de 

Nomeurs.  

ROE je rozkládána na součin tří ukazatelů z oblasti rentability, aktivity a zadluženosti. Jedná se 

o vliv: 

� rentability tržeb (přesněji ziskové marže) 

� obratu aktiv 

� finanční páky 

 

První dva faktory byly již dostatečně představeny v předchozím textu, podrobněji teď 

proto bude rozebrán především vliv finanční páky. 

 

Ukazatel finanční páky (Financial Leverage) vyjadřuje podíl cizích zdrojů na celkovém 

kapitálu podniku. Čím vyšší je tento podíl, tím vyšší je hodnota ukazatele. Respektujeme-li 

předpoklad, že cizí kapitál je pro podnik levnější než kapitál vlastní, tak vyšší podíl cizího 

kapitálu působí pozitivně na jeho rentabilitu. Tento vztah však nepůsobí za všech okolností – 

aby nastaly tyto pozitivní důsledky, musí podnik cizí zdroje zhodnotit více, než je cena, 

kterou za ně platí (úroková sazba). Za těchto okolností vliv finanční páky zvyšuje rentabilitu 

jak celkového tak především vlastního kapitálu. 

 

Když podnik vydělává s vypůjčenými penězi více, než činí úrok placený za vypůjčené 

zdroje, rentabilita vlastního kapitálu je tím znásobena (leveraged). Za příznivou se považuje 
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jakákoliv relace vlastního a cizího kapitálu, při níž rentabilita celkového kapitálu před 

úhradou úroků a daní přesahuje úrokovou míru z cizího kapitálu.35 

 

Rentabilita aktiv je v diagramu rozložena do tzv. DuPont rovnice: 

. 

Levá část diagramu v dalších patrech dále rozkládá ziskovou marži až do jednotlivých 

nákladových položek, ovlivňujících výši dosaženého zisku. V této oblasti je rovněž patrný vliv 

zadluženosti na rentabilitu, a to prostřednictvím úrokových nákladů. Je tedy možno říci, že zvyšující 

se zadluženost má na rentabilitu dva, navzájem protichůdné vlivy. Účinek finanční páky působí 

pozitivně na ROE, zvýšení úrokových nákladů však negativně ovlivní ROA.  

V pravé části diagramu je obdobně rozkládán obrat aktiv do jednotlivých položek rozvahy. 

 

 

Obrázek č. 2 – Du Pontův rozklad ROE (Pramen: KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. 

přepracované a rozšířené vyd. Praha: C.H.Beck. 2007. 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0), upraveno. 

                                                           
35  GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress. 2007. 

318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. 
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Quick Test 

Tento tzv. rychlý test vyvinul v roce 1990 prof. Peter Kralicek. Vyhodnocuje čtyři 

oblasti analýzy finanční situace, jmenovitě stabilitu, likviditu, rentabilitu a hospodářský 

výsledek prostřednictvím čtyř ukazatelů:36 

 

�   

hodnotí kapitálovou sílu podniku 

 

�   

hodnotí solventnost podniku, tedy za jak dlouhou dobu bude schopen uhradit své závazky 

 

�  -  

 

�  

Poslední dva ukazatele hodnotí výnosnost podniku. 

Každý ukazatel je poté oklasifikován známkou a výsledné hodnocení podniku je 

následně určeno aritmetickým průměrem těchto dílčích známek 

Tabulka č. 3 – Stupnice vyhodnocení Quick Testu. 

Ukazatel Výborný 

1 

Velmi dobrý 

2 

Dobrý 

3 

Špatný 

4 

Ohrožený  

5 

Equity Ratio > 30% >20% >10% >0% Negativní 

Doba spl. dluhu z CF < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

CF v % z tržeb > 10% > 8% > 5% > 0% Negativní 

ROA > 15% > 12% > 8% > 0% Negativní 

Pramen: SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku 1.vyd. Brno: Computer Press 2007. 154s. ISBN 978-80-251-

1830-6. 

                                                           
36  SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku 1.vyd. Brno: Computer Press 2007. 154s. ISBN 978-80-251-

1830-6. 
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2.5.3.1.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouží především k analýze a řízení likvidity podniku. Tyto 

ukazatele se označují také jako fondy finančních prostředků nebo finanční fondy. Patří sem: 

1) Čistý pracovní kapitál (net working capital, dále jen ČPK) 

2) Čisté pohotové prostředky 

3) Čistý peněžně-pohledávkový fond 

Čistý pracovní kapitál 

Vypočítá se jako rozdíl mezi oběžnými aktivy (dále jen OA) a krátkodobými závazky 

(CKkr). Tyto krátkodobé závazky mohou mít splatnost v rozmezí 3 - 12 měsíců. Tím si 

rozdělíme OA na část, kterou použijeme na úhradu CKkr, a na část volnou. Volnou část 

nazýváme finančním fondem a představuje tu část OA, která je financována z dlouhodobých 

zdrojů. Čím větší má podnik ČPK, tím lépe by měl být schopen splácet své závazky. Tato 

schopnost je však také ovlivněna strukturou OA a jejich schopností měnit se v peníze. 

Vypovídací schopnost ČPK může být některými vlivy snížena. Jde především o: 

� nevymahatelné nebo obtížně vymahatelné pohledávky 

� neprodejné zásoby 

� příliš vysoké zásoby materiálu 

Před hodnocením úrovně ČPK bychom měli provést rozbor struktury OA, jejich 

likvidity. Především se musíme zaměřit na pohledávky - jejich ocenění a dobu obratu. Podnik 

by měl teoreticky krýt pomocí ČPK trvalou část OA ⇒ ČPK by se měl rovnat hodnotě zásob. 

Ale jak již bylo řečeno ČPK je tvořen dlouhodobými zdroji, se kterými jsou spojeny vyšší 

náklady. Proto se firmy snaží financovat oběžná aktiva co nejvíce krátkodobými zdroji a 

snížit tak hodnotu ČPK. Takovéto financování však ohrožuje likviditu podniku. 
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Čisté pohotové prostředky (peněžní finanční fond) 

Tento ukazatel se používá pro vyjádření okamžité likvidity. Představuje rozdíl mezi 

pohotovými PP a okamžitě splatnými závazky. Tento fond může dosahovat různých úrovní 

likvidity. Nejvyšší stupeň likvidity představuje fond, do kterého zahrnujeme pouze PP v 

pokladně a na běžných účtech. Méně likvidní fond zahrnuje do pohotových prostředků i 

peněžní ekvivalenty (majetek, který je snadno přeměnitelný na peníze), např. velmi likvidní 

CP jako jsou směnky, šeky atd. či termínované vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců. 

Čistý peněžně-pohledávkový fond (čistý peněžní majetek) 

Představuje rozdíl mezi oběžnými aktivy, ze kterých jsou vyloučeny zásoby, a 

krátkodobými závazky. Jedná se o jakýsi přechod mezi předchozími dvěma ukazateli. 

 

2.5.3.1.5 Analýza tokových ukazatelů 

Analýza cash flow 

Cash flow (dále jen CF) představuje reálný tok peněžních prostředků firmy za určité 

období. Ve finanční analýze využíváme CF pro posouzení příčin změn ve stavu peněžních 

prostředků, dále pro posouzení finančního hospodaření a investičních možností firmy atd. CF 

nám říká, jak společnost peněžní prostředky získala a jak byly tyto prostředky využity. 

CF je důležitý ukazatel řízení likvidity firmy, a to z těchto důvodů: 

� existuje časový nesoulad mezi vznikem nákladů a jejich zachycením (např. vznik 

mzdových nákladů a výplata mezd) 

� existuje rozdíl mezi výdaji a náklady, a příjmy a výnosy (náklady a výnosy jsou 

sledovány nezávisle na datu skutečného placení, např. tržby za vlastní výrobky 

vznikají dnem vystavení faktury, ale příjem vzniká až ke dni proplacení faktury) 

� existuje rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním vyjádřením 

(např. nákup zásob na obchodní úvěr) 



75 

 

Zvýšení CF představuje růst závazků a snížení majetku, snížení CF pak představuje 

pokles závazků a růst majetku. 

Analýza CF se provádí pomocí: 

• přehledu o peněžních tocích 

• na základě analýzy poměrových ukazatelů obsahujících CF  

Pomocí přehledu o peněžních tocích můžeme analyzovat schopnost podniku vytvářet 

peněžní prostředky a potřeby podniku na užití peněžních prostředků a to vždy v členění podle 

druhu činnosti podniku, tedy provozní, investiční a finanční. Nejdůležitější částí CF je CF z 

provozní činnosti, které nemůže být dlouhodobě záporné. Analýza provozního CF se 

zaměřuje především na hledání příčin záporného CF z provozní činnosti, hledání náznaků 

finanční tísně, sledování vývoje citlivých položek (např. zisku, dividend, úroků, …), 

zkoumání souvislostí mezi vývojem CF a vývojem tržeb. 

Analýza tržeb 

Analýza tržeb je součástí analýzy celkových výnosů. Zaměřuje se na celkové tržby, 

které jsou tvořeny tržbami za prodej zboží a tržbami za vlastní výrobky a služby. Analýza se 

soustředí na zhodnocení velikosti a vývoje tržeb a na zhodnocení struktury tržeb a vývoje 

jejich jednotlivých částí. 

Analýza nákladů 

Při analýze nákladů se hodnotí jak vývoj celkových nákladů, tak i dílčích složek 

nákladů. Při využití kalkulací můžeme analyzovat také vývoj nákladů jednotlivých produktů. 

Zvýšení nákladů za dané období za nezměněných ostatních podmínek svědčí o 

nehospodárnosti podniku. Vývoj absolutní výše nákladů je ovšem nutné porovnávat vždy v 

souvislosti s vývojem absolutních tržeb. Od toho se odvozuje ukazatel nákladovosti: 

nákladovost =
 obdobídanézatržebvýrobyobjem

obdobídanézanákladycelkové

)(  
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Analýzu nákladovosti můžeme provádět za podnik celkem, za skupinu produktů či za 

jednotlivé produkty. Analýza nákladovosti má vyšší vypovídací schopnost než pouhá analýza 

absolutních nákladů. 

 

2.6 Zhodnocení efektivity investic 

2.6.1 Doba návratnosti investic 

Metoda pomáhá určit, během jakého časového období se kapitálový vklad vložený do 

pořízení nového prostředku vrátí ve formě očekávaných peněžních příjmů, současně slouží k 

vytvoření základního porovnání, nechceme-li se zabývat otázkou složitého diskontování nebo 

vytváření komplikovaného cash-flow. Investiční výdaje projektu musíme ale být schopni s 

určitou přesností odpovídající fázi projektu zjistit. 

T = IN/CF 

T – doba návratnosti investic 

IN – investiční výdaje projektu 

CF– cash flow (peněžní tok) 

Výhodou této metody je rychlost, jednoduchost s možností vytvoření při nedostatku 

relevantních údajů. Nevýhodou této metody je potom skutečnost, že nepracuje s časovým 

faktorem, nezahrnuje vnější faktory, popřípadě nerespektuje vývoj a dynamiku cash flow. 

2.6.2 Metoda čisté současné hodnoty 

Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z 

určité činnosti a výdaji na tuto činnost. Zdůrazňuje nejen výši peněžních příjmů a výdajů, ale i 

jejich časové rozložení během určité doby. Navazuje těsně na hlavní cíl finančního řízení 

podniku: ukazuje přírůstek investice k tržní hodnotě firmy a tím i k bohatství jejich vlastníků. 

Principu čisté současné hodnoty je v současné finanční teorii dávána jednoznačně přednost 

před hodnocením investičních projektů podle výše zisku, nákladů či doby návratnosti. Je to 

teoreticky nejpřesnější metoda investičního rozhodování, založená na respektování faktoru 

času pomocí diskontního počtu. Čistá současná hodnota vyjadřuje v absolutní výši, rozdíl 
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mezi aktualizovanou hodnotou peněžních příjmů z investice aktualizovanou hodnotou 

kapitálových výdajů na investice. Varianta investic, která má vyšší aktualizovanou hodnotu, 

je považována za výhodnější. Všechny varianty s čistou současnou hodnotou vyšší než 0 jsou 

přípustné, přinášejí příjem alespoň ve výši úroku. Podnik by měl investovat jen do těch 

činností, kde je čistá současná hodnota pozitivní tj. větší než 0. 

NPV = čistá současná hodnota investiční varianty 

t = doba životnosti investice 

CF = generovaný peněžní tok v daném roce 

r = diskontovaná míra 

ČSH > 0 (diskontované peněžní příjmy převyšují kapitálový výdaj), je investiční projekt pro 

podnik přijatelný, zaručuje požadovanou míru výnosu a zvyšuje tržní hodnotu firmy. 

ČSH < 0 (diskontované peněžní příjmy jsou menší, než kapitálový výdaj investiční projekt je 

pro podnik nepřijatelný, protože nezajišťuje požadovanou míru výnosu a jeho přijetí by 

snižovalo tržní hodnotu firmy. 

2.6.3 Index rentability 

Index rentability (NPV/I) - Podíl čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku 

nultého období (na investičních výdajích). Je to v podstatě procento ziskovosti investice 

měřené čistou současnou hodnotou. Udává, kolik korun čistého diskontovaného přínosu 

připadá na jednu investovanou korunu. 

Výpočet indexu rentability NPV/I: 

Kde: I = -CF0 

nebo 

CF = čisté výnosy z investice 

CF0 = počáteční kapitálový výdaj 

r = diskontní sazba investičního projektu 
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N = doba životnosti investice 

t = jednotlivá léta životnosti investice 

Investiční projekt lze považovat za přijatelný, pokud je ukazatel kladný. Přičemž čím je jeho 

hodnota vyšší, tím lepší je projekt (za jinak stejných předpokladů). Lze tedy říci, že při 

vzájemném porovnávání projektu by měl být volen ten projekt, jehož hodnota NPV/I je vyšší. 

Interpretace ukazatele 

výsledek ukazatele interpretace 

NPV/I > = 0 projekt je přijatelný 

NPV/I < 0 projekt je nepřijatelný 

Jedná se o ukazatel, který je velmi užitečný jako doplněk NPV a společně s ní by 

postačoval k zhodnocení ekonomické přijatelnosti investice. NPV je dobré o NPV/I obohatit, 

neboť doplňuje chybějící pohled na efektivitu vynaložených prostředků. Toto je významné 

zejména při vzájemném porovnávání projektů mezi sebou. Pro investora podává odpověď na 

otázku, zda je lepší investovat do více malých projektů nebo jednoho velkého. 

Kritéria NPV a NPV/I je vhodné kombinovat, neboť každé z nich může ukazovat jiný 

projekt jako vhodnější a záleží na situaci investora, který z projektů bude preferovat. 

 

2.7 Technické a legislativní požadavky projektu 

2.7.1 Technické požadavky projektu 

Technické požadavky projektu lze rozdělit do 2 skupin: 

 

� Požadavky na technické zázemí internetové 

Registrace domény – před zaregistrováním je nutné vymyslet jméno domény. To má 

určitá technická omezení Technickými omezeními myslím zejména zakázané znaky. Ve jménech 

domén nesmějí být mezery. Diakritika se také doporučuje nepoužívat (alespoň prozatím). Zakázané 

jsou znaky . : ? & @ #. Naopak je povolená pomlčka (přesněji spojovník), která se doporučuje na 
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místa mezer. Například se doporučuje moje-stranka.cz namísto mojestranka.cz (kvůli vyhledávačům, 

aby poznaly, kde končí slovo).  

 Z marketingového hlediska se musíme snažit o to, aby byla šance, že čtenář když něco 

hledá, tak tu vaši doménu zkusí zadat přímo do adresního řádku vyhledávače a aby si každý 

doménu zapamatoval, když se s jí někde dozví (buďto z prohlížení stránek, z ústního podání 

či z reklamy). V takovém případě jsou lepší zvláštní jména typu zmrzni.cz než třeba 

nejlevnejsi-lednicky.cz. Jde prostě o to, aby název byl nezaměnitelný a měl myšlenku. Pak je 

třeba doménu zaregistrovat.  

Tvorba webových stránek – v podstatě existují dvě možnosti, jak webové stránky 

vytvořit. První možnost je svépomocí, přičemž v dnešní době už není nezbytné znát 

programovací jazyk, existuje celá řada programů, které dokáží webové stránky včetně 

obchodu vytvořit, a jistě s takovými internetovými obchody řada spíše menších firem funguje, 

ale tyto programy vytvářejí internetové obchody, které jsou si velice podobné, a variabilita je 

zde menší. A proto pokud budeme chtít obchod, který bude výjimečný, je třeba si jej nechat 

naprogramovat přesně na míru, i když tato varianta bude zajisté dražší. 

Výběr poskytovatele služeb - Následně je nutné specifikovat svoje požadavky a podle 

toho se rozhodnout, zda zvolíme webhosting nebo si pronajmeme celý server. Nejdůležitější 

otázky jsou: 

� Jaký prostor na disku potřebuji? 

� Budu mít nějaké specifické požadavky? 

� Budu požadovat napojení na jiné systémy? 

� S jakou návštěvností počítám? 

� Jakou budu potřebovat rychlost odesílání dat? 

� Jak časté zálohování požaduji? 

� Jakou administraci požaduji po poskytovateli 

� Jakou podporu je mi poskytovatel ochoten poskytnout při změně či zavádění 

nových systémů? 

Od těchto otázek se následně odvíjí i cena za webhosting či serverhosting. Při výběru 

poskytovatele je pak důležité prostudovat zejména recenze, protože cena hostingů se od sebe 

příliš neliší a problémy s přechodem k jinému poskytovateli by se firmě mohly prodražit. 

 

� Požadavky na technické zázemí hmotné 
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Umístění skladu 

Při vybírání místa pro sklad je potřeba si nejprve ujasnit funkci skladu (kde je zejména 

důležité specifikovat nároky na příjem zboží, typy dopravních prostředků, způsoby 

vyskladnění, nároky na vlastní expedici a mnohé další), a dále skutečnost, jakou část dopravy 

budeme provádět sami a jakou část svěříme logistické firmě., dále zda bude využívat vlastní 

nebo pronajaté (veřejné) sklady. Hlavními výhodami soukromých skladů jsou lepší kontrola 

nad vlastním zbožím a zpravidla nižší náklady skladování. Naproti tomu zřízení vlastního 

skladu znamená pro výrobce dlouhodobou riskantní investici značné hodnoty. Proto výrobci, 

vzhledem k míře výnosnosti takové investice, stále častěji využívají pronajatých skladů, které 

nevyžadují takové vázání kapitálu firmy, jsou moderněji vybaveny, a umožňují přesnou 

kalkulaci ceny skladování na měrnou jednotku výrobku. Nevýhodou pronajatých skladů 

může být jejich nevhodné umístění a problémová komunikace s výrobcem. Pro bezchybné 

fungování systému skladování je totiž nezbytný kvalitní přenos informací, zejména o stavu a 

umístění zásob, o objednávkách, o zákaznících a o předpokládaných požadavcích na 

skladovací systém v budoucnu. Dalším faktorem, který je třeba zvážit, je případná možnost 

rozšíření skladu při expanzi firmy. 

 

Velikost skladu 

Dalším kritériem pro správné rozhodnutí je velikost a počet skladovacích zařízení. 

 Jedná se zde o vzájemně propojená rozhodnutí, protože mezi nimi obvykle panuje 

vztah nepřímé úměry, tj. s rostoucím počtem skladů se průměrná velikost skladu snižuje a 

naopak. 

Obecně se dá říci, že požadavky na velikost skladu jsou větší s růstem velikosti trhu, 

pokud se snažíme udržet vysokou úroveň zákaznického servisu, pokud se dodávky týkají 

většího počtu druhů produktů. Požadavky na velikost skladu se zvýší dobou uskladnění, 

použitím větší manipulace se zbožím, nebo pokud plochy skladu budou sloužit také 

administrativním činnostem. 

 

Vnit řní uspořádání skladu 

Volba vhodné skladové techniky a stupně její automatizace závisí na mnoha hlediscích. 

K nejdůležitějším patří: 

� struktura sortimentu (druh, velikost, hmotnost a počet skladovaných položek) 
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� průměrné množství na odběrovou položku 

� použité ukládací prostředky 

� počet uskladnění a vyskladnění za den (špičkové hodnoty) 

� prostorové skutečnosti skladu (výška, délka, členitost) 

� požadavky skladovaného zboží na klima (teplota, čistota) 

Všeobecně platí, že automatizace skladu je tím účelnější, čím vyšší je počet uskladnění 

a vyskladnění a čím nižší je průměrná velikost odběru na položku. Je-li naproti tomu 

frekvence malá nebo je-li skladová plocha drahá, často se volí sklady s nepřímým přístupem 

(skladování do několikanásobné hloubky, kanálový sklad, průtokový regál). Avšak toto vyšší 

využití prostoru je vykoupeno zvýšenou potřebou ukládacích míst. Jen přesuvné regály 

nabízejí vyšší využití prostoru bez přídavné potřeby ukládacích míst. Dalším hlediskem při 

volbě vhodné skladové techniky jsou existující prostorové skutečnosti a napojení skladu na 

předcházejících a navazující procesy.  

 

2.7.2 Legislativní požadavky projektu 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon)37 

Předmětem tohoto zákona je úprava ve věcech územního plánování zejména cíle 

a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního 

plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, 

možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na 

životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné 

infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační podmínky pro územně 

plánovací činnost. 

Současně zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb 

a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a 

zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, 

soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění 

staveb. V této souvislosti bude nutné požádat o změnu využívání části stavby v souladu 

s tímto zákonem. 

                                                           
37 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu [online]. [cit. 2011-10-10]. Dostupné z: 
<http://sbirka.aspi.cz/>. 
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Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření38
 

V souvislosti se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, je nutné zmínit vyhlášku č. 503/2006 Sb., účinnou od 1. ledna 2007, která 

upravuje obsahové náležitosti, zejména: 

� žádosti o územně plánovací informaci, 

� žádostí o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh, 

� informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, 

� jednotlivých druhů územních rozhodnutí, 

� informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení, 

� oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu 

 

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice39 

Stanoví splnění podmínek před předáním a uvedením elektrických zařízení do provozu. 

Z tohoto pohledu musí dodavatel zajistit výchozí revizi elektrotechnického zařízení dle ČSN14 

33 1500 (stanoví provádění revizí elektrických zařízení) a ČSN 33 2000-5-523 (stanoví 

zásady bezpečnosti dimenzování vedení podle mechanického namáhání), 33 2000-6-61 

(stanoví zásady pro měření, resp. vhodných měřicích přístrojů). Současně musí být uživatel 

seznámen s obsluhou a provozem elektrotechnického zařízení. Obsluhu a opravu 

elektrotechnického zařízení smí provádět pouze pracovníci s příslušnou elektrotechnickou 

kvalifikací dle ČSN 34 3100, vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v 

elektrotechnice, případně dle ČSN 33 1310 pracovníci či osoby bez elektrotechnické 

kvalifikace ve smyslu citované normy. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně40 

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 

majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, 

                                                           
38 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
[online]. [cit. 2011-10-10]. Dostupné z: <http://sbirka.aspi.cz/>. 
39Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice [online]. [cit. 2011-10-10]. Dostupné z: 
<http://sbirka.aspi.cz/>. 
40 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [online]. [cit. 2011-10-10]. Dostupné z: <http://sbirka.aspi.cz/>. 
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právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na 

úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany. 

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích41 

Základní právní normou v oblasti potravin a přeneseně i surovin je zákon o potravinách 

a tabákových výrobcích č. 110/1997 Sb. a úprava zákonem č. 306/2000 Sb. (dále jen zákon), 

který stanovuje povinnosti podnikatelů při výrobě potravin a tabákových výrobků a jejich 

uvádění do oběhu a upravuje dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto 

zákona. Působnost zákona o potravinách se většinou přímo netýká polních plodin (týká se 

zeleniny a ovoce), protože polní produkty se zpravidla ještě dále zpracovávají. Nepřímo však 

zákon působí přes jakostní požadavky zpracovatelů rostlinných surovin a výrobců potravin. 

Zákon v jednotlivých paragrafech ukládá povinnosti výrobců a dovozců potravin. Mimo jiné 

se zabývá podmínkami označování potravin, jako významného podkladu pro spotřebitele, 

dále balením potravin. Zákon uvádí kontrolní orgány státního dozoru a jejich kompetence: 

� orgány veřejného zdraví (dříve hygienická služba) – pro oblast poskytování 

stravovacích služeb, ke zjištění příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení 

šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin 

� orgány veterinární správy - dozor nad dodržováním povinností při výrobě, skladování, 

přepravě, dovozu a vývozu surovin a potravin živočišného původu, při jejich prodeji a 

dále dozor nad klasifikací jatečných zvířat 

� Česká zemědělská a potravinářská inspekce – provádí státní dozor při výrobě a 

uvádění do oběhu v oblasti mimo záběr veterinární správy a dále v oblasti tabákových 

výrobků (pozn. oblast rostlinných produktů a potravin).  

 

 Aby znění zákona mohlo být uvedeno do praktického používání, je doplněno 

prováděcími vyhláškami (v kompetenci Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva 

zdravotnictví), které uvádějí konkrétní podmínky a údaje k jednotlivým ustanovením zákona 

– pro skupiny potravin, dále hygienické, mikrobiologické, chemické požadavky, limity 

rizikových látek atd.  

                                                           
41 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích [online]. [cit. 2011-10-10]. Dostupné z: 
<http://sbirka.aspi.cz/>. 
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Nejdůležitějšími prováděcími vyhláškami jsou: 

Komoditní vyhlášky (z těchto pro tento případ musíme zmínit zejména vyhláška č. 

330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o 

potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 

pro čaj, kávu a kávoviny a dále vyhláška č.331/ 1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), 

h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a 

doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a 

ochucovadla a hořčici) 

� vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů 

� vyhláška č. 113/2005 Sb., o označování potravin 

� vyhláška č. 304/2004 Sb., o přídatných látkách 

� vyhláška č. 305/2004 Sb., o kontaminantech 

� vyhláška č. 446/2004 Sb., o doplňcích stravy 

� vyhláška č. 447/2004 Sb., o aromatech, chininu a kofeinu 

� vyhláška č. 54/2002 Sb., o identitě a čistotě přídatných látek 

� vyhláška č. 252/2004 Sb., o pitné vodě 

 V souvislosti s tímto je nutné ještě zmínit následující nařízení: 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 kterým se stanoví obecné 

zásady a požadavky potravinového práva, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

852/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 853/2004, které nahrazují některé 

dřívější vyhlášky např. vyhlášku č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej 

potravin a rozsah vybavení prodejny a další. 

 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech42 

Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, 

a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek v těchto 

obalech obsažených v souladu s právem Evropských společenství. Tento zákon stanoví práva 

                                                           
42 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech [online]. [cit. 2011-10-10]. Dostupné z: <http://sbirka.aspi.cz/>. 
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a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob a působnost správních úřadů při 

nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném 

odběru a při využití odpadu z obalů a stanoví poplatky a ochranná opatření, opatření k 

nápravě a pokuty. 

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví43 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 

a) práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory 

veřejného zdraví, 

b) soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc, 

c) úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska 

dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí. 

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon44 

tento zákon upravuje 

a) v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie právní vztahy vznikající při 

výkonu veřejné správy v oblasti dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie, 

b) některé další právní vztahy v oblasti celnictví. 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník45 

upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s 

podnikáním související, a zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství. Zákon je 

rozdělen na čtyři části, které jsou kromě obecných ustanovení věnovány zejména ustanovením 

týkajícím se obchodních společností a družstev, obchodním závazkovým vztahům, zejména 

různým druhům smluv a ujednání. 

Zákon č.  586/1992 Sb., o daních z příjmů46 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 

                                                           
43 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví [online]. [cit. 2011-10-10]. Dostupné z: 
<http://sbirka.aspi.cz/>. 
44 Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon [online]. [cit. 2011-10-10]. Dostupné z: <http://sbirka.aspi.cz/>. 
45 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník [online]. [cit. 2011-10-10]. Dostupné z: <http://sbirka.aspi.cz/>. 
46Zákon č.  586/1992 Sb., o daních z příjmů [online]. [cit. 2011-10-10]. Dostupné z: <http://sbirka.aspi.cz/>. 
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a) daň z příjmů fyzických osob, 

b) daň z příjmů právnických osob. 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty47 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje daň z přidané 

hodnoty. DPH se uplatňuje na zboží, nemovitosti a služby za podmínek stanovených tímto 

zákonem. 

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční48 

Předmětem daně silniční (dále jen "daň") jsou silniční motorová vozidla  a jejich 

přípojná vozidla  (dále jen "vozidla") registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li 

používána k podnikání  nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti  (dále jen "podnikání") 

nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí 

příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle 

zvláštního právního předpisu, bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou 

předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně 

k přepravě nákladů a registrovaná v České republice. 

 

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí49 

Tento zákon upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří 

a) daň z pozemků, 

b) daň ze staveb. 

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních50 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 

                                                           
47 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty [online]. [cit. 2011-10-10]. Dostupné z: 
<http://sbirka.aspi.cz/>. 
48 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční [online]. [cit. 2011-10-10]. Dostupné z: <http://sbirka.aspi.cz/>. 
49 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí [online]. [cit. 2011-10-10]. Dostupné z: <http://sbirka.aspi.cz/>. 
50Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních [online]. [cit. 2011-10-10]. Dostupné z: <http://sbirka.aspi.cz/>. 
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a) podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových 

výrobků spotřebními daněmi, 

b) způsob značení a prodeje tabákových výrobků a způsob značení některých 

minerálních olejů. 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů51 

Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství, mezinárodními smlouvami, 

kterými je Česká republika vázána, a k naplnění práva každého na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování 

osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných 

států. 

 

2.8 Právní forma společnosti 

V České republice mohou lidé podnikat dvěma způsoby: 

� jako fyzická osoba na základě živnostenského listu nebo koncese 

� jako právnická osoba 

Formu podnikání fyzických osob upravuje živnostenský zákoník (Zákon č. 455/1991 Sb.). 

Typy právních forem podnikání upravuje obchodní zákoník (Zákon č. 513/1991 Sb.) 

v druhé části: Obchodní společnosti a družstvo. 

Fyzická osoba může provozovat živnost: 

� ohlašovací na základě živnostenského listu, která se dále dělí na řemeslnou, vázanou a 

volnou 

� koncesovanou na základě koncese 

Právnická osoba je uměle vytvořený subjekt, který je zapsaný do obchodního rejstříku a 

podniká na území České republiky. V dnešní době je možné podnikat jedním z níže 

uvedených způsobů: 

� veřejná obchodní společnost (v.o.s.) 

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

� akciová společnost (a.s.) 
                                                           
51 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů [online]. [cit. 2011-10-10]. Dostupné z: 
<http://sbirka.aspi.cz/>. 
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� komanditní společnost (k.s.) 

� družstvo 

Výběr vhodné formy podnikání je jedním z nejdůležitějších aspektů, na které se musíme 

zaměřit ještě před začátkem podnikání. Pokud ji dobře vybereme, ušetříme si tím mnoho 

práce, času a nákladů na případnou změnu právní formy. Při této volbě musíme brát v potaz 

několik kritérií, jako jsou: 

� počet zakladatelů – zda budeme podnikat sami nebo nás bude více společníků 

� minimální velikost základního kapitálu - některé právní formy podnikání mají 

zákonem stanovenou minimální velikost základního kapitálu (tedy celková výše 

vkladů – peněžních i nepeněžních) 

� oprávnění k řízení - kdo společnost povede a bude ji zastupovat navenek. S tím souvisí 

i povinné vytváření orgánů společnosti, které je u některých forem předepsáno 

zákonem. 

� způsob a rozsah ručení - za závazky vzniklé podnikatelskou činností – ručení může být 

tzv. omezené (podnikatelé ručí jen do výše nesplacených vkladů) či neomezené (ručí 

veškerým svým majetkem) 

� administrativní náročnost - obtížnost založení a výdaje s tím spojené 

� finanční náročnost - především možnosti zvyšovat vlastní kapitál a mít přístup ke 

kapitálu cizímu (zejména bankovní úvěry). 

� daňové aspekty – musíme zvážit daňové zatížení firmy s ohledem na právní formu. 

� míra právní regulace - tedy požadavky na vedení účetnictví, povinnost auditu, 

zveřejňovací povinnost (povinnost zveřejňovat údaje z účetní závěrky v obchodním 

rejstříku mají subjekty zapsané do obchodního rejstříku), povinnost vytvářet rezervní 

fond a další. Největší míra právní regulace je u akciových společností, nejmenší u 

samostatných fyzických osob. 

Dále existuje řada dalších kritérií, které závisí na konkrétním druhu podnikání a každý 

podnikatel si musí zvážit, která další kritéria si vybere při tvorbě podnikatelského záměru. 
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3.  Analýza problému a sou časné situace 

3.1 PEST analýza 
 

3.1.1 Politicko-legislativní faktory 

Na fungování společnosti má podstatný vliv stabilita politicko-legislativního prostředí.  

3.1.1.1 Politické faktory 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky je složena z 200 poslanců a její funkční 

období je čtyřleté. U horní komory Parlamentu ČR - Senátu - je počet senátorů stanoven na 81 

a jejich funkční období je šestileté, při čemž každé, dva roky se obměňuje jedna třetina z nich 

- senátní volby se tak každé dva roky konají v jedné třetině volebních okrsků. Podívejme se 

tedy na současné rozložení sil v obou komorách parlamentu: 

 

Obrázek č. 3: Rozložení sil poslanecké sněmovny (Zdroj: www.i-novojicinsko.cz) 
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Obrázek č. 4: Rozložení sil v senátu (Zdroj: www.i-novojicinsko.cz) 

Specifikem současné vlády i vlád minulých je relativně slabý mandát, který prakticky 

znemožňuje přijetí významnějších reforem, což by mohlo mít z dlouhodobého hlediska 

negativní důsledky. Na druhou stranu existuje napříč politickým spektrem podpora malého a 

středního podnikání. 

I přes mnohé překážky a omezení můžeme o politické situaci v ČR hovořit jako o 

stabilní, což je jedna ze zásadních podmínek pro dlouhodobé fungování podniku. 

 

3.1.1.2 Legislativní faktory 

Internet jako moderní a velmi heterogenní médium nebyl dlouhou dobu nijak právně 

regulován. Až v poslední době se začaly objevovat některé legislativní normy vytvořené 

přímo pro něj: např. zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu jako prvek práva 

soukromého nebo zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jako prvek práva 

veřejného.  

Společnosti podnikající na internetu se musejí řídit stejnými zákonnými ustanoveními 

jako ostatní podnikatelské subjekty na trhu. Navíc je jejich zákazníkům poskytována větší 

míra ochrany, ať už jejich osobním údajům nebo zamezením sjednávání pro ně nevýhodných 

smluv. Při nakupování přes internet často využívá ustanovení o spotřebitelských smlouvách,52 

                                                           
52  § 52 – § 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
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které pokrývá smlouvy kupní, o dílo a další, pokud je na jedné straně dodavatel a na straně 

druhé spotřebitel, kde dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci 

své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a spotřebitel osoba, která při uzavírání a plnění 

smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Pokud ovšem 

smlouvu uzavírají oba subjekty v rámci své podnikatelské činnosti, pak se na ni dané 

ustanovení nevztahuje. Z výše zmíněných ustanovení vyplývají při uzavírání smlouvy 

na dálku především následující skutečnosti: 

� informace nutné k uzavření smlouvy53 musí být poskytnuty určitým a srozumitelným 
způsobem 

� dodavatel musí neprodleně potvrdit obdržení objednávky 

� spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí 
plnění 

Rozvoj počítačů a komunikačních sítí velmi usnadnil sběr a uchovávání dat. To lze 

konkrétně vidět např. u e-shopů, kdy jsou spotřebitelé při realizaci objednávky nuceni 

prozradit množství osobních údajů. Tuto problematiku legislativně ošetřuje zákon č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, který je základním právním 

předpisem pro úpravu ochrany osobních údajů. Osobní údaj je zákonem definován jako: 

„jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.“54 Dalším 

významným pojmem tohoto zákona je správce, tedy „každý subjekt, který určuje účel a 

prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.“ 55 Správce smí 

zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů, který musí být udělen písemně. 

Správce musí přestat dané údaje zpracovávat, pokud subjekt údajů vysloví nesouhlas. Dozor 

nad dodržováním tohoto zákona provádí Úřad pro ochranu osobních údajů a mj. jsou mu ti, 

kdo hodlají zpracovávat osobní údaje, povinni tuto skutečnost oznámit. 

Dalším hojně diskutovaným tématem je nevyžádaná elektronická pošta (tzv. spam), 

která je ošetřena v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a nad 

jeho dodržováním dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů (stejně jako nad dodržováním 

Zákona o ochraně osobních údajů). Je třeba podotknout, že v ČR může být za šíření 
                                                           
53  § 53 čl. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, tedy např. obchodní firma, kontaktní údaje, cena zboží, 

náklady na dodání, atd. 
54 §4 zákona č. 101/2000 Sb. 
55  §4 zákona č. 101/2000 Sb. 
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nevyžádaných obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků udělena pokuta až do 

výše 10 mil. Kč. 

 

3.1.2 Ekonomické faktory 

3.1.2.1 Hospodářský růst 

HDP České republiky v 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostlo o 2,8%, ve 2. čtvrtletí 2011 

meziročně vzrostlo o 2,2%. ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostlo o 1,2%. 

 

Hospodářský růst ČR Vývoj HDP (%) 

1. čtvrtletí 2011 2,8 

2. čtvrtletí 2011 2,2 

3. čtvrtletí 2011 1,2 

Tabulka č. 4: Vývoj HDP ČR v roce 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Graf č. 1: Vývoj HDP ČR v roce 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.1.2.2 Úroková míra 

Zamýšlený podnik nepředpokládá možnosti financování bankovním úvěrem, proto se 

ho vývoj úrokových měr přímo nedotýká. V současné době analytici nemají jednotný názor na 

trend vývoje úrokových měr pro následující období. 

3.1.2.3 Míra nezaměstnanosti  

V průběhu listopadu 2011 míra registrované nezaměstnanosti v Česku vzrostla oproti  

předchozímu měsíci o 0,1 p. b., a to na 8,0 %.  V  listopadu 2010 vykazovala míra  

nezaměstnanosti 8,6 %. Celkový počet uchazečů o zaměstnání v průběhu listopadu  

2011 dosáhl 476 404 osob. Podle posledních dostupných údajů byla míra  

nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v říjnu v ČR  

6,5 %, v EU27 9,8 %.  Nižší než v ČR byla pouze v Lucembursku (4,0 %) Rakousku  

(4,1 %), Nizozemsku (4,8 %) a Německu (5,2 %).  

3.1.2.4 Inflace  

Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen. 

Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace 

vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy 

poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou 

srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým 

reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který 

zastupují, na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské 

zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro 

domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči 

aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální 

péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby 

finanční). 
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Graf č. 2: Vývoj inflace v eurozóně a ČR (Dostupné na: www.ekonom.ihned.cz) 

 

Výše inflace v příštím roce bude ovlivněna řadou faktorů. Některé z těchto faktorů jsou 

již v tomto momentu v podstatě známé, a jejich dopad na inflaci lze tudíž relativně dobře 

kvantifikovat. U některých faktorů však v současnosti panuje značná nejistota ohledně jejich 

samotného výskytu, tak i dopadu na míru inflace v příštím roce. V naší prognóze míry inflace 

na příští rok rozdělujeme faktory ovlivňující inflaci na administrativní (včetně úprav 

nepřímých daní) a na ostatní. Právě působení těchto ostatních faktorů je obtížně 

predikovatelné. 

3.1.2.5 Měnový kurz  

Posilování české koruny vůči zahraničním měnám čím dál tím více českým 

spotřebitelům zvýhodňuje nákupy ze zahraničí. Kurz české koruny se od ledna 2000, kdy činil 

zhruba 36 Kč za Euro i USD, změnil k počátku roku 2012 na 25,80 Kč/EUR a 20,20 Kč/USD, 

což je znázorněno na následujícím grafu. 
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Vývoj kurzu české koruny 

 
Graf č. 3: Vývoj kurzu české koruny (Zdroj: www.kurzy.cz) 

Důsledkem posilující koruny je zlevňování zboží ze zahraničí a snižování zisků 

domácích výrobců. Totéž platí i naopak. 

 

3.1.3 Sociálně kulturní faktory 

Po úbytku populace koncem minulého desetiletí, který vyvrcholil v roce 2001 (celkový 

přírůstek -25591), nastal v posledních letech obrat. Jednak roste počet přistěhovalých a rodí se 

více dětí. V současné době můžeme sledovat fenomén „Husákových dětí'“. Populačně velmi 

silným ročníkům sedmdesátých let se rodí potomci. Tím se otevírá „miliardový byznys“ 

spojený (nejen) s prodejem služeb a zboží pro děti.  

Na druhou stranu ve složení obyvatelstva neustále přibývá obyvatel nad 65 let, kteří se v 

roce 2006 počtem poprvé vyrovnali skupině do 14 let – obě skupiny shodně dosáhly 14,4% 

populace, z čehož vidíme, že skupina dětí do 14 let má velmi nízký podíl. Zbytek 

obyvatelstva, tedy lidé v produktivním věku 15-64 let tvořil v roce 2006 71,2%. Podle 
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projekcí Českého statistického úřadu z roku 2003 vzroste podíl osob starších 65 let v roce 

2020 na 20% a v roce 2030 na 23%.56  

Ve stárnutí populace můžeme vidět značnou příležitost pro obchod, jelikož tento trh 

v současnosti není přesněji vymezen a obsazen. Dalším aktuálním jevem je odkládání 

manželství na pozdější věk, zvětšující se rozšíření nesezdaného partnerství a vzestup 

rozvodovosti. Tyto faktory přispívají ke změnám v preferencích spotřebitelů – např. životní 

styl tzv. singles (tedy nezadaných jedinců) vykazuje jiná specifika, konkrétně preference 

menších bytů, více peněz investovaných do zábavy, nakupování menších balení potravin a 

podobně. 

 

 
Graf č. 4: Vývoj počtu obyvatel v ČR (Zdroj:http://algin.cz/2011/04/pocet-obyvatel-v-cr-2011) 

3.1.3.1 Složení uživatelů internetu57 

Český statistický úřad provedl v roce 2007 výzkum využívání internetu. Podle tohoto 

výzkumu použilo 51% populace ČR ve věku 16 let a více někdy internet a 45% jsou uživateli 

                                                           
56  Český statistický úřad. Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2006 [online] 2011 [cit. 2011-12-11] 

Dostupné z: <www.czso.cz>. 
57  Data čerpána z výzkumu Český statistický úřad. Využívání informačních a komunikačních technologií v 

domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2007 [online] 2011 [cit. 2011-12-11] Dostupné z: <www.czso.cz>. 
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internetu (tedy použili internet alespoň jednou v posledních třech měsících). Dále 86% 

uživatelů internetu (což je 39% celkové populace) patří mezi pravidelné uživatele, kteří 

pracují s internetem alespoň jednou týdně, a 50% uživatelů internetu je on-line každý den. 

Dále z výzkumu vyplynulo, že obliba internetu klesá s rostoucím věkem a roste s rostoucí 

úrovní vzdělání – uživateli internetu je 82% mladých lidí ve věku 16–24 let a 80% 

vysokoškoláků. 

Součástí citovaného výzkumu bylo i téma nakupování přes internet, ze kterého můžeme 

vyčíst některé zajímavé skutečnosti. V posledním roce nakoupilo přes internet 15% populace 

ve věku 16+. Internetové nákupy jsou nejpopulárnější u vysokoškoláků – v posledním roce 

nakoupilo přes internet přes 33% této skupiny. 

  Věková struktura populace nakupující přes internet 

  2003 2004 2005 2006 2007 

16 - 24 let 27,1% 25,3% 19,2% 22,0% 20,9% 

25 - 34 let 35,5% 33,3% 34,9% 32,4% 32,6% 

35 - 44 let 20,1% 23,2% 27,8% 24,2% 23,1% 

45 - 54 let 13,6% 13,2% 12,6% 13,7% 14,4% 

55 - 64 let 3,0% 4,4% 5,0% 6,6% 7,4% 

65+ 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,5% 

Tabulka č. 5: Věková struktura populace nakupujících přes internet (Zdroj: www.czso.cz) 

 Z tabulky je patrné, že nejvíc nakupuje skupina 25-34 let (33%), které následují 

jednotlivci věku 35-44 let (25%) a nejmladší skupina 16-24 je až na třetím místě (20%). 

Nejstarší skupina má sice nejmenší podíl, ale její dynamika je největší. 

Významně se v poslední době mění složení nakupujících podle pohlaví – v roce 2004 

tvořili muži 67% všech nakupujících po internetu, o tři roky později už jen 58%. 

 

3.1.4 Technologické faktory 

Na začátek je vhodné se zamyslet, zda internetové společnosti využívají 

technologického potenciálu dostatečně. Nakupování „na dálku“ není nic nového, dlouho před 
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internetovými obchody existoval teleshopping a před ním zásilkový prodej. A on-line forma 

nákupu byla využívána už od 80. let ve francouzské síti Minitel, což byla hojně rozšířená 

komunikační síť provozována na speciálních terminálech přes telefonní linky a umožňovala 

koupi nejen zásilkového zboží, ale i jízdenek a letenek. E-business se z tohoto úhlu nejeví tak 

revolučním, spíše vylepšil či pozměnil už vyzkoušené postupy a dal zákazníkům do rukou 

daleko větší množství informací. V poslední době se často skloňují pojmy jako wiki, Web 2.0, 

blog, atd. Zjednodušeně řečeno je kladen velký důraz na interaktivitu internetu a proměnu 

pasivního konzumenta v aktivního přispěvatele. Tento trend můžeme v prostředí e-businessu 

vidět například v uživatelských recenzích výrobků. Firmy také začínají se zákazníky 

komunikovat méně formálně. Příkladem budiž blog zaměstnanců mBanky, kam píší své 

pracovní a mimopracovní zážitky, či představení vedoucích poboček Air bank, čímž se dle 

mého názoru snaží zdůraznit své deklarované postavení přátelské banky. mBank provozuje 

diskuzní fórum, kde mohou zákazníci řešit své problémy, a to nejen se zaměstnanci banky, ale 

i mezi sebou. Tak vzniká databáze znalostí a silná komunita přispěvovatelů. 

3.1.4.1 Web 2.0 

Jde o velmi vágní, leč čím dál tím populárnější termín, který např. Wikipedia definuje 

jako trend v používání world wide webu, který „směřuje k posilování kreativity, sdílení 

informací a hlavně spolupráci mezi uživateli.“58 Jedná se o pojetí internetu jako platformy, na 

níž funguje software. Již dnes můžeme v okně svého prohlížeče simultánně pracovat se svými 

kolegy na společném dokumentu (Google Docs), organizovat si svůj čas (Google Calendar), 

hovořit s přáteli (Meebo), sledovat video a TV (YouTube), plánovat cesty (mapy.cz) a 

provádět mnoho dalších činností, které byly dříve závislé na softwarovém vybavení počítače. 

Dalším specifikem Webu 2.0 je podíl uživatelů na tvorbě obsahu (Wikipedia), jejich 

sdružování se do komunit – ať už původně studentských, jako je miliardový projekt 

Facebook, nebo profesních, jako LinkedIn. Webové služby dneška se také často vyznačují 

přízviskem „beta“, kterým nechtějí dát najevo nedoladěnost služby, ale spíše její neustálý 

vývoj ve spolupráci s uživateli.  

A jaké jsou implikace principů Webu 2.0 pro e-business? Většina internetových 

obchodů jistou participaci zákazníků umožňuje – minimálně v diskuzi k produktům. Začínají 

                                                           
58 Wikipedia, the free encyclopedia. Web 2.0 [online] 2011 [cit. 2011-12-13] Dostupné z: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/web_2.0 >. 
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se objevovat i uživatelské recenze a fotografie zboží. Výhodou není jen hromadění informací 

o produktech a zákaznických zkušeností, ale i možný projev síťového efektu, kdy se bude 

kumulovat množství uživatelů, budou na stránkách obchodu trávit více času, e-shop se pro ně 

stane důležitým zdrojem informací a budou ho preferovat před konkurencí. Z tohoto titulu je 

možné aplikovat čtyři tipy pro zlepšení funkce webu: 

� Umožnit dostupnost odkudkoliv, např. pomocí RSS. 

� Implementovat zákaznické hodnocení a recenze a povolit všude komentáře. 

� Investovat do online videa. 

� Zaměřit se na oblasti mimo vlastní web - vyhledávače, blogy, atd. 

 

3.2 Porterův model konkurenčních sil 
 

3.2.1 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Mezi hlavní bariéry vstupu do odvětví řadíme následující: 

3.2.1.1 Vstupní náklady 

Náklady na založení internetového obchodu jsou relativně nízké – od desítek tisíc 

korun, a současně si nastíníme je v následujícím textu. 

Výdaje spojené se založením podnikatelského subjektu. Nejlevnější a nejjednodušší 

variantou je podnikání ve formě fyzické osoby. Vydání jednoho živnostenského listu 

(nejčastěji půjde o volnou živnost „Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny“) stojí 

1000 Kč. 

Vlastní internetový obchod. Samotná jednoduchá aplikace může vyjít i na desetitisíce 

korun, pro začínající podnikatele může být dostačující jeden z open source systémů (např. 

ZenCart, osCommerce), které jsou šířeny zdarma. Bude si však muset nejspíše zaplatit za jeho 

implementaci (řádově tisíce korun) a případné úpravy (grafická podoba, moduly pro navázání 

obchodu na účetní systém, atd.), které se pravděpodobně budou pohybovat mezi deseti a 

dvaceti tisíci Kč. Dále bude potřeba zaregistrovat si internetovou doménu a zajistit 
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webhosting pro aplikaci obchodu, což bude tři až pět tisíc korun ročně. Dohromady tedy cca 

25 000 Kč. 

Skladové zásoby. Podnikatel může zboží objednávat „just in time,“ tedy až v případě 

objednávky od zákazníka. Tím se sice zvyšují náklady na dopravu, na druhou stranu se tak 

minimalizuje kapitálová náročnost. Pokud si u dodavatelů nevyjedná delší dobu splatnosti, 

což je v případě nového odběratele bez minulosti a nulovým obratem pravděpodobné, bude i 

tak potřebovat finanční prostředky na okamžité zaplacení dodavatelům. Na druhou stranu 

může po zákaznících požadovat platbu předem, čímž by se tyto problémy částečně vyřešily. 

Budeme ale předpokládat, že bude nutný jistý „finanční polštář“ pro případné objednávky, 

který bude záviset na druhu a hodnotě prodávaného zboží, uvažujme o desítkách tisíc korun. 

Další majetek. Jedna z hlavních výhod internetového obchodu je možnost provozovat 

jej doslova z vlastního domova. Proto budeme předpokládat, že podnikatel bude využívat svůj 

majetek. Vlastní počítač, skladovací prostory ve vlastních prostorách, atd. Nebudeme zde 

uvažovat náklady obětované příležitosti. 

Je tedy zřejmé, že založení internetového obchodu můžeme zařídit už za několik desítek 

tisíc korun, což je určitě částka dostupná a bezpochyby menší než v případě pronájmu a 

vybavení kamenného obchodu. 

3.2.1.2 Důvěra a loajalita ke značce 

Vzhledem k vysokému podílu několika největších internetových prodejců na trhu a 

faktu, že ve srovnání s mnoha menšími konkurenty mají vyšší ceny a snadnému porovnání 

cen, můžeme odvozovat, že zákazníci se neřídí pouze cenami.  

Generální ředitel Electro World ČR Jiří Klíčník v rozhovoru zmiňuje, že dobrá cena a 

široký sortiment jsou dnes pro zákazníka samozřejmostí a spíše si všimne fundovanosti 

prodavače a dalších služeb. „Odpovědí na tento nový trend v maloobchodě je tedy snaha 

jednotlivých obchodů odlišit se právě v šíři a kvalitě nabízených služeb. Další snahou je být 

vždy o krok před konkurencí – nabídnout výrobek nebo službu o něco dříve 

než konkurence.“59 Z tohoto pohledu mají velké a zavedené internetové obchody konkurenční 

                                                           
59  WOLF, K. KLÍČNÍK, J.: Roste celý trh, nejen internetové obchody [online] 2011 [cit. 2011-12-13] Dostupné 

z: <www.lupa.cz/clanky >. 
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výhodu – mohou zákazníkovi nabídnout osobní odběry ve více lokalitách. Společnost Mironet 

například nabízí „Přednostní servis“, kdy svým zákazníkům poskytuje servis výměnou 

za nový kus, a průměrná doba reklamace jsou 4 dny, což je výrazně méně než zákonem 

stanovených 30 dnů.60  

Obecně můžeme říci, že historie daného elektronického podniku a jeho velikost (měřená 

např. obratem) jsou pro zákazníky silné argumenty pro nákup, ať už kvůli záruce, že nebudou 

podvedeni, nebo kvůli garanci poprodejních služeb. Zákazník přeci jen raději půjde vadné 

zboží reklamovat osobně a ocení kontakt s příslušným pracovníkem, než aby daný výrobek 

poslal poštou a byl několik týdnů v nejistotě. 

3.2.1.3 Náklady na změnu dodavatele 

U B2C trhů můžeme hovořit o minimálních nákladech na změnu dodavatele. Uživatel 

musí v novém obchodě pouze provést registraci osobních údajů a i ta u některých e-shopů 

odpadá. Ovládání a rozhraní je u většiny e-shopů velmi podobné, ale méně zdatní počítačoví 

uživatelé mohou mít problémy s orientací na webových stránkách, a proto zůstanou věrní 

internetovému obchodu, ve kterém se naučí orientovat. I proto je vhodné provádět změnu 

designu citlivě a opatrně, abychom nepřišli o věrné zákazníky. Musíme kalkulovat i s 

hodnotou času uživatele, který nebude chtít vyhledávat levnější obchod a zůstane u svého 

oblíbeného. Rozsah a jednoduchost používání webových služeb na srovnávání cen (např. 

zbozi.cz, heureka.cz) však tento čas minimalizují.  

3.2.1.4 Silný síťový efekt 

Předseda představenstva společnosti Internet Mall (provozovatele mall.cz) Ondřej Fryc 

v rozhovoru zdůrazňuje spolupráci zákazníků na tvorbě obsahu – v obchodech 

provozovaných společností Internet Mall mají její zákazníci možnost napsat recenzi zboží, 

které zde bylo zakoupeno. Na rozdíl od komentářů ke zboží, je zde jistota, že autor recenze 

danou věc vlastní. Jedná se o dobrovolnou aktivitu a tuto možnost zpětné vazby využívá přes 

10 procent zákazníků.61 Tato služba může být pro klienty velmi užitečná při rozhodování a 

posunuje web z pozice pouhého obchodu do pozice informačního zdroje. Je ovšem otázkou, 
                                                           
60  [online] 2011 [cit. 2011-12-15] Dostupné z: < http://plus.mironet.cz/promo-5>.  
61 KÖPPL, D. Klidně můžeme mít i třetinu trhu. [online] 2011 [cit. 2011-12-15] Dostupné z: < 

www.penize.cz/221185-daniel-koppl>. 
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nakolik tato služba povede k růstu tržeb. Fryc uvádí, že obchody Internet Mall mají konverzní 

poměr roven jednomu procentu, což znamená, že 99 návštěvníků e-shopů ze sta „cíleně 

vyhledávají informace o produktech“62 a pouze jeden ze sta uskuteční nákup. Proto je 

diskutabilní, zda podobné poskytované dodatečné služby vedou přímo k růstu tržeb, zákazník 

si může pouze zjistit informace a produkt následně koupit u konkurence, nicméně nemůžeme 

popřít růst návštěvnosti a tedy i růst povědomí o daném internetovém obchodu, který by se 

mohl v delším časovém období projevit i větším počtem objednávek. Navíc nedávný 

výzkum63 v USA na vzorku 500 on-line spotřebitelů ukázal, že 55% zákazníků se rozhoduje 

na základě uživatelských recenzí, což činí jejich databázi velmi hodnotnou. 

 

3.2.2 Konkurenční prostředí – rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Na úroveň rivality na trhu, která snižuje profitabilitu odvětví, mají vliv především 

následující faktory. 

3.2.2.1 Počet hráčů na trhu 

Na českém internetu můžeme najít velké množství e-shopů. V kategorii „Nakupování 

na internetu a on-line služby“ katalogu portálu Seznam.cz můžeme nalézt 31 752 položek k 6. 

1. 2012. Vzhledem k tomu, že jde o nejnavštěvovanější server českého internetu64 a 

společnosti se mohou zaregistrovat zdarma, můžeme předpokládat, že toto číslo bude 

do značné míry odpovídat realitě. Můžeme tedy říci, že na českém internetu funguje 

minimálně 30 000 elektronických obchodů. Počet internetových obchodů je vysoký také z 

toho důvodu, že provozovatelé internetových obchodů rozšiřují svou nabídku a otevírají nové 

e-shopy a tradiční prodejci začínají využívat internet jako doplňkový prodejní kanál. 

 Největší podíl tvoří prodejci textilu, oděvů a obuvi (3934), dále elektroniky, mobilů a 

počítačů (3751), potřeb pro bydlení (3451), potřeb pro sportovce (2264) a auto-moto a 

příslušenství (1900). Toto číslo je opravdu velké a tlačí na snižování cen. Malí obchodníci s 

                                                           
62 KÖPPL, D. Klidně můžeme mít i třetinu trhu. [online] 2011 [cit. 2011-12-15] Dostupné z: < 

www.penize.cz/221185-daniel-koppl>. 
63  KLAASSEN, A. Do home pages have a place in Web 2.0's future? [online] 2011 [cit. 2011-12-15] Dostupné 

z: <www.highbeam.com/doc >. 
64  Podle dat společnosti NetMonitor (http://online.netmonitor.cz/ola2.php). 
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horšími podmínkami od dodavatelů proto mohou mít problém se uživit. V poslední době 

proto můžeme sledovat počínající konsolidaci trhu.  

Dolejš ve svém článku „Nazrál čas k prodeji“ analyzuje český on-line trh s parfémy, 

kde můžeme nalézt 400 prodejců a jejich počty stále rostou. Přitom 70 % trhu ovládá 

5 největších firem. Společnost Vivantis s.r.o., která provozuje server parfemy.cz a má 

„t řicetiprocentní podíl na internetovém trhu s parfémy, při celkovém počtu 300-500 tisíc 

objednávek parfému ročně,“65 nedávno koupila obchod Parfum.cz za řádově milióny korun. 

Vzhledem k podílu největších firem na trhu se zdá, že můžeme očekávat další akvizice, 

předseda představenstva Vivantisu k tomu dodává, že se snaží nacházet odumírající e-shopy, 

případně jsou svými konkurenty přímo oslovováni. U obchodů s jinými komoditami také 

dochází ke koncentraci, Kasa.cz, s.r.o. vlastní společnost MEGAOBCHOD, s.r.o., která 

provozuje obchody MEGAOBCHOD.cz a Obchod.cz a společnosti Internet Mall, a.s. patří 

TVMALL, s.r.o. provozující AZElelektro.cz a Netretail, s.r.o. provozující Korunka.cz. 

 

3.2.2.2 Tempo růstu odvětví 

Nakupování přes internet zažilo v posledních letech obrovský boom, tak např. v roce 

2001 dosáhl obrat 1 mld. Kč, v roce 2005 dosáhl obrat 10 mld. Kč, v roce 2010 už to bylo 33 

mld. Kč a tento růstový trend stále pokračuje. Toto odvětví tedy roste dynamičtěji než většina 

ostatních. V následujícím grafu uvádím srovnání trhu v ČR s průměrem EU 

                                                           
65  DOLEJŠ, R. Nazrál čas k prodeji. Ekonom, 2008, roč. 52, č. 19, 26s. 
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Graf č. 5 Využití e-comerce v ČR (Dostupné na: http://i.iinfo.cz/images/104) 

Z uvedeného grafu je patrné, že v objednávání zboží a služeb přes internet jsme pod 

průměrem EU a zde lze očekávat další růst. Pod průměrem jsme ovšem i v přeshraničním 

obchodu přes internet, takže je možné předpokládat i zvýšenou konkurenci zahraničních 

obchodů do budoucna. Dle mého názoru však v případě přeshraničního obchodu půjde spíše o 

věci s vyšší pořizovací cenou, např. zájezdy, drahá elektronika apod. 

3.2.2.3 Zahraniční konkurenti 

Čeští internetoví obchodníci začínají vzhledem k intenzivní globalizaci a částečně 

vzhledem k vývoji směnného kurzu české koruny čelit konkurenci e-shopů ze zahraničí, 

především z USA. Existuje několik dalších důvodů, proč je zboží na americkém trhu levnější 

– liberálnější ekonomické prostředí, ze kterého např. vyplývají nižší daně, obrovský trh a tedy 

i větší výnosy z rozsahu a dále homogenní trh, ve kterém firmy nemusejí vynakládat výdaje 

na lokalizaci, překlady, atesty jako u jednotlivých států EU. Tyto faktory přispívají ke stavu, 

kdy je stejné zboží v USA i za méně než poloviční cenu v ČR. Na druhou stranu musí 

spotřebitel objednávající ze zahraničí počítat s uhrazením cla a DPH, což původní cenu 

zpravidla navýší o více než 20%, a nákladů na dopravu do ČR, což je v případě hmotnějšího 

zboží nezanedbatelná částka. Zákazník navíc musí kalkulovat s obtížnou vymahatelností 
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záruk, jednak je záruční doba v zahraničí kratší než dva roky, které jsou standardní v ČR (EU 

1 rok, USA půl roku), dále může být záruka regionálně omezená (např. jen na zemi prodeje). 

Navíc mnohé zahraniční e-shopy neumožňují zasílání do ciziny, ať už z logistických důvodů 

nebo z důvodů nucené exkluzivity pro daný trh dané výrobcem nebo dodavatelem. Tuto 

překážku ovšem dokázal trh eliminovat – vzniklo několik firem (viz zasilkovasluzba.com, 

shipito.com), které umožňují za daný poplatek nechat poslat zakoupené zboží na svou adresu 

v USA a následně zboží přepošlou do ČR a dále zprostředkují placení na cizích e-shopech 

přes český bankovní účet. 

3.2.2.4 Rozdíly mezi produkty 

Velké e-shopy nabízejí většinou stejné produkty. Ať už jde o elektroniku, oděvy nebo 

sportovní potřeby, vždy se primárně jedná o zboží stejných značek, které nakupují od malého 

počtu dodavatelů. Existují výjimky, například Vltava Stores, a.s. provozuje musickatalog.cz 

nabízející raritní hudební nahrávky, které jsou v jiných českých obchodech těžko k dostání. 

Ale tyto výjimky tvoří spíše okrajové trhy, mainstream v podobě nových modelů televizorů, 

mobilních telefonů či ledniček nalezneme všude stejný, což prodejce mj. nutí ke snižování 

cen. Dále bych zde chtěl zmínit ještě i malé e-shopy, které se zabývají prodejem neobvyklého 

zboží a které si jistě najdou své příznivce, jako je například ovocná školka pana Radima 

Peška, která provozuje internetový obchod stareodrudy.org, kde nabízí odrůdy ovocných 

stromků, které dnes již jinde seženete pouze obtížně. 

   

3.2.3 Smluvní síla odběratelů 

Na vyjednávací sílu odběratelů, nebo v našem případě konkrétněji zákazníků mají vliv 

následující faktory: 

3.2.3.1 Koncentrace zákazníků 

Vzhledem k charakteru maloobchodního trhu nedosahují jednotliví zákazníci výrazných 

objemů transakcí a nemají tedy velký podíl na tržbách obchodu. Zároveň nepozorujeme jejich 

výrazné sdružování, aby získali lepší vyjednávací pozici.  
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3.2.3.2 Velká průhlednost trhu 

Vzhledem k velmi podobné nabídce zboží u většiny hráčů na internetovém trhu není 

nutné fixovat se na jednoho dodavatele. Jak už bylo několikrát zmíněno, zákazníci mohou 

velmi jednoduše srovnávat ceny a jiné parametry nabídek e-shopů. Internetové obchody navíc 

vyjednávací sílu zákazníků často zvyšují tím, že jim umožňují kontaktovat zaměstnance 

daného e-shopu s informací o výhodnější ceně u konkurence. A ten se snaží nabídnout cenu 

na podobné úrovni (samozřejmě za udržení jisté minimální úrovně marže). 

3.2.3.3 Nízké náklady na změnu dodavatele a slabý síťový efekt 

Tato problematika byla rozebrána v rámci hrozby vstupu nových konkurentů, náklady 

na změnu dodavatele považujeme za velmi malé a síťový efekt se zatím u českých 

internetových obchodů neprojevuje nijak výrazně.  

3.2.4 Smluvní síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů je determinována faktory, z nichž nejvýraznější jsou: 

3.2.4.1 Koncentrace dodavatelů 

Dodavatelé v odvětví jsou různých velikostí, ti, co jsou menší, nabízejí velmi exklusivní 

zboží, pro které odbyt najdou, naopak větší zase mají více odběratelů, takže tlak na snižování 

cen není velký, na druhou stranu se svoje větší odběratele snaží zavázat různými cenovými 

akcemi, věrnostními programy a podobně. 

3.2.4.2 Diferencovanost dodavatelů 

Nabídka dodavatelů se velmi často překrývá, což odběratelům dává možnost volby. 

Výhodnější se však jeví stabilní a pevné dodavatelsko-odběratelské vztahy, jelikož cena zboží 

pro obchodníka se nejčastěji odvíjí od minulých objemů transakcí.  

3.2.4.3 Náklady na změnu dodavatele 

Tyto náklady jsou velmi nízké, protože obchodník má přístup do databází zboží všech 

dodavatelů a může tak jednoduše srovnávat ceny a objednávat co nejvýhodněji. 
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3.2.5 Hrozba substitutů 

Jak už bylo zmíněno, nedělají substituty internetovým obchodům velké problémy. Ty 

jednak mají velmi podobnou (leckdy identickou) nabídku zboží, za druhé mohou do svého 

portfolia relativně snadně zařadit i substitut k danému zboží. Problémem může být zavedení 

prodeje substitutu, který si žádá specificky nastavené podnikové procesy. 

Příležitosti Hrozby 

Růst trhu Silná konkurence 

Rostoucí obliba nákupů přes Internet Rychlý růst konkurentů 

Nové metody plateb Průhlednost trhu – snadné srovnání nabídek 

Rostoucí zahraniční trhy Měnová rizika 

Možnost proniknutí na zahraniční trhy Snadný vstup dalších konkurentů 

Změny v demografické struktuře Přesycenost zákazníků reklamními sděleními 

Možnost proniknutí na zahraniční trhy Nedůvěra části potencionálních zákazníků 

Rychlý vývoj přenosu a zobrazování dat 
Nemožnost zprostředkování všech vjemů 

prostřednictvím internetu Vývoj software v oblasti Internetového 

obchodu 

Nízké náklady na provoz Menší ochota utrácet vzhledem 

k celosvětové krizi Prostor pro inovce 

Tabulka č. 6 Shrnutí hlavních příležitostí a hrozeb (Zdroj: Vlastní zpracování)   

3.3 Analýza marketingového mixu firmy 

3.3.1 Produkt 

U pojmu produkt se v případě obchodů liší názory jednotlivých autorů marketingových 

publikací, co všechno pod tento pojem zahrnout - zda pouze službu, která umožňuje 

zákazníkům určité zboží zakoupit na pro něj příznivém místě, popřípadě další doplňkové 
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služby nebo zda sem zahrnout i zboží, které je výrobkem a vlastně tedy produktem jiné firmy. 

V této podkapitole se zmíním o obojím. 

Produkt jako zboží nabízené v obchodním a nákupním centru splňuje, jak již bylo 

uvedeno dříve, následující požadavky - Zboží nebude podléhat rychlé zkáze, zboží bude 

snadno skladovatelné, bude se jednat o spotřební zboží relativně často nakupované, půjde o 

zboží s nižší pořizovací cenou, nabízené zboží bude takové, u kterého zákazník nebude mít 

potřebu toto zboží před koupí zkoumat způsobem, který nelze přes Internet zprostředkovat, 

bude se jednat o zboží, které v běžných obchodech není příliš časté. Těmito požadavky je 

zajištěna zejména bezproblémová přeprava k zákazníkovi, minimalizace ztrát zkažením 

výrobku nebo projitím doby expirace, menší nároky na skladovací prostory, rychlá 

obrátkovost zboží a relativně stabilní obrat, rozumné množství finančních prostředků uložené 

v zásobách, bezproblémový prodej přes Internet, neobvyklost obchodu, relativně menší 

konkurence. 

Produkt jako služba zákazníkům – základem této služby je umožnit nákup zboží od 

různých výrobců na jednom místě a zajistit jim dopravu až domů. V tomto se jistě shoduje se 

všemi internetovými obchody. Rozdíl však může být v doplňkových službách, jako je 

odměňování uživatelů, provoz nevýdělečných součástí webu, grafická úprava apod. V tomto 

bodě se však již překrývá s propagací. 

3.3.2 Propagace 

Vzhledem k systému nákupního a zábavního centra, které je velmi pečlivě rozděleno na 

malé úseky, je možné, aby každý úsek zvolil propagaci blízkou právě skupině zákazníků, pro 

které určena. Klasická propagace nákupního a zábavního centra pomocí médií bude 

využívána pouze minimálně. Nejvíce firma bude vsázet na event marketing, odměňování 

uživatelů a též na systém webu, kde kromě prodeje produktů budou i stránky, které nebudou 

výdělečné, ale kde si návštěvníci budou mít možnost hrát hry, pročítat zprávy a podobně. 

Dalším bodem, který je třeba v propagaci zmínit je systém přiblížení informací o zboží 

zákazníkovi. Jedním z nabízeného zboží je například čaj. Čajů je mnoho druhů a proto u 

každé položky je nejen vyfoceno balení a detail lístků čaje, ale je zde nahráno i video, jak je 

čaj možné připravit a zhodnocení čaje odborníkem, přičemž nechybí ani podrobný popis ve 

formě psaného slova. Dále je zde možné ke zboží pokládat dotazy, na které firma garantuje 

odpověď v pracovních dnech nejpozději do 24 hodin. V tomto konkrétním případě tedy získá 
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zákazník o zboží více informací než například v klasickém supermarketu. Cílem propagace je, 

aby byla stejně neobvyklá jako celé nákupní a zábavní centrum. Do budoucna se pak dále 

počítá s rozšířením služeb například chat, možnost založení freemailu a další. Toto bude 

podrobněji popsáno v kapitole metody propagace. 

3.3.3 Cena 

Cena jednotlivých produktů je stanovena poměrně pečlivě a vychází z následujících 

zásad: 

� dolní hranici ceny tvoří celkové náklady na zboží – zejména tedy výrobní cena zboží 

a zisk pro výrobní podnik, dále distribuce, propagace a náklady na provoz obchodu, 

�  horní hranici ceny tvoří částka, kterou je zákazník ochoten za zboží zaplatit 

�  při stanovování ceny byla zohledněna nabídka konkurenčních obchodů.  

Ceny konkurence byly mapovány přes weby zabývající se porovnáváním cen stejných 

výrobků, např. heureka.cz , či zbozi.cz a dále též vytipováním největších konkurentů a 

prostudováním nabídek přímo na jejich webových stránkách.  

Při stanovování ceny byla zohledněna cena zboží, tak jak ji vnímá zákazník. Při 

stanovování této ceny bylo vycházeno z průzkumů trhu a to jak průzkumu trhu šetřením, tak 

průzkumu trhu experimentálního. Toto je pak popsáno v následujících kapitolách. Rozdíl 

mezi dolní hranicí ceny a skutečnou cenou za produkt je pak marže obchodníka. 

3.3.4 Distribuce 

Distribuce bude z převážné části svěřena do rukou logistických společností. Vezmeme-

li distribuci z pohledu zákazníka, v počáteční fázi bude mít zákazník na výběr ze dvou 

možností a to zaslání prostřednictvím České pošty nebo firmy PPL. Do budoucna se plánuje 

rozšíření nabídky na další společnosti např. UPS, TNT případně další. Po zaběhnutí obchodu 

je zde možnost vyjednávat s logistickými společnostmi o lepších podmínkách. S rostoucím 

množstvím distribuovaných výrobků je zde možnost ke zlepšení.  
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3.4 Průzkum trhu šetřením  
Při této metodě průzkumu trhu byly využity dotazníky, které byly rozděleny do několika 

kategorií.  

První kategorie byla navržena pro průzkum prostřednictvím sociální sítě Facebook.  

Vytvořil jsem si jednoduchý dotazník, abych se zaměřil na specifiku odpovědí, které 

mne zajímají. Celkem se jedná o 8 otázek, které jsou uzavřeného typu, tzn., že dotazovaný 

měl možnost pouze odpovídat ano nebo ne.  

 

Otázky uvedené v dotazníku: 

 

a) Máte zkušenosti s nákupem na internetu?  

b) Pokud ano, byl(a) jste s nákupem online spokojen? 

c) Máte rád(a) specializované obchody s bohatým výběrem určitého typu zboží? 

d) Dáváte přednost útulné úpravě stránek? (čaj – prostředí čajovny apod.)  

e) Uvítali byste nákup více druhů zboží na jednom místě?  

f) Zaujal(a) by Vás e-shop s nabídkou spotřebního zboží  jako je čaj, koření, káva, 

   čokoláda, léčivé byliny, rýže atd. ? 

g) Vyhovovaly by Vám nějaké doplňkové služby takovéhoto obchodu? (např.    

   prezentovat své nápady, recepty, chat, zpravodajství, hry..) 

h) Chtěli byste využít nějaké varianty finančních úspor? (např. na poštovném,  

   balném, věrnostních či uživatelských slevách...)   

 

 

Dotazník splnil svůj účel, na facebooku odpovědělo 375 dotázaných. Z nich zkušenosti 

s nákupem na  internetu mělo všech 375. Pouze dva lidé nebyli spokojeni. 312 dotázaných 

mají rádi specializované obchody. Všech 375 lidí dává přednost útulné úpravě stránek. 359 

dotázaných by rádo nakoupilo více druhů zboží na jednom místě. 318 lidí by si přálo obchod 

s uvedeným zbožím. 299 dotazovaných by si přálo doplňkové služby. 373 dotázaných by 

chtělo využít finančních úspor. 

V tomto dotazníku je velmi zajímavé sledovat odpovědi na otázky c), e), přičemž 

kladně na obě tyto otázky současně odpovědělo 306 dotazovaných. Na základě odpovědí na 

tyto 2 otázky, lze usuzovat, že myšlenka spočívající v tom, že nákupní centrum by mělo tvořit 
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větší množství specializovaných obchodů, přičemž všechny položky budou vkládány do 

jednoho nákupního koše a zasílány současně, by mohl být krok správným směrem. 

Druhá kategorie byla navržena pro dotazování přímé v terénu. Dotazování bylo 

zaměřeno spíše na mladší skupinu dotazovaných, proto místo bylo zvoleno poblíž vysokých 

škol. Na rozdíl od předchozího dotazníku byly použity i otázky otevřeného typu. 

Otázky uvedené v dotazníku: 

a) Jak často nakupujete na Internetu? (možnosti volby jsou velmi často,často,méně 

 často, zřídka, vůbec.   

b) Hodnotíte nákup online pozitivně? 

c) Je něco co Vám při nákupu na Internetu vadí nebo Vás odrazuje od nákupu touto 

 cestou? Uveďte co. 

d) Máte rád(a) specializované obchody s bohatým výběrem určitého typu zboží? 

e) Jak hodnotíte grafickou úpravu stránek e-shopů, které jste navštívil(a)? (hodnocení 

 1-5 1 nejlepší, 5 nejhorší) 

f) Je mezi nimi nějaký, který Vás svou grafikou zaujal? Uveďte jaký. 

g) Dáváte přednost nákupu více druhů zboží na jednom místě?  

h) Zaujal(a) by Vás e-shop s nabídkou spotřebního zboží  jako je čaj, koření, káva, 

   čokoláda, léčivé byliny, rýže atd. ? 

i) Jaké zboží přes Internet nakupujete nejčstěji? 

j) Vyhovovaly by Vám nějaké doplňkové služby takovéhoto obchodu? (např.    

   prezentovat své nápady, recepty, chat, zpravodajství, hry..) 

k) Chtěli byste využít nějaké varianty finančních úspor? (např. na poštovném,  

   balném, věrnostních či uživatelských slevách...)   

Touto formou odpovědělo 200 dotázaných. Nejvíce dotázaných uvedlo, že na Internetu 

nakupuje často a to 102 dotázaných. 18 dotázaných uvedlo, že na Internetu nakupuje dokonce 

velmi často, 51 dotázaných uvedlo, že na Internetu nakupuje méně často a zbytek zřídka. 

Žádný z dotazovaných neuvedl, že by na Internetu nenakupoval vůbec. 199 dotázaných 

hodnotilo nákup online pozitivně. 57 dotázaných uvedlo, že jim vadí mnohdy nedostačující 

popis či fotografie u výrobků. 44 dotázaných uvedlo, že jim chybí u některého typu zboží 

přímý kontakt s danou věcí. 3 dotázaní uvedli, že jim vadí možné potíže při reklamaci 

dražších výrobků. Zbytek dotazovaných neuvedl nic, co by je od nákupu na Internetu 
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odrazovalo. 124 dotázaných má rádo specializované obchody s bohatým výběrem určitého 

typu zboží. Grafickou úpravu e-shopů hodnotili dotazovaní průměrnou známkou 2,9. Nikdo 

z dotazovaných nebyl schopen uvést konkrétní e-shop, který by ho zaujal svou grafikou. 8 

dotazovaných uvedlo, že dobře propracovanou grafiku mají stránky nabízející možnost 

hazardních her. Nákupu více druhů zboží na jednom místě dává přednost 141 dotázaných. 124 

dotázaných by zaujal e-shop s popsanou nabídkou zboží. Nejčastěji nakupovaným zbožím je 

dle dotazníku jednoznačně elektronika, kterou nakupují dotázaní nejčastěji v 60 %, dále to 

pak byly knihy v 19% případů, oblečení v 11 % případů, letenky ve 3% případů, káva a čaj ve 

3 % případů, v 1 % případů doplňky stravy pro kulturistiku, zbylá 3 % dotázaných buď 

nebylo schopno uvést, nebo šlo o zboží, jehož množství bylo menší než 1 %. Doplňkové 

služby by vyhovovaly 191 dotázaným. 198 dotázaných by chtělo využít nějaké možnosti 

finanční úspory při nákupu. 

Zde bych chtěl upozornit na odpovědi na otázku f), kdy žádný z respondentů nebyl 

schopný udat žádný konkrétní obchod, který by jej zaujal po grafické stránce. Zde je tedy 

obrovský prostor pro zlepšování. V otázce c) dále 57 dotázaných uvádí, že je od nákupu na 

Internetu může odradit nedostatečný popis zboží což je 28,5 %. Opět je zde zajímavá 

kombinace odpovědí na otázky d), g), kdy na obě tyto otázky kladně odpovědělo 112 

dotázaných.  

Na základě těchto dotazníků se mi opětovně potvrzuje, jak je důležitý popis výrobku, 

grafická úprava stránek, a také že myšlenka spočívající v tom, že nákupní centrum by mělo 

tvořit větší množství specializovaných obchodů, přičemž všechny položky budou vkládány do 

jednoho nákupního koše a zasílány současně, by mohl být krok správným směrem. 

 

3.5 Průzkum trhu experimentální  
Tento průzkum lze rozdělit do 2 částí. V první části je účelem stanovit cenu výrobku a 

ve druhé hloubku trhu. Ač jsou experimentální průzkumy většinou finančně nákladné, metoda 

průzkumu, kterou jsem zvolil, má náklady téměř zanedbatelné. K tomuto průzkumu jsem 

využil služeb portálu Aukro.cz. Zde považuji za důležité upozornit na určité odlišnosti portálu 

Aukro.cz od mnou zamýšleného nákupního a zábavního centra. Portál Aukro.cz zde působí 

již delší dobu a má mnohem větší počet návštěvníků (2500000 uživatelů), než bude mít 
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zejména na počátku mnou zamýšlené nákupní a zábavní centrum. To, že přes portál Aukro.cz 

může prodávat různé zboží prakticky kdokoliv (i nepodnikající fyzická osoba a v podstatě i 

osoba smyšlená), vzbuzuje u některých typů výrobků (zejména potravin apod.) jistou 

nedůvěru spotřebitelů, kteří si nemohou být jisti skladováním, či dalšími skutečnostmi. 

Důvěra spotřebitelů pak vzrůstá u specializovaných prodejců, kteří jsou zapsáni v obchodním 

rejstříku. 

První část experimentu probíhala tak, že na internetovém portálu Aukro.cz, bylo 

vystaveno zboží k prodeji a to formou aukce, která začínala na ceně odpovídající nákladům na 

zboží. K těmto aukcím byla dána i možnost zakoupit zboží ihned a nečekat až na konec aukce. 

Této možnosti se na Aukru říká „Kup teď“. Cena pro zakoupení zboží ihned byla stanovena 

na cenu jen nepatrně nižší (jednotky korun), než nabízela konkurence právě na portálu 

Aukro.cz. 

Bylo prověřováno následující zboží: 

Rýže  

a. jasmínová rýže,  

b. rýže basmati,  

c. rýže na sushi. 

Čaje a to: japonský zelený čaj Gyokuro. Původně bylo zamýšleno otestovat více druhů 

čajů, ale na portálu Aukro.cz nebyly čaje, které by mohly být brány jako konkurence. Proto 

další čaj, Pai Mu Tan, byl na portálu Aukro testován jen na hloubku trhu. Položky, které 

budou nabízeny v nákupním centru jako je koření apod. nebyly testovány, jelikož jejich 

prodejní cena je velmi nízká a vzhledem k výši poštovného má prodej těchto položek smysl 

až ve větším množství, nebo současně s jiným zbožím.  
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Výsledky vývoje cen jsou v následujících grafech: 

 

Graf č. 6 Prodejní cena jasmínové rýže (Zdroj: vlastní zpracování) 

K vývoji cen jasmínové rýže je nutno zmínit ještě několik okolností, a to reakce 

konkurence na můj příchod na trh. Konkurence prodávající na Internetovém portálu Aukro.cz 

rýži ji prodávala za cenu „Kup teď“. Po prodání 7 balení rýže mnou, nastala reakce 

konkurence, při které došlo ke snížení ceny, na což jsem reagoval obdobným způsobem. Další 

okolností byla zpráva v televizi, kde bylo ukázáno skladování podobné rýže ze strany 

asijských obchodníků, které odporovalo základním hygienickým požadavkům. Po tomto 

došlo ke snížení poptávky a k dalšímu snížení ceny (17. – 18. prodaný kus). Ze strany 

konkurence v tomto bodě došlo pouze k symbolické úpravě ceny. Dá se usuzovat, že 

konkurence zřejmě nebude chtít jít pod hranici 440 Kč za desetikilogramové balení jasmínové 

rýže. Cena konkurence v grafu je cenou konkurenta, nabízející nejnižší cenu. 17 balení rýže 

bylo prodáno za cenu „Kup teď“, u 8 balení čekali zákazníci na skončení aukce.  Pořizovací 

cena v sobě zahrnuje nákupní cenu rýže včetně její dopravy do mého skladu. Dopravu ke 

kupujícímu (poštovné) si hradí kupující sám. Nákladem, který není v pořizovací ceně zahrnut, 

jsou poplatky portálu Aukro.cz. Cena tohoto druhu rýže tedy byla touto metodou stanovena 
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na 399 Kč, což je cena, která umožňuje dosáhnout dostatečného zisku a současně je zřejmé, 

že za tuto cenu ji zákazník koupí ke své spokojenosti. 

 

Graf č. 7 Prodejní cena basmati rýže (Zdroj: vlastní zpracování) 

U rýže basmati byl na portálu Aukro.cz pouze jediný konkurent. Poté co jsem prodal 7 

kusů balení této rýže, došlo ke snížení ceny tímto konkurentem. V této době došlo k tomu, že 

jedno balení rýže se neprodalo za cenu „Kup teď“, ale až po skončení aukce. Výše uvedené 

negativní zprávy v hlavním televizním zpravodajství se na ceně u tohoto výrobku neprojevily. 

Pořizovací cena v sobě zahrnuje nákupní cenu rýže včetně její dopravy do mého skladu. 

Dopravu ke kupujícímu (poštovné) si hradí kupující sám. Nákladem, který není v pořizovací 

ceně zahrnut, jsou poplatky portálu Aukro.cz. Cena tohoto druhu rýže tedy byla touto 

metodou stanovena na 490 Kč, což je cena, která umožňuje dosáhnout dobrého zisku při 

současné spokojenosti zákazníka s cenou. 
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Graf č. 8 Prodejní cena Sushi rýže (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

U rýže na sushi byl na portálu Aukro jediný konkurent, který ovšem prodával pouze 

pětikilové balení této rýže. Pro porovnání s mým produktem tedy byla cena konkurence 

dopočítaná. Konkurence na můj vstup na trh tentokrát vůbec nezareagovala. Za cenu 795 Kč 

(moje cena „Kup teď“) se rýže vůbec neprodala, zákazníci provedli pouze 1 až 2 příhozy a 

čekali na konec aukce. Z tohoto chování lze tedy usuzovat, že se jim cena za tuto rýži zdála 

příliš vysoká. Bylo proto přistoupeno k výraznému snížení ceny. Po tomto snížení ceny (od 

kusu 3), již zákazníci na konec aukce nečekali a nakupovali ji za cenu „Kup teď“. Cena této 

rýže byla tedy touto metodou stanovena na 499 Kč, což je cena, která umožňuje dosáhnout 

dobrého zisku při současné spokojenosti zákazníka s cenou. Pořizovací cena v sobě zahrnuje 

nákupní cenu rýže včetně její dopravy do mého skladu. Dopravu ke kupujícímu (poštovné) si 

hradí kupující sám. Nákladem, který není v pořizovací ceně zahrnut, jsou poplatky portálu 

Aukro.cz.  
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Graf č. 9 Prodejní cena čaje Gyokuro (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Na Aukru se našel pouze jediný konkurent čaje Gyokuro. Jednalo se o polského 

obchodníka, který má v Polsku i kamenný obchod. Tento konkurent na můj vstup na trh 

vůbec nezareagoval. Zvolená cena je i nižší než v dalších internetových obchodech, kde se čaj 

této kvality prodává v ceně kolem 400 Kč. Cenu tohoto čaje jsem stanovil na 340 Kč, což je 

cena, která umožňuje dosáhnout dobrého zisku při současné spokojenosti zákazníka s cenou. 

Pořizovací cena v sobě zahrnuje nákupní cenu rýže včetně její dopravy do mého skladu. 

Dopravu ke kupujícímu (poštovné) si hradí kupující sám. Nákladem, který není v pořizovací 

ceně zahrnut, jsou poplatky portálu Aukro.cz. 

Ve druhé fázi bylo na dobu 7 dnů vystaveno vždy 100 balení daného výrobku a to za 

cenu stanovenou v první fázi. Tímto způsobem byl zjišťován reálný zájem o toto zboží. Tento 

test probíhal 20 týdnů. Výsledky prodeje výrobků jsou v následujících grafech: 
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Graf č. 10 Počet prodaných kusů jasmínové rýže (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

U grafu vztahující se k jasmínové rýži je třeba podotknout, že průzkum „hloubky trhu“ 

byl prováděn až po zveřejnění výše uvedených negativních zpráv v hlavním televizním 

zpravodajství. 

 

Graf č. 11 Počet prodaných kusů Basmati rýže (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf č. 12 Počet prodaných kusů Sushi rýže (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Graf č. 13 Počet prodaných kusů čaje Gyokuro (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf č. 14 Počet prodaných kusů čaje Pai Mu Tan (Zdroj: vlastní zpracování) 

Výzkum tedy potvrdil dostatečný zájem o zkoumané výrobky, avšak pokud by prodej 

zůstal pouze na této úrovni, byla by návratnost investice příliš dlouhá. Z tohoto důvodu bylo 

ještě provedeno oslovení restaurací za účelem zjištění možnosti dodávky rýže a koření do 

těchto provozů. Z dvaceti oslovených provozoven bylo 5 ochotno tuto rýži odebírat. Jednalo 

se o restaurace spíše okrajových částí města a též vesnické restaurace. Jejich odběr rýže dle 

jejich odhadů bude v průměru kolem 180 kg rýže za měsíc. Při jednání s těmito provozovnami 

bylo nutno však zohlednit některé individuální požadavky. I přes to se tyto zakázky jeví jako 

velice lukrativní. 

 

3.6 SWOT analýza 
V této kapitole si shrneme získané poznatky pomocí SWOT analýzy. Každému faktoru 

je přiřazeno číslo ze škály od 1 do 10, kde větší číslo znamená silnější vliv daného faktoru na 

podnik. Provedení SW analýzy je v tomto případě trochu spornější, protože daná firma teprve 

má vzniknout. 
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SW analýza 

3.4.1 Silné stránky 
Bodové 

hodnocení 
3.4.2 Slabé stránky 

Bodové 

hodnocení 

Výjimečný a nezaměnitelný 
design webových stránek 

8 

Nevybudovaná pozice na trhu 9 Obsah stránek  8 

Široké metody plateb a dodání  7 

Doplňkové služby  7 

Chybějící tradice 8 

Vlastní financování  6 

Specifické druhy zboží  5 

Jasná strategie 5 

Nízké náklady 5 

Tabulka č. 7: SW analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 
 

OT analýza 

3.4.3 Příležitosti Bodové hodnocení 3.4.4 Hrozby 
Bodové 

hodnocení 

Růst tuzemského B2C trhu 9 
  

Silná konkurence  
9 

Zvětšující se obliba nákupů po internetu  7 

Nové metody plateb  7 
Rychlý růst 
konkurentů  

8 

Rychle rostoucí zahraniční B2C trhy  7 

Transparentní 
prostředí – zákazníci 

mohou jednoduše 
porovnávat nabídky  

8 

Možnosti financování cizím kapitálem  6 Měnová rizika  7 

Změny v demografické struktuře  4 

Přesycenost 
zákazníků 

reklamními 
sděleními  

6 

Tabulka č. 8: OT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.7 Stanovení hlavní cílové skupiny zákazníků 
Obchodní nákupní a zábavní centrum chce svou nabídkou oslovit všechny, kteří mají 

přístup k Internetu a aktivně jej využívají. Zároveň však půjde spíše o zákazníky 

upřednostňující kvalitu za rozumnou cenu. Díky rozdělení obchodu do malých sekcí (jak je 

podrobněji popsáno dále) může každá sekce oslovovat jiné zákazníky.   

Vzhledem k tomu, že jedna z prvních otevřených sekcí bude prodej čaje, podívejme se 

na stanovení hlavní cílové skupiny zákazníků u této sekce. V první řadě je třeba si uvědomit, 

že lidé, kteří nakupují čaje domů, nejsou titíž lidé, které vídáme sedat v čajovnách. Lidé, kteří 

chodí do čajoven, sem totiž chodí hlavně kvůli prostředí, čaj je většinou až na druhém místě. 

Zřejmé je to třeba i z tohoto internetového fóra: http://forum.tea-

earth.net/viewtopic.php?t=307&p=13108. Proto je třeba se zaměřit jiným směrem, třeba na 

lidi cvičící tradiční bojová umění nebo na lidi zajímající se o zdraví. Právě u těchto lidí 

předpokládám, že budou tvořit hlavní cílovou skupinu zákazníků této sekce. 

U další sekce rýže bude cílová skupina zákazníků mnohem širší. Zákazníkem může být 

každý, kdo alespoň občas vaří rýži. Ovšem hlavní pozornost při propagaci bude věnována u 

této sekce restauracím. U restaurací je možnost trvalého odběru většího množství rýže a to 

právě ve větších baleních. 

Situace u koření bude podobná. Koření se sice nemusí nutně používat pouze do jídel, 

ale například i do nápojů, jako je svařené víno nebo čaj, i přesto hlavní pozornost při 

propagaci bude patřit restauracím. S netradičním kořením lze vytvářet zajímavé chuťové 

kreace a vytvořit třeba i odlišnost restaurace. 

Postupným otevíráním dalších sekcí je možno oslovovat další nové potencionální 

zákazníky. Limitujícím faktorem tedy bude aktivní používání Internetu. Potencionální 

zákazník bude hledat výhodnou cenu, ale současně bude požadovat i rozumnou kvalitu. 

3.8 Srovnání konkurenčních nabídek na tvorbu webu 
Ke srovnání nabídek byly vybrány společnosti, které mají dobré reference. O nabídku 

byly požádány následující společnosti: 

Společnost Shoptet - internetové stránky http://www.shoptet.cz, tato společnost kromě 

řešení technické podpory nabízí i částečnou podporu marketingovou. Obchod lze propojit se 
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skladovým či účetním programem, popřípadě dalšími. Společnost umožňuje design stránek na 

míru. Současně jsou i poskytovatelé prostoru na serveru, takže pro aplikaci e-shopu provedou 

všechna potřebná nastavení automaticky. Jejich služby využívají i podnikatelské kapacity 

jako například Tomio Okamura. Platby za naprogramování obchodu lze zaplatit přímo, 

takzvanou koupí licence, nebo platit za obchod měsíční pronájem služby. Stejně to platí pro 

doplňkové služby. Společnost má velké množství služeb, ze kterých lze poskládat balík na 

míru. Možnost přidávání aplikací a přechodu mezi množstvím nabídek. 

Společnost Abri  – internetové stránky http://www.abridesign.cz, tato společnost nabízí 

služby, které zasahují jak do návrhů a analýz problémů, tak i do samotné realizace a provozu 

webových stránek.  Firma též nabízí částečnou marketingovou podporu a má poměrně velké 

množství referencí. Výhodou je že nemá balíky služeb, ale zákazník platí pouze za služby, 

které opravdu požaduje. 

Společnost Shopsys – internetové stránky http://www.shopsys.cz, tato společnost 

kromě řešení technické podpory nabízí i částečnou podporu marketingovou. Obchod lze 

propojit s dalšími aplikacemi. Společnost umožňuje design stránek na míru. Současně jsou i 

poskytovatelé prostoru na serveru, takže pro aplikaci e-shopu provedou všechna potřebná 

nastavení automaticky. Mají poměrně velké množství referencí. Lehkou nevýhodou je, že 

společnost nabízí pouze 2 balíky služeb. Z levnější služby je možnost přejít na dražší. 

Všem výše zmíněným firmám byla zaslána žádost o provedení kalkulace na vytvoření 

internetového obchodu. V žádosti bylo specifikováno, jak má internetový obchod vypadat a 

jaké služby budou požadovány. Vzhledem k tomu, že tyto požadavky vyplývají z kapitoly 

„Systém webu“, která je rozepsána dále, uvedu zde jen stručný přehled. Po firmě, která e-shop 

bude realizovat, bylo požadováno: 

� Individuální grafika stránek dle návrhu klienta 

� Registrace návštěvníků stránek a možnost s těmito registry dále pracovat 

� Možnost nastavovat individuální ceny pro odběratele 

� Přehledné administrátorské rozhraní 

� Podpora tisíce produktů 

� Paypal, platební karty 
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� Spravování všech sekcí z jednoho administrativního menu a to i v případě že jsou 

stránky umístěny pod jinou doménou. 

� Filtry zboží dle výrobců 

� Porovnávání výrobků mezi sebou 

� Hodnocení výrobků zákazníky  

� Podpora videoukázek u výrobků 

� Ochrana proti spamu 

� Kniha přání a stížností 

� Možnost editace nákupu až do doby fyzického převzetí objednávky (pro 

registrované) 

� Technická podpora a možnost dodělávání nových funkcí za provozu dle našeho 

přání (srovnání zboží, další jazyk) 

� SEO optimalizace 

� Marketingová podpora 

� Jeden nákupní košík pro všechny sekce 

� Automatické dopočítávání cen dopravného 

� Individuální nastavení 20-ti nejoblíbenějších produktů u každého zákazníka 

Po obdržení nabídek od výše uvedených společností, byly tyto nabídky pečlivě 

porovnány. Společnost Shoptet a Abri přišli s velmi podobnou cenovou nabídkou. Nabídka 

společnosti Shopsys byla výrazně dražší, přičemž neobsahovala oproti dalším srovnávaným 

konkurentům žádné výraznější klady. Společnost Shopsys byla tedy vyřazena z výběru jako 

první.  

Společnost Shoptet nabídla oproti společnosti ABRI nepatrně levnější řešení (řádově 

stovky korun). Při dalších jednáních však společnost Abri projevila více kreativity a i ochoty 

k řešení programů, určených pro práci s registry zákazníků. Proto byla společnost Abri 

vybrána jako vítěz. Její cenová nabídka je součástí příloh. 

3.9 Volba právní formy společnosti 
Při rozhodování o právní formě společnosti je nutno brát v potaz výhody a nevýhody 

jednotlivých forem podnikání, a jelikož je předpoklad, že ve firmě bude několik společníků, 

tím pádem provozování živnosti nepřipadalo v úvahu. 
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U veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti ručí zakladatelé za závazky 

veškerým svým majetkem. Vzhledem k majetkovým poměrům společníků se mi Tyto formy 

nejeví jako nejvhodnější, proto byly pro vznik nové společnosti zavrženy. U akciové 

společnosti je zase nutný velký základní kapitál min. kapitál 2 miliony a též je zde nutná větší 

administrativa. I přes nesporné výhody výše zmíněných právních forem společností byla jako 

nejvhodnější pro začínající podnikatele v tomto typu podnikání za daných podmínek 

vyhodnocena společnost s ručením omezeným. 

Postavení společnosti s ručením omezeným upravují § 105 – 153 písm. e) obchodního 

zákoníku. Společnost s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen 

vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti do výše svých nesplacených 

vkladů, a to podle zápisu do obchodního rejstříku. Společnost s ručením omezeným může být 

založena jednou osobou – ať už fyzickou nebo právnickou. Společnost může mít nejvýše 

padesát společníků. Výše základního kapitálu je min. 200 tisíc. Musí se vytvářet rezervní 

fond. Nejvyšší orgán společnosti je valná hromada a statutárním orgánem jsou jednatelé, 

kterým náleží obchodní vedení společnosti. 

Výhody: 

� společníci mají omezené ručení (ručí jen do výše nesplacených vkladů), 

� pro jednatele platí zákaz konkurence, který však lze rozšířit i na   

 společníky společenskou smlouvou, 

� není nutný souhlas všech společníků pro přijetí většiny rozhodnutí, 

� vyplacené podíly na zisku společníkům (fyzickým osobám) nepodléhají 

pojistnému sociálního pojištění, 

� polovinu daně sražené z vyplácených podílů na zisku lze uplatnit jako slevu na 

dani společnosti. 

Nevýhody: 

� nutný počáteční kapitál (vklady), 

� zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob a vyplacené podíly 

na zisku společníkům jsou dále zdaněny srážkovou daní (tzv. dvojité zdanění) - 

viz §36 zákona o daních z příjmů, 

� administrativně náročnější založení a chod společnosti – nutné svolávání valné 

 hromady, zápisy z valných hromad, nutné vedení účetnictví 
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4.  Vlastní návrhy řešení, p řínos návrh ů řešení 

4.1 Založení s.r.o. 
K tomu, aby bylo možné vstoupit na trh, je nezbytné založení společnosti. V předchozí 

kapitole bylo vyhodnoceno pro nově vznikající společnost jako nejvýhodnější právní forma 

s.r.o.  Dále se tedy zaměřím na to, co je k založení společnosti s ručením omezeným 

zapotřebí. 

§ 57 Obchodního zákoníku stanoví, že obchodní společnost se zakládá společenskou 

smlouvou podepsanou všemi zakladateli, nevyplývá-li z jiných ustanovení občanského 

zákoníku něco jiného. Pro společenskou smlouvu společnosti s ručením omezeným zákon 

stanovuje obligatorní formu notářského zápisu. Pakliže bude mít daná s.r.o. pouze jediného 

společníka (ať jím bude fyzická osoba či právnická osoba), nazývá se tento dokument 

zakladatelskou listinou, avšak veškeré jeho nezbytné náležitosti jsou se společenskou 

smlouvou zcela identické. 

Nezbytnými náležitostmi společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jsou: 

� Obchodní jméno 

� Sídlo 

� Určení společníků a uvedení jejich sídla, resp. trvalého bydliště 

� Předmět podnikání 

� Výše základního jmění a výše vkladů jednotlivých společníků 

� Jména a bydliště prvních jednatelů a způsob, jakým jednají 

� Jména a bydliště členů dozorčí rady (pokud se zřizuje) 

Druhým krokem je složení vkladů. Způsob složení vkladů stanoví podle § 60 

obchodního zákoníku společenská smlouva nebo zakladatelská listina. Nejčastěji se volí 

složení vkladů na bankovní účet, který se nově založí na jméno správce vkladů. Banka, u níž 

je účet zřízen, na požádání vydá potvrzení o složení vkladů a jejich výši. K vydání tohoto 

potvrzení vyžaduje banka předložení společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. 

Potvrzení je třeba při podání návrhu na zápis do Obchodního rejstříku. Stejně jako fyzická 

osoba musí i právnická osoba mít živnostenské oprávnění (koncesi) pro své podnikání, 

pakliže se nechce dostat do rozporu se zákonem. Ohlášení živnosti provádí právnická osoba 

na místně příslušném živnostenském úřadě, tím je zpravidla živnostenský odbor na městském 

úřadě. Závazné náležitosti ohlášení jsou určeny v § 45 Živnostenského zákona. 
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Mezi nutné přílohy patří podle § 46 Živnostenského zákona zejména: 

� Výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce 

� Doklad o zaplacení správního poplatku 1 000 Kč za každou ohlašovanou živnost 

� Doklady o odborné způsobilosti požadované u řemeslných a vázaných živností 

� Čestné prohlášení odpovědného zástupce 

� Doklady, které prokazují případné provozování živnosti průmyslovým způsobem 

� Doklad o tom, že právnická osoba byla založena, nebo je zřízena 

Dále musíme podat žádost o zápis do Obchodního rejstříku, který se podává u 

rejstříkového soudu, a to ve lhůtě 90 dnů od založení společnosti, přičemž jej podepisují 

všichni jednatelé. Podpisy musí být úředně ověřeny. 

Jako povinné přílohy se k návrhu na zápis přikládají: 

� Společenská smlouva nebo zakladatelská listina 

� Oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy apod.) 

� Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k 

prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo 

� Dokument o splnění vkladové povinnosti 

� Výpis z Rejstříku trestů pro jednatele ne starší 3 měsíců 

� Čestné prohlášení jednatelů, že jsou plně způsobilí k právním úkonům 

� Čestné prohlášení jednatelů, že splňují podmínky provozování živnosti podle § 6 

Živnostenského zákona 

� Čestné prohlášení jednatelů, že splňují podmínky podle § 38l obchodního zákoníku 

Dnem, kdy je s.r.o. zapsána do Obchodního rejstříku, zároveň vzniká a stává se tak 

právnickou osobou se způsobilostí k právním úkonům. V mezidobí mezi založením 

společnosti a jejím vznikem má způsobilost k právním úkonům pouze tehdy, pokud později v 

souladu se zákonem vznikne. Dále do 8 dnů od vzniku společnosti je ta povinna se 

zaregistrovat na správě sociálního zabezpečení za účelem platby pojistného na sociální, 

důchodové a nemocenské pojištění. Tatáž povinnost vzniká nově vzniklé s.r.o. vůči zdravotní 

pojišťovně. Do 30 dnů od vzniku se musí nově vzniklá společnost zaregistrovat také na 

Finančním úřadu. Společnost bude zaregistrována pod obchodním jménem Virtuální svět. 
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4.2 Systém webu 
Virtuální nákupní a zábavní centrum Virtuální svět je centrum zahrnující velké množství 

specializovaných obchodů. Tyto specializované obchody mají sortiment úzký, do hloubky. 

Také mají vysokou úroveň poskytovaných služeb. Ovšem díky tomu, že využívají společných 

logistických a marketingových prvků umožňují poskytnout zákazníkovi cenu srovnatelnou 

s prodejnami se smíšeným zbožím.  

Po načtení základní stránky dostane její návštěvník na výběr, zda chce vstoupit jako 

registrovaný zákazník nebo zákazník bez registrace či se chce zdarma zaregistrovat.  

Při vstupu bez registrace bude zákazníkovi nabídnuta základní cena za výrobek. Po 

nákupu je mu nabídnuta možnost volby platby a dopravy. Se zákazníkem bude snaha vést 

dále komunikaci, zejména zjistit názor na spokojenost se zbožím a jeho dodáním, bude mu 

nabídnuta registrace do nákupního a zábavního centra. 

Při vstupu s registrací bude již zákazníkovi rovnou nabídnuta určitá sleva, což je možné 

díky softwaru, který umožňuje každému zákazníkovi zobrazit jinou cenu výrobku. 

Registrovaný zákazník bude moci využívat i dalších slev, z nichž nejdůležitější jsou slevy při 

větším množství odběru a slevy za doporučení jiným zákazníkům. Všechny tyto slevy se 

budou odvíjet od výše obratu, který zákazník učiní a od obratu jím získaných klientů. Další 

výhodou registrovaného zákazníka bude možnost nastavení nejoblíbenějších výrobků na 

hlavní stránku, automatické předvyplnění dodacích údajů na objednávku a možnost editace 

obsahu nákupního košíku až do doby, než dojde k faktickému převzetí této objednávky nebo 

realizaci platby. 

Kromě vstupu na hlavní stránku je samozřejmě též umožněno zákazníkům vstupovat do 

jednotlivých obchodů přímo. Zde je opět výběr, zda vstoupit s registrací nebo bez ní. Dále se 

dá vstoupit i na zábavné stránky s hrami či stránky se zpravodajstvím. Pro lepší pochopení 

zde uvádím obrázek, jak by takové nákupní a zábavní centrum mohlo vypadat v kamenné 

formě.  Jak je z tohoto obrázku patrné je zde pouze jedna pokladna, společná pro všechny 

obchody, dále je zde výtah, kterým se dá vyjet do zábavní sekce. 
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Obrázek č. 5 Schéma nákupního a zábavního centra Virtuální svět (Zdroj vlastní zpracování) 

Dalším aspektem je, že registrovaní zákazníci se mohou podílet na tvorbě tohoto webu např. 
tak, že sem umístí recepty, týkající se daného obchodu. Další možností je psát recenze 
nakoupeného zboží a kniha přání a stížností. Rozdělení nákupního a zábavního centra na 
jednotlivé obchůdky má tu výhodu, že jednotlivé obchody mohou být řešeny odlišně 
designově, i když ovládací prvky zůstanou na stejném místě. Dalším aspektem, na který bude 
kladen důraz jsou důkladné fotografie provedené ze všech stran s důkladným popisem, 
v některých případech i videa. Zákazníci budou mít také možnost komunikovat s odborníky 
v daném obchodě. 

4.3 Volba produktů 
Základním zdrojem příjmů společnosti bude zisk z prodeje zboží. Pro počátek své 

obchodní činnosti chce společnost obchodovat se zbožím, které bude splňovat následující 

podmínky: 

� Zboží nebude podléhat rychlé zkáze 

� Zboží bude snadno skladovatelné 

� Bude se jednat o spotřební zboží relativně často nakupované (rychlý obrat) 

� Půjde o zboží s nižší pořizovací cenou (do 1000 Kč za kus) 
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� Nabízené zboží bude takové, u kterého zákazník nebude mít potřebu toto zboží před 

koupí zkoumat způsobem, který nelze přes Internet zprostředkovat 

� Bude se jednat o zboží, které v běžných obchodech není příliš časté a je zde menší 

konkurenční boj 

Na základě těchto parametrů se tedy společníci firmy rozhodli pro prodej následujícího 

zboží, které by se mělo na stránkách obchodního a zábavního centra objevovat v průběhu 

roku 2012: 

� Čaje 

� Koření 

� Rýže 

� Byliny 

� Káva 

� Čokoláda 

� Včelí produkty 

Kromě stránek zabývajících se prodejem těchto produktů chce společnost spustit i 

nevýdělečné stránky se zpravodajstvím a hrami, které budou sloužit ke zvýšení 

povědomosti o společnosti. Výše uvedený seznam zboží není v žádném případě konečný, 

firma jej chce nadále rozšiřovat. 

 

 

4.4 Stanovení ceny produktů a metody plateb 
4.4.1 Stanovení ceny zboží 

Základní cena zboží bude stanovována na základě výzkumů, jak již bylo uvedeno dříve, 

a dále bude též zohledněna cena konkurence. Jelikož systém webu umožňuje pracovat 

s registry uživatelů a zobrazovat jim individuální ceny, bude s cenami dále pracováno a budou 
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používány jako motivační nástroj k zaregistrování, nákupu i propagaci nákupního a zábavního 

centra. 

4.4.2 Metody plateb 

Pokud si zákazník zboží v elektronickém obchodě objedná, musí za něj samozřejmě 

také zaplatit. Způsob platby je většinou svázán ruku v ruce se způsobem doručení.  

4.4.2.1 Platba hotově – osobní odběr  

Platba hotově je první ze způsobů, kterým může zákazník za zboží zaplatit. Tento 

způsob lze praktikovat pouze u osobního odběru zboží na přímo ve skladě společnosti. Tato 

možnost však bude nabízena pouze ve velmi omezeném čase (předpoklad 1 den v týdnu cca 2 

hodiny), pro větší zákazníky bude možnost této služby po předchozí telefonické domluvě. 

Tento způsob odběru nebude ze strany firmy zejména z personálních důvodů příliš 

preferován. 

4.4.2.2 Platba dobírkou  

Platba dobírkou v ČR zatím stále zůstává nejčastějším způsobem platby za zboží 

nakoupené přes elektronické obchody. To znamená, že zákazník zaplatí za zboží až při jeho 

převzetí od doručovací služby a to včetně poštovného a dalších poplatků. Peníze pak 

převezme doručovací společnost a ta na základě domluvy s odesílající firmou převede peníze 

na její účet. 

 

4.4.2.3 Platba kartou  

Dalším z možných způsobů platby je pak platba kartou. Pokud má zákazník u své banky 

aktivovanou službu platby kartou přes internet, může této služby využít. Zákazník pak při 

platbě zadá typ svojí karty (Visa, Visa Electron apod.), číslo karty, datum ukončení platnosti a 

zadní tři čísla uvedené na jeho kartě. Vše probíhá přes plugin (doplněk) doinstalovaný do 

platformy elektronického obchodu. Ten komunikuje s bankou a ověří, zda jsou zadané údaje 

správné. Pokud jsou údaje zadané správně, okamžitě odečte z bankovního účtu zákazníka, ke 

kterému se váže jeho karta, peníze a platba proběhne. Takto zaplacené zboží potom bude 
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doručeno doručovatelskou službou. V ČR se tento způsob platby využívá minimálně, 

důvodem je zejména obava ze zneužití platební karty.  

4.4.2.4 Platba převodem na účet  

Dalším možným způsobem platby pak bude převod peněz na bankovní účet firmy. Ke 

každé objednávce bude jedinečný variabilní symbol a specifický symbol aby firma byla 

schopna přiřadit jednotlivé platby k objednávkám. Tento způsob je pomalejší než ostatní a to 

v případě, že platba probíhá do jiného peněžního ústavu. Zákazník při tomto způsobu platby 

zadá příkaz k úhradě bance. Banka potom musí tento příkaz vyřídit. Zboží potom může být 

expedováno pomocí doručovatelské služby, ale to až v době kdy přijala firma peníze na svůj 

účet. 

4.4.2.5 Pay platby 

Mezi nejznámější patří PayPal, PayPay, PayMyway, Paysafecard, PaySec a PayU. 

Vzhledem k tomu, že v elektronickém nákupním a zábavním centru hodlám využívat pouze 

PayPal a PaySec, budu se věnovat pouze těmto dvěma systémům. 

4.4.2.5.1 PayPal 

PayPal umožňuje posílat peníze na účty, které jsou ověřovány e-mailovými adresami. 

Služba funguje tak, že si založíte účet a bankovním převodem nebo z kreditní karty si na něj 

pošlete peníze. Chcete-li peníze z účtu získat zpátky, prostě si je pošlete zpátky na svůj běžný 

účet.  

Výhody a nevýhody paypal 

+ službu lze využít i při platbách do zahraničí 

+ podporuje ho například eBay 

- poplatky za transakce 

- vysoký poplatek za špatné zadání čísla účtu 
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4.4.2.5.2 PaySec 

Je výtvorem ČSOB, ale účet můžete mít u libovolné banky. Na stránkách systému 

vyplníte on-line formulář, převedete si na účet peníze a můžete ho začít využívat.  

Výhody a nevýhody PaySec 

+ snadné dobíjení prostřednictvím bankovního účtu či platební karty 

- poplatky za nabíjení konta platební kartou 

- služba je pro nákupy s max. výší 50 000,- Kč 

 

Nabídky možností plateb přes Internet se neustále rozšiřují a bude nutno je nadále 

monitorovat a případně zařadit do nabídky plateb. V současné době bude obchodní a zábavní 

centrum užívat pouze výše uvedené druhy plateb. Pro přehlednost jsou metody plateb shrnuty 

do následující tabulky: 

 

 Platba předem Platba při odběru zboží 

Platba přímá 
Platba kartou 

Platba hotově – osobní odběr 
Platba převodem na účet 

Platba 
zprostředkovaná 

Pay platby 
(PayPal, PaySec) 

Platba dobírkou 

Tabulka č 9 Shrnutí metod plateb používaných v nákupním a zábavním centru (Zdroj:vlastní zpracování) 

Následující graf uvádí četnost druhů plateb na internetu v ČR v letech 2010 a 2011: 
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Graf č. 15 Četnost druhů plateb na internetu (Zdroj: http://channelworld.cz/sluzby) 

 

4.5 Metody propagace 
4.5.1 Propagace na Internetu 

4.5.1.1 Registrace do vyhledávačů zboží  

Vyhledávače zboží jsou jednou z cest, kterou si zákazník může zvolit, hledá-li vhodný 

elektronický obchod, kde by chtěl zboží zakoupit. Zákazník zadá klíčové slovo hledaného 

zboží (ve většině případů se jedná přímo o název zboží) a vyhledávač mu v odpovědi vrátí 

seznam elektronických obchodů, na kterých lze zboží koupit a za jakou cenu. Ceny lze mezi 

sebou navzájem porovnávat. Tyto elektronické obchody pak lze hodnotit podle 

poskytovaných služeb nebo zkušeností zákazníků.  

Službu zaregistrování do vyhledávačů zboží nabízí i mnou vybraná firma Abri pro 

vytvoření internetového obchodu. 

Za nejpoužívanější české vyhledávače zboží se momentálně dá označit www.zbozi.cz 

což je vyhledávač patřící pod www.seznam.cz a dále také www.heureka.cz. 
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Graf č. 16 Podíl využití vyhledávačů (srovnávačů cen) v ČR (Zdroj: http://www.acomware.cz/clanky/) 

 

4.5.1.2 Registrace do katalogu odkazů  

Registrování internetových stránek nebo elektronických obchodů je další z možností jak 

zviditelnit elektronický obchod pro zákazníky. Lze tak například také zajistit lepší SEO 

optimalizaci a získat zpětné odkazy pro stránky. Pokud stránky zaregistrujeme do kvalitních 

katalogů, můžeme také zvýšit page rank u vyhledávačů a tím se dostat na přední pozice ve 

vyhledávačích.  

Zápis do katalogu je jednoduchý a zdarma. Pokud bychom chtěli lepší stupeň resp. vyšší 

pozici ve vyhledávači, potom si za zápis připlatíme. Mezi nejznámější katalogy potom patří 

www.firmy.cz, který patří pod www.seznam.cz. Stručný seznam katalogů, do kterých je 

možno se zapsat potom najdeme na http://katalogy.iglu.cz.  
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Důležité je dodržet určitá pravidla při zapisování do katalogu a to např. vložit firmu do 

správné sekce týkající se tématiky nebo také jazyka. Vložené stránky by pak měly být 

stoprocentně funkční a úplné. 

4.5.1.3 Inzertní a aukční servery  

Inzertní servery jsou další možností jak zviditelnit elektronický obchod. U 

vytypovaných kusů zboží (např. v akci, nebo výprodej apod.) můžeme vytvořit inzerát zdarma 

s popisem zboží fotografiemi i odkazem na elektronický obchod. To nám napomáhá nejen 

zviditelnit zboží, ale také zvýšit návštěvnost elektronického obchodu. Inzerát je pak dobré 

chytře sestavit z klíčových slov používaných pro SEO optimalizaci našich stránek.  

U aukčních serverů se také jedná o účinný způsob reklamy a propagace elektronického 

obchodu a zboží v něm nabízeného. Účelem propojení vlastního obchodu s aukčním serverem 

není jen prodat omezené množství zboží, ale hlavně dostat firmu popř. elektronický obchod 

do podvědomí zákazníků a za minimální nebo nulový finanční obnos si tak vytvořit reklamu, 

která je viditelná pro obrovské množství potencionálních zákazníků. Zde bude využito 

aukčního portálu Aukro, což opět zajistí firma Abri. 

Jako inzerci můžeme také počítat poslední dobou hodně populární slevové servery, což 

jsou inzertní servery, kde zájemce může vystavit a zviditelnit svoji výhodnou nabídku (slevu) 

na určité poskytované zboží nebo službu. Tato inzerce je potom v nabídce slevového serveru 

po určitou smluvenou dobu. Zákazník, kterého nabídka zaujme a chce si inzerované zlevněné 

zboží koupit, potom zaplatí částku po slevě a má zpravidla 6 měsíců na to aby slevu v daném 

obchodě (instituci poskytující slevu) uplatnil. O popularitě těchto slevových serverů svědčí i 

to, že existují již i servery, které shromažďují nabídky těchto slevových serverů a umožňují 

tak shlédnout všechny nabídky „pod jednou střechou“. 

 

4.5.1.4 PPC reklama  

PPC reklama neboli Pay Per Click reklama (platba za kliknutí na odkaz) je jedním z 

nejefektivnějšího způsobu reklamy na internetu. Jedná se o placenou formu reklamy. Její 

výhodou však je, že zpoplatněno není zveřejnění reklamy, ale až samotné kliknutí na odkaz, 

který reklama nabízí. Cena za kliknutí je potom libovolná, čím více jsme ochotni zaplatit za 
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klinutí na reklamu, tím výše bude naše reklama v pozici na stránce. Reklamu je třeba sestavit 

nejlépe z klíčových slov, která používají i stránky našeho elektronického obchodu. Tato 

klíčová slova je však vhodné volit opatrně aby co nejvíce vystihla podstatu reklamované 

stránky nebo zboží.  

V současné době nejznámější a nejpoužívanější poskytovatelé PPC reklamy jsou 

Seznam.cz se svým Sklik.cz a Google.cz se svým Google AdWords. Služeb společnosti 

Google pak plánuji využít. 

 

4.5.1.5 Reklama na sociálních sítích  

Reklama na sociálních sítích (Facebook) je velice účinná a její obrovskou výhodou je, 

že je úplně zdarma. Za pomocí této reklamy lze jednoduše a účinně propagovat jak samotný 

elektronický obchod, tak jednotlivé výrobky nebo také např. probíhající akce nebo slevy. 

Jediným omezením je počet lidí, kteří se stanou fanoušky stránek nebo jsou členy skupiny. 

Distribuce reklamy je však velice jednoduchá, stačí slevovou akci tzv. vyvěsit na zeď a v tu 

chvíli je viditelná pro všechny fanoušky stránek na facebooku. 

4.5.1.6 Systém odměňování uživatelů 

Systém odměňování uživatelů byl již popsán v kapitole Systém webu. Tento systém je 

trochu náročnější na provedení, ale je velmi účinným způsobem propagace, protože 

doporučení člověka, kterého znám, věřím mnohem více než jakékoliv reklamě v médiích. A 

tento systém odměn k doporučování přímo vybízí. 

4.5.1.7 Doplňkové nevýdělečné služby webu 

Tyto služby, tak jak jsou popsány v kapitole Systém webu, jsou zde provozovány za 

účelem, aby se web dostal do podvědomí širší veřejnosti, která na stránky zavítá i v případě, 

že nebude potřebovat nic nakoupit. Pokud si lidé zvyknou navštěvovat tento web pravidelně, 

pak je zde určitá pravděpodobnost, že sem zavítají i v případě, že budou hledat nějaké zboží 

ke koupi. 
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4.5.2 Propagace mimo prostředí Internetu 

4.5.2.1 Dárkové předměty 

Dárkové předměty jsou rozšířenou formou podpory prodeje u velkého množství 

elektronických obchodů. Jedná se buď přímo o výrobky firmy (např. propisky nebo trika s 

logem firmy) nebo o některý druh zboží nabízený v elektronickém obchodě. Výroba těchto 

reklamních předmětů však není nejlevnější. Proto tyto předměty budou rozdávány pouze při 

promo akcích či akcích event marketingu, kde budou mít za účel, aby obdarovaný 

nezapomněl adresu nákupního a zábavního centra. Případné věrnostní dárky budou pocházet 

z nabízeného sortimentu e-shopu. 

4.5.2.2 Promo akce 

Promo akce nepatří k nejlevnějším, ale umožňují přímý kontakt s potenciálními 

zákazníky a též možnost získání zpětné odezvy. Firma plánuje občasné využívání těchto akcí 

ve větších nákupních centrech. K tomuto účelu bude využito služeb profesionální firmy 

z tohoto oboru. Cenová kalkulace oslovené firmy na takovouto akci je v tabulce na následující 

stránce: 
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KALKULACE  - celková - pro 1 prodejnu 
Pro firmu:               

Akce:              
ochutnávky + prezentace zboží ( čaje, čokoláda, rýže..) internetového 
obchodu 

Termín a místo: Akce Trvání akce: 

OC - dle zadání klienta 4.- 5. 2. 2012 čaje, rýže 
8:00-11:30 a 14:00-19:30 hod.+ 
příprava a úklid 

  11.- 12. 2. 2012 čaje, rýže 
8:00-11:30 a 14:00-19:30 hod.+ 
příprava a úklid 

Požadavky:         

Ostatní výdaje počet  
cena/ 
jednotku   celkem 

Dovoz materiálu a stánků  - na 
jednotlivé pobočky 2 1 250 Kč   2 500 Kč 

Promo stánek 1 5 600 Kč     5 600 Kč 
Polep stánků / za 1 společný design 
na všechny akce 1 1 850 Kč   1 850 Kč 

Materiál - kelímky, lžičky atd. 4 400 Kč     1 600 Kč 

Trička - s logem /potiskem 2 320 Kč   640 Kč 

Kšiltovky 2 185     370 Kč 

Mezisoučet         12 560 Kč 

KALKULACE   - TEAM            

            
Požadavky:            
Specifikace počet dnů * poboček počet hod. počet honorář celkem 
Hosteska 4 11 2       150 Kč                  13 200 Kč  
Ubytování týmu 0   2            - Kč                            - Kč  

Kooordinátor ve dny akce - vzdálený 2   1    1 000 Kč                    2 000 Kč  
Kooordinátor + doprava/ 2 dny 0   1    1 000 Kč                            - Kč  
Doprava 2 x Brno - …. - Brno 0   0           8 Kč                            - Kč  

Mezisoučet         
                 15 200 
Kč  

        
Celková cena za pobočku včetně služeb       27 760 Kč 
cena je bez DPH 20%           
V ceně nejsou zahrnuty náklady na stravné, brigádníkovi bude umožněna v prac. době přestávka na oběd 30min. po 

4hod.     

Alternativa pro snížení nákladů           

pronájem - dřevěného stánku 1 1 000 Kč 2   
                   2 000 
Kč  

Trička bez potisku 2 161 Kč     322 Kč 
Kšiltovky bez potisku 2 85 Kč     170 Kč 

Tabulka č. 10 Kalkulace nákladů na promo akci (Zdroj:vlastní zpracování)  
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Z alternativ pro snížení nákladů bude využito pronájmu dřevěného stánku, který se k 

propagovanému zboží bude i lépe hodit. 

Varianty stánků: 

 

 

Obrázek č. 6 stánek  s potiskem –   Obrázek č. 7 Alternativní stánek – dřevěný, pronájem (Zdroj:vlastní  
nejlevnější varianta    zpracování)  
(Zdroj:vlastní zpracování)  
     

 

4.5.2.3 Event marketing 

Cílem veřejné akce je oslovit nové potencionální zákazníky. Bude se jednat o účast na 

cestopisné přednášce známého cestovatele v Kulturním domě Rubín v Brně, kterou si tento 

cestovatel pořádá sám a na kterou naše firma bude dodávat občerstvení ve formě čaje. 

Cestovatel na svou přednášku vybírá vstupné, ze kterého si hadí veškeré výdaje spojené 

s pronájmem sálu a dalšími organizačními věcmi. Působení bude u cestopisných přednášek o 

zemích, ve kterých má čaj určitou tradiční pozici jako je Japonsko, Čína, Vietnam, Korea a 

Indie. V přestávkách mezi přednáškou bude účastníkům podáván čaj. Na závěr bude 

provedena krátká přednáška (cca 15 min.) o čajových obřadech a účastníkům bude rozdáno 

dárkové balení čaje s logem a internetovou adresou naší firmy. Tato spolupráce 

s cestovatelem bude oboustranně výhodná, protože přednášející cestovatel bude mít pro své 
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posluchače zajištěno občerstvení zdarma a též na stránkách nákupního a zábavního centra 

bude zdarma propagována jeho přednáška, nákupní a zábavní centrum bude mít zase možnost 

propagovat své produkty a oslovit nové potencionální zákazníky u nevšedního projektu. 

Rozpočet na tuto akci je v následující tabulce: 

KALKULACE - náklady na akci, které vzniknou nákupní mu a zábavnímu centru 
Čajový rituál – ú čast na p řednášce cestovatele                                           
termín: 14. 4. 2012       

POLOŽKY POČET CENA CENA CELKEM 
CENA ZA 1 akci ks Kč/ks Kč 

Přednášející / vedoucí čajového rituálu 1 2000 2 000 

Obsluha / roznášení čaje / rozdávání reklamního balení čaje 3 600 1800 

Pronájem kostýmů pro obsluhu 3 350 1050 
Dákově balený čaj - rozdávání (1 balíček 5g čaje - různé 
druhy)  400 9 3600 

Nádobí – z vlastních zásob 0 - 0 

Cena celkem 8450,00 Kč 
Tabulka č. 11 Náklady na akci event marketingu – přednáška cestovatele (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Další variantou je prezentace na veletrhu go a region tour, kde by naše společnost mohla 

působit ve spolupráci s cestovní kanceláří zabývající se cestami do tematicky čajových lokalit 

(Čína, Vietnam, Japonsko,…) Zmíněný veletrh je největší prezentaci průmyslu cestovního 

ruchu s akcentem na regiony ve střední Evropě. Veletrh REGIONTOUR je nosným projektem 

na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v České republice. Účastní se jej klíčové 

subjekty a osoby s rozhodovacími pravomocemi v cestovním ruchu ČR a jednotlivých 

regionů. Veletrh GO se zaměřuje na výjezdovou turistiku. Vedle tuzemských cestovních 

kanceláří a agentur se jej účastní poskytovatelé služeb cestovního ruchu v oblíbených 

zahraničních destinacích a zahraniční turistické centrály. 

 

Naše společnost zde provede: 

� 10-15min. ukázka čajového rituálu 

� Přednáška o čajích (typy, lokality, rituály, nádobí …..) 

� Ochutnávka čaje na stánku CK 



142 

 

� Rozdávání vzorků čaje hosteskami (prochází po výstavišti a rozdávají pozvání na 

stánek CK + dáreček – balený čaj s odkazem na eshop)  

 

Cestovní kancelář získá: 

� Kulturní program, který tématicky podpoří jejich prezentaci na GO 

� Možnost oslovení klientů eshopu – zaslání pozvánky na GO / na stánek CK 

s odkazem na konání čajového rituálu 

� Inzerce (banner, prolink na stánky CK) na stránkách eshopu  zdarma 

 

Naše společnost zajistí 

� ukázku čajového rituálu – 2x denně po dobu 10 -15min, odborný komentář  

� ochutnávku čajů na stánku CK 

� dárkově balený čaj, který bude rozdávaný hosteskami během veletrhu ( hostesky 

rozdají leták CK + malý balíček sypaného čaje s odkazem na eshop) – v nákladu 

1000ks/den  

 

Cestovní kancelář zajistí: 

� místo na přednášení 

� stoleček a další mobiliář potřebný k prezentaci 

� prezentuje obřad ve svých pozvánkách na GO 

� zajistí grafiku pro informativní tabule (systém Octanorm, velikost 1x2m), které 

budou umístění u přednáškového místa, budou zvát ke stánku CK, bude zde 

uvedeno logo eshopu 

� zajistí potisk informativních tabulí 

� umístí banner eshopu na své stánky jako partnera GO veletrhu  

 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že se jedná o oboustranně výhodnou spolupráci. Rozpočet 

na tuto akci je v následující tabulce: 
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KALKULACE - náklady na akci, které vzniknou nákupní mu a zábavnímu centru 
Čajový rituál - kulturní program na veletru GO                                          
termín: 14. -15.1.2012, 2x čajový rituál, 2x p řednáška o 
čaji       

POLOŽKY POČET CENA CENA CELKEM 
CENA ZA 4 akce (v pr ůběhu 2 dn ů) ks Kč/ks Kč 
Účinkující , hostesky       

přednášející / vedouucí čajového rituálu/na stánku příprava 
čajů k ochutnávání 2 1 500 3 000 
hosteska v den akce - příprava čajů na stánku 1 800 800 

hostesky v den akce- rozdávání letáků s dárky (11-
17hod)…100kč/hod 2 600 1 200 
pronájem kostýmů pro hostesky - použijí vlastní oblečení 0 350 0 

Celkem za peronál     5 000 
Reklamní Materiály - zajistí eshop, hradí CK       
grafika(letáky,info. tabule)- hradí CK 0 1 500 0 

informační tabule OCTANORM - pronájem a doprava 2 ks 
… na 2dny + instalace + demontáž   2 315 630 
polep informační tabule (pozvánka ke stánku CK, bude zde 
uveden eshop jako parter CK + logo eshopu (2 ks 
oboustranně) - hradí CK 0 2 400 0 

Celkem za reklamní materiály     630 
Zajišt ění ochutnávek čajů       
Nádobí - k rituálu, k přednáškám - použijeme z vlastních 
zásob 0 3 000 0 
Čaje (předpokládaný počet 200čajů/den) 400 12 4 800 
nádobí k ochutnávkám - termo kelímky 0,2l 400 1 400 

ostatní nádobí (odpadkové koše - 2ks, odpadkové 
pytle,lžičky, houbičky na umývání..) 1 300 300 
přeprava věcí na akci 2 1 000 2 000 
Celkem za reklamní materiály     5 500 
Čaj jako dárek (rozdávaný hosteskami)       

Dákově balený čaj - rozdávání (1 balíček 5g čaje (různé 
druhy) - 800ks / den) 1600 9,2 14 720 
Celkem za dárky     14 720 

CENA CELKEM     25 850,00 Kč 

Další alternativy: 
Technické zabezpe čení       
pódium cca 4x3 m, jednoduché ozvučení  1 8 000 8 000 
dozor nad akcí 1x (SO+NE) 1 3 000 3 000 
Tabulka č. 12 náklady na akci event marketingu – veletrh (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.6 Logistické řešení projektu 
Vzhledem ke skutečnosti, že jsem se v počáteční fázi projektu rozhodl využít jako 

skladu vlastní nemovitost, a to zejména z finančních důvodů, odpadá zde řešení výběru 

vhodného místa a výpočty plochy pro skladování. Toto rozhodování nastane až ve fázi 

projektu, kdy již bude předpoklad, že tyto prostory se v krátké době stanou nedostatečnými. 

Pro zajištění realizace projektu z logistického hlediska mimo objekt firmy byla vybrána 

společnost PPL. Společnost PPL je jedničkou na českém trhu a má všechna vozidla vybavena 

platebními terminály. Navíc se při jednání s touto společností podařilo vyjednat 10% slevu ze 

standardních cen (uvedených níže) a to už na základě nastínění projektu. V případě 

pravidelných zakázek většího množství, lze vyjednávat s touto společností o dalších slevách. 

Další možností je zaslání zboží prostřednictvím České pošty.  

 

Česká pošta  

Snad každý elektronický obchod na internetu poskytuje možnost doručení pomocí 

České pošty. Česká pošta nabízí poměrně širokou škálu služeb jak pro soukromé osoby, tak 

pro podnikatele. Pro naši firmu bude nejlepší využít zásilkovou službu Obchodní balík. 

Obchodní balíky je možné posílat do hmotnosti 30 kg. Cena je pak stanovena podle hmotnosti 

balíku a případných doplňkových služeb, které si je možné vyžádat (např. za dobírku nebo 

dodání do vlastních rukou je doplňková služba nad rámec běžného obchodního balíku).  

Výhodou služby Obchodní balík od České pošty je, že doba dodání je následující 

pracovní den po podání zásilky na poštu, možnost informování o dodání zásilky adresátovi 

nebo také sledování v jaké fázi doručení se právě zásilka nachází. Pokud bychom chtěli 

využívat služby svoz balíků neboli služby, kde si Česká pošta přijede vyzvednout balíky 

určené k odeslání přímo do našeho skladu, musí mít pobočka České pošty, kde si budeme 

svoz zásilek zřizovat dostatečné kapacity, aby byla schopna tento svoz pokrýt. 
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Ceník dopravného Obchodní balík Česká pošta 
Hmotnost zásilky do Cena v Kč za balík 

bez DPH 
Cena v Kč za balík s 

DPH 
2 kg 85,00 102,00 
3 kg 87,50 105,00 
4 kg 90,00 108,00 
5 kg 95,00 114,00 
6 kg 97,50 117,00 
7 kg 100,00 120,00 
8 kg 102,50 123,00 
9 kg 107,50 129,00 
10 kg 110,00 132,00 
12 kg 115,00 138,00 
14 kg 117,50 141,00 
16 kg 129,99 156,00 
18 kg 132,49 159,00 
20 kg 137,49 165,00 
22 kg 142,49 171,00 
24 kg 147,49 177,00 
26 kg 152,49 183,00 
28 kg 154,99 186,00 
30 kg 157,49 189,00 

Tabulka č. 13 Ceník dopravného České pošty (Zdroj:http://www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/baliky/cr/obchodni-
balik-id242/#popis) 

 

PPL  

PPL je firma, která je partnerem celosvětově známé přepravní společnosti DHL. Firma 

se na Českém trhu objevuje již 16 let. Tuto firmu jsem na úkor jiných přepravních společností 

zvolil, protože má výhodnou nabídku pro doručení normálních balíků a to i bez nutnosti 

uzavřené smlouvy. Bude-li sepsána smlouva, společnost PPL bude posílat faktury 

elektronickou formou na stanovenou kontaktní emailovou adresu. Faktura potom bude 

obsahovat vyúčtování za služby a to doručení balíku (cena se určuje dle hmotnosti balíku) a 

cena za svoz balíku neboli cena za vyzvednutí balíků na odeslání na smluveném místě firmou 

PPL.  

Podmínky doručení přepravní firmou PPL budou pro normální balík, který budeme 

zasílat následující:  

� maximální hmotnost zásilky 50kg  
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� maximální délka zásilky (nejdelší strana) 200 cm a zároveň součet obvodu a délky 

zásilky maximálně 300 cm  

� doručení následující pracovní den 8:00 – 18:00 hod.  

�  pojištění do hodnoty 50 000 Kč v ceně.  

Ceník dopravného Normální balík PPL 
Hmotnost zásilky do Cena v Kč za balík 

bez DPH 
Cena v Kč za balík 

včetně DPH 
1 kg 95 114 
3 kg 103 124 
5 kg 110 132 
7 kg 120 144 
10 kg 134 161 
12 kg 145 174 
15 kg 155 186 
20 kg 166 199 
25 kg 176 211 
30 kg 191 229 
35 kg 252 302 
40 kg 328 394 
50 kg 426 511 

Tabulka č. 14 Ceník dopravného PPL (Zdroj: http://www.ppl.cz/main.aspx?cls=art&tre_id=61&art_id=27) 

Pro případný dovoz výrobků např. z celního skladu, či nutnosti individuálního rozvozu 

(například pro restaurace), je možné využít i soukromých vozidel Volkswagen Transporter či 

Škoda Roomster.  

Zbývá tedy vyřešit zejména způsob skladování a balení zboží.  

Sklad 

Budova, která bude použita jako sklad má užitnou plochu 140 m2, výška stropu 

v budově je 3,2 m. Budova má sedlovou střechu a prostor pod touto střechou lze využít jako 

podkrovní kanceláře. 

Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podřízený prvek v logistickém řetězci. 

Jeho význam se však v poslední době výrazně mění. Elektronické obchodování a řízení 

zásobovacího řetězce dnes mění požadavky a procesy ve velkých, středních, ale i menších 

podnicích. Logistických cílů (správný výrobek ve správném množství ve správném čase na 

správném místě) lze dosáhnout jen s efektivním skladem. Vedle způsobu správy zásob jde 

především o správnou volbu skladové techniky. 
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Z možných typů skladů byl vybrán pro tyto účely sklad kanálový s průtokovými regály. 

Různými délkami kanálů se dá lépe brát ohled na konkrétní místní podmínky. Průtokový regál 

spočívá v tom, že na jedné straně se zboží ukládá a na druhé straně se odebírá. Tím je 

zachován i princip FI-FO („první do skladu, první ze skladu"), který je u produktů s expirační 

dobou důležitý. Kanály jsou vybaveny regály s nosnými válečky a mají sklon 3 až 8 stupňů, 

takže ukládací prostředky se pohybují kanálem samočinně gravitací. Konec pro odebírání 

zboží je pak vybaven zarážkou. Díky jednoduché struktuře jsou investice nízké. Nevýhodou u 

jednodruhových kanálů je jejich jen částečné naplnění. Tím klesá stupeň využití ukládacích 

míst pod 80 %. 

Sledování skladových zásob je provedeno pomocí software, který je přímo napojen na 

elektronický obchod. Stav skladových zásob je zde rozdělen na 3 hladiny. Tzv. zelená hladina 

znamená, že kanál je naplněn na 55% a více, tzv. žlutá hladina znamená, že naplnění kanálu je 

mezi 25% – 55%, klesne-li zásoba kanálu pod 25%, jedná se o tzv. červenou hladinu. Systém 

objednávky pak funguje tím způsobem, že systém zobrazí upozornění o dosažení červené 

hladiny u jednoho druhu zboží. Tento druh zboží je třeba neprodleně objednat. Současně se 

zobrazí i informace o výrobcích ve žluté hladině, které se objednávají současně s výrobkem 

v červené hladině. Kromě přehledu v počítači jsou značky určující hladinu zásob i na regále, 

takže je možná i rychlá fyzická kontrola reálného stavu zásob. 

Ve skladu jsou též vymezena místa pro balicí stůl, obalový materiál, ruční vozík, 

hliníkové schůdky, prostor pro balíky k expedici a čisticí prostředky. Blokové schéma skladu 

je na následujícím obrázku. 

 

 Obrázek č. 8 Blokové schéma skladu (Zdroj:vlastní zpracování)  
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Na dalších obrázcích jsou pak vidět příklady průtokových regálů firem Mecalux a 

Hubáček. 

  

Obrázek č. 9 Průtokový regál (Mecalux)  Obrázek č. 10 Průtokový regál (Hubáček) Zdroj: 
Zdroj:www.mecalux.cz/paletove-regaly  http://www.hubacek-regaly.cz/cs  

 

4.7 Personální řešení projektu 
Podnik bude mít jednoduché organizační uspořádání, umožňují rychlou reakci a 

flexibilitu. Firmu založili 3 společníci, kteří v ní mají podíl 60%, 20% a 20%. Společník 

s podílem 60% je jednatelem firmy. Další 2 společníci s podílem 20% budou zastávat funkci 

administrativního pracovníka a skladníka. Takto to bude v prvotní fázi projektu. S postupem 

času se předpokládá zařazení všech společníku na vedoucí místa a postupné nabírání 

zaměstnanců.  

V rámci organizace je třeba sestavit seznam činností, které by měl ten který pracovník 

vykonávat. Toto rozdělení práce bude nabývat na významu s příjímáním případných nových 

zaměstnanců. Ale i v době, kdy všechnu práci vykonávají společníci, je důležité stanovit 

činnosti, za které kdo nese zodpovědnost. Cílem je vyvarovat se co možná nejvíce náhle 

vzniklým nejasnostem ohledně kompetencí, pravomocí a zodpovědnosti. Je ale jasné, že nelze 

jít do nejmenších detailů, které by se s velkou pravděpodobností staly příčinou strnulosti 

organizace, ve které by se zaměstnanci báli vykonat jakýkoliv úkon, který není zahrnut do 

výčtu. Je třeba usilovat o vytvoření vzájemné spolupráce a otevřenosti mezi zaměstnanci a 
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naučit je jak přistupovat k řešení určitých náhodných situací. Je totiž nemožné určit se 100 % 

přesností všechny činnosti vzniklé během pracovního procesu. 

4.7.1 Jednatel  

� zodpovídá za plnění cílů společnosti a kontroluje výsledky 

� usměrňuje činnost jednotlivých pracovníků ve smyslu plynulého zajištění fungování 

firmy 

� organizuje spolupráci mezi jednotlivými spolupracovníky 

� vyhodnocuje výsledky činnosti 

� rozhoduje ve strategických otázkách dalšího rozvoje podniku (zejména v oblasti 

investiční) 

� zastupuje společnost v obchodních a právních jednáních 

� zodpovídá za personální záležitosti ve firmě 

� zajišťuje zlepšování a správný chod elektronického nákupního a zábavního centra 

� zajišťuje propagaci firmy 

� vyřizuje korespondenci 

� péče o spokojenost stávajících zákazníků 

 

4.7.2 Administrativní pracovník 

� vedení kompletního účetnictví 

� zodpovídá za správnost výkazů 

� kontakt s účetními jednotkami zákazníků a dopravců 

� připravuje podklady pro expedici zboží skladníkovi 

� zpracovává a uzavírá (fakturuje) zakázky 

� úzká spolupráce s bankami 

� kontakt s úřady 

� spravuje pokladnu 

� objednává zboží 

� vyřizuje pojistné události 

� je přímo podřízená jednateli 
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4.7.3 Skladník 

� přejímá zboží od dodavatelů 

� zajišťuje uskladnění zboží 

� na základě podkladů od administrativního pracovníka připravuje zboží k expedici. 

� zodpovídá za správnost a úplnost dodávky 

� zajišťuje obalový materiál 

� zajišťuje kancelářské potřeby 

� sleduje reálný stav zásob a informuje administrativního pracovníka 

� v případě nutnosti individuálního dovozu zajišťuje přepravu zboží mimo objekt firmy 

� je přímo podřízen jednateli 
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4.8 Časový harmonogram 

Harmonogram realizace 

projektu 

II.
 2

01
2 

III
. 2

01
2 

IV
. 2

01
2 

V
. 2

01
2 

V
I. 

20
12

 

V
II.

 2
01

2 

V
III

. 2
01

2 

IX
. 2

01
2 

X
. 2

01
2 

X
I. 

20
12

 

X
II.

 2
01

2 

Zpracování podnikatelského 
projektu        

    

Založení firmy 
       

    

Uzavření kontraktu na 
dodávky zboží        

    

Naprogramování a odladění 
webu        

    

Zkušební provoz 
       

    

Vybavení skladu regály a 
příslušenstvím        

    

Spuštění obchodu s čajem – 
ostrý provoz        

    

Internetová propagace 
       

    

Spuštění obchodu s kořením 
       

    

Spuštění obchodu s rýží 
       

    

Kontrakty na odběr pro 
restaurace        

    

Spuštění zpravodajských 
stránek (počasí, kurzy měn, 
akcie) 

       

    

Spuštění obchodu s bylinami 
       

    

Propagace mimo prostředí 
internetu        

    

Spuštění obchodu s kávou 
       

    

Spuštění obchodu s 
čokoládou        

    

Spuštění včelařského 
obchodu        

    

Spuštění stránek s hrami 
       

    

Tabulka č. 15: Harmonogram realizace projektu uvedení nákupního a zábavního centra na trh (Zdroj: vlastní 

zpracování) 
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4.9 Finanční analýza 

4.9.1 Investiční výdaje 

 Investiční výdaje uvedení obchodního a zábavního centra na trh vychází z cenové 

kalkulace nabídek jednotlivých dodavatelů. 

Kalkulace obchodního a zábavního centra Cena v Kč bez DPH 

Vybavení skladu 160 000 
Naprogramování obchodu 110 000 
Zprovoznění 7 prodejních sekcí pro rok 2012 35 000 
Zprovoznění 2 neprodejních sekcí pro rok 2012 30 000 
Hardwarové vybavení 65 000 
Cena celkem 400 000 

Tabulka č. 16: Investiční výdaje (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.9.2 Zdroje financování 

 Financování projektu obchodního a zábavního vychází z následující propozice: 

 

Zdroje financování Částka bez DPH Částka s DPH 
Podíl vlastních/cizích 

zdrojů 

Vlastní zdroje společnosti 400 000 480 000 100% 

Cizí zdroje společnosti 0 0 0,00% 

Celkem bez DPH/ s DPH 400 000 180 000 100 % 

DPH 20% 80 000 - - 

Celkem náklady vč. DPH 480 000 480 000 - 

Tabulka č. 17: Zdroje financování (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Ukazatele nového projektu obchodního a zábavního centra  

Provozní náklady Cena bez DPH 

El energie 12 000 

Pořízení DHM 8 000 

Voda 6 000 

Spotřební materiál 44 000 

PHM 126 000 

Ostatní výdaje 40 000 

Celkem 236 000 

Finanční náklady Cena bez DPH 

Minim. odměny vyplácené společníkům 425 000 

Školení 15 000 

Pojištění majetku v budově skladu 12 000 

Výdaje na propagaci 150 000 

Náklady na poštovné (hrazené firmou) 70 000 

Náklady na údržbu webu 50 000 

Celkem 722 000 

Tržby Cena bez DPH 

Celkové tržby 1 170 000 

Tabulka č. 18: Ukazatel nákladů a tržeb nového projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.9.3 Odpisy majetku 

 Virtuální svět, s. r. o. bude odpisovat průtokové regály, které spadají do kategorie č. 3 

odpisové skupiny, SKP 29.22.18 s dobou odpisování minimálně 10 let. 

4.9.4. Cash flow 

Hlavním účelem sestavení výkazu cash-flow je poskytnout podrobné údaje o výsledcích 

finančního řízení. Odráží se v něm proto podrobné výsledky provozní, finanční a investiční 

činnosti organizace. Uvádí přímo údaje, které by jinak odběratelé účetních informací museli 

získávat podrobnou analýzou rozvahy, výsledovky a přílohy k účetním výkazům. 
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 Rok 2012 2013 2014 … 2021 

Tržby celkem Kč 1 170 000 1 240 200 1 314 612 … 1 976 690 

Provozní náklady Kč 236 000 240 720 245 534 … 282 042 

Finanční náklady Kč 722 000 730 664 739 432 … 803 826 

Odpisy Kč 22 000 42 000 42 000 … 42 000 

HV před zdaněním Kč 190 000 226 816 287 646 … 848 823 

Daň z příjmů 20% 196 000 265 453 314 117 … 763 058 

Cash flow Kč 385 336 479 394 534 384 … 1 056 098 

Tabulka č. 19: Cash flow – optimistická varianta – zkrácená verze (Zdroj: vlastní zpracování) 

V optimistické variantě vycházím z předpokladu 6% navýšení tržeb pro každý rok. 

Navýšení by mělo být způsobeno jednak zavedením nového zboží do prodeje a současně 

zvyšujícím se povědomím o nákupním a zábavním centru. Současně dochází růstu provozních 

nákladů o 2 % a finančních nákladů o 1,2% meziročně. Největší část růstu provozních 

nákladů předpokládám vlivem zdražování PHM. U provozních nákladů je pak nutné pokrýt 

zejména inflaci.  

 

Graf č. 17 Optimistická varianta Cash flow (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Realistická varianta Cash flow 

 Rok 2012 2013 2014 … 2021 

Tržby celkem Kč 1 170 000 1 210 950 1 253 333 … 13 725 730 

Provozní náklady Kč 236 000 244 260 252 809 … 2 768 609 

Finanční náklady Kč 722 000 730 664 739 432 … 7 622 622 

Odpisy Kč 22 000 42 000 42 000 … 400 000 

HV před zdaněním Kč 190 000 194 026 219 092 … 2 934 499 

Daň z příjmů 20% 38 000 38 805 43 818 … 586 900 

Cash flow Kč 196 000 239 221 259 274 … 3 147 599 

Tabulka č. 20: Cash flow – realistická varianta – zkrácená verze (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V realistické variantě vycházím z předpokladu 3,5% navýšení tržeb pro každý rok. 

V této variantě předpokládám větší reakci konkurence na moje působení na trhu, oproti 

variantě předchozí. Současně dochází růstu provozních nákladů o 3,5 % a finančních nákladů 

o 1,2% meziročně. U provozních nákladů zde počítám s vyšším růstem PHM oproti předchozí 

variantě a dále též se zvyšováním cen energií obecně. U finančních nákladů jde zejména o 

pokrytí roční inflace.  

 

Graf č. 18 Realistická varianta Cash flow (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Pesimistická varianta Cash flow 

 Rok 2012 2013 2014 … 2021 

Tržby celkem Kč 1 170 000 1 170 000 1 170 000 … 11 700 000 

Provozní náklady Kč 236 000 246 620 257 718 … 2 900 017 

Finanční náklady Kč 722 000 736 440 751 169 … 7 905 699 

Odpisy Kč 22 000 42 000 42 000 … 400 000 

HV před zdaněním Kč 190 000 144 940 119 113 … 494 284 

Daň z příjmů 20% 38 000 28 988 23 823 … 98 857 

Cash flow Kč 196 000 199 952 179 291 … 1 195 427 

Tabulka č. 21: Cash flow – pesimistická varianta – zkrácená verze (Zdroj: vlastní zpracování) 

V pesimistické variantě vycházím z předpokladu, že vývojem doby bude vyšší 

konkurenční boj, vyšší rivalita, která přinese nejen stagnaci v počtu zakázek, ale i další 

zvýšení provozních a finančních nákladů (4,5% a 2%). Samozřejmě, že při vývoji tohoto 

scénáře je možné buď alokace jiného substitutu, nebo ukončení činnosti společnosti, což 

vzhledem k růstu globální krize hrozí mnohdy i stabilnějších firmám.  

 

Graf č. 19 Pesimistická varianta Cash flow (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.9.5 Doba návratnosti projektu 

 Obecně platí, že čím je doba návratnosti kratší, tím spíše lze projekt doporučit k 

realizaci. Toto kritérium však není vždy zcela přesné, nevýhodou tohoto kritéria je, že 

zanedbává efekty po době návratnosti a zanedbává fakt, že peníze můžeme vložit do jiných 

investičních příležitostí. I přes to určitou vypovídací hodnotu toto kritérium má. 

Doba návratnosti = investiční náklady / průměrné roční cash flow 

Doba návratnosti projektu 

Varianta hodnocení Vzorec Výpočet Výsledek 

Optimistická DN = I / ØCF DN = 400 000/465 182 0,86 let 

Realistická DN = I / ØCF DN = 400 000/314 760 1,27 let 

Pesimistická DN = I / ØCF DN = 400 000/119 543 3,34 let 

Tabulka č. 22: Doba návratnosti pro jednotlivé varianty hodnocení (Zdroj: vlastní zpracování) 

 S ohledem na podmínky, které stanoví dobu návratnosti projektu kratší, než je 

předpokládaná doba životnosti průtokových regálů, lze konstatovat, že vložené investice by se 

měly vrátit, budeme li uvažovat o minimální době životnosti vloženého majetku ve formě 

průtokových regálů do 10 ti let, ve všech představených variantách.  

 

4.9.6 Metoda čisté současné hodnoty 

  Tato metoda poskytuje informace o tom, kolik peněžních prostředků přepočítaných na 

jejich hodnotu k současnému okamžiku realizace projektu přinese. Hlavní výhodou tohoto 

kritéria je zohlednění faktoru času. K diskontování jsem použil úrokovou míru 5 %.  

Čistá současná hodnota projektu 

Varianta hodnocení Výpočet Výsledek 

Optimistická DN =  - 400 000 + 3 402 540 3 002 540 

Realistická DN =  - 400 000 + 2 355 740 1 955 740 

Pesimistická DN =  - 400 000 + 988 842 588 842 

Tabulka č. 23: Čistá současná hodnota pro jednotlivé varianty hodnocení (Zdroj: vlastní zpracování) 
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 Z tabulky je možné vyčíst, že i při pesimistické variantě bude přínos investic 

společnosti vykazovat 588 842,- Kč.  

 

4.9.7 Index rentability 

 Jedná se v zásadě o procento ziskovosti investice měřené čistou současnou hodnotou. 

Udává, kolik korun čistého diskontovaného přínosu připadá na jednu investovanou korunu. 

Index rentability   

Varianta hodnocení Výpočet Výsledek 

Optimistická PI =  3 402 540/ 400 000 8,51  

Realistická PI =  2 355 740/ 400 000 5,89 

Pesimistická PI =   988 842/ 400 000 2,47 

Tabulka č. 24: Index rentability pro jednotlivé varianty hodnocení (Zdroj: vlastní zpracování) 

  

V našem případě lze říci, že projekt je ve všech ekonomických variantách přijatelný, neboť 

má ve všech případech kladný ukazatel. Projekt realizace nákupního a zábavního centra tedy 

lze doporučit. 
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Závěr 
Cíl diplomové práce jsem splnil a vytvořil podnikatelský záměr uvedení nového nákupního 

a zábavního centra na trh. S ohledem na konkurenci na trhu bylo mou snahou vytvořit nejen 

běžný elektronický obchod, ale celý web, který poskytne svým klientům jiné služby, než je 

běžné u ostatních internetových obchodů, čímž firma dostane výhodu oproti konkurenci a 

značnou šanci uspět v konkurenčním boji. 

Shrnutí služeb, které nejsou u jiných e-shopů obvyklé: 

� Nevýdělečné sekce (hry, zpravodajství, chat …) 

� Systém odměn uživatelům 

� Videoprezentace výrobků, důkladný popis a fotografie 

� Možnost editace zboží v nákupním košíku až do skutečného přijetí objednávky 

� Možnost nastavení dvaceti nejoblíbenějších výrobků na hlavní stránku 

� Možnost psát recenze k výrobkům 

� Možnost podílet se na obsahu webu (recepty, atd.) 

� Zajímavé akce i mimo prostředí Internetu 

� Spojení výhod obchodu se specialitami a hypermarketu 

� Možnost klást dotazy k výrobkům 

� Kniha přání a stížností 

V první části diplomové práce se zabývám zejména vymezením cíle, konkretizací 

problému a následně zde rozebírám metody zpracování diplomové práce.  

V druhé části je pak proveden teoretický rozbor pravidel pro sestavení podnikatelského 

záměru, dále se zabývám historií a vývojem obchodu a možnostmi marketingového výzkumu. 

V teoretické rovině se zde zabývám též finanční analýzou a dobou návratnosti investic. Na 

závěr této části zde pak uvádím technické a legislativní požadavky projektu včetně možností 

právních forem zakládané společnosti. 

Třetí část diplomové práce je z podstatné části věnována výzkumu trhu. Tato část byla 

časově nejnáročnější, protože zde bylo třeba provést sběr velkého množství dat a tato data 

dále vyhodnotit a nastínit směr, kterým se bude projekt dále ubírat. 

Poslední část je pak již věnována konkrétnímu popisu založení společnosti, funkce a 

provozu webu, včetně jeho propagace. Je zde zmíněno i logistické a personální řešení 

projektu. Na závěr této části je zde pak časový harmonogram a finanční analýza celého 

projektu. Jsou zde realizovány tři ekonomické varianty, které simulovali realistický, 
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optimistický a pesimistický vývoj společnosti na dobu 10 let. Všechny ekonomické varianty 

se ukázaly jako přijatelné a závěrem tedy je, že projekt lze spustit. 
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