
 

 

  



 

 



 

 



 

 

ABSTRAKT  

Diplomová práce je zaměřena na zpracování návrhu strategie řízení obchodu 

v nadnárodní společnosti. A to sice zavedením internetového obchodu, který bude 

využit pro rozvoj společnosti ABC. Práce se zabývá teoretickým popisem logistického 

přístupu a jeho obsahu, pokračuje zhodnocením aktuálního stavu podniku. Práci uzavírá 

konkrétní návrh podoby e-shopu, tak aby společnost vylepšila svoji pozici na trhu.  

ABSTRACT  

This diploma thesis focuse on drafting management strategy in multinational company. 

This proposal is based on an online store that as a future source for the company ABC 

business development. This thesis deals with the theoretical description of the logistics 

approach and its contents, further more it is continues with evaluating the actual state of 

the company. In conclusion the thesis contains a specific design of e-shop to company 

should improve its market position. 
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KEY WORDS  

Logistics koncept, online store, e-shop, storage, competition, customer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE  

ŠENKÝŘOVÁ, I. Návrh strategie řízení obchodu v nadnárodní společnosti. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016. 115 s. Vedoucí diplomové 

práce prof. Ing. Marie Jurová, CSc..



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila 

autorská práva (podle zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

V Brně, dne 20. 5. 2016 

      __________________________________ 

Podpis autora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ  

Děkuji vedoucí bakalářské práce prof. Ing. Marii Jurové za odborné vedení  

a cenné rady, které mi poskytla při jejím zpracovávání.  

Rovněž bych chtěla poděkovat vedení společnosti za jejich ochotu a vstřícný přístup při 

poskytování informací a konzultací. 

V neposlední řadě patří mé poděkování rodině a přátelům, kteří mi při práci byli vždy 

oporou a snažili se mi pomoci. 



 

 

OBSAH 

ÚVOD ............................................................................................................................. 12 

CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ ............................................. 13 

1 ZHODNOCENÍ TEORETICKÝCH PŘÍSTUPŮ ................................................... 14 

1.1 Logistika ........................................................................................................... 14 

1.2 Logistický řetězec ............................................................................................ 15 

1.3 Logistický systém podniku .............................................................................. 17 

1.4 Logistické funkce ............................................................................................. 17 

1.5 Cíle logistiky .................................................................................................... 17 

1.6 Světové přepravní systémy .............................................................................. 18 

1.6.1 Silniční přeprava ....................................................................................... 18 

1.6.2 Železniční přeprava ................................................................................... 19 

1.6.3 Letecká přeprava ....................................................................................... 19 

1.6.4 Námořní a říční přeprava .......................................................................... 19 

1.6.5 Kombinovaná přeprava ............................................................................. 20 

1.6.6 Poštovní a kurýrní přeprava ...................................................................... 21 

1.7 Nákup, opatřování a zásobování ...................................................................... 21 

1.8 Skladování ........................................................................................................ 22 

1.8.1 Sklady ....................................................................................................... 22 

1.9 Maloobchodní technologie ............................................................................... 23 

1.9.1 Pohyb zboží v maloobchodě ..................................................................... 23 

1.9.2 Nákupní prostředí a nákupní atmosféra .................................................... 25 

1.10 Reverzní logistika ............................................................................................. 26 

1.10.1 Odpadový management ............................................................................ 27 

1.10.2 Obalový management ............................................................................... 27 

1.11 Logistické informační systémy ........................................................................ 28 



 

 

1.12 Analýza vnějšího a vnitřního prostředí ............................................................ 29 

1.13 Marketingová strategie ..................................................................................... 31 

1.14 Zhodnocení rizika ............................................................................................. 33 

2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÁ SITUACE ........................................... 34 

2.1 Představení podniku ......................................................................................... 34 

2.1.1 Historie podnikání a stručný popis společnosti ........................................ 34 

2.1.2 Organizační struktura ................................................................................ 35 

2.1.3 Předmět podnikání .................................................................................... 36 

2.1.4 Poskytované zboží a služby ...................................................................... 36 

2.2 Stávající způsob dopravy ................................................................................. 38 

2.3 Vývoj tržeb ....................................................................................................... 39 

2.4 Vývoj klientely ................................................................................................. 40 

2.5 Elektronické nakupování v ČR ........................................................................ 42 

2.6 Konkurence a její využívání elektronické komunikace ................................... 43 

2.6.1 Sociální sítě ............................................................................................... 43 

2.6.2 Internetové stránky ................................................................................... 44 

2.6.3 Elektronický obchod ................................................................................. 45 

2.7 Analýza vnějšího a vnitřního prostředí ............................................................ 45 

2.7.1 Vnější prostředí ......................................................................................... 45 

2.7.2 Vnitřní prostředí ........................................................................................ 48 

2.8 Analýza a výsledky dotazníkového šetření ...................................................... 55 

2.9 Závěry z analýzy současného stavu ................................................................. 62 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ ............................................................................... 64 

3.1 Důvody realizace .............................................................................................. 64 

3.2 Podoba elektronického nakupování ................................................................. 64 

3.2.1 Oficiální stránky ....................................................................................... 64 



 

 

3.2.2 Elektronický obchod ................................................................................. 65 

3.2.3 Objednávka od zákazníka ......................................................................... 65 

3.2.4 Volba způsobu dopravy ............................................................................ 67 

3.2.5 Volba způsobu platby ............................................................................... 67 

3.3 Projekt nového řešení ....................................................................................... 68 

3.3.1 Skladovací prostory .................................................................................. 68 

3.3.2 Personál ..................................................................................................... 69 

3.3.3 Harmonogram ........................................................................................... 69 

3.4 Marketingová strategie ..................................................................................... 70 

3.4.1 Marketingový mix ..................................................................................... 71 

4 PODMÍNKY REALIZACE .................................................................................... 73 

4.1 Zajištění webové aplikace ................................................................................ 73 

4.2 Zajištění přepravní služby ................................................................................ 74 

4.3 Environmentální management ......................................................................... 74 

4.4 Zajištění návratu zboží ..................................................................................... 75 

4.4.1 Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy ................................................... 75 

4.4.2 Reklamace zboží ....................................................................................... 75 

4.4.3 Nevyzvednuté zboží .................................................................................. 76 

4.5 Zjištění tržního potenciálu ................................................................................ 78 

5 PŘÍNOSY NÁVRHU .............................................................................................. 79 

5.1 Přehled přínosů navrhovaných řešení .............................................................. 79 

5.2 Ekonomické přínosy ......................................................................................... 79 

5.2.1 Finanční plán ............................................................................................. 79 

5.3 Mimoekonomické přínosy ............................................................................... 88 

5.4 Zhodnocení rizika ............................................................................................. 90 

5.5 Zhodnocení podmínek po zavedení e-shopu .................................................... 93 



 

 

ZÁVĚR ........................................................................................................................... 96 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ................................................................................ 98 

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................. 102 

SEZNAM TABULEK .................................................................................................. 102 

SEZNAM GRAFŮ ....................................................................................................... 103 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ........................................................................... 104 

SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................... 105 



12 

 

ÚVOD 

Diplomová práce se zaměřuje na studii logistické koncepce v nadnárodní společnosti 

ABC. Společnost se zabývá maloobchodní sítí prodávající dámskou konfekci a je 

jednou z nevýznamnějších značek v oblasti prêt-à-porter s mezinárodní působností. Má 

svou vlastní síť prodejen a každý obchod je koncipován jako prostor zasvěcený ženám  

a ženskosti. Prodejny nabízejí každý týden 100 nových produktů podléhajících 

současným módním trendům.  Kromě přitažlivé nabídky a příjemných nákupních 

prostor, jsou k dispozici proškolené prodejní asistentky, které ochotně poradí při výběru 

a provedou celým zákaznickým servisem.  

Projekt je zaměřen na zavedení internetového obchodu vedoucí k podpoře a  rozvoji 

zákaznického servisu, potažmo společnosti. Rozvoj obchodních aktivit pomocí internetu 

je aktuálním trendem na trhu. Zákazníci chtějí více komfortu a začínají dávat přednost 

nakupování z pohodlí domova před návštěvou kamenné prodejny. Dokonce nemusí mít 

u sebe hotovost, stačí zaplatit platební kartou. Nákup na internetu je pohodlnější a šetří 

čas a náklady. Nepotřebujeme auto, abychom se dostali do obchodu, ani jízdenku  

na veřejnou dopravu. A jako bonus pošta doručí balíček až do domu. Takové možnosti 

jsou bezesporu velkou konkurenční výhodou a dokážou si své příznivce získat. 

Logistický proces mimo jiné zahrnuje skladování, manipulaci a dopravu k zákazníkovi. 

Konkrétně doprava bude řešena pomocí přepravní služby po celé ČR. Společnost ABC 

spolupracuje jak s firmou PPL, tak Českou poštou. Vše bude nastaveno tak, aby se 

zboží dostalo k zákazníkům včas a dosáhlo se tak jejich plné spokojenosti. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Pro splnění hlavního cíle diplomové práce bude třeba zhodnocení teoretických přístupů 

k sestavení návrhu logistické koncepce internetového obchodu, který tak rozšíří a zlepší 

dosavadní obchodní činnosti o novou službu zákazníkům. Konkrétněji se tedy jedná  

o oblasti opatřování, skladování a distribuce zboží zákazníkům. Zlepšení představuje 

dosažení vyšší efektivity a redukce nákladů, což jsou klíčové aspekty pro všechny 

podnikající subjekty. Dosažení přidané hodnoty pro zákazníka přinese konkurenční 

výhodu, vyšší obrat, zvýšení tržního podílu a posun rozvoje společnosti.  

Nezbytným krokem ke splnění hlavního cíle bude analýza současného stavu 

logistických koncepcí, konkrétně:  

 způsob objednávání a dodávání zboží od dodavatelů, 

 skladování, skladové přesuny, 

 přesun zboží na sklad, 

 dodávání zboží zákazníkům, 

 služby zákazníkům, 

 možnosti rozšíření sortimentu. 

Dílčí cíl bude zjištění náročnosti projektu a identifikace překážek, na základě výsledků 

SWOT  analýzy, analýzy konkurence a dotazníkového šetření. 
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1 ZHODNOCENÍ TEORETICKÝCH PŘÍSTUPŮ 

Tato část diplomové práce je rozdělena do několika kapitol, jež se budou zabývat 

teoretickým pozadím, které poskytne pevný základ pro sestavení logistické koncepce 

v praktické části.  

1.1 Logistika 

Logistika je velmi obsáhlá oblast, kde vznikl nespočet definic, jako od Pernici: „Princip 

správného jednání ve správném čase vedoucího k zásadní, převratné změně.“. (Pernica, 

2005, s. 17) Kortschak definuje následovně: „Věda o koordinaci aktivních a pasivních 

prvků podniku směřující k nejnižším nákladům v čase, ke zlepšení flexibility  

a přizpůsobivosti podniku na měnící se obecné hospodářské podmínky a měnící se trh.“ 

(Kortschak, 1991, s. 26) „Proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného 

toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa 

spotřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků.“ uvádí Lambert. (Lambert, 

2000, s. 3) 

Logistika stojí na třech pilířích, a to, technice, informatice a ekonomice. Je nezbytné pro 

potřebu řešení logistických úkolů, vytvářet řešitelské týmy sestavené ze specialistů 

z příslušných oborů.  (Jeřábek, 1996, s. 15) 

Význam logistiky spočívá v zabezpečení dílčích logistických funkcí, aby ve všech 

fázích nákupu, výroby i distribuce byly logistické objekty vyrobeny, přepraveny  

a připraveny v požadovaném sortimentu, v žádaném množství, na určeném místě, 

v určenou dobu, při optimálních celkových nákladech vynaložených ve výrobním  

i distribučním řetězci. (Jeřábek, 1996, s. 11) 
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1.2 Logistický řetězec 

Vztah systému a teorie logistiky spojuje logistický řetězec, který je klíčovým pojmem 

logistiky. Spojuje stránky hmotné a nehmotné. Hmotná složka přesouvá věci či osoby, 

zatím co nehmotná přemisťuje informace, potřebných k realizaci přesunu věcí a osob. 

Za logistický systém lze považovat všechny záměrně uspořádané jednotky technických 

prostředků, zařízení, budov, cest a pracovníků, kteří se podílejí na uskutečňování 

logistických řetězců. „Logistický řetězec obecně je provázaná posloupnost všech 

činností (aktivit), jejichž uskutečnění je nutnou podmínkou k dosažení daného 

konečného efektu synergetické povahy.“ (Pernica, 2004, s. 120) 

Dynamické propojení trhu spotřeby s trhy surovin, materiálů a dílů, vytváří procesy, 

které mají hodnototvorný charakter. Přičemž zhodnocování se stupňuje ve směru 

hmotného toku, čím blíže ke konečnému zákazníkovi procesy probíhají. Způsob řízení 

logistického řetězce lze rozdělit na část řízenou objednávkami zákazníků s plynulými 

toky bez zásob a na část řízenou na základě predikcí a plánů, kde se zásoby běžně 

udržují. Rozhraním je tzv. bod rozpojení, může to být sklad hotových výrobků  

u výrobce (distribuční sklad), montážní mezisklad, sklad surovin, materiálů a dílů nebo 

dodavatelé. Vývoj směřuje k posouvání bodu rozpojení co nejdále k dodavatelům  

a k rozšiřování okruhu řízení podle zakázek. Díky tomu nastává individualizace výroby, 

zvýšení její pružnosti, snížení zásob a nákladů, taktéž se uvolňuje kapitál. 

Existují specifika v distribuci a v obchodě, kdy logistické aktivity vedoucí hotové 

výrobky ke konečné spotřebě (obsahující články distribuční, velkoobchodního  

a maloobchodního řetězce) musí končit až u konečného zákazníka, spotřebitele. 

Varianty struktury distribučních a obchodních řetězců se ustálila na skladové dodávky 

do prodejen maloobchodu, přímých dodávek z výroby do prodejen maloobchodu, 

přímého prodeje zákazníkům z velkoobchodních skladů (cash and carry), zásilkového 

obchodu a přímých dodávek zboží z výroby zákazníkům. Většina zboží přichází  

do maloobchodu formou skladových dodávek, dále pak přímou dodávkou z výroby. 

(Pernica, 2004a, s. 120, 209 – 210, 413 – 414; Pernica, 2004b, s. 1657) 
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„Z pohledu řízení je logistika časově závislé umisťování zdrojů nebo strategické řízení 

celého logistického řetězce. Logistický řetězec je sekvencí událostí zaměřených  

na uspokojení zákazníka. Může zahrnovat zadání, výrobu distribuci i likvidaci odpadů 

ve spojení s přepravou, skladováním a informačními technologiemi. K základním 

činnostem, které můžeme zahrnout do oblasti logistiky, patří následující složky 

logistického řízení, viz obrázek.“ (Štůsek, 2007, s. 10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Složky logistického řízení (Zdroj: Lambert, 2000, s. 5, vlastní zpracování) 
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1.3 Logistický systém podniku 

Logistická koncepce je výsledkem integrace všech dílčích logistických funkcí, kde 

cílem je navrhnout materiálový a informační tok v celém podniku jako jednotný systém 

včetně jeho řízení, praktické realizace a kontroly s použitím výkonné informační 

techniky s nejúčelnějším a nejhospodárnějším využitím vložených prostředků. 

V souhrnu jsou to technické a lidské prvky a vazby mezi nimi, spolupracují při 

plánování a realizaci logistických řetězců vyvolávaných podnikem. Zahrnuje všechny 

logistické řetězce podniku vytvářené pro jednotlivé výrobky. Dodavatelské, výrobní, 

distribuční a obchodní články těchto řetězců v něm mají postavení podsystémů. 

Logistický systém pracuje s logistickými zdroji, které se snaží optimálně rozmístit  

a sladit s požadavky zákazníků. Sleduje hlavní cíl podniku, uspokojení zákazníků a dílčí 

cíle výkonové a ekonomické. (Jurová, 2009, s. 10; Pernica, 2004b, 1661) 

1.4 Logistické funkce 

Logistické funkce jsou procesy, které vedou k transformaci objednávek určitých 

výrobků na jejich dodávky. Jedná se o nevýrobní transformace. Mezi logistické funkce 

patří balení, tvorba manipulačních a přepravních jednotek, nakládka, přeprava, 

vykládka, uskladňování, vyskladňování, kompletace, konsolidace, kontrola, vystavování 

dokladů, fakturace apod. Pro nehmotné zboží samozřejmě některé činnosti odpadají. 

Logistické funkce jsou vyjádřené pomocí sledu operací na strategické, dispoziční, 

administrativní a operativní úrovni. (Pernica, 2004a, s. 215) 

1.5 Cíle logistiky 

Je kladen důraz na nákladovost a racionalitu toku zboží, ale také na uspokojení 

požadavků odběratele. Rámcovým cílem je zabezpečit uspokojování přání zákazníků  

na dodávky a služby na požadované úrovni při minimalizaci nákladů dodavatelské 

firmy, pak má naplňování tohoto cíle dvě stránky – výkonovou a ekonomickou. 

Výkonovým cílem je zabezpečit patřičnou úroveň služeb, což znamená dostat správné 

zboží ve správném množství a kvalitě na správné místo ve správném okamžiku  

a ekonomickým cílem je splnit výkonovou složku se správnými náklady.  
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Problém lze rozdělit na cíle: 

a) Vnitřní  

 snižování nákladů, 

 snižování vázaného kapitálu apod. 

b) Vnější 

 orientace na zákazníka, jeho přání a požadavky,  

 dodací lhůty, 

 úplnost a spolehlivost dodávek, 

 pružnost společnosti v reakci na potřeby zákazníka. (Pražská – Jindra, 2002, 

s. 597 – 598) 

1.6 Světové přepravní systémy 

Dopravní síť je heterogenním systémem, jehož homogenní subsystémy jsou v určitých 

uzlech vzájemně propojeny, takže je možný přechod uživatele z jednoho subsystému  

do druhého. Přemisťovatelem je dopravní jednotka, jejímž provozovatelem je právnická 

osoba, která nabízí své přepravní služby veřejnosti, tj. dopravce. (Pernica, 2001, s. 101)  

1.6.1 Silniční přeprava 

Díky své rychlosti, vysoké mobilitě a dostupnosti úspěšně konkuruje zejména dopravě 

železniční, v některých případech i letecké. Hlavní nepříznivé faktory jsou ekologická 

závadnost a narušování životního prostředí, nízká průchodnost hlavní silniční a dálniční 

sítě a s ní spojená vysoká nehodovost a silné konkurenční prostředí mezi dopravci.  

Silniční doprava mezi členskými zeměmi dohody CMR může být realizována jako 

doprava: 

 kusová (sběrná služba), při které jsou zásilky kompletovány dle jejich objemu, 

množství a charakteru tak, aby přeprava byla ekonomicky a logisticky účelná,  

 celokamionová, která má podobu časového nebo cestovního charakteru. 

(Machková, 2010, s. 147) 
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1.6.2 Železniční přeprava 

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) vymezuje náležitosti Smlouvy  

o mezinárodní železniční přepravě zboží – CIM. Hlavní předností smlouvy je aplikace 

jednotných právních předpisů bez ohledu na počet národních železnic. Účastníky 

uvedené úmluvy jsou železnice všech evropských států s výjimkou zemí bývalého 

Sovětského svazu. Při realizaci se setkáváme s následujícími druhy zásilek: vozové 

zásilky, kusové zásilky, spěšniny, kontejnerové zásilky a kombinované přepravy, 

umožňující například přepravu vozidel na železničních vagonech (tzv. Ro-La). 

Je možné realizovat i přepravu nestandardního zboží, například nebezpečného, rychle se 

kazícího nebo příliš rozměrného (nadgabaritního) zboží. (Machková, 2010, s. 146) 

1.6.3 Letecká přeprava 

Letecká přeprava je relativně velice rychlá, bezpečná a spolehlivá, ale nákladná. 

Používá se zejména u zásilek výjimečné povahy, jakými jsou např. náhradní díly, rychle 

se kazící potraviny, léky, umělecká díla apod. 

Platí zde jednotné přepravní podmínky Mezinárodního sdružení leteckých přepravců 

(IATA). Převzetí zásilky podle podmínek IATA je osvědčováno prostřednictvím 

leteckého nákladního listu (AWB), který je i dokladem o uzavření přepravní smlouvy.  

Doprava bývá realizována jako: pravidelná linková (dokládka, konsolidace), při které je 

kusové zboží dokládáno do běžných leteckých linek pro osobní přepravu; nepravidelná 

(charterová), je pronajímán celý ložný prostor.  (Machková, 2010, s. 148) 

1.6.4 Námořní a říční přeprava 

Námořní přeprava zaujímá výrazně nadpoloviční podíl na celkovém objemu přeprav ve 

světovém obchodě. Realizují ho ekonomicky silné subjekty – rejdaři, kteří se sdružují 

do tzv. námořních konferencí (tzv. conference liners). Doprovodné činnosti realizují 

úzce se specializující subjekty, např. brokeři (lodní dohodci a námořní makléři); staueři 

(ukladatelé); knihovací (klárovací) agenti; tally operátoři (evidující náklad) a další. 

Náložný list je listinou, s níž je spojeno právo požadovat vydání zásilky. Dopravce je 

povinen zásilku vydat osobě oprávněné podle náložného listu. (Machková, 2010, s. 149) 
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Obrázek 2: Světové přístavy (Zdroj: www.herber.webz.cz, 2015) 

1.6.5 Kombinovaná přeprava 

Jest taková přeprava, která k přemístění nákladu, případně i dopravního prostředku, 

využívá alespoň dvou přepravních oborů. V některých případech bývá přeprava 

realizována na základě jediného přepravního dokladu a bývá pak označována jako  

tzv. přeprava multimodální. 

Kombinovanou přepravu většinou organizují specializované podnikatelské subjekty 

(operátoři). Zajišťují nejen přepravu, ale provozují i silniční, železniční a kontejnerová 

překladiště a terminály (container yards), provádějí svoz a rozvoz zásilek 

(consilidation), pronajímají speciální vratné obaly (kontejnery). Do kombinovaných 

přeprav zahrnujeme i přepravy: 

 Lo-Lo (lift on – lift off), tj. technologie vertikálního způsobu manipulace  

s přepravními jednotkami; 

 Ro-Ro (roll on – roll off), tj. technologie horizontálního způsobu manipulace  

s přepravními jednotkami; 

 Ro-La(Rollende Landstrasse = angl. Rolling Road), tj. technologie kombinace 

obou výše uvedených způsobů manipulace s přepravními jednotkami 

(horizontálního i vertikálního). (Machková, 2010, s. 153) 
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1.6.6 Poštovní a kurýrní přeprava 

Poštovní smlouvou se provozovatel služby zavazuje odesílateli, že za stanovených 

podmínek a stanoveným způsobem provede doručení svěřené zásilky označené osobě. 

Smlouva je uzavřena tzv. podáním, které se osvědčuje potvrzením poštovního podacího 

lístku. Poštovní služby je možné provozovat pouze s udělením poštovní licence.  

Kurýrní služby jsou používány zejména pro účely expresního doručování zásilek 

malého objemu a váhy nebo obchodních dokumentů. Doručení je rychlé a pokrývá celý 

přepravní úsek. Kurýrní služba poskytuje i celní odbavení, osobní doručení a další.  

Tracking list se svým vzhledem i náležitostmi nápadně podobá leteckému nákladnímu 

listu. Při přepravě bývají zásilky signovány číselným kódem a nově také 

radiofrekvenční identifikací, což usnadňuje jejich sledování a vyhledávání  

a samozřejmě snižuje přepravní náklady. Kvalita poskytovaných kurýrních služeb silně 

závisí na kvalitě informačního systému používaného v kurýrní společnosti. Při znalosti 

trackingového číselného kódu lze u větších kurýrních společností sledovat průběh 

přepravy a doručení zásilky na internetu. (Machková, 2010, s. 156) 

1.7 Nákup, opatřování a zásobování 

Nákupem se rozumí obchodní operace, kterými organizace zabezpečuje potřebným 

zbožím své výrobní, obchodní a další činnosti. 

Opatřování je širším pojmem, který obsahuje řadu funkcí jako nákup, skladování, 

plánování a řízení výroby a řízení zakázek. Je to směna vedoucí k uspokojování potřeb 

nejen hmotných statků a služeb, ale také pracovníků a finančních prostředků. 

V nejširším významu zahrnuje získávání zákazníků, zakázek, podílu na trhu, zboží, 

služeb, pracovníků, finančních prostředků či jiných zdrojů. Naopak v nejužším pojetí je 

opatřování pouze získáváním zboží ve smyslu jeho objednávání u dodavatelů.   

Zásobování je souhrnem procesů přísunu nakoupeného zboží v potřebném množství, 

struktuře, kvalitě a čase od dodavatele do místa výrobní nebo konečné spotřeby, tedy  

do místa užití nebo prodeje (Pernica, 2004, s. 306; Jurová, 2009, s. 49 – 53). 
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1.8 Skladování 

Skladování je spojovacím článkem mezi výrobci a zákazníky. Má výrazný podíl  

na zajišťování potřebné úrovně zákaznického servisu. Skladování je konkrétní část 

podnikového logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů jak v místě 

jejich vzniku, tak mezi místem vzniku a místem spotřeby (Lambert, 2005, s. 266).  

Tvorba zásob je sekundární funkcí skladu. Primární funkcí je expedice objednaného 

materiálu v množství, sortimentní skladbě, kvalitě, balení apod. ve lhůtě, frekvenci nebo 

pořadí dle požadavku odběratelů (Pernica, 2004, s. 1681).  

Hlavními motivy skladování: 

 vyrovnávací funkce při vzájemně odchylném materiálovém toku a spotřebě  

z hlediska množství, kvality i času  

 zabezpečovací funkce plynoucí z nepředvídatelných problémů během výrobního 

procesu, z kolísání potřeb na odbytových trzích a z časových posunů dodávek  

na zásobovacích trzích  

 kompletační funkce zajišťuje tvorbu sortimentu pro obchod nebo pro výrobu dle 

požadavků jednotlivých prodejen nebo dílen  

 spekulační funkce vyplývá z očekávaných změn cen na trzích  

 zušlechťovací funkce se uplatňuje v případě, kdy se stářím roste kvalita 

uskladněného zboží (Stehlík a Kapoun, 2008, s. 72) 

1.8.1 Sklady 

Objektivní potřeba velkoobchodu i maloobchodu souvisí s pojetím skladu. Kdy 

velkoobchodní činnosti souvisí se specializací a koncentrací výroby, zatímco 

maloobchod s decentralizací. Sklad je místem uplatňování skladových funkcí a to: 

 Obchodní sklad – typický je velkým počtem dodavatelů i odběratelů. 

 Sklad odbytový – umístěný u výrobce; jistá forma obchodního skladu, 

charakterizovaná jedním výrobcem, počet odběratelů je naopak velký.  
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 Sklady veřejné a nájemní – zajišťují skladování zboží nebo propůjčují svoji 

skladovou kapacitu. V prvním případě vykonávají skladové funkce dle objednávky 

zákazníka. Ve druhém si zákazník pronajímá část skladu a veškeré další činnosti se 

zbožím si zajišťuje zákazník.  

 Sklady tranzitní – velkoobjemové sklady charakteristické v místech velkých 

překládek (přístavy, železniční překladiště apod.). Základní funkcí je zboží 

přijmout, rozdělit a naložit na příslušný dopravní prostředek. 

 Konsignační sklady – sklady dodavatele u odběratele. Zboží se skladuje na účet  

a riziko dodavatele, ale odběratel má právo si zboží odebírat podle své potřeby. 

Obvyklé u zásobování náhradními díly, např. výpočetní technika, automobilky. 

 Zásobovací sklady výroby – patří do oblasti průmyslové logistiky.  

(Pražská – Jindra, s. 666) 

1.9 Maloobchodní technologie 

1.9.1 Pohyb zboží v maloobchodě 

Hlavními zásadami v maloobchodních jednotkách jsou přímý průtok zboží provozní 

jednotkou, preference horizontálního pohybu (průtoku) zboží provozní jednotkou, 

oddělení cest zboží, pracovníků a zákazníků v čase i prostoru, racionální manipulace  

se zbožím, účelná organizace práce a nenarušení nákupních podmínek. 

Příjem zboží 

Fyzický pohyb zboží začíná příjmem zboží, rozsah a pracnost závisí na řadě faktorů:  

 velikosti a druhu provozní jednotky, 

 dodavatelích (dodávkový cyklus, rozdílné zdroje dodávek atd.), 

 charakteru přepravy a způsobu balení zboží, 

 charakteru sortimentu, 

 hmotné zajištění příjmu zboží, 

 personální zajištění příjmu. 
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Příjem má za úkol vybavení operací věcnými prostředky, plochami, dispozičním 

řešením ploch jednotky (zásobování, návaznost ploch příjmu a skladu). 

Skladování a příprava k prodeji 

Po skončení příjmové operace může být zboží přemístěno do skladů nebo přímo  

na prodejní plochu.  

Požadavky na uložení zboží: 

 přehledné uložení zboží – umožňuje orientaci o zásobách, rychlé zpracování  

a uložení, 

 centralizace zásob – při respektování fyzických, chemických, biologických 

vlastností (dovolené sousedství a klimatické podmínky), 

 možnost obměny zásob zboží, 

 rychlá a úsporná manipulace se zbožím (bez přechodného ukládání), 

 vhodný způsob uložení zboží. 

Příprava zboží má za úlohu zrychlení prodeje a zjednodušení styku se zákazníkem, 

např. balení, odstraňování přepravních a obchodních obalů, označování cenou, konečná 

prohlídka zboží a doplňování na prodejní místo. 

Doplňování a uložení zboží v prodejní místnosti roste úměrně s velikostí jednotky  

a proto se musí respektovat požadavky: zboží má mít své vyhrazené místo, maximální 

využití plochy a prostoru, pokud možno doplňovat jednorázově a v době s nejnižší 

frekvencí zákazníků, umístit celou zásobu, přehledné uložení zboží. 

Prodej 

Existuje řada forem prodeje podle organizačního a technického řešení prodeje. 

Vymezována jsou s ohledem na účast zákazníka, přístup ke zboží, způsob předání zboží. 

Podle účasti zákazníka je prodej, při kterém se zákazník obsluhuje převážně sám,  

tzv. samoobslužný prodej, nebo prodej s převážnou obsluhou prodavačem, tj. pultový 

prodej, prodej volným výběrem, prodej podle vzorků. (Pražská – Jindra, s. 687 – 691) 
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1.9.2 Nákupní prostředí a nákupní atmosféra 

Provoz maloobchodní jednotky má podíl na tvorbě nákupního prostředí, které je tvořeno 

všemi prvky, tj. zbožím, pracovníky, zařízením, plochami, stavbou, provozními 

operacemi a navíc též zákazníky samými. Prvky nákupního prostředí jsou: 

 design prodejny (Store Design, Interior Design), 

 dispoziční řešení prodejny (Store Layout), 

 prezentace zboží, 

 personál. 

Nákupní atmosféra je výsledkem působení prostředí jednotky a jeho kvantitativních  

i kvalitativních působením na smysly. Jde o individuální prožitek, emoce zákazníka. 

Tvorba nákupní atmosféry je nedílnou součástí profilace provozní jednotky a její image. 

Design prodejny (Store Design), jeho hlavním cílem působení souboru vnějších 

stimulů je získat zákazníka a „zlákat“ jej ke vstupu. Souhrnně se tyto stimuly označují 

jako „exterior design“. Patří sem architektura, vstupní prostory, výkladní skříně, nápisy 

a parkovací plochy.  

Interior Design, to jsou na předním místě stimuly, které souvisí s technickým řešením 

prvků interiérů prodejní jednotky. Zahrnuje použitý stavební materiál, obchodní 

zařízení, osvětlení, barevné řešení, zvukovou kulisu, vůni, mikroklimatické podmínky.  

Dispoziční řešení (Store Layout) je prostorové uspořádání hmotných prvků provozu 

v prodejní místnosti, tzv. space-managementu v maloobchodě. Dispozice prodejny 

může vytvářet nucený nebo volný pohyb zákazníka, nejčastěji kombinaci obou 

možností. 

Cílem a smyslem prezentace zboží je nejúčinnější představení zboží zákazníkovi  

a připoutání pozornosti k výrobku i podnícení zájmu o jeho nákup. 

Prodejní personál se výrazně podílí na vytváření nákupní atmosféry, nejen počtem,  

ale také kvalifikací, chováním a upravenosti vzhledu.  (Pražská – Jindra, s. 694 – 706) 
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1.10 Reverzní logistika 

Jedná se oblast logistiky, zabývající se tokem použitých výrobků, odpadů, obalů  

a jiných materiálů, vrácené či reklamované zboží, neshodných nebo zastaralých 

výrobků, které vychází od spotřebitele, přičemž hlavním cílem je zajistit jejich nové 

využití či materiálové zhodnocení způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí  

a ekonomicky zajímavé.  

Legislativní opatření v řadě zemí vyžadují od podniků zajištění recyklace svých 

výrobků a obalů. Podniky odpovídají za výrobek během celého životního cyklu. Tím 

dochází k materiálovému toku, který má opačný směr než v klasickém zásobovacím 

řetězci.  

Pro maloobchod je hlavním úkolem reverzní logistiky v zajištění přesunu 

neprodaného zboží (např. sezonního) a reklamovaných výrobků zpět k subjektům,  

od nichž bylo koupeno, nebo kteří jsou ochotni zboží odkoupit a následně prodat  

nebo zpracovat. Pro výrobce je prostředkem získání zpět vícenásobně použitých obalů, 

popř. pokažených výrobků jako sekundárního zdroje surovin. (Škapa, 2005, s. 20 – 21) 

„Hlavní náplní reverzní logistiky (neboli zpětné logistiky) je sběr, třídění, demontáž  

a zpracování použitých výrobků, součástek, vedlejších produktů, nadbytečných zásob  

a obalového materiálu, kde hlavním cílem je zajistit jejich nové využití,  

nebo materiálové zhodnocení způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí  

a ekonomicky zajímavý.“ (Škapa, 2005, s. 21)  

Z pohledu logistiky přináší reverzní logistika nové podněty pro řízení distribuce, 

plánování produkce a řízení zásob. Pojí se s řadou dalších podnikových činností,  

např. ve fázi návrhu výrobku – vhodnou konstrukcí a výběrem materiálu lze následně 

ušetřit značné finanční prostředky. Právě omezení zpětných toků (zvláště  

pro reklamované zboží) by mělo být primárním cílem managementu.  

Úspěšnost zpětné logistiky z pohledu podniku je růst zisku. Podle předpokladů se 

v budoucnu náklady na reverzní logistiku (resp. objem zpětných toků) zvyšovat. Tento 

trend bude zapříčiněn rozvojem e-commerce Maloobchod založený na internetu 

vykazuje vyšší procento vráceného zboží než je obvyklé u kamenných obchodů (některé 
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zboží prodané přes internet dosahuje 20% vráceného zboží, kdežto u kamenné pobočky 

je to 6%). Z toho plyne, že e-commerce podnítí snahy optimalizovat zpětné toky. 

(Škapa, 2005, s. 22 – 23) 

Reverzní logistika je podsystémem v logistickém systému. V podniku plní činnosti 

spojené s opětovným použitím nebo likvidací nepotřebného nebo neshodného materiálu, 

odpadů, obalů atd. Tyto činnosti mohou hrát roli jak ve snižování nákladů  

za likvidaci, tak ještě ekonomickým využitím těchto materiálů. Oblast činností jde 

napříč podnikem a zasahuje i do jeho okolí. Obvykle bývají tyto činnosti rozděleny 

mezi více oddělení. Na vstupu to je nákup, který při objednávkách nového materiálu 

musí uvažovat i materiál vrácený z demontáží. Oddělení kvality kontroluje a uvolňuje 

vrácený materiál ve zvláštních režimech. Skladování musí brát v úvahu správnou dobu 

použití vráceného materiálu s ohledem na jeho povahu. Vrácený materiál se zpracovává 

v samostatných zakázkách. Taktéž i zákazník musí být informován o použití 

demontovaných dílů a tento postup schválit. (Škapa, 2005, s. 27) 

1.10.1 Odpadový management 

Reverzní logistika má úzkou vazbu s odpadovým hospodářstvím podniku. Aby naplnila 

legislativní požadavky státu, musí do svých činností zahrnout aktivity směřující 

k minimalizaci odpadů, a zajistit maximální hospodárnost všech svých činností. Každý 

vyspělý podnik má takzvaný EMS (Environmental Management System), který byl 

založen, aby rozvíjel a dosahoval ekologické cíle. Strategické cíle podniku ustanovuje 

tzv. environmentální politika. Environmentální politika má jak vnitřní, tak vnější 

platnost a musí být v pravidelných intervalech podnikem po změnách právních, 

hospodářsko-politických a technologických podmínek, přezkoušena a případně 

přizpůsobena. V rámci plánování jsou všemi dotčenými útvary zohledněny opatření  

a projekty k uskutečnění environmentální politiky stanovené jednotlivými cílovými 

hodnotami a programy environmentálního managementu. 

1.10.2 Obalový management 

Obalový management řídí správu obalového hospodářství a to od nákupu obalů, přes 

třídění, ekologické vymývání, likvidaci, skladování, svoz a zpětný rozvoz po evidenci 

a správu obalových kont. Záleží na tom, jaký obal je na distribuci jednotlivých výrobků 
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použit. Při výběru balení se bere v úvahu mnoho činitelů, které určí, zdali se použije 

obal jednocestný (dále už jen odpad) nebo obal vratný, který je při patřičných 

podmínkách velmi hospodárný a levný i přes jeho vysoké pořizovací náklady.  

Podle toho tedy základní rozlišení obalů je na obaly nevratné a vratné. 

 Nevratný obal – končí svou životnost ve chvíli, kdy dojde ke spotřebě výrobku, 

svou další úlohu v logistickém řetězci má už jen jako odpad 

 Vratný obal – po spotřebě výrobku se dostává zpět k místu plnění.  

Obaly lze rozlišovat podle zařazení do článků logistického řetězce: 

 Spotřebitelské obaly – pro konečnou spotřebu konkrétního výrobku.  

 Distribuční obaly – pro spojování spotřebitelských obalů do větších 

manipulačních celků (manipulačních jednotek). 

 Přepravní obaly – je přizpůsobený přepravě a plní obal ochrannou funkci.  

1.11 Logistické informační systémy 

Výpočetní a informační technologie je považována za klíčový faktor, který ovlivňuje 

růst a rozvoj logistiky. V centru pozornosti logistického systému je systém vyřizování 

objednávek. Zákaznická objednávka je jako impuls pro rozpohybování logistického 

systému. Rychlost a kvalita toku informací přímo ovlivňuje náklady (dopravní, 

skladovací, na udržování zásob). Objednávky a informační systém tvoří základ 

podnikových a logistických manažerských informačních systémů. Tato oblast má 

významný potenciál pro zdokonalení logistického výkonu. (Lambert, 2000, s. 76) 

Cyklus zákaznické dodávky zahrnuje veškerý čas, který uplyne od podání objednávky 

ze strany zákazníka až po obdržení objednaného zboží v přijatelném stavu a jeho 

umístění do zákazníkova skladu. Typický cyklus se skládá z fází: a) příprava a předání 

objednávky, b) přijetí objednávky a její zanesení do systému, c) vyřízení objednávky,  

d) příprava/kompletace objednávky a zabalení, e) doprava objednaného zboží 

zákazníkovi a f) příjem zboží u zákazníka. (Lambert, 2000, s. 77) 
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V současnosti se využívá elektronický způsob podávání objednávek (EDI), přímé 

elektronické spojení je efektivní, sice počáteční investice jsou vysoké, ale operativní 

náklady nízké, rovnoměrnost cyklu výborná s vysokou přesností a rychlostí. Také díky 

tomu lze snížit objem pojistných zásob, zvýšit tržní podíl a rentabilitu. (Lambert, 2000, 

s. 80, 83)  

1.12 Analýza vnějšího a vnitřního prostředí 

SLEPTE analýza 

Zkoumá vnější prostředí podniku a zároveň by měla být schopna zodpovědět otázky 

ohledně budoucího vývoje za předpokladu, že známe současný stav. Do analýzy je 

možné zahrnout veškeré vývojové trendy, které by mohly pro podnik vyústit v hrozbu, 

či příležitost. Při zpracování této analýzy se mapují tyto faktory: 

Sociální faktory – mezi hlavní aspekty patří životní styl a úroveň občanů, stárnutí 

populace a další.  

Legislativní faktory – je třeba sledovat vývoj právních norem týkajících se podnikání 

konkrétní firmy. Jedná se zejména o zákony, nařízení, vyhlášky vlády.  

Ekonomické faktory – podnik ovlivňuje stávající i budoucí vývoj ekonomiky.   

Politické faktory – aktuální politická situace a novely, které by mohly ovlivnit vývoj 

podniku. Efektivnost soudů při sporech, výše minimální mzdy, podpora firem a jiné.  

Technologické faktory – nové technologie, které mohou ovlivnit výrobu, či distribuci 

výrobků a služeb. Nové informační zdroje, rozvoj mobilních sítí nebo vývoj 

obchodování po internetu.   

Ekologické faktory – faktor, který stále roste na významu. Programy pro ekologické 

zpracování odpadu, ochrany životního prostředí atd. (Hanzelková, 2013 s. 49 – 63) 

Porterův model 5 hybných sil 

Jde o způsob analýzy odvětví a jeho rizik. Podstatou metody je prognózování vývoje 

konkurenční situace ve zkoumaném odvětví na základě odhadu možného chování 
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následujících subjektů a objektů působících na daném trhu a rizika hrozícího podniku  

z jejich strany: 

 Stávající konkurenti – jejich schopnost ovlivnit cenu a nabízené množství 

daného výrobku/služby 

 Potenciální konkurenti – možnost, že vstoupí na trh a ovlivní cenu a nabízené 

množství daného výrobku/služby 

 Dodavatelé – jejich schopnost ovlivnit cenu a nabízené množství potřebných 

vstupů 

 Kupující – jejich schopnost ovlivnit cenu a poptávané množství daného 

výrobku/služby 

 Substituty – cena a nabízené množství výrobků/služeb aspoň částečně schopných 

nahradit daný výrobek/službu 

V podstatě lze říci, že základy modelu důsledně vychází z mikroekonomie – z analýzy 

trhu, chování firmy a chování spotřebitele. (www.managementmania.com, 2016a) 

7S McKinsey 

McKinsey 7S je analytická technika používaná pro hodnocení kritických faktorů 

organizace, je používaná zejména v podnicích. Sedmiprvkový způsob dekompozice 

organizace na tyto komponenty: 

 Skupina – cíleně orientované společenství lidí, 

 Strategie – definice cílů skupiny a způsobu jejich dosažení, 

 Sdílené hodnoty – vize, poslání, firemní kultura, 

 Schopnosti – dovednosti, znalosti, zkušenosti, 

 Styl – charakteristický způsob konání, jednání, chování, 

 Struktura – organizační uspořádání skupiny, mechanismus řízení, 
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 Systémy – metody, postupy, procesy, včetně technických systémů, informačních 

systémů a technologií. (www.managementmania.com, 2016b) 

SWOT analýza 

SWOT analýza je univerzální analytická technika používaná pro zhodnocení vnitřních  

a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního 

záměru (například nového produktu či služby). Nejčastěji je SWOT analýza používána 

jako situační analýza v rámci strategického řízení a marketingu. SWOT je akronym  

z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých faktorů: 

 Strengths – silné stránky, 

 Weaknesses – slabé stránky, 

 Opportunities – příležitosti, 

 Threats – hrozby. (www.managementmania.com, 2016c) 

1.13 Marketingová strategie 

Marketingové řízení je především řízením poptávky. Cílem je poznat a pochopit potřeby 

zákazníků či trhu a ovlivňovat jejich intenzitu, načasování a složení v souladu se 

strategií organizace. 

Marketingová strategie zahrnuje následující fáze: 

 Fáze analýz - zahrnuje průzkum trhu, segmentaci trhu, targeting, positioning, 

provedení analýz (5F, BCG, PESTLE, SWOT…). 

 Fáze syntézy - vytvoření marketingového mixu a jeho složek, stanovení 

prodejních cílů (objem prodejů), stanovení ceny, stanovení způsobů propagace  

a distribuce apod. 

 Fáze realizace - výroba a prodej výrobku nebo služby. 

 Fáze kontroly a korekce - vyhodnocování výsledků prodeje, korekce 

marketingové strategie. (www.managementmania.com, 2016d) 
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Marketingový mix 

Po zpracování marketingové strategie, může podnik začít pracovávat podrobnosti 

marketingového mixu. Marketingový mix představuje soubor strategických nástrojů, 

které by měly docílit spokojenosti cílových zákazníků. (Jakubíková, 2013, s. 190)  

Strategie vychází z výběru tržních segmentů a cílových trhů společně s marketingovým 

mixem. Klasická podoba marketingového mixu je tvořena čtyřmi částmi, 4P: 

 Product (produkt) – produkt a jeho vlastnosti z hlediska zákazníka – kvalita, 

spolehlivost, značka, design, záruka, servis a další služby apod., 

 Price (cena) – cena produktu a celková cenová politika podniku, 

 Place (distribuční cesty) – způsob distribuce produktu od jeho výrobce  

ke konečnému zákazníkovi, 

 Promotion (propagace) – způsob propagace produktu. (Jakubíková, 2013, s. 198 

- 297) 

Marketingový výzkum 

Základním cílem marketingového výzkumu je shromažďování, zpracování  

a analyzování veškerých informací, které jsou potřebné pro efektivní fungování 

marketingu podniku. Marketingový výzkum se zaměřuje mimo jiné na tyto oblasti: 

 celková analýza trhu, 

 výzkum koncového spotřebitele, 

 výzkum reklamy,  

 výzkum prodeje,  

 výzkum image, 

 analýza konkurence. 
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Výstup z marketingového výzkumu ovlivňuje marketingové plánování firmy a i tvoření 

marketingového mixu – 4P. Podstatou celého výzkumu je porozumět zákazníkům. 

(Přibová, 1996, s. 13 – 19; Kotler, 2003, s. 72) 

Proces marketingového výzkumu 

Při zpracování marketingového výzkumu je třeba dodržet určitý postup a návaznost jeho 

jednotlivých částí. Každá část je pak obsáhlá dle řešeného problému. 

 Určení cíle výzkumu 

 Zdroje dat 

 Metody a techniky sběru dat 

 Určení vzorku velikosti 

 Sběr dat 

 Zpracování a analýza dat 

 Zpracování a prezentace závěrečných zjištění (Přibová, s. 26 – 27)  

1.14 Zhodnocení rizika 

V rámci řízení rizik je důležité zanalyzovat možná rizika, která mohou vzniknout  

a negativně podnik odchýlit od požadovaného cíle, což by mělo nepříznivý vliv.  

Při zpracování rizik se určuje jejich pravděpodobnost výskytu a dopad na chod podniku. 

Určení rizik napomáhá i pro přípravu opatření, která bude nutná vykonat v případě,  

že riziková situace nastane.  

Postup při analyzování rizik: 

1. určíme si škály pravděpodobnosti rizika, 

2. určíme si škály dopadu rizika, 

3. identifikujeme možná rizika, 

4. navrhneme preventivní opatření. (businessinfo.cz, 2015) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÁ SITUACE 

V analytické části je prvně představen zkoumaný subjekt, stručně popsaná historie 

společnosti, nabízené zboží a oblast podnikání. Poté je provedena vnitřní a vnější 

analýza společnosti ABC. Kde pomocí nástrojů, jako je Porterův model pěti hybných 

sil, 7S McKinsey, SLEPTE analýza a SWOT model, je získán přehled o současné 

situaci v podniku. Z dotazníkového šetření jsou zjištěny aktuální potřeby a chování 

zákazníků. Na konci kapitoly je shrnutí a závěr. 

2.1 Představení podniku 

Obchodní jméno: ABC s.r.o. 

Sídlo:   Praha  

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Vznik:   2002 

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

Společník: ABC INTERNATIONAL S. A. S.  

Podíl: Vklad: 5 000 000 Kč 

 Splaceno: 100 % 

 Obchodní podíl: 100 % 

Základní kapitál: 5 000 000 Kč (justice.cz, 2015) 

2.1.1 Historie podnikání a stručný popis společnosti 

Společnost ABC, která byla založena roku 1984, se stala jednou z nevýznamnějších 

značek v oblasti dámského prêt-à-porter s mezinárodní působností. V současnosti ABC 

provozuje více než 1 000 obchodů umístěných v 18 zemích. 

ABC má svou vlastní síť prodejen a každý obchod je koncipován jako prostor 

zasvěcený ženám a ženskosti. 
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Skupina ABC zaměstnává na 6 000 pracovníků, kteří v prodejnách nabízejí každý týden 

100 nových produktů. 

Ve zkratce: 

 více než 1000 obchodů v celém světě (z toho 600 ve Francii), 

 18 zemí (Saudská Arábie, Bahrajn, Belgie, Spojené arabské emiráty, Španělsko, 

Francie, Maďarsko, Itálie, Kuvajt, Lucembursko, Maroko, Polsko, Katar, Česká 

republika, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Švýcarsko), 

 6 000 spolupracovníků (z toho 4000 ve Francii), 

 37 miliónů zákaznic, 

 70 miliónů prodaných kusů zboží, 

 100 nových výrobků dodaných každý týden do prodejní sítě ABC, 

 810 milionů eur zisku bez DPH, 

 35 miliónů tašek každoročně expedovaných do prodejen, 

 71 miliónů kusů zboží expedovaných do prodejen, 

 2 milióny balíků expedovaných do prodejen,  

 5 000 nákladních vozů, které vyjíždějí ze skladů ABC 

 124 000 kusů kotoučů pokladní pásky expedovaných do prodejen (v celkové 

délce 11 200 km, což odpovídá vzdálenosti Paříž – Singapur), 

 206 000 kusů pásky pro platby kartou expedovaných do prodejen,  

(což v celkové délce 4 204 km, což odpovídá vzdálenosti Paříž – Dakar).  

(ABC interní dokument, 2015). 

2.1.2 Organizační struktura 

Společnost je řízena ředitelem pro Českou a Slovenskou republiku. Pod vedením 

pracuje asistentka vedení, zodpovědná za finanční, personální a administrativní chod 

obchodů. Dále zde pracují dva regionální ředitelé, kteří jsou zodpovědní za úsek 
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marketingu a merchandisingu obchodů, a jedna osoba odpovědná za nábory a školení 

zaměstnanců.  

Společně řídí po těchto liniích 33 provozoven – obchodů.  

 

Obrázek 3: Organizační schéma (Zdroj: Interní dokumenty, vlastní zpracování) 

2.1.3 Předmět podnikání 

Předmět podnikání ABC s. r. o. zapsaný v Obchodním rejstříku je výroba, obchod  

a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ, a předmětem činnosti je pronájem 

nemovitostí (bez poskytování jiných než základních služeb) § 4 ŽZ. (justice.cz, 2014) 

2.1.4 Poskytované zboží a služby 

ABC je symbolem nápadité, přátelské a ženské módy, jež se dobře nosí.  

Díky úzké součinnosti stylistů, technických návrhářů a pracovníků nákupu může ABC 

do svých obchodů dodat každý týden 100 novinek. Zákaznice si mohou vybírat z široké 

nabídky zboží. 
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Kolekce jsou pravidelně aktualizovány a na prodejnách naleznete nové zboží  

ve vkusném stylu a přívětivých cenách. Přáním ABC je docílit toho, aby co nejvíce žen 

dokázalo lépe vyjádřit svou ženskost a krásu.  

Každý obchod ABC je koncipován jako prostor zasvěcený ženskosti a je místem 

setkávání všech zákaznic, které se zajímají o módu. Atraktivní prodejny se vyznačují 

příjemnou atmosférou a kvalitní obsluhou, která je vždy připravena poskytnout 

zákaznicím profesionální rady a pomoci s výběrem. 

Společnost ABC se snaží být svým zákaznicím nadosah prostřednictvím rozsáhlé sítě 

značkových prodejen, z nichž většinu provozuje přímo a menšinu na základě franšízy. 

Obchod ABC je vždy poblíž – ať už ve středu města, nebo v nákupním centru. 

Výměna a vrácení 

Po předložení účtenky lze vyměnit pouze nenošené zboží se všemi původními 

etiketami, originálně připevněnými. Vrácení je možné jedině na dárkovou kartu, která je 

platná 1 rok od vydání. Datum platnosti karty se ověří u pokladny. Zboží do 199 Kč lze 

jen vyměnit. Náušnice, sadu náušnic s náhrdelníkem a punčochové zboží nelze 

z hygienických důvodů vyměnit ani vrátit. Taktéž zboží 2. jakosti nelze vyměnit  

ani vrátit.  

Reklamace 

Zboží k reklamaci se z hygienických důvodů přebírá vyprané, a s původní účtenkou.  

Na reklamaci je ze zákona 30 dnů, ale reklamační oddělení se snaží reklamaci 

neprodleně vyřešit ke spokojenosti zákazníka. Reklamace se řeší výměnou, dárkovou 

kartou, vrácením nebo opravou.  

Rezervace 

Rezervovat lze tři kusy po dobu 48 hodin. Po domluvě je možné dobu prodloužit. To se 

však nevztahuje na zboží ve slevě, kdy je velká poptávka a rychlý odbyt.  
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Úprava oděvů 

Společnost zajišťuje hrazenou úpravu oděvů a to sice zkrácení, kdy přímo na zákaznici 

našpendlíme zboží dle jejich přání a požadavků. Úprava bývá do týdne hotová a její 

cena činí 130 Kč.  

2.2 Stávající způsob dopravy 

Samotná výroba je decentralizovaná po celém světě, dříve byla soustředěná v Evropě 

hlavně ve Francii, postupně přešla do nákladově výhodnějších lokací, především 

do Asie (Čína, Indie, Kambodža, Bangladéš, Laos, Vietnam). Výroba je i v dalších 

zemích jako např. Tunisko, Maroko, Turecko, Madagaskar i Ukrajina. Zboží se posléze 

přepravuje přes mezinárodní transportní síť a směruje do centrálního skladu ve Francii, 

kde se dále třídí a přeposílá do konkrétních jednotlivých prodejen do všech zemí. 

Prodejny přijímají zboží od úterý do soboty. Zboží je jim přiřazováno jednak dle 

kapacitních možností, proto se často stává, že ve všech prodejnách nelze najít úplně 

shodné zboží, a dále podle potřeby doplnění skladových zásob sledováno dle odprodejů, 

také díky miniinventurám a týdenním zásobovacím reportům. Bohužel ne vždy je 

možné všem požadavkům vyhovět, jak z důvodů nesprávného množství zadaných  

do výroby, tak neposílání poptávaných velikostí, což i to je další důvod snižování 

obratu. 

 

Obrázek 4: Třídící linka centrálního skladu (Zdroj: Interní dokumenty) 
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2.3 Vývoj tržeb 

Nejnovější údaje statistického úřadu ukazují, že tržby v maloobchodě rostou, což je 

způsobeno i růstem průměrné mzdy, která ke konci roku 2015 vzrostla až o 3,8%. Vyšší 

příjem lidí znamená i vyšší výdaje. Navíc se zlepšují i další ekonomické ukazatele, jako 

je zahraniční obchod, kde sílí vývoz či hrubý domácí produkt. Celkově lze říci,  

že ekonomika České republiky si vede z dlouhodobého hlediska dobře. (kurzy.cz, 2016) 

Společnost ABC nesleduje kalendářní rok, ale účetní, z tohoto důvodu jsou údaje 

zachyceny od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2016. Proto bude rok 1. (2013/2014), rok 2. 

(2014/2015) a rok 3. (2015/2016). Ve sledované společnosti za 1. rok došlo k poklesu 

tržeb za prodej zboží o 16 % a zároveň poklesly náklady na vynaložené zboží, a to 

taktéž o 16 %.  Oproti minulému období došlo v 2. roce k 5 % nárůstu tržeb za prodej 

zboží a k 16 % poklesu nákladů vynaložených na prodej zboží. V následující tabulce 

jsou údaje za poslední tři roky, je zde jak absolutní vývoj tržeb, tak i procentní růst  

či pokles. Skokový nárůst a následný skokový pokles ukazuje na nestabilitu a obtížnost 

predikce módního průmyslu, kdy jeden chybný krok, špatné rozhodnutí v řízení ovlivní 

tržby a jejich vývoj na celý rok. 

 

Graf 1: Tržby ABC (Zdroj: Interní dokumenty, vlastní zpracování) 
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Graf 2: Procentní tržby N-1 (Zdroj: Interní dokumenty, vlastní zpracování) 

2.4 Vývoj klientely 

Z grafu je patrný klesající trend klientů, absolutní rozdíl je mezi prvním a druhým 

rokem zhruba 41 tis. Kč, mezi druhým a třetím už se rozdíl zvětšil na 84 tis. Kč. 

Procentní srovnání mezi léty bylo cca 2 %, 5 % a 10 %. Možné příčiny jsou  

např. změna preferencí zákazníků, zvyšující se cenová úroveň nebo stále posilující 

tendence nákupů přes internet. S vývojem klientely úzce souvisí návštěvnost, která 

v absolutních číslech každoročně klesá a ve srovnání 1. roku a 3. roku společnost přišla 

o necelých 200 000 návštěvníků. Procentně návštěvnost klesala o cca 11 %, 14 %  

a v posledním roce o 12 % oproti roku předchozímu. Je patrné, že z menšího počtu 

návštěvníků nelze transformovat skokový nárůst klientů a potažmo překonávat tržby 

z roku předešlého.  
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Obrázek 5: Srovnání návštěvníků a klientů (Zdroj: Interní dokument, vlastní 

zpracování) 

 

Obrázek 6: Procentní srovnání návštěvníků, klientů oproti minulému období (Zdroj: 

Interní dokument, vlastní zpracování)  
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2.5 Elektronické nakupování v ČR 

Podíl internetových obchodů na celkových maloobchodních tržbách dosáhl loni v Česku 

7,1 %, předloni byl tento podíl 6,1 %. Vyplývá to z údajů Asociace pro elektronickou 

komerci (APEK). 

Z dalších údajů srovnávače cen Heureka.cz a platební brány PayU i ČSÚ vyplývá,  

že Češi v českých e-shopech utratili rekordních 67 miliard korun, o 16 % více peněz než 

vloni. Mezi nejčastěji on-line nakupovaným sortimentem opět vévodila elektronika, její 

podíl tvoří téměř 30 procent. Meziročně však zájem o elektroniku neroste. Naopak 

nejdynamičtěji se zvedal zájem o kategorie „kosmetika a zdraví“ a to o 29 %  

či „oblečení a móda“ s nárůstem 15 %. Stoupne také počet nákupů z mobilních zařízení,  

a to až na dvojnásobek. Jeho celkový podíl na obratech e-shopů ale zůstane relativně 

malý, asi 5 % obratu e-shopů. Obvyklý nákup zboží na internetu je do výše 2 000 korun. 

Průměrná hodnota jedné objednávky tak činí 1712 korun, za poslední rok se ale zvýšila 

přibližně o 5 %. Frekvence těchto nákupů se zvyšuje.  

V e-shopech alespoň jednou ročně nakoupí 96 procent Čechů, téměř polovina z nich 

pak nakupuje on-line alespoň jednou v měsíci. O něco častěji než muži na internetu 

nakupují ženy. Činí tak především kvůli úspoře času a snadnému srovnání cen. Výběr  

e-shopu záleží na recenzích předchozích zákazníků či nabídka dopravy zdarma  

při realizaci větší objednávky. V těchto případech jsou lidé ochotni nakoupit více, než 

měli původně v plánu.  

Populární zůstává nákup zboží na dobírku, její obliba však pomalu klesá a lidé začínají 

častěji platit pomocí platební karty nebo prostřednictvím bezhotovostních převodů. 

Právě obava ze zneužití nejen platebních, ale také osobních údajů je jedním z důvodů, 

proč někteří lidé na internetu raději nenakupují. Jako největší problém však Češi vidí 

fakt, že si nemohou vybranou věc prohlédnout, osahat a vyzkoušet. Mezi další závažné 

nedostatky on-line nakupování patří neochota platit poštovné, obavy z reklamací  

a vrácení peněz či bariéra v podobě nutné registrace v e-shopu. (probyznisinfo.ihned.cz, 

2015; financninoviny.cz, 2015) 
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2.6 Konkurence a její využívání elektronické komunikace 

2.6.1 Sociální sítě 

 

Obrázek 7: Ikony sociálních sítí (Zdroj: www.mediaguru.cz, 2015) 

V současnosti je standardem být ve spojení se zákazníkem prostřednictvím elektronické 

komunikace. Základem jsou internetové stránky v mateřském jazyce a ceny uvedené 

v příslušné měně, dále pak sociální sítě jako Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, 

Instagram a mobilní aplikace. Prostřednictvím těchto sítí se rozšiřuje povědomí  

a základna příznivců, zvyšuje se prestiž dané značky. Je to výborná reklama a každý 

fanoušek se může spolupodílet na obsahu, sdílet názory a kreativní nápady atd. 

Z průzkumu konkurence (vybrána pouze přímá konkurence), jak je graficky znázorněno 

níže, vyplývají následující informace:   

Facebook užívají všichni konkurenti, prostřednictvím těchto stránek upozorňují  

na probíhající akce, aktuální kolekci a slavné tváře propagující jejich kampaň, 

videoreportáž z focení/natáčení, odkazy na oficiální stránky a další sociální sítě, blog, 

komentáře fanoušků či inspirativní rady pro nové trendy. 

Ostatní sítě nejsou tak hojně využívané, Pinterest, Youtube a Instagram jsou na tom 

shodně, přibližně 75 % konkurentů takto sdílí své obrázky a videa. 

Twitter s mobilními aplikacemi se pohybují na 38 % užívání, avšak Linkedin, Google + 

konkurence užívá minimálně, asi 13%.  
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Společnost ABC využívá všechny sociální sítě krom Linkedin. Samozřejmě 

nejnavštěvovanější je Facebook, kde denně jsou desítky příspěvků.  

Graf 3: Procentní zastoupení komunikačních sítí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.6.2 Internetové stránky 

Z interního průzkumu lze dále vyhodnotit užívání a úroveň vlastních internetových 

stránek konkurentů. Každá společnost má své stránky na různé úrovni, některé jsou 

pouze pro zahraniční uživatele a chybí česká mutace. Některé značky sice mají české 

stránky, avšak pouze se základními informacemi, nenachází se zde prezentace zboží. 

Ale jsou mezi konkurencí tací, kteří kromě všeobecných informací, kontaktů a virtuální 

prohlídkou produktů mají i něco navíc. Přichází s dobrými radami a tipy jak být trendy 

a šik, jak pečovat o produkty, převodník velikostí a klientský servis (dárkové karty, 

věrnostní program). Z tohoto důvodu lze považovat za plnohodnotné stránky pouze ty, 

které jsou v českém jazyce, jsou předvedeny produkty včetně cen v Kč, českému 

uživateli jsou nápomocny při výběru a poskytnuté informace jsou použitelné v českém 

prostředí. Takto plně funkční internetové stránky, měla pouze polovina konkurentů.  
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2.6.3 Elektronický obchod 

Co se týče elektronického obchodování, z poloviny konkurentů, kteří mají své stránky 

na dobré úrovni má 60 % z nich i elektronický obchod. Avšak největší konkurent 

společnosti ABC, má také nejpropracovanější stránky a e-shop, což je velkou hrozbou. 

Díky propracovaným stránkám a e-shopu je nakupování snadné. Po výběru zboží, 

velikosti a počtu kusů si zákazník produkt „přidá do košíku“. Klient si může vybrat  

ze způsobu doručení, buď na prodejnu anebo kurýrem na zadanou adresu. Zasílání 

přepravcem trvá 3 pracovní dny za 99 Kč (v případě nákupu nad 1 800 Kč zdarma). 

Následně přechází k platbě, kde je potřeba si vytvořit profil (pokud již zákazník nemá), 

probíhá kontrola informací o zásilce, samotná platba a konečné potvrzení. Nespokojený 

zákazník může provést vrácení v prodejně zdarma do 30 dnů. 

2.7 Analýza vnějšího a vnitřního prostředí 

Pokud chceme formulovat strategii, měli bychom se držet reálných faktorů, které 

zjistíme v průběhu analýz. Pokud budou vycházet z faktů, které mají charakter 

domnívající se nebo nereálný, jejich strategie nebude nasvědčovat skutečnostem.  

2.7.1 Vnější prostředí 

Analýza obecného okolí  

Analýza obecného okolí definuje vnější faktory, které společnost nemůže ovlivnit. 

Jedná se například o rozhodnutí vlády, současné zákony, trh, na kterém působí 

apod. Analýza SLEPTE je důležitá pro navržení budoucí strategie společnosti. 

SLEPTE analýza 

Sociální faktory  

 lidé mají stále větší nároky na kvalitu a cenu (co nejvyšší kvalitu za co nejnižší 

cenu), za skutečně kvalitní výrobek jsou schopni zaplatit více 

 očekávají zákaznický servis, profesionalitu personálu, 

 roste vzdělanostní úroveň obyvatel, čímž roste i jejich koupěschopnost, 

 lidé se zaměřují více na kariéru, 
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 stále větší zájem lidí o sebeprezentaci, 

 potencionální zákazníci jsou ženy, 25 – 35 let, pracující. 

Legislativní faktory 

 obchodní zákoník, 

 občanský zákoník, 

 zákon o účetnictví, 

 daňové zákony, 

 protimonopolní zákony, 

 regulace exportu a importu, 

 cenová politika, 

 politická stabilita, 

 ochrana životního prostředí, 

 a mnoha dalších činností zaměřených na ochranu lidí ať již v roli zaměstnanců, 

či spotřebitelů apod. 

Ekonomické faktory  

 změna úrokových sazeb, 

 hospodářský růst, 

 fáze hospodářského cyklu, 

 inflace, 

 poptávku všeobecně ovlivňuje míra nezaměstnanosti, 

 na trhu je tolik známých i neznámých značek, tudíž o větším tržním podílu 

nemůže být řeč.    

Politické faktory 

 kvůli členství v EU se musejí firmy řídit zákony a vyhláškami, které EU vydá, 

jelikož jsou nadřazeny zákonům českým, 

 podnikatelé také musí čelit neustálému zvyšování nákladů (stoupající ceny 

energií, změna sazeb DPH a ostatních daní, nově zavedená elektronická 

evidence tržeb).  
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Technologické faktory  

 vývoj nových technologií v oblasti zpracování a výroby textilu bude mít velký 

vliv na podnikání, 

 je důležité vnímat z hlediska komunikačních nástrojů, informačních technologií 

a internetu, které napomáhají ke zkvalitnění poskytování našich služeb. 

Ekologický faktory 

 odpadové hospodářství je třeba zapracovat do chodu skladu, kde se bude jednat 

o komunální odpad, kartony a plastové obaly. Bude zajišťováno pomocí 

společnosti Kaiser servis s. r. o., 

 přístup k ochraně životního prostředí. 

Analýza oborového prostředí 

Cílem analýzy oborového okolí je zjištění stavu v daném oboru, ve kterém se podnik 

pohybuje, zkoumá a vyhodnocuje zásadní působení vlivu zákazníků, dodavatelů 

a konkurentů na společnost. 

Porterův model pěti hybných sil  

Riziko mezi stávajícími konkurenty 

Společnost ABC se nachází ve velkém konkurenčním tlaku. V případě, že se zaměříme 

jen na konkurenci v jediném obchodním centru, tak konkurenčních značek napočítáme 

bezmála čtyřicet. Nemluvě o obrovském množství značek, které se nabízejí na internetu, 

ať už mají své pobočky nebo se jedná o zboží, které lze zakoupit pouze tímto způsobem. 

ABC má vytipovaných 6 největších konkurentů, vybráni jsou dle nabízeného zboží, 

které je srovnatelné co do stylu, materiálů a cen. Tyto značky často nabízejí zákaznické 

karty, internetový obchod a různé další výhody, bohužel tato marketingová politika  

u ABC se stále postrádá. 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

Otevřít si malý obchod není nijak složité, spíše je problém v udržení se na trhu.  

Jako malý butik nemůže konkurovat cenám, musel by se zaměřit na luxusnější zboží, 
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které není k dostání, např. dovoz z Itálie apod. Největší oděvní značky jsou již  

na českém trhu hojně zastoupeny řadu let. Samozřejmě stále některé značky u nás chybí 

jako např. Primark, Forever21 a další. Jejich vstup na trh by měl být volný,  

bez překážek. 

Hrozba substitučních výrobků 

Na trhu módy existuje mnoho substitutů, tričko lze nahradit halenkou, kalhoty za legíny, 

jeansy za jegginy, šaty za tuniku atd., ovšem pokud zákazník hledá konkrétní zboží  

dle svých představ, těžko se pak substituuje.  

Smluvní síla dodavatelů 

Společnost má jediného dodavatele, a to sice svoji mateřskou společnost. Proto může 

svou smluvní sílu uplatnit jedině u přepravce, případně u IT servisu.  

Smluvní síla odběratelů 

Jelikož má společnost vysokou konkurenci, bude jí záležet na každém zákazníkovi. 

Proto se snaží o kvalitní zákaznický servis, pořádá několikrát za rok slevové akce  

a celkově se snaží nabízet zboží za příznivé ceny s vysokou kvalitou.  

2.7.2 Vnitřní prostředí 

Analýza interních faktorů slouží k poznání faktorů, které působí na firmu takzvaně 

zevnitř. Jedná se o čistě interní záležitost dané firmy. Zkoumají se zde ty oblasti 

firemního života, které považujeme za podstatné, a které se týkají firmy samotné. 

7S McKinsey  

Strategy - strategie 

Portfolio nabízeného zboží je složena tak, aby zákazník byl oblečený „od hlavy  

až k patě“. To znamená vrchní díl i spodní díl oděvu, doplněno boty, kabelkou, páskem, 

kloboukem, deštníkem, šperky. Oproti jiným obchodům se liší příjemným a usměvavým 

personálem, který je vždy na blízku, aby pomohl, usnadnil nákup a navíc přichází 

s dobrými radami.   
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Tento zákaznický servis je samozřejmostí, dále se snaží v rámci možností vyjít vstříc 

zákazníkovi u případných reklamací, výměn a rezervací zboží. 

Skills - schopnosti 

Společnost zaměstnává příjemné a profesionální prodavačky, které své práci rozumí, 

dělají ji dobře. V rámci zdokonalování se zaměstnanci účastní školení, které pro ně 

vedení zajišťuje. Jsou také přizpůsobiví rychlým změnám, flexibilní a odolní vůči 

stresovým situacím.  

Staff - spolupracovníci 

Společnost má 4 vedoucí pracovníky, 2 administrativní pracovníky a 1 IT managera. 

Každá z 33 provozoven má svoji vedoucí a zástupkyni vedoucí, v některých týmech je  

i koordinátorka týmu. Většinou zde pracují studentky na zkrácený pracovní úvazek  

(35, 30, 25, 20, 15 hodin týdně) či jako brigádnice. Celkem je pracovníků 239, 

společnost dbá na profesionální přístup svých zaměstnanců, a proto jim zajišťuje školení 

pro prohloubení a rozšíření kvalifikace. 

Shared values - sdílené hodnoty 

ABC má jasné sdílené hodnoty, jsou to: 

Solidarita 

Za jakýchkoliv okolností jsem solidární, protože úspěch jednotlivce je úspěchem celé 

společnosti. Neúspěch jednotlivce se obrátí v neúspěch všech. 

Důvěra 

Důvěřuji sobě a důvěřuji ostatním. Jsem iniciativní, naslouchám a podporuju ostatní. 

Jednoduchost 

Jsem upřímná, aktivní, přirozeně komunikuji a umím přijmout kritiku. 

Otevřenost 

Naslouchám, informuji se, a ráda se bez předsudků učím novým věcem.  
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Snaha uspět 

Neustále se zlepšuji, protože vím, že pouze zlepšení přináší lepší výsledky. 

Radost 

Každý den je pro mě radost pracovat na společném úspěchu. 

Hrdost 

Jsem hrdá na ABC, na hodnoty, cíle a výsledky společnosti. Jsem hrdá, že v ABC 

pracuji.  

Patří sem také dodržování firemních nařízení, udržování dobrých vztahů na pracovišti, 

požárních předpisů, dodržování čistoty na pracovišti. A sdílenou hodnotou je 

v neposlední řadě i logo celé společnosti. 

Structure - struktura 

Společnost ABC s. r.o. sídlí v Praze. Své prodejny má v celé ČR, proto je nutné 

rozdělení na 3 regiony, Morava, Čechy a Praha. Morava a Čechy mají své regionální 

ředitele, Prahu má na starost ředitel.  

Co se týče mateřské společnosti, má následující strukturu: Vedení společnosti (ředitel 

společnosti, prodejní síť), Marketing (branding, operativní marketing, CRM a obchod, 

komunikace), Zásobování (sklad, doprava, dodávky, prodej mimo síť, kontrola a řízení 

toku zboží), Správa nemovitostí (rozvoj, vybavení), Západní Evropa, Východní Evropa, 

Střední východ a Asie, Lidské zdroje (HR, rozvoj, sociální vztahy, mzdové a sociální 

záležitosti, organizace – metody a nástroje HR), Finance (finanční záležitosti, právní 

oddělení, financování, účetnictví, kontrola řízení), S. I. O. (informační systém  

a organizace, studie, dodání, organizace), Oddělení kolekce (kolekce, kolekce – spodní 

díly, objemné kusy, doplňky, kolekce – horní díly, modeling, komunikace, mezinárodní 

trhy), Oddělení nákupu (nákup, řízení toku zboží, kvalita materiálu, nákup, sourcing 

Maroko a Čína) 

Systems - procesy  
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Dodávky zboží jsou řízeny z Francie, dodávky jsou od úterý do soboty, případné 

transfery mezi prodejnami se taktéž objednávají přes Francii.  

Přes intranet se každý den ukládají údaje o tržbách a pohybu zboží na jednotlivých 

prodejnách, v souhrnu za region a zemi. Co se týká účetnictví, využívá společnost 

externí firmu.  

Style - styly vedení 

Vedení společnosti je direktivní, jsou zde velmi striktní pravidla zákaznického servisu, 

procedur a merchandisingu (výhradně řízeno z Francie). Ředitel s vedoucími 

pracovníky uskutečňuje každý týden pracovní porady, kde hodnotí, zda byly týdenní 

cíle splněny a řeší se další možné strategie na další týden. 

SWOT analýza 

Na základě předchozích analýz zpracuji SWOT analýzu, která ukazuje slabé a silné 

stránky podniku a případné příležitosti a hrozby. Pro společnost je důležité silné stránky 

maximalizovat a rozšiřovat. Slabé stránky je nutno koncepčně řešit, popřípadě z nich 

vytvářet silné stránky. Příležitosti je potřeba maximalizovat a realizovat. Hrozby je 

nutno především monitorovat a následně eliminovat. 

Silné stránky 

Mezi silné stránky společnosti řadím dobré umístění prodejen a poměrně hustou síť 

poboček. Nachází se ve větších i menších městech, v obchodních centrech i ve středu 

města. Zboží odpovídající kvalitě, příznivé ceny dostupné pro širokou veřejnost. 

Kolekce je přizpůsobena potřebám zákaznic, její prvky jsou jak neutrální na každodenní 

nošení, tak lze najít slavnostnější i extravagantnější kousky oblečení. Jednou 

z nejsilnějších stránek je zákaznický servis, prodavačky se snaží maximálně vyjít vstříc 

potřebám zákaznic při výběru vhodného zboží, snaží se dobře poradit a zpříjemnit 

nakupování. Zařízení všech prodejen je v barvách bílé, světlé hnědé a růžové, 

konstrukce a stoly působí lehce a vzdušně, takto prodejny vytváří příjemné prostředí, 

kde se zákaznice cítí dobře.  
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Slabé stránky 

Slabou stránku vidím v tom, že společnost nemá širší nabídku velikostí, nyní jsou  

od velikosti 36 – 46, vzhledem k tomu, že se populace zakulacuje, bylo by vhodné mít  

i větší velikosti, ale naopak jsou zákaznice, které by kvitovaly rozšíření o velikost 34, 

v posledním roce je zaznamenán zvýšený zájem o tuto velikost, bohužel se jim 

nedostává. V oboru je opravdu vysoký stupeň konkurence. Společnost tlačí  

na zvyšování prodeje bez adekvátní motivační politiky. Absence marketingového 

oddělení a s tím související nedostatečná podpora marketingových akcí, zviditelnění  

a zkvalitnění image. Společnost nemá internetové stránky v české mutaci, jsou pouze 

francouzské, i když jsou profesionálně a desingově dobře zpracované, českému 

uživateli nicméně nepomohou. Největší problém vidím v absenci vlastního e-shopu,  

což je nepochopitelné, dnešní době z hlediska konkurence je opravdu nepostradatelné. 

Dochází k trvalému poklesu obchodních marží.   

Příležitosti 

Příležitost pro společnost by mohlo být otevření nové prodejny, což by rozšířilo síť 

prodejen. Vhodné by bylo zavedení zákaznických karet s věrnostním programem  

a bonusy pro pravidelné zákazníky, již nyní se zákaznice po věrnostních kartách velmi 

ptají. Z hlediska rozvoje společnost je důležité, aby v dnešní době plné informačních 

technologií, zavedla svůj vlastní e-shop. Došlo by tím k přiblížení se většímu množství 

zákazníků. Vedení by mohlo přijít s nějakou kreativní myšlenkou ohledně lepšího 

zviditelnění společnosti. 

Hrozby 

Z hlediska ekonomiky je zde hrozba růstu daní, cen energií apod. Z důvodu snižování 

platů, může dojít k poklesu koupěschopnosti obyvatel ČR. Bohužel zákazníci jsou čím 

dál více náročnější a jejich nároky se neustále zvyšují. Jelikož společnost nevlastní  

e-shop může dojít k převálcování prodeje přes e-shopy konkurentů. Hrozbou jsou  

i nákupy ze zahraničí a bazarové nabídky přes internet. Je zapotřebí si stále udržovat 

spokojené zákazníky, protože právě jejich ztráta může mít katastrofální následky. 

Důležité je vždy mít vše v pořádku, aby nedošlo k formálnímu či neformálnímu jednání 

v neprospěch společnosti např. insolvenční návrh, žaloba aj. 
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Silné stránky Slabé stránky 

 hustá prodejní síť 

 kvalitní výrobky 

 přiměřené ceny 

 stále nové výrobky 

 módní kolekce 

 zákaznický servis 

 příjemné prostředí 

 profesionální personál 

 chybí velikosti – 34 a nad 46 

 vysoký stupeň konkurence 

 absence českých internetových stránek 

 tlak na zvyšování prodeje bez adekvátní 

motivační politiky 

 absence e-shopu  

 trvalý pokles obchodních marží 

 nízké povědomí o značce 

Příležitosti Hrozby 

 otevření nové prodejny 

 zákaznické karty 

 rozvoj dalších prodejních kanálů 

např. prodej přes internet  

 kreativní zviditelnění společnosti 

 

 růst daní, cen energií 

 pokles koupěschopnosti obyvatel ČR 

 prodej přes e-shopy konkurentů 

 ztráta zákazníka  

 jednání formální či neformální 

v neprospěch společnosti např. 

insolvenční návrh, žaloba aj.  

 vzrůstající nároky zákazníků 

Tabulka 1: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Po podrobné analýze vnitřního a vnějšího vyplynuly tyto čtyři strategie: 

MINI-MAXI: Slabá stránka – Příležitost  

Slabá stránka: Neposkytování služeb formou internetového nakupování. 

Příležitost: Rozšíření prodejních kanálů, prodej přes internet. 
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Strategie: Zavedení internetového obchodu, tím se zajistí vyšší konkurenceschopnost. 

MAXI-MINI: Silné stránky – Hrozby  

Silná stránka: Stále nové výrobky. 

Hrozba: Vzrůstající nároky zákazníků. 

Strategie: Díky náročnosti požadavků zákazníků na módní odívání, kvalitu, cenu  

a hlavně originalitu je stále náročnější uspokojit poptávku, ale díky stále novým 

výrobkům, které přicházejí do nabídky po celý týden (od úterý do soboty) a ochotě se 

přizpůsobit zákazníkům se snižuje tento faktor.  

MAXI-MAXI: Silné stránky – příležitosti  

Silná stránka: Hustá prodejní síť. 

Příležitost: Otevření nové prodejny.  

Strategie: V rámci zkvalitnění a lepší dostupnosti poboček, taktéž rozšiřování trhu  

v ČR, vyplývají požadavky na postupné otvírání nových prodeje, které zvýší kvalitu, 

úroveň služeb a rozmanitost nabídky.  

MINI-MINI: Slabé stránky – hrozby  

Slabá stránka: Omezený výběr v okrajových velikostech – velkost 34 a nad 46. 

Hrozba: Ztráta zákazníka. 

Strategie: Vzhledem k tomu, že zákazníci se poptávají po velikostech extra malých  

i extra velkých, bohužel si z omezené nabídky nemohou vybrat a tudíž ztrácejí zájem 

vůbec do takových obchodů chodit.  Takový zákazník se už nevrací a na dobro zavrhne 

tuto značku. 

Po komparaci všech strategií a možnosti jejich realizace se zdá jako optimální strategie 

MINI-MAXI. Touto strategií, by společnost mohla odstranit své limity a byla by škoda 

toho nevyužít. Je to skvělá příležitost, jak nabídnou zákazníkům něco navíc a „srovnat 

krok“ s konkurencí. Nejen s přímou konkurencí, které mají ke svým prodejnám 

přidružené e-shopy, ale i konkurencí, která se realizuje prodej pouze virtuální formou, 
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ať už jsou na domácím či zahraničním trhu. Zákazník je vždy na prvním místě a nynější 

trend je nákup přes internet a kamenné obchody slouží více jako showroom, kde si 

zákazník vybere a vyzkouší, nikoliv nakoupí.  

2.8 Analýza a výsledky dotazníkového šetření 

Aby mohl být splněn cíl diplomové práce, je nutné provést dotazníkové šetření. 

Předmětem a cílem tohoto výzkumu je zjištění zájmu o zavedení rozšíření služeb, a zda 

nabízená služba bude mít předpoklad k úspěchu či nikoliv. To lze uskutečnit buď 

ústním, nebo písemným dotazováním respondenta. Pro tuto práci bylo zvoleno písemné 

dotazování. Dotazník byl předkládán pouze zákaznicím nakupující na prodejnách ABC, 

z 202 oslovených respondentů vyplnilo dotazník 115. Dotazování probíhalo 14 dní  

(1. 2. 2016 – 14. 2. 2016). Celkově obsahoval 8 otázek, z nichž všechny byly povinné. 

Dotazovaní mohli volit pouze z uzavřených otázek.  Vzor dotazníku se nachází  

v Příloze č. 1 této práce. 

Otázka č. 1: Jak často zde nakupujete? 

Cílem bylo zjistit, frekvenci nákupu zákaznic ABC.  

 

Graf 4: Jak často zde nakupujete? (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Z grafu je možné vidět, jak často zákaznice ABC nakupují. Nutno podotknout, že jde  

o reálný nákup, ne pouze návštěvu obchodu. Zákaznice zde nejčastěji nakoupí každý 

druhý či třetí měsíc, zhruba ve 40 % případů. Dohromady přes 30 % tvoří nákupy 

měsíční a naproti tomu roční nákupy. Pravidelnost nákupu ze strany zákaznic je 

pozitivní signál pro budoucí vývoj nákupů přes zřízený e-shop společnosti. 

Otázka č. 2: Kolik zde průměrně utratíte za každý nákup? 

Cílem bylo zjistit, jaký je průměrný nákupní koš v korunách. 

 

Graf 5: Kolik zde průměrně utratíte za každý nákup? (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu je patrné, že průměrný nákupní koš se pohybuje v rozmezí 500 až 799 Kč, a to 

z 31%. Což odpovídá ročním výsledkům společnosti, průměrně zde zákaznice nakoupí 

za 585 Kč. Dále pak v 29 % zákaznice nakoupí v rozpětí 800 až 999 Kč. Souhrnně lze 

říci, že zákaznice utratí částku minimálně 500 Kč za každý nákup.  
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Otázka č. 3: Kolik zde průměrně nakoupíte kusů za každý nákup? 

Cílem bylo zjistit, kolik kusů si průměrně odnese každý zákaznice. 

 

Graf 6: Kolik zde průměrně nakoupíte kusů za každý nákup? (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Graf názorně ukazuje trend nákupu jednoho až dvou kusů. Převažuje nákup dvou kusů  

a to 46 %, hned v závěsu je nákup jednoho kusu a to 32 %. Ve zbytku případů se kupuje 

3 a více kusů. Taktéž odpovídá zjištění z interních výsledků, a to sice, že průměrný koš 

v kusech se pohybuje okolo 1,59 kusu za každý nákup. 

Otázka č. 4: Nakupujete přes internet oblečení a doplňky? 

Cílem bylo zjistit, zda zákaznice nakupující ve společnosti ABC jsou zvyklé nakupovat 

oděvy přes internet. 
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Graf 7: Nakupujete přes internet oblečení a doplňky? (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z výsledků lze říci, že zákaznice běžně nakupují přes internet a to v drtivé většině, 87 % 

odpovědělo kladně. Je to velmi pozitivní návyk zákaznic, jelikož nebude pro ně 

problém si nakoupit v nově zřízeném e-shopu společnosti ABC. 

Otázka č. 5: Jak často nakupujete přes internet oblečení a doplňky? 

Cílem bylo zjistit, frekvenci nákupu oděvů přes internet. 

 

Graf 8: Jak často nakupujete přes internet oblečení a doplňky? (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 
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Tento graf ukazuje poměrně rovnoměrné zastoupené všech variant, každá varianta má 

zhruba přes 10 %. Nejvíce však jsou zastoupeny půlroční, čtvrtroční a měsíční nákupy, 

ty tvoří víc jak polovinu.  

Otázka č. 6: Uvítala byste zavedení internetového obchodu u této společnosti? 

Cílem je zjistit, zda zavedení internetového obchodu by mělo úspěch u zákaznic.  

 

Graf 9: Uvítala byste zavedení internetového obchodu u této společnosti? (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Tato otázka je nejpodstatnější, neboť právě respondenty, kteří odpověděli, že je nabídka 

zaujala, by ji využili po založení e-shopu. Kladně odpovědělo 71 %, což je velmi 

potěšující číslo a je smysluplné pokračovat v krocích ke spuštění této služby.   

Otázka č. 7: Kolik byste byla ochotna utratit za poštovné a balné? 

Cílem je zjistit, kolik je reálné požadovat za poštovné a balné z pohledu zákaznice. 
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Graf 10: Kolik byste byla ochotna utratit za poštovné a balné? (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Z grafu vyplývá, že téměř polovina je ochotna zaplatit za poštovné a balné mezi 50 Kč  

a 99 Kč. Shodně po 20 % zákaznice nechtějí platit nic a zaplatí do 49 Kč. Tento graf 

potvrdil jen trend ostatních e-shopů, kde se poštovné a balné pohybuje okolo 99 Kč, 

kupující jsou již zvyklí na tuto obvyklou cenu a nijak je to nepohoršuje, že by za toto 

měli platit. Což je dobrá zpráva i pro společnost. 

Otázka č. 8: Jak dlouho byste byla ochotná čekat na dodací lhůtu? 

Cílem je zjistit, do jaké doby je zákaznice ochotná čekat na dodání zboží. 
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Graf 11: Jak dlouho byste byla ochotná čekat na dodací lhůtu? (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Z grafu můžeme vyčíst, že 3 – 5 pracovních dnů je pro 45 % respondentů přijatelné 

doba čekání, 32 % požaduje dodání do 3 pracovních dnů. Nad 5 pracovních dnů je 

ochotno čekat už jen 23 % respondentů.  

Shrnutí dotazníkového šetření 

Celkem bylo osloveno 202 nakupujících zákaznic společnosti ABC. Tyto zákaznice 

byly osloveny při placení svého nákupu na pokladně, z čehož vyplývá profil 

respondentů, z tohoto důvodu byl i takto upraven dotazník, oslovující přímo ženy, 

jelikož je to cílová skupina společnosti. Z 202 oslovených nakonec vyplnilo dotazník 

115 zákaznic.   

Ze zodpovězených dotazníků plynou tyto závěry: 

- zhruba ve 40 % případů nakupují zákaznice u společnosti ABC každý druhý  

či třetí měsíc, 

- každá zákaznice za každý nákup utratí více jak 500 Kč, 

- každá zákaznice při každém nákupu si odnese 1 – 2 kusy, 46 % si odnese  

2 kousky a 32 % si odnese 1 kus, 

- 87% zákaznic nakupuje přes internet,  
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- více jak 50 % nákupů na internetu je v intervalu půlročním, tříměsíčním  

a měsíčním, 

- 71 % respondentů by uvítalo zavedení e-shopu u společnosti ABC, 

- 49 % dotázaných je ochotna zaplatit za poštovné a balné do 100 Kč, 

- 45 % odpovědělo, že je přijatelná dodací lhůta 3 – 5 pracovních dnů. 

2.9 Závěry z analýzy současného stavu 

Analýza slouží ke zhodnocení současného stavu subjektu a je založena na principu 

využití nestranného a nezávislého pohledu zvenčí, na odstupu a nadhledu. Jejím cílem 

je získat informace a podklady pro navržení optimálního způsobu řešení skrytých 

možností, inovací a pro jejich přímou praktickou realizaci. 

Výsledkem analýzy jsou podklady k vytvoření doporučení možných efektivních řešení  

s možností jejich přímé realizace. Analýza konkurenčního prostředí slouží i jako 

výchozí bod pro nastavení konkurenčních výhod. 

Reálný stav a situace nadnárodní společnosti ABC je popsána v této kapitole. Historie  

a struktura ukazuje na dlouholetou tradici a vývoj, který přesahuje hranice států. 

Podnikání v oblasti módy je velmi progresivní a je zapotřebí se přizpůsobit rychle se 

měnícím trendům. Ať jde o samotné nabízené zboží, či, a především, poskytované 

služby, které jsou klíčové pro odlišení od konkurence a pro pozvednutí povědomí  

o značce a její image.  

Vývoj tržeb ukazuje na skokový nárůst a následný skokový pokles, průměrně okolo  

10 %. Představuje to nestabilitu a obtížnost predikce módního průmyslu, kdy jeden 

chybný krok, špatné rozhodnutí v řízení ovlivní tržby a jejich vývoj na celý rok. 

Neustále klesající trend klientely a návštěvnosti, za minulý rok byl pokles 10 %, má 

možné příčiny jako např. změna preferencí zákazníků, zvyšující se cenová úroveň nebo 

stále posilující tendence nákupů přes internet. Pro společnost ABC poslední rok nebyl 

z nejjednodušších a je těžké odhadovat další vývoj. 

Analýza dat z internetového prostředí a zdrojů (sociální sítě, databáze, média, 

marketingové rešerše) odhaluje současný stav na trhu, který podporuje elektronické 
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nakupování. V České republice podíl obratu internetových obchodů na maloobchodních 

tržbách rok od roku roste. Češi utrácejí miliardy korun, frekvence jejich nákupů se 

zvyšuje. Alespoň jednou ročně nakoupí většina Čechů a polovina z nich nakupuje 

minimálně jednou za měsíc. Dle výzkumu nejvýznamnějších konkurentů a jejich 

adaptace elektronické komunikace, všichni využívají alespoň jednu z forem  

e-komunikace. Nadpoloviční většina využívá kombinaci Facebook, Twitter, Instagram, 

vlastní internetové stránky a e-shop. 

Z analýz vnitřního a vnějšího prostředí společnosti ABC posloužily jako nástroje 

analýzy Porterův model pěti hybných sil, 7S McKinsey, SLEPTE analýza, SWOT 

model a také dotazníkové šetření.  

Analýza stavu trhu a konkurenčního prostředí ukázala konkurenceschopnost, úroveň 

poptávky, úroveň kompetitorů a její náskok před ABC v oblasti elektronického 

obchodování. Po sběru dat a získání potřebných a relevantních informací v provozu,  

po vyhodnocení a zpracování získaných poznatků, údajů a informací (odhalení rezerv  

a rizika možných zdrojů a příčin potíží, možnosti zlepšení, návrhy řešení a realizace) 

vyplývá, že stránka k odstranění je „neposkytování služeb formou internetového 

nakupování“, příležitostí je „rozšíření prodejních kanálů, prodej přes internet.“. 

K zajištění vyšší konkurenceschopnosti je doporučení následující: zavedení 

internetového obchodu. 
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3  VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Cílem praktické části bude nalezení optimálního řešení logistické koncepce. Součástí 

návrhu bude podoba elektronického nakupování, řešení skladovacích prostor  

a personálu s harmonogramem prací. Kapitola je zakončena marketingovou strategií. 

3.1 Důvody realizace 

Současný stav společnosti je stabilní, avšak ztrácí na obchodní marži a neplní finanční 

plány, dokonce ani nepřekračuje obrat z roku předešlého. Úbytek návštěvníků, potažmo 

klientů je zapříčiněno více faktory. Odstartování nového způsobu prodeje a přiblížení se 

tak více zákazníkům a jejich požadavkům na on-line nakupování by zvýšilo přidanou 

hodnotu, zapříčinilo další rozvoj i posun k lepším výsledkům, tak jak vyplývá  

ze strategie MINI-MAXI SWOT analýzy. Posláním je zvyšovat věrnost zákazníků. 

K tomu je k dispozici celý arzenál prostředků: internetové stránky, sociální sítě, 

zavedení e-shopu. Dnešní zákazník je velmi mobilní a přijímá informace z mnoha 

zdrojů. A je potřeba tyto zdroje, ať už současné nebo budoucí, odhalit a naučit se je 

soustavně a všestranně využívat. 

3.2 Podoba elektronického nakupování 

3.2.1 Oficiální stránky 

Skutečnost, že společnost ABC nemá své webové stránky lokalizované, tedy  

pro českého uživatele těžko použitelné. Pro českého zákazníka totiž platí, že co není 

psáno česky, to nenakoupí. Překážka to sice je, ale lehce překonatelná. Platforma 

francouzské stránky je použitelná, stačí ji modifikovat do české verze. (asociace.biz, 

2015) 

„Tento segment trhu se za poslední roky značně posouvá a vyvíjí. V současné době  

už nelze očekávat, že pouhým umístěním hezké fotky trička a jeho popisku se zboží  

na webu jednoduše prodá. Dnešní zákazník je značně náročný a především se chce 

bavit. Chce, aby byl při nákupech inspirován, aby mu byly předvedeny různé nové 

trendy, které ho nějakým způsobem ovlivní v jeho volbě. Zákazník jednoduše chce mít 

zážitek z toho, co vidí. Mnoho firem si tuto novou skutečnost uvědomuje a doplňuje  
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a rozšiřuje proto obsah svých webových stránek, např. tvoří různé magazíny, připravuje 

soutěže a jinými způsoby se snaží své zákazníky inspirovat.“ (asociace.biz, 2015) 

Proto je potřeba se zaměřit a do detailu promyslet celkový styl stránek. Image jak 

společnosti, tak webových stránek je hravá a přirozená, proto se používají firemní barvy 

(teplé, hřejivé odstíny). Orientace pro zákazníky je snadná a rychlá. Kromě klasického 

rozřazení kolekce, upozornění na novinky a hitech sezóny, je zde i „šatní skříň“, kde si 

zákazník může navolit celý outfit díky chytrému pomocníku – volí se druh svršku, styl, 

střih a barvu, zákazník pak může své interaktivní dílo vystavit na Facebooku  

či Pinterestu. Dále pomáhá při výběru inspirující lookbook, nejnovější trendy a paleta 

barev. Realizace českých stránek je základ pro vytvoření e-shopu. 

3.2.2 Elektronický obchod 

Po vytvoření plnohodnotných českých stránek přichází připojení elektronického 

obchodu. Webové stránky budou rozšířeny o další záložku, která bude patřit 

internetovému obchodu.  

Před samotným výběrem systému pro elektronický obchod je nutné ujasnit si základní 

požadavky a nároky, které by měl nový e-shop splňovat. Vzhledem k obchodní činnosti 

společnosti, vytvořený e-shop není pro strategii primární, ale jedná se o doplňující 

službu podporující prodej a loajalitu zákazníků. Důležitějším faktorem jsou tak vedle 

funkčnosti náklady na pořízení a provozní náklady, které by měli být co nejnižší. 

Požadavek na systém je, aby obsahoval standardní funkce, obsluha byla snadná, rychlá 

a spolehlivá. Aplikace má být jednoduchá a vkládání zboží intuitivní. E-shop bude mít 

stejný webdesign  jako stávající webové stránky. 

3.2.3 Objednávka od zákazníka  

Zákazník provede objednávku prostřednictvím internetového obchodu. V záložce e-shopu si 

zákazník zboží prohlédne pomocí fotografií, prezentací, animací a zjistí základní parametry 

jako popis, složení, údržba, dostupné velikosti, termín dodání a cenu. Taktéž zde najdeme 

doporučené zboží hodící se ke zvolenému výběru. Pokud si zákazník vybere, může vložit 

příslušné zboží do nákupního košíku. Následně přistoupí k objednávce nebo se může vrátit 

k dalšímu výběru. Z košíku zboží může kdykoliv vyjmout, popřípadě přidat počet kusů. 

Během nákupu může kontrolovat průběžnou cenu celého nákupu.  
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Po ukončení výběru následuje krok Nákupní košík, kde je rekapitulace všech položek  

a jejich cena. V následném kroku Kontaktní údaje se zákazník může „přihlásit“  

nebo „registrovat“. Při přihlášení se zadávají kontaktní a dodací údaje, to je vhodné  

pro jednorázový nákup, v případě častějších objednávek je lepší se registrovat, jelikož se 

údaje již nezadávají, k dispozici je stav objednávek, dodatečný tisk faktur, uplatnění 

slevových kupónů či dárkových karet. 

Jednotlivé součásti elektronického obchodu: 

 Nabídky zboží 

 Nákupní košík 

 Kontaktní údaje 

 Způsob dopravy 

 Způsob platby 

 Podmínky nákupu 

 Reklamace a servis 

 Kontakty  Obrázek 8: Online nákup (Zdroj: www.ihned.cz, 2016) 

 Newsletter 

 Vyhledávání 

 Administrátorská část 
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Obrázek 9: Cesta objednávky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.2.4 Volba způsobu dopravy 

Dalším krokem je Způsob dopravy. První možností je doručení prostřednictvím přepravní 

služby. Společnost spolupracuje s  PPL. Další obvyklou možností je zaslání prostřednictvím 

České pošty po celé ČR. Doprava zdarma je při nákupu nad 1 800 Kč, jinak platí jednotná 

cena 99 Kč. 

3.2.5 Volba způsobu platby 

Po zvolení dopravy zákazník přechází ke kroku Způsob platby. Společnost ABC nabízí 

všechny nejběžnější způsoby platby: 

 platba předem převodem na účet, 

 platba kartou (předem on-line, při převzetí na pobočce nebo u dopravce),  

 platba on-line (např. ePlatby, MojePlatba, PaySec a další),  

 platba v hotovosti při převzetí u dopravce.  
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Posledním krokem je Potvrzení a odeslání, kdy následuje kontrola objednávky a její 

potvrzení. Objednávka je automaticky zkontrolována systémem a její přijetí je zákazníkovi 

potvrzeno e-mailem. Průběh vyřizování může zákazník sledovat on-line. 

3.3 Projekt nového řešení 

Vzhledem k tomu, že k zavedení e-shopu je třeba řada kroků, je podstatné si vše 

správně zorganizovat a k tomu je dobré si sestavit plán jednotlivých kroků. 

3.3.1 Skladovací prostory 

Pro vykonávání e-shopu je zapotřebí mít zřízenou provozovnu – sklad, kde bude 

probíhat veškeré přeposílání zboží zákazníkovi. Pronájem skladovacích prostor, které 

jsou k dispozici v okrese Brno – venkov, činí 121 Kč/m2/měsíc včetně energií. Zajištění 

internetu a IT zařízení je samozřejmostí, dále pak zařízení pro kancelář a zázemí 

zaměstnanců. Sklad je vhodný pro vykonávání uvedené činnosti a proto nebude třeba ji 

stavebně upravovat.  

 

Obrázek 10: Cesta zboží k zákazníkovi (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.3.2 Personál 

Pro potřeby skladu je nutné zaměstnat tři pracovníky. Jejichž náplní práce bude: 

1. přejímka zboží, kontrola kusů, stavu a kvality, evidenční značení, pomoc při 

balení; 

2. zpracování objednávek a e-shopu, administrativa, párování objednávek, 

infolinka pro zákazníky, kontrola plateb; 

3. balení zásilek, výprava zásilek, párování objednávek, kontrola plateb, předání 

přepravci. 

Pracovní doba bude od 9:30 do 18:00, infolinka od 10:00 do 18:00, objednávky  

do 16:00 budou vyřízeny do druhého dne, zaměstnanci takto jsou schopni objednávku 

zpracovat a předat přepravci do 18:00.  

V předvánočním období a době výprodejů, čili od listopadu do ledna, by se přijali 

brigádníci na výpomoc.  

3.3.3 Harmonogram 

Harmonogram slouží k plánování, řízení a kontrolování projektu. Vytyčené dílčí části 

jsou zobrazeny v časové náročnosti a posloupnosti, některé činnosti pokračují v dalších 

letech, jako pronájem a provoz, proto je zde zobrazen harmonogram pro první rok  

e-shopu.   



70 

 

 

Rok 2015 2016 2017 

Čtvrtletí 2 3 4 1 2 3 4 1 

Měsíc 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

Činnost                                               

Výzkum trhu           

    

    

         

  

 

  

Sestavení plánu                 

 

  

          

  

 

  

IT řešení e-shopu   

      

      

          

  

 

  

Nákup licence   

       

  

     

  

     

  

 

  

Výběr pronájmu   

       

    

          

  

 

  

Sjednání pronájmu   

        

  

   

  

      

  

 

  

Pronájem nemovitosti   

        

  

       

            

Nákup vybavení skladu   

        

  

       

  

  

  

 

  

Nábor zaměstnanců   

        

  

     

    

   

  

 

  

Obdržení PLV   

        

  

      

  

   

  

 

  

Zaškolení zaměstnanců   

        

  

       

  

  

  

 

  

Propagace FB, www   

        

  

       

        

 

  

Doposlání chybějících PLV   

        

  

       

  

  

  

 

  

Zkušební provoz   

        

  

      

    

  

  

 

  

Akce - tašky    

        

  

        

  

 

  

 

  

Akce - gift card   

        

  

         

    

 

  

Stálý provoz                                               

Tabulka 2: Harmonogram (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.4 Marketingová strategie 

Hlavním marketingovým cílem je uspokojit potřeby zákazníků. Na základě provedené 

SWOT analýzy a analýzy trhu jsou stanoveny následující další cíle: 

 dosahovat zisku, 

 vybudování stabilního postavení na trhu, 

 získat nové zákazníky, 

 udržet stálé zákazníky a podpořit jejich loajalitu, 

 získat pozitivní image, 

 rozvoj podnikání a udržení konkurenceschopnosti. 
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3.4.1 Marketingový mix 

Produkt 

Produktem je veškeré zboží, módní oblečení a doplňky pro ženy, které má ABC  

v nabídce. Zboží je vždy nutné dostatečně prezentovat v rámci e-shopu. Jde o to popsat 

jeho funkci, doplnit popisek o množství fotografií produktu, o jeho vlastnosti, složení  

a údržbu, nebo podmínky, doplňkové zboží a služby. Součástí informací je i to, zda je 

zboží skladem nebo kdy je dostupné. 

 

 

Obrázek 11: Produkty ABC (Zdroj: Interní dokumenty) 
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Cena 

U každého z výrobků je viditelně uvedena cena zboží, a to i po případné slevě. Mezi 

další cenové údaje patří i náklady na dopravu a další informace týkající se ceny, jako je 

DPH, atd. Při nákupu v celkové hodnotě vyšší než 1 800 Kč nebude muset zákazník 

platit poštovné. Jinak poštovné bude ve výši 99 Kč, jak přes Českou poštu, tak PPL. 

Propagace 

Propagace a komunikace se zákazníky bude probíhat na sociálních sítích a vlastních 

stránkách. Propagační kampaň bude vedena i na prodejnách. A to jak vizuálně, tak  

i ústní formou podanou prodejními asistentkami i přes upozornění v rámci pouštěné 

hudby na prodejně. V prvním měsíci zavedení bude k nákupu dárek, další měsíc bude 

pak soutěž o dárkové karty v různých hodnotách. Kromě toho se snaží elektronicky 

zacílit na nové i stálé zákazníky přes newslettery.  

Místo 

Distribučním místem produktů je samotný e-shop. Součástí distribučních kanálů je 

upozornění zákazníků na to, kdy zboží společnost zasílá a jak. Distribuci produktů  

k zákazníkům zajistí Česká pošta, PPL. Kurýrní služba PPL garantuje dodání  

do druhého dne, což znamená, že v našem případě budou objednávky do 16. hodiny 

v den objednání, po 16. hodině v den po objednání zásilka předána přepravci a den 

následující již bude u zákazníka. Cenný balík od České pošty nemá garanci dodání,  

ale většinou se tak děje do 3 dnů. Další možností je přímý nákup na pobočce společnosti 

ABC, ale online objednávky nebude možné vyzvednout osobně.  
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4 PODMÍNKY REALIZACE 

Tato část diplomové práce se zaměřuje na podmínky realizace navrhovaných změn  

v kapitole 5 tak, aby byly pro společnost ABC co největším přínosem. Podrobný postup 

navrhovaných změn je popsán již v předchozí kapitole. Nyní bude zaměření na další 

podmínky, jejichž splnění přinese společnosti ABC ještě větší efekt. 

4.1 Zajištění webové aplikace 

V prvé řadě je potřeba provést jazykovou mutaci, francouzské stránky přeložit  

do češtiny. To zajistí ve své pracovní době administrativní pracovnice ABC, které mají 

výbornou znalost tohoto jazyka a již nyní řeší obdobné záležitosti.  

Majitelem domény je francouzské matka, která ji poskytne dceřiné ABC, proto nemusí 

mít vlastní a nevznikají náklady navíc.  

Při zřízení je nutné zajistit webdesign a licenci e-shopu, což jsou jednorázové náklady. 

Při výběru licence e-shopu byla vybrána varianta Enterprise od společnosti E-shop  

na zakázku, jelikož je nejvhodnější pro velké obchody s maximální funkčností. 

Elektronický obchod umožňuje více skladů a napojení na externí sklady, podpora 

vícejazyčnosti, platby kreditními kartami, správa e-shopu pomocí excelu, neomezený 

počet adminů, editace číselníků v e-shopu, komplexní CMS, obsahuje všechny nabízené 

funkce e-shopu, pokročilá optimalizace e-shopu pro vyhledávače (SEO), intuitivní 

ovládání i bez předchozích zkušeností s administrací e-shopu, propracovaný nákupní 

proces a metodika obchodování, modulární systém e-shopu umožňuje dodatečnou 

aktivaci funkcí, e-shop obsahuje užitečné marketingové nástroje, systém je neustále 

rozšiřován a bezpečnostní updaty jsou zdarma. (eshopnazakazku.cz, 2016)  

Do provozní režie spadá webhosting a technická podpora, měsíční poplatky jsou 

v řádech stokorun. V dalších letech se počítá s aktualizací cca 7 000 Kč za rok.  

Administrace je svěřena stávajícímu IT oddělení, rozšíří se působnost a bude mít  

na starost i e-shop. Zde bude zapotřebí součinnosti pracovníka skladu, který bude také 

zapojen do těchto činností. (Dufek, 2016) 



74 

 

4.2 Zajištění přepravní služby 

Pro zajištění cesty zboží k zákazníkovi jsou dohodnutí přepravci PPL a Česká pošta. 

Podle nasmlouvaných podmínek vychází jeden balíček Kč u 84 PPL a 89 Kč u České 

pošty. Cena, kterou zákazník zaplatí je 99 Kč, při objednávce nad 1 800 Kč je doprava 

zdarma. Rozdíl mezi cenou placenou zákazníkem a cenou přepravce je pro ABC 

rezerva, ze které se platí balné a při objednávce nad 1 800 Kč i poštovné. Průměrná 

cena balného vychází na 9 Kč. Čili u České pošty je rozdíl cca 10 Kč a u PPL 15 Kč.  

Po analýze objednávek se přehodnotí nastavení ceny, tak aby se pokryly zmíněné 

náklady. Tuto analýzu můžeme vyhodnotit po půl roce fungování e-shopu. 

Cena poštovného pro zákazníka je nastavena dle kalkulace ceníku dopravce a ceně 

balného, tak aby se náklady uhradili a vnikla rezerva pro úhradu dopravy zdarma. 

Dalším cenotvorným vlivem jsou psychologické důvodů (Baťovská cena, obvyklá cena 

u konkurentů, návyk online nakupujících, výsledek dotazníkového šetření). Pro podporu 

prodeje je poštovné a balné zdarma při nákupu nad 1 800 Kč. Zvýší to jak průměrný 

nákup v kusech, tak v korunách. (Česká pošta, 2016; PPL, 2016) 

4.3 Environmentální management 

Environmentální management je zajištěn specializovanou firmou Kaiser servis  

dle požadavků EMS. Odpadové hospodářstvím podniku je zajištěno pro směsný 

komunální odpad a separovaný odpad (karton, papír, plast a jiný obalový materiál). 

Četnost odvozu je jednou za týden u směsného odpadu a jednou za dva týdny  

u separovaného. Společnost poskytne odpadové barevné nádoby, výsyp nádoby, úklid 

stanoviště odpadových nádob, odvoz a likvidaci či využití vytříděných složek odpadu. 

ABC neprodukuje jiné odpady jako např. tekutý či nebezpečný odpad. 

(www.kaiserservis.cz, 2016) 

Neprodejné zboží se momentálně nerecykluje, jelikož se po ztrátě módnosti přesouvá  

na asijský trh. Avšak do budoucna se bude muset řešit recyklace a využití textilu jako 

druhotného zdroje surovin. Ze zpracovaných starých oděvů se stanou úklidové textilie, 

vlákna, výplně do autosedaček a čalounění, bankovky, filtrační papír, izolace a slouží  

k výrobě papíru. 
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4.4 Zajištění návratu zboží 

4.4.1 Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy 

Zákazník může zboží vrátit bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy. Ze zákona je  

na to 14 dní od převzetí zboží, ale vzhledem k poskytovaným službám ABC nabízí  

30 dní a tato informace je sdělena webu e-shopu ve všeobecných obchodních 

podmínkách. 

Po odstoupení od smlouvy musí zákazník předat nebo odeslat zboží zpět do 30 dní. 

Zákazníkovi do 30 dní se vrátí peníze, nemusí to však být dříve, než zákazník zboží 

předá nebo prokáže, že je odeslal. Osobní předání je možné na kterékoliv prodejně.  

Zákazníkovi se vrací kupní cena zboží a rovněž náklady na nejlevnější dopravu k němu 

v případě, že jsme zákazníka neinformovali. Ale jelikož informace jsou ve všeobecných 

obchodních podmínkách e-shopu, nemusí se hradit náklady na dopravu zboží  

od zákazníka k nám. Jinak by se jeho poštovné hradilo. Avšak e-shop je povinen vrátit 

poštovné zaplacené za dopravu výrobku k zákazníkovi, v našem případě je to částka  

99 Kč. (jakpodnikat.cz, 2016) 

4.4.2 Reklamace zboží 

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá při převzetí vady a bude při dobrém 

používání fungovat minimálně dva roky. 

Vadné zboží: Pokud zákazník dostane kazové zboží, má právo na výměnu nebo opravu. 

Jestliže není možná výměna ani oprava, může odstoupit od smlouvy. Zákazník může při 

výskytu vady dostat slevu z kupní ceny. 

Zboží porouchané v záruční době: Pokud se v záruční době vyskytne vada, musí se 

rozlišit, zda je tato vada podstatným nebo nepodstatným porušením kupní smlouvy.  

U podstatného porušení si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně 

odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení může žádat odstranění 

vady či slevu. Odstoupit může jen tehdy, když odmítneme závadu odstranit nebo to 

nestihneme včas. Náklady na dopravu zboží platí obchod, a to v případě, že je 

reklamace oprávněná. Prodejce je povinen nahradit nejnižší nutně vynaložené náklady. 
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4.4.3 Nevyzvednuté zboží 

Nevyzvednuté zboží zaslané na dobírku trápí většinu e-shopů, protože vrácené 

objednávky maří vynaložený čas a nevratně pohlcují finance za poštovné a balné.  

Pro zamezení a výraznému snížení množství vrácených zásilek existují způsoby, jak se 

lze bránit. 

Prodejce má nárok na úhradu vynaložených nákladů s nevyzvednutým balíkem 

prokazatelně spojených, tedy minimálně na poštovné. A pokud je v kupní smlouvě,  

se kterou zákazník přijetím souhlasil, i zmínka o smluvní pokutě za nepřevzetí zboží, je 

takový nárok prodejce též zcela oprávněný. V praxi však lze tyto peníze vymáhat jen 

velice těžko. Většinou jde o částku řádově ve stokorunách a vymáhání je následně 

dražší.  

Nejrozumnější je problémovému zákazníkovi již nikdy více nic neposílat, maximálně 

pouze s platbou předem. Mnohem efektivnější, než řešit důsledky vrácených zásilek, je 

snažit se jejich počet minimalizovat a pokusit se odstranit důvody jejich vzniku. 

Prvně, je potřeba si uvědomit, že určité procento nevyzvednutých a vrácených zásilek je 

při provozování e-shopu normální a k internetovému obchodování prostě patří. E-shop  

s fungujícím ekonomickým modelem by jedna vrácená zásilka z mnoha korektně 

vyzvednutých neměla vyvést z rovnováhy. 

„Běžný“ podíl nevyzvednutých zásilek se pohybuje až někde mezi 3 a 5 procenty 

celkového poštu objednávek. Pokud e-shop generuje přibližně tento počet vratek, je 

vcelku zbytečné proti nim bojovat.  

Přesto je na místě snaha o zlepšení v obchodních procesech. Proto se budou následovat 

postupy, které mají za úkol snížit počet nevyzvednutých objednávek: 

1) Komunikace se zákazníkem. To nejzákladnější pravidlo v obchodním 

styku, kdy osobní kontakt kamenných prodejen nahrazuje grafické 

rozhranní monitoru. Zatímco prodej v kamenném obchodě probíhá 

zpravidla v řádech minut, nákup v e-shopu je záležitostí dnů až týdnů  

a během této doby si zákazník uzavření obchodu může kdykoli 

rozmyslet, je proto třeba důsledně udržovat zákazníkovu pozornost. 
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Rozhodně potvrdit objednávku osobním mailem (automatické potvrzení 

robotem nestačí) či dokonce telefonicky. Později můžeme zaslat SMS 

potvrzení o expedici zboží, zaslat spediční ID pro sledování zásilky 

online a v případě, že bude balík ležet několik dní nevyzvednutý  

na poště, upozornit zákazníka opět mailem či SMSkou na uložené zboží. 

2) Prodlužit možnou dobu k vyzvednutí balíku. Sice v nevyzvednutém 

zboží leží umrtvený kapitál, ale pro mnoho lidí může být opravdu 

problém najít si čas pro návštěvu pošty během jednoho pracovního 

týdne, a třebaže mohou mít o zboží opravdový zájem, prostě si jej 

vyzvednout nestihnou. 

3) Co nejrychleji expedovat zboží. Existují lidé, kteří si konkrétní produkt 

objednají z více e-shopů naráz a vyzvednou si jen tu zásilku, která dorazí 

první. Všechny ostatní balíky ignorují a ty se nevyzvednuté vracejí 

prodejcům. Velmi rychlá expedice tento problém teoreticky řeší a rychlé 

zasílání zboží navíc prospěje i celkové pověsti e-shopu. 

4) Jasná informace o dostupnosti zboží. U zboží „skladem“ zákazník 

očekává, že bude mít balík do 1-5 dnů doma. Pokud zboží z nějakého 

důvodu není k dispozici, přestože je avizováno jako „skladem“, rozhodně 

je zapotřebí zákazníkovi napsat a reálně odhadnout dobu dodání. 

Nebude-li delší spediční doba zákazníkovi vyhovovat a objednávku 

zruší, ušetří se peníze za poštovné a v zákazníkovi nezanechá návštěva  

e-shopu negativní dojem. (netshopper.cz, 2016) 
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4.5 Zjištění tržního potenciálu 

Pro výpočty v následující kapitole je podchycen tržní potenciál. Propočet 

předpokládaných zákazníků, průměrný koš v kusech a koš v penězích pomůže zjistit 

předpokládané tržby. K tomu jsou zapotřebí následující údaje: 

 počet zákazníků za minulý rok: 667 112, 

 průměrný koš v kusech: 1,59 ks, 

 průměrný koš v penězích: 585 Kč, 

 kvalifikovaný odhad online nákupů:  30 % z N-1 zákazníků. 

Z počtu zákazníků za minulý rok je kvalifikovaným odhadem vypočten předpokládaný 

počet zákazníků, kteří budou nakupovat v e-shopu. Tento odhad je stanoven na 30 %, 

což je střízlivý a uvážlivý odhad vycházející ze zkušeností maloobchodu. Dále je počet 

zákazníků vynásoben průměrným košem v kusech, což nám odhalí předpokládaný počet 

zboží. Nakonec jsou vykalkulovány předpokládané tržby, opět násobíme počet 

zákazníků a průměrný koš v penězích. Propočet je zachycen v následující tabulce.  

Období 
Počet 

zákazníků 
Zboží [ks] Tržby [Kč] 

Rok 200 134 318 212 117 078 156 

Měsíc 16 678 26 518 9 756 513 

Týden 4 169 6 629 2 439 128 

Den 596 947 348 447 

Tabulka 3: Propočet předpokládaných zákazníků, zboží a tržeb (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 
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5 PŘÍNOSY NÁVRHU 

5.1 Přehled přínosů navrhovaných řešení 

V této části jsou shrnuty přínosy, které společnosti ABC přinese soubor navrhovaných 

opatření. Přínosy se dělí do dvou kategorií – ekonomické a mimoekonomické. 

Ekonomické se věnují přínosům, které zlepší situaci společnosti z finančního pohledu. 

Mimoekonomické přínosy jsou takové, které nelze vyjádřit číselně. Jejich jádro tkví 

zejména ve zvýšení atraktivity pro zákazníky, zamezení jejich odchodu ke konkurenci  

a získání nových zákazníků. Všechny tyto přínosy mají pozitivní vliv na chod celého  

e-shopu (společnosti) a mají za úkol pomoci v rozvoji do budoucna. 

5.2 Ekonomické přínosy  

Zásadním očekávaným přínosem navrhovaných řešení je zvýšení počtu zákazníků  

a tedy celkového obratu společnosti. Bohužel toto číslo nelze dostatečně přesně vyjádřit, 

protože je obtížné predikovat reakci zákazníků na změny a rychlost této reakce. Situace 

na trhu může zákazníky ještě více motivovat k nákupům, nebo je od nich naopak 

odrazovat. Za další se očekává zvýšení průměrné ceny za objednávku (zvýšení počtu 

zboží).  

Pro přiblížení finanční náročnosti celého navrhovaného řešení byl zpracován finanční 

plán na základě analýzy současné situace spolčenosti. Celé řešení bylo zpracované tak, 

aby se dosáhlo co možná nejnižších nákladů a nebyly omezeny požadavky, které 

nastaly. 

5.2.1 Finanční plán 

V maloobchodě platí, že plány jsou do značné míry jen odhady. Přesto je nutné si  

na začátku vypracovat alespoň hrubý finanční plán – odhad toho, jak se budou vyvíjet 

finance. Finanční plán obsahuje vyjádření nákladů a výnosů, které budou spojeny se 

založením a provozem e-shopu. 

Do nákladů se započítávají:  

 náklady na zakoupení e-shopu, včetně grafiky a všech počátečních úprav, 
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 náklady na provozní režii e-shopu – hosting, aktualizace systému apod., 

 náklady na sklad, 

 náklady na personál, 

 náklady na balení, logistiku produktů, 

 náklady na vratky, reklamace apod., 

 náklady na marketing, 

Na straně výnosů stojí krátkodobě tržby, dlouhodobě pak také hodnota značky, 

celoživotní hodnota získaných zákazníků, a jejich budoucí opakované nákupy,  

a hodnota různých partnerství. 

Na začátku budou vyšší investice a spíše až po několika měsících se začne vydělávat, 

bod zlomu řady e-shopů přichází až po prvním roce provozu. Je potřeba pamatovat  

i na další roky podnikání, bez investic by se to neudrželo, do marketingu  

a technologického rozvoje e-shopu bude potřeba neustále průběžně investovat v každém 

roce provozu e-shopu. Konkurence nikdy nespí, mění se také zákazníci a trh. 

Dramaticky se vyvíjí i technologie, sociální sítě, mobilní internet, které rychle mění 

pravidla hry.  

Do implementace elektronického obchodu za první rok bude celkem vloženo 

8 038 065 Kč. Společnost nepotřebuje žádný bankovní úvěr, jelikož těmito prostředky 

disponuje. 

Náklady Kč/rok 

E-shop 129 000 

Sklad 583 228 

Personál 981 291 

Logistika 1 893 708 

Reklamace 4 281 548 

Marketing 169 290 

Celkem 8 038 065 

Tabulka 4: Celkové náklady při zavedení e-shopu za 1. rok (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Náklady na zakoupení e-shopu a jeho provozní režii 

Licence a webdesign jsou jednorázové počáteční výdaje, nákup je plánován na červen.  

Technická podpora (300 Kč/měs.) a webhosting (450 Kč/měs.) jsou měsíční platby,  

se kterými se počítá i v dalších letech provozu. Podrobnější popis implementace  

e-shopu je v kapitole 4.1 Zajištění webové aplikace. Celkem se v prvním roce 

zainventuje 129 000 Kč. (Dufek, 2016) 

Náklady Kč/rok 

Licence e-shopu 60 000 

Technická podpora 3 600 

Webdesign 60 000 

Webhosting 5 400 

Celkem 129 000 

Tabulka 5: Celkové náklady na e-shop za 1. rok (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Náklady na sklad 

Sklad je situován v okrese Brno – venkov, nájem činí 121 Kč/m2/měsíc včetně energií. 

Čili roční nájemné je 217 800 Kč (měsíčně 18 150 Kč), při pronajímané ploše 150 m2. 

Zajištění internetu je za 799 Kč/měsíc. Pronájem se začne platit od září, taktéž 

internetové služby. Počáteční výdaje na zařízení skladu činí 163 590 Kč, tento výdaj je 

plánován na měsíc září. Kancelářské potřeby jsou podrobněji rozepsány v Příloze č. 2  

a 3, jsou rozděleny na jednorázové (zařazené do počátečních výdajů) a pravidelné  

(za rok). Kancelářské potřeby, které je potřeba v průběhu roku stále doplňovat jsou 

vyčísleny na 192 250 Kč za celý rok. V tabulce níže jsou popsány počáteční výdaje, pak 

následuje souhrnná tabulka nákladů skladu za celý první rok. Celkem tedy jsou náklady 

ve výši 583 228 Kč za rok. 
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Obrázek 12: Skladovací haly (Zdroj: www.skladuj.cz, 2016) 

Počáteční výdaje na sklad                      [Kč] 

IT   105 000 

 mobil   3 000 

 pc   11 000 

 tiskárna   6 000 

 tiskárna zebra 40 000 

 doplhin   45 000 

Regály   32 000 

Kancelářské potřeby 7 590 

Kancelářský nábytek 10 000 

 kancelářská sestava 8 500 

 3 x židle   1 500 

Kuchyňský kout 9 000 

 lednice   3 500 

 rychlovarná konvice 300 

 mikrovlná trouba 1 700 

 kuchyňská linka 3 500 

Celkem   163 590 

Tabulka 6: Počáteční výdaje na zařízení skladu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Náklady  Kč/rok 

Nájem skladu 217 800 

Internet 9 588 

Zařízení 163 590 

Kancelářské potřeby 192 250 

Celkem 583 228 

Tabulka 7: Celkové náklady skladu za 1. rok (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Náklady na personál 

Pro obsluhu skladů je zapotřebí tří pracovníků, náklady na personál tak činí 73 700 Kč 

za měsíc (2 x 18 000 hrubá mzda, 1 x 19 000 hrubá mzda), podrobnější výpočet je 

v Příloze č. 2 a č. 3. Nástup zaměstnanců je v říjnu, v záři bude dvoudenní zaškolení  

za 6 891 Kč (3 zaměstnanci x 2 297 Kč). Při výpomoci v období listopad až leden jsou 

náklady na brigádníky 90 000 Kč (3 měsíce x 3 brigádníci x 10 000 Kč), Příloha č. 4. 

Celkové náklady na personál za první rok činí 981 291 Kč. 

Náklady  Kč/rok 

HPP 19 000 Kč 305 520 

HPP 18 000 Kč 578 880 

DPP 90 000 

Školení 6 891 

Celkem 981 291 

Tabulka 8: Celkové náklady na personál za 1. rok (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Náklady na balení, logistiku produktů 

Průměrně se prodá 26 500 kusů za měsíc, což vyžaduje i dostatečné množství 

obalového materiálu. Plastové obálky jsou určeny pro zasílání měkkých produktů, 

především textilu. Obálka je opatřena samolepicí páskou, kterou nelze po zalepení 

otevřít bez poškození obálky, jsou pružné při balení a nepromokavé. Pro menší kusy 

jako jsou trička, svetry stačí rozměry 250 x 350 mm, pro kalhoty postačí 325 x 425 mm. 

Pro objemné kusy jako jsou bundy a kabáty je potřeba krabice. V tabulce níže jsou 

náklady na tyto položky rozepsány na měsíc. 
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Obalové materiály     Požadované 

ks 

Cena za ks 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč]         

Obálka plastová samolepicí 325 x 425 mm 13 250 3,98 52 735 

Obálka plastová samolepicí 250 x 350 mm 10 250 2,28 23 370 

Krabice klopová 450 x 350 x 200 mm 3VVL 3 000 16,25 48 750 

Celkem       26 500   124 855 

Tabulka 9: Cena obalového materiálu za měsíc (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dále je zapotřebí lepicí páska, štítky a etikety na označení. Výpočet je v tabulce níže, 

taktéž za měsíc.  

Ostatní materiál     Požadované 

ks 

Cena za ks 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč]         

Lepicí páska     11 18,00 198 

Etikety pro umístění kódů, 80 x 35 mm 26 500 0,68 18 020 

Etikety na kotouči 25x20 mm bílé (40/4000) 10 90,00 900 

Univerzální etikety, 99 x 67 mm   26 500 0,49 12 985 

Celkem           32 103 

Tabulka 10: Cena ostatního materiálu za měsíc (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Environmentální management je zajištěn specializovanou firmou dle požadavků EMS. 

Tabulka níže zobrazuje ceny jednotlivých složek včetně DPH, cenová nabídka je 

v Příloze 7. Celkové roční náklady za balení a zpětnou logistiku jsou výši 1 893 708 Kč. 

Složka odpadu Kč/rok 

Směsný komunální odpad 4 211 

Separovaný odpad - papír 3 001 

Separovaný odpad - plast 3 001 

Celkem   10 212 

Tabulka 11: Roční náklady za svoz odpadů (Zdroj: Kaiser servis, vlastní zpracování) 

 Náklady na vratky, reklamace 

Při vrácení zboží nevznikají náklady navíc, zákazník si hradí dopravu sám.  

Při uznaných reklamací se hradí doprava a vrací se peníze, případně oprava či výměna 

zboží. Při nevyzvednuté zásilce poslané na dobírku jsou veškeré náklady na straně 

obchodu, viz kapitola 4. 1 Návrat zboží.  

Nyní se reklamované zboží pohybuje do 1,5 %, vratky jsou okolo 3 %. Předpoklad je, 

že procentně se e-shop neodchýlí od tohoto trendu u reklamací, avšak u vrácení zboží 
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(zahrnuto i nevyzvednuté objednávky) se zvýší na 6 %. Jelikož není možné si zboží 

vyzkoušet, jako je to u kamenných poboček. Navíc oproti pobočkám, kde je nákup 

takřka okamžitý, při nákupu přes internet je velký časový prostor pro nevyzvednutí 

objednávky. V tabulce níže je uveden roční propočet, celkové náklady jsou 

4 281 548 Kč. 

Náklady   
Vrácené ks 

Náklady na 1 ks 

[Kč] 
Náklady celkem [Kč] 

      

Reklamace 1,5% 4 773 699 3 336 457 

Vratky   
6% 

9 546 0 0 

Nevyzvednuté zboží 9 546 99 945 091 

Celkem     23 866   4 281 548 

Tabulka 12: Roční náklady na vrácené zboží (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Náklady na marketing 

Výdaje na marketing společnost nikdy neměla vysoké. Nepropagovala se reklamní 

kampaní, ani se neobjevovala v módních časopisech, internetu, módních přehlídkách  

a akcích v nákupních centrech. Jelikož se spoléhá na věrné a spokojené zákazníky. 

Jediná viditelnější propagace je na Facebooku, kde by probíhala kampaň při zavedení  

e-shopu. Nejednalo by se o placenou reklamu, pouze na svých facebookových stránkách 

by bylo upozornění, taktéž by probíhala propagace na internetových stránkách 

společnosti. Ale co už se promítne do výdajů, budou propagační materiály. Na každou 

prodejnu bude 1 velký plakát do výlohy (33 prodejen x 1 000 Kč = 33 000 Kč), PLV 

(33 prodejen x 30 ks x 8 Kč = 7 920 Kč; 33 prodejen x 2 ks x 145 Kč = 9 570 Kč). 

Jelikož se rozdávání letáčků z minulých akcí neosvědčilo, letáky nebudou. Zásadní bude 

propagovat e-shop ústní formou díky personálu přímo na prodejně. Další podpora 

propagace bude dárek ke každému on-line nákupu. Dárek bude nákupní látková taška 

o rozměrech 30 x 40 cm, v různých barevných provedeních (29 000 zákazníků x 4 Kč = 

116 000 Kč), která se bude rozdávat první měsíc. (fr.wikipedia.org, 2016) 
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Obrázek 13: Ilustrační foto nákupních tašek (Zdroj: www.blog.ecoloft.ru, 2016)  

Druhý měsíc se on-line nakupující zákazníci mohou zapojit do soutěže o gift card 

v hodnotě 1 000 Kč, 800 Kč, 500 Kč, 300 Kč a 200 Kč (celkem 2 800 Kč). 

 

Obrázek 14: Ilustrační gift card (Zdroj: www.barcodesinc.com, 2016) 

Celkem se počítá s náklady na marketing v hodnotě 169 290 Kč. 

Předpokládaný plán tržeb a výdajů 

Tabulka níže zachycuje předpokládaný plán tržeb a výdajů. E-shop bude spouštěn 

v říjnu, společně s promo akcí, avšak propagace bude spuštěna již o měsíc dříve. 

Záměrně je to spuštění takto naplánováno, jelikož jsou to silné měsíce, co se 

nakupování týče. Na to plynule naváže leden, kdy jsou povánoční slevy a lidé utrácejí 
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peníze, které dostali jako dárek k Vánocům. Lednový potenciál, v předpokládaných 

tržbách, je velmi slibný, přes 18 mil. Kč.  

Tabulka zachycuje i předpokládané náklady. Předpokládané náklady na měsíc spočítány 

tak, že se sečtou roční náklady na propagaci (169 290 Kč), e-shop (129 000 Kč), vrácení 

(4 281 548 Kč), logistiku (1 893 708 Kč), personál (981 291 Kč) a sklad (583 228 Kč). 

Celkem tedy budou náklady za rok činit 8 038 065 Kč. Měsíčně cca 669 839 Kč.  

Měsíc Příjmy v Kč Výdaje v Kč Zisk/Ztráta v Kč 

Leden 18 732 505 669 839 18 062 666 

Únor 2 341 563 669 839 1 671 724 

Březen 3 512 345 669 839 2 842 506 

Duben 4 683 126 669 839 4 013 287 

Květen 7 024 689 669 839 6 354 851 

Červen 11 707 816 669 839 11 037 977 

Červenec 14 049 379 669 839 13 379 540 

Srpen 7 024 689 669 839 6 354 851 

Září 8 195 471 669 839 7 525 632 

Říjen 10 537 034 669 839 9 867 195 

Listopad 12 878 597 669 839 12 208 758 

Prosinec 16 390 942 669 839 15 721 103 

Celkem 117 078 156 8 038 065 109 040 091 

Tabulka 13: Předpokládané příjmy a výdaje (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Graf 12: Roční vývoj tržeb po měsících (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Pro reálné zachycení příjmů v tabulce Předpokládané příjmy a výdaje, je uveden průběh 

vývoje tržeb za celý rok. Jak je možné vidět v grafu, nejsilnější měsíce jsou leden 

(16 %), prosinec (14 %), červenec (12 %), listopad (11 %) a červen (10 %). Čísla jsou 

odrazem velkých zimních a letních slev, které vrcholí v lednu a v červenci. Prosinec  

a v závěsu za ním i listopad zrcadlí předvánoční nákupní horečku. Naopak nejslabší je 

únor, který se podílí jen 2 %. Důvodem je, že povánoční výprodeje skončili a zákazník 

jednak má již nakoupeno, je přivyknut na nízké ceny a nová kolekce je pro něj drahá,  

a jednak ještě není připraven na jarní zboží. Takto vyjádřené tržby jsou podkladem pro 

stanovení příjmů v jednotlivých měsících.  

Spuštění e-shopu se plánuje na měsíc říjen, kdy začínají zákazníci nakupovat  

na Vánoce, proto jsou zde započteny náklady na dárky (nákupní taška). V listopadu je 

započtena soutěž, jejíž náklady jsou 2 800 Kč.  

5.3 Mimoekonomické přínosy 

Budování značky je v dlouhodobém horizontu to nejcennější, co může obchod mít. Lidé 

rádi nakupují v ověřených a vyzkoušených obchodech. Nemají pak strach utratit víc 

peněz. Snaha být ve svém oboru autoritou, vycházet zákazníkům vstříc a pomáhat řešit 

jejich problémy se do budoucna jen vyplatí.  

Zákazníci to budou oplácet svou věrností a doporučeními dalším lidem. Důležitým 

mimoekonomickým přínosem je navýšení zákaznické spokojenosti. Zároveň je to 

nejlevnější způsob propagace a je také nejhodnotnější.  

Snaha nabízet návštěvníkům více funkcí, nový rozměr nakupování pro zákazníka. 

Přidáním funkce jako například seznam přání, newsletter (e-mailový zpravodaj), 

upozorňování na novinky podle zadaných parametrů, zviditelnit probíhající prodejní 

akce. Cílem je nabízet tolik zajímavých funkcí, že zákazníci jednoduše nebudou mít 

jakoukoli potřebu chodit ke konkurenci. Zaujmout zákazníky svým přístupem a nebýt 

jen e-shop, ale být i komunitním místem, kde bude možné podělit se s ostatními o své 

názory, zkušenosti a informace. Poradenství, které je samozřejmostí v kamenné 

pobočce, musí být i zde. Poradit co a jak nosit, jak správně kombinovat jednotlivé 

kousky oblečení, s čím dalším doplnit a jaké módní trendy aktuálně vládnou. Správně 

prezentovat nabízené zboží, poskytnout informace o složení, údržbě, podrobně nafotit 
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(střih, barvu, z více úhlů, zipy, kapse …), ukázat detaily zboží, tím vším lze snížit riziko 

vrácení. Umístěná produktová videa, videorecenze, zajímavé informace a články, 

recenze svých produktů publikované na FB stránkách i na www stránkách ABC posílí 

budování značky, tak budou zákazníci přesvědčeni, že právě u ABC je dobré nakupovat.  

Dlouhodobá vize a značka, každá značka známá, oblíbená a respektovaná ve svém 

oboru sleduje určitou vizi – čím chce být, co chce představovat.  ABC chce být inspirací 

a představovat sílu ženskosti. Za další rok se chce ABC posunout spolu s e-shopem 

k očekávaným výsledkům, rozšířit veřejné povědomí o e-shopu a stoprocentní 

povědomí o e-shopu zákaznic kamenných obchodů. Za další 3 roky chce zavést osobní 

vyzvednutí na pobočce, Zásilkovně a Uložence, přidat další kurýrní službu a být tak blíž 

zákazníkům a jejich potřebám. Dále pak se chce pravidelně objevovat v dámských 

magazínech a módním tisku, spolupracovat s módními bloggery a zajistit hvězdné 

partnerství s osobnostmi módy a kultury např. Karl Lagerfeld, Taylor Swift, Mert Alas, 

Chiara Ferragni, Anna dello Russo, Miranda Kerr, Coco Rocha a další. Chce být svými 

zákazníky i konkurencí vnímána jako silná značka s francouzským šarmem a elegancí, 

dobře známá a nezaměnitelná. Dlouhodobým cílem je vytvořit příjemné místo pro 

online nakupování. Přinášet inspiraci a inovaci každému a hlavně získat další skupiny 

věrných zákazníků. 

Elektronické obchodování je přínosem zejména z hlediska časových úspor, 

jednoznačnosti a rychlosti služeb, získávání nových trhů a především zákazníků. 

Zřízení elektronického obchodu může být zdrojem významných úspor, je-li správně  

a efektivně implementováno. Rozšíření stávajícího kamenného obchodu o elektronický 

obchod je tím efektivnější, čím je:  

- větší snaha získat nové trhy a nové způsoby prodeje, 

- složitější síť maloobchodních prodejen, a tím i vyšší celkový počet koncových 

zákazníků, 

- větší a různorodější sortiment zboží. 
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Shrnuto a podtrženo hlavní mimoekonomické přínosy jsou: 

 spokojenost stávajících zákazníků, 

 získání nových zákazníků, 

 loajalita zákazníků, 

 budování značky, 

 dlouhodobá vize. 

    Obrázek 15: Spokojená zákaznice (Zdroj: Blesk, 2016) 

5.4 Zhodnocení rizika 

Pro optimální analyzování rizik je třeba si definovat kritéria, která jsou uvedena  

v tabulkách níže. Pro výpočet hodnoty rizika se vychází z hodnoty pravděpodobnosti 

výskytu rizika a jeho dopadu. 

Pravděpodobnost rizika Hodnota 

Fakticky nemožné 0 - 1  

Malá 1,1 - 2 

Středí 2,1 - 3 

Velmi pravděpodobné 3,1 - 4 

Prakticky jisté 4,1 - 5 

Tabulka 14: Škála pravděpodobnosti rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dopad rizika Hodnota 

Nezávažný 0 - 1  

Malý 1,1 - 2 

Střední 2,1 - 3 

Významný 3,1 - 4 

Likvidační 4,1 - 5 

Tabulka 15: Škála dopadu rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Riziko Hodnota 

Běžné riziko 0 - 5 

Závažné riziko 5,1 - 12 

Kritické riziko 12,1 - 25 

Tabulka 16: Rozdělení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na základě zvolených stupnic lze ohodnotit jednotlivá rizika, se kterými se může nově 

zavedený elektronický obchod setkat.  

 Riziko vstupu nového konkurenta 

Na trhu je značné množství přímé konkurence, jak vychází z analýzy vnějšího okolí. 

Vzhledem k tomu, že vstup do odvětví je volný, je třeba toto riziko brát v potaz. 

Hodnocení rizika: 

Pravděpodobnost 2,1 * Dopad 2,3 = 4,83 (Běžné riziko) 

 Malý zájem o e-shop 

Dle dotazníkového šetření by měl být nemalý zájem o e-shop, ovšem každý nabízený 

produkt může být zákazníky přijat jinak, což by v konečném součtu mohlo být pro 

podnik nevýhodné. Je tedy třeba mít vhodně navolené služby pro zákazníka, a hlavně 

cenu a kvalitu.  

Hodnocení rizika: 

Pravděpodobnost 2,2 * Dopad 3,5 = 7,7 (Závažné riziko) 

V případě, že by toto riziko nastalo, bylo by potřeba začít řešit strukturu nabídky a její 

formu, taktéž zlepšit propagaci. 

 Špatná propagace 

V případě, že propagace e-shopu bude neefektivní, nelze očekávat úspěšnost na trhu  

a ziskovost tak bude ohrožena. 

Hodnocení rizika: 

Pravděpodobnost 3 * Dopad 4 = 12 (Závažné riziko) 

 Včasné nedodání objednávky 

Nedodržení doby dodání může být ohrožen hned z několika důvodů, mezi které patří 

nezkušení pracovníci, nekvalitní přepravci či špatná organizace práce. Veškeré tyto 

aspekty se musí brát v potaz, aby byla zajištěna spokojenost zákazníků. 
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Hodnocení rizika: 

Pravděpodobnost 1,5 * Dopad 3,1 = 4,65 (Běžné riziko) 

Výše uvádím pouze rizika, která mohu očekávat hned z počátku spuštění e-shopu  

a kterých je třeba se co nejvíce vyvarovat.  Během provozování obchodu je však třeba 

nadále rizika analyzovat a vyhodnocovat, aby se jim dalo včas předejít. 

 Zdražení dopravy 

Faktem je, že ceny dopravy se neustále zvyšují, je pravděpodobné, že dojde k navýšení 

vstupních zdrojů (benzin, pracovní síla), což ovlivní i konečnou cenu dopravy, potažmo 

zboží. 

Hodnocení rizika: 

Pravděpodobnost 2,6 * Dopad 2,1 = 5,46 (Závažné riziko) 

Aby se předešlo zvyšování cen zasílaného zboží, navýšené díky dražší dopravě.  

Je zapotřebí dohodnout si s přepravci stálé ceny, posílaného zboží, které budou 

nastaveny standardně na celý rok spolupráce. Vše bude ošetřeno smluvními 

podmínkami. Nadále se budu analyzovat trh s přepravci, aby se případně mohlo využít 

výhodnějších nabídek. 

Riziko neúspěchu projektu vidím jako střední. Avšak s přihlédnutím na současný stav 

podniku a jeho aktuální působení, je zde přinejmenším stejně velký, ne-li větší 

potenciál. Řízení rizik je neustálý proces, proto je potřeba sledovat nepříznivé vlivy  

a připravit opatření. V předstihu identifikovat zdroje možného ohrožení a zajistit tak 

přežití podniku. 
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5.5 Zhodnocení podmínek po zavedení e-shopu 

Na závěr plánu zavedení elektronického obchodu je zpracovaná SWOT analýza 

podniku ABC s. r. o., kde jsou zhodnoceny největší silné a slabé stránky a také 

příležitosti a možné hrozby. 

Silné stránky Slabé stránky 

 srozumitelný a přehledný e-shop 

 včasné dodání zboží 

 ochota při řešení problémů 

 rychlá reakce na dotazy zákazníků 

 častá aktualizace nabídky 

 rozsáhlý sortiment, nákup 24/7 

 kvalitní výrobky, přiměřené ceny 

 stále nové výrobky, módní kolekce 

 kamenné prodejny 

 silná pozice na trhu 

 finanční síla a zdraví společnosti 

 vysoký stupeň konkurence 

 placené poštovné 

 nemožnost osobního odběru 

 nízká diferenciace produktů a služeb 

v závislosti na konkurenci 

 funkčnost e-shopu vzhledem ke 

konkurenci 

 vysoké výdaje na získání jednoho 

zákazníka  

 chybí velikosti – 34 a nad 46 

 nízké povědomí o značce 

Příležitosti Hrozby 

 rozšíření prodeje 

 dobrá strategie pro růst společnosti 

 získání nových zákazníků 

 vysoká atraktivnost nabízeného zboží 

 zákaznické karty 

 kreativní zviditelnění společnosti 

 

 konkurenční e-shopy, jak hlavních 

konkurentů, tak „handmade“ výrobků 

 ztráta, poškození balíčku 

 nedostatečná poptávka 

 špatné recenze na internetu 

 ztráta zákazníka  

 vzrůstající nároky zákazníků 

 prohlubování nákladů e-shopu a oblasti 

propagace 

 růst daní, cen energií. 

Tabulka 17: SWOT analýza po zavedení e-shopu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Mezi silné stránky je důležité zmínit v prvé řadě kvalitní a hlavně přehledný e-shop 

navazující na internetové a FB stránky. V dnešní době hodně e-shopů volí moderní 

vzhled, který ne vždy znamená přínos. Pokud se zákazník v e-shopu rychle 

nezorientuje, svůj nákup vzdá a raději se vydá ke konkurenci. Důležité je také zbytečně 

neprodlužovat objednávkový formulář. Ten musí být stručný a hlavně srozumitelný, 

zakončen bude souhrnem objednávky.  

Silné stránky jako včasné dodání zboží, ochota při řešení problémů a rychlá reakce na 

dotazy zákazníků jsou dobře vnímány a je na ně kladen důraz ze strany nakupujících. 

Zákaznická linka bude provozována každý všední den od 10 do 18 hodin. Spokojenost 

při nákupech mohou předat dále. S tím samozřejmě souvisí kvalita za přiměřené ceny, 

odpovídající módním trendům. 

Mezi další silné stránky e-shopu patří hlavně rozsáhlý sortiment. Ten je výhodou hlavně 

v případě, kdy si zákazník bude chtít zakoupit kompletní oblečení včetně doplňků,  

od hlavy až k patě. A tak díky jednomu nákupu ušetří na poštovném, které by musel 

zaplatit vícekrát, pokud by nakoupil v různých obchodech. Za další silnou stránku lze 

považovat častou aktualizaci nabídky. Novinky v e-shopu se budou aktualizovat  

a doplňovat jednou za 14 dní. V kamenných pobočkách je možné si zboží lépe 

prohlédnout, vyzkoušet a případně i koupit namístě. To sice přímo nenahrává e-shopu, 

ale díky e-shopu se může zvýšit zájem o kamenné prodejny. Čili zisk pro celou 

společnost vzroste. Zároveň, pokud na prodejně zboží chybí, je možnost objednání přes 

internet, tudíž i e-shopu přibude zákazník. 

Slabé stránky představují převážně vysoký tlak konkurence, jejich e-shopy. Za další je 

to placené poštovné, které není každý ochoten platit. Ale je to zároveň opatření proti 

neseriozním zákazníkům a navyšování nákladů. Taktéž se nemusí zákazníkům 

zamlouvat nemožnost osobního odběru objednávky z e-shopu. Ale na druhou stranu, 

pro zákazníky, kteří mají možnost se osobně dostavit na prodejnu, mohou si zboží 

zakoupit. Pro ty, které jsou pobočka vzdálenější, uvítají e-shop a doručení domů. Pro ně 

je i výhodnější zaplatit poštovné než uhradit cestu na pobočku, a samozřejmě si ušetří  

i čas. 
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Slabou stránkou je nízká diferenciace produktů v závislosti na konkurenci. Hlavní 

konkurenti nabízejí shodné výrobky, vše se odvíjí od módního diktátu doby. Pokud je 

určitý druh výrobku momentálně trendy, mají ho pak ve všech obchodech, proto je tak 

těžké se odlišit. Podobně je na tom i funkčnost e-shopu vzhledem ke konkurenci. 

Příležitostí je vzrůstající pohodlnost zákazníků, kteří nakupují z domova. Je to 

strategická příležitost pro růst společnosti, rozšíří tak svoji prodejnost a získá nové 

zákazníky. Internet se neustále rozvíjí a společně s ním rostou i druhy reklam. Je 

nespočetně mnoho možností, které můžeme využít (PR články, soutěže, dárky zdarma 

apod.) Do budoucna by se mohlo uvažovat o zavedení loajality programu  

pro zákazníky. 

Mezi obávané hrozby lze zařadit neustále rostoucí konkurenci. Hlavní konkurenti mají 

takřka všichni svoje e-shopy, s tím je při zakládání e-shopu počítáno, a proto je potřeba 

mít e-shop a nebýt tak v nevýhodě. Krom zmíněných konkurentů se otvírá nová 

konkurence, a to sice, „handemade“ výrobky, které jsou originální a někteří zákazníci si 

rádi za to připlatí.   

Další hrozbou je ztráta či poškození zboží při přepravě. Balíčky budou pojištěny jak 

proti ztrátě, tak proti poškození, avšak ani toto pojištění nezaručí, že to zákazníka  

od příštího nákupu neodradí. I když při poškození či ztrátě balíčku nebude vina  

na straně prodejce, zákazníci to nemusí zajímat a nedostatek budou přičítat prodejci. 

Dopravce tak může zapříčinit nejen ztrátu zákazníka, ale i poškození dobrého jména  

e-shopu. 

K hrozbám patří neustále se měnící legislativa, která může znesnadnit a zkomplikovat 

provozování elektronického obchodu. Další hrozbou je pokles koupěschopnosti 

obyvatel, v poslední době byl sice zaznamenán růst ekonomiky, avšak ani ten nemůže 

automaticky zajistit vysoké tržby a prodejnost produktů. S možným poklesem 

ekonomiky úzce souvisí neprodejnost výrobků a nedostatečná poptávka. Nezájem  

o výrobky může být například kvůli špatným recenzím na internetu (i jedna špatná 

recenze, správně umístěná, může odradit velké procento zákazníků), aktuálnímu 

nezájmu o módu, špatně zvolenému sortimentu, popřípadě nedostatečné informovanosti 

zákazníků (bez reklamy se o webu nikdo nedozví, takže tím pádem nikdo nenakoupí).  
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ZÁVĚR 

Na konci bych ráda shrnula vypracování a uplatnitelnost celé mé diplomové práce. 

Cílem bylo sestavení návrhu logistické koncepce internetového obchodu, který tak 

rozšíří a zlepší dosavadní obchodní činnosti o novou službu zákazníkům. Která přinese 

dosažení přidané hodnoty pro zákazníka, konkurenční výhodu, vyšší obrat, zvýšení 

tržního podílu a posun rozvoje společnosti i vzhledem k environmentu. 

Díky precizní přípravě teoretických podkladů v oblasti logistiky a pragmatického 

využití efektivních nástrojů jako PESTE analýzy, Porterova modelu konkurenčního 

prostředí a SWOT analýza se mi podařilo připravit reálné podklady pro vytvoření 

praktického podkladu pro implementaci elektronického obchodu.  

Ve spolupráci s vedením jsem zjistila veškerá potřebná data a informace, které byly 

nedílnou součástí celého projektu. Zanalyzovala jsem druh podnikání a jeho prostředí, 

ze kterých jsem vyvodila skutečnosti, že je přínosné v tomto oboru se dále rozvíjet  

a nabízet nové služby, díky tržnímu potenciálu. Podrobný rozbor konkurence byl  

pro podnik důležitý, aby se zajistil nejlepší předpoklad k uskutečnění plánu. Součástí 

bylo srovnání konkurentů a hlavně konkurentů, kteří nabízejí služby,  

ve kterých se chce podnik prosadit. Z dotazníkového šetření vyplynulo několik 

zásadních a důležitých informací. Bylo zjištěno, zda lidé nakupují oblečení a módní 

doplňky přes internet, byla určena frekvence a hodnota nákupu, podklady pro tvorbu 

cenové politiky poštovného a dodací lhůtu. Avšak zásadní informací byl většinový 

zájem o zavedení e-shopu. SWOT analýza mi byla nástrojem k zjištění příležitostí  

a hrozeb, vyústila ke zvolení vhodné strategie a to sice, rozšíření služeb  

o elektronický obchod.  

V praktické části se zabývám jakým způsobem rozšířit nynější služby o nové. V návrhu 

řešení je popsána podoba elektronického nakupování, řešení projektu a marketingová 

strategie. U podmínek realizace bylo nutné zaopatřit webovou aplikaci a její fungování. 

Zajištění reverzní logistiky bylo samozřejmostí. Zajištěn je jak obalový materiál, tak 

oděvy, které již nejsou módní. Přehled přínosů navrhovaných řešení byl rozdělen  

na část ekonomickou a mimoekonomickou. V ekonomické části bylo finanční 

zhodnocení, kde jsem vykalkulovala všechny náklady spjaté se zavedením a provozem 
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e-shopu, taktéž příjmy a výdaje, ze kterých vyplívá přínos celého projektu. 

Nejpodstatnější mimoekonomické přínosy jsou spokojenost stávajících zákazníků, 

získání nových zákazníků, loajalita zákazníků, budování značky, dlouhodobá vize. 

Přehled přínosů uzavírám zhodnocením rizik, kdy největší negativní dopad má špatná 

propagace, na kterou zákazník nemusí dostatečně reagovat. S tím související další 

riziko, a to sice, malý zájem. Na závěr zhodnocuji situaci po zavedení návrhu. Jaké silné 

a slabé stránky, příležitosti a hrozby projekt přinese společnosti. 

Věřím, že podnik podrobně prostuduje tuto práci a zváží možnosti mého návrhu, který 

by mohl být pro ně užitečný natolik, že jejich nová vize povede k realizaci rozvoji 

nabízených služeb. 

Dle mého názoru došlo k úspěšnému naplnění cíle, který byl stanoven na začátku.  

A tedy, že se zdařilo sestavení strategie řízení v nadnárodní společnosti, která obsahuje 

analýzu současného stavu a plánů do budoucna.  
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PŘÍLOHY  

Příloha 1: Dotazník – Zavedení e-shopu  

ZAVEDENÍ E-SHOPU 

Tento dotazník slouží jako podklad pro diplomovou práci zabývající se zavedením  

e-shopu u společnosti ABC s.r.o. Cílem dotazníku je zjistit, zda zákaznice společnosti 

ABC s. r. o. mají zájem o e-shop. Výsledky budou podkladem pro zavedení e-shopu  

a jeho podoby. 

Dotazník Vám zabere 1 minutu Vašeho času. 

Předem děkuji za vyplnění  

Bc. Iva Šenkýřová, FP VUT v Brně 

 

1. Jak často zde nakupujete? 

o nakupuji zde poprvé 

o 1 x za 2 týdny 

o 1x za měsíc 

o 1x za 2 měsíce 

o 1x za čtvrt roku 

o 1x za půl roku 

o 1x ročně 

 

2. Kolik zde průměrně utratíte za každý nákup? 

o do 299 Kč 

o 300 – 499 Kč 

o 500 – 799 Kč 

o 800 – 999 Kč 

o 1000 – 1499 Kč 

o 1500 Kč a více 

 



 

 

3. Kolik zde průměrně nakoupíte kusů za každý nákup? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 a více 

 

4. Nakupujete přes internet oblečení a doplňky? 

o ano  

o ne 

 

5. Jak často nakupujete přes internet? 

o 1 x týdně 

o 1 x za 2 týdny 

o 1 x za měsíc 

o 1 x za 2 měsíce 

o 1 x za čtvrt roku 

o 1 x za půl roku 

o 1 x ročně 

o nikdy 

 

6. Uvítala byste zavedení internetového obchodu u této společnosti? 

o ano 

o ne 

 

7. Kolik byste byla ochotna utratit za poštovné a balné? 

o 0 Kč 

o 1 – 49 Kč 

o 50 – 99 Kč 

o 100 – 149 Kč 

o 150 Kč a víc 

 



 

 

8. Jak dlouho byste byla ochotná čekat na dodací lhůtu? 

o do 3 pracovních dnů 

o 3 – 5 pracovních dnů 

o 5 – 10 pracovních dnů 

o 10 a víc pracovních dnů 

 



 

 

Příloha 2: Kancelářské potřeby – počáteční výdaje 

Kancelářské potřeby - počáteční výdaje:     

    Ks Kč/ks Celkem [Kč] 

Děrovačka 

 

1 213 213 

Drátěný program - stojánky set 1 675 675 

Držák na lepicí pásku 2 379 758 

Kalkulačka 

 

2 123 246 

Klešťová sešívačka 2 635 1 270 

Magnetky na tabuli 1 68 68 

Mop set box 

 

1 699 699 

Mycí hadr 

 

1 45 45 

Nůž obalářský  

 

4 65 260 

Nůžky 

 

3 108 324 

Odpadkový koš 

 

2 73 146 

Ručník 

 

6 70 420 

Utěrky sada 10 ks 1 189 189 

Razítko 

 

1 135 135 

Smetáček s lopatkou 1 44 44 

Tabule bílá magnetická 90 x 120 cm 1 1 499 1 499 

Tabule korková 90 × 120 cm 1 599 599 

Celkem       7 590 

 



 

 

Příloha 3: Kancelářské potřeby – roční výdaje 

Kancelářské potřeby - roční:       

    Ks Kč/ks Celkem [Kč] 

Psací potřeby       6 074 

Jednorázové pero 70 2,50 175 

Korekční strojek - 3 ks 8 29,00 232 

Kuličkové pero 

 

25 4,50 113 

Náhradní čepele 

 

3 33,00 99 

Ořezávátko 

 

2 31,00 62 

Permanentní popisovač - 4 ks 6 45,00 270 

Popisovač na tabule - 4 ks 6 69,00 414 

Pravítko 

 

1 10,50 11 

Pryž 

 

4 6,90 28 

Spony do sešívačky 5 51,00 255 

Toner 

 

4 1 089,00 4 356 

Tužka grafitová   24 2,50 60 

Archivace, třídění       28 762 

Box archivní 

 

60 20,00 1 200 

Desky A4 L 

 

50 2,90 145 

Pořadač pákový barevný 6 45,00 270 

Pořadač pákový černý 10 27,00 270 

Rychlovazač plastový 30 4,90 147 

Zakládací obal U s euroděrováním 270 99,00 26 730 

Papírové zboží       151 627 

Blok A4 

 

6 21 126 

Kalendář 

 

1 65 65 

Kancelářský papír A4 - 500 ks 1909 79,00 150 811 

Samolepící bločky 10 55 550 

Špalíček lepený    3 25,00 75 

Drogérie       6 788 

Cif čistič 

 

2 69 138 

Čistící písek univerzální 1 35 35 

Domestos  

 

4 43 172 

Fixinela gel 

 

4 75 300 

Houbička na nádobí 10 ks 2 22,9 46 

Houbová utěrka 

 

2 38 76 

JAR profesionál 5 l 1 249 249 

Kuchyňské ubrousky 12 25 300 

Pronto proti prachu 10 119 1 190 

Pytle na odpadky vázací 120 l 15 ks 18 85 1 530 

Tekuté mýdlo 5 l 

 

2 109 218 

Toaletní papír Jumbo 96 21 2 016 

Universální saponát 5 l 2 259 518 

Celkem       193 250 



 

 

Příloha 4: Výpočet měsíční mzdy na 1 zaměstnance, mzda 19 000 Kč 

Výpočet měsíční mzdy 1 zaměstnanec 

   

     Hrubá mzda 

 

19 000 [Kč] 

Počet dětí 

 

0 

  

  Základ Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Hrubá mzda 

 

19 000 19 000 

Sociální pojištění 19 000 -1 235 4 750 

Zdravotní pojištění 19 000 -855 1 710 

Záloha na daň 25 500 -3 825   

Slevy na dani celkem 

 

2 070   

Daňový bonus   0   

Slevy na dani  2 070 

 

  

Daňové zvýhodnění na děti 0 

 

  

Solidární příspěvek 

  

  

Odvedená záloha na daň po slevě 1 755 

 

  

Čistá měsíční mzda   15 155   

Mzdové náklady zaměstnavatele     25 460 

 



 

 

Příloha 5: Výpočet měsíční mzdy na 1 zaměstnance, mzda 18 000 Kč 

Výpočet měsíční mzdy 1 zaměstnanec 

   

     Hrubá mzda 

 

18 000 [Kč] 

Počet dětí 

 

0 

  

  Základ Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Hrubá mzda 

 

18 000 18 000 

Sociální pojištění 18 000 -1 170 4 500 

Zdravotní pojištění 18 000 -810 1 620 

Záloha na daň 24 200 -3 630   

Slevy na dani celkem 

 

2 070   

Daňový bonus   0   

Slevy na dani  2 070 

 

  

Daňové zvýhodnění na děti 0 

 

  

Solidární příspěvek 0 

 

  

Odvedená záloha na daň po slevě 1 560 

 

  

Čistá měsíční mzda   14 460   

Mzdové náklady zaměstnavatele     24 120 

 



 

 

Příloha 6: Výpočet mzdy na 1 zaměstnance, dohoda o provedení práce 10 000 Kč 

Výpočet mzdy 1 zaměstnanec, DPP 

  

    Hrubá mzda 

 

10 000 [Kč] 

Počet dětí 

 

0 

 

      Základ Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Hrubá mzda 

 

10 000 10 000 

Sociální pojištění 0 0 0 

Zdravotní pojištění 0 0 0 

Záloha na daň 10 000 -1 500   

Slevy na dani celkem 

 

1 500   

Daňový bonus   0   

Slevy na dani  2 405 

 

  

Daňové zvýhodnění na děti 0 

 

  

Solidární příspěvek 0 

 

  

Odvedená záloha na daň po slevě 0 

 

  

Čistá měsíční mzda   10 000   

Mzdové náklady zaměstnavatele     10 000 

 

 



 

 

Příloha 7: Cenová nabídka svozu komunálního odpadu  

 



 

 

 


