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ABSTRAKT 

Diplomová práce s názvem Rizika dropshipppingového a B2C prodeje se zabývá analýzou a 

zhodnocením rizik v procesu vyřizování objednávek internetového obchodu 

Zahradavpohode.cz. Tento podnikatelský subjekt v tomto procesu využívá dva obchodní 

modely – dropshipping a B2C prodej. Teoretická část slouží ke získání informací o dané 

problematice. V části analytické jsou poté použity tyto poznatky pro analýzu současného stavu, 

procesů a identifikaci a zhodnocení rizik. Návrhová část vyvozuje závěry z analýz, navrhuje a 

hledá možné využití obchodních modelů společnosti vzhledem k financím a rizikům. 

ABSTRACT 

The diploma thesis titled Risk of dropshipping and B2C sale deals with the analysis and 

evaluation risks in proces of executing an order at e-shop Zahradavpohode.cz. This businnes 

subject in this proces uses two business models – dropshipping and B2C sale. The theoretical 

part is serving to gain information about problmatics. In the analytical part this knowledge is 

used for analysis of currnet staus, proces, identification and evaluation risks. The design part is 

making conclusions from the analyzes, proposing and looking fot a available use of company 

businness models view finances and risks.  
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ÚVOD 

Velkou revoluci v nakupování umožnilo nedávno vzniklé odvětví e-komerce a prodej 

zboží přes internet. Zákazníci si mohou objednat produkty z pohodlí vlastního domova 24 hodin 

denně a doručení je možné teoreticky kamkoliv. Tato forma nákupu s sebou však nese určitá 

rizika. Z důvodu spokojenosti zákazníka a úspěšnosti podnikání musí společnost zabývající se 

elektronickým obchodováním tyto rizika mapovat, snižovat nebo eliminovat. 

V dnešní době je kladen velký důraz na rizikologii ve společnostech, poněvadž 

k dosažení požadovaných cílů a jejich plnění, je nutné znát hrozby, které mohou nastat a pokusit 

se jim vyhnout. V rychle rostoucím odvětví e-businessu je toto mapování zvlášť důležité. 

Budoucí vývoj obchodování a jeho směr v závislosti na rychlosti vývoje technologií, není 

v současné době jasný, navíc každé podcenění hrozby může být pro společnost fatální z důvodu 

obrovské konkurence v tomto odvětví.  

Proto jsem si pro svou diplomovou práci vybral právě jednu takovou společnost, jež 

využívá prodeje přes internet a je zajímavá tím, že kombinuje dva obchodní styly prodeje na 

internetu. Jedná se o dropshipping a klasickou formu e-komerce B2C prodej, kdy převažuje styl 

dropshippingu nad B2C. Proces od vytvoření objednávky po doručení zásilky koncovému 

zákazníkovi, se u těchto forem obchodování liší a každý z nich s sebou nese určitá rizika. 

Koncový zákazník většinou ani netuší, jak takové procesy probíhají, a co všechno se může 

pokazit, aby nedošlo k vyřízení objednávky. Zajímá jej pouze konečný výsledek a cena. Vše je 

ale postaveno na spolupráci mnoha faktorů a entit v e-businessu.  

V práci bych chtěl zmapovat právě tyto procesy, identifikovat jejich rizika a nastínit 

možné nástroje prevence pro úspěšné zvládání těchto procesů. Dále je pro vybranou společnost 

velmi zajímavé srovnání jejich obchodních modelů z finančního hlediska, Navíc možnost 

vynechání prostředníka ze stylu dropshippingu u některých výrobků je velmi lákavá. 

Diplomová práce skýtá možnost reálného využití návrhové části a pro majitele firmy může být 

jednou z hlavních eventualit směru a vývoje podnikání společnosti.  
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CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem práce je analýza a zhodnocení rizik v procesu od vytvoření objednávky po 

doručení koncovému zákazníkovi v internetovém obchodě Zahradavpohode.cz, jenž se zabývá 

elektronickým prodejem zboží pomocí kombinace dropshippingu a klasického B2C prodeje. Po 

identifikaci těchto rizik v daném procesu a jejich ohodnocení, budou navržena doporučení pro 

jejich snížení a vyčíslení dopadů. Výsledky se předkládají majiteli společnosti k implementaci. 

Předpokladem k úspěšnému zpracování je získání potřebných teoretických znalostí 

ohledně kombinace dvou obchodních modelů firmy, analýz souvisejících s okolím firmy a 

problematikou rizik. Na tyto úkoly bude zaměřena teoretická část práce. 

V analytické části budou teoretické poznatky použity k popsání současného stavu 

vybrané společnosti a zmapování procesů týkajících se obchodních modelů společnosti. Na 

základě těchto informací se identifikují a zhodnocují rizika související se zkoumanými procesy. 

Poté budou navržena patřičná opatření pro jejich eliminaci nebo snížení.  

Návrhová část se přímo věnuje obchodním modelům společnosti s cílem vytvořit 

koncept přechodu u vybraných kategorií výrobků od dropshippingu na B2C prodej, stanovit a 

posoudit rizika návrhu. Samozřejmé je finanční vyčíslení rozdílu mezi těmito druhy prodejů. 

Toto finanční vyčíslení a rizika potom budou vztažena k investici firmy do skladovacího 

prostoru a k zhodnocení variant využití tohoto skladu. Návrhová část poté bude předložena 

majiteli společnosti k možné implementaci.  

Při zpracování práce byly aplikovány tyto metody: 

Nejprve bylo nutné prozkoumat současný stav firmy z hlediska faktorů působení na 

vnitřní a vnější okolí firmy. Zjištění stavu vnějšího prostředí proběhlo prostřednictvím analýzy 

SLEPTE a tržní odvětví společnosti bylo stanoveno pomocí Porterovy analýzy 5 konkurenčních 

sil. Ke stanovení stavu vnitřního okolí společnosti byla použita interní analýza 7S. Z těchto 

uvedených analýz a charakteristiky podnikání byla poté sestavena SWOT analýza.  

Zmíněné procesy ve společnosti při prodeji zboží byly zmapovány a znázorněny pomocí 

grafické mapy pro lepší přehlednost. Potom následovala analýza příčin a následků možných 

rizik ISHIKAWA diagram, který společně s grafickou mapou procesu sloužil jako základ pro 

analýzu FMEA. Tato analýza je hlavní metodou diplomové práce a má za úkol definování 

identifikací a ohodnocení rizik, a také navržení vhodných protiopatření k eliminaci, nebo 

snížení stanovených rizik. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část diplomové práce bude zaměřena na definování základních pojmů pro 

zpracování práce a zmapování teoretických postupů analýz potřebných ke zhotovení. Úvod této 

kapitoly patří vysvětlení a objasnění pojmů B2C prodej a dropshippingový prodej. Dále se 

kapitola bude zabývat základními pojmy a postupy v oblasti řízení rizik. Závěr této části se 

zaměří na vybrané analýzy prostředí ovlivňující firmy.    

1.1 B2C PRODEJ 

Než se dostaneme k samotnému pojmu B2C prodej, je třeba vymezit pár základních 

pojmů přímo spjatých s touto zkratkou. Pojmy jako například internet a elektronické podnikání 

tvoří okolí této zkratky, anebo jsou jí nadřazené a je důležité je definovat. 

Internet je komplexní globální informační systém, který je logicky vzájemně propojen 

globálně jedinečnými adresami a poskytuje, užívá nebo zpřístupňuje, veřejně nebo soukromě, 

vysokoúrovňové a komunikační služby provozované různými subjekty. (SEDLÁČEK, 2006), 

(IS MUNI, 2006) 

Elektronické podnikání znamená využití informačních a komunikačních technologií 

ke zvýšení efektivnosti vztahů mezi podniky i mezi individuálními uživateli. Cestou k těmto 

úsporám je přiřazení vlastníků externím procesům a vznik virtuálních firem. Je označováno 

jako E-business. Tuto definici lze chápat jako nakupování a prodávání zboží, spolupráci se 

společníky, interní operace v organizaci a toky dat přes internet. 

Elektronickým obchodováním se rozumí využívání informačních a komunikačních 

technologií v procesu prodeje a nákupu, tedy v obchodní transakci. Elektronický obchod je 

obchodem, při kterém komunikace mezi jeho účastníky probíhá zčásti nebo zcela pomocí 

počítačových sítí, jejich příslušenství a telekomunikací. Jedná se o samotný nákup zboží. 

Elektronická transakce je prodej či nákup výrobků a služeb, ať už mezi podnikateli, 

domácnostmi, jednotlivými spotřebiteli, vládou, dalšími veřejnými či soukromými 

organizacemi, který je prováděn pomocí počítačových sítí.  Výrobky a služby jsou objednávány 

pomocí internetu, ale vlastní dodávka výrobků či služby může být provedena on-line nebo off-

line. Elektronické obchodování je označováno jako E-commerce. (SEDLÁČEK, 2006), 

(SUCHÁNEK, 2008) 

Elektronický nákup se může rozdělit do tří fází. V první fázi se jedná o zaujetí 

zákazníka svou reklamou, marketingem a návštěvou zákazníka webového rozhraní společnosti. 
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Druhá část pojednává u uzavření kupní smlouvy a stvrzení obchodních podmínek při nákupu 

zboží. Třetí realizační fáze se zabývá samotnou distribucí zboží a možnou e-platbou, tedy 

elektronický převod finančních prostředků. V poslední finální fázi jde o převzetí zásilky a 

popřípadě i uhrazení zásilky. Podle subjektů vstupujících do elektronického obchodu lze 

sestavit menší či větší matici druhů elektronického obchodování. 

Dle zúčastněných subjektů lze internetový prodej rozdělit na 9 skupin: 

– B2B (Business to Business) je prodej zboží a služeb mezi podnikatelskými 

subjekty a ty nejsou určeny ke konečné spotřebě. Používá se v distribučních a 

prodejních sítích, ve kterých mohou mezi sebou komunikovat výrobci, pobočky, 

distributoři, velkoobchody, dealeři nebo obchodní zástupci. (SEDLÁČEK, 

2006), (PILÍK, 2010) 

– C2C (Consumer to Consumer) je prodej zboží a služeb mezi spotřebiteli 

navzájem. Patří sem aukce, inzerce a jiné. 

– B2C (Business to Consumer) je prodej zboží a služeb od podnikatelů (výrobců, 

obchodních společností) konečným spotřebitelům. (Tím může být i podnikatel 

za předpokladu, že se jedná o konečnou spotřebu, a nikoli o další distribuci.) 

– Další skupiny jsou kombinací jedné ze zmíněné varianty s vládou, obrácené 

pořadí koncového zákazníka anebo systém P-P (peer to peer), u kterého se jedná 

o obdobu C2C prodeje, avšak působí zde ještě zprostředkovatel tohoto obchodu. 

(SEDLÁČEK, 2006) 

B2C prodej můžeme tedy chápat jako druh elektronického obchodování zaměřený na 

prodej koncovým zákazníkům. Je to vlastně obdoba klasického kamenného obchodu na 

internetu a jeho počátky se v ČR datují do druhé poloviny 90. let minulého století, kdy začaly 

vznikat první české e-shopy jako nadstavby klasického obchodu nebo virtuální obchody. 

Schéma průběhu prodeje je zobrazeno na následujícím obrázku spolu s popisem jednotlivých 

probíhajících činností.  (PILÍK, 2015), (SUCHÁNEK, 2008), (ŠVADLENKA, 2007) 

 

Obrázek 1 Principiální schéma fungování elektronického obchodu zdroj: zpracováno dle 
(ŠVADLENKA, 2007) 

Kde: 

1. Objednávka zboží v elektronickém obchodě 
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2. Elektronický obchod kontaktuje výrobce objednaného zboží 

3. Výrobce dodává zboží elektronickému obchodu 

4. Elektronický obchod expeduje zboží zákazníkovi 

Z hlediska velikosti a zralosti je možné rozdělit B2C obchody na 4 základní úrovně:  

– Broadcast – zpřístupnění základních informací o produktech, službách 

prostřednictvím internetového webového rozhraní 

– Interact – jedná se od broadcast doplněný o komunikaci se zákazníky v rámci 

podmětů, připomínek nebo aplikací na zpětnou vazbu 

– Transact – možnost objednat si výrobek nebo službu prostřednictvím internetu, 

včetně platby a distribuce 

– Intergate – spojení všech přechozích možností do celého řešení elektronického 

obchodu (ŠVADLENKA, 2007) 

Elektronické nakupování způsobem B2C přineslo revoluci ve způsobu obchodování. 

Značné výhody oproti klasickému nakupování v kamenných obchodech jsou jak pro zákazníky, 

tak i pro samotné obchodníky. Výhody a negativa pro obě tyto strany jsou popsány 

v následujících tabulkách. (PILÍK, 2015) 

Tabulka 1 Pozitiva a negativa online nakupování z pohledu zákazníka, zdroj: zpracováno (PILÍK, 2015) 

Pozitiva Negativa 

– Nákup z pohodlí domova 

– Ušetření financí 

– Nákup možný 24 h denně 

– Výměna zboží bez udání důvodu do 

stanovené lhůty 

– Bezpečnost online obchodů 

– Velký výběr zboží z důvodu velké 

konkurence 

– Online komunikace s obchodníkem 

– Rychlé srovnání výrobků 

– Možnost rychlé změny obchodníka 

– Potřeba ICT zařízení 

– Možnost podvodu 

– Čekací doba na doručení 

– Výrobek nelze vyzkoušet 

– Při reklamaci či vrácení zvýšené 

náklady za přepravu 

– Hrozba ztráty osobních údajů  

– Ztráta anonymity 

– Otázky bezpečnosti online nákupů 
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Tabulka 2  Pozitiva a negativa online nakupování z pohledu obchodníka, zdroj: zpracováno (PILÍK, 2015) 

Pozitiva Negativa 

– Nižší náklady 

– Vyšší efektivita obsluhy zákazníka 

– Globální dosah 

– Individualizace nabídky pro zákazníka 

– Jednoduché zacílení marketingové 

komunikace 

– Zákazníci mohou poskytnout zpětnou 

vazbu 

– Možnost komunikace online se 

zákazníkem 

– Omezený segment potencionálních 

zákazníků 

– Velká konkurence 

– Těžší budování důvěry  

– Možnost rychlé změny obchodníka 

– Bezpečnost a online zajištění obchodů 

přináší další náklady 

 

Prodej přes internet se stává čím dál více populárnější hlavně díky možnosti nákupu 24 

hodin denně z pohodlí domu zákazníka a je patrné, že ten, kdo chce v odvětví prodeje dále 

podnikat, by měl kromě své kamenné prodejny zhodnotit rozšíření svého portfolia i o e-shop. 

1.2 DROPSHIPPINGOVÝ PRODEJ 

Jedná se o specifický druh provozování prodeje pomocí internetového obchodu, kdy 

firma nabízející zboží na svém webovém rozhraní figuruje jako přímý prodejce (dále jen 

„dropshipper“), ale zboží nemá fyzicky skladem. Toto zboží má na skladě třetí strana v procesu 

(většinou výrobce, velkoobchod), od které dropshipper zboží nakoupí a třetí strana (dále jen 

„partner“) toto zboží zabalí a odešle ke koncovému zákazníkovi pomocí přepravní společnosti. 

S partnerem má dropshipper většinou sepsanou písemnou smlouvu, kde jsou specifikovány 

podmínky a vztahy mezi nimi, popřípadě poplatky za odesílání zásilek. Záštitu nad 

objednávkami a celým procesem doručení ke koncovému zákazníkovi má dropshipper, který 

uzavírá kupní smlouvu se zákazníkem a zákazník platí za doručení zboží dropshipperovi. Oproti 

B2C prodeji je velkým rozdílem již zmíněný fakt nepotřeby naskladňování zboží, dropshipper 

tudíž nemusí nikdy prodávané zboží spatřit, a to ani v případě reklamace, kterou fyzicky 

vyřizuje partner. (HAYES, 2013), (MIKULÁŠKOVÁ, 2015) 

Postup vyřízení objednávky při dropshippingu:  

Webové rozhraní dropshippera a skladová dostupnost vychází z databáze a skladů 

partnera. Po vytvoření objednávky od koncového zákazníka na webu dropshippera je tento 

požadavek zaslán partnerovi, jenž připraví expedici, na kterou si dropshipper zašle přepravu 
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pro doručení koncovému zákazníkovi. Dropshipper zboží hradí partnerovi za velkoobchodní 

cenu a maloobchodní cenu zaplatí koncový zákazník dropshiperrovi. Výdělek tudíž pro 

dropshippera je mezi velkoobchodní a maloobchodní cenou za zboží. Dropshipper je ve většině 

případů naprosto závislý na svém partnerovi ve vyřizování objednávek. (MIKULÁŠKOVÁ, 

2015), (MLADÝ PODNIKATEL, 2012) 

 Cyklus prodeje zboží je následující: Výrobce vyrobí zboží a prodá jej velkoobchodu, 

který poté toto zboží prodá maloobchodu, od něhož se zboží dostane ke koncovému 

zákazníkovi. Je zde však vždy možnost vynechání některého z prostředníků, tzn. 

maloobchodník může koupit zboží přímo od výrobce, nebo třeba konečný zákazník od 

velkoobchodníka. Stejné je to i s dropshipperem, který může mít za svého partnera všechny 

zmíněné složky kromě koncového zákazníka. Motivací partnerů podílet se na modelu  

dropshipppingu je zvýšený obrat prodeje zboží, i když za cenu menší provize, než kdyby prodali 

zboží koncovému zákazníkovi sami. Pomocí droshippingu se tak vytváří jakási pomyslná síť 

nabídky koncovému zákazníkovi, ze které může mít užitek jak dropshipper, tak partner. 

V tabulce níže jsou popsány výhody a nevýhody tohoto modelu: (HAYES, 2013) 

Tabulka 3 Výhody a nevýhody modelu dropshippingu zdroj: zpracováno dle (HAYES, 2013, ), (MLADÝ 
PODNIKATEL, 2012) 

Výhody Nevýhody 

– Není potřeba sklad a zaměstnanci pro 

balení a odesílání zásilek 

– Odpadá starost o provoz skladu a řízení 

zásobování a skladování 

– Možnost velké škály nabízených 

produktů 

– Nízké náklady pro start podnikání 

– Flexibilita práce, je možné pracovat 

odkudkoliv a kdykoliv 

– Faktura je na dropshipperovo jméno 

 

– Závislost na partnerovi a jeho skaldové 

dostupnosti 

– Nízké marže 

– Komplikace a zvýšené náklady 

s kombinovanými objednávkami 

– Při řešení reklamace nutnost spolupráce 

s partnerem 

– Fyzická absence kontroly zboží a jeho 

expedice 

– Odpovědnost za chyby partnera 

– Riziko odmítnutí zboží zákazníkem – u 

partnera zaplaceno a odmítnutím se 

zboží stává dropshipperovým 

– Zboží neobsahuje značku dropshippera 
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Z výhod dropshippingu je patrné, že skrz nízké náklady pro začátek a obecně na celé 

podnikání, může být velmi lákavé pro podnikatele v odvětví e-komerce. Touto formou je dobré 

začít, avšak nevýhody ukazují, že pro vybudování středního a velkého internetového obchodu 

je zapotřebí se vrátit k systému B2C a zřídit potřebné skladové plochy a třídící centra. (HAYES, 

2013) 

1.3 RIZIKOLOGIE 

Definice praví, že „Rizikologie je vědní disciplína zabývající se uvědomělým a řízeným 

konáním směřujícím k optimalizaci života osob v nejširším slova smyslu“ (TICHÝ, 2006, s. 15). 

Jedná se o velmi široký obor s cílem intuitivního rozhodování pomocí systematického přístupu 

k jevům, dějům a událostem, které se staly nebo se očekávají. Následující podkapitoly budou 

věnovány rizikům, jejich klasifikaci, analýzám a možnostem snižování rizik. (TICHÝ, 2006) 

1.3.1 Rizikologické pojmy 

Pro následující kapitolu pojednávající o definici rizika je nezbytné určit základní pojmy 

související s rizikem. Kapitola je rozdělena na části pojmů, jenž mohou být rizikem 

ovlivňovány, a pojmy související s existencí rizika a jeho následky. Konkrétně se kapitola 

zaměřuje na tyto pojmy: aktivum, zranitelnost, jistota, nejistota, neurčitost, hrozba, újma, 

škoda. 

Prvně je nutné si definovat slovo aktivum, což znamená všechno, co může mít pro 

subjekt hodnotu, která může být zmenšena působením hrozby. Aktiva se dělí na hmotná a 

nehmotná a aktivem se může stát i samotný subjekt, který může být rizikem ohrožen. S aktivem 

úzce souvisí i zranitelnost, jež je chápána jako slabina, stav nebo nedostatek v ohrožení 

působení negativního jevu.  (SMEJKAL, 2013) 

Dalším základním stupněm pro pokračování je pojem jistota, kdy všechny skutečnosti 

jsou jednoznačné a výsledek rozhodované činností se nemůže od předpokladu nijak odchýlit. 

Jakmile jistota zmizí, nastupuje nejistota a neurčitost, které jsou základem pro riziko. Nejistota 

je vždy odstupňována dle znalostí o zkoumaném jevu, kdy následek a pravděpodobnost 

výsledku jsou známé nebo se dají odhadnout. Neurčitost je naopak dokonalá nejistota a nedá 

se žádný z těchto parametrů odhadnout. (TICHÝ, 2006) 

Jednou z úloh analýzy rizika je identifikace nebezpečí. Nebezpečím označujeme 

reálnou hrozbu poškození vyšetřovaného objektu nebo procesu v případě, kdy je tento jev 

známý. Projev nebezpečí se nazývá scénářem a může se realizovat, anebo nemusí. Hrozbou 
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poté můžeme nazvat sílu, událost, aktivity nebo osobu, která může mít za následek nežádoucí 

vliv na bezpečnost nebo může způsobit újmu. (TICHÝ, 2006) 

Pojem újma je chápán jako nad-obor pro slovo škoda. Zahrnuje nejen hmotnou finanční 

škodu, ale i nehmotnou část, která se vztahuje k poškozené entitě. Pojem škoda, jak už bylo 

naznačeno, je přesně definován jako majetková újma vzniklá realizací nebezpečí. Ve velkém 

množství případů se vyjadřuje ve finančních jednotkách, ale někdy ji lze popsat naturálními 

jednotkami. (TICHÝ, 2006), (SMEJKAL, 2013) 

1.3.2 Definice rizika 

U termínu riziko neexistuje jeho jednoznačná definice. Záleží na okolnostech, se 

kterými je spjato, anebo na způsobu použití. Dle toho se dá rozdělit na 4 různé významy 

chápání. Nejčastěji jsou jím označovány nebezpečí, hrozby, možnosti vzniku škody, ztráty, 

nezdaru. V poslední, čtvrté skupině je pojem rizika brán jako potenciální příčina či zdroj 

nežádoucí události. Často je riziko spojováno s pravděpodobností, nejistotou, variabilitou ve 

vztahu ke konečnému výsledku a v posledním případě je možné riziko chápat jako 

neodvratitelný negativní důsledek, jenž je označován jako dopad nebo následek. (KRULIŠ, 

2011) 

Příklady obecných definic pojmu riziko: 

– Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru 

– Odchýlení od skutečných a očekávaných výsledků 

– Nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko)  

– Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení 

– Možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko) 

– Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko)  

– A další (SMEJKAL, 2013) 

Definice rizika může být také brána dle odvětví výskytu, oboru a problematiky. V těchto 

případech může riziko vyjádřit tzv. technickými definicemi uvedených v následujících 

příkladech: 

– Nejistota vznikající v souvislosti s možným výskytem událostí 

– Nebezpečí, po jehož realizaci dochází k újmě 

– Pravděpodobnost vzniku příslušné újmy 

– Pravděpodobná hodnota ztráty vzniklé nositeli, popř. příjemci rizika realizací 

scénáře nebezpečí, vyjádřená v peněžních jednotkách 
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– Kombinace pravděpodobnosti a škody 

– Kumulativní účinek pravděpodobnosti nejisté události, která může pozitivně 

nebo negativně ovlivnit stanovené cíle (TICHÝ, 2006) 

Riziko je též možné definovat součinem pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu a 

důsledků realizace nežádoucího jevu. Pravděpodobnost nastání jevu se pochybuje v rozmezí od 

0 do 1 a důsledky nežádoucího jevu jsou obvykle finančním vyjádřením. (ŠIMŮNEK, 2015) 

Z hlediska problematiky řízení podnikatelských rizik bude nejlepším způsobem chápání 

rizika jako možnosti, že s určitou pravděpodobností dojde k události lišící se od 

předpokládaného stavu či vývoje. Tím pádem je riziko možné vnímat ze stránky pozitivní, kdy 

je naděje vyššího úspěchu, a negativní stránky, která představuje nebezpečí uskutečnění 

negativního jevu. (SMEJKAL, 2013) 

1.3.3 Klasifikace rizik 

Jednoznačné uspořádání a klasifikace nebezpečí a rizik nelze v univerzálním systému 

kategorizovat. Lze to pouze v užších okruzích, například v rámci jedné organizace, nebo třeba 

v rámci jednoho oboru činnosti. V takovém případě můžeme uvažovat nad následujícími 

příklady pojmů a kategorizací:  

Hmotné riziko je zpravidla měřitelné a lze vyčíslit. Oproti tomu nehmotné riziko 

souvisí s duševní činností nebo nečinností poškozené entity (např. psychická újma). Další sekce 

rizik jsou spekulativní a vyznačují se tím, že je riziko podstoupeno s cíleným záměrem za 

účelem zisku z tohoto rizika. Naopak kategorii čistých rizik, jejichž realizace je vždy pro entitu 

nepříznivá, se snaží rozhodovatel vyhnout.  

Další klasifikací jsou systematické a nesystematické riziko. Systematické riziko 

vystavuje hrozbu pro několik projektů určité třídy, kdežto nesystematické riziko se vztahuje 

pouze na jeden projekt a je na ostatních nezávislé. Dle oblasti působení je další klasifikací 

vnitřní a vnější riziko, která se vztahují k interním nebo externím faktorům ovlivňující entitu.  

Dle informací o výsledném jevu může riziko klasifikovat na odhadované, tedy jestli je 

výsledný jev známý a neznámý, dále na vědomé a nevědomé dle informovanosti nositele 

rizika. K tomu se pojí kategorizace na ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko. Ovlivnitelné riziko 

je většinou známé a lze u něj snížit pravděpodobnost nastání negativního jevu anebo zmírnit 

dopad rizika. Neovlivnitelné riziko může být jak známé, tak i neznámé. Nelze u něj působit na 

příčiny vzniku rizika, ale je možné správným postupem zmírnit dopad negativního jevu. Pro 
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neznámost a neurčitost se snaží entity před riziky chránit různými prostředky např. pojištěním. 

Avšak je nutno dodat klasifikaci rizika na pojistitelné a nepojistitelné, kde v obou případech 

jde o přenesení rizika na třetí osobu.  

Rizikologie je oblast působnosti, která teoreticky nemá hranic a rizik existuje 

neomezeně mnoho. Proto je také nemožné je v univerzálním systému jednoznačně 

kategorizovat. (TICHÝ, 2006), (ŠIMŮNEK, 2015) 

1.3.4 Analýza rizik 

Analýza rizika je základním prvkem rizikového inženýrství a je nutnou podmínkou 

rozhodování o riziku, a tedy základním procesem v managementu rizika. Cílem analýzy rizika 

je dát zainteresovaným stranám podklady pro ovládání a rozhodování o riziku. Na obrázku č. 3 

jsou uvedeny vztahy v analýze rizik.  

Z obrázku je patrný mechanismus uplatnění rizika vzhledem k aktivu, kde hrozba 

využije jeho zranitelnosti, překoná protiopatření a způsobí škodu. Aktivum (svou hodnotou) 

motivuje útočníka k aktivaci hrozby, vůči které je zranitelné a musí být chráněno 

protiopatřeními, jež se snaží zabránit nebo zmírnit dopad na aktivum. 

 

 

 

Obrázek 2 vztahy v analýze rizik, zdroj: vlastní zpracováno dle (SMEJKAL, 2013) 
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Doporučený postup pro analýzu rizik je následující:  

Stanovení hranice analýzy a identifikace aktiv – jedná se o vymezení a rozčlenění 

aktiv, které budou posuzovány a stanovení určitých okrajových podmínek, k nimž se posudek 

bude vztahovat 

Seskupování aktiv a stanovení hodnoty – Riziko většinou neexistuje izolovaně a 

obvykle je jedná o určité kombinace, které nepůsobí pouze na jedno aktivum, ale nýbrž na více. 

Je proto nutné tyto aktiva seskupovat dle jejich podstaty do kategorií pro lepší provedení 

analýzy a nezahlcení daty. Pro vyčíslení možných dopadů rizika je nutné stanovit hodnotu aktiv, 

které jsou negativním jevem ohroženy, vycházející z nákladových nebo výnosových 

charakteristik.  

Identifikace hrozeb, zranitelnosti a jejich analýza 

Při identifikaci hrozeb lze vycházet z různých hledisek zejména z brainstorming expertů 

důkladně seznámených s entitou a jejími aktivy, jejich vlastních zkušeností v oblastech 

působení, z dříve provedených průzkumných analýz a jiných. Po stanovení hrozeb jsou 

vybírány ty, které by mohly ohrozit alespoň jedno z aktiv zkoumané entity. Také je určována 

zranitelnost aktiv vzhledem k identifikovaným hrozbám na základě faktorů citlivosti a 

kritičnosti.  Výsledným stavem jsou dvojice „hrozba-aktivum“ se stanovenou mírou hodnoty 

hrozby a zranitelnosti. 

Měření rizika 

Po stanovení rizik je potřeba adekvátně je ohodnotit na základě číselného stanovení 

anebo na kvantifikovaném odhadu specialisty nebo týmu expertů, poněvadž některé 

posuzované veličiny nejde přesně vyčíslit. Významnou veličinou ovlivňující riziko je 

pravděpodobnost nepříznivé odchylky od výsledku, protože ve většině případů nevíme, jestli 

zkoumaný jev nastane nebo ne. Jde o situaci, kdy určitý soubor výchozích podmínek nevede 

vždy ke stejnému výsledku. Dále je potřeba vyčíslit možnou předpokládanou hodnotu ztráty 

vztaženou ke zkoumané entitě. Z těchto dvou veličin se poté určí jejím vynásobením hodnota 

rizika. 

Po zjištění jednotlivých hodnot rizik vyplynou z analýzy možné závěry a opatření pro 

subjekt. Tyto závěry spočívají v doporučení pro subjekt, kde se uvádí možná vhodná opatření 

na snížení nebo eliminaci hodnoty rizika a vyhnutí se rizikům. V takovém případě jsou tyto 

způsoby známy a jejich proveditelnost je reálná. (SMEJKAL, 2013), (TICHÝ, 2006), 

(KRULIŠ, 2011) 
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1.3.5 Metody analýzy rizik 

Způsob vyjádření veličin metod, s nimiž se v analýze rizik pracuje, lze použít jako 

základní hledisko pro rozdělení. Existují dva základní přístupy zpracování veličin rizik, a to 

kvantitativní anebo kvalitativní. Řešení je prováděno pomocí jednoho z těchto přístupů, anebo 

je možná jejich kombinace. 

Kvalitativní metody 

Jsou postaveny na popisu závažnosti potenciálního dopadu a na pravděpodobnosti 

výskytu daného jevu. Rizika jsou poté vyjádřena v určitém rozsahu číselně, pravděpodobností, 

anebo slovně. Tyto metody jsou považovány za jednodušší a rychlejší, avšak založené na 

subjektivnějším hodnocení, které může mít za následek problémy s vyčíslením finančních 

nákladů nucených k eliminaci hrozby. Kontrola efektivnosti nákladů se tak znesnadňuje. Tyto 

metody se používají při upřesnění postupů detailní analýzy rizik a při nedostatečné kvalitě či 

kvantitě získaných dat v kvantitativních metodách. (SMEJKAL, 2013) 

Kvantitativní metody 

Jsou založeny na matematickém výpočtu rizika z frekvence výskytu hrozby a jejího 

dopadu. Používají se číselná ocenění jak v případě pravděpodobnosti vzniku události, tak i při 

ocenění dopadu dané události. Tyto finanční jednotky jsou poté sesumírovány a vyjádřeny za 

časovou jednotku. Nejčastějším výstupem je předpokládaná roční ztráta vlivem rizika. Tyto 

metody jsou více časově náročné na provedení než kvalitativní, ale poskytují finanční vyjádření 

rizik, které je pro jejich zvládání výhodnější. Nevýhodou těchto metod je náročnost, a kvůli 

velkému množství zpracovávaných dat možné nezahrnutí všech specifik posuzovaného 

subjektu. Kvalita výsledků úzce souvisí s relevantností získaných údajů, protože většinou 

nejsou k dispozici platná, věrohodná a spolehlivá data. Navíc některé dopady rizik, jako 

zhoršení image společnosti nebo ztráta zákazníků, nelze přesně finančně vyčíslit. (SMEJKAL, 

2013), (KRULIŠ, 2011) 

Kombinované metody 

Vycházejí z číselných údajů, avšak díky přispění kvalitativního hodnocení se přibližují 

více realitě oproti předpokladům kvantitativních metod. Je však nutné brát v ohledu 

ovlivňování pravděpodobnosti události či jejího dopadu, měřítkem stupnice použité kvalitativní 

metody. Metody používající kombinovaný přístup jsou například: UMRA, PHA, PSA, LOPA, 

RIPRAN. (SMEJKAL, 2013), (KRULIŠ, 2011) 
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1.3.6 Řízení rizik 

Řízení rizik „je proces, při němž se subjekt řízení snaží zamezit působení již existujících 

i budoucích faktorů a navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat účinek nežádoucích vlivů, a 

naopak umožňují využít příležitosti působení pozitivních vlivů.“ (SMEJKAL, 2013, str. 112). 

Stručněji se dá uvést, že každé řízení rizika má za cíl jeho ovládání, kdy můžeme snadno 

rozeznat typy řízení rizik: 

Spontánní nebo intuitivní, kdy rozhodovatel o riziku nemá žádný definovaný postup 

řízení, vyhodnocuje a rozhoduje se většinou pomocí rychlého jednání. Na rozdíl od 

rozhodování systematického nebo organizovaného řízení, kde závisí na rozhodování na předem 

stanoveném postupu či programu. (TICHÝ, 2006) 

Řízení rizik přímo vychází z provedené analýzy rizik a jeho nejdůležitějším krokem je 

rozhodovací proces o výběru optimálního řešení, kdy jsou zkoumány různé faktory pro 

preventivní a regulační opatření rizik pro zamezení nebo snížení dopadu negativního jevu. Tato 

opatření jsou hodnocena většinou z hlediska ekonomických nákladů na jejich zavedení a také 

vůči možným ekonomickým přínosům spojených s redukcí hrozby. Finálním výsledkem každé 

etapy řízení rizik je rozhodnutí, jaké opatření bude zavedeno, či jestli bude podstoupeno trvání 

hrozby.  (SMEJKAL, 2013) 

1.3.7 Metody snižování rizika 

Je zjevné, že rozhodování o nakládání s rizikem může být velmi obtížným, a při 

nesprávném rozhodnutí i absolutně neúčinným nástrojem. V této kapitole proto bude popsán 

výčet nejpoužívanějších metod snižování či zamezování rizikům. V tabulce níže jsou uvedeny 

doporučené metody pro obecné řešení problémů rizika v závislosti pravděpodobnosti výskytu 

rizika a možného dopadu hrozby. 

Tabulka 4 Doporučené metody pro obecné řešení problémů rizik, zdroj: zpracováno dle (SMEJKAL, 2013) 

 Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost 

Vysoký dopad ztráty Vyhnutí se riziku, redukce Pojištění 

Nízký dopad ztráty Retence a redukce Retence 

Retence rizika 

Jedná se o nejběžnější metodu řešení rizik, která spočívá v podstupování rizika nebo 

zadržování. Retence může být vědomá či nevědomá. K vědomé retenci dochází je-li riziko 
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rozpoznáno a nedojde k uplatnění žádného nástroje prevence. Pokud není riziko rozpoznáno je 

nevědomě zadrženo. Další možné dělení retence je na dobrovolnou nebo nedobrovolnou. 

Nedobrovolná retence vzniká tehdy, jsou-li rizika nevědomě zadržována, nebo tehdy, kdy dané 

riziko nemůže být redukováno a nelze se mu vyhnout.  

Redukce rizika 

Jedná se o metodu snižování příčin vzniku rizika nebo snižování nepříznivých důsledků 

rizika. Po první skupiny zaměřující se prevenci vzniku příčin rizika lze zařadit zejména přesun 

rizika nebo vertikální integraci. Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty (transfer rizika) 

je defensivní přistup k riziku, kdy ohrožený subjekt se snaží zajistit finanční jistotou v podobě 

např. uzavíraní kupních smluv. Do druhé skupiny lze zařadit diverzifikaci a pojištění, což jsou 

nástroje pro snížení dopadu, nastane-li negativní jev. Diverzifikací se rozumí rozložení rizika 

na co největší „základnu“ podnikatelského spektra, například díky investování ve více oborech. 

Po nastání negativního jevu, který způsobil škodu, může být tato škoda uhrazena díky 

investicím v jiných odvětví. Pojištěním se rozumí přenesení negativních důsledků rizika na 

pojišťovnu, která kryje způsobené škody zcela nebo částečně za určitý poplatek. Pojištění je 

alternativou k vytváření vlastních rezerv pro budoucí negativní události. (TICHÝ, 2006), 

(SMEJKAL, 2013) 

Dalšími možnostmi metod pro snižování rizika jsou vyhýbání se rizikům a získávání 

dodatečných informací. Metodu vyhýbání se rizikům však nelze efektivně používat a nelze se 

na ni spolehnout, protože záleží na subjektivním úsudku a její výsledek často bývá negativní 

než pozitivní. Získávání informací a sběr dat jsou naopak velmi důležitými metodami v úspěchu 

redukce rizik. Mají podstatný vliv i v samotném podnikání, avšak získané informace nemusí 

nutně přivést opatření proti rizikům, a naopak možnost výskytu negativního jevu podnítit. 

(SMEJKAL, 2013) 

1.4 VYBRANÉ ZÁKLADNÍ METODY ANALÝZY RIZIK 

Existuje velké základních množství metod analýzy rizik. V této kapitole budou 

podrobně popsány a teoreticky zmapovány analýzy, které jsou použity pro tuto diplomovou 

práci. Jde o Ishikawa diagram a analýzu FMEA. 

1.4.1 Ishikawa diagram 

Jedná se o grafické znázornění vztahů mezi příčinami a následky, využívané zejména 

v projektech. Nazýván kvůli vzhledu diagram „rybí kost“ či „kostra“. Diagram se konstruuje 
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na základě expertního týmu vedeného analytikem. Základem diagramu je páteř s hlavou 

představující cíl, proces, problém nebo jinou vrcholovou událost. Žebra diagramu pak 

znázorňují kategorie příčin. Příčiny se obvykle seskupují do kategorií: lidi, procesy, technická 

zařízení, materiální vstupy, měření (hodnocení) a prostředí (podmínky). Tyto kategorie lze ale 

interpretovat tak, aby byly co nejlépe nasazeny na proces. Kůstky diagramu poté reprezentují 

možné zdroje nebezpečí, popřípadě jejich příčiny. Z hlediska vypovídající schopnosti této 

metody se jedná o soubor nápadů a podmětů, které můžou použity k dalšímu zpracování 

numerickými metodami. (KRULIŠ, 2011), (TICHÝ, 2006)  

 

Obrázek 3 Příklad Ishikawa diagramu, zdroj: zpracováno dle (TICHÝ, 2006) 

1.4.2 Failure Mode and Effect Analysis–FMEA 

V českém překladu se setkáváme s označením analýza příčin vad a jejich důsledků a 

jedná se o nejrozšířenější expertní analýzu rizika. Zabývá se systematickým zkoumáním 

poruch, které by se mohly projevit u produktů nebo procesů. Způsob poruchy je definován jako 

postup nebo forma, jakými by produkt nebo proces mohl selhat při plnění záměru návrhu 

produktu nebo požadavků procesu. Analýza FMEA kombinuje numerickou a verbální fázi. 

Verbální fáze funguje na principu brainstormingu, kdy tým expertů se snaží stanovit možný 

vznik, způsob a následek poruch. Numerická fáze se zaměřuje na tříparametrický odhad 

s použitím indexu RPN (z angl. Risk Priority Number), jenž vyjadřuje prioritu nebo 

významnost rizika. (TICHÝ, 2006), (PETRÁŠKOVÁ, 2008), (KRULIŠ, 2011) 

Tento parametr lze vyčíslit pomocí tří atributů: závažnost nebezpečí (Sv), 

pravděpodobná možnost realizace nebezpečí (Lt), zjistitelnost poruchy (Dt). Výpočet ukazatele 

RPN a vztah mezi atributy je uveden na vztahu RPN = Sv * Lk * Dt. 
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U každého z těchto parametrů je potřeba si zvolit příslušnou stupnici a její rozsah. 

Hodnotící stupnice jsou uvedeny na konci této kapitoly a jsou vytvořeny pro zkoumaný proces 

diplomové práce. Platí zde jedno omezení a to, že stupnice RPN nesmějí začínat hodnotou nula, 

neboť by bylo příliš nulových rizik a nebylo by co porovnávat. Ze stanovených rizik a jejich 

hodnot RPN se stanoví suma RPN, která má význam srovnávací s dalšími hodnotami RPN po 

úpravě eventuálních hrozeb. Velice závažná nebezpečí jsou obvykle velice málo 

pravděpodobná.  (TICHÝ, 2006) 

Postup pro vypracování analýzy je následující:  

Identifikovat zákazníka  

Důležitým hlediskem před zpracováním metody je určit, pro koho tato analýza má být 

zpracována. Možné subjekty jevící zájem o výsledky analýzy mohou mít rozdílné cíle a některé 

prvky plynoucí z analýzy pro ně nemusí být podstatné, nebo naopak velmi podstatné. Toto 

rozdělení může být z pohledu zákazníka, organizace a veřejnosti. (TICHÝ, 2006), 

(PETRÁŠKOVÁ, 2008) 

Identifikovat funkce, požadavky a specifikace 

Jedná se o detailní seznámení a pochopení zadaného procesu, což pomáhá při určování 

možného způsobu poruchy pro každý atribut nebo aspekt daného procesu. 

Identifikovat možné způsoby poruch 

Je uvažováno možný výskyt poruchy, avšak nemusí k ní nezbytně dojít. Poruchy by 

měly být popisovány stručně, srozumitelně a za užití technických termínů. Velký počet způsobu 

poruch spojených s jedním požadavkem může znamenat nepřesně definovaný a výstižný 

požadavek. 

Identifikace důsledků 

Jedná se o možné scénáře nebo řetězec scénářů, které mohou nastat po výskytu poruchy. 

Identifikace možných příčin 

Náznak toho, jak by k poruše mohlo dojít v případech, že lze tuto skutečnost napravit, 

řídit, anebo jí předejít. Dle způsobu příčiny poruchy lze po její důkladné analýze určit vhodné 

nástroje řízení a akční plány.  
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Identifikovat nástroje řízení 

Nástroje řízení jsou činnosti, které zabraňují příčině poruchy a možnému výskytu 

poruchy. Můžeme mluvit o prevenci před poruchami. 

Posuzování rizika 

Toto posuzování je prováděno z hlediska tří charakteristik a výslednou hodnotou RPN. 

Doporučená opatření a výsledky  

Záměrem je zmírnit celkové riziko a snížit pravděpodobnost výskytu způsobu poruchy. 

Doporučená opatření řeší snižování těchto atributů a návrhy prevence. (PETRÁŠKOVÁ, 2008) 

Hodnotící stupnice 

V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnotící stupnice pro zpracování metody 

FMEA. Jedná se o stupnice pro pravděpodobnost výskytu, význam důležitosti, možnost detekce 

a priorita nebezpečí. Tyto stupnice byly upraveny na zkoumané procesy diplomové práce. 

Tabulka 5 Pravděpodobná možnost realizace nebezpečí, zdroj: zpracováno dle (ČSN, 2007) a upraveno pro 
diplomovou práci 

Výskyt poruchy Popis parametru Hodnocení 

Nepravděpodobná Porucha je nepravděpodobná, četnost výskytu ≤ 0,5 na tisíc opakování 1 

Výjimečná Poměrně málo poruch, četnost výskytu ≤ 5 na tisíc opakování 2 

Malá Občasné poruchy, četnost výskytu je ≤ 10 na tisíc opakování 3 

Častá Opakující se poruchy, četnost výskytu je ≤ 50 na tisíc opakování 4 

Trvalá Porucha je téměř nevyhnutelná, četnost výskytu ≥ 100 na tisíc opakování 5 

 

Tabulka 6 Význam důležitosti nebezpečí, zdroj: zpracováno dle (ČSN, 2007) a upraveno pro diplomovou práci 

Význam 

důležitosti 
Popis parametru Hodnocení 

Žádný Důsledek není žádný nebo pro společnost zanedbatelný 1 

Malý Zákazník může zaznamenat snížení komfortu 2 

Střední Neodpovídající výstup 3 

Velký Vada ovlivňuje dokončení procesu 4 

Velmi vážný Vada ovlivňuje dokončení procesu, reklamace od zákazníka, špatná pověst 

firmy 

5 
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Tabulka 7 Možnost předcházení realizace rizika, zdroj: zpracováno dle (ČSN, 2007) a upraveno pro diplomovou 
práci 

Možnost detekce Popis parametru Hodnocení 

Nemožné Výskyt aspektu je zcela nepředvídatelný, opatření k zamezení jsou pouze 

na úrovni havarijní připravenosti a reakce 

5 

Omezené Výskyt aspektu je těžko předvídatelný, opatření k zamezení jsou známa ale 

těžko použitelná 

4 

Možné Výskyt aspektu je těžko předvídatelný, opatření k zamezení jsou známa a 

jsou používána 

3 

Náhodný Výskyt aspektu je častý, opatření k omezení jsou známa a standardně 

používána  

2 

Snadné Výskyt je snadno předvídatelný, opatření k předcházení jsou známá a 

použitelná  

1 

 

Tabulka 8 Priorita nebezpečí, zdroj: zpracováno dle (ČSN, 2007) a upraveno pro diplomovou práci 

Priorita 

nebezpečí 

Popis parametru Hodnocení 

Minimální Riziko je tak nepravděpodobné, že není společností bráno v úvahu do 10 

Malá Výskyt rizika je snadno předvídatelný, opatření k předcházení jsou známa a 

snadno použitelná 

11 - 30 

Střední Rizika spojená s činností nejsou významná, potřeba řešení problémů není 

naléhavá, výskyt je častý, snadno předvídatelný, opatření k předcházení jsou 

známa a standardně používána 

31 - 50 

Významná Rizika spojená s činností jsou významná, potřeba řešení je naléhavá, výskyt není 

snadno předvídatelný, opatření k předcházení jsou známa, zjednání nápravy je 

v silách společnosti. 

51 - 70 

Velmi 

významná 

Rizika spojená s činností jsou velmi významná, potřeba řešení je naléhavá, 

výskyt není snadno předvídatelný až nepředvídatelný, opatření k předcházení 

jsou známa, zjednání nápravy zpravidla není v silách společnosti 

71 - 100 

Kritická Riziko spojené s činností je z hlediska organizace extrémně významné, potřeba 

řešení je prioritní, výskyt je nepředvídatelný, opatření k předcházení nejsou 

známa, zjednání nápravy zpravidla není zcela v silách společnosti. 

101 a více 
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1.5 ANALÝZY PROSTŘEDÍ 

Nedílnou součástí pro každou společnost je průzkum prostředí jejího podnikatelského 

soustředění. Rozeznáváme faktory vnitřní a vnější působící na chod firmy. Následující 

podkapitola bude zaměřena na analýzy těchto vnitřních a vnějších vlivů.  

1.5.1 SLEPTE analýza 

Jedná se o analýzu pro zhodnocení vývoje vnějšího prostředí společnosti a skládá se 

z klíčových součástí makrookolí, tedy faktorů sociálních, ekonomických, legislativních, 

politických, technologických a enviromentálních. Začáteční písmena těchto vlivů v angličtině 

tvoří název SLEPTE (Social, Legal, Economic, Political, Technological, Environmental). 

Můžeme se setkat s mnoha variacemi této metody, např. PEST, PESTE, STEEP a jiné, avšak 

všechny tyto variace zohledňují ve své podstatě to samé, tedy vliv vyjmenovaných faktorů 

makroprostředí na společnost:  

– Sociální – jedná se o faktory vztahující se ke konečnému spotřebiteli a k 

jeho kupnímu chování a spotřebním zvykům 

– Ekonomické – ekonomické ukazatele zkoumaného trhu a informace o 

ekonomických možnostech potencionálního spotřebitele 

– Politické a legislativní – je to soubor zákonů a předpisů, kterými se musí 

společnosti při svém provozování řídit a vymezuje prostor pro podnikání 

– Technologické – podnik pro svou budoucí existenci a konkurence schopnost 

musí prokazovat aktivní inovační činnost a musí být informován o technických 

a technologických změnách ve svém okolí 

– Enviromentální – jedná se faktor důležitý v posledních letech, kde ekologické 

jednání může přinést společnosti konkurenční výhody např. v recyklaci a 

následném zpracování odpadů z výroby, obnovitelnými zdroji energie a jinými. 

Výstupem analýzy je identifikování těch oblastí makroprostředí, které danou společnost 

ovlivňují a jejichž změna by mohla mít velký dopad na podnik. (SEDLÁČKOVÁ, 2006), 

(JAKUBÍNOVÁ, 2013) 
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1.5.2 Analýza mikroprostředí – Porterova analýzy 

Jedním z nejsilnějších faktorů ovlivňujících postavení podniku na trhu je konkurence. 

Ke sledování konkurenčního blízkého a vzdáleného prostředí slouží Porterova analýza. Jedná 

se o analýzu charakterizující síly v pěti hlavních sektorech ovlivňujících tržní segment. 

 

 

Sektor 1 - Podnikatelské odvětví – struktura odvětví (stávající konkurence)  

Jestliže v tržním segmentu působí množství silných a agresivních konkurentů nebo 

tempo růstu v tomto segmentu stagnuje či kolísá, potom tento trh není přitažlivý, jelikož nelze 

plně využít potenciálu a výrobní kapacity firmy, fixní náklady jsou vysoké. Toto všechno vede 

k cenovým válkám s konkurencí a předčasnému zavádění nových výrobků na trh, čímž stoupají 

náklady na dobré konkurenční umístění na trhu.  

Sektor 2 - Potenciální noví účastníci vstupující na trh 

Vstup nových konkurentů do tržního segmentu může mít velmi vážný význam pro 

současné podniky v tomto segmentu provozující činnost. Proto se podniky snaží nastavovat 

bariéry pro obtížnější vstup těchto nových podniků. Některé trhy mají nastaveny legislativní 

podmínky pro vstup od vlády dané země nebo naopak politika země si žádá přilákat na své trhy 

nové účastníky tím, že nastaví zvýhodněné podmínky pro vstup.  

Sektor 3 – dodavatelé a Sektor 4 – odběratelé  

Postavení podniků vůči konkurenci záleží také na vyjednávací síle dodavatelů a 

odběratelů. Dodavatelé se snaží svou sílu využít pro zvednutí cen svých produktů a zákazníci 

naopak chtějí snižování cen. (KAŠÍK, 2009) 

Potenciální noví 
účastníci 

Podnikatelské odvětví 

; 

Dodavatelé 

 

Odběratelé 

 

Substituční produkty 

 
Obrázek 4 Porterův model 5 sil zdroj: zpracováno dle (KAŠÍK, 2009) 
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Sektor 5 – Substituční produkty – hrozba náhradních produktů 

Možnost vstupů náhražek produktů a služeb může mít pro firmy vážné následky. 

Poptávka po substitutech může být dána vysokou cenou současných produktů nebo poptávkou 

po těchto produktech převyšující nabídku. Přechod spotřebitele na substitut je také ovlivněn 

náklady, které musí spotřebitel vynaložit na tento přechod. Můžeme zaznamenat několik podob 

substitutů: 

– Produkt místo produktu, kdy dochází k inovaci stávajícího produktu. 

– Substituce potřebného novým, která učiní existující produkt nebo službu 

nadbytečnou 

– Obecná substituce, kdy produkty nebo služby soutěží o poptávku v nezávislých 

tržních segmentech (SEDLÁČKOVÁ, 2006), (KAŠÍK, 2009)  

1.5.3 Analýza 7S 

Základy této analýzy tvoří sedm vnitřních faktorů firmy, které jsou na sobě vzájemně 

závislé a musí být rovnoměrně rozvíjeny, aby firma dokázala být úspěšnou. Jedná se o faktory 

strategie, organizační struktura, informační systémy, styl řízení, spolupracovníci, sdílené 

hodnoty a schopnosti. S těmito vlivy, jejich popisem a propojeností poprvé přišla konzultační 

firma McKinsey a rámec 7S faktorů této firmy je znázorněn na následujícím obrázku.  

 

Obrázek 5 Rámec 7S faktorů firmy McKinsey, zdroj: zpracováno dle (SMEJKAL, 2013) 

Pochopení, rozvoj a správné nastavení každ ého z faktorů, vzájemné propojenosti a 

citlivosti by mělo být pro společnosti prvořadou záležitostí, aby obstála před konkurencí a 

mohla být úspěšná. 

– Strategie – představuje základní orientaci firmy, její chování, stanovování cílů 

a jejich naplňování s používáním dílčích aktivit 
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– Organizační struktura – základním posláním organizační struktury je 

optimální rozdělení úkolů, kompetencí a pravomocí mezi zaměstnanci 

společnosti. Pro úspěšnost firmy musí probíhat efektivní komunikace mezi 

jednotlivými vrstvami struktury v obou směrech, tedy nahoru i dolů. 

– Informační systémy – Je to práce firmy s informacemi ve formě formálních a 

neformálních procedur. Využívá kombinace ručních a automatizovaných 

způsobů zpracování informací. 

– Styl řízení – pojednává o způsobech, jakými management firmy vede společnost 

a jejich uplatňování. Nejčastěji používanými jsou styly autoritativní, 

demokratický a liberální, které se od sebe liší mírou participace zaměstnanců.  

– Spolupracovníci – tento faktor se dá popsat jako lidský zdroj organizace, který 

je hnacím motorem každé firmy a je potřeba ho ze strany vedení společnosti 

motivovat a úspěšně řídit. 

– Sdílené hodnoty – můžeme také nazvat kulturou firmy, která vytváří pozitivně 

působící neformální normy chování ve firmě. 

– Schopnosti – jedná se o reálné dovednosti celé společnosti a jejich dílčích 

zaměstnanců. Tyto dovednosti by měly být dále rozšiřovány a zdokonalovány. 

(BARTOŠOVÁ, 2011), (SMEJKAL, 2013) 

1.5.4 SWOT analýza 

Tento typ analýzy využívá kombinaci srovnávání vnitřního a vnějšího prostředí 

podniku. Patří mezi základní a nejužívanější nástroje zkoumání tržního postavení firmy. Název 

SWOT vychází z počátečních písmen v angl. Strengts (silné stránky) Weaknesses (slabé 

stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). Silné a slabé stránky se řadí do 

kategorie interních vlivů a jedná se tedy o vnitřní analýzu společnosti. Příležitosti a hrozby poté 

spadají do kategorie externích vlivů v rámci analýzy okolí. Prolnutí interních a externích vlivů 

se projevuje při srovnávání silných stránek s příležitostmi a slabých stránek s hrozbami. Často 

je však obtížné odhadnout přesné zařazení aspektu do určité kategorie, protože s odstupem času 

se například může stát ze silné stránky slabá a ohrožení se změnit na příležitost. (KAŠÍK, 2009), 

(JAKUBÍNOVÁ, 2013), (KOZEL, 2011) 

Postup realizace SWOT analýzy:  

– Identifikace a předpověď hlavních změn v okolí podniku dle závěrů 

z provedených analýz 
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– Stanovení silných a slabých stránek společnosti na základě výsledků analýz 

vnitřního prostředí 

– Posoudit vzájemné vztahy mezi vnitřními stránkami firmy a okolím prostředí 

firmy  

Uplatnění analýzy je vedeno základním cílem rozvíjet silné stránky, potlačovat slabé 

stránky a využívat příležitosti a vyvarovat se hrozeb. (SEDLÁČKOVÁ, 2006) 
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2 ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU TRŽNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

Analytická část této práce se zabývá současným stavem internetového obchodu 

www.zahradavpohode.cz, jehož vlastníkem je pan Ing. Ondřej Štěpančík, který tuto firmu 

provozuje na živnost. V první části kapitoly jsou shrnuty základní informace o podniku, 

charakteristika jeho podnikání, organizační struktura a popis informačního systému, který je 

pro provozování internetového obchodu nezbytný. 

Dále se kapitola zabývá tržním prostředím, ve kterém se firma nachází. Vnější faktory 

jsou zkoumány pomocí analýzy SLEPTE, která se skládá ze sociálních, legislativních, 

ekonomických, politických, technologických a ekologických částí. Pro zmapování interního 

prostředí je využito Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil a modelu vnitřních aspektů firmy 

7S. Dle poznatků z výše uvedených analýz byla sestavena analýza SWOT, v níž jsou popsány 

nejdůležitější stránky současného stavu prostředí zkoumané firmy. Z výsledků těchto analýz 

byly učiněny závěry a doporučení pro další směřování společnosti. 

2.1 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

V této pod-kapitole budou uvedeny podstatné informace o zkoumaném podnikatelském 

subjektu a oboru jeho působení. Charakteristika podniku byla rozdělena do následujících úseků: 

Základní údaje; profil a obchodní model firmy; organizační struktura a informační systém. 

2.1.1 Základní údaje 

 

Obrázek 6 Logo společnosti, zdroj: (ZvP, 2017) 

Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v 

obchodním rejstříku 

Druh živnosti: Ohlašovací volná 

Registrovaná osoba: Ing. Ondřej Štěpančík 

IČ: 76604756  

DIČ: CZ76604756 



35 
 

Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod, poskytování služeb pro zemědělství, 

zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost. 

Vznik oprávnění: 1.3. 2010 

Název: internetový obchod www.zahradavpohode.cz, dále v práci jen „ZvP“ 

Sídlo firmy: Částkov 111, 687 12 Bílovice 

2.1.2 Profil společnosti 

Majitel společnosti byl zapsán do živnostenského rejstříku 1.3. 2010 a internetový 

obchod ZvP začal působit na trhu 2.1.2011 se sídlem v Částkově. Směr působení této firmy 

vycházel z předchozí činnosti jednatele pod živnostenským listem. Původní obor činnosti byla 

realizace a projekce zahrad. Postupem času se tento podnikatelský subjekt přeorientoval na 

nový záměr - vytvořit konkurence schopný internetový obchod pro koncové zákazníky, tedy 

systém B2C. Internetový obchod zákazníkům nabízí atraktivní zboží pro zahradu, domácnost, 

dílnu a relaxaci, avšak nenabízí zahradní nářadí, vzhledem na velkou konkurenci v odvětví a 

malé marže na těchto produktech.  

V současné době je na stránkách firmy nabízeno přibližně 3500 aktivních skladových 

položek. Firma má na adrese sídla vlastní sklad, kde jsou naskladňovány „top produkty“ (20 

druhů zboží) a zbytek položek nabízených na stránkách je skladován u dropshippingových 

partnerů. Zboží na sklad firmy je doručeno přepravními společnostmi na základě smluvního 

ujednání, nebo dodavatelé těchto produktů provádí závozy vlastní dopravou. 

Přeprava objednávek zákazníkovi probíhá pomocí kurýrních firem, se kterými jsou 

uzavřeny zasilatelské smlouvy. Kurýrní firmy doručí zboží následující pracovní den od 

vyzvednutí ze skladů. Internetový obchod vyřizuje objednávky po celé České republice, ve 

výjimkách i na Slovensko. 

Firma se také pravidelně účastnila výběrových řízení měst a obcí na dodávky většího 

množství zahradního vybavení. Jednalo se zejména o kompostéry, popřípadě zahradní techniku 

(štěpkovače, mulčovače a jiné). Tato výběrová řízení jsou pořádána na základě dotací 

z evropských fondů, avšak ve sledovaném roce 2016 nebyla otevřena žádná výzva pro realizaci, 

tudíž se firma rozhodla v současné době upustit od kompletování těchto druhů výběrových 

řízení. 

V roce 2015 měla firma obrat přes 10 milionů Kč, z čehož tvořilo 7 milionů prodej v e-

shopu a 3 miliony realizace výběrových řízení. V roce 2016 došlo k poklesu celkového obratu 
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z 10 milionů korun na zhruba 8 milionů, avšak v tomto roce se firma nezúčastnila zmíněných 

výběrových řízení.  Naopak došlo k nárůstu v samotném prodeji v internetového obchodu.  

Cíl společnosti je přechod na společnost s ručením omezením, rozšíření skladu, 

vyhledání výrobců a naskladnění jejich zboží, vybudování kancelářského zázemí, rozvoj 

webové prezentace dle aktuálních standardů, rozšiřování sortimentu, tvorba značky a 

reklamních kampaní. Možné další oblasti mohou být principy dropshippingu a affiliate program 

(reklama na svém webu). 

2.1.3 Obchodní model společnosti 

Mezi hlavní obchodní partnery patří společnosti, se kterými má firma uzavřenou 

dropshippingovou dohodu. To znamená, že firma na svém webu nabízí produkty ostatních 

partnerů, kteří se živí klasickým B2C prodejem a zboží mají na svých skladech. Zahrada 

v pohodě přepošle obdrženou objednávku příslušnému partnerovi, jenž zboží připraví 

k expedici a ZvP ve většině případů zajistí přepravu ke koncovému zákazníkovi. Záštitu nad 

objednávkou má po celou dobu firma ZvP. S partnery je poté vyúčtováno finanční vyrovnání 

dle druhu partnera, přepravy a typu zboží. Výhody a nevýhody tohoto modelu jsou popsány 

v teoretické části viz. kapitola 1.2. Pro lepší přehlednost je tento model používaný firmou 

znázorněn na obrázku níže. 

 

Obrázek 7 Představení dropshoppingového modelu, zdroj: vlastní zpracování 

Zkoumaná firma spolupracuje v současné době s 18 stálými obchodními partnery, od 

kterých se přeposílá zboží zákazníkům. S těmito partnery však nemá uzavřené závazné smlouvy 

a vytvořené spolupráce fungují na základě ústní domluvy nebo e-mailové korespondence. 
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Potenciální partneři, se kterými firma v současné době jedná, anebo partneři, u nichž nejsou 

vytvořeny stálé vazby, nebudou v této práci uváděny. V následující tabulce jsou vypsáni tito 

partneři, adresa měst jejich působení a kategorie zboží, které jsou předměty obchodování 

zkoumaného podniku. 

Tabulka 9 Seznam dropshippingových partnerů firmy, zdroj: vlastní zpracování 

Jméno partnera Sídlo společnosti Kategorie odebíraného zboží 

AxinTrading s.r.o. Nový Bydžov 504 01 Zboží z rákosu a bambusu 

V-garden s.r.o. Smiřice 50303 Zahradní vybavení a technika 

Marimex CZ s.r.o. Praha 4- Libuš 14200 Zahradní bazény, příslušenství 

JRK Waste Management s.r.o. Praha 1 11000 Kompostéry 

Naka - inter s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm 744 01 Neviditelné obrubníky 

Ivo Tomeček IČO: 41038223 Opava 747 06 Fóliovníky + příslušenství 

Relax zahrada -> BRM-OIL, s.r.o. Příbor 742 58 Plastové doplňky zahrady 

Ing. Ivo Bauer IČO: 416 11 314 Znojmo 670 37 Stínící sítě 

Limes Litomyšl s.r.o. Němčice u Litomyšle 56118 Skleníky a jejich příslušenství 

Lanit Plast s.r.o. Sulice 25168 Skleníky a jejich příslušenství 

Penta CZ s.r.o. Strakonice 38601 Komplexní vybavení zahrady 

Dimenza a.s. Praha - Horní Počernice 19300 Zahradní nábytek 

Jana Pospíšilová IČO: 64517071 Kunovice 68604 Houpací sítě a závěsná křesla 

Petr Rychnovský IČO: 76562221 Libčany 503 22 Zahradní nůžkové stany 

M.A.T. Group, s.r.o. Plzeň 30162 Fóliovníky + příslušenství 

Inter Distribution s.r.o. Zruč - Senec 330 08 Skleníky a jejich příslušenství 

České lavičky s.r.o. Dolní chvatliny 281 44 Venkovní lavičky 

Radek Herold IČO: 12363065 Kutná Hora 28401 vybavení zahrady pro děti 

Dalšími partnery jsou kurýrní firmy, které se starají o doručení zásilek systémem B2C. 

Firma má uzavřené smlouvy se společnostmi INTIME, GEIS, FOFR a TOPTRANS. Takto 

velké množství firem zajišťujících přepravu je z důvodu požadavků dropshippingových 

partnerů na přepravu a také kvůli různorodosti nabídky ceny za určité služby dopravy.  

Zdroje návštěvníků webové prezentace firmy a následné konverze jsou přímé zadání 

domény (direct), srovnávací portály a příchod zákazníků z internetových vyhledávačů. Firma 

má uzavřenou dohodu se srovnávacími portály Heuréka.cz, Zboží.cz a Srovnáváme.cz. Těmto 

portálům jsou vypláceny fixní částky za proklik návštěvníka do e-shopu. O vyhledávání a 

reklamu přes služby Sklik a Google AdWords se stará majitel svépomocí. Platební bránu 

spravuje firma ComGate. 
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Dle služby Google Analytics byl procentuální poměr konverzí, to znamená prokliknutí 

konečným vytvořením objednávky, vzhledem k tržbám za rok 2016 následující: 20,1 % přímé 

zadání domény; 22,77 % přes srovnávací portály a 53,13 % přes internetové vyhledávače. 

Podrobné informace jsou znázorněny na obrázku č. 8. (GOOGLE,2017) 

Dalšími obchodními partnery jsou výrobci/dodavatelé zboží, které je naskladňováno na 

firemní sklad. V tomto případě se nejedná o nejprodávanější produkty u dropshippingových 

partnerů, ale o příležitostní a sezónní prodej zboží (např. hnojiva, netkané mulčovací textilie, 

zatravňovací tvárnice aj.). Zde patří např. firmy Forestina s.r.o., JUTA a.s.,PURU Plast s.r.o. a 

dodavatelé obalového materiálu a kancelářského vybavení. 

 
Obrázek 8 Konverzní poměr vzhledem k tržbám na rok 2016, zdroj: (GOOGLE, 2017) 

2.1.4 Organizační struktura 

V čele společnosti Zahrada v pohodě stojí majitel Ing. Ondřej Štěpančík, který řídí celý 

e-shop. Má na starosti managementovou strategii, nákup zboží na sklad, organizaci práce, určité 

dropshippingové partnery, provádění plateb, vyúčtování služeb a jednání ve jménu společnosti. 

Zaměstnance má firma dva, a to vedoucího skladu a obchodního zástupce. Vedoucí skladu se 

stará o každodenní expedici ve skladu firmy a organizuje práci svým pomocným brigádníkům, 

kteří jsou najímáni v době největších prodejů (duben-červenec; prosinec). Obchodní zástupce 

má v náplni práce spolupráci s dropshippingovými partnery, správu objednávek/reklamací 

s těmito partnery, správu položek od partnerů na webu, příslušné expediční společnosti, 

komunikaci se zákazníkem a navazování kontaktů s dalšími potencionálními firmami za účelem 

spolupráce. Ostatní práci zastávají externisti (účetní, IT programátor) a brigádníci (pomocný 

skladník, správce sortimentu). Společnost prozatím nepotřebuje rozšíření o další zaměstnance, 

práce je rovnoměrně rozložena mezi majitele a jeho podřízené. Při rozšiřování portfolia firmy, 

anebo zvětšení objemu produkce objednávek teprve bude přijetí dalších zaměstnanců nutností. 
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Organizační struktura firmy je znázorněna pomocí obr. 9, kde ve světlých rámečcích jsou stálí 

zaměstnanci a tmavší rámečky představují externí pracovníky. 

 

Obrázek 9 Organizační struktura, zdroj: vlastní zpracování 

2.1.5 Informační systém 

Webová prezentace e-shopu byla vytvořena v roce 2011 úpravou zakoupeného jádra 

určeného pro e-komerci. Vybraný IT programátor zpracoval strukturu a ovládací prvky  

e-shopu podle potřeb majitele, vytvořil propojení s účetním systémem, napojení na srovnávací 

portály, xml feedy dropshippingových partnerů o dostupnosti zboží, platební bránu a export 

xml a csv export dat do systému přepravní firmy. 

Design webu byl vytvořen dle nejmodernějších trendů té doby a byl kladen důraz na 

ergonomii webu, aby byl intuitivní pro zákazníky, kteří přes něj budou vytvářet objednávky.  

Po vytvoření objednávky ji obsluha skladu zpracovává pomocí administračního 

prostředí, kde může s objednávkou pracovat a připravovat její expedici. Stejný administrativní 

systém používá i obchodní zástupce pro řešení objednávek u dropshippinových partnerů spolu 

s jejich systémy. Vše se ovládá pomocí připravených algoritmů, které jednotlivá data předávají 

ke zpracování (k fakturaci, tisk štítků na balíky, změna stavu objednávky, odesílání e-mailů). 

Webová prezentace firmy je v porovnání s konkurencí dostačující. Avšak                     

administrační rozhraní v závislosti na stále přibývající dropshippinové partnery, jejich potřeby 

a nové expediční firmy již nesplňuje potřebné předpoklady. Proto v současné době majitel 
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společnosti jedná s programátorskou firmou o vytvoření nového webového a administračního 

rozhraní e-shopu. 

 

Obrázek 10 Webová prezentace ZvP - úvodní strana e-shopu, zdroj: (ZvP, 2017) 
 

 
Obrázek 11 Ukázka administračního prostředí firmy ZvP, zdroj: informační systém ZvP 
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2.2 PRŮZKUM A ANALÝZA TRŽNÍHO PROSTŘEDÍ 

Pro každou společnost, má-li být úspěšnou, je sledování vlivů působících na její 

podnikatelské prostředí velmi důležitým. Ke zmapování těchto faktorů zvolené firmy byly 

použity následující analýzy vnitřního a vnějšího prostředí.  

2.2.1 SLEPTE analýza – analýza makroprostředí 

Sociální faktory 

Dle Českého statistického úřadu Česká republika k 31.12. 2016 měla 10 578 820 

obyvatel a z toho je jich ekonomicky aktivních 5 080 573. Potenciálními zájemci o nákup jsou 

lidé, kteří používají internet. V roce 2016 používalo internet 6,7 milionů obyvatel České 

republiky starších 16 let, což je 76,5 % celkové populace, kde 77 % uživatelů se k internetu 

připojuje denně. Vzrůst můžeme také sledovat u používání internetu v mobilních telefonech, 

kde 41 % dospělých Čechů má internet v telefonu a používá jej. (ČSÚ, 2016 a) 

Dle asociace pro elektronickou komerci (dále jen „APEK“) v roce 2016 byl zaznamenán 

obrat v oblasti e-komerce ve výši 98 miliard Kč. Jednalo se o markantní nárůst oproti roku 

2015, kde tento obrat činil 81 miliard Kč. Z dalšího průzkumu APEK také vyplynulo, že ze 

vzorku 1545 respondentů nakoupilo alespoň 1x za rok 89 % populace starší 15 let. V roce 2015 

dle průzkumu čítajícího 1354 respondentů nakoupilo alespoň jednou za posledních 12 měsíců 

v kategorii potřeby pro kutily, zahradnické vybavení a potřeby 22 % dotázaných. (APEK, 2015) 

 

Obrázek 12 Prodej produktů a služeb za rok 2015 přes internet, zdroj: (APEK, 2015) 
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Dalším důležitým faktorem je i sledování pohlaví, vzdělanosti a věku lidí, kteří na 

internetu nakupují. Podle pohlaví, vzdělanosti a věku se dá lépe cílit reklama a samotné 

prezentování produktů. Dle statistických údajů je vidět, že podíl pohlaví je přibližně vyrovnaný. 

Zajímavé je, že dle vzdělanosti nakupují lidé s vysokoškolským vzděláním a následují lidé se 

střední školou s maturitou. Z toho můžeme usuzovat, že pobírají vyšší mzdu a mohou si dopřát 

lepší životní styl. Ve věkové kategorii jsou v rozmezí od 15 do 64 let. V této skupině je 

ekonomicky aktivních 76 % obyvatel. Stárnutí populace pro náš podnikatelský záměr je do 

určité míry plusové. To je myšleno tak, že se stárnutím populace se zvyšuje digitální gramotnost 

národa. Každé dítě již od útlého věku umí pracovat s počítačem. Naopak starších lidí, kteří jsou 

digitálně negramotní, bude postupem času ubývat. (APEK, 2015), (ČSÚ, 2017 a) 

 

Graf 1 Statistické údaje jednotlivců v socio-demografických skupinách, zdroj: zpracováno dle 
(APEK, 2015) 

Ačkoli je nakupování přes internet stále bráno jako rizikové a je zde pořád fakt, že zboží 

nevidíte ve skutečné velikosti a kvalitě, pouze prostřednictvím fotografií a popisů, v roce 2013 

se našlo už 34 % lidí, kteří za poslední rok minimálně jednou na internetu nakoupili. Toto číslo 
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se od roku 2013 mohlo zvýšit, budeme-li vycházet z časové řady, kdy v roce 2007 nakoupilo 

na internetu 15 % lidí a v roce 2010 to činilo 25 % šetřené populace. (ČSÚ, 2007), (ČSÚ, 2013) 

Tyto údaje jsou kladným zjištěním pro firmu. Velikost oblastí populace, na kterou může 

cílit, představuje velký potenciál a stále rostoucí potenciál.  

 

Graf 2 Procento lidí nakupujících přes internet, zdroj: zpracováno dle (ČSÚ, 2013) 

Legislativní faktory 

Základním souborem zákonů pro Českou republiku je Ústava České republiky, vydána 

Českou národní radou v prosinci 1992, která je publikována ve Sbírce zákonů pod č. 1/1993 

Sb., s ní jsou dále spjaty další mnohé zákony a vyhlášky. Většina zákonů platících pro služby a 

kamenné obchody, mají stejnou platnost pro služby, zprostředkované přes web a e-shopy.  

K těmto službám a elektronickému obchodu se váží tyto zákony v aktuálním znění: 

– Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 

– Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

– Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

– Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

– Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

– Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti 

– Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

– Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

– Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví 

– Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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Nově od 1.12. 2016 vstoupily v platnost zákony o elektronické evidenci tržeb: 

– Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb 

– Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 

(POHODA, 2017) 

Jelikož má firma sklad, kde je možný osobní odběr, spadá tak do 2. kategorie vlny 

elektronické evidence tržeb, bude se muset řídit zněním těchto zákonů a zakoupit elektronickou 

pokladnu do 1.3. 2017. To skýtá finanční náklad, avšak firma v této změně vidí určitý potenciál. 

Pro malé konkurenční firmy v okolí s kamenným obchodem to může být zátěž a firma tak může 

získat více zákazníků, kteří si přijdou k ní na sklad koupit zboží a materiál.  

K provozu skladu se dále váže: 

– Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

– Nařízení vlády č. 378/2001 SB., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

– Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv 

– Vyhláška č. 361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

(GOV, 2017) 

Každý podnikatel by měl věnovat pozornost znění zákonů, jejich změnám nebo 

uvedením nových zákonů v platnost, pokud se nechce dostat do rozporu s nimi, což může 

znamenat v lepším případě například finanční postih.  

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory ovlivňující naši firmu zahrnují makroekonomické charakteristiky 

i finanční situace, které mají vliv na růst společnosti a na přístup podniku ke kapitálu. 

Ekonomika ČR v roce 2016 celkově zaznamenala růst o 2,8 %, čímž se dále drží mezi třetinou 

nejrychleji rostoucích států EU. Nejčastějším měřitelem výkonnosti ekonomiky státu je 

ukazatel hrubého domácího produktu (dále jen „HDP“), který vzrostl za celý rok 2016 o 2,3 %. 

Pokračující meziroční růst spotřeby domácností byl podpořen rostoucí průměrnou mzdou, 

rekordní zaměstnaností i přetrvávající vysokou spotřebitelskou důvěrou. V případě tvorby 

kapitálu se na rozdíl od 1. čtvrtletí naplno projevil úbytek dotací z fondů EU, což vedlo zejména 

k poklesu investic do ostatních budov a staveb. Lze tedy říci, že k růstu dopomohla spíše domácí 

poptávka než zahraniční obchod, což je pro naši firmu dobrá zpráva. (ČSÚ, 2016 b) 
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Dalším výrazným ukazatelem síly hospodářství je průměrná roční míra inflace. V roce 

2016 byla její hodnota nízká, pouhých 0,7 %, avšak jednalo se o nárůst oproti roku 2015, kde 

činila 0,3 %. Nárůst v roce 2016 byl zaznamenán v posledních dvou měsících roku a má 

tendenci dál se zvyšovat. K březnu 2017 tato hodnota dosáhla 1,2 %.  Míra inflace se poslední 

dobou mírně zvýšila, avšak drží se pod 2 %, což je v posledních letech standard pro ekonomiku 

země. I přes zvýšení má na podnik aktuálně pozitivní vliv, především co se týče vztahů 

dodavatel-odběratel. (ČSÚ, 2017 c) 

Dalším pozitivním ukazatelem růstu hospodářství je i míra zaměstnanosti a 

nezaměstnanosti. V na konci roku 2015 byla hodnota nezaměstnanosti 5,7 % ekonomicky 

aktivního obyvatelstva a na konci roku klesla o 2,1 % na velmi nízkou hodnotu 3,6 %. Celková 

míra zaměstnanosti byla koncem loňského roku 58,1 %. Tento vzrůst ukazatele udává i růst 

dalšího - průměrné hrubé mzdy. Nezaměstnanost klesá a podniky pro udržení a zaměstnání 

nových lidí jsou nuceny zvyšovat platy. Od roku 2013 tak zaznamenáváme stabilní růst 

průměrné mzdy v ČR. V roce 2016 ve 4. čtvrtletí byla průměrná hrubá mzda 29 320 Kč a reálný 

růst této částky po odečtení míry inflace činil 3,5 %. (ČSÚ, 2017 d) 

Kurz české koruny vůči euru se stabilně v roce 2017 drží nad 27,- CZK/EUR. Česká 

národní banka (dále jen „ČNB“) stanovila tento kurzovní závazek, který pomocí devizových 

intervencí hodlá udržet do konce první půle 2017. Tento krok ČNB zastává kvůli vývoji inflace 

a měnové politice v eurozóně. Sledovaná firma exportuje zboží v malé míře na Slovensko a 

zrušení kurzovního závazku může mít za následek posílení kurzu CZK/EUR, čímž ale pro 

export znamená menší zisky. Naopak import zboží ze zahraničí by se pro zkoumanou firmu 

mohl stát atraktivnější. (KURZY, 2016) 

V současné době se dá konstatovat, že situace v ČR napomáhá růstu firem. Rostoucí 

domácí poptávka a vysoká spotřebitelská důvěra jsou dobrými zprávami pro zkoumaný 

internetový obchod. 

Politické faktory 

Žádná firma v České republice není zcela odříznuta od externího prostředí, toto takzvané 

podnikatelské klima má velký vliv na ekonomiku firem, v mnohých případech záporný, jsou 

tady ale i určitá pozitiva.  

Aktuální politická situace v České republice se jeví prozatím jako stabilní. Koalice mezi 

stranami ČSSD, hnutí ANO 2011 a stranou KDU – ČSL víceméně funguje, až na menší spory, 

v průběhu volebního období doposud obstojně. Jestliže nevyplavou další nekalé praktiky našich 
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politiků na povrch, tak se další spory dají očekávat až na konci volebního období v roce 2018, 

kdy strany zvolí různé strategie a postoje pro získání nových voličů. 

V současné době nejvýraznější změnu pro naši firmu znamená zákon o evidenci tržeb. 

Tento zákon byl schválen vládou, senátem i prezidentem a termín zavedení do praxe byl 

stanoven na prosinec 1.12. 2016. Ohledně zavedení EET se politická sféra značně rozděluje. 

Objevují se spekulace o změnách v legislativě ohledně EET či úplnému zrušení. Firma doufá, 

že tato politická bouře brzy ustane a budou jasně nastavené podmínky. 

S polickými faktory může být v současné době naše firma prozatím spokojena, priority 

vlády jsou nastaveny pro sociální soudržnost a podporu podnikání. Otázkou je, co přinese další 

období, protože situace ve vládě je někdy stejně neodhadnutelná jako počasí. 

Technické a technologické faktory 

Kvůli vysoké konkurenci, která se na trhu pohybuje, musí podniky neustále investovat 

do svého vybavení a inovaci vnitřních procesů a postupů. Zanedbání rozvoje může velmi rychle 

vést ke snížení konkurenceschopnosti podniku a k jeho úpadku na trhu. Snadno se tak může 

stát i s příchodem zahraničního investora na český trh, který s vyšším kapitálem rychleji 

vybuduje konkurenční firmu na nových technologiích. 

Technologii, kterou by měla společnost Zahrada v pohodě s.r.o. zlepšovat, je webová 

prezentace, která nejrychleji podléhá zastaralosti, protože vývoj jde velmi rychle dopředu. Web 

musí být přizpůsoben jak pro zobrazování na standartních obrazovkách (PC, notebooky), tak i 

pro zobrazení na mobilních zařízeních a tabletech, aby uživatelé mohli pohodlně nakupovat. 

V současné době se pracuje na vývoji nového webového rozhraní a administračního systému. 

Zásilky jsou k zákazníkovi doručovány pomocí přepravních společností, jež používají 

dodávková a nákladní vozidla. V nepříliš vzdálené budoucnosti by se situace mohla změnit a 

zásilky by mohly být doručovány pomocí bezpilotních dronů. Firma Amazon testuje tento nový 

způsob doručování ve Spojených státech amerických. Další alternativou pro usnadnění 

doručování jsou výzkumy autonomních vozidel, tedy vozidel nepotřebujících řidiče. Většina 

automobilových společností (některé neautomobilní – Google) už na tomto výzkumu 

intenzivně pracují.  

Investovat by se také mělo do technického zázemí společnosti, velikosti skladů, 

internetového marketingu a změny procesů zavedených ve fungování společnosti. Tyto 

investice jsou sice finančně nákladné, avšak se firmě vyplácí. Příklad: v roce 2017 byl zakoupen 

do skladu automatický páskovací stroj, jenž urychlil proces expedice o 10 %. 
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Environmentální faktory 

Služby poskytované firmou podléhají požadavkům zákona č. 17/1992 O ochraně 

životního prostředí a zákoně č. 185/2001 o nakládání s odpady. Tyto zákony jsou firmou 

dodržovány a ve skladu firmy jsou zřízeny příslušná opatření. Pro přepravu zboží se využívá 

externích firem, která mají vozidla na spalovací motory, splňují požadavky STK a produkující 

spaliny v povolených hodnotách. Jestliže se na trhu vyskytne firma, která bude nabízet přepravu 

zboží za použití šetrnějších prostředků (např. elektromobily), ve firmě by mohly být zváženy 

podmínky přechodu k této firmě. 

2.2.2 Porterova analýza 

Konkurence v odvětví 

V oblasti prodeje zahradních potřeb a techniky přes internetový obchod existuje mnoho 

konkurenčních firem. Spousta z nich má sice větší sortiment, ale jejich spolupráce s dodavateli 

je pomalá, tím jsou dlouhé dodací lhůty a jejich internetová prezentace je zastaralá a svým 

vzhledem odrazuje od nákupu. Dále tyto obchody nebývají zapojeny do srovnávacích portálů a 

jejich návštěvnost tedy pramení jen z referencí nebo fultextového vyhledávání. 

Opravdovou konkurenci tvoří relativně mladé firmy, které se vyznají v e-komerci. 

Nabízejí nízké ceny, rychlou dobu dodání, jejich web je uzpůsoben moderním trendům a 

nabízejí velmi podobný sortiment zboží jako zkoumaná firma. Mezi takovéto konkurenty patří 

např.: Namir s.r.o.; Danesi s.r.o.; Penzo s.r.o. Firma pravidelně sleduje tuto konkurenci a snaží 

se svými službami a nabízenými produkty minimálně vyrovnat těmto konkurentům. Jako fakt 

hovoří i to, že firma ZvP má v současné době přes 3500 nabízených produktů na internetových 

stránkách, před rokem to bylo 2100 produktů. V následující tabulce č. 10 je zobrazena 

procentuální spokojenost zákazníků s těmito e-shopy. 

Tabulka 10 Zákaznická spokojenost s vybranými firmami, zdroj: zpracováno dle (HEUREKA, 2017) 

Název společnosti Spokojenost zákazníků 

Penzo s.r.o. 95% 

Danesi s.r.o. 95% 

Namir s.r.o. 75% 

Nespornou konkurencí jsou velké internetové obchody, které rozšiřují svůj sortiment 

zboží o zahradnické sekce. Jsou to např.: Mall.cz; Alza.cz. Tyto e-shopy mají dobře zavedenou 
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značku, prodejny i výdejny po celé ČR a masivní reklamní kampaň. Výhodami pro zkoumanou 

firmu jsou fakty, že zavedli tyto sekce poměrně nedávno a zákazníci ještě nejsou zvyklí na 

jejich produkty v této kategorii, a že přes masivní nakupování v těchto obchodech mají poměrně 

velmi nízká hodnocení na srovnávacích portálech.  

Dalšími konkurenty jsou kamenné obchody a velkoobchody (např. Bauhaus, Mountfiled 

atd.) se stejným nebo podobným sortimentem. Avšak tyto společnosti nabízejí u výrobků vyšší 

ceny, než jsou internetové a dopravu si musí ve většině případů realizovat zákazník sám. Navíc 

jejich webové stránky obsahují pouze katalogy zboží, vlastní produkty nelze přes internet 

zakoupit. Proto v oblasti internetového obchodu nebudeme tyto společnosti jako konkurenty 

uvažovat. 

Mezi další konkurenci patří svým způsobem i firemní dropshippingový partneři 

jmenováni v kap. 2.1.3., protože firma nabízí stejné výrobky jako oni. Avšak tyto výrobky 

nabízejí za stejnou cenu, stejnými popisy a stejnými akcemi na zboží, takže se nedá hovořit o 

přímé konkurenci. Tímtéž způsobem můžeme hovořit o partnerech dropshippingových 

partnerů. Např. společnost V-garden s.r.o. dealuje zboží asi dvěma stovkám firem po celé ČR, 

avšak tyto firmy mají stejné podmínky jako internetový obchod pana Štěpančíka. 

Firma ZvP si v porovnání s konkurencí vede obstojně. Nevýhodami oproti konkurenci 

může být absence možnosti nákupu na splátky, nezasílání faktur mailem zákazníkům, omezené 

finanční prostředky na reklamu a u některého zboží delší skladová dostupnost. I přesto však 

hodnocení zákazníků přes srovnávací portál www.heureka.cz je 96 %. 

Dodavatelé 

Za dobu působení společnosti na trhu si společnost Zahrada v pohodě s.r.o. vybudovala 

dobré jméno a seriózní jednání mezi dodavateli a dropshippingovými partnery. Dodavatelé mají 

nyní zájem o rozšíření spolupráce, protože vidí, že společnost roste a je jim dobrým 

potenciálem. Mezi tyto dodavatele a partnery patří firmy popsány v kap. 2.1.3. 

U většiny dropshippingových partnerů je stanovena pevná velkoobchodní a 

maloobchodní cena. Vybudování silnější pozice zkoumané firmy na trhu můžeme vidět u 

některých partnerů a dodavatelů, kde firma dostala zvýhodněné podmínky na velkoobchodní 

ceník, možnou manipulaci s maloobchodní cenou, množstevní slevy, výhody plynoucí ze 

způsobu platby za zboží, prodloužení splatnosti faktur a zřízení peněžního banku s limitem na 

objednávané zboží. 
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U dodavatelů na sklad ZvP je také znát rostoucí síla podniku. V roce 2014 firma zboží 

od většiny dodavatelů naskladňovala pomocí přepravních firem. Teď se někteří dodavatelé 

snaží realizovat naskladnění pomocí vlastní dopravy zdarma v určitých intervalech závozů. 

Dále nabízejí množstevní slevy firmě nebo bonusy. 

U přepravních společností však firma nemá dostatečnou sílu pro vyjednání lepších 

podmínek a lepšího ceníku. Tato síla se odvíjí především od objemu odeslaných zásilek. 

Například u přepravní společnosti In time s.r.o. musí být dodržována expedice 200 balíků za 

měsíc z pravidelného svozového místa. V případě nedodržení podmínky následuje zrušení 

pravidelného svozového místa a nutnosti je objednání přepravy pomalejším objednávkovým 

modulem. 

Odběratelé 

Firma si zakládá na dobrém jméně a službám zákazníkům. O tomto svědčí i nezávislý 

ukazatel na srovnávacím portálu Heuréka.cz, kde se službami firmy je spokojeno 96 % 

zákazníků. Tento koeficient je velmi důležitým ukazatelem pro běžné zákazníky, kteří kromě 

ceny nakupují právě na základě tohoto ukazatele. 

Nejčastějšími odběrateli jsou zákazníci ve věku od 18 do 44 let (počítačová zručnost, 

výdělečně činné osoby). Dle dotazníků z www.heureka.cz, které jsou zákazníkům zasílány v 

rámci průzkumu spokojenosti s e-shopem, je 90 % zákazníků, kteří nakoupili poprvé. Zbylých 

10 % jsou zákazníci, kteří nakoupili již více jak jedenkrát, nebo se jedná o drobné zahrádkáře, 

kteří si již e-shop oblíbili a nakupují pravidelně. Tato procentuální čísla ukazují na to, že by se 

firma měla soustředit na udržení většího množství stálých zákazníků. Pro zlepšení by mohly 

posloužit newslettry. 

Další skupinou odběratelů jsou firmy. Jedná se většinou o společnosti, které provádějí 

realizaci zahrad, stavební firmy, firmy zařizující svůj exteriér/interiér. Mezi tyto subjekty patří 

také obce, které nakupují technické vybavení a vybavení např. dětských hřišť. Tito odběratelé 

jsou pro společnost zajímavý subjekt, protože tvoří větší objednávky. Avšak majitel firmy ve 

většině případů neposkytuje slevy za odběr většího množství zboží. Snaží se naopak 

zákazníkům vysvětlit, že se firma snaží držet celkově velmi nízké ceny v porovnání 

s konkurencí a zákazníci většinou tuto argumentaci akceptují a zaplatí plnou cenu. 

Firma se také pravidelně účastnila výběrových řízení a dodává do měst a obcí vybavení 

zahrad. V roce 2016 však nerealizovala žádné výběrových řízení poněvadž oproti roku 2015 

jich razantně ubylo. 
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Vstup nových konkurentů 

V oblasti internetového prodeje nejsou z legislativního hlediska žádné speciální nároky 

pro subjekty nově vstupující na trh. Jedním z mála omezujících faktorů tedy zůstává počáteční 

investice a vybudování si dobrého jména např. na srovnávacích portálech. Toto vybudování  je 

avšak poněkud zdlouhavé. Přechod zákazníků ke konkurenci nevyvozuje žádné náklady. Větší 

hrozbou jsou velké internetové obchody se zabudovanou značkou, které se rozhodnou rozšířit 

svůj sortiment o zahradní potřeby a techniku. 

Substituty 

Substituty v podobně konkurenčních e-shopů existují a je jich velké množství. Pro 

zákazníka je velmi snadné si vybrat jiný e-shop, u kterého nakoupí a ve výsledku dostane ty 

stejné služby. Rozdíly mezi službami společností ZvP a konkurencí jsou v detailech, ovšem 

promyšlenost systému a přizpůsobení se tomu, co zákazník očekává při nákupu může firmu od 

konkurence odlišit. Substituty v podobě nabízených produktů a značek výrobců na trhu existují 

ve velké míře. Firma se však svou webovou prezentací snaží přesvědčit zákazníky o kvalitě 

nabízených produktů. 

2.2.3 7S Analýza 

Strategie 

 Strategií společnosti je vybudovat značku, která bude známkou spolehlivého a rychlého 

nakupování. Má k tomu dopomoct dobrá spolupráce dodavatelů, kvalitní zákaznický servis, 

široký sortiment zboží, přehledná webová prezentace. 

Struktura 

Struktura společnosti je zatím prostá, hlavou všeho je majitel společnosti, který řídí 

jednotlivé podřízené. Panují zde velmi přátelské vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, 

u kterých je i velká iniciativa podílet se na budování firmy. V nejbližší době chce společnost 

přejít na status společnosti s ručením omezením. Očekává se i nárůst zaměstnanců a jak bude 

společnost růst, je potřeba jmenovat vedoucí jednotlivých odvětví. 

Systém 

Společnost bude prozatím využívat vlastního informačního systému internetového 

obchodu, napojeného na zakoupený účetní systém, systémy přepravních společností, xmlfeedy 

partnerských firem a na srovnávací portály. 
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Styl řízení 

Styl společnosti by měl být neformální. Přirozená komunikace mezi společností, 

partnery a zákazníkem je srozumitelná a přímá. Image společnosti má i díky názvu působit 

odlehčeným dojmem. 

Spolupracovníci 

Vztahy mezi pracovníky jsou dobré, hlavní motivací je práce na zajímavém a kreativním 

projektu. Pro společnost pracují mladí lidé, kteří dokáží najít i společné zájmy. 

Sdílené hodnoty 

Sdílenými hodnotami pracovníků je smysl pro design a kreativní práci. Všichni se snaží 

být perfekcionalisty a chtějí, aby společnost měla jasně nastavené způsoby a metody, podle 

kterých se budou věci řešit. To jsou i zájmy zákazníků, aby jejich objednávka byla rychle a v 

pořádku vyřízena. To lze zajistit pouze správně nastaveným systémem a optimalizaci vnitřních 

procesů. 

Schopnosti 

Schopnosti pracovníků jsou spíše individuálního charakteru a větší hodnotu mají vlastní 

znalosti z oblasti e-komerce než dosažené vzdělání. Nicméně disciplína a dobré studijní 

výsledky jsou základem pro osobní rozvoj. Minimální požadavky na vzdělání - střední škola 

zakončená maturitou a optimální vysokoškolské vzdělání s titulem Bc. Aby se úroveň znalostí 

pracovníků zvyšovala, je dobré organizovat školení, workshopy, nebo jen setkání se 

zajímavými lidmi, kteří jsou v této oblasti více znalí. 

2.2.4 SWOT analýza: 

Dle stanovených analýz a základních informací o společnosti a jejího obchodního 

modelu byla vytvořena SWOT analýza tvořena interními a externími faktory působící na 

zkoumanou společnost viz. Tabulka č. 11. 
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Tabulka 11 SWOT analýza, zdroj: vlastní zpracování 

Závěry plynoucí z této analýzy a tabulky 4 stránek podniku jsou uvedeny v podkapitole 

2.2.5. 

2.2.5 Shrnutí 

E-shop Zahrada v pohodě si za svoje téměř šestileté fungování vytvořila v segmentu 

středně velkých e-shopů relativně stabilní postavení, zákaznickou základnu, a také dobrou 

pověst, vzhledem ke kvalitě nabízených produktů. Tyto skutečnosti je tak možné brát v potaz 

pro aplikaci MAX – MAX strategie, tedy posílení již silných stránek, a co možná nejefektivnější 

využití příležitostí pro budoucí prospěch firmy. 

INTERNÍ FAKTORY 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- nízké ceny viditelné i na srovnávacích 

  portálech 

- nízké provozní náklady (bez prodejny,  

  brigádníci)            

- vlastní informační systém, SEO 
optimalizace 

- rychlost dodání zboží (následující pracovní 

  den) 

- certifikát Ověřeno zákazníky 

- malý sortiment zboží – ve srovnání s velkou  

konkurencí 

- nelze zboží koupit na splátky 

- není rozesílán newsletter 

- nedostatečná reklamní podpora sortimentu 

- není vizuální kontrola skladových položek a 

  expedovaného zboží u dropship. partnerů 

- sezónní prodej, závislost na počasí 

EXTERNÍ FAKTORY 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

- rozšíření sortimentů 

- nalezení více partnerů pro dropshipping 

- větší reklamní podpora, remarketing 

- zlepšení webové prezentace a IS 

- optimalizace pro mobil 

- rozšíření skladu firmy 

- prodej zboží na splátky 

- automatizace administrativních procesů  

- nástup konkurence s vyšším kapitálem 

- nedůvěra zákazníků v internetové obchody 

- posílení stávající konkurence 

- zvyšování tlaku na snižování cen 

- změna legislativy 

- snížení kvality a odebrání certifikátu 

ověřeno zákazníky 



53 
 

Firma by se tedy měla snažit ještě rozšířit svůj podíl na trhu, a to v souvislosti s 

využíváním velmi efektivního a nízkonákladového systému dropshippingu, kdy zboží není 

nutné mít naskladněno. Je to tedy ideální příležitost pro rozšíření už tak dost širokého 

produktového portfolia. Se širokou distribuční sítí je pak možné aspirovat na získání ještě 

většího podílu na trhu v segmentu zahradnických e-shopů a zařadit se ze středních e-shopů mezi 

velké, respektivě e-shopy s vyšším obratem. Do budoucna by se také firma chtěla dostat i mimo 

území ČR, konkrétně na Slovensko. 

Společnost dále dlouhodobě drží ve srovnání s konkurencí velmi nízké marže, dle typu 

výrobků se pohybují mezi 10 – 20 %, čímž získává velké procento zákazníků na svoji stranu, a 

proto se strategie počítající s několikanásobným navýšením obratu z hlediska zvýšení zisku jeví 

jako optimální. Zároveň je společnost schopná velmi rychle reagovat na potřeby zákazníka, 

neboť garantuje doručení objednávky následující pracovní den. 

Nicméně dropshipping má svá úskalí právě v podobě nižších marží a absence dohledu 

vizuálního dohledu firmy na skladování a expedici objednávek. Společnost nemá v úmyslu od 

tohoto systému upustit, ale má naplánovanou realizaci výstavby nového většího skladu. Na 

tento sklad by poté naskladňovala osvědčené produkty, které se dobře prodávaly formou 

dropshippingu. Nyní však by byli vyhledáni výrobci těchto produktů a produkty naskladňovány 

přímo od nich. Tím by se sice zvedly náklady, ale i marže společnosti. Jedná se tedy u některých 

produktů o vypuštění „prostředníka“ z procesu. 

Z hlediska firemní propagace by firma mohla využívat lépe možnosti, které poskytují 

současné internetové digitální trendy. Konkrétně půjde o využití efektivnějších produktových 

kampaní v online marketingu a veškeré záležitosti s tím spojené. Ačkoliv firma již tyto 

možnosti určitým způsobem využívá, výsledky nejsou uspokojivé (velmi nákladné kampaně s 

nízkým počtem konverzí, apod.).  Stejně je nutné zlepšit i samotnou webovou prezentaci firmy, 

která je v porovnání s konkurencí dostačující, ale není to rozdílový prvek pro vytvoření 

objednávky. Cílem je pak získat vyšší návštěvnost webových stránek a zvýšení konverzí. 

Jedním z dalších významných faktorů, které je nutné zmínit, a ve kterých firma vidí 

obrovskou příležitost, je automatizace administrativních procesů, a tím snížení provozních 

nákladů (proces objednávky, odeslání objednávky, předání informací dodavatelům, apod.). 

Konkrétně tedy půjde o vytvoření takového informačního systému, který bude schopen řešit 

výše popsané situace, aniž by bylo nutné do něj v ideálním případě zaměstnancem zasahovat, 

a který tak ušetří pracovní místa a čas.   
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3 ZMAPOVÁNÍ PROCESŮ PO VYTVOŘENÍ 

OBJEDNÁVKY 

V této kapitole se budeme zabývat procesy po vytvoření objednávky od zákazníka ve 

firmě ZvP. Samotné zkoumání, jak dojde k vytvoření objednávky a ovlivňující faktory nejsou 

zájmem zkoumání diplomové práce. Objednávka může být přijata od zákazníka přes webové 

prostředí, telefonicky, ústní domluvou nebo pomocí elektronické pošty. Avšak vždy je nutno 

objednávku zaregistrovat do informačního systému firmy. Tato kapitola bude rozdělena na 

procesy odehrávající se na skladě firmy a na procesy spojené s dropshippingovou spoluprací. 

Zvláštní případ procesů tvoří tzv. kombinovaná objednávka, kdy objednávka obsahuje zboží 

vyskytující se na různých skladech. V tomto případě se může jednat o kombinaci zmapovaných 

procesů, tedy zboží je na skladu firmy ZvP a zároveň u dropshippingových partnerů, anebo se 

bude jednat o typ procesu v rámci partnerů, kde je zboží na skladě u více partnerů. 

Proces je ukončen doručením zásilky zákazníkovi přepravní firmou. Budeme uvažovat, 

že přepravní společnost zásilku bezproblémově doručí k zákazníkovi a zákazník zásilku 

v pořádku převezme. Při problému s doručením zásilky se tato situace řeší ve většině případů 

telefonickou domluvou se zákazníkem nebo přepravní firmou. 

3.1 PROCESY NA SKLADU FIRMY B2C PRODEJ 

Tato kapitola je rozdělena do tří fází procesu. A to administrační fáze, expediční fáze a 

konečná fáze. Administrační fáze je zaměřena na zkontrolování příchozí objednávky, definici 

skladu a případné objednání chybějícího zboží. Expediční fáze se zabývá přípravou objednávky 

pro vyexpedování. Konečná fáze se skládá z vyřízení objednávky a doručení k zákazníkovi. 

Proces je pro větší přehlednost zmapován graficky viz. příloha č. 1-A.   

3.1.1 Administrační fáze 

Definování skladu zboží 

Objednávka je zpracována systémem a automaticky je definováno na jakém skladu se 

zboží nachází. Zboží se nachází na skladu u partnerské firmy nebo na skladu ZvP. Speciálním 

případem jsou kombinované objednávky, kde je objednávka tvořena více položkami a zboží se 

nachází na různých skladech.  
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Kontrola objednávky 

Administrační pracovník dostane upozornění o nové příchozí objednávce, u které 

zkontroluje kompletnost údajů a v případě pochybností se snaží ověřit i správnost údajů. Dále 

probíhá kontrola poznámky od zákazníka. V případě nemožnosti dodržení nebo nejasnosti 

administrační pracovník kontaktuje zákazníka. U objednávky se také nacházejí informace o 

způsobu platby a dostupnosti zboží. Způsoby platby jsou následující: dobírkou, rychlý bankovní 

převod a platba předem na účet. U platby dobírkou se objednávka se zbožím skladem 

zpracovává ihned po přijetí. U platby předem na účet je nutno čekat na připsání příchozí platby 

za objednávku na účet firmy. Dobu připsání na účet ovlivňuje typ banky zákazníka, datum a 

hodina odeslání platby. Připsání plateb je v případě firemní banky MBANK prováděno po 9. 

hodině ráno. V tuto dobu probíhá i kontrola připisovaných plateb administračním pracovníkem 

a uvolňování objednávek k expedici. V případě, že není platba připsána na firemní účet během 

tří pracovních dnů, administrační pracovník kontaktuje zákazníka o chybějící platbě. V případě 

rychlého bankovního převodu je platební brána comgate přímo propojena s informačním 

systém ZvP a automaticky přiřazuje k objednávkám status o zaplacení. Zároveň je odeslán e-

mail s průběhem platby, který administrační zákazník ověří a zaplacenou objednávku uvolní do 

expedice.  

Po stanovení správnosti objednávky administrační pracovník v systému zaregistruje 

objednávku a začne podnikat patřičné kroky dle toho, na jakém skladu se zboží nachází. 

Zákazník je informován o přijetí jeho objednávky automaticky e-mailem.  

 

Obrázek 13 Objednávka v informačním systému, zdroj: Informační systém ZvP 
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Zboží pouze na našem skladu 

Jedná se o případ, kdy je objednávka tvořena pouze položkami, které se nacházejí na 

firemním skladu. Administrační pracovník v tom případě předá tuto objednávku vedoucímu 

skladu spolu s fakturou. Vedoucí skladu zkontroluje poptávané zboží, jestli je na skladě takové 

množství, jenž je v objednávce. V případě, že zboží je na skladě v dostatečném množství, se 

přechází do fáze přípravy zboží k expedici. Jestliže se zboží na skladě nenachází, tak vedoucí 

skladu dá pokyny administračnímu pracovníkovi, aby uvedené zboží objednal. Administrační 

pracovník, po dohodě s majitelem firmy a vedoucím skladu, objedná určité množství zboží, 

které ve skladu chybí. Toto objednání zboží je prováděno v informačním systému dodavatele, 

telefonicky nebo elektronickou komunikací. Dodavatel po objednání zboží vystaví fakturu pro 

firmu, a ta je uhrazena majitelem ZvP. Po zaplacení pohledávky dodavatel expeduje zboží 

vlastní přepravou, nebo pomocí externí přepravní společnosti na sklad do ZvP. Firma má 

ošetřeno na svých internetových stránkách, že zboží, které není skladem, má termín doručení 

do 5 dnů. Tímto se pokrývá čas na objednání a doručení zboží od dodavatele. 

3.1.2 Expediční fáze 

Zboží je skladem 

Po předání faktury vedoucímu skladu a technické kontrole, jestli se zboží nachází ve 

skladu, nastává příprava pro expedici. Zboží je vyskladněné ze skladovaného prostoru a 

převezeno skladníkem/vedoucím skladu pomocí paletového nebo vysokozdvižného vozíku 

/VZV/ do prostoru, kde je zboží baleno. V tomto prostoru dle typu zboží je vykonáno 

skladníkem/ vedoucím skladu několik úkonů. Je připraveno správné množství zboží, které se 

balí do krabice, strech fólie, páskuje se, nebo je ošetřeno kombinací těchto balení, dle typu zboží 

a dle rozsahu objednávky. Po zabalení objednávky je zbývající zboží zaskladněno na své místo. 

Během těchto úkonů, kdy je zboží zabaleno a nachystáno na cestu ke zákazníkovi, 

administrační pracovník vytvoří xml feed ze systému s informacemi o objednávce, případnou 

poznámkou zákazníka přepravci, počtem balíků a objedná přepravu externí přepravní 

společností. Firma má zajištěny pravidelné denní svozy od přepravních společností. 

Administračnímu pracovníkovi po zadání objednávky přepravy jsou systémem automaticky 

generovány podklady pro expedici zboží – štítky na zboží a přepravní list. Tyto expediční 

podklady předá tento pracovník vedoucímu skladu, který dle přiložené faktury spáruje zboží s 

expedičními podklady. Po zkontrolování je na zboží nalepena obálka, do které se vloží faktura 
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a je nalepen do vhodné polohy štítek zásilky. Zboží je následně vedoucím skladu/skladníkem 

odvezeno do expedičního prostoru, kde čeká na příjezd přepravní společnosti. 

Zboží není na skladu skladem 

V kapitole 3.1.1. byl zmíněn postup objednání zboží, které není uskladněno ve firemním 

skladu. Na tento postup navážeme a dostaneme se do fáze, kdy dodavatel má zboží připravené 

k expedici. Dodavatelé ve většině případů v rámci dobrých vztahů s výše zmiňovanou 

společností realizují přepravu na vlastní náklady. Expediční firma zboží od dodavatele 

převezme a putuje s ním ke skladovacímu prostoru ZvP. Po příjezdu expediční firmy do skladu 

je zboží vyloženo z nákladního auta vedoucím skladu/ skladníkem pomocí ručních paletových 

vozíků nebo pomocí elektrického VZV. Stav zboží a jeho množství je zkontrolováno vedoucím 

skladu a převzetí je stvrzeno podpisem na přepravní protokol. Zboží je následně naskladněno 

do skladu. Vedoucí skladu určuje, kam a jakým způsobem bude zboží skladováno. Po uložení 

produktů nebo materiálu vedoucí skladu předá potvrzený dodací list zboží administračnímu 

pracovníkovi, který v informačním systému upraví aktuální množství skladovaného zboží.  

Poté, co je poptané zboží skladem, následuje proces popsaný v kapitole 3.1.2. – zboží je 

skladem. 

3.1.3 Konečná fáze 

Vyexpedování zásilky 

V této fázi je zboží zabaleno a připraveno na vyzvednutí od přepravní společnosti. Po 

příjezdu přepravní společnosti ve smluvenou odpolední hodinu, skladník pomůže řidiči naložit 

zásilku do auta. Toto naložení probíhá buď ručně nebo za pomocí VZV dle typu auta přepravce 

a zásilky. Při naskladňování řidič přepravní společnosti nahraje pomocí čtečky čárových kódů 

štítky zásilek. Vedoucí skladu po naložení předá dopravci podepsaný přepravní protokol. 

Zásilka je svezena přepravní firmou a putuje na depo přepravce. 

 

Obrázek 14 Zboží připravené pro přepravce na skladu ZvP, zdroj: vlastní zpracování 
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Vyřízení objednávky 

Administrační pracovník po předání zásilek přepravní společnosti vyrozumí zákazníka 

o odeslání objednávky a o dni doručení tak, že u objednávky přehodí status na zásilka odeslána. 

Informační systém poté automaticky odešle e-mail o odeslání zásilky a o plánovaném doručení 

zákazníkovi. Při speciálních požadavcích zákazníka je možné telefonické upozornění o 

vyexpedování zásilky. 

Doručení zákazníkovi 

Přepravní společnost, většinou den po naložení zboží od firmy ZvP, dopraví zboží 

zákazníkovi. Průběh doručování zásilky je možné sledovat v informačním systému přepravce. 

Administrační pracovník je povinen následující den od vyexpedování zboží zkontrolovat právě 

v IS přepravce, jestli bylo zboží doručeno. V případě nedoručení zjistit, proč se tak nestalo a 

zajistit potřebné kroky, k co nejzazšímu termínu doručení. Při předání doručovaného zboží je 

zákazník povinen tuto zásilku zkontrolovat a má právo ji odmítnout. V případech pochybností 

neprodleně kontaktovat zákaznickou linku ZvP. 

3.2 PROCESY U DROPSHIPPINGOVÝCH PARTNERŮ 

V této podkapitole se budeme zabývat procesem vyřízení objednávky firmy ZvP u 

některého z jejich smluvních partnerů. Tento pracovní postup má dvě části – administrační, 

expediční a doručovací.  Administrační fáze řeší podobné procesy jako v kap. 3.1.1. doplněné 

o získávání informací potřebné k přepravě. Expediční a doručovací fáze se zabývá samotnou 

přípravou s naložením zásilky a úkony, které musí firma ZvP podniknout. Podkapitola osvětluje 

podrobně postup i z pohledu administrativních úkonů. Proces je pro větší přehlednost 

zmapován graficky viz. příloha č. 1-B.   

3.2.1 Administrační fáze 

Definování skladu zboží 

Po přijetí objednávky systém automaticky vyhodnotí objednávku a přiřadí ji ke 

konkrétnímu dropshipingovému partnerovi. V detailu objednávky je určen status o dostupnosti 

objednávky a informace o platbě, kde je postup řešení stejný jako v kap. 3.1.1. Status o skladové 

dostupnosti však musí administrační pracovník u některých droppshipingových partnerů 

prověřit z důvodu, že ne všichni partneři poskytují spárovací xml feed se skladovou 

dostupností, že jejich systém má větší časovou reakční dobu změny skladových položek, 

z důvodu nevyčíslení přesného počtu kusů zboží skladem, nebo kvůli rezervaci zboží pro jiného 
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odběratele.  Toto prověření probíhá v informačním systému partnera, mailem nebo telefonicky. 

V této fázi procesu dochází často k časové ztrátě z příčiny opožděného vyjádření partnera.  

Zboží je skladem u partnera 

Po potvrzení skladové dostupnosti se objednávka s případnými požadavky zákazníka 

zanese do informačního systému partnera popř. se pošle mail s objednávkou. Systémy 

některých partnerů nejsou technicky dokonalé a někdy velmi zmatečné, proto při nedostatečné 

kontrole může docházet k chybách v doručovacích údajích nebo u objednaného zboží. Od 

partnerů posléze chodí automatické či manuální potvrzení přijetí objednávek, parametry zboží 

a faktura. Firma si u většiny partnerů vytvořila dobrou pověst a získala tudíž možnost využívat 

prodlouženou splatnost faktur nebo stropový bank, a tudíž je zboží rychleji připraveno k 

expedici. U zbývajících partnerů je možná expedice až po připsaní platby na účet. V těchto 

procesech může vyřízení objednávky nabýt další prodlevy, zvláště u manuálně tvořených 

zpětných vazeb od partnerů a připsání financí na účet partnera. Tyto prodlevy se firma snaží 

řešit pomocí delší doby dodání u určitých výrobků na internetových stránkách. Avšak mnoho 

lidí volí raději e-shop s rychlejší dobou doručení.   

Záštita přepravy 

K většině partnerů zajišťuje přepravu firma ZvP pomocí smluvních přepravních 

společností. Dle typu zboží, jeho parametrů, způsobu nutné přepravy, vzdálenosti, sazebníku, 

rychlosti doručení a pověsti přepravce v dané lokalitě je pak vybrána nejvhodnější možnost.   

Někteří partneři realizují přepravu zásilek pomocí svých nasmlouvaných přepravců. 

Zahrada v pohodě tento druh služby využívá z těch důvodů, že odpadá povinnost objednávky 

přepravy v systému dopravce, pravidelných svozů u partnera i několikrát denně. Podstatnou 

roli zde hraje také výhodnější cena za dopravu, kterou má partner dohodnutou s přepravcem 

vůči svému objemu expedice. Tento způsob přepravy s sebou však pro zmiňovanou firmu nese 

úskalí v podobě téměř žádné záštity nad přepravovanou objednávkou, v případě dobírky 

přeposílání financí mezi účty a malé informovanosti o pohybu zásilky. Při záštitě partnera 

v přepravě je potřeba, aby byly předány administračním pracovníkem všechny požadavky 

zákazníka ohledně doručení. Partner by poté měl tyto informace předat svému přepravci.  

Objednávka přepravy 

Přepravních partnerů má firma ZvP nasmlouvaných více, ale nejčastěji využívá čtyři 

společnosti. Přepravci Geis a Intime jsou používány pro maloobjemové zásilky do 50 kg. Pro 

velkoobjemové zásilky slouží firmy FOFR a Toptrans. Každý z přepravců využívá jiný 
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informační systém a má jiné podmínky při objednávání přepravy.  U většiny informační systém 

vytvoří xml feed s podklady pro přepravce a ten je poté naimportován do systému přepravce. 

Po výběru atributů přepravy, zadání parametrů a vygenerování podkladů pro expedici je 

z pohledu firmy zásilka připravena na svoz. Úskalím v objednávání dopravy je, že při 

manuálním zadávání může dojít k chybě, k časově omezenému zadání přepravy na další den 

(do 18:00/půlnoc), a že většina partnerů neuvádí přesné parametry zabaleného zboží. Tudíž 

někdy dochází k výrazným zvýšením nákladů na přepravu objednávky z důvodu nedodržení 

zadaných rozměrů a váhy.  

Firma, která je v této práci monitorována má u některých partnerů domluvené 

s přepravcem pravidelné svozy zboží. To však lze sjednat jen při splnění měsíčních parametrů 

pro expedici buď ze strany této firmy, nebo v případě, že partner používá stejného přepravce a 

splňuje danou normu. U této varianty jsou podklady pro expedici zasílány administračním 

pracovníkem partnerovi a je urychlen proces celé expedice. Například při takto sjednaných 

podmínkách po příchodu objednávky do 12:00 je ZvP schopna ještě ten den zboží vyexpedovat 

a následující den je zásilka doručována.  

U partnerů, kde se nesplňují tyto kvóty, nebo partner využívá jiného přepravce, musí 

být přeprava objednána den dopředu a velmi často se stává, že z časového vytížení přepravní 

společnosti a z nepravidelnosti svozového místa není zásilka vyzvednuta ani následující den. 

Doručení ke koncovému zákazníkovi potom nabírá velké zpoždění a administrační pracovník 

musí zjišťovat stav situace a urgovat přepravní společnost. Navíc přepravce zajišťuje podklady 

pro přepravu, a tím se zvyšují náklady. 

3.2.2 Expediční fáze u partnera 

Příprava expedice zboží 

Jakmile je objednána přeprava a všechny administrativní záležitosti ohledně objednávky 

s partnerem vyřízeny, přichází na řadu samotná expedice. Některým partnerům jsou posílány 

podklady pro expedici, a to konkrétně štítky zásilek, předávací protokol a faktura pro 

koncového zákazníka. Fyzicky expedici firma při dropshippingu nevidí, takže spoléhá na 

podmínky stanovené s partnerem a smluvní podmínky přepravce.  

Tento způsob má i přesto mnoho úskalí. Absence fyzického dohledu na expedici 

způsobuje z řad zákazníků a někdy i přepravních společností reklamace. Zákazníci si stěžují, 

že zboží neodpovídá požadované kvalitě (např. znečištění), nesprávný počet kusů, nesprávné 

zboží nebo nepřiložené podklady ke zboží (faktury, návody a jiné). Přepravce může mít výtky 
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ohledně nesprávně zabalené zásilky, nebo třeba špatně umístěným nebo chybějícím štítkem. 

Toto všechno vede k opoždění vyřízení objednávky, ke snižování image společnosti a k 

zvýšeným nákladům.  

Vyzvednutí a jeho kontrola 

Administrativní pracovník má za úkol sledovat provádění vyzvedávání zásilek. Pomocí 

štítků, které obsahují čárové kódy, přepravce by měl automaticky zavést do svého systému 

informaci o vyzvednutí zásilky. Někteří přepravci však tento systém nevyužívají, anebo nekázní 

svých řidičů toto nesplňují. Ve velké míře se zásilky označí až při vykládce na svozovém depu, 

což má za následek velmi opožděný status, v pozdních odpoledních hodinách, o svezení či 

nesvezení. Tímto se velmi snižuje reakční možnost pro urychlení vyzvednutí zásilky a doručení 

získává další zpoždění. Možnou alternativou jsou telefonické debaty s příslušnou přepravní 

společností a s příslušným partnerem. Tento způsob je však velmi časově náročný a mnohdy 

neúspěšný. Nekázeň řidičů přepravních společností působí ještě další obtíže. U nadrozměrných 

zásilek jsou od našich partnerů vyžadovány europalety výměnou. Administrační pracovník tyto 

podmínky píše přepravním společnostem do poznámek při objednání přepravy, ale řidiči je 

občas ignorují a partner jim odmítne zásilky předat. Tím vzniká další prodleva při vyzvednutí 

zásilky. 

Informování zákazníka a doručení 

Po úspěšném zjištění, zdali byla zásilka vyzvednuta, příslušný pracovník upraví status 

v informačním systému společnosti o odeslání objednávky. Zákazníkovi automaticky přijde 

informační mail o datu doručení. Další kontaktování s upřesněním času zajišťuje přepravce 

nebo u speciálních požadavků na objednávky přímo firma. Ve většině případů proběhne 

doručení v pořádku a zákazník je se svým zbožím spokojen. Stávají se ale případy, kdy 

zákazník odmítne rovnou zásilku převzít (např. z důvodu prodlevy nebo zásilka je poškozená), 

anebo později dochází k reklamaci z důvodů pochybení přepravní společnosti nebo partnera. 

Tím vznikají firmě zvýšené náklady spojené s prošetřením případu a stanovením příčiny. Firma 

se snaží těmto situacím předcházet a poučit se z minulých chyb, k čemuž slouží například 

dotazníky pro hodnocení spokojenosti nebo telefonická zpětná vazba.  
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4 HROZBY V PROCESECH B2C A 

DROPSHIPPINGOVÉHO PRODEJE 

Na základě zmapování procesů z kapitol 3.1 a 3.2, brainstormingu s majitelem a 

zaměstnanci firmy byl vytvořen Ishikawův diagram viz. příloha č. 2, u kterého byla vrcholová 

událost stanovena - nespokojený zákazník. Hlavní body diagramu byly definovány jako lidé, 

stroje, procesy, informace a materiál. Již zmiňovaná vrcholová událost se vztahuje pouze na 

procesy ve firmě po vytvoření objednávky až po doručení k zákazníkovi. V diplomové práci 

není uvažováno nad zákazníkovou nespokojeností s webovou prezentací firmy, popisy a 

parametry uváděné u zboží, s obchodními podmínkami ZvP, nespokojeností zákazníka 

způsobenou jeho vlastní chybou a jiné. 

Po stanovení hlavních bodů a pod-bodů Ishikawova diagramu byla rizika rozdělena na 

rizika vztahující se k B2C prodeji a k dropshippingových partnerům. Identifikace rizik byla 

sestavena na základě brainstormingu s majitelem firmy a jejími zaměstnanci. Tato rizika byla 

poté následovně analyzována metodou FMEA.  

4.1 CÍL ANALÝZY FMEA 

Cílem bylo naleznout a zhodnotit hrozby v procesech od vytvoření objednávky po 

doručení zákazníkovi, jejichž vyvrcholením by byl následek - nespokojený zákazník. Bylo 

vycházeno z předpokladu, že status spokojeného zákazníka znamená, že obdrží správné zboží 

ve smluveném termínu, v požadovaném množství a kvalitě, dle obchodních podmínek firmy 

ZvP a bude dostatečně informován o průběhu vyřizování jeho objednávky. Za úspěšně 

vyřízenou objednávku budeme považovat takovou, která je zákazníkem převzatá a není 

vyvozena následná reklamace z pochybení zkoumané firmy. 

4.2 OKRAJOVÉ PODMÍNKY FMEA 

Procesy jsou zmapovány za současného stavu podniku a popsány v kapitole č. 3. této 

diplomové práce. Definice spokojeného zákazníka a vyřízená objednávka byla stanovena 

v cíli této analýzy. Analýza byla prováděna autorem této diplomové práce, šestadvacetiletým 

studentem VUT v Brně, obor Řízení rizik firem, který je zaměstnancem zkoumané firmy na 

pozici obchodního zástupce. Informace sloužící pro plnohodnotné zpracování analýzy byly 

získány na základě rozhovorů s majitelem společnosti, s dalšími zaměstnanci společnosti, 

pozorováním procesů a nestandardních případů v nich, denní spoluprací s dropshippingovými 
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partnery, řešením problémů s těmito partnery, vyřizováním objednávek, zákaznickou 

podporou, zkušeností z let minulých při balení /expedici zásilek a práci ve skladu. 

Materiál 

Jedná se o zboží určené pro vybavení zahrad, včetně zahradní techniky. Tento materiál 

se nachází ve vyhrazeném skladovacím prostoru na paletách a výška uskladněného zboží 

nepřekračuje 2 metry. Tyto palety nejsou přetěžovány a jsou umístěny na příslušných místech. 

Materiál je od prověřených výrobců a neměl by obsahovat žádné zdraví nebezpečné látky. O 

správném nakládání s materiálem a skladování hnojiv jsou všichni zaměstnanci řádně 

poučeni. Zboží od většiny partnerů je ověřeno certifikací. 

Technické vybavení 

Zásilky jsou na skladě firmy ZvP přesouvány pomocí paletového vozíku a VZV. 

Paletový vozík má maximální nosnost do 3 tun a elektrický VZV má maximální nosnost 1,6 

tuny a maximální zdvih do 2,9 m. Vedoucí skladu na těchto zařízeních provádí rutinní údržbu 

každý týden, kontrolu a pravidelnou údržbu jednou za měsíc. Revize VZV jsou prováděny 

pravidelně každý rok pověřenou osobou a naposledy tato revize proběhla k 4.11. 2016. 

Osobami oprávněnými manipulací s VZV jsou jen držitelé platných průkazů obsluhy 

motorových vozíků.  

K balení zásilek se ve skladu ZvP nachází poloautomatický rámový páskovací stroj 

s tepelným svařováním o utahovací síle 7-70 kg. Manipulace na tomto stroji je možná pouze 

pro řádném proškolení a pravidelná údržba je prováděna každý měsíc vedoucím skladu.  

Zařízeními používanými k vyřízení objednávky jsou osobní počítač s obrazovkou, 

notebook, tiskárna, router, mobilní telefon. Tato zařízení nepřesluhují garantovanou životnost 

výrobce. Firma má uzavřeny platné smlouvy s externími společnostmi o dodávce internetu a 

elektrické energie a řádně za služby platí. Při výpadku elektrické sítě avšak nemá pořízený 

záložní zdroj.  

Přepravní společnost 

Zásilky ze skladu ZvP jsou předávány přepravním společnostem s ohledem na jejich 

všeobecné obchodní podmínky a body uvedené v těchto podmínkách. Mezi nejhlavnější 

podmínky patří dodržování rozměrů a hmotnosti u balíkové přepravy; zásilka obsahuje 

potřebné údaje o adresátovi doručení; zabalená je zásilka tak, aby nedocházelo k poškození při 

přepravě; nezasílání zboží podléhající řízenému teplotnímu režimu a nezasílání zásilek, které 
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mohou způsobit újmu na zdraví. Firma využívá přepravní společností k zasílání zboží pro 

vybavení zahrady a zahradní techniku. Zaměstnanci skladu jsou řádně poučeni o balení zásilek, 

hmotnostních a rozměrových limitech přepravy a správnosti štítků, což je myšleno tak, že štítky 

by měly být nalepeny na dobře viditelném místě na největší straně zásilky. Dodržení pokynů 

přepravce - čitelný čárový kód, štítky nepřekryty, nepokrčeny, neznečištěny je samozřejmostí. 

(GEIS, 2016) 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci jsou řádně poučeni o způsobu provádění úkonů při vyřizování objednávky 

a nošení ochranných pomůcek při práci, zejména přileb při manipulaci s VZV, ochranných 

rukavic při manipulaci se zbožím a při páskování. Pracovní doba je u zaměstnanců skladu 

stanovena od 8:00 do 14:00. Obchodní zástupce a majitel společnosti (administrační pracovníci 

v procesech) nemají dle zkoumaného procesu pevně stanovenou pracovní dobu a jejich výkon 

a časové rozmezí práce jsou závislé na počtu a typu objednávek. 

Pracoviště 

Pracoviště firmy je uzpůsobeno k řádnému vykonávání práce a řídí se podmínkami 

stanovenými v kapitole 2.2.1 - legislativní faktory. Na pracovišti se vyskytuje kovový 

konvenční regálový systém o dvou patrech s rozpětím 2,5 metru na pole a maximální únosností 

2,4 t na pole, na příčnících a stojinách jsou uvedeny informace o maximální zátěži. Podlaha 

skladu je z betonové mazaniny a před skladem se nacházející betonové panely. Úklid pracoviště 

by měl probíhat každý den před koncem směny vedoucím skladu nebo skladníkem. 

Dropshippingový partneři 

Zkoumaný proces zahrnuje všech 18 současných partnerů firmy popsaných v 

kapitole 2.1.3, a to z důvodu komplexního zmapování. Fyzické podmínky expedice a chod 

firmy partnera nejsou společností řádně prozkoumány. Osobní návštěva ve firmě partnera od 

majitele společnosti proběhla pouze ve 3 případech z 18. Návštěva pozorovatele proběhla u 

dvou partnerů. Majitel společnosti nemá se svými partnery sepsanou písemnou smlouvu a 

spolupráce funguje na základě emailové nebo telefonické dohody, dodržování legislativy ČR a 

obchodních podmínek. 

Kombinovaná objednávka 

Kombinovanou objednávkou pro firmu se rozumí taková objednávka, jež obsahuje 

zboží ze dvou a více různých skladů. Může se jednat o případ, kdy objednávka obsahuje zboží 
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ze skladu firmy ZvP a ze skladu partnera, anebo kdy objednávka obsahuje zboží z více skladů 

různých partnerů. Objednávka obsahující zboží z více skladů jednoho partnera není firmou 

považována za kombinovanou, poněvadž partner zajistí převoz na centrální sklad, odkud se 

provádí expedice. U kombinovaných objednávek se nastavuje dobírka tam, kde je vyšší hodnota 

zboží. Firma se snaží tyto objednávky realizovat pomocí jediné přepravní společnosti, aby tato 

společnost provedla na rozvozovém depu sjednocení objednávek a zákazníkovi dorazily zásilky 

ve stejný okamžik. U některých objednávek však nelze dodržet stejného přepravce z důvodu 

velkoobjemové zásilky jednoho druhu zboží, záštity přepravy partnera a ušetření finančních 

prostředků. Firma se snaží expedovat kombinované objednávky v jeden den, anebo nastavit 

přepravcům data doručení na stejný den. 

4.3 VLASTNÍ PROVEDENÍ ANALÝZY METODOU FMEA 

Jednotlivé hrozby jsou rozděleny do hlavních kategorií, a to na hrozby skladu firmy ZvP 

a hrozby plynoucí z dropshippingu při průběhu vyřízení objednávky. Kategorie hrozeb skladu 

firmy ZvP se dále dělí na kvalitativní část, kdy může nastat vrcholová událost nespokojený 

zákazník a část, která se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci (dále jen „BOZP“), 

kde může následkem úrazu zaměstnance anebo poškozením zboží dojít k nevyřízení 

objednávky. Dále v těchto kategoriích jsou rizika rozdělena do sekcí dle možnosti výskytu a 

následně byly hrozby pojmenovány, přiděleny k nim možné důsledky a také možnost prevence. 

Metodika analýzy FMEA a hodnotící stupnice jsou zpracovány v kapitole 1.4.2 diplomové 

práce. 

V hlavní kategorii hrozby na skladu ZvP v kvalitativní části bylo nalezeno celkem 43 

rizik a v části BOZP 38 rizik. V kategorii dropshipping bylo nalezeno celkem 60 rizik. U 

některých podkategorií byla vypozorována shodná rizika v oboru dropshippingu a B2C. Rizika 

B2C prodeje však dopadla s lepším hodnocením oproti stejným rizikům u dropshippingu, 

z důvodu možnosti snadnější prevence v procesech. 

Nejvýznamnější rizika byla vybrána s RPN vyšším nebo rovno 60 a společně s jejich 

ohodnocením jsou vypsána v tabulce níže. Kompletní zpracování je uvedeno v diplomové práci 

jako příloha č. 3 a č. 4. 
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Tabulka 12 Nejvýznamnější hrozby (Zdroj: vlastní zpracování) 

Č. Kategorie 
Označení 

hrozby 
Hrozba Lt Dt Sv RPN 

1 Přepravní firma K37 Poškození zásilky přepravcem 3 5 5 75 

2 Expedice partnera D22 
Nekvalitní zboží, znečištěné 

nebo obsahující vady 
3 5 5 75 

3 Expedice partnera D23 
Nesprávně zabalená nebo 

označená zásilka 
3 5 5 75 

4 Kombinovaná objednávka D3 
Zásilka s dobírkou dorazí 

později 
3 5 5 75 

5 Dodavatelé K17 
Špatná kvalita zboží -> skryté 

vady 
3 5 5 75 

6 Dodavatelé K12 Časová nespolehlivost 3 4 5 60 

7 VZV B37 Jízda s břemenem ve výšce 4 3 5 60 

8 Dodavatelé K15 Chybně vyexpedované zboží 3 4 5 60 

9 Dodavatelé K20 Nekompletní dodání zboží 3 4 5 60 

10 Přepravní firma K36 Ztráta zásilky 3 5 4 60 

Z tabulky vyplývá že nejvýznamnější rizika mají hodnotu RPN 75 a řadí se do skupiny 

velmi významná rizika. Žádné z rizik nedosáhlo vyšší hodnoty RPN a kategorie kritických rizik 

se tak v procesu nevyskytuje. To je dáno také tím, že stanovená největší rizika mají sice nevyšší 

ohodnocení dopadu a míry odhalení, avšak s průměrnou hodnotou pravděpodobnosti nastání.  

4.4 NÁKLADY DOPADŮ A PREVENCE 

Na základě nejvýznamnějších rizik zjištěných předchozí analýzou, byly vyčísleny náklady 

dopadů a náklady na možnou prevenci. V tomto procesu se nedají přesně finančně vyčíslit 

některé dopady.  Například hodnota zboží a následný dopad za ušlý zisk záleží na typu zboží a 

objednávky od zákazníků. Těchto objednávek jsou různé variace, a také nemají konstantní 

hodnotu množství jednotlivých prvků zboží. Nejdůležitějším vodítkem při vyčíslování dopadů 

je prokázání odpovědnosti. Od toho prokázání se potom odvíjí úhrada způsobené škody. 

Náklady dopadů a prevence byly zaznamenány do tabulky č. 13 finančním a teoretickým 

vyčíslením. 
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Tabulka 13 Náklady dopadů a prevence nejvýznamnějších rizik, zdroje: vlastní zpracování a dle (PROFI 
PRÁVNÍK, 2014) 

Č. Hrozba Dopad Náklady dopadů Náklady prevence 

1 
Poškození zásilky 

přepravcem 

Reklamace od 
zákazníka; storno 

objednávky 

Přepravní společnost ručí za zboží 
do výše 50 000, hodnota zásilky nad 
tuto částku je vyčíslením dopadu + 
náklady na zaslání nového zboží; 

ušlý zisk průměrně 15 % z hodnoty 
objednávky 

Zásilky nad 50000 
lze u přepravní 

společnosti pojistit 
za poplatek 15 Kč za 
každých započatých 

10 000 Kč nad 
stanovený limit 

2 
Nekvalitní zboží, 
znečištěné nebo 
obsahující vady 

Reklamace od 
zákazníka, storno 

objednávky 

Náklady na svezení a novou 
přepravu k zákazníkovi dle typu 
zásilky; ušlý zisk průměrně 15 % 

z hodnoty objednávky 

Sepsání smlouvy 
s partnerem, 5 000 

Kč za vytvoření 
smlouvy, audit u 

partnera firmou ZvP, 
2000 Kč za cestovní 

náklady 

3 
Nesprávně zabalená 

nebo označená 
zásilka 

Reklamace od 
zákazníka/přepravní 

společnosti, poškozený 
zásilky, ztráta zásilky, 

storno objednávky 

Při prokázání neviny přepravní 
společnosti je hodnota dopadu pro 

ZvP při poškození nebo ztrátě rovna 
plné výši hodnoty zásilky; náklady 

na přepravu zboží dle typu, ušlý 
zisk průměrně 15 % z hodnoty 

objednávky 

Sepsání smlouvy 
s partnerem, 5 000 

Kč za vytvoření 
smlouvy; audit u 

partnera firmou ZvP, 
2000 Kč za cestovní 

náklady 

4 
Zásilka s dobírkou 

dorazí později 

Odmítnutí zásilky 
s dobírkou + obohacení 
ze strany zákazníka o 
předčasně doručené 

zboží 

Náklady na soudní spor 

Sjednocení zásilek 
pod jednu přepravní 
společnost, možný 
zvýšený náklad na 

přepravu v řádu 
stovek Kč 

5 
Špatná kvalita zboží 

od dodavatele -> 
skryté vady 

Reklamace od 
zákazníka 

Prokázat odpovědnost dodavatele – 
náklady za zboží platí on, jinak 

firma ZvP; 
náklady na svezení a novou 

přepravu k zákazníkovi dle typu 
zásilky; ušlý zisk průměrně 15 % 

z hodnoty objednávky 

Ošetřeno kupní 
smlouvou – bez 

nákladu 

6 
Časová 

nespolehlivost 
dodavatele 

Opoždění dodání zboží, 
storno objednávky 

Ušlý zisk průměrně 15 % z hodnoty 
objednávky 

Sepsání smlouvy 
s dodavatelem, 5 000 

Kč za vytvoření 
smlouvy 

7 
Jízda s břemenem 

ve výšce 

Úraz zaměstnance/ 
smrt; škoda na zboží 
nebo vybavení firmy, 

nevyřízení objednávky 

Vyplácená nemocenská 
zaměstnanci, ušlý zisk průměrně 15 

% z hodnoty objednávky 

300 Kč ročně za 
zřízení pojištění 

odpovědnosti 
zaměstnance 

8 
Chybně 

vyexpedované zboží 
od dodavatele 

Opožděné vyřízení 
objednávek, storno 

objednávek 

Ušlý zisk průměrně 15 % z hodnoty 
objednávky 

Sepsání smlouvy 
s dodavatelem, 5 000 

Kč za vytvoření 
smlouvy 

9 
Nekompletní dodání 

zboží 

Opožděné vyřízení 
objednávek, storno 

objednávek 

Ušlý zisk průměrně 15 % z hodnoty 
objednávky 

Sepsání smlouvy 
s dodavatelem, 5 000 

Kč za vytvoření 
smlouvy 

10 
Ztráta zásilky 

přepravní 
společností 

Opoždění dodání 
zásilky, zrušení 

objednávky 

Náhradu za zboží při prokázání viny 
hradí přepravce, ušlý zisk průměrně 

15 % z hodnoty objednávky 

Pečlivější výběr 
přepravce 
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Přes nemožné přesné vyčíslení dopadů z tabulky vyplývá, že ve většině případů je 

možností prevence sepsání smluv zúčastněných subjektů nebo pojištění. Pro firmu to znamená, 

že nemusí investovat značné finanční prostředky do svých procesů a stačí jí pouze nastavit 

vhodné podmínky pro finanční krytí a stanovení odpovědnosti v případě výskytu negativního 

jevu. 

Do následující tabulky byl zaznamenán výpočet RPN1, jenž značí novou hodnotu 

ukazatele rizik po zavedení navržených opatření. Pro srovnání je uváděno i RPN0, jenž udává 

hodnotu rizika před prevencí. 

Tabulka 14 Výpočet RPN1 po zavedení opatření, zdroj: vlastní zpracování 

Č. Hrozba Prevence RPN0 Lt1 Dt1 Sv1 RPN1 

1 
Poškození zásilky 

přepravcem 
Pojištění zásilky 75 3 5 3 45 

2 
Nekvalitní zboží, znečištěné 

nebo obsahující vady 
Sepsání smlouvy s partnerem, 
audit u partnera firmou ZvP 

75 2 5 4 40 

3 
Nesprávně zabalená nebo 

označená zásilka 
Sepsání smlouvy s partnerem, 
audit u partnera firmou ZvP 

75 2 5 3 30 

4 
Zásilka s dobírkou dorazí 

později 
Sjednocení zásilek pod jednu 

přepravní společnost 
75 3 5 2 30 

5 
Špatná kvalita zboží -> 

skryté vady 
Sepsání smlouvy s dodavatelem, 

namátková kontrola zboží 
75 3 5 4 60 

6 Časová nespolehlivost Sepsání smlouvy s dodavatelem 60 3 4 3 36 

7 Jízda s břemenem ve výšce 
Proškolení, kontrola vedení, 

sankce, pojištění zaměstnance 
60 2 3 5 30 

8 Chybně vyexpedované zboží Sepsání smlouvy s dodavatelem 60 3 4 4 48 

9 Nekompletní dodání zboží Sepsání smlouvy s dodavatelem 60 3 4 4 48 

10 Ztráta zásilky 
Smluvní sankce, výběr 
vhodnějšího přepravce 

60 2 5 4 40 

Z tabulky vyplývá, že po implementaci navržených opatření by došlo ke snížení 

výsledného RPN zkoumaných rizik a většina by spadala do kategorie hodnocení střední, které 

je pro společnost přijatelným. U hrozby č. 5 sice došlo ke snížení, avšak pořád spadá do 

kategorie významných rizik a společnost by měla být při výběru svých dodavatelů obezřetná.  

4.5 ZÁVĚR ANALÝZY 

Z provedené analýzy procesu, identifikovaných a ohodnocených rizik vyplynulo, že 

nejvýznamnější hrozby pro firmu vyplývají ze způsobu jejího obchodního modelu, tedy že je 

závislá na službách a zboží od externích firem.  

Proces vyřízení objednávky na skladu firmy ZvP má své hrozby, ale hodnocení není tak 

závažné z důvodu možnosti fyzického dohledu majitele firmy nad celým procesem, a 

proškolením zaměstnanců ohledně úkonů v procesu. Analýza prokázala, že jediným 
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významným rizikem ve skladu je jízda s břemenem ve výšce, kde mohou být následkem 

v lepším případě materiálová škoda nebo úraz a v nejhorším i úmrtí osoby. Manipulanti s VZV 

jsou řádně poučeni a proškoleni, avšak tento zlozvyk, urychlující jim úkony v procesech, se 

stále majiteli nedaří odbourat.  

Rizika stanovená zapříčiněním dodavatele patří bohužel k podnikání. Absence 

fyzického dohledu v expedici dodavatele omezuje reakční dobu až po kontrolu příchozího zboží 

a při nepříznivém stavu zboží nebo opoždění naskladnění může docházet ke stornování 

objednávek. Nicméně, firma se po dobu své existence snažila vyselektovat dodavatele tak, aby 

nedocházelo opakovaně k problémům. Navíc kontaktováním zákazníka, omluvou a 

vysvětlením mu celé situace může úspěšné vyřízení objednávky zachránit. Pro lepší ochranu 

sebe a svých zákazníků by si firma měla ujednat se svými dodavateli závazné smluvní 

podmínky. 

Ohledně dropshoppingových partnerů platí při absenci fyzického dohledu totéž, co u 

dodavatelů. Největšími hrozbami, jaké mohou nastat, jsou doručení zboží zákazníkovi 

v nesprávně kvalitě a nesprávně zabalená zásilka, kde může dojít ke ztrátě zásilky, nebo 

k jejímu poškození. Zákazníkovi tak přijde poškozené zboží, a nastává proces reklamace a 

pochopitelné stížnosti zákazníka. Zjištění příčiny a reklamace stojí firmu značné časové úsilí a 

může být i velmi nákladné. Možnost ošetření těchto nepříjemností se jeví v sepsání smluvních 

podmínek s partnery a s fyzickou firemní kontrolou partnerů. 

Na trhu v ČR je pouze omezené množství přepravních společností a akceptování rizik 

spojených s přepravou zboží ke zákazníkovi je pro firmu v tuto chvíli nutností. Rizika vlivem 

přepravní společnosti se firmě nepodaří odbourat, může je jen zmírnit pomocí výběru 

spolehlivějšího přepravce.  
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5 NÁVRHOVÁ ČÁST 

Pomocí analytické části nebyly zjištěny velká pochybení v procesu vyřízení 

objednávky, na skladě firmy se vyskytuje pouze jedno významné riziko. Naopak analýza 

ukázala, že více problémů s vyřízením objednávky a spokojeným zákazníkem může nastat u 

dropshippingu. 

Firma v současné době má rozdělanou výstavbu nového skladu ve svém sídle. Účel 

tohoto skladu ještě není zcela určen. Zamýšlí se buď plné využívání tohoto skladu k B2C 

prodeji, anebo pronájem skladu jiné firmě. Úkolem této části bude zjistit, za pomoci které 

alternativy by firma našla lepší zhodnocení pro tento investiční záměr. 

Návrhová část této diplomové práce konkrétně spočívá v tom, že pro B2C prodej firmy 

ZvP byly vybrány specifické kategorie produktů, které by mohly být naskladněny od výrobců 

do nového skladu ZvP, a obešel by se tak zprostředkovatel – dropshippingový partner. Tím by 

se mohla omezit i rizika v procesu vyřízení objednávky, a navíc na zboží přímo od výrobce by 

firma mohla mít větší marže. Výrobci byli vyhledáni a kontaktováni. 

5.1 VÝČET VÝROBKŮ ZMĚNY PŘECHODU K B2C PRODEJI  

S chystanou změnou se konkrétně bude jednat o tyto kategorie: neviditelný obrubník, 

rákosové rohože, kompostéry, fóliovníky, houpací sítě a plastové palisády. Kategorie byly 

vybrány vzhledem k tomu, že firma má zkušenosti s prodejem toho typu zboží; jedná se o zboží, 

kde se dá dosáhnout relativně přijatelné marže; výrobci se nachází v přijatelně dostupné oblasti 

na přepravu; od partnerů s některými kategoriemi vznikali potíže s pozdními dodávkami zboží 

a kvalita zboží mnohdy nebyla vyhovující. Navíc se muselo přihlédnout i ke kapacitě nového 

skladu, která skýtá cca 100 paletových míst. Zamýšlených produktů, u kterých by byl vyhledán 

a kontaktován výrobce bylo více, avšak po posledních událostech se clem, kdy došlo 

k přehodnocování kategorie celních sazeb na popud ministra financí, se firma omezila jen na 

výrobce v Evropské unii.   

První změnu tvoří kategorie neviditelných obrubníků a jedná se konkrétně o typ 

Ekoboard, jehož prodej se zajišťoval pomocí českého dropshippingového partnera NAKA – 

inter s.r.o. Byl vyhledán nový dodavatel, a to polský výrobce neviditelných obrubníků 

DecostarS.C.. Tento výrobce byl kontaktován, po zaslání velkoobchodního ceníku a smluvních 

podmínek firma ZvP zvažuje nabídku spolupráce. Navrhovaná změna se bude týkat čtyř 

produktů s označením neviditelný obrubník 45, 60, 80 a 100.  
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Obrázek 15 Neviditelný obrubník, zdroj: (ZvP, 2017) 

Další vybranou kategorií jsou kompostéry, a to konkrétně pouze jeden produkt s názvem 

kompostér silo S 900. Tento výrobek byl prodáván pomocí české pobočky slovenského partnera 

JRK Waste Management s.r.o. Nově vyhledaný a kontaktovaný český výrobce JELINEK-

TRADING spol. s.r.o. souhlasil se spoluprací a byly zaslány potřebné informace pro začátek 

odběru produktu.  

 

Obrázek 16 Kompostér silo S900, zdroj: (ZvP, 2017) 

U třetí kategorie rákosové rohože je prodej zprostředkováván pomocí českého partnera 

Axintrading s.r.o.. Tento partner danou kategorií výrobků dováží z Asie a kvalita produktů 

nebyla vždy ideální. Navíc byly problémy s pozdním vyřizováním objednávek právě díky 

dovozu z Asie. Proto byl vyhledán a kontaktován maďarský výrobce Tempo Kft, se kterým 

byla domluvena spolupráce a zaslány příslušné podklady. Změna se bude týkat rákosových 

rohoží o výškách 1,0m; 1,2m; 1,4m; 1,6m; 1,8m a 2,0 m o délce 6m.   
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Obrázek 17 Rákosové rohože, zdroj: (ZvP, 2017) 

Čtvrtou kategorii tvoří fóliovníky od partnera Ivo Tomečka. Jedná se o velmi kvalitní 

produkty a v této kategorii existuje mnoho alternativních výrobců, avšak ne tak kvalitních. 

Proto byl vyhledán původní výrobce ZakładTworzywSztucznych LEMAR. Tento 

podnikatelský subjekt však tuto spolupráci odmítl z toho důvodu, že výhradní zastoupení pro 

Českou i Slovenskou republiku má již výše zmiňovaný partner pan Ivo Tomeček. Firma ZvP 

uzavřela dohodu s panem Tomečkem na odebírání zboží do skladu se slevou 5 % 

z velkoobchodní ceny. Pro diplomovou práci se bude jednat o fóliovníky Lemar s označením 

B2, B3, B4, B5, B6, A3, A4, a A6.  

 

Obrázek 18 Fóliovník Lemar, zdroj: (ZvP, 2017) 

Pátou kategorií tvoří houpací sítě a závěsná houpací křesla od partnera Jany 

Pospíšilové. Na trhu se nachází mnoho alternativních výrobců podobných sítí, avšak ty 

nedosahují firmou požadované kvality. Bylo zjištěno, že současný partner má od brazilského 

výrobce Amazonas výhradní zastoupení pro náš stát a ZvP se podařilo domluvit s paní 

Pospíšilovou při odběru na sklad desetiprocentní slevu z velkoobchodních cen. Kvůli velké 

rozmanitosti prodávaných sítí a křesel nelze stanovit jen výčet výrobků, které budou brány na 
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sklad. Proto se vezmou v potaz historická data firmy o prodejích čtyřiceti nejprodávanějších 

produktů, které budou rozděleny do příslušných kategorií podle účelu a ceny.  

 

Obrázek 19 Houpací síť, zdroj: (ZvP, 2017) 

Poslední kategorii tvoří plastové palisády od partnera Jany Michnové. Byl nalezen a 

kontaktován polský výrobce PROSPERPLAST s.r.o., který souhlasil se spoluprací a zaslal 

příslušné podklady. Jedná se o produkty zahradní palisáda IPAL5, IPAL6 a IPAL 7.  

 

Obrázek 20 Zahradní palisáda IPAL, zdroj: (ZvP, 2017) 

5.2 HISTORICKÁ DATA 

Informační systém firmy na základě vyřízených objednávek eviduje u každého 

produktu přesný počet prodaných kusů za určité období. Firma tento nástroj používá pro 

predikování možných budoucích prodejů plynoucích z historických dat. Do systému pro 

vyhledání se zadává identifikační číslo produktu a doba v týdnech, po kterou má být zobrazen 

prodej. Po vyhodnocení je zobrazen graf s požadovanými týdny, počet kusů produktů 

prodaných v daný týden, sumarizace objednávek a zboží v požadovaném časovém úseku. 

Do diplomové práce byly brány v potaz historická data pouze za 52 týdnů, tedy rok 

2016.  Data z let předešlých nebyly brány v úvahu, poněvadž některé produkty firma prodává 

právě rok, či méně. Je nutné mít na zřeteli, že se jedná o relativně mladou firmu, která každý 

rok zaznamenává skokový nárůst v prodeji těchto produktů, čímž by průměrování z více 
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uplynulých let nebylo odpovídající pro plánovaný budoucí prodej. Nasbíraná data byla 

zaznamenána do tabulek a použita k výpočtům v následující kapitole. 

 

Graf 3 Sběr historických dat, zdroj: vlastní pracování dle informačního systému ZvP 

5.3 NOVÉ NÁKUPNÍ CENY VÝROBKŮ 

Po kontaktování výrobců byly obdrženy velkoobchodní ceníky, ceníky pouze na 

poptávané zboží nebo slevy poskytnuté ze stávajících velkoobchodních cen. Tyto ceny byly 

spolu s původními cenami a cenami za prodej zboží zaznamenány do tabulek – viz. níže. Dále 

na základě historických dat firmy o prodeji zboží byly do tabulek zaznamenány počty 

prodaných kusů za minulý rok. Z těchto dat byl u jednotlivých výrobků vypočítán hrubý 

výdělek pro B2C i dropshippinogový prodej (dále jen „DP“) a vytvořena sumace výdělků pro 

tyto položky. V tabulce níže je uvedeno zhodnocení pro kategorii neviditelných obrubníků. 

Další výpočty produktů jsou uvedeny v příloze č. 5.   

Tabulka 15 Ceny u neviditelných obrubníků, zdroj: vlastní zpracování 

Produkt 
Nová nákupní 

cena bez 
DPH [Kč] 

Stávající 
nákupní cena 
bez DPH [Kč] 

Prodejní 
cena bez 

DPH [Kč] 

Prodej 
[ks] 

Hrubý 
výdělek 

[Kč] 

Výdělek 

při DP 
[Kč] 

Obrubník 45 40,55 47,3 49,6 2897 26180 6543 

Obrubník 60 41 50,5 58,7 5180 91570 27941 

Obrubník 80 51 54,9 63,6 3925 49598 34255 

Obrubník 100 53,61 66,3 76,9 2710 63006 28650 

 ∑       14712 230354 97428 
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Pro kategorii neviditelné obrubníky byl spočítán prognózovaný zisk pro B2C prodej 

230 354,- Kč za prodej 14 712 ks a tyto výsledky budou využity ke konečnému stanovení 

rozdílu mezi B2C a DP prodejem za sledované výrobky. 

5.4 DOPRAVA VÝROBKŮ 

Při kontaktování výrobců byly zjištěny i adresy míst pro nakládku produktů, počet 

kilometrů, způsob dopravy a na základě historických dat firmy i potencionální počet kusů 

daných produktů a jejich rozložení na paletách. Na základě těchto údajů bylo potom 

kontaktováno 10 přepravních společností v regionu, z nichž mělo zájem o přepravu 5 firem. 

Tyto firmy zaslaly ceníky na poptávané přepravy a byl vybrán pro realizaci přepravce ČSAD 

Uherské Hradiště a.s., jenž nabídl nejnižší cenu, velký vozový park, dobré jméno a spolehlivost.  

Údaje byly poté zaznamenány do tabulky a budou sloužit k výpočtům hrubého zisku na 

navážených produktech. Ohledně realizace přepravy houpacích sítí, vzhledem k menší 

vzdálenosti skladů, by bylo zvoleno pro 2 závozy ročně zapůjčení dodávky od pana Pavla 

Štěpančíka (OSVČ) za částku 500 Kč za jeden svoz.  

Tabulka 16 Cena přepravy za produkty, zdroj: vlastní zpracování 

Zboží Název výrobce Sídlo 
Počet 
km 

Cena 
dopravy 

[Kč] 

Počet 
palet 

Rohože Tempo-kft.hu 311, Tápiószentmárton 346 6200 12 

Palisády Prosper plast 
ul. Wilkowska 968, 43-378 

Rybarzowice 
196 3600 2 

Kompostéry Jelinektrading 
Jesenická 146, 793 26 Vrbno pod 

Pradědem 
149 2700 7 

Fóliovníky tunelefoliowe.pl 
35-206 Rzeszow. Spol. Gen. 

L.Okulickiego 16 
463 4200 4 

Obrubníky Decostar S.C. Lotnicza 2, 51-180 Szymanów, Polsko 299 12000 34 
Houpací sítě 

a křesla 
Houpací sítě Pekařská 870, 686 04 Kunovice 16 2 x 500 - 

Z tabulky vyplývá, že u přepravních společností při stanovení ceny nezáleží ani tak na 

vzdálenosti, ale hlavně na objemu převáženého zboží. Proto plný kamion naložený paletami 

s neviditelnými obrubníky je nejdražší položkou v tabulce i přes jeho průměrnou vzdálenost. 

V rámci ostatních přeprav se počítá s využitím nabídky kombinované přepravy, kdy dopravce 

převáží v jednom nákladním automobilu zboží pro více zákazníků. 

5.5 POROVNÁNÍ ZISKŮ Z DSP A B2C PRODEJE 

Do tabulky č. 17 byly zaznamenány hrubé výdělky za B2C prodej sledovaných 

produktů. Od nich byly odečteny náklady na jejich přepravu. Byl učiněn rozdíl mezi ziskem 

z B2C prodeje očištěného o náklady za přepravu a výdělkem z dropshippingu za tyto 
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produkty. Od tohoto rozdílu byly odečteny režijní náklady (obalový materiál, elektřina) a 

zvýšení mzdy pro stávajícího skladníka, čímž vznikne čistý rozdíl mezi B2C a DP prodejem. 

Náklady na mzdu skladníka jsou vypočítány vynásobením přidaných 4 pracovních hodin 

denně, průměrným počtem pracovních dní v měsíci, finančním ohodnocením na hodinu, 

počtem měsíců a koeficientem pro převedení na super hrubou mzdu. V poslední řadě byly 

odečteny od hrubého zisku z B2C prodeje tytéž náklady popsané výše. Tím byl spočítán čistý 

zisk z B2C prodeje daných výrobků. 

Tabulka 17 Porovnání zisků z DP a B2C prodeje, zdroj: vlastní zpracování 

 Neviditelné 
obrubníky 

Kompostér 
S900 

Rohože Fóliovníky 
Sítě a 
křesla  

Palisády Celkem 

Hrubý výdělek B2C prodej 230354 23509 157169 76313 110659 24749 622754 

Náklady na přepravu 12000 2700 6200 4200 1000 3600 29700 

Zisk za B2C prodej 218354 20809 150969 72113 109659 21149 593054 

Výdělek za DSP 97428 11179 69306 59388 68437 14151 319889 

Rozdíl mezi B2C a DSP  120925 9630 81663 12725 41223 6998 273165 

Režijní náklady na B2C prodej (obalový materiál 25 000 Kč + navýšení elektřiny 12 000 Kč) -37000 

Plat skladníka -112090 

Čistý rozdíl mezi B2C a DP 124075 

Čistý zisk z B2C prodeje daných výrobků 473664 

Z tabulky vyplývá, že čistý zisk z B2C prodeje sledovaných výrobků by činil 473 664 

Kč a rozdíl mezi B2C a DP prodeji za tyto výrobky a časové období je 124 075 Kč. Tyto údaje 

budou dále sloužit ke zpracování zhodnocení investice firmy do skladového prostoru.  

5.6 HROZBY SPOJENÉ S PŘECHODEM NA B2C PRODEJ A JEJICH 

ANALÝZA METODOU FMEA 

Cílem bylo naleznout a zhodnotit potenciální hrozby spojené s naskladňováním zboží 

od výrobců na základě získaných informací z kapitol návrhové části. Jako vrcholová událost 

byla zvolena hrozba nenaskladnění či opožděného naskladnění zboží. Mezi nenaskladnění 

zboží je počítána i taková situace, kdy zboží nemá potřebnou kvalitu. Pro firmu jako by nebylo 

naskladněno. 

Proces nakládky zboží a přepravy nebyl důkladně zmapován, z toho důvodu, že se 

doposud proces nerealizoval. Vykládka zboží na skladu firmy ZvP je běžnou součástí denního 

chodu. U vykládky byl přítomen stejný pozorovatel a zpracovatel jako v kapitole č. 4.2. Pro 

analýzu bylo vycházeno z rozhovoru se zaměstnancem zvolené dopravní firmy panem 
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Radkem Chupíkem starším, který působil v oboru kamionové dopravy přes 20 let jako řidič 

kamionu. Dále zpracovatel vycházel ze zkušeností získaných při zaměstnání ve velké firmě 

MANN+HUMMEL Innenraumfilter (CZ) s.r.o., kde působil na pozici skladníka v roce 2014 a 

měl možnost spolupráce s dopravní společností Jan Beer – Autodoprava JMB Horní Slavkov. 

Okrajové podmínky 

Jedná se o zboží pro vybavení zahrady, které bude naváženo od výrobců viz. kapitola 

5.1 . Toto zboží bude přepravováno dopravní společností ČSAD Uherské Hradiště a.s. a pro 

transport bude použito kamionové dopravy. Firma má sjednáno pojištění přepravy. Vozový 

park společnosti má široké spektrum strojů, co se týče značek, ložné plochy a maximální možné 

zátěže. S navrhovanou změnou bude jistě využito z vozového parku přepravce kamion klasický 

-  plachtový návěs s bočnicemi o počtu možnosti naložení 34 europalet a maximální váze 

nákladu 25 tun. Naskladňování zboží u výrobce bude provádět přepravní společnost, která by 

měla mít v povinné výbavě paletový vozík. Vyskladňování zboží na skladě ZvP bude 

prováděno zaměstnanci firmy za asistence řidiče/čů dopravce.  

Vlastní řešení 

Jednotlivé hrozby byly pojmenovány a rozděleny do 4 kategorií možnosti vzniku 

poruchy. Poté byly stanoveny dopady a příslušné ohodnocení těchto hrozeb. Bylo 

identifikováno celkem 30 rizik souvisejících s touto změnou a navržena k nim možná prevence. 

Nejvýznamnější rizika byla vybrána s RPN vyšším nebo rovno 60 a společně s jejich 

ohodnocením jsou vypsána v tabulce níže. Kompletní zpracování je uvedeno v diplomové práci 

jako příloha č. 6. 

Tabulka 18 Nejvýznamnější rizika navrhované změny, zdroj: vlastní zpracování 

Č. Kategorie 
Označení 

hrozby 
Hrozba Lt Dt Sv RPN 

1 Výrobce P19 Špatná kvalita zboží 3 5 5 75 

2 Dopravní společnost P2 Poškození od jiného zboží 3 5 4 60 

Na základě hrozeb z předchozí tabulky byly vyčísleny náklady dopadů a náklady na 

možnou prevenci. V tomto procesu se nedají přesně finančně vyčíslit některé dopady.  Např. 

hodnota zboží a následný dopad za ušlý zisk záleží na typu zboží a objednávky od zákazníků. 

Objednávky skýtají rozličné varianty, a také nemají konstantní hodnotu množství jednotlivých 

prvků zboží. Nejdůležitějším vodítkem při vyčíslování dopadů je prokázání odpovědnosti. Od 

toho prokázání se potom odvíjí úhrada způsobené škody. Náklady dopadů a prevence byly 

zaznamenány do tabulky níže finančním a teoretickým vyčíslením. 
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Tabulka 19 Náklady dopadů a prevence nejvýznamnějších rizik, zdroj: vlastní zpracování a (PROFI PRÁVNÍK, 
2016) 

Č. Hrozba Dopad Náklady dopadů Náklady prevence 

1 
Špatná kvalita 

zboží 

Nenaskladnění zboží; 
reklamace od zákazníka; 

storno objednávek; reklamace 
směrem k výrobci, možné 
existenční problémy firmy 

Prokázání viny výrobce, 
jestli ne, pak úhrada 

firmou v řádech statisíců; 
ušlý zisk průměrně 25 % 

z hodnoty objednávky 

Ošetřeno kupní 
smlouvou, audit u 

výrobce firmou ZvP, 
5000 Kč za cestovní 

náklady, pojištění 
nákupu 

2 
Poškození od 
jiného zboží 
při přepravě 

Nenaskladnění zboží; 
reklamace směrem k přepravní 

společnosti, storno 
objednávek, 

Přepravní firma má 
jednáno pojištěné 

nákladu; 
ušlý zisk průměrně 25 % 

z hodnoty objednávky 

Sepsání smlouvy, 5 000 
Kč za vytvoření 
smlouvy; audit u 

přepravce firmou ZvP, 
200 Kč za cestovní 

náklady 

Z provedené analýzy procesu naskladňování od výrobce vyplynulo, že se 

nejvýznamnější rizika a jejich dopady příliš neliší od každodenního zásobování od dodavatelů 

na sklad firmy. Ale v tomto procesu může být hodnota přepravovaného zboží vyšší a reakční 

doba na závoz nového zboží je podstatně delší. 

Do následující tabulky byl zaznamenán výpočet RPN1, jenž značí novou hodnotu 

ukazatele vybraných rizik po zavedení navržených opatření. Pro srovnání je uváděno i RPN0, 

jenž udává hodnotu rizika před prevencí. 

Tabulka 20 Výpočet RPN1 po zavedení opatření, zdroj: vlastní zpracování 

Č. Hrozba Prevence RPN0 Lt1 Dt1 Sv1 RPN1 

1 
Špatná kvalita 

zboží 
Sepsání smlouvy, audit u 

výrobce firmou ZvP 
75 2 5 4 40 

2 
Poškození od 
jiného zboží 

Sepsání smlouvy, audit u 
přepravce firmou ZvP 

60 3 5 3 45 

Z tabulky vyplývá, že po zavedení navržených opatření by došlo ke snížení výsledného 

RPN zkoumaných rizik a spadaly by tak do kategorie hodnocení střední, které je pro společnost 

přijatelným. 

5.7 NÁKLADY NA STAVBU HALY 

Projekční záměr haly byl stanoven požadavkem na plochu 250 m2 a 100 paletových 

míst. Firma hledala vhodné konstrukční a cenové stanovisko pro novou halu, kterou by 

postavila na svém pozemku v sídle firmy. Požadavky byly na co možná nejméně náročnou 

výstavbu, dostatečnou skladovací plochu, odolnost proti klimatickým zatížením a cenová 

přijatelnost. Z těchto požadavků nakonec vyplynulo, že nejvhodnější řešení bude montovaná 

hala s ocelovou konstrukci pokrytá pogumovanou plachtou. Firma si vybrala jako dodavatele 
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společnost Balkony s.r.o., která tyto části dodala. Základní schémata haly jsou v diplomové 

práci uvedena jako příloha č. 7. 

Kvůli požadavku firmy na podlahu haly ohledně hladkého pojezdu paletovými a 

vysokozdvižnými vozíky, byla vyprojektována betonová dlažba s vysokou únosností bez 

zkosení dlaždic s minimálními spárami. Tato varianta se pro danou podmínku jevila nejlevnější. 

Před halou musely být zřízeny panely pro napojení na stávající místní komunikaci. Výstavba 

haly byla zahájena 31.3. 2017.  

Proces výstavby haly je realizován svépomocí a pomocí strojů ve vlastnictví firmy, 

nevznikají tak žádné další náklady za mzdy na výstavbu a montáž haly. Jedinými výjimkami 

jsou zapůjčení jeřábu s obsluhou od firmy 3 V&H, s.r.o., který musel být objednán pro položení 

panelů, elektroinstalační práce od firmy Zdeněk Měsíček a výkopové práce od firmy Jiří Šidlo 

z Uherského Brodu. Práce na hale probíhají pouze o víkendech a v menším počtu pracovníků. 

K datu 8.5. 2017 byla hala zkompletována a další práce budou probíhat na přichystání haly do 

provozu dle účelu jejího konečného využití. Majitel firmy neplánuje další investice spojené 

s halou. 

Celkové a dílčí náklady na výstavbu haly jsou uvedené v tabulce č. 21 a jsou 

zaokrouhleny na celé tisíce Kč. Stavba haly byla financována z vlastního kapitálu firmy a na 

samotnou halu bude uplatněn rovnoměrný odpis po dobu 10 let, ostatní položky byly 

fakturovány po menších částkách do 40 tisíc, takže se jedná o okamžitý odpis. Účetní doba 

životnosti haly je 10 let. 

Tabulka 21 Náklady na stavbu haly, zdroj: vlastní zpracování 

Náklady na halu: Dodavatel 
Cena bez 
DPH [Kč] 

Hala – ocel. konstrukce + plachta Balkony s.r.o. 120000 
Výkopové práce Šidlo Jiří  10000 
Netkaná geotextílie 300 m2 Juta a.s. 6000 
Lože + základy:   61000 
Kamenivo frakce 0,63 a 0,32 Kamenolom Žlutava s.r.o. 35 000 
Kamenivo drcené podsypové Kamenolom Žlutavas.r.o 20 000 
Cement, štěrk, ocelové armatury, 
betonové tvárnice 

Zdeněk Bršlica - Brenko 
stavebniny 

6 000 

Betonová Dlažba 300m2, dlaždice 30x30x8 
cm 

AZBETON s.r.o. 70000 

Vrata Černík s.r.o. 40000 
Betonové Panely - 70 m2 PrefaBrno a.s. 37 000 
Dovoz panelů  zajišťovala Prefa 10 000 
Pronájem jeřábu 3V & H, s.r.o. 3 000 
Osvětlení Zdeněk Měsíček, Míkovice 10000 
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Požární povolení  4000 
Stavební povolení + územní rozhodnutí Stavební úřad Bílovice 20000 
Geodet Vladimír Janča, Prakšice 6000 
Celkem  397 000 

Celkové náklady na kompletní výstavbu haly činí částku 397 000 Kč, což je částka 

adekvátní za výsledný produkt. Na obrázcích níže jsou zobrazeny některé pasáže z výstavby 

haly a zkompletovaná hala firmy k datu 8.5. 2017. 

 

 

Obrázek 22 Zkompletovaná hala firmy ZvP k datu 8.5. 2017, zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 21 Realizace výstavy skladu firmy ZvP, zdroj: vlastní zpracování 
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5.8 VARIANTA PRONÁJMU HALY 

Společnost ZvP prozatím nemá určený jasný způsob využití haly s možností 100 

paletových míst a omezenou možností skladování při regálovém systému. Majitel přemýšlí o 

použití haly k B2C prodeji, anebo bude tato výstavba považována jako investice, kdy by 

sloužila k pronájmu jiné společnosti. O tento druh pronájmu projevil zájem současný 

dropshippingový partner společnost JRK Waste Management s.r.o., který by halu využil pro 

skladování a expedici jejich zboží. Navrhovaná částka firmou JRK za měsíční pronájem činí 

6 000 Kč. Představa majitele ZvP o měsíční částce za pronájem byla vyšší. Absolvoval se svým 

obchodním zástupcem tři prohlídky rozměrově stejně velkých hal v okolí sídla firmy, kde 

částky za pronájem činily 8 000 Kč, 8 500 Kč a 10 000 Kč měsíčně. Tyto haly se nacházely 

v daleko příznivějších městských nebo příměstských lokacích a hala za částku 10 tisíc korun 

navíc byla rozměrově o 30 m2 větší než hala ZvP a měla možnost plného využití skladování do 

výšky. Po těchto prohlídkách se nabízená částka firmou JRK jevila jako adekvátní. Navíc 

s pronájmem skladu pro firmu nevznikají žádná rizika v procesech vyřizování objednávek.  

5.9 ZHODNOCENÍ INVESTICE 

Celkové náklady na výstavbu haly jsou 397 000 Kč.  Firma by podle vypočítané 

prognózy prodeje sledovaných produktů zaplatila investici na halu za 10 měsíců, poněvadž 

výdělek za B2C prodej tvoří částku 473 664 Kč. Co se týče srovnání DP a B2C prodeje, tak by 

si firma mohla vydělat o téměř 124 075 Kč více, a to pouze na produktech, které jsou předmětem 

zkoumání diplomové práce. Kdybychom hypoteticky brali v úvahu pouze tento rozdíl výsledků, 

tak v tom případě by se hala splatila za 3,2 let.  

Expedice sledovaných produktů z vlastního skladu přináší po finanční stránce i další 

výhody a potenciál pro firmu. Přepravní společnosti by na základě zvýšeného objemu expedice 

mohly nabídnout lepší ceníky za přepravu. Možnost menší nákupní ceny dává prostor pro 

snížení ceny pro konečného spotřebitele, čímž by se objem prodeje mohl zvýšit. Ve skladu by 

byla možnost osobního odběru těchto nových produktů, což by vedlo k dalšímu zvýšení objemu 

prodeje a k možnosti uzavření nových partnerských dohod o odběru např. s firmami 

realizujícími zahradní činnost v blízkém okolí.  

Nevýhodami oproti dropshippingu jsou po finanční stránce zvýšené režijní náklady a 

zvýšené náklady na zaměstnance. Při zavedení osobního odběru by byla nutnost firmou pořídit 

a zavést systém elektronické evidence tržeb. Pořizovací náklad například u společnosti O2 

Czech Republic a.s. by vyšel firmu zhruba na 4 995 Kč a měsíční náklady by činily 250 Kč. Je 
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nutno také brát v úvahu náklady na zabezpečení skladu, jeho pojištění a pojišťování 

skladovaného materiálu. Dle nabídky od firmy GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. by roční 

poplatek za pojištění skladu a skladovaného zboží do výše plnění 3 miliony Kč vycházel na 

14 500 Kč.  

Při rozhodnutí majitele ZvP sklad pronajímat za částku nabídnutou společností JRK tedy 

6 000 Kč měsíčně, by mohl roční výdělek činit 72 000 Kč. Investovaná částka do haly 397 000 

Kč by se tímto způsobem společnosti vrátila za 5,5 let. Rizika spojená s pronajímáním haly vůči 

procesům vyřizování objednávek nebyla nalezena žádná. Další náklady spojené s touto 

variantou by mohly být na sepsání smlouvy o pronájmu právním zástupcem, náklady na údržbu 

a opravy, jimiž by se musel provozovatel haly zavázat ve smlouvě o pronájmu. Dále dle nabídky 

od firmy Česká podnikatelská pojišťovna a.s. by roční poplatek za pojištění samotného skladu 

proti živelným pohromám vycházel na 741 Kč do výše plnění hodnoty haly. 

Finanční srovnání mezi pronájmem a provozováním skladu za účelem B2C prodeje 

vyšel jednoznačně ve prospěch B2C prodeje, kde by se investice zhodnotila za 10 měsíců 

čistým prodejem zbožím, anebo za 3,2 let v teoretickém srovnání B2C a DP prodeje. Oproti 

tomu při pronájmu by se doba investice zhodnocení protáhla na 5,5 let. Avšak u uvedených 

kalkulací prodaných kusů zkoumaných výrobků se jedná pouze o odhad na základě prodeje 

z minulých let. Tento odhad může být ve výsledku od reality vzdálen a uvedené zhodnocení 

investice může být nižší, ba dokonce i než zhodnocený pronájem. I přes tyto závěry je 

doporučeno majiteli společnosti využívání skladu k B2C prodeji a ne k pronájmu.  
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6 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zpracování analýzy rizik vybraného procesu 

vyřízení objednávky pro obchodní modely společnosti a stanovení možných opatření k jejich 

snižování nebo eliminaci. 

V teoretické části byly zpracovány základní pojmy související s tématem práce a jejich 

problematika. Tyto informace byly následně použity v analytické části, kde se zkoumal 

současný stav společnosti a její tržní postavení. Po provedení a zhodnocení tohoto výzkumu 

byly zmapovány výše zmíněné procesy. Prostřednictvím metod analýzy byla rizika 

identifikována a vyhodnocena. Následně k nim byly vytvořeny možnosti prevence, také 

finanční vyčíslení jejich implementace i možných dopadů.  

Návrhová část práce byla zaměřena na obchodní modely společnosti. Změna se přímo 

týkala přechodu u některých produktů od dropshippingového prodeje na B2C model. Byli 

kontaktováni a nalezeni noví dodavatelé a finančně vyčíslen potencionální rozdíl mezi modely. 

Čistý výdělek pro B2C prodej za sledované množství činí 473 664 Kč za rok a rozdíl mezi B2C 

a dropshippingovým prodejem byl vypočten na 124 075 Kč ve prospěch B2C. 

 K této navrhované změně se vážou rizika s naskladňováním produktů, která byla 

identifikována, ohodnocena, určena možnost prevence a finančně vyčíslena ve smyslu jejich 

dopadů a zavedení prevence. Další část návrhové práce se zabývala využitím předchozí změny 

pro zhodnocení investice společnosti do skladovacího prostoru, jenž činila částku 397 000 Kč. 

Tato suma by mohla být navrhovanou změnou z čistého B2C prodeje zhodnocena za 10 měsíců 

a kdybychom hypoteticky brali v úvahu rozdíl mezi B2C a dropshippingovým prodejem za rok, 

tak za dobu 3,2 let by se investice vrátila. Alternativou pro využití skladu byl i pronájem, který 

by pro firmu znamenal roční výdělek 72 000 Kč a sklad by mohl být zhodnocen za 5,5 let.  

Výsledkem práce je zjištění, že rizik v B2C prodeji existuje více než 

v dropshippingovém modelu a jsou spojena zejména se skladem ve vlastnictví společnosti. 

Navrhovaná změna ještě navýšila počet těchto rizik, avšak při přijetí navržených opatření tato 

rizika mohou být snížena na přijatelnou úroveň pro společnost. Ohledně finančního vyčíslení 

obou modelů vyplynulo, že B2C prodej skýtá pro společnost možnost vyššího výdělku než 

dropshipping, avšak je nutná investice do skladovacích prostor. Tuto investici firma již 

provedla a při rozhodování využití nových skladových prostor vyplynulo z práce, že výnosnější 

zhodnocení investice bude mít firma z B2C prodeje než z pronajímání skladu.  
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Výsledky práce byly předloženy majiteli společnosti, který se návrhovou část rozhodl 

přijat k datu 19. 5. 2017 ve smyslu přechodu u některých výrobků na B2C prodej a následné 

využívání skladu k uplatnění této změny. Implementace doporučených opatření ohledně rizik 

v popsaných procesech a návrhu změny, dle slov majitele, může proběhnout v co nejbližší době.  
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Příloha č. 3-A  - Zhodnocení rizik – sklad firmy ZvP z hlediska kvality (zdroj: vlastní zpracování) 
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kontrola stroje 

12 Malá 
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zabaleno, 

reklamace od 
zákazníka 
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kontrola stroje 
18 Malá 

K24 Tiskárna nefunguje 
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Kontrola zaměstnanců a 

vedení 
6 Minimální 

K30 
Špatně zaskladněné 

zboží 

Poškození zboží, 
záměna zboží, 
reklamace od 

zákazníka 

Výjimečná 2 Náhodná 2 Malý 2 Školení, kontroly vedení 8 Minimální 

K31 Přetížení regálů 
Poškození zboží a 

regálového 
systému 

Nepravděpodobná 1 Náhodná 2 Střední 3 Školení, kontroly vedení 6 Minimální 

K32 
Špatný technický stav 

regálů 

Poškození zboží a 
regálového 

systému 
Nepravděpodobná 1 Náhodná 2 Střední 3 Školení, kontroly vedení 6 Minimální 

K33 Výpadek el. Sítě 
Nevyřízení 
objednávky 

Výjimečná 2 Nemožná 5 Střední 3 Zajistit záložní zdroj 30 Malá 

K34 
Nezaskladněný 

materiál 

Neefektivnost 
práce, chaos na 

pracovišti 
Malá 3 Náhodná 2 Malý 2 Školení, kontroly vedení 12 Malá 

K35 Časová nespolehlivost 

Záporné 
zákaznické 

recenze, storno 
zásilky 

Častá 4 Omezená 4 Střední 3 
Výběr vhodnějšího 

dopravce 
48 Střední 

P
ře

p
. f

ir
m

a 

K36 
Přepravní firma 

nevyzvedne zásilku 

Nevyřízení 
objednávky, 

zákazník 
nespokojen, storno 

objednávky 

Malá 3 Omezená 4 Střední 3 

Výběr vhodnějšího 
dopravce, urgování 

přepravce, naložení další 
den 

36 Střední 
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P
ře

p
ra

vn
í f

ir
m

a 

K37 
Poškození zásilky 

přepravcem 

Reklamace od 
zákazníka, storno 

objednávky 
Malá 3 Nemožná 5 

Velmi 
vážný 

5 
Výběr vhodnějšího 

dopravce 
75 

Velmi 
významná 

K38 Poškození štítků 

Nedoručení zboží 
zákazníkovi, ztráta 

zboží, zvýšení 
náklady, storno 

objednávky 

Nepravděpodobná 1 Nemožná 5 
Velmi 
vážný 

5 Smluvní sankce 25 Malá 

K39 Ztráta faktury 

Záporná 
zákaznická 

reference, zvýšené 
časové úsilí 

Výjimečná 2 Možná 3 Malý 2 
Výběr vhodnějšího 

dopravce, zaslání faktury 
mailem 

12 Malá 

K40 
Nedoručení zásilky 

zákazníkovi 

Záporná 
zákaznická 

reference, storno 
objednávky, 

zvýšení náklady 

Výjimečná 2 Omezená 4 
Velmi 
vážný 

5 
Urgování přepravce o 

doručení, výběr 
vhodnějšího dopravce 

40 Střední 

K41 
Nedodržení 

zákazníkových 
podmínek 

Nepřevzetí 
objednávky, storno 

Malá 3 Omezená 4 Střední 3 
Výběr vhodnějšího 

dopravce, kontaktování 
přepravce 

36 Střední 

K42 
Nekontaktování 

zákazníka o doručení 

Nepřevzetí 
objednávky, storno 

objednávky 
Malá 3 Možná 3 Malý 2 

Smluvní sankce, zasílání 
track and trace 

zákazníkovi, výběr 
spolehlivějšího 

přepravce 

18 Malá 

K36 Ztráta zásilky 
Zrušení 

objednávky, nárůst 
nákladů 

Výjimečná 2 Nemožná 5 
Velmi 
vážný 

5 
Smluvní sankce, zvolení 

jiného přepravce 
50 Střední 

K43 
Hrubé chování řidičů k 

zákazníkům 

Záporná recenze, 
odrazení zákazníka 
od dalšího nákupu 

Výjimečná 2 Nemožná 5 Střední 3 
Smluvní sankce, výběr 

spolehlivějšího 
dodavatele 

30 Malá 
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Příloha č. 3 -B - Zhodnocení rizik – sklad ZvP – z hlediska BOZP (zdroj: vlastní zpracování) 
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R
P

N
 

Z
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k
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Z
am
ěs

tn
an

ci
 

B1 Neopatrnost zaměstnanců 
Úraz 

zaměstnance, 
poškozené zboží 

Malá 3 Možná 3 
Velmi 
vážný 

5 
Proškolení, kontrola 

vedení 
45 Střední 

B2 
Nenošení ochranných 

pomůcek 
Úraz 

zaměstnance 
Malá 3 Náhodná 2 Velký 4 

Proškolení, kontrola, 
sankce 

24 Malá 

B3 
Nedodržení pracovních 

postupů 

Úraz 
zaměstnance, 

poškozené zboží 
Malá 3 Možná 3 

Velmi 
vážný 

5 
Proškolení, kontrola, 

sankce 
45 Střední 

B4 
Nezkontrolování stavu 

palety 

Úraz 
zaměstnance, 

poškozené zboží 
Malá 3 Náhodná 2 Malý 2 Proškolení 12 Malá 

B5 
Nedodržení interních 

předpisů 

Úraz 
zaměstnance, 

poškozené zboží 
Malá 3 Možná 3 Malý 2 Proškolení 18 Malá 

B6 Nedisciplinovanost 
Úraz 

zaměstnance, 
poškozené zboží 

Výjimečná 2 Omezená 4 Malý 2 
Proškolení, kontrola 

vedení 
16 Malá 

B7 Neproškolenost 
Úraz 

zaměstnance, 
poškozené zboží 

Nepravděpodobná 1 Náhodná 2 
Velmi 
vážný 

5 Proškolení 10 Minimální 

B8 
Nesprávná manipulace s 

těžkými břemeny 

Úraz 
zaměstnance, 

poškozené zboží 
Malá 3 Náhodná 2 Střední 3 

Proškolení, kontrola 
vedení 

18 Malá 
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P
ra

co
vi

št
ě 

B9 
Nebezpečné pracovní 

podmínky  

Úraz 
zaměstnance, 

poškozené zboží 
Výjimečná 2 Náhodná 2 Střední 3 

Kontrola od vedení, 
stanovení přijatelných 

podmínek 
12 Malá 

B10 
Chybějící ochranné 

pomůcky a vybavení 
Úraz 

zaměstnance 
Výjimečná 2 Možná 3 Střední 3 

Zajištění řádného 
vybavení, kontrola od 

vedení 
18 Malá 

B11 Nečistota podlahy  
Úraz 

zaměstnance 
Malá 3 Náhodná 2 Malý 2 

Kontrola od vedení, 
udržování pořádku 

12 Malá 

B12 Nezaskladněný materiál 
Úraz 

zaměstnance, 
poškozené zboží 

Malá 3 Náhodná 2 Střední 3 
Proškolení, kontrola 

vedení 18 Malá 

B13 Nepořádek na pracovišti 
Úraz 

zaměstnance 
Malá 3 Snadné 1 Malý 2 

Proškolení, kontrola 
vedení 

6 Minimální 

B14 
Špatný technický stav 

regálů 

Úraz 
zaměstnance, 

poškozené zboží 
Nepravděpodobná 1 Možná 3 

Velmi 
vážný 

5 Pravidelná kotrola 15 Malá 

B15 Přetížení regálů 

Úraz 
zaměstnance, 

smrt, materiální 
škoda 

Nepravděpodobná 1 Možná 3 
Velmi 
vážný 

5 
Pravidelná kotrola, 

školení 
15 Malá 

B16 
Špatně zaskladněný 

materiál v regálu 

Úraz 
zaměstnance, 

poškozené zboží 
Výjimečná 2 Možná 3 

Velmi 
vážný 

5 
Pravidelná kotrola, 

školení 
30 Malá 

Z
b

ož
í 

B17 
Používání zboží k jinému 

účelu 

Úraz 
zaměstnance, 

poškozené zboží 
Výjimečná 2 Snadné 1 Malý 2 

Proškolení, kontrola 
vedení 

4 Minimální 

B18 
Nepovolená manipulace se 

zbožím 

Úraz 
zaměstnance, 

poškozené zboží 
Výjimečná 2 Náhodná 2 Malý 2 

Proškolení, kontrola 
vedení 

8 Minimální 

B19 
Zboží obsahuje 

nebezpečné látky 

Poškození 
zdraví 

zaměstnance 
Nepravděpodobná 1 Nemožná 5 Střední 3 

Kontrola zboží, kontrola 
certifikátů dodavatele 

15 Malá 

B20 
Používání hnojiv k jinému 

účelu 

Úraz 
zaměstnance, 

poškozené zboží 
Nepravděpodobná 1 Možná 3 

Velmi 
vážný 

5 
Proškolení, kontrola 

vedení 
15 Malá 

 B21 
Nesprávná manipulace se 

zdrojem el. Proudu 
Úraz 

zaměstnance 
Malá 3 Omezená 4 Velký 4 

Proškolení, kontrola 
vedení 

48 Střední 



 

8 
 

T
ec

h
n

ic
k

é 
vy

b
av

en
í 

B22 
Nesprávná manipulace 
s páskovacím zařízením 

Úraz 
zaměstnance, 

poškozené zboží 
Malá 3 Náhodná 2 Malý 2 

Proškolení, kontrola 
vedení 

12 Malá 

B23 
Selhání hydrauliky palet. 

vozíku 

Úraz 
zaměstnance, 

poškozené zboží 
Nepravděpodobná 1 Možná 3 Střední 3 

Pravidelná údržba, 
kontrola vedení 

9 Minimální 

B24 
Nesprávná manipulace s 

palet. Vozíkem 

Úraz 
zaměstnance, 

poškozené zboží 
Malá 3 Možná 3 Střední 3 

Proškolení, kontrola 
vedení 

27 Malá 

B25 
Nedodržení postupu 
údržby páskovačky 

Úraz 
zaměstnance 

Výjimečná 2 Náhodná 2 Malý 2 
Proškolení, kontrola 

vedení 
8 Minimální 

B26 
Nedodržení postupu 

údržby ostatního vybavení 
Úraz 

zaměstnance 
Výjimečná 2 Náhodná 2 Malý 2 

Proškolení, kontrola 
vedení 

8 Minimální 

B27 
Nesprávné použití 

vybavení 

Úraz 
zaměstnance, 

poškozené zboží 
Výjimečná 2 Náhodná 2 Střední 3 

Proškolení, kontrola 
vedení 

12 Malá 

B28 
Nesprávné použití prac. 

Pomůcek (např. olamovací 
nůž) 

Úraz 
zaměstnance 

Výjimečná 2 Náhodná 2 Velký 4 
Proškolení, kontrola 

vedení 
16 Malá 

V
ys

ok
o-

zd
vi

žn
ý 

vo
zí

k
 

B29 
Neopatrná manipulace s 

VZV 

Úraz 
zaměstnance, 

poškozené zboží 
Malá 3 Náhodná 2 Velký 4 

Proškolení, kontrola 
vedení 

24 Malá 

B30 Nesprávné používání VZV 
Úraz 

zaměstnance, 
poškozené zboží 

Malá 3 Náhodná 2 Velký 4 
Proškolení, kontrola 

vedení 24 Malá 

B31 
VZV přestane plnit funkci 

při zakládání 

Úraz 
zaměstnance, 

poškozené zboží 
Nepravděpodobná 1 Možná 3 Malý 2 

Pravidelná údržba a 
kontrola stroje 

6 Minimální 

B32 
Nedostatečné proškolení 

zaměstnanců 

Úraz 
zaměstnance, 

poškozené zboží 
Malá 3 Náhodná 2 Velký 4 Pravidelná školení 24 Malá 
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V
ys

ok
o-

zd
vi

žn
ý 

vo
zí

k
 

B33 
Zdvihový řetěz vypoví 

funkci 

Úraz 
zaměstnance, 

poškozené zboží 
Nepravděpodobná 1 Možná 3 Velký 4 

Pravidelná údržba a 
kontrola stroje 

12 Malá 

B34 
Špatně založená paleta do 

regálového systému 

Úraz 
zaměstnance, 

poškozené zboží 
Malá 3 Možná 3 

Velmi 
vážný 

5 
Proškolení, kontrola 

vedení 45 Střední 

B35 

Nedodržení BOZP při 
práci s VZV (např. 

zdvihání zaměstnanců do 
výšky na vidlích) 

Úraz 
zaměstnance, 

smrt 
Výjimečná 2 Náhodná 2 

Velmi 
vážný 

5 
Proškolení, kontrola 

vedení 
20 Malá 

B36 
VZV používáno pro 
nestandartní účely 

Úraz 
zaměstnance, 

poškozené zboží 
Výjimečná 2 Možná 3 Velký 4 

Proškolení, kontrola 
vedení, sankce 

24 Malá 

B37 
Jízda s břemenem ve 

výšce 

Úraz 
zaměstnance, 

smrt, poškozené 
zboží 

Častá 4 Možná 3 
Velmi 
vážný 

5 
Proškolení, kontrola 

vedení, sankce 
60 Významná 

B38 
Nedodržení pravidelné 

údržby VZV 
Úraz 

zaměstnance 
Výjimečná 2 

Možná 
 3 Střední 3 

Pravidelná údržba a 
kontrola stroje 

18 Malá 
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Příloha č. 4 – Zhodnocení rizik dropshipping (zdroj: vlastní zpracování) 
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p
ar

tn
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D1 

Špatně nastavený xml 
feed -> nespárování zboží 

na stránkách, chybné 
popisy 

Neaktuálnost skladové 
dostupnosti, neaktuálnost 
ceny, storno objednávky, 

ztráta zákazníka 

Malá 3 Možná 3 
Velmi 
vážný 

5 

Kontrola xml feedu, 
komunikace mezi 
firmami, zkušební 

provoz feedu 

45 Střední 

D2 
Špatně nastavená cena u 

dropship. partnera 
Nevalné mínění o firmě, 

Storno objednávky 
Malá 3 Možná 3 

Velmi 
vážný 

5 

Nastavení smluvních 
podmínek, ověřování 
faktury + tel. Ověření 

objednávky 

45 Střední 

D3 
Neaktuálnost skladové 

dostupnosti  

Průtah ve vyřízení 
objednávky, storno 
objednávky, ztráta 

zákazníka 

Malá 3 Omezená 4 Velký 4 
Telefonické kontroly 

objednávky 
48 Střední 

D4 
Nedostatečná kontrola 
objednávky ze strany 

drop. partnera 

Nevyřízení zboží, 
reklamace, zvýšení nákladů 

Výjimečná 2 Možná 3 
Velmi 
vážný 

5 

Kontrola potvrzení 
objednávky, 

telefonická domluva 
při nejasnostech 

30 Malá 

D5 

Špatné informace o 
parametrech zboží, popis 
a obrázky neodpovídají 

skutečnosti 

Zvýšení nákladů na 
přepravu, reklamace, storno 
objednávky, špatná pověst 

firmy 

Výjimečná 2 Omezená 4 Střední 3 

Intuitivní kontrola 
všech atributů, 

telefonická kontrola 
nesrovnalostí 

24 Malá 

D6 
Nezpracování objednávky 

v systému u partnera 
Nevyřízení objednávky 

Nepravděpodobná 
 1 Náhodná 2 Malý 2 

Kontrola potvrzení 
objednávky 

4 Minimální 
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In
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ač

n
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 a
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d

m
in
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tr

ac
e 

p
ar
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er

a D7 
Nepotvrzení o odeslání od 

drop. Partnera. 

Špatná informovanost 
zákazníka o zásilce, 

záporné hodnocení firmy 
Výjimečná 2 Možná 3 Malý 2 

Telefonická kontrola 
svozu 

12 Malá 

D8 
Pozdní kontrola 

příchozích plateb 

Průtah ve vyřízení 
objednávky, storno 

objednávky 
Malá 3 Možná 3 Střední 3 Telefonická kontrola 27 Malá 

D9 
Nedisciplinovanost 
admin. pracovníka 

Průtah ve vyřízení 
objednávky, storno 

objednávky 
Nepravděpodobná 1 Možná 3 Střední 3 

Telefonická kontrola, 
smluvní sankce 

9 Minimální 

D10 
Výpadek informačního 

systému 

Průtah ve vyřízení 
objednávky, storno 

objednávky 
Nepravděpodobná 1 Nemožná 5 Střední 3 

Tvoření objednávek 
mailem nebo 
telefonicky 

15 Malá 

D11 
Předání nesprávných 
informací přepravní 

společnosti 

Nedoručen zásilky, ztráta 
zásilky, prodloužení 

doručení, nepřijetí zásilky 
ze strany zákazníka 

Nepravděpodobná 1 Nemožná 5 Velký 4 Smluvní sankce 20 Malá 

P
ar

tn
er

 

D12 

Nezajištění podmínek pro 
expedici (výpadek el. 

Proudu, chybějící 
technika pro naložení) 

Opožděné doručení, 
nepřijetí zásilky přepravní 

společností 
Nepravděpodobná 1 Omezená 4 Střední 3 Smluvní sankce 12 Malá 

D13 
Nedostatek/neefektivní 

komunikace mezi firmami 

Pozdní vyřízení 
objednávky, storno 

objednávky, reklamace 
Malá 3 Možná 3 Střední 3 

Telefonické kontroly 
drop. Partnera, 
schůzky vedení 

27 Malá 

D14 
Nedostatečné proškolení 

zaměstnanců 
Neefektivnost práce, 

nevyřízení objednávky 
Nepravděpodobná 1 Snadné 1 Střední 3 

Provádění 
pravidelných školení, 

kontrola vedení 
3 Minimální 

D15 
Propagace partnerovi 
firmy u našich zásilek 

Ztráta potencionálního 
zákazníka při příštím 

nákupu, zmatení zákazníka 
Častá 4 Možná 3 Velký 4 Smluvní sankce 48 Střední 

D16 
Nefunkční technické 

vybavení 

Nevychystání objednávky, 
prodleva se svozem, storno 

objednávky 
Výjimečná 2 Omezená 4 Velký 4 Smluvní sankce 32 Střední 
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P
ar

tn
er

 
D17 

Porušení smluvních 
podmínek 

Nevyřízení objednávek, 
zneužívání informací o 

zákazníkovi 
Výjimečná 2 Omezená 4 Velký 4 Smluvní sankce 32 Střední 

D18 
Nevhodné podmínky pro 

expedici 

Zboží je poškozeno, není 
svezeno, reklamace od 

zákazníka, zrušení 
objednávky 

Nepravděpodobná 1 Omezená 4 
Velmi 
vážný 

5 Smluvní sankce 20 Malá 

D19 
Neefektivní komunikace 

mezi administrací a 
skladem partnera 

Zpoždění doručení, 
vychystání jiného 

zboží/množství, zrušení 
objednávky, reklamace 

Výjimečná 2 Omezená 4 Velký 4 
Smluvní sankce, 
rezervace zboží 

32 Střední 

D20 
Upřednostnění jiné 

objednávky před naší 
Nevyřízení objednávky Výjimečná 2 Omezená 4 Velký 4 Smluvní sankce 32 Střední 

E
xp

ed
ic

e 
p

ar
tn

er
a 

 

D21 Nevychystání zásilky 
Zpoždění doručení, zvýšené 
náklady, storno objednávky 

Malá 3 Omezená 4 Velký 4 Smluvní sankce 48 Střední 

D22 
Nekvalitní zboží -> 

znečištěné nebo 
obsahující vady 

Reklamace od zákazníka, 
navýšení nákladů, storno 

objednávky 
Malá 3 Nemožná 5 

Velmi 
vážný 

5 Smluvní sankce 75 
Velmi 

významná 

D23 
Nesprávně 

zabalená/označená zásilka 

Reklamace od zákazníka/ 
přepravní společnosti, 

poškození zásilky, ztráta 
zásilky, zvýšené náklady, 

zrušení objednávky 

Malá 3 Nemožná 5 
Velmi 
vážný 

5 Smluvní sankce 75 
Velmi 

významná 

D24 
Znehodnocení zboží při 
expedici -> odesláno k 

zákazníkovi 

reklamace od zákazníka, 
zvýšené náklady, storno 

objednávky 
Nepravděpodobná 1 Omezená 4 

Velmi 
vážný 

5 Smluvní sankce 20 Malá 

D25 
Znehodnocení zboží při 

expedici -> neodesláno k 
zákazníkovi 

Zpoždění doručení, storno 
objednávky 

Nepravděpodobná 1 Nemožná 5 Střední 3 Smluvní sankce 15 Malá 

D26 
Vychystání nesprávného 

zboží, množství 

reklamace od zákazníka, 
zvýšené náklady, storno 

objednávky 
Výjimečná 2 Nemožná 5 

Velmi 
vážný 

5 Smluvní sankce 50 Střední 

D27 
Nepřiložení podkladů pro 

expedici 

Nepřijetí přepravcem, 
opoždění zásilky, stížnost 

od zákazníka 
Výjimečná 2 Omezená 4 Střední 3 

Smluvní sankce, 
doposlat fakturu 

mailem 
24 Malá 
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D28 Přehození štítků u zboží 

Reklamace, nárůst nákladů, 
storno objednávky, záporné 

hodnocení firmy, přijetí 
jiného zboží zákazníkem 

Výjimečná 2 Nemožná 5 
Velmi 
vážný 

5 
smluvní sankce, 

telefonická kontrola 
při svozu 

50 Střední 

D29 
Nedodržení podmínek 

přepravce 

Nepřijetí přepravcem, 
opoždění zásilky, storno 

objednávky 
Výjimečná 2 Omezená 4 Střední 3 

smluvní sankce, 
kontrola při svozu 

24 Malá 
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D30 Časová nespolehlivost 
Záporné zákaznické 

recenze, storno zásilky 
Častá 4 Omezená 4 Střední 3 

Výběr vhodnějšího 
dopravce 

48 Střední 

D31 
Přepravní firma 

nevyzvedne zásilku 

Nevyřízení objednávky, 
zákazník nespokojen, 

storno objednávky 
Malá 3 Omezená 4 Velký 4 

Výběr vhodnějšího 
dopravce 

48 Střední 

D32 
Poškození zásilky 

přepravcem 
Reklamace od zákazníka Malá 3 Nemožná 5 

Velmi 
vážný 

5 
Výběr vhodnějšího 

dopravce 
75 

Velmi 
významná 

D33 Poškození štítků 

Nedoručení zboží 
zákazníkovi, ztráta zboží, 
zvýšení náklady, storno 

objednávky 

Nepravděpodobná 1 Nemožná 5 
Velmi 
vážný 

5 Smluvní sankce 25 Malá 

D34 Ztráta faktury 
Záporná zákaznická 

reference, zvýšené časové 
úsilí 

Výjimečná 2 Možná 3 Malý 2 
Výběr vhodnějšího 
dopravce, zaslání 
faktury mailem 

12 Malá 

D35 
Nedoručení zásilky 

zákazníkovi 

Záporná zákaznická 
reference, storno 

objednávky, zvýšení 
náklady 

Výjimečná 2 Omezená 4 
Velmi 
vážný 

5 
Urgování přepravce o 

doručení, výběr 
vhodnějšího dopravce 

40 Střední 

D36 
Nedodržení 

zákazníkových podmínek 
Nepřevzetí objednávky, 

storno objednávky 
Malá 3 Omezená 4 Střední 3 

Výběr vhodnějšího 
dopravce, 

kontaktování 
přepravce 

36 Střední 

D37 
Nekontaktování 

zákazníka o doručení 
Nepřevzetí objednávky, 

storno objednávky 
Malá 3 Možná 3 Malý 2 

Smluvní sankce, 
zasílání track and 
trace zákazníkovi, 

výběr spolehlivějšího 
přepravce 

18 Malá 
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D38 
Naložení nesprávného 

zboží 

Reklamace, nárůst nákladů, 
storno objednávky, záporné 

hodnocení firmy, přijetí 
jiného zboží zákazníkem 

Výjimečná 2 Nemožná 5 
Velmi 
vážný 

5 
smluvní sankce, 

telefonická kontrola 
při svozu 

50 Střední 

D39 
Hrubé chování řidičů ve 

firmě partnera 

Ztráta partnera, zvolení jiné 
přepravní společnosti, 

zvýšené náklady 
Nepravděpodobná 1 Nemožná 5 Střední 3 

Smluvní sankce, 
zvolení jiného 

přepravce 
15 Malá 

D40 Ztráta zásilky 
Zrušení objednávky, nárůst 

nákladů 
Výjimečná 2 Nemožná 5 

Velmi 
vážný 

5 
Smluvní sankce, 
zvolení jiného 

přepravce 
50 Střední 

D41 
Hrubé chování řidičů k 

zákazníkům 

Záporná recenze, odrazení 
zákazníka od dalšího 

nákupu 
Výjimečná 2 Nemožná 5 Střední 3 

Smluvní sankce, 
výběr spolehlivějšího 

dodavatele 
30 Malá 

In
fo

rm
ač

n
í s

ys
té

m
  

D42 
Nesprávně fungující 
import zásilek mezi 

centrálou a depy 

Nesvezetí zásilky, 
opožděné doručení, ztráta 

zásilky 
Nepravděpodobná 1 Nemožná 5 Velký 4 

Smluvní sankce, 
prověřování zásilek 20 Malá 

D43 
Opožděné statusy o 

zásilce 

Desinformace o stavu a 
pohybu zásilky, opožděné 

doručení 
Častá 4 Možná 3 Malý 2 

Výběr jiného 
přepravce 

24 Malá 

D44 
Neodeslání informací o 

doručení 

Desinformace zákazníka, 
stížnosti, nezastihnutí 

zákazníka, storno 
objednávky 

Malá 3 Nemožná 5 Malý 2 
Smluvní sankce, 

výběr jiného 
přepravce 

30 Malá 

D45 

Špatná zákaznická 
podpora - zjišťovaní 

informací naší firmou o 
pohybu zásilky 

Desinformace o pohybu 
zásilky, opožděné doručení, 
nepředání informací mezi 

depy 

Výjimečná 2 Nemožná 5 Střední 3 
Výběr jiného 

přepravce, podání 
stížnosti 

30 Malá 

D46 
Nepředání požadavků pro 

nakládku 
Opožděné doručení Nepravděpodobná 1 Nemožná 5 Střední 3 

Výběr vhodnějšího 
dopravce 

15 Malá 

D47 
Nepředání požadavků na 

nakládku a požadavků 
zákazníka 

Opožděné doručení, 
nespokojenost zákazníka, 
nepřijetí zásilky, storno 

objednávky, zvýšené 
náklady 

Výjimečná 2 Omezená 4 Velký 4 
Telefonická kontrola 

při expedici 
32 Střední 
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D48 

Vytvoření chyby při 
zadávání do systému u 

drop. Partnera 

Nedoručení zásilky, ztráta 
zboží, reklamace 

Výjimečná 2 Snadné 1 
Velmi 
vážný 

5 
Kontrola objednávky, 

školení 
10 Minimální 

D49 
Vytvoření chyby při 

zadávání do systému u 
přepravní společnosti 

Nedoručení zásilky, ztráta 
zboží, reklamace 

Výjimečná 2 Snadné 1 
Velmi 
vážný 

5 
Kontrola zásilek, 

školení 
10 Minimální 

D50 Nevčasné objednání zboží 
Zpoždění objednávky, 

storno objednávky 
Výjimečná 2 Snadné 1 Velký 4 

Školení, kontrola 
admin. Pracovníka 

8 Minimální 

D51 
Pozdní připsání platby 

partnerovi 
Nevydání zboží, storno 

objednávky 
Malá 3 Možná 3 

Velmi 
vážný 

5 
Kontrola účtu + 

kontrola u partnera 
45 Střední 

D52 
Neakceptování 

zákazníkových podmínek 
Nepřevzetí zásilky, storno 

objednávky, reklamace 
Nepravděpodobná 1 Náhodná 2 Velký 4 

Školení, kontrola 
admin. Pracovníka 

8 Minimální 

D53 
Špatná komunikace s 

partnerem 

Zpoždění objednávky, 
storno objednávky, storno 

objednávky 
Výjimečná 2 Možná 3 Velký 4 

Školení, kontrola 
admin. Pracovníka 

24 Malá 

D54 
Neakceptování podmínek 

partnera 

Nesvezení zásilky, 
zpoždění objednávky, 

storno objednávky 
Výjimečná 2 Možná 3 Velký 4 

Školení, kontrola 
admin. Pracovníka 

24 Malá 

D55 
Neakceptování podmínek 

přepravce 

Nesvezení zásilky, 
zpoždění objednávky, 

storno objednávky 
Výjimečná 2 Možná 3 Velký 4 

Školení, kontrola 
admin. Pracovníka 

24 Malá 

D56 
Špatné komunikace uvnitř 

firmy 

Zpoždění objednávky, 
reklamace od zákazníka, 

storno objednávky 
Nepravděpodobná 1 Možná 3 Velký 4 

Teambuildingové 
akce, školení, interní 

smernice 
12 Malá 
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D57 
Doručení nekompoletní 

zásilky 
reklamace, odmítnutí 

zásilky, storno objednávky 
Výjimečná 2 Náhodná 2 Velký 4 

Kontrola všech zásilek 
administračním 
pracovníkem 

16 Malá 

D58 
Zásilky nedorazí ve stejný 

den 
reklamace, odmítnutí 

zásilky, storno objednávky 
Malá 3 Možná 3 Velký 4 

Nastavení stejného 
data doručení zásilek, 
urgování přepravních 

společností, 
upozornění zákazníka 

po vytvoření 
objednávky 

36 Střední 
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D59 

Zásilka s dobírkou dorazí 
později 

odmítnutí zásilky s 
dobírkou, obohacení ze 

strany zákazníka o přívěji 
doručené zboží, soudní spor 

Malá 3 Nemožná 5 
Velmi 
vážný 

5 

obchodní podmínky 
firmy, synchronizace 
zásilek, upozornění 

zákazníka 

75 
Velmi 

významná 

D60 
Zásilka s dobírkou dorazí 

dříve 

odmítnutí zásilky, 
požadavek na kompletní 

doručení, storno 
objednávky 

Malá 3 Omezená 4 Velký 4 
Synchronizace 

doručení, upozornění 
zákazníka 

48 Střední 
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Příloha č. 5 výpočet cen výrobků(zdroj: vlastní zpracování) 

Výpočet ceny pro rákosové rohože: 

Produkt 
Nová nákupní 
cena bez DPH 

[Kč] 

Stará nákupní 
cena bez DPH 

[Kč] 

Prodejní cena 
bez DPH 

[Kč] 

Prodej 
[Ks] 

Výdělek 
[Kč] 

Výdělek při 
dropshippingu 

Rákos. rohož v. 1 m 157 257 409 105 26460 15960 

Rákos. rohož v. 1,2 m 183 323 425 101 24442 10302 

Rákos. rohož v. 1,4 m 213 346 483 114 30780 15618 

Rákos. rohož v. 1,6 m 240 453 574 126 42084 15246 

Rákos. rohož v. 1,8 m 266 481 607 53 18073 6678 

Rákos. rohož v. 2,0 m 292 526 657 42 15330 5502 

∑    541 157169 69306 

 

Výpočet ceny pro neviditelné obrubníky:  

Produkt 
Nová nákupní 
cena bez DPH 

[Kč] 

Stará nákupní 
cena bez DPH 

[Kč] 

Prodejní 
cena bez 

DPH [Kč] 

Prodej 
[Ks] 

Výdělek 
[Kč] 

Výdělek při 
dropshippingu 

Nevidit. obrubník 45 40,55 47,3 49,6 2897 26180 6543 

Nevidit. obrubník 60 41 53,3 58,7 5180 91570 27981 

Nevidit. obrubník 80 51 54,9 63,6 3925 49598 34255 

Nevidit. obrubník 100 53,61 66,3 76,9 2710 63006 28650 

∑    14712 230354 97428 

 

Výpočet ceny pro kompostér:  

Produkt 
Nová nákupní 
cena bez DPH 

[Kč] 

Stará nákupní 
cena bez DPH 

[Kč] 

Prodejní cena 
bez DPH [Kč] 

Prodej 
[Ks] 

Výdělek 
[Kč] 

Výdělek při 
dropshippingu 

Kompostér silo S900 778 868 949,6 137 23509 11179 

 

 

 

 



 

2 
 

 

Výpočet ceny pro fóliovníky:  

produkt 
Nová nákupní cena 

bez DPH [Kč] 
Stará nákupní cena 

bez DPH [Kč] 
Prodejní cena bez 

DPH [Kč] 
Prodej 
[Ks] 

Výdělek 
[Kč] 

Výdělek při 
dropshippingu 

Fóliovník B2 2679,2 2820,2 3280,2 9 5409 4140 

Fóliovník B3 3051,7 3212,3 3784,3 11 8059 6292 

Fóliovník B4 3371,6 3549 4214,0 16 13480 10641 

Fóliovník B5 3788,3 3987,7 4734,7 12 11357 8964 

Fóliovník B6 4206,9 4428,3 5189,3 9 8841 6849 

Fóliovník A3 4012,7 4223,9 4957,9 8 7561 5872 

Fóliovník A4 4168,1 4387,5 5164,5 6 5978 4662 

Fóliovník A6 4635,0 4878,9 5676,9 15 15629 11969 

∑    86 76313 59388 

 

Výpočet ceny pro zahradní plastové obrubníky:  

Produkt 
Nová nákupní cena 

bez DPH [Kč] 
Stará nákupní cena 

bez DPH [Kč] 
Prodejní cena 
bez DPH [Kč] 

Prodej [Ks] 
Výdělek 

[Kč] 
Výdělek při 

dropshippingu 

IPAL 5  189,0 222,3 256,2 152 10221 5153 

IPAL 6 173,5 204,1 271,1 69 6734 4621 

IPAL 7 182,7 214,9 256,2 106 7795 4378 

 ∑    327 24749 14151 

 

Výpočet ceny pro jednotlivé kategorie houpacích sítí a křesel: 

Kategorie 

(ceny v Kč) 

Nová nákupní 
cena bez DPH 

[Kč] 

Stará nákupní 
cena bez DPH 

[Kč] 

Prodejní cena 
bez DPH [Kč] 

Prodej 
[Ks] 

Výdělek 
[Kč] 

Výdělek při 
dropshippingu 

Pro jednoho - cena 1149 724,5 805 949,6 17 3826 2458 

Pro jednoho - cena 789 501,3 557 652,1 5 754 475 

Pro dva - cena 1639 1059,3 1177 1354,5 34 10038 6037 

Pro dva - cena 1999 1282,5 1425 1652,1 8 2957 1817 

S tyčemi - cena 1139 724,5 805 941,3 16 3469 2181 

S tyčemi - cena 1739 1115,1 1239 1437,2 12 3865 2378 

Sety - cena 2239 1501,0 1580 1850,4 27 9434 7301 
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houpací křesla závěsné 
–cena 1599 991,1 1123,3 1321,5 231 76316 45790 

 ∑    350 110659 68437 

 

Výpočet zisků u vybraných produktů pro B2C a dropshipping prodej: 

 
Neviditelné 
obrubníky 

Kompostér 
S900 Rohože Fóliovníky 

Sítě a 
křesla  Palisády Celkem 

Hrubý výdělek B2C prodej 230354 23509 157169 76313 110659 24749 622754 

Náklady na přepravu 12000 2700 6200 4200 1000 3600 29700 

Zisk za B2C prodej 218354 20809 150969 72113 109659 21149 593054 

Výdělek za DSP 97428 11179 69306 59388 68437 14151 319889 

Rozdíl mezi B2C a DSP  120925 9630 81663 12725 41223 6998 273165 

Režijní náklady na B2C prodej (Obalový materiál 25 000 Kč + navýšení elektřiny 12 000 Kč) -37000 

Plat skladníka -112090 

Čistý rozdíl mezi B2C a DP 124075 

Čistý zisk z B2C prodeje daných výrobků 473664 
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Příloha č. 6 Rizika pro navrhovanou změnu(zdroj: vlastní zpracování) 
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P1 
Nevyzvednutí zboží 

u výrobce 

Pozdní 
naskladnění/nenaskladnění zboží, 

storno objednávek, možné 
existenční problémy firmy 

Výjimečná 2 Možná 3 
Velmi 
vážný 

5 
Smluvní sankce, 

telefonické urgování 
dopravce 

30 Malá 

P2 
Poškození od jiného 

zboží 

Nenaskladnění zboží, reklamace 
k přepravní společnosti, 

nevyřízení objednávek, nový 
dovoz zboží 

Malá 3 Nemožná 5 Velký 4 
Smluvní sankce, audit 

u přepravce 
60 Významná 

P3 
Neplnění legislativy 

dané země 
Průtah v naskladnění zboží, 

storno objednávek, 
Výjimečná 2 Omezená 4 Střední 3 

Smluvní sankce, 
rezerva skladové 

dostupnosti  
24 Malá 

P4 
Znečištěné zboží při 

přepravě 

Nenaskladnění zboží, reklamace 
k přepravní společnosti, 

nevyřízení objednávek, nový 
dovoz zboží 

Výjimečná 2 Omezená 4 
Velmi 
vážný 

5 
Smluvní sankce, 

očištění zboží 
40 Střední 

P5 
Zvolená neoptimální 

trasa (kolony, 
uzavírky) 

Pozdní naskladnění, nevyřízené 
objednávky 

Výjimečná 2 Omezená 4 Střední 3 

Smluvní sankce, 
kontrola trasy 

přepravce, rezerva 
skladové dostupnosti 

24 Malá 
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P6 
Špatný technický 

stav vozidla,  

Pozdní naskladnění, nevyřízení 
objednávek, škoda na zboží, 

reklamace k přepravní 
společnosti 

Nepravděpodobná 1 Omezená 4 
Velmi 
vážný 

5 

Smluvní sankce, 
kontrola vozového 

parku dopravce, 
rezerva skladové 

dostupnosti 

20 Malá 

P7 
Zpoždění s 

nakládkou/vykládkou 
Pozdní naskladnění, nevyřízené 

objednávky 
Malá 3 Omezená 4 Střední 3 

Smluvní sankce, 
rezerv skladové 

dostupnosti  
36 Střední 

P8 
Nedodržení 

podmínek výrobce 

Nenaložení zboží, zrušení 
smlouvy ze strany výrobce, 
hledání nového přepravce 

Nepravděpodobná 1 Nemožná 5 
Velmi 
vážný 

5 
Smluvní sankce, 

výběr spolehlivého 
dopravce 

25 Malá 

P9 
Špatná komunikace 

přepravní firmy 

Nenaložení zboží, opožděné 
naskladnění, naložení 

nesprávného zboží 
Výjimečná 2 Možná 3 

Velmi 
vážný 

5 
Smluvní sankce, 

zlepšení komunikace 
a kontrola dopravce 

30 Malá 

P10 

Nezajištění 
podmínek pro 

nakládku (chybějící 
vybavení a jiné) 

Nenaložení zboží, opožděné 
naskladnění, nevyřízené 

objednávky 
Nepravděpodobná 1 Možná 3 Střední 3 

Smluvní sankce, 
rezerva skladové 

dostupnosti 
9 Minimální 

Z
am
ěs

tn
an

ci
 p
ře

p
ra

vy
 

P11 
Poškození zboží při 

nakládce 

Nevyřízené objednávky, 
reklamace k přepravní 

společnosti, nový dovoz zboží 
Výjimečná 2 Nemožná 5 

Velmi 
vážný 

5 smluvní sankce 50 Střední 

P12 
Poškození zboží při 

vykládce 

Nevyřízené objednávky, 
reklamace k přepravní 

společnosti, nový dovoz zboží 
Výjimečná 2 Náhodná 2 

Velmi 
vážný 

5 
Smluvní sankce, 

pomoc při vykládce 
zboží 

20 Malá 

P13 Nezajištění nákladu 

Poškození zboží, nevyřízené 
objednávky, reklamace k 

přepravní společnosti, nový 
dovoz zboží 

Výjimečná 2 Nemožná 5 
Velmi 
vážný 

5 Smluvní sankce 50 Střední 

P14 
Nedodržování 

předpisů 

Poškození zboží, pozdní 
naskladnění, nevyřízené 

objednávky 
Výjimečná 2 Nemožná 5 Střední 3 

Smluvní sankce, 
rezerva skladové 

dostupnosti 
30 Malá 



 

3 
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 P15 

Nekázeň 
zaměstnanců 

dopravce 

Poškození zboží, odcizení zboží, 
zpožděné naskladnění, 
nevyřízené objednávky 

Nepravděpodobná 1 Nemožná 5 
Velmi 
vážný 

5 
Smluvní sankce, 
rezerva skladové 

dostupnosti 
25 Malá 

P16 
Odcizení zboží 

vlivem nedbalosti 
zaměstnanců 

Nevyřízené objednávky, 
reklamace k přepravní 

společnosti, nový závoz zboží 
Nepravděpodobná 1 Nemožná 5 

Velmi 
vážný 

5 Smluvní sankce 25 Malá 

P17 
Naložení 

nesprávného zboží, 
množství 

Nevyřízené objednávky, 
reklamace k přepravní 

společnosti, nový dovoz zboží 
Výjimečná 2 Omezená 4 

Velmi 
vážný 

5 
Smluvní sankce, 

telefonická kontrola 
nakládky 

40 Střední 

V
ýr

ob
ce

 

P18 
Nesprávně 

nachystané a 
zabalené zboží 

Poškození zboží při přepravě, 
nepřijetí od dopravce, nevyřízené 

objednávky, nový závoz zboží 
Výjimečná 2 Omezená 4 

Velmi 
vážný 

5 
Smluvní sankce, audit 

u výrobce 
40 Střední 

P19 Špatná kvalita zboží 
Reklamace od zákazníků. 
Nevyřízené objednávky, 

existenční problémy firmy 
Malá 3 Nemožná 5 

Velmi 
vážný 

5 
Smluvní sankce, audit 

u výrobce 
75 

Velmi 
významná 

P20 
Nezajištění 

podmínek pro 
nakládku 

Nenaložení zboží, opožděná 
nakládka, nevyřízené objednávky 

Nepravděpodobná 1 Omezená 4 Velký 4 
Smluvní sankce, 

kontrola podmínek 
výrobce 

16 Malá 

P21 
Nezajištění techniky 

pro nakládku 
Nenaložení zboží, opožděná 

nakládka, nevyřízené objednávky 
Nepravděpodobná 1 Omezená 4 Velký 4 

Smluvní sankce, 
kontrola podmínek 

výrobce 
16 Malá 

P22 
Špatná komunikace 

výrobce s naší 
firmou 

Nekompletní zásilka, nachystání 
jiného zboží, nevyřízené 

objednávky, zvýšené náklady 
Nepravděpodobná 1 Možná 3 

Velmi 
vážný 

5 
Fakturace a dodací 

listy předem 
15 Malá 

P23 
Špatná komunikace 

výrobce s 
přepravcem 

Opoždění nakládky, nenaložení 
zboží, nevyřízené objednávky 

Výjimečná 2 Omezená 4 Velký 4 
Smluvní sankce, 
přesná domluva s 
oběma stranami 

32 Střední 

P24 
Nedodržení 

smluvních podmínek 

Nedodání požadovaného 
množství zboží, špatná kvalita 
zboží, nevyřízené objednávky, 

existenční problémy firmy 

Nepravděpodobná 1 Omezená 4 
Velmi 
vážný 

5 
Smluvní sankce, 

pojištění 20 Malá 
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V
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P25 

Nekázeň 
zaměstnanců výrobce 

Poškozené zboží, nevyzvednutí 
zboží dopravcem, naložení 

špatného zboží, špatná kvalita 
zboží, nevyřízené objednávky 

Nepravděpodobná 1 Nemožná 5 
Velmi 
vážný 

5 
Smluvní sankce, audit 

u výrobce 
25 Malá 

P
ří

ro
d

n
í v

li
vy

 

P26 
Dopravní nehoda 

vlivem počasí 

Poškození zboží, reklamace u 
dopravce, nevyřízené 

objednávky, nový dovoz zboží 
Výjimečná 2 Nemožná 5 

Velmi 
vážný 

5 
Smluvní sankce, 

pojištění 
50 Střední 

P27 
Zpoždění vlivem 

počasí 
Pozdní naskladnění, nevyřízené 

objednávky 
Výjimečná 2 Nemožná 5 Střední 3 

Smluvní sankce, 
rezerva skladové 

dostupnosti 
30 Malá 

P28 
Poškození zboží 

přírodními živly při 
přepravě 

Poškození zboží, nevyřízené 
objednávky, reklamace k 

dopravci 
Nepravděpodobná 1 Nemožná 5 

Velmi 
vážný 

5 
Smluvní sankce, 

pojištění 
25 Malá 

P29 
Porucha stroje 
vlivem počasí 

Pozdní naskladnění, nevyřízené 
objednávky, nový dovoz zboží 

Výjimečná 2 Nemožná 5 Střední 3 
Smluvní sankce, 

rezerva u skladové 
dostupnosti zboží 

30 Malá 

P30 
Poškození zboží při 

nakládce 

Nevyřízené objednávky, 
reklamace k přepravní 

společnosti, nový dovoz zboží 
Výjimečná 2 Nemožná 5 Velký 4 Smluvní sankce 40 Střední 
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HLAVNÍ ARCHITEKT

VYPRACOVAL

INVESTOR

ZODP. PROJEKTANT

MĚŘÍTKO

Č. VÝKRESU

222,500 m n. m.
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

±0,000 =

DPS

Pavel Štěpančík

1:225,12, 1:200

C.2

PŘÍLOHA č. 7-A - SITUACE HALY

PROVOZOVNA ZAHRADNICTVÍ
A SKLADOVACÍ PLACHTOVÁ HALA

Ing. Ondřej Štěpančík

Ing. Ondřej Štěpančík

Ing. Libor Josefík

FORMÁT DATUM STUPEŇ Č. ZAKÁZKY

ID REVIZE

16 500

26 000

13 150

17 950

6 752

7 800

10 150

9 080

12 200

5 140

9 150

6 000

6 200

8 897

15 200

11 235

9 150

10 000
1 474

25 016

9 230

7 300
3 101

16 860

3 500

5 000

5 500

15 500

12 000

7 000
3 500

5 000
6 000

5 779

3 000

13 000

3 550
1 500

STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ JÍMKA NA VYVÁŽENÍ

STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ
ŠACHTA VODOVODNÍ
PŘÍPOJKY S VODOMĚREM

STÁVAJÍCÍ HUP

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA
ELEKTRICKÉ ENERGIE
S HLAVNÍM JISTIČEM A
ELEKTROMĚREM

SO 01

SO 02

852/23

852/16

852/15

852/21

PAVEL ŠTĚPANČÍK
Č.P.170

Č.P. 202

852/12

UT= 222,40
PT= 222,30 UT= 222,40

PT= 222,30

UT= 222,50
PT= 222,45

UT= 222,50
PT= 222,40

UT= 222,50
PT= 222,50

UT= 222,50
PT= 222,45

UT= 222,50
PT= 222,40

UT= 222,50
PT= 222,50

UT= 222,50
PT= 222,45

852/14

ASFALTOVÁ SILNICE

POLNÍ CESTA

0,000 = 222,50

0,000 = 222,50

5

3

3

852/16

4

3

6

7

4

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ

NOVÉ VEDENÍ

LEGENDA ZNAČEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PLYNOVODNÍ VEDENÍ NÍZKOTLAKÉ

VODOVODNÍ POTRUBÍ

SILOVÉ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

SDĚLOVACÍ VEDENÍ

LEGENDA OBJEKTŮ A TERÉNNÍCH ÚPRAV

1 SO-01 PROVOZOVNA

3 PŘÍSTUPOVÁ CESTA Z HUTNĚNÉHO FRÉZOVANÉHO ASFALTU

4 ZÁMKOVÁ DLAŽBA

5 POKLÁDANÉ BETONOVÉ PANELY

DOPŇUJÍCÍ ÚDAJE
K. Ú. ČÁSTKOV
PROVOZOVNA A SKLADOVACÍ HALA
KONSTRUKCE BUDOVY: ZDĚNÁ, OCELOVÁ
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE: SEDLOVÁ, VALBOVÁ A PULTOVÁ STŘECHA. OBLOUKOVÁ KRYTINA HALY
PODLOŽÍ - HLÍNA SE STŘEDNÍ PLASTICITOU - F5
HLADINA PODZEMNÍ VODY - 1m POD POVRCHEM

LEGENDA MAPOVÝCH ZNAČEK

PARKOVÁ TRAVNÍ ÚPRAVA

STROM LISTNATÝ

2 SO-02 SKLADOVACÍ PLACHTOVÁ HALA

6 POŽÁRNÍ NÁDRŽ 25 m3

7 ČERPACÍ STANOVIŠTĚ POŽÁRNÍ TECHNIKY min. 12 x 5 m

ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ VODY DN 150

PŘÍLOHA č. 7-A SITUACE HALY
(zdroj: vlastní zpracování)



1.01

SKLAD ZAHRADNÍCH POTŘEB - max 300 kg/m2

A: 237,9 m2
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BETONOVÁ PATKA 300 x 300 mm,
HLOUBKA 1000 mm

BETONOVÁ PATKA 300 x 300 mm,
HLOUBKA 1000 mm
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PŘÍLOHA č. 7-B - PŮDORYSNÉ SCHÉMA HALY
(zdroj: vlastní zpracování)



+ 4,500

+0,000

PŘÍLOHA č. 7-C - AXONOMETRICKÉ
SCHÉMA HALY
(zdroj: vlastní zpracování)


