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Abstrakt  

Předkládaná bakalářská práce komplexně analyzuje problematiku posouzení tvorby 

internetového obchodu konkrétního českého podniku střední velikosti, a navrhuje 

rovněž ucelené řešení této problematiky včetně praktické implementace.  

 

Abstract 
The presented bachelor work is focus on complex analysis & review of  internet 

business design of a particular a medium size Czech company, as well design an 

integrated solution for the problems & practical implementation for the solution. 
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Úvod 
 
Ve své práci se zaměřím na posouzení tvorby elektronického obchodu ve firmě  

Top Moravia Q, s.r.o. Tato výrobně-prodejní firma se zabývá výrobou a následným 

prodejem exkluzivní řady titanového nádobí. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 
 

Firma potřebuje vyřešit problematiku zavedení nového internetového obchodu. 

Předložím několik návrhů, podle kterých se vedení společnosti rozhodne, jakým 

způsobem nechá internetový obchod zrealizovat. 

Cílem je výběr optimálního řešení internetového obchodu, jak z funkčního, tak 

z nákladového hlediska. V praxi to znamená, že se budu zabývat různými možnostmi, 

jakým způsobem elektronický obchod vytvořit a dále spravovat, nebo kde mít umístěn 

server.  
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2 Teoretická  východiska práce 
 

2.1 Definice eshopu 
E-shop je počítačová aplikace, používaná na základě B2B, nebo B2C komerce. 

Jde o on-line nakupování fungující na internetu, ovládané přes počítač. 

2.2 Internetové obchody 
V dnešní digitální době je velmi důležité být před konkurencí vždy o krok napřed. 

Tímto významným krokem ve světě businessu je vybudování internetového obchodu. 

Internetový obchod je způsob jak levně rozšířit počet svých zákazníků za hranice 

možností kamenného obchodu bez nutnosti zbytečných investic do jeho propagace a 

reklamy. Prostřednictvím internetového obchodu lze rozšířit své portfolio až na dva a 

půl milionu potenciálních zákazníků z celé České republiky, ne-li na dvě stě milionů 

potenciálních zákazníků z Evropy. Většina firem zabývajících se tvorbou 

elektronických obchodů dokáže vytvořit a zprovoznit přehledný e-shop na profesionální 

úrovni, s intuitivní a příjemnou administrací a kvalitní SEO optimalizací. Součástí 

dodávky bývá rovněž kompletní grafický návrh a následné zpracování internetových 

stránek obchodu, registrace do vyhledávačů, optimalizace pro vyhledávače, 

marketingová podpora, umístění na serveru a zálohování dat. ( 7 ) 

2.3 Fungování eshopu 
Internetový obchod je moderní způsob prodeje výrobků a služeb. Funguje jako 

prezentace firmy a jejího zboží, přičemž jeho nejdůležitější funkcí je systém objednávek 

vybraného zboží zákazníky pomocí uživatelsky jednoduchých mechanismů. Internetový 

obchod může být jak samostatným subjektem, tak doplňkem ke klasickému 

"kamennému" obchodu. V obou případech zůstává vysoce efektivním prostředkem jak s 

minimálními náklady maximálně nabídnout své zboží a oslovit co nejvíce potenciálních 

zákazníků. Díky snadné aktualizaci a úpravě dat vyniká vysokou pružností a 

přizpůsobivostí aktuální situaci na trhu. 

Elektronický obchod disponuje neomezenou prodejní dobou, možností okamžité 

reakce na požadavky zákazníků, schopností přijímat reklamace elektronickou formou a 

privilegiem vytvářet cenové hladiny pro dealery a top zákazníky. ( 7 )  
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2.4 Kvalita eshopu 
Výstavba a provoz internetových obchodů je jedním z nejrychleji se rozšiřujících 

oborů internetu. Důležitým faktorem při výstavbě a provozování internetového obchodu 

je jeho důvěryhodnost v očích návštěvníků alias potenciálních zákazníků. Vizuálně 

nekvalitní, špatně použitelný, nepravidelně aktualizovaný nebo špatně přístupný e-shop 

nevzbuzuje důvěru a zákazníky okamžitě odradí od nákupu. Proto je kvalita a úspěšnost 

vašeho internetového obchodu naší prioritou a vizitkou. ( 7 )  

 

2.5 Výhody internetového obchodu ze strany zákazníka 
 Nákup je pohodlný a snadný kdykoliv a odkudkoliv. 

 Zboží je dostupné non stop. 

 V internetovém obchodě se netopí a nesvítí, proto jsou zde ceny nižší, 

nezatížené náklady. 

 Po internetovém obchodě se může zákazník pohybovat bez ohledu na zavírací 

dobu.  

 Zákazník může vybírat dlouho a pečlivě aniž by zdržoval dalšího zákazníka. 

 Zákazník se může nechat ovlivnit či inspirovat názory na zboží od lidí, kteří už 

je mají. 

 Zákazník se vyvaruje dlouhých front u pokladen. ( 7 ) 

 

 

 

 

2.6 Výhody internetového obchodu ze strany dodavatele 
 

 téměř nulové náklady na provoz 

 možnost obchodovat po celém světě 

 vyšší konkurenceschopnost  

 vyšší veřejné povědomí 

 okamžitá zpětná vazba (možnost přizpůsobení se očekáváním zákazníka)  

 krátká doba realizace ( 7 ) 
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2.7 Správa internetového obchodu 
 

“Dodavatel musí mít možnost rychle a pružně měnit nabídku podle svých možností, 

reagovat na poptávku a orientovat se dle situace na trhu. K těmto účelům slouží 

administrační rozhraní, které je nezbytnou součástí redakčního systému. Redakční 

systém je pro správu internetového obchodu naprostou nezbytností, proto je dodáván ke 

všem verzím. Redakční systémy umožňují správci internetového obchodu jednoduše 

měnit, přidávat, odebírat a jinak různě upravovat zboží, jeho cenu nebo počet kusů 

skladem. Správa internetového obchodu obsahuje také správu objednávek pro 

přehlednost a možnost jejich snadného vyřízení. 

 Administrační část obchodu je určena k administraci provozovatelem obchodu. 

Tato část obchodu je přístupná pouze po přihlášení do systému zadáním jména a hesla. 

Mezi základní funkce administrátora patří: správa katalogu produktů a cen, vyřizování 

objednávek, práce s databází zákazníků a dodavatelů, nastavení poštovného a sazeb 

doručení, práce se statistikami návštěvnosti a prodeje a využívání funkcí pro export a 

import dat. V administrátorském rozhraní lze nastavit různé úrovně přístupů do systému 

tak, aby měl každý administrátor zpřístupněny jen sekce, k nimž má nastavena práva. 

Důležitou vlastností obchodu je otevřenost vůči dalším systémům a programům jako 

např. propojení s firemním účetnictvím nebo skladovým hospodářstvím.“ ( 7 ) 

2.8 Základní druhy elektronického obchodu 

 B2B - Business to Business 

“Tento druh elektronického obchodování se používá v distribučních a prodejních 

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

velkoobchody, dealeři nebo obchodní zástupci. Základní rozdíl mezi tímto druhem 

elektronického obchodu a internetovým obchodem typu B2C (business-to-consumer) je 

v tom, že prodávající  zná předem nakupujícího. Většinou se jedná o partnera, který má 

předem stanoveny obchodní podmínky, za kterých může nakupovat. Klasickým 

příkladem elektronického obchodu B2B jsou elektronická tržiště, na která mají přístup 

pouze registrovaní účastníci. Někteří velcí odběratelé organizují takováto tržiště formou 

dražby, kdy za minimálních nákladů se během relativně krátkého času shromáždí velké 

množství nabídek.“( 5 ) 
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 B2C - Business to Consumer 

“Tento druh elektronického obchodování je zaměřen na prodej koncovým 

zákazníkům - spotřebitelům. Je to vlastně obdoba klasického "kamenného" obchodu na 

Internetu. Ovšem tato podoba je pouze přibližná, protože internetový obchod má oproti 

klasickému obchodu nespočet výhod vyplývajících z jeho povahy. Především známe 

jméno každého nakupujícího včetně jeho adresy - to je pro běžný obchod obrovský 

průlom s důsledky v přizpůsobení nabídky a marketingu k individuálnímu přístupu ke 

každému zákazníkovi.“ ( 5 ) 

 

•  B2E - Business to Employee   

 

Jedná se o souhrn služeb založených na internetových standardech a protokolech, 

je zaměřen na zaměstnance podniku pro zvýšení jejich informovanosti, motivaci, 

znalostí a produktivity práce. Komunikace zde často probíhá po internetu 

prostřednictvím web aplikací, e-mailu, nebo chatu (ICQ nebo IRC). ( 3 ) 

 

 

•  B2G / B2A -  Business to Government / Business to Administration/Autority  

 

Zde se jedná o vztahy mezi podnikem a státní správou. Pro podnik je to prostor 

pro úsporu administrativní práce díky tomu, že s úřady komunikuje na bázi výměny 

elektronických strukturovaných dat. Může značně zjednodušit vytváření výkazů a zpráv 

pro státní úřady a instituce za použití ekonomického softwaru. ( 3 ) 

 

 

•  B2R - Business to Reseller  

 

Prodej přes článek distribučního řetězce, který nakoupí zboží za účelem dalšího 

prodeje. (1) 
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•  C2A / C2G - Customer to Administration/Autority / Customer to Government 

 

Jedná se o méně obvyklý typ elektronického obchodování, jde o vztahy ke státní 

správě Tento druh elektronického obchodu se netýká přímo obchodování. Souvisí 

například s daňovým přiznáním. (1) 

 

 

•  C2B - Customer to Business   

 

Touto zkratkou bývá označována skupina obchodů, ve kterých zákazník oslovuje 

podnikatele. Jedná se o méně rozšířený obchod, kde konečný zákazník si zadá 

podmínky, např.: nabídne cenu, za kterou je ochoten produkt koupit a organizace 

rozhodne zda jeho nabídku příjme. Příkladem může být prodej letenek nebo hotelových 

služeb. (1) 

 

 

•  C2C - Consumer to Consumer 

 

Prodej výrobků jednoho spotřebitele jinému spotřebiteli, sem řadíme výměny a 

aukce, ve kterých nedochází pouze k prodeji použitého či staršího zboží. Jedná se i o 

způsob vzájemného nalezení nabídky a poptávky, kde internet vystupuje jako 

prostředník. Je zde možné prodávat i nakupovat za smluvní ceny. (1) 

 

 

 

2.9 Bezpečnost elektronického obchodu 

Otázka bezpečnosti elektronického obchodu má veliký význam. “S otázkou 

bezpečnosti elektronického obchodu úzce souvisí otázka obecného zabezpečení 

informačních systémů IS/IT podniku. Za základní požadavky na provádění 

elektronického obchodu jsou považovány důvěrnost, integrita, autentizace, autorizace, 

záruky a soukromí. Důvěrnost, integritu, autentizaci a autorizaci lze zabezpečit pomocí 

bezpečnostních technologií. Záruky a soukromí spočívají zejména v dodržování zákonů 

a dobrých mravů a závisí tak především na chování jednotlivců a organizací. 
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  Bezpečnost systému elektronické výměny dat je rozhodujícím aspektem při 

hodnocení průkaznosti a právní síly EDI souborů a proto je zajištění bezpečnosti jednou 

z nejdůležitějších částí celého EDI řešení. EDI soubor musí vždy a za každých 

podmínek vykazovat minimálně stejné zabezpečení jaké má papírový dokument, jinak 

jím nelze papírové doklady nahradit. Elektronická výměna dat by tak byla vhodná 

pouze pro přenos neautorizovaných dat.“  (3 s.27,28) 

“Bezpečnost EDI se skládá z bezpečnosti EDI systémů a zabezpečení 

přenášených dat. Pro EDI systémy, které jsou integrální součástí IS/IT platí stejné 

základní způsoby ochrany jako v obecných podmínkách informačních systémů IS/IT. 

Organizační způsob ochrany dat spočívá v souhrnu administrativních nařízení a 

doporučení jak nakládat s určenými daty. Výhodou tohoto způsobu je jeho jednoduché a 

levné zavedení. Jeho účinnost však proto závisí především na přesnosti plnění nařízení 

jednotlivými osobami. 

Fyzický způsob ochrany představuje zabezpečení objektů, komunikačních linek atp. 

Data jsou tak fyzicky nepřístupná nepovolaným osobám. I tento způsob je však příliš 

závislý na spolehlivosti konání jednotlivých osob. 

Logický způsob ochrany zahrnuje soubor softwarových a hardwarových opatření. Jsou 

to především uchování dat na zabezpečených systémech, které jsou klasifikovány do 

uznávaných bezpečnostních tříd (např. podle pravidel vydaných ministerstvem obrany 

Spojených států amerických - Trusted Computer System Evaluation Criteria) a využití 

kryptografických metod, které umožňují zašifrovat určená data, tak aby byla 

srozumitelná pouze určené osobě, která je zpravidla držitelem potřebného klíče. 

Podmínkou účinnosti kryptografických metod je správné a bezpečné generování a 

používání klíčů. V současné době se ukazuje, ze žádný z výše uvedených způsobů 

ochrany dat nemůže sám o sobě zaručit dostatečnou bezpečnost EDI systémů. Té je 

možné dosáhnout pouze vhodnou kombinací všech uvedených způsobů ochrany.  

Mezi základní ohrožení EDI systémů patří modifikace zprávy (zpráva je změněna po 

jejím odeslání oprávněným původcem). Modifikace může být úmyslná nebo neúmyslná 

(důsledkem technické chyby). Zabezpečením proti modifikaci zpráv je bezpečnostní 

funkce integrita zprávy. Ta zaručuje, že bude modifikace zprávy během přenosu 

odhalena. Dalším nebezpečím je změna v pořadí zpráv, která může znamenat ztrátu 
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zpráv nebo naopak jejich vícenásobné doručení. Toto nebezpečí je eliminováno 

zjišťováním integrity sekvence zpráv. 

Velké nebezpečí představuje přetvářka (masquarading), kdy se útočník vydává za 

někoho jiného. Metodou určenou proti zneužití přetvářky je autentizace zprávy. Dalšími 

možnými ohroženími bezpečnosti EDI je odmítnutí původu zprávy (zapření odeslání 

zprávy jejím původcem nebo naopak odmítnutí příjmu zprávy jejím příjemcem). Cílem 

většiny bezpečnostních metod je proto také zajištění nepopiratelnosti. Posledním 

důležitým ohrožením je zneužití důvěrných informací. Tento problém se řeší 

kryptováním zpráv. Nejprogresivnější kryptografickou metodou v oblasti elektronické 

výměny dat je digitální podpis. Pravděpodobně nejvhodnějším řešením bezpečnosti 

elektronické výměny dat je kombinace elektronického podpisu a služeb VAN operátora, 

který zde může plnit současně funkci certifikační autority.“ (3 s.28) 

 

2.10 Webhosting 
 

“Webhosting je služba poskytující datový prostor na serveru připojeném do sítě 

internet. Uložená data jsou přístupná odkudkoliv přes službu WWW. Firma poskytující 

webhosting obvykle vlastní několik takových serverů umístěných v datacentru a prostor 

na nich pronajímá svým zákazníkům.“ ( 8 ) 

2.10.1 Co by měl webhosting splňovat 

“Záleží na daném projektu, jaké vlastnosti hostingu budete potřebovat, je dobré 

brát více než méně, protože web se může postupně vyvíjet a narůstat. “ ( 8 ) 

2.10.1.1 Velikost prostoru 

“Velikost prostoru je základním rozlišovacím parametrem webhostingových 

programů. Od 10 MB do několika 1000 MB, musíte sami zvážit kolik místa je třeba (i 

posléze je vždy možné nějaké ty MB přidat, nebo změnit program). Nejvíce prostoru 

vyžadují obrázky, fotografie, videa, hudba. Prostor pro textové informace je zpravidla 

zanedbatelný.“ ( 8 ) 
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2.10.1.2 E-mail 

“S vlastní doménou může mít klient také vlastní e-mailovou adresu, např. 

jmeno@domena.cz. Pokud chce, může využít vlastní e-mail a s ním související služby - 

filtr proti spamu, antivir. Hosting obvykle limituje počet e-mailových schránek. E-mail 

obvykle chybí v nabídce nejlevnějších programů.“ ( 8 ) 

 

2.10.1.3 FTP 

“Je vhodné, když webhosting umožňuje přidávat stránky přes FTP. S FTP se 

pracuje stejně jako se soubory na disku a je to výrazně jednoduší a rychlejší. FTP 

poskytuje každý webhosting, pokud ne, zvolte jinou společnost.“ ( 8 ) 

 

2.10.1.4 Administrační rozhraní pro hosting 

“Hosting by měl zahrnovat kompletní webovou administraci, kde si budete moci 

sami nastavit parametry vašeho webhostingu, hesla, vytvářet subdomény, e-maily, 

databáze atd.“ ( 8 ) 

 

2.10.1.5 Traffic 

“Jedná se o objem dat, která si návštěvníci vyžádají za dané období. Je dobré 

vyžadovat webhosting s neomezeným trafficem, to je, že přenesená data nebudou nijak 

omezována.“ ( 8 ) 

 

2.11 Serverhosting 
 

“Serverhosting je služba pronájmu či umístění počítačového serveru v prostorách 

poskytovatele s připojením serveru po sítě Internet a dalšími souvisejícími službami. 

Hlavním rozdílem oproti webhostingu je to, že celý server má zákazník k dispozici 

pro sebe a může na něm většinou provozovat libovolné aplikace (nejenom WWW) a 
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taktéž má na server administrátorský přístup a nebývá nijak omezován v tom, k čemu je 

server využíván. 

Servery jsou umísťovány do tzv. serveroven, což jsou technologické prostory, které 

by měly nabízet stabilní a bezpečné prostředí pro provoz mnoha serverů. Mezi běžné 

věci v serverovně by měla patřit zálohovaná elektrická síť (UPS a elektrické agregáty), 

klimatizace, redundantní připojení do sítě Internet, ostraha objektu, evidence přístupů 

osob, hasicí zařízení, bezprašné prostředí atd. 

Na cenu pronájmu serveru má zásadní vliv především vybraný hardware, tedy o jak 

výkonný server se jedná (rychlost procesoru, velikost paměti RAM, prostor na pevných 

discích HDD aj.)“ ( 9 ) 

 

2.11.1 Druhy serverhostingu 
 
Managed 

“Zákazník přenechá správu serveru plně na poskytovateli. Většinou tak dělá 

z důvodů nedostatečných znalostí ohledně údržby serveru. Poskytovatel mu v tomto 

případě dělá všechno na klíč - stará se o funkčnost serveru, aktualizuje stránky, hlídá 

zabezpečení atd. Samozřejmě se jedná o tu nejdražší variantu.“ ( 9 ) 

Virtuální 

“V tomto případě má zákazník pro sebe v pronájmu server, ale nejedná se o fyzický 

server, nýbrž je různými technologiemi  dosaženo toho, že na jednom fyzickém serveru 

(zařízení) běží několik virtuálních serverů, které se dělí o hardware. Virtuální 

serverhosting je přechodem mezi webhostingem a skutečným serverhostingem. 

Poskytovatel ručí za funkčnost hardwaru a v případě poruchy bezplatně provádí 

potřebné opravy.“ ( 9 ) 

Dedikovaný 

“Jedná se o běžný pronájem hardwaru pro server, umístěný v serverovně 

poskytovatele. O zbytek se již stará sám zákazník - tedy provádí správu serveru, 

instalaci softwaru, zabezpečení, provoz WWW služeb atd. Poskytovatel ručí za 

funkčnost hardwaru a v případě poruchy bezplatně provádí potřebné opravy.“ ( 9 ) 
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Server housing 

“V tomto případě se nejedná o pronajatý server. Zákazník svůj vlastní server umístí 

do prostor poskytovatele (do serverovny). Zde se poskytovatel většinou stará pouze o 

připojení serveru do počítačové sítě Internet a běh serverovny, vše zbylé je na 

zákazníkovi. Jedná se o tu nejlevnější variantu.“ ( 9 ) 

2.12 Freehosting 

Freehosting je služba umístění webových stránek na serveru poskytovatele zdarma. 

Je to podtyp webhostingu, většinou se jedná jen o ty nejzákladnější negarantované 

služby bez podpory pokročilých technologií pro vytváření WWW stránek, bez technické 

podpory a s omezenými datovými přenosy. Na stránky jsou často umísťovány reklamy. 

Freehosting je vhodný např. pro osobní či zájmové stránky, kde nezáleží na rychlosti a 

dostupnosti. Nehodí se tedy pro internetovou prezentaci firmy. 
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3 Analýza problému a současné situace 

3.1  Představení firmy 
 

Společnost Top Moravia Q, s.r.o. Společnost má sídlo na Faměrově náměstí 19, 

Brno, 618 00. Provozovna se nachází na ulici Novoměstská 2, Brno, 621 00. 

Společnost byla založena 08.08.2000 jako dceřinná společnost společnosti TOP 

MORAVIA Q, s.r.o. pod obchodním jménem TOP MORAVIA ART, s.r.o. Jejím cílem 

bylo začít podnikat v činnosti uměleckých agentur, čímž je myšleno pořádání 

koncertních vystoupení, zastupování umělců a jiné. 

Zásadní změna v historii firmy se uskutečnila v roce 2004. Na řádné valné 

hromadě společnosti ze dne 28.6.2004 byl projednán záměr sloučení společností TOP 

MORAVIA EKO, s.r.o., TOP MORAVIA GURMÁN, s.r.o., TOP MORAVIA Q s.r.o. 

a TOP SLOVAKIA Q, s.r.o., jako společností zanikajících se společností TOP 

MORAVIA ART, s.r.o. jako společností nástupnickou. Rozhodným dnem sloučení je  

1. leden 2004. 

Na valné hromadě bylo dále schváleno rozhodnutí o změně obchodní firmy 

společnosti ze stávající TOP MORAVIA ART, s.r.o. na TOP MORAVIA Q, s.r.o. Na 

této valné hromadě byla zároveň schválena a provedena změna ve vlastnické struktuře 

společnosti, kdy se spolumajiteli společnosti stali její obchodní ředitelka Mgr. Ivona 

Vaněčková a generální ředitel Ing. Petr Vaněček. Majoritním vlastníkem společnosti i 

nadále zůstává její zakladatel Mgr. Roman Zavadil. Právní účinky sloučení nastaly 

zápisem sloučení ke dni 30.září 2004 do obchodního rejstříku, tj. výmazem zanikajících 

společností a zápisem změn souvisejících se sloučením u nástupnické společnosti. 

 

3.2  Výrobní program firmy 
  
 Firma vyrábí exkluzivní řadu titanového nádobí. Tyto výrobky dále prodává 

prostřednictvím přímého obchodu, který je převažující a dále pak prostřednictvím 

velkoobchodu. Vedení firmy vzneslo požadavek na zřízení nového 

konkurenceschopného elektronického obchodu. 
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 Trhy a zákazníci 

 Top Moravia Q s.r.o. má plně pokryté trhy v České republice, na Slovensku, 

v Polsku, a další trhy v západní Evropě. V tomto roce vyhrála na veletrhu ve Frankfurtu 

několik prestižních cen, což byla výborná reklama pro titanové nádobí, díky čemuž byly 

navázány  obchodní vztahy s Anglií, Severní Amerikou, jižní Evropou a Afrikou, kam 

v současné době putují předváděcí vzorky a čeká se na vyjádření odběratelů. Cílovými 

zákazníky se stávají především starší lidé, kteří si výrobky kupují na reklamních akcích, 

ale výjimkou nejsou ani gastronomická zařízení.  

 
SWOT analýza 
 
 Swot analýza se zabývá analyzováním vnitřního a vnějšího prostředí firmy. 
V rámci vnitřního prostředí se analyzují silné a slabé stránky firmy. V analýze vnějšího 
prostředí se zkoumají příležitosti a hrozby. 
 
 
 
Silné stránky 

 likvidita 

 stabilní zázemí 

 dobré jméno společnosti u zákazníků 

 kvalitní výrobky, které získali mnohá ocenění, např. SWISS quality 

 jedna z největších firem v dané oblasti podnikání 

 

Slabé stránky 
 vyšší cena zboží oproti konkurenčním firmám 

 vysoký počet dlužníků ze strany zákazníků 

 kapacitně poddimenzovaný sklad 

 chybí nízkotlaké lití 

 propagace 

 nedostatečné povědomí o firmě mezi lidmi 
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Příležitosti 

 noví (velko)obchodní partneři na zahraničních trzích 

 nové oblasti podnikání 

 zavedení nových technologií výroby 

 lepší podpora prodeje zboží na internetu 

 

Hrozby 

 nekalé praktiky konkurenčních firem 

 velmi silná konkurence v daném odvětví 

 možné změny v legislativě-zákaz přímého prodeje na reklamních akcích 

 silná koruna(export) 

 

PORTEROVA analýza 

 

 Porterova analýza pěti konkurenčních sil se zabývá analýzou konkurence 

v odvětví. Metoda definuje konkurenční tlaky, odkud přicházejí a jak se lze proti nim 

bránit. 

 

Ohrožení ze strany nových konkurentů 

 Jelikož se firma pohybuje na trhu, kde stále přicházejí noví konkurenti, kteří 

prodávají na první pohled pro zákazníka stejné výrobky za srovnatelné, nebo dokonce 

nižší ceny. Firma Top Moravia Q, s.r.o. se však nemusí příliš strachovat o své postavení, 

neboť má v podvědomí zákazníků velice dobré jméno díky kvalitním výrobkům a i díky 

vynikající péčí o zákazníky. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

 Jelikož firma nabízené zboží sama vyrábí a tím má i podstatný náskok před 

konkurencí, která zboží nakupuje a pouze dále distribuuje, není zde velký tlak ze strany 

vyjednávací síly dodavatelů. Většina materiálů potřebných pro výrobu jsou totiž 

dostupné z více míst, proto není problém operativně změnit dodavatele. 
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Vyjednávací síla odběratelů 

 Převážná většina zákazníků se skládá z koncových fyzických osob, proto nemají 

příliš velkou vyjednávací sílu. Pokud však firma udělá špatný krok a začne prodávat 

například sadu nádobí, která nepůsobí pro odběratele dostatečně atraktivně, potom 

vedení firmy pomocí ukazatele v tomto případě klesajícího obratu řeší nastalou situaci 

změnou nabídky pro koncové odběratele. Tyto změny trvají v praxi jen několik málo 

dní, na firmě velice dobře funguje komunikace, firma má velice dobré logistické 

zabezpečení. 

 

Ohrožení substituty 

 Zboží nabízené společností Top Moravia Q, s.r.o. je velice kvalitní a záruka na 

povrch a na rovnost dna je 15 let. Za tuto kvalitu se ovšem musí řádně zaplatit. A právě 

cena je v porovnání se substituty, které vypadají na první pohled stejně vyšší. Tento fakt 

si však firma uvědomuje a svým odběratelům představuje skutečné kvality nabízených 

výrobků v praxi.  

 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

 Firma podniká v odvětví s velmi silnou rivalitou, konkurenční firmy velice často 

používají nekalé praktiky, jako jsou pomlouvání, nebo “přetahování“ obchodních 

zástupců. Naštěstí firma patří mezi největší na trhu v daném odvětví, proto už se umí 

proti takovýmto praktikám ubránit, respektive rychle napravit škody těmito jednáními 

způsobené. 
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Marketingový mix 

 

Produkt 

 

 Firma začala nejprve prodávat hotové produkty nakoupené z Německa, až 

později vybudovala vlastní slévárnu a vysokokapacitní nástřikovou linku, kde probíhá 

nanášení antiadhezivní vrstvy s příměsí titanu. Produktová paleta firmy v současnosti 

obsahuje celou škálu varného nádobí, jedná se o hrnce a pánvičky. Novinkou je 

zmodernizovaná a dnešním požadavkům a dnešním normám přizpůsobená Remoska. 

V budoucnosti připravuje také výrobu pekáčů, ty se však musí vyrábět nízkotlakou 

technologií lití, tuto technologii prozatím společnost nevlastní. 
Obrázek 1:Produktová řada 

 
 

 

 

 

Cena 

 

 Cena se pohybuje v řádu tisíců korun. Je v porovnání s konkurencí nepatrně 

vyšší, vyšší cena je však bohatě vykoupena kvalitou nabízeného zboží. Firma poskytuje 

úvěry pomocí bankovní společnosti Home credit. Dříve si mohl zákazník zvolit i tzv. 

firemní splátky bez navýšení. Jednalo se o 10 splátek. V současné době již tyto splátky 

svým zákazníkům nenabízí, protože má doposud asi 30mil. Kč nesplacených 

pohledávek od svých zákazníků.  
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Místo 

 

 Slévárna nádobí se nachází v Benešově u Prahy, nástřiková linka v Adamově u 

Brna. Vzorková prodejna je na provozovně společnosti na ulici Novoměstská 2 v Brně-

Řečkovicích. Propagační místa (místa konání prezentačních akcí) jsou po celé republice.  

 

 

Propagace 

  

 Firma vynakládá v posledním roce značné finanční prostředky do propagace. 

Snaží se, aby se zapsala v dobrém slova smyslu do podvědomí lidí. V poslední době 

například sponzorovala dětský domov Klokánek, kam dodala do kuchyně svůj sortiment 

nádobí a dále pak každému “chovanci“ koupila pár bot. Dále potom sponzoruje tým 

v závodech do vrchu. V neposlední řadě má internetové stránky a elektronický obchod. 

Tento obchod však není na profesionální úrovni. Firma si je toho vědoma a pověřila mě 

posouzením současné situaci, vybráním několik návrhů na tvorbu nového 

elektronického obchodu a následným výběrem nejlepšího návrhu. Tento návrh po 

schválení bude uskutečněn.  

 

 

3.3 Problémy současné situace 
Zde popíši problémy se stávajícím elektronickým obchodem. 

3.3.1 Nedostatečný odkaz 
 Vedení společnosti nebylo spokojeno se stávajícím elektronickým obchodem, 

jak bylo patrno z prakticky nulových objednávek uskutečněných jeho prostřednictvím. 

Po důkladném zanalyzování situace jsem jako největší problém shledal nedostatečný 

odkaz na elektronický obchod, tento odkaz umístěný na webových stránkách 

společnosti byl malý a snadno přehlédnutelný.   
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3.3.2 Chybějící administrativní část 
 Dalším vážným problémem je chybějící administrační část pro úpravy. To 

znamená, že na firmě není kompetentní pracovník, který by dokázal upravovat produkty 

v elektronickém obchodu, stejně tak nikdo nedokáže přidávat, či naopak odebírat 

výrobky, nebo měnit cenu. Kvůli každé změně se musí kontaktovat firma, která 

internetový obchod vytvářela, jedině tato firma umí změny provádět. Bohužel každá 

změna trvá v praxi průměrně týden, takže změny jsou velice neoperativní.  

 

3.3.3 Potvrzení objednávky pouze e-mailem 
Po objednání zboží zákazníkem dojde na firmu e-mail, ve kterém jsou kontaktní 

údaje na zákazníka a dále pak zboží, které si objednal. Zde v této věci shledávám veliké 

bezpečnostní riziko, protože některé e-maily nemusí dojít a rovněž zákazník nemá 

potvrzení o objednávce. 

 

3.3.4 Špatně označené zboží 
 Firma vyrábí 2 řady titanového nádobí, první se prodává prostřednictvím 

maloobchodu, druhá na velkoobchodní sféře. Při otevření e-shopu se zobrazí na výběr 

řada nádobí pro maloobchod, vedle toho i pro velkoobchod. Pokud však zákazník klikne 

na jakoukoliv z těchto řad, tak se mu vždycky otevře pouze řada nádobí pro 

maloobchod. Dále pak z fotek, které jsou u jednotlivých produktů není dostatečně jasné, 

že produkty jsou prodávány bez poklic, přestože na fotkách jsou zobrazeny i 

s poklicemi. 

 

3.3.5 Nízká kvalita fotek 
 Při zobrazení určitého typu nádobí si zákazník může kliknutím na fotku nádobí 

tuto fotku zvětšit. Zvětšenina je však ve velice nízké kvalitě, je “rozmazaná“. 

 

 

 

3.3.6 Chybějící standardní prvky 
 V dnešní době jsou zaběhnutá jakási nepsaná pravidla, jak by měla webová 

stránka a jí náležící elektronický obchod vypadat, respektive jaké prvky by měl 

obsahovat.  
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         Jedná se především o návrat na úvodní stránku prostřednictvím loga firmy, které 

bývá umístěno vlevo nahoře.  

 Rychlé fulltextové vyhledávání, které bývá umístěno vpravo nahoře rovněž 

chybí. 

 Nápověda, která by se měla nacházet vpravo nahoře také schází. 
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4 Vlastní návrh řešení, přínos návrhů řešení 
 

4.1 Implementovaný eshop vs. samostatný eshop 
 Při vytváření eshopu jsou 2 možnosti jeho fungování. První možností je 

vytvoření samostatného eshopu, druhou možností je jeho implementování do stávajících 

internetových stránek společnosti. Přáním vedení společnosti bylo, aby byl elektronický 

obchod implementován do stávajících stránek a to tím způsobem, že když si zákazník 

bude prohlížet určitý druh zboží, tak u něj rovnou bude moct “kliknout“ a přidat je tím 

do nákupního košíku. Je to pro zákazníka daleko pohodlnější, než v případě, že by 

musel otevřít stránku eshopu a tam zboží znovu vyhledat a objednat. 

 

4.2  Webhosting vs. vlastní server 
   

Zde řeším otázku, zda použít webhosting, což je pronájem určitého diskového 

prostoru na cizím serveru. Jako největší výhodu bych zde viděl v tom, že se nemusí 

starat o vlastní server, pouze si společnost pronajme prostor na disku, kam nahraje svoji 

webovou prezentaci a eshop a dále se již nemusí o nic starat. Samozřejmě, že k těmto 

datům má společnost, respektive její správce webových stránek neustále přístup přes 

internet a může tak operativně, kdykoliv libovolně aktualizovat data. 

Druhou možností je pronájem, nebo nákup vlastního serveru, který bude posléze 

umístěn na serverovém úložišti. K tomuto serveru je nepřetržitý 24hodinový přístup. 

Výhodou je, že má větší výpočetní kapacitu a proto zvládne i chod stránek s velmi 

vysokým počtem návštěvníků. Další výhodou je,  že na něm můžou být umístěny další 

programy, které potřebují ke svojí práci vysokou rychlost internetového připojení. O 

této možnosti vedení společnosti přemýšlelo, protože byl vytvořen program, který 

pracuje s internetovou databází a tento program potřebuje ke svojí činnosti 

vysokorychlostní připojení, avšak je natolik náročný, že server by k tomu již nezvládl 

spravovat databázi internetových stránek a eshopu.  

 
Porovnání cen hostingů 
 
 Pro porovnání cen jsem používal pouze renomované české firmy, které znám 

z předchozích zkušeností. 
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1.) Cena webhostingu 
 
 Nejlepší zkušenosti má firma již s Českým webhostingem, který nabízí 4 

programy, z nichž jsem vybral program STANDART, který je plně dostačující pro 

webovou prezentaci s eshopem. Největším kladem firmy Český webhosting jsou málo 

vytížené servery, rychlé připojení. Cena je 1 989Kč bez DPH za jeden rok.  
Tabulka 1:Nabídka poskytovatelů webhostingu 
  Český webhosting Banan Active24 
technický podpora non stop non stop non stop 
diskový prostor 500MB 8000MB 2000MB 
E-mailové schránky 15 neomezeně neomezeně 
dostupnost 99,9% 96,80% 99,80% 

klady 

málo vytížené 
servery, rychlé 
připojení 

nízká cena, 
velký diskový 
prostor 

relativně velký 
diskový prostor, 
dobrá konektivita 

zápory vyšší cena 

velmi špatné 
připojení, 
velice 
vytížené 
servery vyšší cena 

Cena za rok bez 
DPH 1 989 Kč 900 Kč 2 988 Kč 
 I přes dobré zkušenosti společnosti s firmou Český webhosting jsem udělal 

průzkum firem zabývajících se webhostingem, z nichž jsem pro porovnání vybral 3 

nejzajímavější. První firmou je již zmiňovaný Český webhosting. Jeho největší klad je 

v rychlém připojení a málo vytížených serverech. Dostupnost se zde pohybuje na 99,9%. 

Dostupnost znamená v kolika procentech případů jsou stránky přístupné. U webových 

prezentací firem by se nemělo stávat, aby zákazník musel dlouho čekat na otevření 

stránky, nebo dokonce aby se místo jejího otevření dočkal chybového hlášení, že 

stránka nebyla nalezena. Z toho důvodu tedy jednoznačně volím poskytovatele Český 

webhosting. 

 
2.) Cena serverhostingu 
  

-dedikovaný serverhosting 
  V současné době má již společnost Top Moravia Q umístěn jeden server 

u firmy Master internet a se službami je velmi spokojena. Pro chod internetového 

obchodu a webových stránek je dostačující základní služba STARTER obsahující 

počítač s procesorem P Dual-Core E2160, který má 2x512MB operační paměti a 

2x250GB diskového prostoru, limit přenesených dat je 2000GB/měsíc po České 

republice a 200GB/měsíc do zahraničí. Cena za tuto službu je 21 480Kč bez DPH za 

rok. 
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 -managed servery 
  Cena u služby Starter, která má stejné parametry jako v případě 

dedikovaného serverhousingu je 38 280Kč bez DPH za jeden rok. 

 
 
 
Cena vlastního serveru umístěného v datacentru 
 
 Cena serveru ve stejné konfiguraci jako u dedikovaného serverhostingu je 

15 230Kč bez DPH, cena je stanovena podle průměrných cen v České republice. Cena 

uložení serveru na páteřní sítí je 10 680Kč bez DPH za rok.  

 

 

4.3 Vytvoření eshopu 
 

 K vytvoření elektronického obchodu můžeme použít několik možností, které 

jsem níže podrobněji specifikoval. 

 

4.3.1 Koupě hotového řešení 
Firma si zakoupí hotový produkt, do kterého pouze pomocí redakčního systému 

vloží své produkty, které chce zákazníkům nabídnout přes elektronický obchod. Za své 

peníze dostane univerzální řešení elektronického obchodu, avšak za spoustu dalších 

funkcí musí zákazník zaplatit. Toto řešení je optimální pouze v případě, že plně 

dostačuje podmínkám, které jsou stanoveny zákazníkem. Pokud však zákazník má 

nějaké specifické požadavky, tak potom změna v hotovém řešení je finančně velmi 

náročná. 

 

Výhody: 

 -jednoduchá správa  

 -příznivá cena 

 -časová nenáročnost 

 -kvalitní a osvědčený eshop 
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Nevýhody: 

 -při specifických požadavcích na eshop je tato změna finančně náročná 

 -výběr určitého počtu grafického zpracování, pokud chce firma jiné   

             zpracování (například když chce grafiku přiblížit s grafikou firemního webu) 

-požadavek na grafickou, nebo jakoukoliv jinou funkční změnu bývá finančně   

  velmi  náročný 

 

4.3.2 Eshop na míru 
 Toto řešení má největší výhodu v tom, že firma si nechá elektronický obchod 

“ušít na míru“ a proto plně odpovídá jejím představám.  

 

Výhody: 

 -elektronický obchod, který plně odpovídá požadavkům společnosti 

 

 

Nevýhody: 

 -velmi drahé řešení 

 -při pozdější nespokojenosti jsou případné změny finančně náročné 

  

4.3.3 Zakoupení hotového řešení vs. vytvoření eshopu na klíč 
 Rozhodování u této otázky vychází z velikosti firmy a jejího nároku na rozsah 

řešení. Základní úvahou při tomto rozhodování by mělo být, jak by měl obchod vypadat, 

jakou by měl splňovat funkcionalitu a v neposlední řadě také to, kolik je ochotna 

společnost vynaložit finančních prostředků. Poslední bod je totiž poměrně důležitý, 

protože ceny jednotlivých řešení se velmi liší - pohybují se takřka od nuly, přes desítky 

tisíc až po statisíce korun. 

 Dalším významným faktem je čas potřebný pro tvorbu. V případě tvorby 

elektronického obchodu na zakázku je nutno brát v úvahu dobu tvorby, která trvá 

několik týdnů až měsíců.  
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 Zakázkové řešení elektronického obchodu by tedy mohlo být vhodné pro velké 

společnosti, které vyžadují specifické chování celého systému, nebo vyžadují 

neobvyklou funkcionalitu obchodu, jako je napojení na vnitřní informační systém, nebo 

na informační systém dodavatele zboží se vzájemnou on-line replikací dat apod. 

Zakázkové řešení kompletně splní jakékoliv požadavky obchodníka na jeho internetový 

obchod. ( 6 ) 

 

 

 

 

4.4 Srovnání nabídek a výběr optimálního řešení 
 Stojím před samotným výběrem optimálního vytvoření elektronického obchodu 

a jeho následného umístění. 

 Po důkladném zvážení požadavků vedení firmy a uvážení průměrného počtu 

návštěvníku elektronického obchodu-asi 200 návštěvníků denně jsem jako nejlepší 

alternativu vybral webhosting u firmy Český webhosting, kde tato služba vyjde na 

1989Kč bez DPH za jeden rok. 

 
Tabulka 2:Komplexní zhodnocení poskytovatelů 

  
váhový 
koeficient Epres AYZU SHOPsys 

Cena za pořízení produktu 5 2(10) 1(5) 2(10) 
SEO optimalizace 4 2(8) 2(8) 2(8) 
Funkčnost 5 2(10) 2(10) 3(15) 
Integrace do stávající webové prezentace 5 1(5) 3(15) 3(15) 
Administrace 3 2(6) 2(6) 1(3) 
Design 2 1(2) 1(2) 1(2) 
Doba potřebná pro vytvoření a 
zprovoznění 2 1(2) 2(4) 1(2) 

Výsledek hodnocení   
Nejvhodnější 
(6,14) 

 Méně vhodné 
(7,14) 

Nejméně 
vhodné (7,85) 

První rok provozu   36000 38400 41900 
Druhý rok provozu   18000 14400 19200 
Uvedené ceny jsou bez DPH 

Stupnice hodnocení: 

 1-nejvhodnější řešení  

 2-méně vhodné řešení 

 3-nevhodné řešení 
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Při výběru firmy, respektive způsobu tvorby, nebo zakoupení již hotového eshopu jsem 

postupoval v souladu s podmínkami, které mi byly dány vedením společnosti. Jako 

hlavní podmínky byly stanoveny: 

   -cena 

   -funkčnost 

   -jednoduchá administrace 

   -implementace do stávajících webových stránek společnosti 

A právě poslední jmenovaná podmínka vyřadila z výběru hotové řešení, protože toto 

řešení se nedá implementovat do stávající webové prezentace firmy a jeho modifikace a 

následná implementace by byla finančně velmi náročná.  

 Z široké palety firem nabízející eshopy na míru jsem poptal 3 firmy s nejlepšími 

referencemi, nabídky těchto firem jsem porovnal pomocí váhového hodnocení a jako 

nejlepší nakonec vyšla firma Epres, která rovněž nedávno kompletně inovovala 

webovou prezentaci firmy a s jejíž prací bylo vedení společnosti velice spokojeno. 

Firma elektronický obchod vytvořila již za 3 týdny. Samotné vytvoření elektronického 

obchodu přišlo na 18tis Kč a k tomu ještě firma vložila do systému zboží, za tuto službu 

si účtovala 100Kč za položku, takže kompletní internetový obchod, včetně 

implementace do stávající webové prezentace, SEO analýzy a vložení zboží vyšla na 

25tis.Kč. Všechny výše uvedené ceny v sobě nemají zahrnuto DPH. Nízká cena 

v žádném případě není na úkor kvality služeb, ale je z důvodu nedávného vzniku této 

firmy a jejího nedostatečného povědomí mezi zákazníky. Osobně jsem prověřil 

funkčnost systému a po několika drobných modifikacích a opravách vzešel z mojí 

spolupráce s firmou Epres kompletní a funkční elektronický obchod, který jsem 

předvedl vedení společnosti a po jejím schválení nechal spustit. 

Funkce tohoto elektronického obchodu: 

-Nákupní košík 

  -Ukládání do databáze 

  -Možnost vkládání a editování produktů(cena, fotky) 

  -Data jsou uloženy v MySQL databázi 

  -Administrační část pro evidování objednávek 

  -V evidování objednávek se objednávky dají editovat, mazat, tisknout 

  -Po objednání přijde zákazníkovi mail s ověřovacím odkazem po jehož  
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  kliknutí dojde k ověření objednávky a teprve pak se odešle požadované    

  zboží  

4.5  Náklady a přínosy elektronického obchodu 
 Jako největším přínosem elektronického obchodu je prodejnost desítek kusů 

zboží měsíčně, což předčilo původní předpoklady. Dále pak díky optimalizaci 

webových stránek, na kterých je elektronický obchod umístěn se zvýšila i návštěvnost 

těchto stránek a společnost Top Moravia Q, s.r.o. se tím dostává do povědomí stále více 

lidí.  

 

 
Tabulka 3:Pořizovací a udržovací náklady 

Služba 
udržovací 
náklady/rok 

pořizovací 
náklady 

tvorba eshopu   25000 
webhosting 1989   
správa 18000   
celkem 19989 25000 
 

Cenu za webhosting jsem stanovil dle nabídky mnou vybrané firmy Český 

webhosting. 

Cena za službu “správa elektronického obchodu“ je stanovena jako odpovídající podíl 

z celkové ceny za správu, do které se zahrnuje i správa webové prezentace firmy. Tuto 

správu provádí firma Epres, která rovněž webovou prezentaci i elektronický obchod 

vytvořila. V ceně je udržování stálého chodu stránek, včetně oprav případných chyb, 

které vzniknou. Dále pak stránky aktualizuje dle požadavků vedení společnosti. 

Celková cena za správu webových stránek a elektronického obchodu je 3500Kč/měsíc, 

jako relevantní část pro správu elektronického obchodu jsem stanovil částku 

1500Kč/měsíc, obě ceny jsou bez DPH. 

 

 

 
Tabulka 4:Přínos  elektronického obchodu 
prodejnost nádobí přes 
eshop počet ks přínos 
Leden 14 5390 
Únor 28 10780 
březen 32 12320 
duben 38 14630 
celkem 112 43120 
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Z tabulky č.2 je patrno, že již po prvních čtyřech měsících fungování 

elektronického obchodu je celkový přínos 43 120 Kč.  

Za první 4 měsíce je tedy přínos v průměru 11tis.Kč včetně DPH měsíčně, za 

předpokladu, že by stávající průměr byl konstantní po celý rok, ale vidíme zde spíše 

zvyšující se trend.  Pokud by však i přes to stávající stav pokračoval nadále, roční přínos 

by dělal po odečtení všech nákladů cca 85tis. Kč včetně DPH. Tato částka však bude ve 

skutečnosti ještě vyšší, protože prodejnost zboží pomocí elektronického obchodu má 

rostoucí charakter.  
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5 Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo posoudit stávající stav elektronického obchodu ve 

firmě Top Moravia Q, s.r.o. a následně navrhnout nejlepší možný způsob realizace 

nového elektronického obchodu. Musel jsem se řídit několika kritérii, které jsem dostal 

od vedení společnosti, tyto kritéria jsem zařadil mezi podmínky, které jsem stanovil při 

výběru nového řešení elektronického obchodu. Internetový obchod je postavený za 

účelem prodeje produktů koncovým zákazníkům, jedná se tedy o typ B2C. Porovnával 

jsem několik možností vytvoření nového elektronického obchodu, dále jsem pak vybíral 

místo, kde bude systém obchodu uložen. Po srovnání několika poskytovatelů mi vyšla 

jako nejlepší alternativa vytvoření elektronického obchodu od společnosti Epres. Po 

odsouhlasení vedením firmy jsem nechal vytvořit elektronický obchod firmou Epres , 

která následně provedla i jeho implementaci do stávající webové prezentace a bude se 

starat o další fungování obchodu. Dle prvotních výsledků se dá s určitostí říct, že 

vybraná alternativa byla správná. 

Ostatně kvalitu mojí práce lze posoudit objektivně podle přínosu, který vykazuje 

prodej zboží přes elektronický obchod a jehož výše je průměrně 11tis.Kč včetně DPH 

měsíčně.  
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Použité zkratky 

 
SEO: ( Search Engine Optimization ) optimalizace webových stránek, provádí se za 

účelem zvýšení vyhledatelnosti internetovými vyhledávači. 

 

EDI: (Electronic Data Interchange) Elektronická výměna dat je výměna 

strukturovaných zpráv mezi počítači, respektive mezi počítačovými aplikacemi. 

 

B 2 B: (Business-to-business) označení pro obchodní vztahy mezi obchodními 

společnostmi 

 

B 2 C: (Business-to-customer) označení pro obchodní vztahy mezi obchodními 

společnostmi a  koncovými zákazníky 

 

MYSQL: jedná se o multiplatformní databázi, která probíhá pomocí SQL jazyla 

 

B 2 G/B 2 A: (Business-to-Government / Business-to-Administration/Autority) 

označení pro vztahy mezi podnikem a státní správou 

 

B 2 R: (Business-to-Reseller) označení pro prodej přes článek distribučního řetězce, 

který nakoupí zboží za účelem dalšího prodeje 

 

C 2 A/C 2 G:  (Customer-to-Administration/Autority / Customer-to-Government) 

označení pro vztahy ke státní správě. Tento druh elektronického obchodu se netýká 

přímo obchodování. Souvisí například s daňovým přiznáním. 

 

C 2 B: (Customer-to-Business) označení pro skupinu obchodů, ve kterých zákazník 

oslovuje podnikatele 

 

C 2 C: (Consumer-to-Consumer) označení pro prodej výrobku jednoho spotřebitele 

jinému spotřebiteli 
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FTP: (File transfer protocol) jedná se o protokol pro přenos souborů v počítačové síti. 

Umožňuje přenos souborů mezi dvěma počítači. 
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