
 Internetové obchody (E-shopy) se na netu objevily již před 
rokem 2000, ale jejich velký rozvoj začal až v tomto tisíciletí. 

 Internetové obchody nabízejí v současnosti mnoho druhů 
zboží a služeb a staly se velkým soupeřem kamenných 
obchodů a nákupních center. Nakupování v prostředí 
internetu je rychlé a pohodlné. 

 Zpravidla můžeme vybírat v přehledném katalogu zboží.  

 Obrovskou výhodou je možnost doručení až do domu            
s využitím pokročilých způsobů plateb -  převod na účet, 
platba při převzetí zboží - dobírka aj. 

 Mezi pokročilé služby patří  třeba i možnost platit 
internetovou kartou, elektronickou peněženkou nebo 
platebními kartami prostřednictvím platebních systémů 
(PayPal, PaySec, MoneyBookers). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/PayPal
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=PaySec&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=MoneyBookers&action=edit&redlink=1


 Výhody:  
 Nižší ceny než v kamenných obchodech (snižuje je obrovská 

konkurence velkého množství internetových obchodů). 

 Časté slevy a akce snižující ještě cenu. 

 Možnost porovnat ceny výrobků v prostředí webu s jinými obchody. 

 Spousta času na rozmyšlení při výběru zboží, či služby. 

 Širší informace o zboží 

 Rychlé dodací lhůty a rychlost dodání výrobků dopravními (logistickými  
firmami – PPL, DHL…). 

 

 Nevýhody:  
 Prakticky neexistuje možnost zboží si vyzkoušet a fyzicky prohlédnout. 

 Občas se objevují problémy u některých internetových obchodů               
s reklamací zboží. 

 Náklady na doručení, které u zboží s nízkou cenou zvyšují celkovou 
cenu (proto je výhodné nakupovat například v obchodě, který má 
výdejní místo v místě našeho bydliště a zboží nám zde bez jakýchkoli 
dalších nákladů vydají a můžeme si je ihned rozbalit a prohlédnout). 

 



 Na internetu najdeme jak obchody se širokým sortimentem – 
takzvané internetové obchodní domy, tak specializované obchody 
(sport, elektronika, kosmetika…).   

 Několik příkladů: 

 Obchodní domy – MALL.cz, KASA.cz, Korunka.cz, Obchodní-dům.cz,  
onlineshop.cz, 123shop.cz , eOD.cz, patro.cz, nakupka.cz , 
Vltava.cz  …..  

 Specializované obchody: 

 Sport:  ONLINE-SPORT.cz, Mojekolo.cz, Sportisimo, Sport365.cz, 
Bike-Eshop.cz, SPORT2YOU.cz, CYKLO WORLD, BezvaSport.cz, 
eFitness.cz, sport-live.cz, SportObchod.cz, Velohanak.cz…. 

 Kosmetika a zdraví:  Parfums.cz,  Xparfemy.cz, Bonson.cz, 
EUROPARFÉMY.cz, Vůně parfémů, Lékárna-Zdraví.cz, Krasa.cz, Dr. 
Max lékárna…. 

 Automoto: Levné Pneu, Pneumatiky.cz, ipneu.cz, MotoStar.cz, 
ascartuning.cz, AutoKelly,  Autobenex aj… 

 Hudba,video,hry: Bontonland, Popron, JRC, GAME-LAND.cz …… 
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 Elektronika:  Alza.cz, CZC.cz, Mironet.cz, T.S.Bohemia, SOFTCOM.cz, 
Pixmania.cz, ELECTRO WORLD, ePROTON.cz, Cybex.cz , Datart aj… 

 Cestování: www.zajezdy.cz/, www.cestovani.cz, www.last-minute.cz, 
www.eximtours.cz, www.cedok.cz, www.firotour.cz, www.travel.cz,   

   

 Na internetu dnes nalezneme obchody snad se všemi druhy zboží a  
ze spousty oblastí činnosti –stavebniny - www.levnestavebniny.cz, 
podlahy - floorwood.cz, nábytek - www.nejlevnejsinabytek.cz, 
zahradní technika a nářadí - www.mamtechnika.cz, móda a oblečení - 
www.queens.cz, http://www.extremeshop.cz/, http://www.esatna.cz/ 

 

 Výborným pomocníkem při nakupování na internetu je server 
Heureka.cz. Heureka je nezávislý nákupní rádce. Přináší uživatelské 
recenze produktů a internetových obchodů, srovnání cen, databázi 
internetových obchodů aj..  
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 Na internetu nemusíme pouze nakupovat, ale lze zde prodávat -
nevhodný dar, nepotřebné oblečení, sportovní potřeby, umělecká díla, 
starožitnosti, dopravní prostředky apod  

 Největší online aukční portál  Aukro.cz – působí na internetu od roku 
2003. Hodnota prodaného zboží na Aukru dosáhla v loňském roce 2,5 
miliardy korun, přičemž se prodalo více než 5 milionů předmětů. 

 Prodejcům nabízí pohodlné nástroje pro vystavení zboží v aukcích a 
jejich řízení. Kupujícím nabízí obrovské množství zboží přehledně 
roztříděného do kategorií, jednoduchý způsob přihazování a další 
služby související s bezpečným nákupem přes internet. 

 Obchodovat můžete 24 hodin denně celý týden. Pokud chcete něco 
prodávat, musíte se na portálu zaregistrovat.  Aukro využívají k prodeji 
i některé obchody a firmy. 

 Na internetu nalezneme podobné projekty u nás i v zahraničí – ikup.cz, 
ebay.cz, nabidni.cz, e-aukce.com, odklepnuto.cz, allegro.pl, … 

 Nejznámějším světovým aukčním portálem je známý Ebay.    
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 Nakupovat a prodávat lze i prostřednictvím inzerátů – internetové 
inzerce.  

 Mezi naše nejznámější stránky, kde lze věci prodat, nebo vyhledat i 
nakoupit patří např. Annonce, bazoš.cz, Český inzert, prodej.cz,  
INZERT EXPRESS.. 

 Závěrem: Internet se stal v poslední době obrovským tržištěm.    
Přes internet se dá sehnat i nabídnout jednoduše řečeno skoro vše. 
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