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LICENČNÍ SMLOUVA 
POSKYTOVANÁ K VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO 

 
uzavřená mezi smluvními stranami: 

 
1. Pan/paní 

Jméno a příjmení: Renata Jobeková 

Bytem:   Pražská 3204/63F, 669 02 Znojmo 

Narozen/a (datum a místo): 24. 10. 1973 ve Znojmě 

(dále jen „autor“) 
a 

2. Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta podnikatelská 

se sídlem Kolejní 2906/4, 612 00, Brno 

jejímž jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty: 

Ing. Pavel Svirák, Dr., ředitel Ústavu financí 

(dále jen „nabyvatel“) 

 
Čl. 1 

Specifikace školního díla 
 

1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP): 
□  disertační práce 
□  diplomová práce 
■  bakalářská práce 
□  jiná práce, jejíž druh je specifikován jako 
....................................................... 
(dále jen VŠKP nebo dílo) 
 

Název VŠKP: Marketingová strategie firmy Master Tool s.r.o. postavená 
na obchodní značce BOPO 

  Vedoucí/ školitel VŠKP: Doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA 
  Ústav: Ústav financí 
  Datum obhajoby VŠKP: červen 2007 
 
VŠKP odevzdal autor nabyvateli v*: 

■  tištěné formě  –  počet exemplářů ……1………….. 

■  elektronické formě –  počet exemplářů ……1………….. 

                                                        
* hodící se zaškrtněte 
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2. Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané 

a specifikované. Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do 
rozporu s autorským zákonem a předpisy souvisejícími a že je dílo dílem původním. 

3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. 
4. Autor potvrzuje, že listinná a elektronická verze díla je identická. 
 
 

Článek 2 
Udělení licenčního oprávnění 

 
1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva 

uvedené dílo nevýdělečně užít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a 
výzkumným účelům včetně pořizovaní výpisů, opisů a rozmnoženin. 

2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a 
majetkových práv k dílu. 

3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti   
□  ihned po uzavření této smlouvy 
□  1 rok po uzavření této smlouvy  
□  3 roky po uzavření této smlouvy 
□  5 let po uzavření této smlouvy 
■  10 let po uzavření této smlouvy 
(z důvodu utajení v něm obsažených informací) 

4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením § 47b zákona 
č. 111/ 1998 Sb., v platném znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen 
a oprávněn ze zákona. 

 
 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom 

vyhotovení obdrží autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do VŠKP. 
2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí 

autorským zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem o 
archivnictví, v platném znění a popř. dalšími právními předpisy. 

3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, 
s plným porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. 

 
 
V Brně dne: ……………   
 
………………………………………..  ………………………………………… 
  Nabyvatel      Autor 
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Čestné prohlášení 

 

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

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušila autorská 

práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících 

s právem autorským).  

 

 

 

V Brně dne 29. května 2007                            ………………………………………. 

        Podpis 
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Úvod 
 
Pro zpracování bakalářské práce jsem si vybrala firmu, s níž jsem měla možnost během 

svého pracovního působení spolupracovat. Tato spolupráce vedla k určitému stupni 

poznání vnitřního chodu firmy, jejích silných a slabých stránek. Přestože se spolupráce 

zpočátku týkala pouze výroby z pozice jejího zákazníka, jednání s vedením firmy dále 

vyústilo v užší spolupráci, postupně tak vznikal obraz o jejím fungování a problémech, 

se kterými se dennodenně potýká. Zjistila jsem tak, že překonávání podnikatelských 

těžkostí často vyčerpává management firmy, snaha o udržení plynulého chodu firmy, 

naplnění výrobních kapacit a řízení peněžních toků zaměstnává vedení natolik, že zde 

chybí strategické cíle do budoucnosti. Absence marketingové strategie jako součásti 

strategického řízení by mohla do budoucna způsobit, že se firma sice snaží vyrábět, 

prodávat, prosperovat, snažila by se jít dál, ale přitom by vlastně nevěděla kam chce 

dojít, jakým směrem jít a proč. 

To vše vedlo k mému rozhodnutí zabývat se marketingovou strategií firmy.  
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1. Popis firmy  
 
1.1. Popis podnikání firmy 
 

Název obchodní firmy: Master Tool s.r.o. 

Sídlo:    Třebíč, Fibichova 1025, PSČ 674 01 

 

Datum zápisu obchodní firmy do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem 

v Brně oddíl C, vložka 39724: 23. listopadu 1999 

 

Objektem práce je firma Master Tool s.r.o. zabývající se výrobou obuvi.  

 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 
 
Předmět podnikání: 
 

- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 

- Nástrojařství 

- Výroba obuvi, s výjimkou ortopedické obuvi 

 

Převažujícím předmětem podnikání v posledních letech je výroba obuvi.  

Samotná výroba obuvi je velmi náročnou výrobou na materiálové zásobování, kvalitu 

výrobků, ale také především na zajištění odbytu. Právě odbytu se dotýká nejvíce 

bakalářská práce, konkrétně marketingové strategie firmy. Aby firma mohla existovat, 

potřebuje především klást neustálý důraz na marketing. Počínaje reklamou, oslovením 

zákazníků, budováním image firmy, udržováním si tohoto image, získáním optimálního 

podílu na trhu, nabídkou obuvi, kterou zákazníci požadují a která sleduje módní trendy, 

konče.  

Firma vyrábí dámskou a pánskou obuv.  

 

Zakázky mohou mít různý charakter: 

- firma vyrábí obuv pod svou značkou (doposud to byla pouze značka Marc O´ 

Neel), 
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- nebo pod značkami jiných firem, které mají již připravený vzor, na který jsou 

sjednané jejich zakázky, firma Master Tool s.r.o. tedy vyrobí obuv podle 

předloženého vzoru z dodaných materiálů, 

- firma navrhne a předloží vzor obuvi, který je následně objednán a vyroben 

z materiálů, které si sama zajistí, ovšem výrobek nese jméno zákazníka (jak je 

tomu u největšího zákazníka firmy – společnosti Baťa Česká republika). 

 

1. 2. Obchodní situace firmy 
Trh, na kterém se firma pohybuje, je velmi náročný. Tento stav je dán několika 

skutečnostmi: 

- příliv (spíše záplava) zboží s nízkými cenami z Číny 

- konkurence zboží dováženého ze zemí jako je např. Itálie, které se velmi těžko 

konkuruje v módnosti obuvi, v tomto směru módní trendy určuje právě Itálie, 

- velké nadnárodní společnosti, které prodávají prostřednictvím řetězce svých 

prodejen obuv nakupovanou v zemích s levnou pracovní silou (cena jimi 

nabízených výrobků tomu odpovídá). 

 

Vývoj tržeb v posledních třech letech – roky 2004, 2005, 2006: 
 

Údaje jsou v tis. Kč, respektive v% 2004 2005 2006 
2005-
2004 % 

2006-
2005 % 

Tržby 8 205 23 006 30 135 14 801 180,39% 7 129 30,99% 
 
 
Další významné údaje o činnosti firmy z výsledovky: 
 
Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisků a ztrát 
 

Údaje jsou v tis. Kč, resp.ve v% 2004 2005 2006 2005-2004 % 
2006-
2005 % 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Náklady vyn.na prodej zboží 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Obchodní marže 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Výkony 8 205 23 006 30 135 14 801 180,39% 7 129 30,99%
Výkonová spotřeba 9 714 15 386 21 862 5 672 58,39% 6 476 42,09%
Přidaná hodnota 407 10 209 10 515 9 802 2408,35% 306 3,00%
Osobní náklady 0 2 477 9 573 2 477 0,00% 7 096 286,48%
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Proces zajišťování výrobních zdrojů a majetku firmy 
 

Údaje jsou v tis. Kč, respektive v 
% 2004 2005 2006 2005-2004 % 2006-2005 % 

Pasiva celkem 3 884 8 250 13 746 4 366 112,41% 5 496 66,62% 
Vlastní kapitál 1 550 1 380 1 550 -170 -10,97% 170 10,97% 
Základní kapitál 3 904 3 904 3 904 0 0,00% 0 0,00% 
 
 
 

1. 3. Ukazatelé rentability, likvidity 
 

Vyhodnocení podnikání firmy z dalších pohledů: 
 
 
Údaje jsou v tis. Kč 2004 2005 2006 
Provozní hospod. Výsledek 507 24 793 
Celková aktiva 3884 8250 13746 

ROI 0,13 0,00 0,06 
 
Ukazatel rentability vloženého kapitálu ROI dosahuje v r. 2005 hodnoty 13 %, což by bylo 

možné hodnotit jako dobrý výsledek, v roce 2005 však vlivem dosažené ztráty nabývá 

záporné hodnoty – 0,90 %, v roce 2006 je to 6,05 %, tedy zlepšující vývoj, přestože hodnotu 

nelze považovat za „dobrou“.  

 
Údaje jsou v tis. Kč 2004 2005 2006 
Hospod. Výsledek po zdanění 452 -170 171 
Celková aktiva 3884 8250 13746 

ROA 0,12 -0,02 0,01 
 
Údaje jsou v tis. Kč 2004 2005 2006 
Hospod. výsledek po zdanění 452 -170 171 
Vlastní kapitál 1550 1380 1550 

ROE 0,29 -0,12 0,11 
 
 
 
ANALÝZA LIKVIDITY – ukazatele likvidity 
 
Okamžitá likvidita = Finanční majetek / Krátkodobé závazky 
 
  2004 2005 2006 
Finanční majetek 83 94 144 
Krátkodobé 
závazky 2124 5843 11256 
Okamžitá likvidita 0,04 0,02 0,01 
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Doporučené hodnoty jsou 0,2 – 0,5 ( vyšší hodnota se považuje za špatné hospodaření 

s kapitálem). Okamžitá likvidita má velmi nízké hodnoty, což znamená, že podnik má 

relativně vysoké krátkodobé závazky vzhledem k finančnímu majetku, který je 

k dispozici pro jejich úhradu, je zde vysoké riziko vzniku platební neschopnosti.  

 
Pohotová likvidita = OA – zásoby / krátkodobé závazky 
 
  2004 2005 2006 
OA-Zásoby 1636 1839 1990 
Krátkodobé 
závazky 2124 5843 11256 
Pohotová likvidita 0,77 0,31 0,18 

 
Rovněž ukazatel pohotové likvidity má velmi nepříznivé hodnoty, vysoké riziko vzniku 

platební neschopnosti. Standardní hodnota je 1 – 1,5.  

Běžná likvidita = OA / krátkodobé závazky  
  
  2004 2005 2006 
OA 3850 8078 12042 
Krátkodobé 
závazky 2124 5843 11256 
Běžná likvidita 1,81 1,38 1,07 

 
Ukazatel běžné likvidity klesá v průběhu tří let až k hodnotě 1,07 v roce 2006, což je 

hranice (hodnota 1) od které se považuje za nepřijatelný pro finanční zdraví podniku. 

Bankovním standardem je hodnota 2 – 3 pro zdravé podniky.  

 
1. 4. Personalistika firmy a trh práce, kvalifikační požadavky na 

zaměstnance 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výrobu obuvi, nejsou kladeny na zaměstnance 

v pozici dělníků obuvnické výroby zvláštní kvalifikační požadavky. 

Základním předpokladem je manuální zručnost, s výjimkou šiček není tedy nutným 

předpokladem vyučení v oboru. 

 
Dělnické profese v obuvnické výrobě: 

- úsek manipulace - vysekávání dílců obuvi, 

- úsek šicí dílna - šití obuvnických svršků,   

- úsek spodková dílna – montáž obuvi 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 15 

 

Do budoucna lze očekávat určité potíže se zajišťováním šiček v obuvnické výrobě, 

vzhledem ke skutečnosti, že mnoho z těch zkušených postupně dosahuje důchodového 

věku. U nových lidí výrazně klesá zájem o tuto práci, noví vyučení potenciální 

zaměstnanci prakticky neexistují, střední odborné učiliště, které dříve v Třebíči 

působilo, zaniklo, takže odbornou kvalifikaci pro tuto výrobu prakticky nemohou ani 

získat.  

 
 
1. 5. Organizační struktura firmy 
 

Organizační struktura firmy je velmi štíhlá, z ekonomického hlediska jistě pozitivní 

fakt, ovšem o to náročnější je řízení firmy pro samotného majitele, nevýhodou může být 

provedení chybných rozhodnutí vlivem časové tísně, nebo autokratického přístupu. 

 

Vedení firmy: 

– ředitel (a současně majitel) firmy 

- prodejce a technik v jedné osobě 

- účetní 

- vedoucí výroby 

 

Výroba: 

- za kvalitu a plynulost prováděných činností zodpovídá vedoucí výroby, 

- modelář – příprava nových modelů, řešení nedostatků, 

- tři základní výrobní úseky: manipulace, šicí dílna, spodková dílna 

- sklad 

Externě firma spolupracuje s daňovým poradcem, který pro firmu zajišťuje následující 

služby: 

- dohled a kontrola vedení účetnictví 

- daňové poradenství 

- daňová přiznání 
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Lokální umístění jednotlivých úseků: 

Ø V sídle firmy, na adrese Fibichova najdeme: 

- kancelář vedení firmy 

- kancelář vedoucího výroby 

- šicí dílnu 

- spodkovou dílnu 

- ateliér (ve vedlejší budově) 

 

Ø V obci Chlum vzdálené cca 20 km od Třebíče se nachází: 

- úsek manipulace 

- šicí dílna 

 

Ø Na adrese Velkomeziříčská 989 v Třebíči se nachází: 

- sklad firmy 

- prodejna - outlet 

 

1. 6. Informační systém firmy a informační toky 
Informační technologie 

Hardware 

Firma využívá 5 PC, které jsou navzájem propojeny sítí. 

Software 

- MS Windows 

- Účetní program MRP Slušovice 

- Skladový program je součástí účetního programu  

 

Všechny osobní počítače jsou propojeny sítí, po které jsou přenášeny data mezi skladem 

a centrálou firmy nacházející se v sídle. To vyhovuje vedení firmy a vedoucímu výroby 

průběžně sledovat stav jednotlivých položek materiálu i hotových výrobků a podle toho 

uzpůsobovat objednávky materiálů a jednání s dodavateli materiálů  a odběrateli obuvi.  
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1. 8. Možnosti a příležitosti firmy vzhledem k předmětu podnikání 
 

Podnikání v oboru obuvnické výroby rozhodně není nijak jednoduché vzhledem 

k finanční náročnosti na zajišťování potřebných materiálů. 

Základním problémem je však sezónnost výroby – což je především skutečnost, že 

zákazníci odebírají výrobky v určitých obdobích a firma se tak nachází pravidelně 

v situaci, kdy po dobu poměrně dlouhého časového období musí výrobky vyráběné pro 

konkrétní zákazníky skladovat a nemůže je dodat, což navazuje na finanční toky ve 

firmě. V takovém období má pouze výdaje, ale dočasně nepřicházejí žádné finanční 

prostředky. 

 

Dalším problémem v oboru jsou nepochybně nejistí a neplatící zákazníci. Mohou se 

vyskytnout kvalitativní nedostatky na vyrobeném zboží, ovšem velmi často je příčinou 

pozdních plateb nebo nedobytných pohledávek situace na trhu, kdy se buď prodává 

málo nebo artikly vzhledem ke svým estetickým stránkám nemají takový úspěch na 

trhu, jaký obchodní firmy (zákazníci firmy Master Tool s.r.o.) očekávali.  

To vše se tedy následně může projevit v situaci plateb. 

 

Skutečností ztěžující podnikání firmy je vstup levných výrobků z Číny na trh, kterým se 

obtížně konkuruje. 

 

Možností, která se vyskytla, je výroba obuvi pod obchodní značkou BOPO. Firma 

odkoupila ochranná práva k této registrované značce a hodlá vyrábět obuv pod touto 

značkou, která má svou tradici na trhu v ČR. To by jí mělo zajistit větší podíl na trhu. 

Využití obchodní značky a marketingová strategie postavená právě na této obchodní 

značky je předmětem mé bakalářské práce. 

 
 
1. 9. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU 
 

Vývoj stavu majetku, jeho financování a využívání:  

Během sledovaného období stav celkových aktiv výrazně rostl (nárůst v r. 2005 o 112 % 

oproti předchozímu roku, v r. 2006 o 66 % oproti r. 2005), převážnou část celkových aktiv 
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však tvoří oběžná aktiva, v r. 2004 a 2005 byl stav dlouhodobého majetku nulový, až v roce 

2006 se dlouhodobý majetek dostává na 8,37 % z hodnoty celkových aktiv.  

Oběžná aktiva tvoří převážnou část celkových aktiv ve všech třech letech, v průběhu těchto 

tří let, od r. 2005 do r. 2006, je to 99,12 %, 97,92 % a 87,60 % (mírně se jejich podíl snižuje 

ve prospěch dlouhodobého majetku v r. 2006). Složení oběžných aktiv: OA tvoří převážně 

zásoby v poměru k OA tvoří zásoby 57 %, 75,60 % a 73,13 %. Zvyšuje se podíl zásob 

materiálu, z 7,67 % v r. 2005 na 24,04 % v r. 2006. Zásoba výrobků činí 49,33 %, 41,13 % a 

45,33 %. Pozitivním faktem je, že firma nemá dlouhodobé pohledávky, nulový stav ve všech 

třech letech. I krátkodobé pohledávky klesají z téměř 40 % v r. 2005 na 13,43 % v r. 2006. 

Znamená to, že firma si pečlivě hlídá inkaso svých pohledávek.  

 
Vývoj a stav tržeb, nákladů, rentability, produktivity a CF: 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu ROI dosahuje v r. 2005 hodnoty 13 %, což by 

bylo možné hodnotit jako dobrý výsledek, v roce 2005 však vlivem dosažené ztráty nabývá 

záporné hodnoty – 0,90 %, v roce 2006 je to 6,05 %, tedy zlepšující vývoj, přestože hodnotu 

nelze považovat za „dobrou“.  

Tržby zaznamenaly výrazný pozitivní nárůst v roce 2005, oproti r. 2004 to bylo o 180,39 % 

(přesto však firma v tomto roce dosáhla ztráty), nárůst tržeb v r. 2006 oproti předchozímu je 

již méně dramatický, o 30,99 %. Vývoj přidané hodnoty je obdobný, průdký nárůst v r. 2005 

(o 2408 %), v r. 2006 již jen 3 %, což je patrně z velké části způsobeno výrazným nárůstem 

osobních nákladů v r. 2006, o 286,48 % oproti předchozímu.  

Produktivita z přidané hodnoty 

Vývoj stavu celkového Cash Flow lze hodnotit jako pozitivní, z -50 tis. Kč v r. 2004 

(investiční a finanční činnost 0), na 11 tis. Kč v r. 2005 (při čistém peněž. toku z finanč. 

činnosti 977 tis. Kč), na 50 tis. Kč v roce 2006 (při čistém peněž. toku z investiční činnosti -

1150 tis. Kč, z finanč. činnosti -77 tis). Vývoj cash flow pozitivní. 

 

Vývoj a stav likvidity a zadluženosti podniku: 

Ukazatel celkové zadluženosti, jinak často nazývaný „Ukazatel věřitelského rizika“, je ve 

všech třech sledovaných letech vyšší než 50 %, v roce 2006 dokonce 88,43 %, což značí, že 

vlastník firmy vytvořil značnou finanční páku, ovšem pro věřitele to může znamenat růst 

finanční nestability. 

Stav a vývoj likvidity: 
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Okamžitá likvidita má velmi nízké hodnoty, v r. 2006 je to dokonce 0,01 (oproti obecně 

doporučovaným hodnotám 0,2 – 0,5), což znamená, že podnik má relativně vysoké 

krátkodobé závazky vzhledem k finančnímu majetku, který je k dispozici pro jejich 

úhradu, je zde vysoké riziko vzniku platební neschopnosti. Tuto skutečnost dále 

potvrzují i ukazatelé pohotové likvidity a běžné likvidity.  

 

1. 10. Návrhy na opatření ke zlepšení finanční situace podniku 
Ačkoliv pro podíl cizích zdrojů na financování (ukazatel celkové zadluženosti) není 

jednoduché stanovit jeho výši, v tomto případě je relativně vysoký, domnívám se, že by 

firma měla tento podíl snižovat z důvodu snižování rizika vzniku platební neschopnosti. 

V případě, že by se firma rozhodla provádět investice na nákup modernějšího 

technologického vybavení a potřebovala tuto investici krýt z poskytnutého úvěru, 

vzhledem k vysokému podílu cizího kapitálu by potenciální věřitel (banka) jistě 

požadovala vysokou úrokovou míru. To vše rovněž s ohledem na dosažený hospodářský 

výsledek - ztráta v roce 2005, přestože v  r. 2006 to byl již zisk, vzhledem k vývoji lze 

těžko usuzovat na budoucí výsledky.   

 

Velmi nebezpečný je stav a vývoj ukazatelů likvidity, naznačují vysoké riziko vzniku 

platební neschopnosti, podnik by se proto měl snažit mít k dispozici dlouhodobě vyšší 

objem finančního majetku pro pokrytí nenadálých situací a výkyvů, které by ho jinak 

mohly vážně ohrozit.  
 

1. 11. Nejčastější problémy při běžném provozu 
 
Firma při běžném provozu řeší nejčastěji následující problémy: 

- efektivnost a plynulost výroby (jsou ohroženy především změnami vzorů obuvi, 

při najíždění nových vzorů mohou často vznikat ztráty v produktivitě vlivem 

nedostatečné organizace zásobování dílen potřebnými materiály), 

- poruchy strojů a zařízení, 

- nemocnost potřebných pracovníků, potřeba je nahradit jinou organizací práce, 

brigádníky apod., 
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- kvalita – nedostatečná profesionalita pracovníků, kteří vadný výrobek nevyřadí 

včas, provedou se na něm všechny operace (v tomto případě naprosto zbytečně) 

a výrobek je zachycen a vyřazen až výstupní kontrolou. 
 

 

2. Cíl řešení bakalářské práce 
 

2. 1. Základní východiska pro formulaci cíle bakalářské práce 
Základní hypotézou je marketingový vliv obchodní značky na prodejnost výrobku. 

Firma, která je objektem mé práce vyrábí dámskou a pánskou obuv a prodává ji pod 

svou značkou na trhu. Tato značka však není příliš známá a naskytla se příležitost 

odkoupit práva k registrované obchodní značce BOPO. Firma tuto značku zakoupila a 

hodlá tedy vyrábět a prodávat obuv pod touto značkou. Cílem mé práce tedy je určit 

možný vliv na prodejnost obuvi. Na základě marketingových poznatků o používání 

obchodní značky pro výrobek chci určit  možná řešení pro získání většího podílu na 

trhu. To však závisí také na konkrétní situaci na trhu, kterou budu analyzovat a následně 

určím, jak získané poznatky firmou využít.   

S tím souvisí také určit do jaké míry zde hraje roli skutečnost, že se jedná o „český 

výrobek“ s historickým pozadím, jak je pojem „český výrobek“ vnímám spotřebiteli. 

Vycházím z předpokladu, že pokud firma využije marketingových poznatků o vlivu 

obchodní značky na prodejnost jejích výrobků, pak získá větší podíl na trhu. 

  

Jak je vnímáno spotřebiteli označení „český výrobek“? Preferují spotřebitelé takový 

výrobek nebo toto význam takového označení upadá? 

Význam pojmu „český výrobek“ nebo tradiční známé české značky výrobku 

v souvislosti s členstvím ČR v Evropské unii? 

Vliv české značky na rozhodování spotřebitelů v době, kdy na trh mají přístup výrobky 

s nižšími cenami dovážené např. z Číny. 

Situace obuvnického průmyslu - další faktory zhoršující situaci obuvnického průmyslu 

– velké objemy dováženého zboží z Číny a dalších zemí s velmi nízkou cenou likviduje 

tuzemské výrobce. Jejich zboží obtížně konkuruje levným výrobkům, což způsobuje 

ztrátovost a úpadek tuzemských výrobců.  
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Je situace beznadějná pro tuzemské výrobce obuvi, nebo mohou svou situaci vylepšit. 

Jak mohou konkurovat dováženému levnému zboží? 

Aby se situace tuzemských výrobců vylepšila musí učinit určitá opatření. Musí být 

aktivní a sledovat požadavky spotřebitelů na trhu a snažit se je v maximální míře 

uspokojit. 

  

V tomto případě firma získala právo k použití uvedené obchodní značky. S její pomocí 

musí dosáhnout maximálního přínosu v chápání a pohledu spotřebitelů na její výrobky.  

 

2. 2. Cíl bakalářské práce 
 

Výstupem práce bude marketingová strategie pro firmu Master Tool s.r.o., 

vypracovaná na základě teoretických a praktických poznatků souvisejících s uplatněním 

marketingového mixu.  

V práci budou formulována, zvažována a hodnocena opatření – jednotlivé kroky, které 

firma má podniknout, aby vzbudila poptávku po svém produktu (dosáhla tak 

maximálního přínosu ze zakoupených práv k obchodní značce).  

To znamená, že dle jednotlivých složek marketingového mixu  4P – product (výrobek 

– produkt) , price (cena), place (místo) a promotion (propagace) budu  posuzovat: 

- produkt – jaké struktury svých výrobků by firma měla dosáhnout,  

- budu se zabývat také cenou jejích výrobků,  

- umístěním výrobků firmy na trhu – jak a kde své výrobky prodávat, zvážím 

distribuční cesty,  

- a v neposlední řadě se budu zabývat propagací – jak informovat spotřebitele o 

svých výrobcích, co by mělo být obsahem sdělení spotřebitelům, jak je 

oslovovat a jaké cesty volit pro tyto činnosti.  

 

Za cíl si tedy v této práci kladu určit strukturu výrobků, jaké by firma měla docílit, na 

jaké spotřebitele se orientovat a jakým způsobem, jak prezentovat svou obchodní 

značku a další kroky potřebné k prosazení značky  na trhu obuvi v České republice. To 

vše pro získání většího podílu na trhu.  
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Jistě svou roli hraje i skutečnost, že obchodní značkou je v tomto případě značka 

„BOPO“, která není novou značkou, naopak má jistý historický obsah, který může být 

výhodou i nevýhodou. 

Pohled očima zákazníka bude hrát velkou roli pro vypracování žádoucí marketingové 

strategie, jelikož se domnívám, že účelem marketingového mixu, musí být právě 

zasáhnout zákazníka – vhodný výrobek, ve vhodnou chvíli na vhodném místě za 

vhodnou cenu.  

Strategie bude obsahovat jednotlivé kroky, opatření a způsoby prezentace firmy a 

obchodní značky, aby vyvolala vzrůstající zájem o své výrobky.  
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3. Teoretická východiska práce 
Marketing 

Marketing je lidská aktivita směřující k uspokojování potřeb a přání prostřednictvím 

směnného procesu.  

Marketingový výzkum spočívá ve specifikaci, shromažďování, analýze a interpretaci 

požadovaných informací, které podnik potřebuje k tomu, aby mohl kvalifikovaně 

rozhodnout [8, s. 63]. 

Americká marketingová asociace formuluje marketingový výzkum následovně: 

„Marketingový výzkum je chápán jako funkce, která spojuje spotřebitele, zákazníka a 

veřejnost s marketingovým pracovníkem prostřednictvím informací, které se užívají ke 

zjišťování a definování marketingových příležitostí a problémů, k tvorbě, zdokonalování 

a hodnocení marketingových akcí, monitorování marketingového úsilí a ke zlepšení 

pochopení marketingu jako procesu“ [AMERICAN MARKETING ASSOCIATION, 

2004]. 

Marketingová strategie v současném pojetí představuje souhrn nástrojů, pomocí 

kterých se podnik snaží dosáhnout svých marketingových cílů. [1] 

Americká marketingová asociace nabízí definici: „Marketingová strategie je vyjádření, 

jak určitá značka nebo výrobek dosáhnou svých cílů. Strategie obsahuje rozhodnutí 

týkající se segmentace trhu, identifikace cílových trhů, umístění (positioning) prvků 

marketingového mixu a výdajů. Marketingová strategie je většinou součástí podnikové 

strategie, která udává strategické zaměření podniku“ [AMERICAN MARKETING 

ASSOCIATION, 2004]. 

Marketingový mix  je souhrn či spojení 4 základních marketingových nástrojů. Tento 

model byl vyvinut Neilem Bordenem kolem roku 1949, kdy začal poprvé používat toto 

slovní spojení. Jde o nástroje, které má management k dispozici v oblasti tvorby 

výrobního programu, jsou jimi výrobek, cena, distribuce a komunikace. 

Výrobek – produkt – používáme často výraz produkt (může se jednat o výrobek 

nebo službu), významnou složkou je zde však doprovodná charakteristika produktu, 

kterou může být služba s ním spojená, příp. další servis, jenž tvoří významný podíl 

očekávaného užitku z produktu. 

Cena – pomocí ceny firma vytváří zisk. Velký význam má cenová strategie 

firmy odrážející se v tvorbě cen. Tvorba cen tak reaguje na mnoho vlivů, vnitřní – cíle 
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firmy, cenová politika, marketingový mix, diferenciace výrobků, náklady, vnější – 

poptávka, konkurence, distribuční síť, ekonomická situace, opatření centrálních orgánů.  

Cena je směnná hodnota statku, služby, tj. protihodnota potřebná pro získání zboží nebo 

služby ve směně. Obvykle se vyjadřuje peněžitou částkou, kterou je třeba při získání 

zboží (služeb) zaplatit za jednotku množství. Pojem cena zahrnuje též zvláštní druhy 

odměňování, jako např. mzdu, kurz, úrok, nájemné. 

Cena je jedním z nejvýznamnějších marketingových nástrojů, obsažených 

v marketingovém mixu. Jako jediný totiž přímo vytváří finanční prostředky. Závisí 

například na platebních podmínkách, struktuře trhu, životním cyklu produktu resp. 

úvěrových podmínkách. 

Faktory ovlivňující cenu jsou: 

1. Vnější – ekonomičtí činitelé (kupní síla spotřebitele, inflace, konkurence), 

právní faktory (platná legislativa, postihy při nedodržení pravidel), společenské 

(sociální struktura obyvatel). 

2. Vnitřní – marketingové cíle, náklady na výrobek, začlenění ceny do organizace 

podniku.  

Metody stanovení ceny – používané způsoby tvoření cen. 

Nákladově orientovaná cena 

Jinak také nazývaná kalkulace – stanovuje se součtem nákladů na spotřebované 

suroviny, ke kterému se připočte přirážka (obchodní marže). Používá se ve všech 

oborech, ve kterých se může vyčíslit nákladovost výrobku (pohostinství, oděvnictví 

atd.). Výhodou jsou jasné vstupní náklady a teoreticky neomezená marže. 

Cena orientovaná na konkurenci 

Také konkurenční cena – vychází z předpokládaných cen konkurence, resp. 

dominantního prodejce. Může se ale stát, že výnosy nebudou dostatečné a nepokryjí 

náklady. 

Dumpingová cena 

Cena nepokrývá náklady, výroba je dotovaná. Nastavuje se za účelem likvidace 

konkurence. 

Cena orientovaná na poptávku 

Pohyblivá cena – závisí na ochotě kupujícího koupit produkt. Jinak řečeno: čím 

více je spotřebitel ochoten zaplatit, tím více se cena zvyšuje. 
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Konkursní 

Používá se v případě, že je firma v likvidaci. Správce musí prodat majetek firmy 

co nejrychleji za co nejvýhodnější cenu. [13]  

Distribuce – velmi zjednodušeně řečeno – cesta výrobku od výrobce 

k zákazníkovi. Distribuční síť. Řada činností, které s distribucí výrobku souvisí. 

Rostoucí koncentrace v oblasti distribuce spotřebního zboží 

„ Nejvýraznější změna spočívá v přesunu vlivu od výrobních firem k firmám 

distribučním. Distribuční firmy vlastní prodejní prostory a místa v regálech a rozhodují 

o tom, které dodavatele si zvolí a jaký prostor jim poskytnou. Fakturují jim poplatky za 

zalistování a vylistování zboží a do značné míry jim diktují své požadavky na slevy a 

akce na podporu prodeje.“ [4, str. 23] 

Marketingová komunikace – zahrnuje činnosti mající za cíl informování, 

přesvědčování a připomínání subjektům z okolí firmy její existenci a její činnost. Jde o 

vyvolání zájmu zákazníků o firmu, o její nabídku výrobků a služeb, udržovat tento 

jejich zájem a vést je k jednání, které firma požaduje (nákup a jejich věrnost firmě).  

Termín pro obor i činnosti zabývající se komunikací komerčních i nekomerčních 

sdělení trhu pomocí marketingových prostředků. Marketingové komunikace se dělí na 

podlinkové a nadlinkové. Neprávem bývají zužovány na reklamu. 

Propagace – činnosti spočívající v prezentaci a podpoře výrobků a 

výrobce, jsou placené a mohou mít podobu reklamy a public relations. 

Publicita – neplacený způsob prezentace myšlenek, produktu v médiích. 

Je nástrojem a často i cílem public relations.  

Podpora prodeje – forma komunikačního působení firem, která je 

založena na mimořádných, často i krátkodobých opatřeních stimulujících zájem 

zákazníků o nákup výrobku. Konkrétní techniky podpory prodeje mohou 

používat jak výrobce, tak velkoobchod nebo maloobchod. [3, str. 49, 50]  

Osobní prodej – osobní forma prezentace výrobku. Účinná a také 

nákladná forma prodeje založená na osobním kontaktu. [3, str. 50] 
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Značková politika 

V podstatě rozhodnutí pod jakým označením bude podnik své výrobky prodávat. Může 

použít vlastní značku, koupit určitou značku (označení) nebo také může prodávat 

výrobek bez označení a volbu značky ponechat na distributorovi. 

Výhodami použití značky je snadnější identifikace výrobku, zvýšená právní ochrana, 

získávání si loajálních zákazníků a v neposlední řadě je značka prostředkem pro 

vytváření image firmy. Použití obchodní značky má však také určité nevýhody, kterými 

jsou vyšší náklady na balení, právní ochranu a vyšší riziko v případě neúspěchu 

výrobku. 

Argumenty pro použití vícero značek jedním výrobcem 

Následující argumenty Kotlera pro stále rostoucí počet značek na trhu považuji za velmi 

výstižné. „Řada výrobců nebyla schopna odolat tlaku obrovských maloobchodních 

firem a buď se z trhu vytratila, nebo byla pohlcena „velkými rybami“. Ačkoliv na trhu 

působilo méně výrobních firem, přesto tito výrobci pokračovali v uvádění stále nových a 

nových značek na trh.“ 

„ K nárůstu počtu značek vedly následující tři faktory: 

1. Objevila se nutnost adaptovat výrobky na specifické potřeby určitých skupin 

spotřebitelů (segmentů), a dokonce i některých menších skupin (mikrosegmentů, 

tzv. výklenků). K tomu byly využity segmentační strategie. 

2. Více značek znesnadňuje útoky konkurence. Je obtížnější uspět ve srovnání 

s mnoha značkami současně než zvítězit nad jedinou dominantní značkou v dané 

skupině výrobků (kategorii). Tržní atomizace také odrazuje nové konkurenty od 

vstupu na trh. 

3. Pokud má výrobce ve svém portfoliu více značek, může lépe vyjednávat 

s distributory. Větší sleva na výrobky jedné značky může být kompenzována 

menší slevou u jiné značky firemního portfolia.“ [4, str. 23- 24] 

Public relations  

(často používána zkratka PR, přeloženo z angličtiny jako „vazby s veřejností) jsou 

techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se 

svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat. Jde o 

dlouhodobou cílevědomou činnost, která by měla mimo jiné zajišťovat poskytování 

informací veřejnosti a zároveň získávání zpětné vazby a dalších informací od veřejnosti. 
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Důležitým aspektem PR je obousměrnost komunikace, kterou zajišťují (například na 

rozdíl od reklamy). PR jsou důležitou složkou sociální komunikace. 

PR obecně provádí buďto zvláštní oddělení uvnitř firmy (tzv. in-house) nebo k tomu 

určené PR agentury nebo komunikační agentury. 

V chápání PR se veřejnost dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní veřejností se rozumí zejména 

zaměstnanci organizace. Vnější veřejností se rozumí nejen zákazníci, ale také 

dodavatelé, investoři, komunita, potažmo celá společnost. [14] 

Internetový marketing 

Internetový marketing je nedílnou součástí firemního marketingu.  Internetový 

marketing je kombinací technik a technologií, které mají za cíl dosažení stanovených 

cílů na poli internetu. 

Význam internetového prodeje neustále roste. Na tomto poli jsou používány různé 

techniky, např. Search engine marketing, Search engine optimization – optimalizace ve 

vyhledávačích, SEO. 

SEO má velký význam pro získávání nových návštěvníků stránek. Určují se klíčová 

slova, pomocí kterých vyhledávače přesměrují na naše webové stránky. Volba 

vhodných klíčových slov ovlivňuje pořadí odkazu na naše stránky, pořadové umístění 

vyhledaného odkazu ovlivňuje frekvenci a zda-li vůbec dojde k navštívení našich 

stránek.  
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4. Analýza problému a současné situace 
4. 1. Potřeba 

„ Marketing začíná analýzou potřeb, které výrobky nebo služby uspokojují. Je logické, 

že identifikací a výběrem jistého druhu potřeb vylučujeme potřeby jiné.“ [4, str. 37] 

Potřebou zákazníků je v tomto případě potřeba se obout, nechodit bosi, chránit svá 

chodidla. To je však pouze základní potřeba, dalšími požadavky, které doplňují tuto 

potřebu jsou, aby obuv byla kvalitní, vyhovovala nárokům zákazníka a jeho představám 

o estetické stránce, tvaru, barvě a provedení. 

4. 2. Vymezení trhu 

„Trh je soubor osob, které aktuálně nebo potenciálně uspokojují v určitých situacích 

daným výrobkem či službou jednu nebo několik potřeb.“ [4, str. 38] 

V tomto případě je trhem soubor osob, mužů i žen, starších 15 let (přibližné určení 

věku). Firma nevyrábí dětskou obuv, což znamená, že část populace, konkrétně děti, 

nemůžeme zahrnout do skupiny spotřebitelů, kteří mohou výrobek firmy využít.  

Obrázek 1 - Segmentace trhu 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
 

 

 

Trhem firmy jsou na trhu obuvi kategorie □dámské a pánské obuvi.  Naopak kategorie 

□ dětské obuvi, kterou výrobce nevyrábí, není jejím trhem. Kategorie dámské i pánské 

obuvi dělím na subkategorie, jimi jsou □vycházková obuv a společenská obuv. U 

dámské obuvi následuje další dělení na obuv bez podpatku a s podpatkem. Toto členění 

má svůj význam, k němuž se dostanu v další kapitole s vlastními návrhy, v nabídce 

Trh obuvi 

Dětská obuv Dámská    
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dámské obuvi je totiž obuv s podpatkem zastoupena minimálně. Tuto skutečnost 

považuji za mezeru v nabídce. □  

 

Zaměřím se v souvislosti se zvolenou obchodní značkou rovněž na veřejné mínění, a to 

konkrétně jak je vnímána česká značka známá z doby před rokem 1989, a také zda 

v rozhodování spotřebitelů hraje roli (a jak velkou) skutečnost, že se jedná o český 

výrobek.  

S tím souvisí určení toho, kdo jsou a mohou být zákazníky firmy, neboli positioning, a 

obsah sdělení, které jim firma prostřednictvím své značky, výrobku a celkové 

prezentace poskytuje, zda-li takové sdělení může být přínosem pro firmu a zákazníky 

(jako jedna ze složek užitku z výrobku).  

 

„Positioning představuje způsob, jakým chceme být jako firma vnímáni v mysli 

spotřebitele. Části trhu adresujeme poselství, že se díky charakteristikám produktu, 

který nabízíme, odlišujeme od konkurence.“ [4, str. 45]  

 

V tomto případě firma musí sdělit svým zákazníkům, že nákupem obuvi značky BOPO, 

nakoupí výrobek vyrobený v České republice, v zemi s tradicí obuvnické výroby, 

značka BOPO pro ně musí znamenat pohodlnou, kvalitní obuv. Firma musí sdělit 

zákazníkovi, že dělá maximum pro jeho spokojenost, navazuje na tradici, současně však 

reaguje na změny módních trendů a uzpůsobuje jim svou nabídku.   

Al Ries a Jack Trout definovali svou koncepci positioningu značky (poziční strategie 

značky) v roce 1982 a prohlašovali, že s každou značkou by mělo být spojeno nějaké 

slovo, sousloví nebo určitá teze. [4, str. 101] 

Nedávno jsem potřebovala elegantní obuv na podpatku, zašla jsem tedy do prodejny 

firmy Baťa, kde jsem našla typ obuvi, který jsem hledala. Odcházela jsem, s červenou  

igelitovou taškou v ruce, na tašce jsem četla nápis: „Obouváme svět“. Musím uznat, že 

se mi takové prohlášení jevilo jako výstižné, stručné a jasné.  

 

U značky BOPO by takovým prohlášením mohlo být: 

BOPO, česká tradice   nebo    BOPO, navazujeme na tradici   nebo   BOPO = tradice 
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4. 3. Označení země původu u výrobku 

Má pro spotřebitele nějakou váhu fakt, že výrobek je vyroben v České republice, nebo 

je spotřebiteli jedno, odkud tento výrobek pochází? Na internetových stránkách 

www.obuv-kuze.cz probíhá, v době zpracování této práce, zajímavá anketa.  

Otázka zní: „Ovlivňuje Váš výběr zboží informace o zemi jeho původu – označení 

„made in …“?“  

Jsou nabízeny následující odpovědi:  

„Ano, je to významné vodítko“ hlasovalo 66 osob celkem 44,9 % 

„Jen u některých výrobků“  hlasovalo 59 osob celkem 40,1 % 

„Je to nepotřebná informace“ hlasovalo 22 osob celkem 15,0 % 

 

Z uvedené ankety vyplývá, že 85 % spotřebitelů informaci o zemi původu sleduje, ať už 

je pro ně významná u všech nebo pouze u některých výrobků, pouze pro 15 % je to 

nevýznamná informace. Ačkoliv je zřejmý malý počet osob zúčastněných v anketě, 

přesto anketa poskytuje určitý obraz.  

Znamená to, že česká značka může mít vliv na rozhodování spotřebitelů, přestože je na 

trhu mnoho jiných výrobků, s nižší cenou, pocházející např. Čínské lidové republiky. 

 

4.4. Ochrana trhu v zemích EU 

Situace obuvnického průmyslu se v zemích EU velmi zhoršila, především je to 

způsobeno dovozem levnějších výrobků z ČLR, kterých nejsou výrobci obuvi v zemích 

EU schopni konkurovat v ceně. Tento stav zlikvidovat již mnoho firem, výrobci tak 

vyvíjeli a stále vyvíjejí tlak na určitá omezení, která by zlepšila jejich pozici. 

Rada (ES) tak vydala Nařízení Rady (ES) č. 1472/2006, kterým se ukládá konečné 

antidumpingové clo na dovozy obuvi se svrškem z usně z Čínské lidové republiky ve 

výši 16,5 % (pro firmu Golden Step je sazba cla 9,7 %) a z Vietnamu ve výši 10 %. 

Dovoz obuvi z těchto zemí výrazně roste, jak můžeme vidět z tabulky Importy obuvi do 

zemí evropské unie (25) v letech 2003/2004 (v příloze), byl zaznamenán nárůst dovozu 

obuvi z Číny z 1.333.034.339 párů v roce 2003 na 1.628.139.460 v roce 2004, tedy 22,1 
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% nárůst, zatímco průměrná cena obuvi v roce 2003 7,35 EURO klesla na 6,01 EURO 

v roce 2004, tedy pokles ceny o 18,2 %. 

Nařízení o uložení antidumpingového cla vstoupilo v platnost dne 7. 10. 2006 na dobu 

dvou let. Výjimkami, na které se použití antidumpingového cla nevztahuje, je sportovní 

obuv vyráběná speciální technologií, obuv s ochrannou špičkou a pantofle a ostatní 

domácí obuv. Rozporuplnost daného opatření dokládá i skutečnost, že návrh Evropské 

komise byl schválen těsným výsledkem – proti hlasovalo 12 členských států.  

 

Je situace beznadějná pro tuzemské výrobce obuvi, nebo mohou svou situaci vylepšit. 

Jak mohou konkurovat dováženému levnému zboží? 

 

Aby se situace tuzemských výrobců vylepšila musí učinit určitá opatření. Musí být 

aktivní a sledovat požadavky spotřebitelů na trhu a snažit se je v maximální míře 

uspokojit. 

Co pro to mohou učinit? 

V tomto případě firma získala právo k použití uvedené obchodní značky. S její pomocí 

musí dosáhnout maximálního přínosu v chápání a pohledu spotřebitelů na její výrobky. 

Značka má jistou tradici, ze které lze jistě vytěžit její všeobecnou známost, která se 

dosahuje (u jakéhokoli výrobku) velkými a dlouhodobými kampaněmi pomocí 

obrovských finančních částek. 

 

 

4. 5. Analýza trhu v ČR 

Výzkum potřeb a požadavků zákazníků je v tomto případě proveden následovně: 

 

Ø Informace o stavu nabídky obuvi vyráběné firmou, o tom jak tato nabídka 

odpovídá požadavkům konečných spotřebitelů, o jejich nárocích a postojích 

k výrobkům firmy, jsem získala osobním kontaktem a rozhovory se zákazníky 

během ročního provozování obchodu s obuví. Takto získané informace tedy 

nejsou zprostředkované, jsou z linie, na níž dochází k rozhodnutí konkrétního 

spotřebitele o nákupu konkrétní obuvi. Považuji to za významné, protože právě 

zde se rozhoduje, zda k prodeji dojde, či nikoliv.     

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 32 

Ø Dalšími informacemi jsou údaje získané průzkumy ČOKA, uveřejněné 

v článcích na internetu. V těchto průzkumech jsou požadavky spotřebitelů dány 

do širšího kontextu, jsou sledovány údaje o prodejích, výrobě obuvi.  

Ø Byly rovněž  použity přehledy o dovozech a vývozech obuvi do zemí EU, do 

ČR. 

 

Distribuce 

Distribuce výrobků firmy probíhá v zásadě těmito způsoby: 

- firma si sama zajišťuje odběratele. Těmito je pro firmu velký a významný 

zákazník s vlastní sítí maloobchodních prodejen, Baťa a.s., pak to jsou samy 

malé prodejny s obuví, 

- prostřednictvím prodejců, kteří nabízejí zboží firmy sami do maloobchodů, 

- zahraniční firmy, které samy prodávají obuv svým zákazníkům, v tomto případě 

je firma Master Tool s.r.o. pouze výrobní firmou, do distribuce nijak nezasahuje.  

 

Rostoucí koncentrace v oblasti distribuce 

Dle Kotlera dochází v oblasti distribuce ke značné koncentraci, distribuční cesty jsou 

ovládány několika mocnými distributory. [4]  

Zcela tomu nasvědčuje i stav v prodeji obuvi v ČR v roce 2006.  

TextilŽurnál připravil nově přehled největších prodejců obuvi působících na tuzemském 

trhu. [odkaz na čl. největší prodejci…]  

„Ačkoliv se celkový počet prodejen s obuví v ČR odhaduje na dva tisíce, drtivá většina 

z nich patří malým a středním firmám. Největšími hráči v žebříčku počtu prodaných 

párů obuvi z celkového objemu na českém trhu proto figurují výhradně velké řetězce. 

Dle slov respondentů se první pozice již delší dobu nemění (Baťa), vzájemné změny se 

v meziročním srovnání odehrávají jen v pořadí třetího až čtvrtého místa (Humanic, 

Deichmann, Reno – obuv). Podle počtu prodaných párů obuvi pokryjí tyto čtyři značky 

polovinu celého objemu prodané obuvi v ČR. V poslední době lze zaznamenat nákup 

dalších v zahraničí významných řetězců (CCC boty Czech), které však v současné době 

do statistik nijak významně nepromlouvají.“  

Tab. 1 - Přehled největšíh obuvnických maloobchodů prodávajících obuv 

prostřednictvím vlastní sítě prodejen v ČR za rok 2006 
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Firma Tržby 2006 v mil. Počet zaměstnanců Počet vlast.prodejen 

Baťa 2250 969 89 

Humanic 953 255 30 

Deichmann CZ 874 246 32 

Reno-obuv 490 245 48 
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Graf č. 1 - Prodeje obuvi v r. 2006 

Tab. 2 Přehled největších dodavatelů obuvi na český trh za rok 2006 
Firma Počet prodaných 

párů v tisících 

párů 

Tržby 2006 

v mil. Kč 

Počet 

zaměstnanců 

Počet 

zásobovaných 

maloobchodů 

Baťa 1997 2250 969 89 

Humanic 1015 953 255 30 

John Garfield 693 708 419 655 

Wortmann ČR 

Tamaris 

205 97 5 280 

Wendel ČR 150 65 1 280 

Term 1000 395 47 1100 

Numero Uno 225 72 13 548 

Avenida Europa 215 141 11 300 

Reno - obuv 630 490 245 48 

Deichmann CZ není k dispozici 874 246 32 
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Tab. 3 -Výroba firmy Master Tool s.r.o. v letech 2004 – 2006 (zaokrouhl. na  sta párů) 

Rok Celkem párů Pro trh v ČR Do zahraničí 

2004 21 700 17 600 4 100 

2005 65 900 51 900 14 000 

2006 78 800 61 700 17 100 

 

 

 

Maloobchodní prodejny 

TIC Zlín ve spolupráci s ČOKA realizoval průzkum mezi odbornými návštěvníky 

kontraktů kůže-boty TORI v Praze a v Olomouci. Dotazník vyplňovali pouze majitelé 

obchodů s obuví nebo vedoucí prodejen s obuví. Celkem bylo shromážděno 60 

vyplněných dotazníků. Toto číslo není vysoké, avšak plně odpovídá účasti odborných 

návštěvníků na březnových kontraktech. 

Celý průzkum byl pojat jako zjištění silných a slabých stránek zejména u českých 

výrobců obuvi, ale zjišťován byl také zájem konečných kupujících o různé druhy obuvi 

a byla provedena analýza prodejen s obuví z hlediska velikosti, lokalizace prodejny a 

počtu obsluhujícího personálu. 

Co se týká zájmu konečných kupujících o různé druhy obuvi z hlediska účelovosti, 

nejčastěji je v prodejnách s obuví požadována obuv vycházková (58 %), dále obuv 

sportovní (51 %), potom následuje obuv rekreační (48 %) a domácí (42 %). Z hlediska 

velikostních kategorií je v prodejnách s obuví největší zájem o obuv dámskou (61 %) a 

dětskou (44 %). U zbývajících velikostních kategorií jsou podíly téměř vyrovnané – o 

dívčí a chlapeckou obuv a také o pánskou obuv uvedlo zájem cca 28 % dotázaných. 

Jako rozhodující faktory pro nákup obuvi konečnými spotřebiteli shledávají prodávající 

jako nejvýznamnější cenu obuvi (78 %), dále pak pohodlnost obuvi (71 %) a kvalitu 

obuvi (67 %).  

V souvislosti s vlastní zkušeností s českou obuví a s českými výrobci hodnotí 

prodávající jako největší přednosti české obuvi zejména její kvalitu (81 %), solidnost 

jednání u českých výrobců (66 %) a bezproblémové řešené případných reklamací (65 

%). Také cena je více než polovinou dotázaných hodnocena jako příznivá.  
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Mezi nejčastěji kritizované nedostatky u české výroby patří zejména design obuvi (31 

%). Navíc téměř 72 % respondentů shledává nabídku českých výrobců obuvi jako 

nedostatečnou.  

Příznivým zjištěním je i skutečnost, že pokud dotázaní prodávají dětskou obuv, považují 

v 84 % za velmi důležitý certifikát zdravotní nezávadnosti dětské obuvi, tj. značku 

„Žirafa“. Podobný certifikát osvědčující kvalitu i u obuvi pro dospělé by uvítalo 69 % 

dotázaných. 

Nejčastěji je nakupována do prodejen respondentů česká obuv následujících značek: 

Pegres (40 %), DPK (31 %), FARE (31 %), Essi (18  %), Baťa-Gruna (15 %), Moleda-

Prestige (15 %), HP Čechtín (13 %), Beďa Obuv (10 %) a Novesta (10 %). 

 

Téměř 83 % dotázaných by uvítalo, kdyby čeští výrobci nabízeli společně kolekce 

kvalitní a komfortní obuvi pro všechny věkové skupiny. Střední zájem je však již o 

zajištění školení prodejního personálu, zde by tuto možnost uvítalo pouze 55 % 

dotázaných. Ostatní se většinou domnívají, že mají personál dostatečně proškolený 

Z hlediska lokalizace a počtu prodejen dotázaných obchodníků s obuví se prodejny 

nejčastěji nacházejí v sídlech od 2 do 10 tisíc obyvatel (39 %) a následně pak v sídlech 

od 10 do 50 tisíc obyvatel (30 %). Můžeme tedy říci, že se jedná zejména o menší obce. 

Této lokalizaci prodejen s obuví bude dle našeho názoru odpovídat i nižší kupní síla 

obyvatel a značný důraz na cenu obuvi u kupujících, kterou dotázaní uváděli v úvodu 

dotazníku. 

Z hlediska počtu a velikosti prodejen vlastní většina dotázaných pouze 1 prodejnu (69,5 

%), 2 prodejny má 20,5 % dotázaných a 3 a více prodejen 10 % dotázaných. Vzhledem 

k velikosti prodejny se jedná spíše o malokapacitní prodejny, kdy nejčastěji se pohybuje 

velikost prodejny v rozmezí od 50 m2 do 100 m2 včetně skladu (49 %), následuje 

velikost do 50 m2 (39 %) a prodejny s větší prodejní plochou než 100 m2 má pouze 

necelých 12 % dotázaných, avšak žádný prodejce neměl prodejní plochu větší než 200 

m2. 

Vzhledem k relativně nízkému počtu vyplněných dotazníků nelze hledat kauzální 

vztahy mezi údaji o prodejnách a sídle prodejen a postoji dotázaných. Problematické by 

bylo provádět i korelace mezi jednotlivými postoji navzájem. Nejvýstižnější identifikací 

názorů dotázaných je tedy přehled procentuální hodnocení odpovědí u jednotlivých 
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otázek. Avšak i tato krátká analýza podává docela plastický obraz o současné situaci a 

ukazuje, které výhody musí čeští výrobci využít a naopak které nedostatky by měly 

eliminovat, pokud se chtějí na českém trhu udržet.  

Je možné těžit zejména z dobré kvality zpracování české obuvi, z povědomí solidnosti 

při jednání s obchodními partnery a soustředěná pozornost by měla být věnována 

zejména designu české obuvi, který by měl doznat zlepšení a respektovat současné 

trendy. [10] 

 

Cílová skupina 

Zákazníci firmy (současní, minulí, potencionální): 

- muži, ženy, přibližně od 15 let věku 

- žádají kvalitu provedení u obuvi, 

- význam přikládají použitým materiálům – přírodní usně 

- většinou lidé ochotní utratit za obuv od 500 – 1500 Kč 

 

Product – Výrobek 

Výrobním sortimentem firmy je pánská a dámská obuv.  

Pánská obuv: 

- usňová společenská a vycházková obuv 

- obuv pro volný čas – letní sandály a pantofle 

 

Dámská obuv: 

- usňová vycházková obuv, téměř všechny vzory jsou bez podpatku, od mírně 

elegantních po téměř sportovní 

- letní usňová obuv 

Zcela chybí vzory elegantní dámské obuvi na podpatku, dámská obuv pro společenské 

příležitosti apod. Domnívám se, že právě tady je velká mezera v sortimentu nabídky. Je 

mnoho zákaznic, které požadují obuv na podpatku, nabídka výrobce však takové 

neobsahuje a neuspokojí tak jejich potřebu, jdou si ji koupit jinam.  

 

Užitná hodnota u výrobku obuv. V dobách, kdy si člověk sám vyrobil to, co bychom 

dnes nazvali obuví, bylo hlavním účelem chránit chodidla před chladem, drsným 
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terénem. Během staletí se požadavky stupňovaly a z obyčejné pomůcky pro pohodlí a 

ochranu člověka se stal módní doplněk. Je nepochybné, že módní trendy určují typ 

obuvi, kterou spotřebitelé budou žádat.    

Hitem letošní sezóny jaro - léto je bezesporu obuv označovaná jako tzv. „balerínky“. 

Jedná se o nízkou dámskou obuv bez podpatku, s kulatou špičkou, lehce připomínající 

„jarmilky“.  

Reagovaly snad firmy na poptávku spotřebitelů a snažily se tak uspokojit jejich 

potřebu? Naopak, poptávka po takové obuvi byla vytvořena odvětvím průmyslu 

věnujícího se módě, obuvnický průmysl vyráběl a vyrábí obuv, která odpovídá módním 

trendům, právě toto odvětví tedy takovou poptávku vytvořilo. 

   

 

Balení: 

- firma používá pro balení obuvi krabičky různých barev, velikostí, se svou 

původní značkou Marc O´Neel nebo beze značky.  

Domnívám se, že je chybou používat takto různé obaly. Navrhuji, aby krabičky byly 

sjednoceny, jak co do velikosti (samozřejmě s rozdílem pro letní nebo celoroční a zimní 

obuv), především je sjednotit barevně včetně etiket na krabičkách s označením vzoru, 

velikosti a barvy.   

 

Důkazem konkurenceschopnosti firmy je jeden konkrétní vzor, výrobní označení Anita 

561. Jde však o důkaz konkurenceschopnosti ve výrobě, než v prodeji. Daný vzor je 

vyráběn pro největšího tuzemského prodejce obuvi, firmu Baťa a.s.. V roce 2006 a 2007 

ho bylo vyrobeno do konce května 2007 přibližně 15 tis. párů. Tento vzor byl skutečně 

velmi úspěšný.  

 

4. 6. SWOT ANALÝZA FIRMY 

Silné a slabé stránky firmy, příležitosti a hrozby vzhledem k předmětu podnikání. 
 
Silnými stránkami firmy jsou: 

- bezesporu štíhlá organizační struktura firmy a její schopnost vyrábět obuv bez 

zatěžujícího velkého aparátu,  

- rychlá reakce na požadavky zákazníků,  
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- rychlé a bezproblémové vyřizování reklamaci, 

- blízká vazba na dodavatele polotovarů a materiálů,  

- výrobní zkušenosti managementu (víceleté),  

- velký důraz kladený na inkaso svých pohledávek (firma nemá žádné dlouhodobé 

pohledávky, stav krátkodobých pohledávek se v posledních letech snižuje, což 

napomáhá financování společnosti). 

 

Slabé stránky:  

– marketing, 

– roztříštěnost výrobních objektů (bylo by lepší vše soustředit v co nejmenší 

vzdálenosti, ušetří se tím mnoho času a zefektivnila by se činnost firmy), 

– finanční analýzou ukazatelů likvidity jsem zjistila, že je firma vážně ohrožena 

vznikem platební neschopnosti. Ukazatelé likvidity dosáhly nepříznivých 

hodnot.   

 

Příležitosti firmy pro její podnikání: 

- získat certifikát označující kvalitu firmou vyráběné obuvi. 

Certifikát kvality používaný u dětské obuvi „Žirafa“ má pro spotřebitele význam a 

dle výsledků průzkumu realizovaného TIC Zlín ve spolupráci s ČOKA, by podobný 

certifikát kvality uvítali rovněž u obuvi pro dospělé. 

- zavedení antidumpingového cla na dovoz obuvi ze zemí ČLR, Vietnam. 

Jedná se v podstatě o zásah do tržního prostředí, ve prospěch výrobců obuvi, 

znevýhodněním výrobců obuvi zemí, jenž dováží levnější výrobek. Tímto dočasným 

opatřením ( s platností od 6. 10. 2006 na dobu dvou let) jsou výrobci zemí EU 

částečně zvýhodněni z pohledu ceny svých výrobků.  

- použití značky „BOPO“ u svých výrobků. Tato značka má jistý historický 

odkaz. Značka má dosud svou hodnotu ve vnímání spotřebitelů. Mnoho lidí tuto 

značku zná a reaguje na ni pozitivně. Jsou zvědaví na novou kolekci obuvi pod 

touto značkou. Nepochybně má jistý emotivní význam, znamená pro spotřebitele 

úspěch a tradici obuvnického průmyslu v České republice. Spojují si značku 

s kvalitní a pohodlnou obuví. Co více by si výrobce mohl přát v případě image 

své značky? Je ovšem faktem, že značka je známá spíše střední a starší generaci, 
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mladí lidé již nemají možnost si ji s něčím spojit, což však neznamená, že pro ně 

do budoucna nemůže mít určitou hodnotu. Pod touto značkou vyrábět kolekci 

obuvi určenou převážně střední a starší generaci, s důrazem na pohodlí obuvi, 

kvalitní provedení, kvalitní usňové materiály. 

 

Hrozby firmy pro její podnikání v oboru: 

- daňová politika státu, zvyšování daně z příjmů, 

- zvyšování minimální mzdy, zdražil by se tak výrobní faktor – lidské zdroje, 

- benevolentní sociální politika, týkající se konkrétně nezaměstnanosti. Řada lidí 

pohodlně využívá sociálního systému, který je dostatečně nemotivuje k práci. Již 

nyní má firma často potíže najít zaměstnance ochotné pracovat. 

- rostoucí dovoz výrobků ze zemí jako je Čína, Vietnam apod..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 40 

5. Vlastní návrhy řešení 
S ohledem na teoretické poznatky a analyzovaný současný stav ve firmě v oblasti 

marketingu a stav na trhu s obuví budu níže formulovat návrhy pro vytvoření 

marketingové strategie.  

Při formulaci jednotlivých opatření se budu držet schématu „4 P“. 

Uvedené schéma vychází z předchozí analýzy, výchozím předpokladem je rovněž 

posouzení tří hledisek, kterými jsou: „positioning – targeting – segmentace“. 

  

Firma by tedy měla učinit tyto kroky, týkající se jednotlivých oblastí: 

5.1. Produkt  

a. Rozšířit nabídku vyráběné obuvi.  

Jistě, firma nemůže z evidentních ekonomických důvodů rozšířit svou nabídku o např. 

padesát dalších vzorů. Samotná příprava a zařazení jednotlivých artiklů obuvi je 

poměrně ekonomicky náročnou záležitostí, ovšem je potřeba ve své nabídce vyplnit 

mezery, které ji činí neúplnou a tím tak přichází o řadu konečných zákazníků . Tzn. 

doplnit svou nabídku o dámskou obuv na podpatku, jak vycházkovou, tak společenskou 

obuv. 

Tímto firma obsadí subkategorii obuvi (viz. Obrázek 1.) společenské a také vycházkové 

s podpatkem.  

 Je nutné soustředit pozornost na módní trendy, které určují a velmi významně ovlivňují 

poptávku spotřebitelů po produktech firmy. Sledovat tyto módní trendy, tvary, barvy 

apod. Jak je uvedeno výše, dle průzkumu TIC Zlín ve spolupráci s ČOKA, spotřebitelé 

považují nabídku českých výrobců za nedostatečnou, zlepšovat by se měl především 

její design. 

Rozpočet nákladů na technické zařízení u nového vzoru obuvi. 

Náklady v jednotl.fázích přípravy vzoru Náklady v Kč 

Modelář, modelářské práce   1000 

Výroba vzorku a kopyta pro vzorek   1000 

Rozvedení vzorku do velikostí   1700 

Sada obuvnických kopyt 25000 

Série vysekávacích nožů na svršky 20000 

Celkové náklady na nový vzor 48700 
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Celkové náklady na technickou přípravu nového vzoru, aby vzor mohl být zařazen do 

výroby, činí 48 700 Kč. Z propočtu firmy musí být tohoto nového vzoru vyrobeno a 

prodáno minimálně 3000 párů, aby se náklady na jeho přípravu zaplatily.  

 

b. Sjednotit používané krabičky na balení obuvi,  

jejich barvu, velikost, označení. Různé barvy a rozměry krabiček a etiket, jimiž jsou 

krabičky označovány, působí nesourodě. Obal by měl být jasně identifikovatelný, 

čemuž by napomohla jednotnost v balení. Tzn. používat jeden typ balení pro značku 

Marc O´Neel, jeden typ balení pro značku BOPO. 

 

c. Rozšíření nabídky o okrajové a nadměrné velikosti. 

 Větší počet zákazníků by firma mohla uspokojit v případě, že by vyráběla obuv 

v okrajových velikostech u dámské obuvi, těmi jsou vel. 35 a 42. U pánské obuvi to 

jsou nadměrné velikosti, nabídka obuvi konkurenčních firem pro nadměrné velikosti je 

značně omezená, ceny obuvi jsou zpravidla podstatně vyšší. Znamenalo by to, že firma 

musí při přípravě zařízení potřebného pro výrobu obuvi, kterým jsou především 

vysekávací nože a kopyta, zařízení pro odpovídající velikosti zajistit.   

 

d. Doplnění nabídky obuvi o doplňkové produkty. 

Doplnění nabídky obuvi, kterou výrobce dodává, o další produkt, jehož spojení má své 

logické důvody. Takovým dalším produktem by mohly být např. kabelky. Zákaznice, 

kupující si obuv, zvažují další skutečnosti, které hraje roli v jejich rozhodnutí, tou je 

např. sladění obuvi s nutnými doplňkem, může jím být třeba i kabelka.  

Tuto cestu volí i jiné firmy. Zákaznice kabelku potřebuje a pokud má možnost si 

k obuvi pořídit kabelku ze stejného materiálu, nebo jinak vytvářející estetický soulad 

s obuví, tuto možnost využije.  

Kabelky by mohly být vyráběny buď na zakázku v požadovaném provedení, nebo je 

firma může vyrábět pomocí vlastních výrobních zdrojů. Rozšíří se tím nabídka a 

možnost pokrytí potřeb zákaznic. 

U zákazníků mužského pohlaví, kteří většinou kabelku nenosí, takovým doplňkem 

může být pásek nebo peněženka. 
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5.2. Price – cena 

Pokud se týká určení ceny výrobků, zde mají poměrně velký prostor maloobchodní 

prodejny, svou marži jsou většinou schopny uzpůsobit podle svých možností, očekávání 

zákazníků ohledně ceny jsou různá, jinou cenu může určit maloobchod na malém městě 

(5 – 10 tis. obyvatel), jinou cenu jsou zákazníci ochotni akceptovat ve větších a velkých 

městech. 

Z vlastní zkušenosti vím, že zákazníci velmi kladně reagují, pokud je konečná cena pro 

spotřebitele do 1 000 Kč u vycházkové celoroční obuvi, u zimní pak cena do 1 500 Kč. I 

zde však velmi záleží na mnoha jiných okolnostech jako jsou např. umístění prodejny, 

velikost prodejny, nabídka apod..  

 

5.3. Zřídit webové stránky pro prezentaci firmy 

V současné době firma nemá své webové stránky pro prezentaci firmy, což lze 

považovat za velký nedostatek v dnešní době stále rozmáhajícího se internetu, který 

stále více proniká do všech oblastí všedního života.  

Webové stránky bych navrhovala využívat i pro vztahy s veřejností (public relations).  

Pro mapování požadavků spotřebitelů, na stránkách by bylo možné provádět různé 

ankety, které by jistě pomáhaly zlepšovat informace o trhu, nárocích spotřebitelů, jejich 

spokojenosti a tyto podněty využívat ke zvyšování konkurenceschopnosti firmy. Na 

základě takových podnětů zdokonalovat výrobek, službu, provádět inovace. Mohl by to  

být velmi cenný zdroj informací, zpětná vazba na zákazníky. Sami spotřebitelé jistě 

ocení, že firmu zajímají jejich postoje a snaží se na ně reagovat.  

 

5.4.Zřídit webové stránky pro internetový prodej svých výrobků. 

Vytvořením webových stránek s e-shopem může firma získat nové zákazníky, kteří by 

se do prodejen, kde se nabízí obuv firmy, nedostali, ať už je důvodem časový 

požadavek na procházení různými obchody, geografické důvody (takové prodejny jsou 

mimo jejich běžný dosah, jsou např. vzdálené apod.) nebo jejich životní návyky, které 

se také nepochybně mění. Stále více lidí se snaží využít svůj volný čas způsobem jim 

vyhovujícím. Je tak pravděpodobné, že než aby procházeli pět různých obchodů, zamíří 

do takového, kde nejčastěji nakupují, kde byli se zakoupeným výrobkem spokojeni, 

nebo vyhledají obchod s konkrétní značkou, u které mají svá očekávání, nebo během 
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volné chvilky zadají na internetu určitý odkaz (v tomto případě týkající se obuvi) a 

vyhledávač jim zobrazí odkazy na stránky. 

Tím se dostáváme k významným aspektům internetové prezentace a e-shopu:  

- využití search engine marketingu (marketingové vyhledávače), search engine 

optimization (optimalizace pro vyhledávače) SEO 

S jejich pomocí můžeme získat návštěvníky našich stránek, aniž by tito zákazníci 

hledali cíleně právě naše stránky. V textu na webových stránkách si firma zvolí klíčová 

slova (pro daný účel jsou to skutečně „klíčová“ slova), právě pomocí těchto slov na-

bídne marketingový vyhledávač potencionálním návštěvníkům odkazy na naše stránky.  

Byly provedeny různé studie zabývající se významem výběru klíčových slov pro 

návštěvnost stránek. Uvádí se, že návštěvnost na nabízených odkazech postupně 

výrazně klesá podle pořadí, v němž jsou odkazy nabízeny. [9] 

 

5.5. Značková politika a propagace firmy (jejích značek Marc O´ Neel, BOPO) 

V tomto případě firma získala práva k používání registrované obchodní značky 

„BOPO“. S její pomocí musí dosáhnout maximálního přínosu v chápání a pohledu 

spotřebitelů na její výrobky. Značka má jistou tradici, ze které lze jistě vytěžit její 

všeobecnou známost, která se dosahuje (u jakéhokoli výrobku) velkými a 

dlouhodobými kampaněmi pomocí obrovských finančních částek. 

- Pod značkou „BOPO“ vyrábět obuv pro dospělé, určenou spíše pro střední 

generaci spotřebitelů a výše. Obuv pohodlná, kvalitní provedení, kvalitní 

materiály, usňové materiály. 

Pod značkou „Marc O´Neel“ pokračovat ve výrobě dámské a pánské obuvi, určené 

spotřebitelům všech věkových kategorií (vyjma dětské).  

Navrhuji však také zvážit možnost zavedení další, zcela nové, značky, pro obuv určenou 

mladé generaci, teenagerům apod. 

Dle Kotlera se obecně počet konkurujících si firem snižuje, ale výrazně roste počet 

nových značek. Přestože na trhu působí méně výrobních firem, tito výrobci pokračují 

v uvádění stále nových a nových značek na trh, což jim přináší jisté výhody [4]. 

Takovou výhodou je např. snazší odrážení útoků konkurence, většímu počtu značek se 

obtížněji konkuruje. Proto navrhuji vytvořit novou značku, určenou pro mladé 

zákazníky. 
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Inzerce 

Inzerce v regionálních denících, týdenících a podobných tiskovinách je jistě dobrou 

formou reklamy firmy, čímž na sebe firma upozorňuje, dozví se o ní tímto způsobem 

potenciální zákazníci. Na výběr je dost periodik, pro Třebíč a Znojmo to jsou např. 

Horácké noviny, Znojemsko, dále inzertní tiskoviny jako např. AB Inzert, noviny 

určené zákazníkům firmy Kaufland apod. 

Ceny inzerce závisí na požadovaném formátu, rozměrech, barvách, počtu opakování 

atd., je možné využít různých nabídek typu akce 3 + 1 zdarma. Jako příklad uvádím 

cenovou nabídku pro inzerci v regionálních novinách Znojemsko, které v současné době 

vychází dvakrát týdně a patří mezi nejčtenější regionální noviny na Znojemsku.  

Velikost inzerce je 43 x 40 mm (šířka x výška).  
Inzerát vyjde 5.1., 9.1., 12.1. a 23.1.2007.  
Kalkulace: 
úterý : 680,- + 15% barva   =   782,-Kč bez DPH 
pátek: 476,- + 15% barva   =   547,50 Kč bez DPH  
Sleva opakovací (3x)  - 5% 
  
Inzerát vyjde v AKCI 3 + 1 ZDARMA (1 x  páteční otisknutí). 
  
Výsledná cena je 2 006,- Kč bez DPH. 
 

Dalšími možnostmi reklamy jsou pro firmu: 

- inzertní plochy umístěné ve městě, podél silnice apod.  

Cenová nabídka na navigační tabule (formát 70x110 cm) na veřejném osvětlení ve Znojmě. 
Možnosti umístění v různých částech města.  
 
1) roční pronájem 1 plochy              6.400 Kč 
    platba nájmu dopředu na rok zálohou 
2) montáž a demontáž (vč. vyřízení legislativy) 
    1-4 ploch                   1.400 Kč / plocha 
    5-10 ploch                 1.200 Kč / plocha 
    11 a více                   1.000 Kč / plocha 
    oboustranná plocha   1.600 Kč / nosič 
    platba fakturou do 14 dnů od realizace 
3) grafika ze samolepící folie 
   1 plocha                     1.000 Kč / plocha      
   2-4 plochy                    900 Kč / plocha 
   5 a více ploch               800 Kč / plocha 
   platba fakturou do 14 dnů od realizace 
 
Uvedné ceny jsou bez 19% DPH. 
Instalace neproběhne dříve než bude zaplacena záloha za nájem. 
Instalaci provádíme vždy k 1. a 15. v měsíci. 
(na realizaci 2 kusů navigace jsou potřeba cca 2-3 týdny, při 3 a více kusech cca 4 týdny) 
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- tisk letáčků určených k distribuci do schránek, k volnému odběru na místech 

s velkou frekvencí lidí (turistické informační kanceláře apod.), 

- tisk kartiček ve formátu vizitky, s orientační mapkou a vyznačením prodejny, 

kde lze obuv značky BOPO a dalších značek výrobce zakoupit. Příklad nabídky: 

 
 
Cenová nabídka na vizitky 
 
formát:   9 x 5 cm 
barevnost:  4/4 
materiál:  300g křída mat (př. 250g lesk) 
náklad:  celkem Kč  kus Kč 
1.000   6.640-   á 6,64   
2.000   6.780,-   á 3,39 
3.000   6.930,-   á 2,31 
4.000   7.080,-   á 1,77 
5.000   7.200,-    á 1,44 
 
Uvedené ceny jsou bez 19% DPH. 
 
Cena je včetně grafického zpracování a tisku, v ceně není však zahrnut překlad do němčiny. 
 
Termín dodání: 1-2 týdny od odsouhlasené korektury 
 

- igelitové tašky určené zákazníkům, ve kterých si odnesou zakoupenou obuv 

(tašky s logem BOPO, nebo logem dalších značek výrobce) 

- reklamní předměty – propisovací tužky a další drobné předměty, které lze 

věnovat zákazníkům. 

 

5.6. Podpora prodeje 

Jako formu podpory prodeje může firma nabízet konečnému zákazníkovi (spotřebiteli): 

- dárek k zakoupené obuvi. Takovým dárkem může být pro zákazníka krém na 

obuv, nebo třeba pár ponožek s logem BOPO. Nabízí se tak celkem elegantní 

spojení: BOPO (boty, ponožky), v Třebíči je jak výrobce bot, tak ponožek, oba 

výrobky budou mít stejné logo), 

- poukázky na slevu na nákup obuvi. Taková sleva může platit v období, kdy je 

potřeba vyvolat větší poptávku (určité měsíce kalendářního roku bývají 

z hlediska prodeje obuvi v maloobchodě „slabé“, např. leden, únor, červenec, 

listopad, prosinec). Poukázka na slevu by mohla platil až  pro nákup druhého 

páru obuvi, apod.. 
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5.7. Vztahy s veřejností 

„V současné době mnoho firem přichází na to, že význam vztahů s veřejností roste a že 

si tato součást marketingového mixu z oblasti komunikační politiky žádá vyšší 

pozornost. Vztahy s veřejností jsou nástrojem, jak vzbudit zájem u značného počtu 

zákazníků, než se přikloní k nějaké značce“ [4, str. 93, 94]. 

Zlepšení svého postavení na cílovém trhu může firma dosáhnout vytvořením databáze 

informací o jednotlivých zákaznících, samozřejmě za předpokladu, že zákazník k tomu 

dá svůj souhlas. K tomuto účelu by firma měla vytvořit doklad, v souladu s ochranou 

osobních údajů, jehož podepsáním zákazník vyslovuje svůj souhlas s tím, že mu mohou 

být zasílány poštou nebo e-mailem informace týkající se aktuální nabídky obuvi, 

nových vzorů, apod.. Zároveň se firma zaváže, že informace, které o zákazníkovi 

získala a uchovává, nepoužije k jiným účelům a bude je chránit před únikem. 

V této databázi může firma sledovat informace o předchozích nákupech, případně 

zájem o určitý typ obuvi. S takovými údaji pak může pracovat při tvorbě své nabídky, 

inovaci výrobků, přípravě opatření na podporu prodeje, reklamy, strategií atd. 

Zákazníci jsou často ochotni nechat na sebe kontakt v podobě čísla mobilního telefonu 

nebo e-mailové adresy, za účelem získání informace o tom, zda jimi požadovaný vzor 

obuvi v požadované velikosti bude dodán na prodejnu, kdy bude dodán, případně kdy 

přijde „nové zboží“. V těchto případech vnímají ochotu prodejce jako službu „navíc“, 

jsou jí potěšeni a přispívá to k vytváření spokojenosti zákazníka.    

  

5.8. Účast na veletrzích a výstavách  

Mezinárodní veletrh STYL a KABO 

Mezinárodní veletrhy módy STYL a KABO, které pořádají Veletrhy Brno a. s., 

představují největší prezentaci textilního, oděvního a kožedělného průmyslu v ČR a 

zemích střední Evropy. Konají se dvakrát v roce (únor a srpen). Dle statistických údajů 

navštívilo tyto veletrhy celkem 14 200 návštěvníků z 38 zemí. Celkový počet 

vystavovatelů na veletrhu KABO byl 167 z 27 zemí.  

 Jejich význam pro firmy z tohoto oboru spočívá v prezentaci svých výrobků, v prodeji, 

sjednávají se kontrakty, ale také v navazování nových kontaktů jak s odběrateli, tak 

s dodavateli obuvnických materiálů.  

Příští termín konání veletrhu je 21. – 23. 8. 2007. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 47 

Další významnou akcí podobného zaměření je výstava v Riva del Garda nebo veletrhy 

zaměřené na obuvnický a kožedělný průmysl konané ve městech Milano a Bologna.    
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6. Závěr 
Obchodní značka BOPO představuje velký potenciál pro výrobce, jehož uplatněním má 

výrobce obuvi zvýšit objem produkce se současným zvýšením poptávky po obuvi, 

především značky BOPO, ale také své dosavadní značky, Marc O´ Neel.  

Nelze očekávat, že k růstu poptávky po této značce by došlo během krátkého období. 

Vzhledem k tomu, že značka několik let „nebyla vidět“, jakoby zmizela, musí dojít 

nejdříve k opakovanému seznámení se se značkou.  

Zde existuje výhoda ve skutečnosti, že značka byla po řadu let poměrně známou, lze si 

ji v jistém smyslu spojovat s tradicí obuvnického průmyslu v naší zemi.  

Ve chvíli, kdy spotřebitel zjistí, že značka opět bojuje o jeho zájem, musí být výrobce 

obuvi připraven zákazníkovi předložit takový sortiment nabídky, aby mohl uspokojit 

potřeby cílové skupiny spotřebitelů. Z výše uvedeného vyplývá, že se firma má zaměřit 

u této značky na zákazníky střední a vyšší věkové kategorie, nabídnout těmto 

zákazníkům pohodlnou a kvalitní českou obuv. K tomu výrobce využije jak vzory dříve 

vyráběné pod touto značkou, s použitím drobných úprav v designu, tak vzory, které sám 

vyráběl a stále vyrábí, rozšíří tak nabídku o nové vzory a využije jména k tomu, aby 

svůj výrobek nabízel dalším zákazníkům.   

Je těžké vyčíslit zvýšení objemu prodaných párů pod značkou BOPO, realistickým 

odhadem je nárůst o 15 – 20 % během prvního roku oproti roku 2006, je však nutné 

také počítat s „kanibalizací“ značky, kdy značka „BOPO“ může zpočátku být prodávána 

více, ovšem se současným úbytkem objemu pod stávající značkou Marc O´ Neel.   

Dalším krokem, který by do budoucna stál za úvahu, by bylo (s ohledem na poznatky 

Kotlera o rostoucím počtu značek s cílem vytváření další segmentace trhu) vytvoření 

zcela nové značky firmy pro obuv určenou mladým zákazníkům, tzv. teenagery, kteří 

mají chuť v módě více experimentovat a vymykat se většinovému proudu. 

Za předpokladu provedení navrhovaných změn, které se týkají sortimentu vyráběné 

obuvi a balení, docílí firma toho, že její nabídka bude odpovídat nárokům spotřebitelů a 

spotřebitelé tak mohou své potřeby uspokojovat nákupem právě tímto výrobcem 

vyráběné obuvi.  

Výrobce obuvi při tvorbě kolekce pod značkou BOPO využije svých dosavadních 

znalostí a zkušeností s tím, jaké jsou kladeny nároky a požadavky na obuv pro dospělé 
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staršího věku. S postupujícím věkem se mění chodidlo člověka a s tím souvisí jiné 

technické požadavky na střih obuvi, tvar použitých kopyt při výrobě. Zdůrazňují se tak 

zdravotní aspekty, výrobce tedy může přizpůsobovat tvar kopyt, střih obuvnických 

svršků a volit vhodné materiály.  

Vytvořením internetových stránek se firma pomocí nich bude prezentovat, v dnešní 

elektronické době jistě důležitý způsob prezentace, má tak šanci „ulovit“ potenciální 

zákazníky patřící do stále se rozšiřující části populace, která internet využívá.  

Internetový prodej bude znamenat spokojenost dalších zákazníků, kteří by byli ochotni 

si obuv objednat sami, aniž by byli nuceni navštívit prodejní místo. 

Dalším navrhovaným krokem, tj. zřízením databáze informací o zákaznících, bude 

firma budovat užší vztahy s veřejností, jejichž přínos se projeví teprve v budoucnu.  
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8. Seznam použitých zkratek 
 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

ČOKA  Česká obuvnická a koželužská asociace 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

např.  například 

SEO  Search Engine Optimization – optimalizace ve vyhledávačích 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

TIC  Technologické inovační centrum, Zlín 

tzn.  to znamená 

tzv.  tak zvaný 

www  world wide web 
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9. Přílohy 

Seznam příloh 

1. Obuvnický průmysl v zemích evropské unie (25 zemí) 

2. Importy obuvi do zemí evropské unie (25 zemí) 

3. Dovoz a vývoz obuvi v České republice v letech 2000 – 2004 

4. Osvědčení k ochranné známce č. 166925 

5. Osvědčení k ochranné známce č. 166926 

6. Osvědčení o změně vlastníka ochranné známky č. 166925 

7. Osvědčení o změně vlastníka ochranné známky č. 166926 

8.  Fotografie vzoru Anita 561 a podobných vzorů 
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1. Obuvnický průmysl v zemích evropské unie (25 zemí) 

 
 

OBUVNICKÝ PRŮMYSL V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE (25 ZEMÍ) 
POROVNÁNÍ BILANCE 2003/2004 (první odhad) 

 
údaje v 1000 párech 2003 2004 Rozdíl (%) 

Výroba obuvi 796.220 725.000 -8,9 
Export obuvi 167.845 166.702 -0,7 
Import obuvi 1.333.034 1.628.139 22,1 
Zdánlivá spotřeba 1.961.409 2.186.437 11,5 
Spotřeba obuvi na 1 
obyvatele 

 
4,28 

 
4,75 

 
10,9 

Zdroj: EUROSTAT 03/2005, Elaboration CEC 
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2. Importy obuvi do zemí evropské unie (25 zemí) 

 

IMPORTY OBUVI DO ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE (25) 
V LETECH 2003/2004 

 Páry Průměrná cena obuvi (EURO) 

 2003 2004 % 2003 2004 % 

Celkem 1.333.034.339 1.628.139.460 22,1 7,35 6,01 -18,2 

Čína 566.632.682 788.186.194 39,1 4,52 3,64 -19,4 

Vietnam 268.701.562 294.212.993 9,5 8,02 7,43 -7,3 

Rumunsko 70.179.036 70.626.602 0,6 14,21 14,18 -0,3 

Indonésie 53.460.163 59.146.260 10,6 9,02 7,65 -15,2 

Indie 41.104.811 51.214.121 24,6 9,60 9,39 -2,1 

Malajsie 20.449.140 41.821.789 104,5 4,76 3,00 -37,0 

Thajsko 34.451.934 31.992.529 -7,1 7,46 7,14 -4,2 

Macao 22.387.240 29.710.787 32,7 9,03 9,41 4,2 

Brazílie 17.141.869 26.968.144 57,3 10,80 8,89 -17,7 

Taiwan 20.676.072 23.446.793 13,4 5,40 4,89 -9,5 

Hong Kong 8.480.112 23.305.430 174,8 10,30 3,74 -63,7 

Tunisko 18.803.634 17.678.240 -6,0 11,79 11,86 0,6 

Maroko 15.659.067 14.492.422 -7,5 9,70 9,34 -3,7 

Kambodža 10.666.172 9.983.875 -6,4 6,47 6,62 2,3 

Zdroj: EUROSTAT 03/05 
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3. Dovoz a vývoz obuvi v České republice v letech 2000 – 2004 

Dovoz a vývoz obuvi v České republice v roce 2004 
 

 DOVOZ VÝVOZ 
 Páry Hodnota 

(tis. Kč) 
Průměrná 
cena (Kč) 

Páry Hodnota 
(tis. Kč) 

Průměrná cena 
(Kč) 

6401 571 047 68 434 119,84 696 099 193 411 277,85 
6402 24 829 971 1 608 909 64,80 1 545 620 813 558 526,36 
6403 10 946 692 4 315 690 394,25 3 191 222 2 076 461 650,68 
6404 9 313 772 787 443 84,55 1 462 502 316 358 216,31 
6405 4 637 907 120 366 25,95 781 662 220 374 281,93 
CELKEM 50 299 389 6 900 842 137,20 7 677 105 3 620 162 471,55 

Zdroj: Český statistický úřad 
 
 
Dovoz a vývoz obuvi v České republice v roce 2003 
 

 DOVOZ VÝVOZ 
 Páry Hodnota 

(Kč) 
Průměrná cena 

(Kč) 
Páry Hodnota 

(Kč) 
Průměrná cena 

(Kč) 
6401 620 352 74 739 204 120,48 931 334 234 146 427 251,41 
6402 23 930 900 1 364 011 915 57,00 1 188 060 188 509 987 158,67 
6403 8 694 166 3 544 049 760 407,64 2 575 234 1 444 322 642 560,85 
6404 9 309 361 717 583 559 77,08 2 267 376 239 044 087 105,43 
6405 1 605 189 92 826 682 57,83 1 159 006 315 351 663 272,09 
CELKEM 44 159 968 5 793 211 120 131,19 8 121 010 2 421 374 806 298,16 

Zdroj: Generální ředitelství cel 
 
 
 
Dovoz a vývoz obuvi v České republice v roce 2002 
 

 DOVOZ VÝVOZ 
 Páry Hodnota 

(Kč) 
Průměrná 
cena (Kč) 

Páry Hodnota 
(Kč) 

Průměrná cena 
(Kč) 

6401 891 307 113 400 431 127,23 1 390 857 312 629 180 224,77 
6402 21 696 123 2 323 385 453 107,09 1 098 097 284 218 986 258,83 
6403 10 872 114 4 632 812 945 426,12 3 701 895 1 511 223 481 408,23 
6404 9 982 776 1 041 580 763 104,34 2 351 050 204 324 334 86,91 
6405 2 669 034 132 204 875 49,53 1 989 992 328 324 941 164,99 
CELKEM 46 111 354 8 243 384 467 178,77 10 531 891 2 640 720 922 250,74 
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Zdroj: Generální ředitelství cel 
 
 
Dovoz a vývoz obuvi v České republice v roce 2001 
 

 DOVOZ VÝVOZ 
 Páry Hodnota 

(Kč) 
Průměrná cena 

(Kč) 
Páry Hodnota 

(Kč) 
Průměrná cena 

(Kč) 
6401 533 384 63 952 000 119,90 1 496 227 374 202 000 250,01 
6402 16 420 841 1 592 501 000 96,98 1 435 600 351 754 000 245,02 
6403 7 633 328 3 670 072 000 480,80 5 432 265 2 513 754 000 462,74 
6404 9 655 027 787 674 000 81,58 1 027 622 201 370 000 195,96 
6405 1 661 293 90 862 000 54,69 2 132 603 455 879 000 213,77 
CELK
EM 

35 903 873 6 205 061 000 172,82 11 524 317 3 896 959 000 338,15 

Zdroj: Generální ředitelství cel ČR 
 
 
 
Dovoz a vývoz obuvi v České republice v roce 2000 
 

 DOVOZ VÝVOZ 
 Páry Hodnota 

(Kč) 
Průměrná 
cena (Kč) 

Páry Hodnota 
(Kč) 

Průměrná cena 
(Kč) 

6401 580 592 67 179 358 116 1 360 731 360 087 225 265 
6402 16 146 770 1 566 036 825 97 2 132 521 513 845 654 241 
6403 6 581 691 3 013 539 986 458 5 524 768 2 478 237 185 449 
6404 5 789 437 786 311 108 136 1 425 324 206 192 082 145 
6405 1 235 015 99 443 997 81 1 988 623 347 924 967 175 
CELKEM 30 333 505 5 532 511 274 182 12 431 967 3 906 287 113 314 

Zdroj: Generální ředitelství cel 
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4. Osvědčení k ochranné známce č. 166925 
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5. Osvědčení k ochranné známce č. 166926 
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6. Osvědčení k ochranné známce č. 166925 
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7. Osvědčení k ochranné známce č. 166926 
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8. fotografie vzoru Anita 561 a podobných vzorů 
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