






Abstrakt 
 

Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu strategie na zvýšení prodejnosti 

dětské certifikované obuvi. Strategický plán je vytvořen pro společnost 

KONSORCIUM T+M, s.r.o. Obsahuje návrhy marketingového a finančního plánu, 

strategickou analýzu okolí podniku a také SWOT analýzu. Výsledkem těchto částí 

je návrh propagace, jak zvýšit prodejnost a informovanost kupujících v závislosti na 

zvýšení trţního podílu a zisku z prodeje této dětské obuvi.   

 

 

Abstract 
 

This bachelor´s thesis deals with creating a draft strategy to increase the marketability 

of certifield baby shoes. The strategy plan is developed for the company 

KONSORCIUM T+M, Ltd. It contains proposals for marketing and financial plan, 

strategic analysis and business aroun the SWOT analysis. The result of such part is the 

promotion to raise awarensess and marketability of buyres depending on the increase in 

marjet share and profit from the sale of children´s footwear.   
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Úvod   
 

Nadarmo se neříká, ţe „svět stojí na nohou“. A skutečně, od té doby, kdy se poprvé 

postavíme a uděláme prvních pár krůčků, stojíme na nohou téměř celý ţivot. Právě 

v dětství probíhá nejdůleţitější etapa vývoje lidské nohy a chůze. V tomto období jsou 

děti nejvíce zranitelné. Podle odborných odhadů udělá malé dítě 18 aţ 20 tisíc kroků za 

den. Údaje lékařských statistik jsou varující. 99% dětí se rodí s naprosto zdravýma 

nohama. Třetina prvňáčků přichází do školy s nohama různě poškozenýma v důsledku 

nošení nesprávné obuvi.  Sebemenší poškození nohou v dětském věku se můţe projevit 

v plné míře aţ v dospělosti. Zdravý vývoj nohou dětí by měl být důleţitý nejen 

pro lékaře a rodiče dětí, ale i pro výrobce a prodejce dětské obuvi.  

Bakalářská práce je vypracována pro společnost KONSORCIUM T+M, s.r.o., která 

se jiţ šestým rokem věnuje výrobě a prodeji dětské certifikované obuvi, kterou uvádí na 

trh pod značkou KTR
®
. Tím přispívá ke zlepšení obouvání a zdravému vývoji nohou 

dětí nejen v České republice.  

Současná ekonomická krize zasáhla celý svět, a v současné době začala „došlapovat“ 

i na obuvnický průmysl, ve kterém společnost KONSORCIUM T+M podniká. Stávající 

finanční situace nutí domácnosti i firmy více šetřit, coţ se projevuje v poklesu trţeb 

a následně i zisku. Abychom se stále mohli „drţet svého kopyta“, udrţeli si své 

postavení na trhu a získali nové zákazníky, zaměřím se v této práci na vypracování 

návrhu strategie pro zvýšení prodejnosti dětské certifikované obuvi. Cílem mé práce 

je seznámit a vhodným způsobem prezentovat nejen rodičům, ale i široké veřejnosti 

zdravotní aspekty certifikované dětské obuvi KTR
®
, a tím přispět ke zlepšení její 

propagace. 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

je popsán podnikatelský plán, plánovací proces, také výhody a omezení malých 

a středních podniků. Praktická část bude popisovat problém, který byl vytyčen jako cíl 

této práce. První se zde nachází seznámení s vybranou společností a analýza jejího 

současného stavu.  Dále jsem provedl strategickou analýzu okolí a odvětví společnosti. 

Nezbytnou součástí je také marketingový průzkum a analýza dosavadní marketingové 

strategie. Následuje dotazníkové šetření současné situace na trhu s dětskou obuví,  

SWOT analýza a návrh na zlepšení propagace dětské obuvi KTR
®
 . To vše je podloţeno 

finanční analýzou, která obsahuje i zhodnocení současného stavu společnosti.  
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1. Cíl bakalářské práce 
 

 

Cílem této bakalářské práce je zvýšení prodejnosti dětské dobrovolně certifikované 

obuvi na tuzemském trhu a zlepšení informovanosti spotřebitelů o existenci certifikace 

značky „Ţirafa“ a její vyuţití k propagaci vlastního produktu.   
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2. Teoretická část 

 
2.1 Podnikatelský plán 

 
Podnikatelská literatura uvádí několik definicí podnikatelského plánu. Vybral jsem 

si definici autorů Hisricha a Peterse (Zaloţení nového podniku, 1996). 

 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“ (4) 

 

„Podnikatelský plán umoţňuje porovnat podnikatelské plány s realitou – a pokud se liší, 

identifikovat, kde se liší, v jaké míře a proč.“ Jinak řečeno: 

„Podnikatelský plán je dokument, který slouží jak pro majitele firmy, jejich manažery 

(vedoucí pracovníky), tak i pro externí investory. Napomáhá například při stanovení 

životaschopnosti podniku, poskytuje majiteli vodítko pro jeho další plánovací činnost, 

slouží jako důležitý nástroj při získávání finančních zdrojů a ke kontrole 

podnikatelských aktivit.“ (4) 

 

„Z hlediska termínování můţeme plány rozdělit na: 

Krátkodobé. V těchto případech hovoříme o operativních plánech. 

Střednědobé. Zde hovoříme o taktických plánech.  

Dlouhodobé. Jedná se o strategie.“ (4) 

 

2.2 Plánovací proces 
„Jádro všech druhů podnikatelského plánu se týká tří otázek.“ 

 

1) Kde jsme nyní? Tento aspekt se týká důkladného průzkumu situace, ve které 

se podnik nachází. Jedná se o analýzu externího a interního prostředí. 

2) Kam chceme jít? Tato otázka se zabývá oblastí, kam chceme, aby se podnik 

dostal. Nejedná se zde pouze o situace spojené s rozvojem či růstem podniku.  

Do této otázky spadá také obranná strategie s cílem udrţet se na trhu. V obecné 

rovině se tedy jedná o stanovení cíle a strategie podniku. 
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3) Jak se tam chceme dostat?  Zde se jedná o upřesnění jednotlivých druhů zdrojů 

nebo metod nutných k dosaţení vytyčených podnikových cílů neboli 

podnikových strategií. (4) 

 

2.3 Podnikání 
 

Pojem podnikání můţe být interpretován z různých pojetí. Mezi tyto pojetí patří: 

 

- „ekonomické pojetí - zapojení ekonomických zdrojů a aktivit tak, aby se zvýšila 

jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření přidané hodnoty“. (3) 

- „Psychologické pojetí – podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, 

něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu 

je prostředek k dosaţení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní 

nohy apod.“ (3) 

- „Sociologické pojetí – podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny 

zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu vyuţití zdrojů, vytvářením 

pracovních míst a příleţitostí.“ (3) 

- „Právnické pojetí – podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosaţení zisku.“  (3) 

 

2.4 Podnik 

Podnik a obchodní jmění 

Podnik definujeme podle § 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. „Podnikem 

se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakoţ i osobních a nehmotných 

sloţek podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 

podnikateli a slouţí k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto 

účelu slouţit.“ (6) 
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2.5 Obchodní společnosti 
 

„Obchodní společnost je právnickou osobou zaloţenou za účelem podnikání, nestanoví-

li právo Evropských společenství či zákon jinak. Společnostmi jsou veřejná obchodní 

společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová 

společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdruţení. Společnost 

s ručením omezeným a akciová společnost mohou být zaloţeny i za jiným účelem, 

pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje. Nestanoví-li zákon jinak, mohou být 

zakladateli společnosti a účastnit se na jejím podnikání osoby fyzické i právnické.“ (6) 

 

2.6 Omezení malých a středních podniků 
 

I přes docílení mnoha pozitivních změn v tomto sektoru se na malé a střední podniky stále 

vztahují určitá omezení: 

 

- Ne vţdy disponují dostatečnou ekonomickou sílu, coţ znesnadňuje přístup 

ke kapitálu a brání tím moţnostem rozvojových kapacit. 

- Mají slabší pozice ve veřejných soutěţích o státní zakázky, proto si nemohou 

dovolit podnikat tam, kde je potřeba velkých investic. 

- Nemají dostatek finančních prostředků k zaměstnání špičkových vědců, managerů 

a obchodníků ačkoli jsou charakterizovány jako nositelé vysokého počtu inovací.  

- Další problém spočívá v neschopnosti monitorovat a vyuţít existující dostupné 

znalosti. 

- Rizikové je chování velkých nadnárodních podniků a obchodních řetězců 

prosazujících antidumpingové ceny. 

- Stále rostoucí počet a změny právních předpisů včetně dodrţování správních aktů 

klade na podnikatele nemalé poţadavky. (3) 

 

2.7 Výhody malých a středních podniků 
 

Mezi výhody malých a středních podniků patří: 

 

- Společenské přínosy. Podniky dávají šanci k svobodnému uplatnění 

podnikatelů, tzn. příleţitost k realizaci lidí v produktivním procesu. Existence 
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malých a středních firem stabilizuje společnost, neboť jakákoli výrazná politická 

nejistota či radikální proudy jsou pro ně zdrojem rizika. (3) 

- Ekonomické přínosy. Vysoce uznávaným charakteristickým rysem malých 

a středních podniků je jejich flexibilita, pohotové přizpůsobení měnícím 

se skutečnostem. Působí také proti růstu monopolních tendencí, protoţe jsou 

nositeli drobných inovací a adaptací na proměnlivé poţadavky spotřebitelů. 

Řada těchto malých a středních podniků také úzce spolupracuje s velkými 

podniky, nachází se v roli subdodavatelů. Malé a střední podniky mají blízko ke 

koncepci LEAN tedy v překladu „zeštíhlení“. Znamená to, ţe náklady těchto 

podniků jsou méně náročné na energie a suroviny, coţ přináší praktické 

důsledky jako: dosahování konkurenčních cen při malosériové výrobě, citlivější 

reakce na potřeby trhu, niţší kapitálová náročnost na jedno pracovní místo. (3) 

 

2.7.1 Vymezení pojmu malý podnik 

 

„O malý podnik se jedná, pokud zaměstnává měně neţ 50 zaměstnanců, jeho aktiva, 

uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent 10 000 000 euro nebo má obrat za 

poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 10 000 000 euro.“ 

(5) 

 

2.8 Struktura a obsah podnikatelského plánu 
 

Obsah podnikatelského plánu je pro kaţdý podnik individuální záleţitostí, některé 

atributy by však měl obsahovat kaţdý podnikatelský plán, ať jiţ je vypracován pro 

jakýkoliv podnik a jakoukoliv skupinu uţivatelů. (4) 

 

Titulní strana – zde se stručně uvádí údaje o obsahu podnikatelského plánu, dále název 

a sídlo společnosti, jména podnikatelů a kontakty (telefon, e-mail), popis podniku, 

povaha podnikání, způsob financování a jeho struktura. (4) 

 

Exekutivní souhrn – obvykle se zpracovává aţ po sestavení celého podnikatelského 

plánu. Je to v podstatě extrakt, stručné shrnutí nejdůleţitějších aspektů podnikatelského 
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plánu – hlavní myšlenka, silné stránky, očekávání, stručný finanční výhled na několik 

let. (4) 

Analýza trhu – zahrnuje především analýzu konkurenčního prostředí, slabé a silné 

stránky konkurentů, jejich moţnosti a případné negativní vlivy na podnik, dále detailní 

analýzu odvětví z hlediska vývojových a historických trendů. Je také dobré zahrnout do 

této kapitoly přírodní faktory, politickou situaci, legislativní podmínky aj. Nesmíme 

také opomenout analýzu zákazníků na základě provedení segmentace trhu. (4) 

 

Popis podniku – v této části podnikatelského plánu se detailně popíše podnik, pouze 

však fakta, která jsou doloţitelná a týkají se jeho zaloţení a úspěchů. Definuje se v něm 

strategie podniku, cíle a cesty k jejich dosaţení. Klíčovými prvky této části jsou: 

- výrobky nebo sluţby 

- lokalita a velikost podniku 

- organizační schéma 

- kancelářské a technické vybavení 

- průprava podnikatele – znalosti, předchozí praxe a reference (4) 

 

Výrobní plán – tato sekce zachycuje celý výrobní proces včetně uvedení subdodavatelů 

a důvod jejich výběru. Rovněţ se zde uvádějí informace o jiţ uzavřených smlouvách, 

případně popis potřebných strojů a zařízení pokud bude celou nebo i část výroby 

zajišťovat sám podnikatel. K tomu patří také pouţívané materiály a jejich dodavatelé. 

Do této části je dobré uvést seznam produktů, které podnik vyrábí, či které hodlá uvést 

na trh včetně drţených certifikátů jakosti. Pokud se nejedná o výrobní podnik, bude 

se tato část nazývat obchodní plán a bude obsahovat údaje o nákupu zboţí a sluţeb. 

V případě, ţe jde o oblast poskytování sluţeb, bude tato část zahrnovat popis procesu 

poskytování sluţeb. (4) 

 

Marketingový plán – bývá často investory povaţován za nejdůleţitější součást 

k dosaţení úspěchu podniku. Zde se vysvětluje, jakým způsobem budou výrobky nebo 

sluţby distribuovány, oceňovány a propagovány. Uvádí se zde odhady objemu 

produkce nebo sluţeb s následným odvozením odhadu rentability podniku. (4) 
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Organizační plán – zde se popisuje forma vlastnictví nového podniku. V případě 

obchodní společnosti je nutné detailněji rozvést informace o managementu a příslušné 

právní formy. Uvádějí se klíčoví vedoucí pracovníci podniku, jejich vzdělání 

a praktické zkušenosti. Vše znázorňuje organizační struktura podniku. (4) 

 

Hodnocení rizik - zde se uvádějí největší rizika, která mohou vyústit z reakce 

konkurence, ze slabých stránek marketingu, výroby, či manaţerského týmu nebo 

technologického vývoje. Je zapotřebí tato rizika analyzovat a připravit alternativní 

řešení pro jejich odstranění. (4) 

 

Finanční plán – finanční plánování tvoří významnou část podnikatelského plánu. 

Určuje potřebné objemy investic a ukazuje, nakolik je podnikatelský plán reálný 

z ekonomického hlediska. Finanční plán se zabývá třemi nejdůleţitějšími oblastmi: 

- Prognózou budoucích příjmu a výdajů s výhledem alespoň na tři roky. Uvádí 

se zde očekávané trţby a kalkulované náklady. 

- Vývojem cash-flow (hotovostních toku) v příštích třech letech. 

- Odhad rozvahy (bilance), která poskytuje informace o finanční situaci podniku 

k určitému datu. (4) 

 

2.9 Analýza obecného okolí podniku 
 

2.9.1 SLEPT analýza 

 

SLEPT analýzu pouţíváme jako nástroj, který slouţí k identifikaci a zkoumání 

externích faktorů. Záměrem této analýzy je tedy identifikovat všechny podstatné 

skutečné hrozby a příleţitosti, které obklopují podnik. Jednotlivá písmena tohoto názvu 

zahrnují následující oblasti: (4) 

 

- S – sociální – tato oblast zahrnuje trh práce, demografické ukazatele, vliv 

odborů, míru korupce, krajové zvyklosti a další. 

- L – legislativní – pouţitelnost a interpretovatelnost zákonů, práce soudů včetně 

rejstříkových soudů. 
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- E – ekonomická – makroekonomické hospodářské ukazatele a předpoklady, 

přímé i nepřímé daně, trţní trendy typu rozvoje, restrikce vývozů a dovozů, 

státní podpora aj.  

- P – politická – stabilita poměrů státních a municipálních institucí, politické 

trendy a postoje k podnikání a další.  

- T – technologická – podpora vlády v oblasti výzkumu, technický rozvoj, nové 

technologie aj. (4) 

 

2.10 Analýza oborového okolí podniku  
 

Oborové okolí podniku je ovlivňováno především jeho konkurenty, dodavateli 

a zákazníky. Tato analýza bývá téţ označována jako analýza odvětví. (2) 

 

Sektor zákazníků 

Stratégy musí především zajímat, kdo jsou jejich zákazníci a jaké potřeby a očekávání 

mají. Analýzu sektoru zákazníků je třeba zaměřit především na identifikaci kupujících, 

demografické faktory, geografické faktory. (2) 

 

Identifikace kupujících 

Zpravidla se rozlišují tři třídy zákazníků (spotřebitelé, velkoobchod popř. maloobchod, 

průmysl a instituce). U kaţdé z nich lze identifikovat rozdílné faktory, které ovlivňují 

jejich rozhodnutí nakupovat. Stratégové musí svým zákazníkům a jejich poţadavkům 

věnovat náleţitou pozornost, aby sníţili hrozbu jejich ztráty a vytvořili si moţnost 

nalézat nové zákazníky a více prodávat. (2) 

 

 Demografické faktory 

S populací jsou spojeny tři základní faktory, které ovlivňují trhy. Označovány jsou jako 

primární poptávkové faktory a jsou jimi: 

 

- Změna v populaci – méně lidí znamená menší primární poptávku po zboţí. 

- Posuny ve věku populace – v důsledku zlepšování sociálních podmínek 

populace obecně stárne. 
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- Rozloţení příjmů populace – pro některé trhy je významné ţe většina příjmů 

se soustředí do úzké skupiny obyvatel. (2) 

 

Geografické faktory 

Zde je zapotřebí brát v úvahu především okolnost, kde se zákazníci nacházejí. Tato 

skutečnost můţe mít značný vliv na umístění podniků, příp. jejich jednotek a na 

strukturu distribučních systémů. (2) 

 

Sektor dodavatelů 

V tomto případě jde především o to analyzovat dostupnost a náklady všech vstupů 

potřebných k výrobě a stabilitu dodávek. Náklady a dostupnost zdrojů jsou především 

určovány kvalitou vztahů mezi podnikem a jeho dodavateli. V sektoru dodavatelů je při 

analýze nutno analyzovat následující aspekty: 

- Dostupnost a náklady na materiál a polotovary. 

- Dostupnost a náklady na energii. 

- Dostupnost a náklady na pořízení peněz (kapitálu). 

- Dostupnost a náklady pracovní síly. (2) 

 

Sektor konkurentů 

Při analýze sektoru konkurentů jde především o to analyzovat, jaká je současná pozice 

naší firmy vůči konkurentům, jak se konkurence mění a vyvíjí, v jaké fázi svých 

ţivotních cyklů se nacházejí rozhodující výrobky našeho odvětví a také zda do oboru 

vstupují noví konkurenti. (2) 

 

Porterův model konkurenčního prostředí  

Jako uţitečný nástroj analýzy oborového okolí podniku se pouţívá Porterův 

pětifaktorový model konkurenčního prostředí, který vychází z předpokladu, 

ţe strategická pozice firmy, působící v určitém odvětví, resp. na určitém trhu, 

je především určována působením pěti základních činitelů: 

 

Vyjednávací síla zákazníků 
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Velkou výhodu mají vůči dodavatelům významní a velcí zákazníci, kteří vyţadují 

kvalitnější výrobky, poţadují sníţení cen. Těmito prostředky způsobují mezi 

konkurenty napětí. Dále jsou to zákazníci, kteří mají malé náklady přestupů, disponují 

důleţitými trţními informacemi nebo si mohou zboţí vyrábět sami. Zákazníci diskutují 

ohledně vyšší ceny v případě, ţe na trhu existují substituty daného zboţí. (2) 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Velká výhoda z pozice dodavatelů je tehdy, jestliţe je dodavatel na určitém trhu velký, 

s dobrým image a dlouholetou tradicí. Dále tehdy, jestliţe nakupující podnik není pro 

dodavatele důleţitým zákazníkem, jestliţe nabízí vysoce diferencované zboţí, zákazník 

nemá k dispozici trţní informace, zákazník si nemůţe zboţí vyrábět sám, naopak 

dodavatel by mohl začít podnikat v oboru odběratele, neexistují snadno dostupné 

substituty. (2) 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví  je sniţována, jestliţe jsou fixní náklady 

vstupu do tohoto odvětví příliš vysoké, má-li dané odvětví strukturu přirozených 

monopolů, existují-li nákladové výhody, (jako jsou např. know-how, distribuční kanály) 

nebo jsou-li náklady přestupu k jinému dodavateli příliš vysoké. (2) 

 

Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů se sniţuje, pakliţe neexistují k určitému výrobku blízké substituty 

a dále tehdy, jestliţe firmy nabízející substituty vyrábí s vyššími náklady a nabízejí 

substituty, které příliš nezvyšují nabídku. Další sniţování nastane tehdy, pokud náklady 

přestupu na spotřebu substitutu, jsou vysoké. (2) 

 

Rivalita firem působících na daném trhu 

Rivalita firem působících na daném trhu můţe být vysoká, jedná-li se o velmi málo 

rostoucí trh, tzn. snaha firem udrţet svoji pozici na trhu za kaţdou cenu. Jedná-li 

se o nové, do budoucna lukrativní odvětví, které bude mít velký počet konkurentů. 

V odvětví existuje velký nadbytek výrobních kapacit a ziskovost je velmi malá. Bariéry 
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případného odchodu z odvětví jsou vysoké a nabízené konkurenční výrobky jsou málo 

diferencované. (2) 

 

2.11 Zahraniční okolí podniku 
 

„V současnosti mnoho podniků a jejich řídících pracovníků operuje a myslí v dimenzích 

celosvětové konkurence. Jestliţe je firma významným exportérem nebo importérem 

anebo uvaţuje o svém zapojení do mezinárodního obchodu, mělo by být analyzováno 

její relevantní zahraniční okolí. To můţe pro podniky znamenat jak příleţitosti, tak 

hrozby. Podniky podnikají nadnárodně, jestliţe se objeví moţnosti zvyšování jejich 

prodejů, zisků, sniţování nákladů, případně realizace jejich dalších strategických 

záměrů. Dnes jsou zcela běţné případy, ţe určitý podnik vyrábí v jedné zemi, montáţ 

provádí v zemi jiné a výrobky prodává v mnoha jiných zemích.“ (2)  

 

2.12 Strategická analýza vnitřního prostředí firmy  
 

Silné a slabé stránky má dnes kaţdý podnik. Velké podniky jsou obvykle finančně 

silnější neţ ty malé, ale zato pomaleji realizují potřebné změny a méně efektivně slouţí 

malým trţním segmentům. U malých firem je situace opačná. Pro určení silných 

a slabých stránek podniku je nezbytné analyzovat jeho vnitřní faktory. (2) 

 

2.12.1 Faktory vědecko-technického rozvoje 

 

„Vědecko-technický rozvoj velmi intenzivně přispívá k vytváření konkurenčních výhod 

podniku ze dvou základních důvodů:  

- Vede k vytvoření nového nebo zlepšení stávajícího výrobku určeného pro trh.  

- Vede ke zlepšení výroby, tím k moţnostem získání nákladových výhod 

zlepšujících cenovou politiku podniku.  

Nové výrobky a technologie mohou na jedné straně znamenat nové trţní příleţitosti, na 

druhé straně však mohou ohroţovat výrobky a technologie existující. V tomto případě 

se hovoří o pozitivních, negativních a neexistujících technologiích.“ (2)  
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2.12.2 Marketingové a distribuční faktory 

 

Marketingový mix 

 

Nejdůleţitějším nástrojem marketingového řízení je marketingový mix. Společnosti jej 

vyuţívají k dosaţení svých marketingových cílů, sestavuje jej podle svých moţností 

a můţe ho lehce měnit. Tento mix zahrnuje vše podstatné, s čím se firma obrací na 

zákazníky a vše, co rozhoduje o jejím úspěchu na trhu. Jeho klasická podoba má 

4 následující prvky. Tyto prvky označujeme zkráceně „4P“. (1) 

 

Produkt (product) – Produktem podle Americké marketingové asociace je: „Za produkt 

je povaţováno to, co lze na trhu nabídnout k upoutání pozornosti, k získání, uţívání 

anebo ke spotřebě, tj. vše, co se vyznačuje schopností uspokojit přání nebo potřeby 

zákazníků“. (1) 

 

Cena (price) – „Cenou se v marketingovém mixu rozumí to, co poţadujeme za 

nabízený produkt. Je vyjádřením jeho směnné hodnoty.“ „Cena je jediným prvkem 

marketingového mixu, který představuje pro firmu zdroj příjmů“. (1) 

 

Místo (place) – „Cílem distribuce je poskytnout kupujícím poţadované produkty na 

dostupném místě, ve správném čase a v takovém mnoţství, jaké potřebují. K tomu se 

pouţívají distribuční cesty (distribuční kanály)“. (1) 

 

Propagace (promotion) – „Prostřednictvím propagace sděluje podnik zákazníkům, 

obchodním partnerům i klíčovým veřejnostem (stakeholders) informace především 

o svých produktech, jejich cenách i místech prodeje“. (1) 

 

2.12.3 Faktory výroby a řízení výroby 

 

Při analýze výroby a jejího řízení by měli být zkoumány především následující faktory:  

- Úroveň výrobních nákladů ve srovnání s náklady konkurence.  

- Dostatečnost výrobních kapacit z hlediska uspokojování trţní poptávky. 

- Pruţnost výroby z hlediska poţadavků zákazníků.  
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- Spolehlivost a stabilita výrobních systémů. 

- Hospodárnost vyuţití (výrobního zařízení, energií, surovin, polotovarů). 

- Dostupnost energií, surovin, polotovarů. 

- Hospodárnost a účinnost (řízení zásob, výroby, kvality, technické obsluhy). (2) 

 

2.12.4 Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

 

Mezi faktory, které mohou velmi výrazně ovlivnit konkurenční výhody podniku, a proto 

musí rovněţ být předmětem analýzy, patří: 

- Image a prestiţ podniku. 

- Účinnost organizační struktury, pracovní klima a soulad s firemní strategií. 

- Velikost podniku v rámci oboru, posouzení velikosti výstupů z hlediska optima 

výrobních nákladů. 

- Účinnost struktury a práce štábních útvarů podniku. 

- Zkušenosti a motivace řídících pracovníků. 

- Kvalita zaměstnanců, vztahy s odbory. 

- Hospodárnost a účinnost personální a sociální politiky. 

- Účinnost strategického řízení a informačního systému. (2) 

 

2.12.5 Faktory finanční a rozpočtové  

 

Finanční analýza 

Finanční analýzou zjišťujeme a vyhodnocujeme komplexní finanční situaci podniku.              

O analýzu finančních výsledků podniku mají zájem externí neboli vnější uţivatelé 

(banky, obchodní partneři, konkurence, zaměstnanci atd.) Jelikoţ tito uţivatelé nemají 

moţnost přístupu ke vnitřním informacím podniku, omezují se pouze na data zjištěná 

z účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přílohy k účetní závěrce aj.) Jedná se 

tedy o externí finanční analýzu. Z informačního systému podniku vychází zvláště 

interní finanční analýza podniku. Informační systém zahrnuje účetní informace, 

kalkulace, normy aj. (4) 
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Základní metody finanční analýzy 

 

1) Grafická analýza -  je nejjednodušší metoda finanční analýzy. Při této analýze 

se znázorňuje vývoj jednotlivých poloţek v grafu, případně se vypočítá index 

mezinárodních změn. Zjišťuje trend vývoje trţeb, majetku podniku, zisku 

a předvídat jeho budoucí vývoj. (4) 

 

2) Analýza na základě poměrových ukazatelů - je nejrozšířenější metodou finanční 

analýzy. Poměrové ukazatele pokrývají všechny sloţky výkonnosti podniku. (4) 

 

Nejběţnější v praxi jsou 4 skupiny těchto ukazatelů: 

 Ukazatele likvidity – schopnost podniku hradit splatné závazky. Varianty 

ukazatelů likvidity: okamţitá likvidita, pohotová likvidita, běţná likvidita.  

 Ukazatele aktivity (vyuţití aktiv) – měří, jak efektivně podnik hospodaří se 

svým majetkem a dosahuje trţeb. Sem spadá doba obratu zásob, doba 

splatnosti pohledávek, počet obratů stálých aktiv, počet obratů celkových 

aktiv. (4) 

 Ukazatele rentability – poměřují zisk s výší zdrojů podniku, kterých bylo 

pouţito k dosaţení zisku. Nejčastější ukazatelé rentability: rentabilita 

vlastního kapitálu, rentabilita celkového kapitálu, rentabilita trţeb. (4) 

 Ukazatele zadluţenosti – měří objem, v jakém podnik vyuţívá dluh 

k financování své činnosti. Jedná se zejména o tyto ukazatele: zadluţenost 

podniku, úrokové krytí, doba splácení dluhu. (4) 

 

Finanční plán 

Sestavení finančního plánu promítá podnikatelský záměr do peněţních toků a je 

završením tvorby podnikatelského plánu. Je spojovacím článkem mezi představami 

a realitou. Ověřuje reálnost podnikatelského záměru, případně přesvědčuje investora 

o jeho výnosnosti. (4) 
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Základy financí pro podnikatele 

Jako integrující prvek systému podnikového řízení vystupují finance podniku. 

V systému podnikového řízení se souhrnně projevují všechny stránky činnosti podniku. 

Veškerá činnost podniku se projeví v chodu peněţních prostředků. (4) 

Majetkem podniku se rozumí souhrn všech věcí, peněţních prostředků i práv, které 

náleţí podnikateli a slouţí k podnikání. Podnikatelský subjekt je povinen evidovat 

spotřebu i nabytí majetku, tzn. vést evidenci, kam se registrují materiálové i finanční 

toky v podniku. (4) 

Rozvaha podniku  

Rozvaha podniku tvoří základní účetní výkaz. Sestavuje se při vzniku podniku i při 

účetní závěrce. Rozvaha umoţňuje statický pohled na majetek podniku (aktiva) a jeho 

financování (pasiva). Rozvaha se sestavuje k určitému datu. Mezi aktivy a pasivy musí 

platit bilanční rovnost, protoţe ţádná firma nemůţe vlastnit více majetku, neţ má 

odpisů. Mezi aktiva patří dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, 

zásoby, pohledávky apod. K pasivům řadíme kapitálové fondy, rezervy, závazky, 

bankovní úvěry aj. (4) 

Náklady a výnosy podniku 

Náklady představují spotřebu majetku podniku vyjádřenou hodnotově. Výnosy 

představují výsledky činnosti podniku za určité období vyjádřené hodnotově. Výsledek 

hospodaření za dané období je rozdíl výnosů a nákladů. (4) 

Příjmy a výdaje 

Náklady a výnosy nemusí být spojeny s výdaji a příjmy. Přehled o příjmech a výdajích 

je v České republice povinným výkazem pouze pro podnikatele, kteří podléhají 

povinnému auditu. (4) 
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2.13 SWOT analýza 
 

Jednoduchým nástrojem, pro stanovení firemní strategické situace vzhledem k vnějším 

i vnitřním podmínkám, je SWOT analýza. Při této analýze se identifikují faktory, 

představující pro objekt analýzy silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby okolí. Silné 

a slabé stránky jsou interní faktory, tzn., můţeme je ovlivňovat, máme nad nimi 

kontrolu. Naproti tomu hrozby a příleţitosti představují externí faktory, neovlivníme je, 

pouze na ně reagujeme. Záměrem kaţdého podniku by mělo být omezení slabých 

stránek, podpora stránek silných. Zároveň by měl podnik vyuţívat všech příleţitostí 

přicházejících z okolí a předvídat případné hrozby a jistit se proti nim. (4) 
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3. Analýza současné situace 
 

3.1 Konsorcium T+M, s.r.o. 
 

3.1.1 Historie společnosti  

 

Společnost Konsorcium T+M, s.r.o. byla zaloţena v roce 1994. Vznikla jako 

velkoobchod s trekkingovou obuví, jejíţ domovinou byla italská firma „la Reginetta“.  

Během prvních dvou let své existence se zabývala pouze velkoobchodním prodejem. Po 

dvou letech svého působení otevřela první vlastní prodejnu. Postupem času přibyly další 

prodejny. Odběratelská  klientela se rozrůstala po celé České republice. V roce 1997 

byla v Praze otevřena nová pobočka a obchod. Také se rozrůstal sortiment zboţí. Kromě 

jiţ zmiňované trekkingové obuvi se rozrostla nabídka na obuv pánskou, dámskou 

a dětskou, jak se zaměřením pro volný čas tak na luxusní společenskou, sportovní, 

zdravotní, pro lesníky a rybáře a taktéţ na obuv pracovní. V roce 2001 společnost 

zahájila vlastní výrobu obuvi s nástřikovou podešví a o rok později výrobu dámské 

společenské obuvi. V roce 2006 proběhla fúze s polským výrobcem dětské obuvi a od 

tohoto roku je tato obuv vyráběná v Polské republice. Současně probíhá spolupráce 

s několika evropskými firmami, které pro společnost vyrábí obuv na zakázku jak pro 

velkoobchodní, tak i maloobchodní prodej. KONSORCIUM T+M je výhradním 

distributorem několika evropských značek. Za posledních 5 let se stala jedním 

z předních dodavatelů dětské certifikované obuvi v České republice, která je uváděna na 

trh pod značkou KTR
®

 (viz obr. 2). Pravidelně se zúčastňuje výstav a evropských 

veletrhů, jakými jsou například KABO a STYL, INCHEBA, EXPO RIVA SCHUH, 

GDS, TORI aj. Na těchto výstavách získala několik ocenění, jakými např. jsou: 

 

TOP INOVATION AWARD – cena za dosaţenou kvalitu ve zpracování a za vyuţití 

inovačních a technologických postupů. KABO - 2005 

GRAND PRIX – cena za výborné technologické zpracování, vysokou kvalitu 

a atraktivní vzhled obuvi. LEDERMODE Bratislava – 2007, 2008 

TOP MODEL – cena za moderní design, kvalitu zpracování a za vyuţití moderních 

výrobních postupů a technologií. KABO – 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 
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Od roku 2002 je KONSORCIUM T+M  členem české obuvnické a koţedělné asociace 

(dále ČOKA). Ředitel společnosti byl v tomto roce zvolen viceprezidentem ČOKA pro 

obchodní oblast.  

 

3.1.2 Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) 

Česká obuvnická a koţedělná asociace (ČOKA) je zaměstnavatelské a profesní sdruţení 

podnikatelů v obuvnické a koţedělné výrobě a obchodu s místem působení v České 

republice. ČOKA vznikla jako dobrovolné sdruţení, a proto hájí zájmy svých členů, 

zprostředkovává jejich jednotný a koordinovaný postup a vystupuje jako hlavní garant 

obuvnického a koţedělného průmyslu ČR při jednáních s centrálními orgány. ČOKA 

sdruţuje firmy zabývajících se jak výrobou, tak i prodejem obuvi a obuvnických 

materiálů a komponentů, dále firmy s vědecko-výzkumnou, zkušební a testovací 

činností, výukou a vzděláváním s místem působení v ČR. (6) 

ČOKA koordinuje rovněţ činnost svých členů při prezentačních veletrzích obuvi 

a koţené galanterie. Veletrh KABO, který je v realizaci s akciovou společností Veletrhy 

Brno, je nejvýznamnějším profesním veletrhem v ČR. ČOKA vystupuje jako gestor 

veletrhu a podílí se na přípravě odborného doprovodného programu a přednášek. 

Organizuje také soutěţ TOP MODEL o nejlepší exponáty veletrhu KABO. (6) 

ČOKA navázala kontakty a spolupracuje s obdobnými sdruţeními v evropských 

zemích, např. Rakousku, Německu, Maďarsku, Polsku, Itálii apod., ale i v zemích mimo 

Evropu, např. USA. (6) 
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Obr. 1: Logo spol.  KONSORCIUM T+M, s.r.o. 

Zdroj: Interní materiál společnosti 
  

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Logo ČOKA  

Zdroj: http://www.coka.cz/ 

 

 

3.1.3 Profil společnosti 

  

Společnost Konsorcium T+M, s.r.o. působí na českém trhu od roku 1994 původně jako 

sdruţení fyzických osob. Do obchodního rejstříku byla zapsána 9. října 2000, se sídlem 

Dvorská 32, 678 01 Blansko.  

Předmětem podnikání je zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a sluţeb 

dále  výroba obuvi, opravy obuvi a koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje 

a prodej. 

Základní kapitál společnosti činí ke dni 20. 3. 2011 částku 100 000,- Kč. Od roku 2001 

je pouze jediný společník – jednatel.  

Zárukou kvality Konsorcium T+M, s.r.o. je mimo jiné vlastnictví certifikátu Ţirafa 

a Česká kvalita. (7) 

Obr. 2: Logo dětské obuvi KTR
®
  

Zdroj: Interní materiál společnosti 
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3.1.4 Jednotlivé prodejny 

 

Prodejny Blansko 
 

Rozsáhlý komplex společnosti v Blansku sdruţuje hlavní sídlo, velkoobchodní centrálu, 

výrobní dílnu, opravnu obuvi, skladovací prostory a také dvě maloobchodní prodejny 

obuvi. První z prodejen je zaměřena na obuv sportovní a turistickou a druhá na obuv 

klasickou, kam řadíme dámskou, pánskou a dětskou obuv dále koţenou galanterii 

a doplňky k obuvi.  

 
 

Prodejna Praha 

 

Na místě provozovny v Praze se nachází specializovaná prodejna dětské a turistické 

obuvi. Zdejší nabídka je také obohacená o jiţ zmíněný doplňkový sortiment k obuvi. Na 

všech našich prodejnách obslouţí zákazníky odborně vyškolený personál. 

 

Smluvní prodejny 

 

V rámci velkoobchodního prodeje evidujeme v České republice více neţ 150 smluvních 

prodejen, které jsou rozmístěny ve všech krajích.   

 

 

3.1.5 Sortiment společnosti 

 

Společnost KONSORCIUM T+M se zabývá výrobou a velkoobchodním prodejem 

dámské, pánské a dětské obuvi v kategorii společenské, letní, celoroční, zimní, 

sportovní, turistické, masáţní, domácí a sportovní gumotextilní obuví pro všechny 

věkové kategorie. Jako specializovanou obuv dále nabízí obuv pro lesníky a rybáře, 

pracovní obuv a obuv do vody. 

 

Kolekce dětské obuvi je uváděna na trh pod značkou KTR
®
. Tato obuv splňuje náročné 

poţadavky na zdravotní nezávadnost, na ortopedicky vhodnou konstrukci obuvi, na 

přísné hygienické atesty i na bezpečnost při nošení. Celá kolekce vyuţívá usňových 

materiálů jak na svršku obuvi, tak i u vnitřního vybavení, čímţ je zajištěn maximální 
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komfort nošení a dobrého padnutí této dětské obuvi. Významným aspektem je citlivé 

designové vyvzorování obuvi, vyuţití nových typů podešví a módní barevnosti.  

 

 

Nabízené služby 

 

Obchodním odběratelům poskytujeme benefity, jako jsou obratové a platební bonusy, 

výběr velikostního sortimentu, kombinace barev, dodacích lhůt, dále moţnost uzavírání 

objednávek jak v elektronické podobě, tak i osobní návštěva obchodního zástupce 

a v neposlední řadě propagační materiály a nabídkové katalogy zcela zdarma.  

 

S ohledem na poptávku koncových zákazníků na maloobchodních prodejnách, nabízíme 

doplňkový sortiment, jako je koţená galanterie, sportovní oblečení, batohy, čepice, 

pláštěnky, punčochové zboţí, dále také impregnace a doplňky k obuvi.   

 

Všem skupinám zákazníků nabízíme záruční i pozáruční servis, poradenství a pomoc při 

výběru obuvi odborně školeným personálem. V Blanenské šící dílně si klient můţe 

nechat opravit jakoukoliv obuv.  

 

3.1.6 Ocenění a získané certifikáty  

 

Značka Žirafa 

 

Česká obuvnická asociace se sídlem ve Zlíně v roce 1997 zavedla dobrovolnou 

certifikaci nejen u nás vyrobené, ale i k nám dovezené dětské obuvi. Pod touto značkou 

se hodnotí kvalita a zdravotní nezávadnost podle technické specifikace TS – ITC 

276/2002.  

Obuv, která získá v ČR certifikát, je potom v prodejnách označena registrovanou 

visačkou s motivem ţirafy a nápisem „Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě“, 

která garantuje, ţe obuv byla hodnocena Komisí zdravotně nezávadného obouvání 

(KZNO),  byla odzkoušena Institutem pro testování a certifikaci (ITC) a.s. a ţe splňuje 

poţadavky z hlediska ortopedických, fyzikálně-mechanických a hygienických vlastností 

a z hlediska bezpečnosti výrobku. Na konstrukční a ortopedické parametry dětské obuvi 

dohlíţí zejména lékař – ortoped. V KZNO je dále pracovník zdravotně nezávadného 
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obouvání, biomechanické laboratoře, pracovník hygieny, certifikační pracovník, 

obuvnický technik a dle potřeby i další odborníci. (9) 

 

Dobrovolně certifikovaná dětská obuv plní tzv. lékařské poţadavky na zdravé obouvání. 

Mezi tyto poţadavky patří zejména:   

 

1. Dostatečný prostor obuvi, hlavně v její prstové části. 

2. Dokonalá flexibilita (ohebnost) obuvi, hlavně v místě prstních kloubů nohy. 

3.  Úměrná výška podpatku. 

4. Vybočené (varosní), nebo kolmé postavení patní části kopyta. 

5. Pevný a dostatečně dlouhý opatek. 

6. Anatomicky správně modelovaný svršek obuvi. 

7.  Vyhovující materiál z hlediska hygienicko-zdravotnického (biologická inertnost 

výluhů z materiálů a přípravků pouţitých při výrobě obuvi, zajištění optimálního 

vlhkostního a teplotního reţimu – mikroklima, měkkost, moţnost dokonalé 

očisty). 

8. Tlumení nášlapných sil spodkovým provedením. 

9. Malá (resp. přiměřená) hmotnost obuvi. 

 

S kaţdým drţitelem certifikátu (viz příloha 1) je následně uzavřena ze strany ČOKA i 

licenční smlouva, aby nemohlo docházet ke zneuţívání značky. Kopii vystaveného 

certifikátu k obuvi by měl mít kaţdý prodejce na své prodejně k dispozici pro případnou 

kontrolu. Kontrolu označování dobrovolně certifikované dětské obuvi visačkou ţirafy 

v prodejní síti provádí ČOKA a po dohodě také Česká obchodní inspekce a orgány 

hygienické sluţby. Zneuţití značky by bylo posuzováno jako falzifikát značky a je 

právně postiţitelné.  

Mnohdy jsou kladeny ze strany rodičů i dotazy, proč se dělá nepovinná certifikace, kdyţ 

existuje i povinná certifikace? Skutečně,  dne 1. ledna 2001 nabyl v ČR platnosti zákon 

č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ke kterému byla vydána vyhláška 

č. 84/2001 Sb. o hygienických poţadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let. Podle 

této vyhlášky je nutné povinně provádět hygienické atesty na veškeré výrobky, a tedy 

i na veškerou obuv pro děti do 3 let věku (velikostní skupiny 0 a 1), nesprávně se hovoří 

o tzv. povinné certifikaci. V podstatě se dá říci, ţe povinné hygienické hodnocení je 
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vlastně prvním stupněm hodnocení pro oblast dobrovolného, nebo-li nadstandardního 

hodnocení. Kromě hygienických kriterií jsou při dobrovolné certifikaci sledována 

zejména kriteria ortopedická, obuv je proměřena velikostně, zda správně odpovídá 

deklarovaná velikost,  tj. nejen délka, ale i šířka obuvi, je zhodnoceno kopyto, 

odzkoušeny jsou i další stanovené fyzikálně mechanické vlastnosti (obrušivost podešví, 

flexibilita, tj. ohebnost obuvi) a posouzena je také bezpečnost při pouţívání.  

Povinná certifikace se navíc vztahuje pouze na obuv pro děti do 3 let věku a týká se jen 

hygienických vlastností materiálů pouţitých pro výrobu obuvi. Povinná certifikace dále 

neřeší problém zdravotně nezávadné konstrukce obuvi z hlediska ortopedického ani její 

fyzikálně mechanické vlastnosti, tvar špičky obuvi, vnitřní proporcionalitu obuvi  atd. 

Dobrovolná certifikace naproti tomu je zavedena i pro větší velikostní skupiny 

a výrobci nebo dovozci si mohou takto nechat zhodnotit obuv pro děti aţ do 15-ti let 

věku.  Z tohoto důvodu existují i dvě technické specifikace, podle kterých je obuv 

posuzována, a to na obuv pro děti do 3 let a na obuv pro starší děti do 15-ti let, protoţe 

přece jen poţadavky na obuv pro děti do 3 let jsou jiné, neţ na obuv pro dospívající 

mládeţ. Tyto specifikace jsou průběţně doplňovány a upravovány podle nových 

vědeckých poznatků v oblasti zdravého obouvání dětí. (9) 

   

Celý systém je naprosto dobrovolný a kaţdý zájemce je předem seznámen se 

stanovenými kriterii pro hodnocení, která jsou pro všechny zájemce stejná, ať jiţ jde 

o výrobce nebo o dovozce. Všechna tato opatření jsou účinná ve spojení 

s kvalifikovaným prodejem. (9) 

 

 

Tab. 1:  Značka „Ţirafa“ v prodejní síti v letech 2007 – 2010  

Rok 2007 2008 2009 2010 

Počet odebraných visaček 

od licencionářů značky 

 

Ks 
260 000 250 000 300 000 275 000 

 

Zdroj: informace poskytnutá od ČOKA 

 
Počet odebraných visaček od licencionářů značky ţirafa činil v roce 2007 cca 260 000 

kusů (oproti roku 2006 nárůst o více neţ 75%).  Došlo tedy k výraznému zvýšení 

výroby a prodeje kvalitní dětské certifikované obuvi. Výrazný podíl na tomto vzestupu 

měl vstup dětské obuvi KTR
®
 na český trh. V roce 2009 činil počet odebraných visaček 
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cca 300 000 kusů tj. ve srovnání s rokem 2008 nárůst o 20%. V roce 2009 se tedy 

podařilo výrazně zvýšit výrobu a prodej kvalitní dětské certifikované obuvi. V roce 

2010 se hodnota vyšplhala na cca 275 000 kusů, tedy cca stejný počet párů se objevil 

v průběhu roku 2010 i na prodejních pultech českých obchodů s obuví.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Originální visačka „Ţirafa“ pro označení dobrovolně certifikované dětské obuvi 

Zdroj: interní materiály ČOKA 

 

Česká kvalita 

 

Vláda České republiky schválila svým usnesením z června 2002 program podpory 

prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních sluţeb „Program Česká kvalita“ 

(Program CzQ) předloţený Radou České republiky pro jakost. Program CzQ vytváří 

jednotný rámec základních poţadavků pro značky kvality udělované nebo propůjčované 

v České republice.  

Mezi cíle programu CzQ patří zlepšit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních 

produktů (výrobků a sluţeb) na českém trhu, zavedení jednotného systému 

důvěryhodných značek kvality, podpora domácích výrobců, kteří dbají na kvalitu své 

produkce a dále zlepšení image českých firem v zahraničí.  

 

Zásady programu CzQ 

 

- kvalitu ověřuje třetí nezávislá strana 

- produkt označený značkou musí splňovat všechna zákonná ustanovení 

a předpisy 

- správce značky je povinen ověřovat spokojenost zákazníků, uţivatelů 

a spotřebitelů s produktem nebo sluţbou  
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- správce značky je povinen ověřovat schopnost výrobce dlouhodobě 

dodrţovat kvalitu produkce 

- při stanovování poţadavků na kvalitu produktů správce značky spolupracuje 

s odborníky v dané oblasti 

 

Tento program jako jediný v ČR garantuje spotřebitelům, ţe kvalita výrobku či sluţby 

byla ověřena nezávislou zkušebnou, ţe je kvalita průběţně kontrolována a ţe je 

ověřována i spokojenost zákazníků. S kaţdým novým uděleným oceněním se tak 

českým spotřebitelům rozšiřuje moţnost nákupu bez rizika, ţe utratí své peníze za 

nekvalitní či dokonce nebezpečný výrobek. Značka „Ţirafa“ byla přijata také do 

Programu „Česká kvalita“ v roce 2003. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Logo Česká kvalita  

Zdroj: http://www.npj.cz/ 

 

3.1.7 Personalistika a trh práce 
 

V současné době společnost zaměstnává 32 zaměstnanců, tím se řadí mezi tzv. malé 

podniky.  Na trhu práce nabízí uplatnění v širokém rozsahu kvalifikačních poţadavků 

od výučního listu aţ po vysokoškolské vzdělání. Čtrnáct zaměstnanců pracuje na 

pobočkách v České republice a osmnáct ve výrobní dílně v Polské republice. 

Kvalifikační poţadavky závisí na vykonávané profesi. Na většině pracovních pozic 

postačuje středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. U obuvníků a šiček 

poţadujeme minimálně výuční list a dostatečnou praxí v oboru. Na účetním úseku se 

striktně nepoţaduje vysokoškolské vzdělání, pokud má zaměstnanec dostatečnou praxi.  
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3.1.8 Organizační schéma 

 
Výkonné orgány společnosti 

 

Nejvyšším výkonným orgánem společnosti je ředitel (jednatel). Ten je vedoucím úseku, 

který se skládá z  marketingového a ekonomického oddělení. Ředitel odpovídá za 

prosazování koncepce a strategie. Rozhoduje o koncepci podnikatelské činnosti, 

změnách stanov společnosti a podílí se na celkovém řízení. Má na starosti vedoucí 

zaměstnance jednotlivých pracovních úsecích, s kterými komunikuje a zároveň jim 

ukládá jisté pravomoce a kompetence. Schvaluje roční účetní závěrku, kterou mu 

předkládá účetní oddělení. Rozhoduje o rozdělení zisku, investic nebo odměňování 

zaměstnanců nebo úhradě ztráty. Rozhoduje o všech obchodních transakcích, výrobě 

a zastupuje společnost navenek.  

 

Marketingový úsek  
 

Tuto funkci vykonává sám ředitel společnosti, odpovídá za organizaci a koordinaci 

všech marketingových aktivit ve firmě, tzn. sledování obuvnického trhu, průzkumy 

trhu, provádění marketingových analýz. Dohlíţí na přípravu a realizaci obchodní 

strategie firmy. Zabývá se vyhodnocováním a evidencí nabídek včetně odpovídajících 

smluvních dokumentů, koordinuje nabídkovou činnost. Dále se zabývá oceňováním 

výrobního procesu, kalkulací výrobních nákladů a aktualizuje cenové databáze včetně 

porovnání cenové hladiny s konkurenčním prostředím. Úzce spolupracuje s managerem 

prodeje, který má na starost maloobchodní a velkoobchodní prodejny, expedici, 

reklamační oddělení a obchodní zástupce. 

 

Ekonomický úsek  

 

Tvoří ředitel, který připravuje a odpovídá za realizaci finanční strategie firmy. Zajišťuje 

všechny finanční záleţitosti společnosti.  Sjednává bankovní transakce či jiné finanční 

zabezpečovací prostředky pro zdravý chod firmy. Tento úsek spolupracuje se všemi 

hlavními úseky v přímé řadě.  
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Účetní úsek   

 

Zpracovává veškerou účetní agendu, vyhotovuje měsíční přehledy a hlášení pro státní 

instituce. Vede osobní agendu všech zaměstnanců. Zpracovává mzdy a odvody včetně 

příkazů k úhradě, evidence majetku. Úzce spolupracuje s ekonomickým úsekem. 

Dodává podklady o výsledku hospodaření za určité časové období pro finanční analýzu.  

 
Výrobní úsek   

 

Zajišťuje kompletní výrobu. Obstarává nákup materiálů potřebných pro výrobu, 

přípravu, výsek, šití, montáţ, kontrolu, balení, správu, údrţbu a chod výrobní dílny.  

 

 Administrativní úsek 

 

Komunikuje se všemi hlavními úseky. Odpovídá za obchodní korespondenci, 

vyhotovuje faktury, naskladňování zboţí, obchodní a pracovní smlouvy.  

 

Prodejní a Expediční úsek 

 

Má na starosti manger prodeje. Tento úsek zajišťuje příjem a zpracování objednávek. 

Rozpis výrobního sortimentu, balení a expedici zboţí. Dále koordinaci činnosti 

obchodních zástupců a prodavaček. Zásobování firemních prodejen. Reklamní 

a prodejní akce, příprava propagačních materiálů a vzorků pro veletrhy a výstavy. 

 

Reklamační úsek 

 

Má na starosti manger prodeje. Tento úsek zajišťuje vyřizování veškerých reklamací, tj. 

administrativní agenda, posuzování reklamací, opravy reklamované obuvi, dodrţování 

zákonných lhůt a zpětná expedice zákazníkovi. Koordinace činnosti opravárenské dílny.  
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Obr. 6: Organizační schéma společnosti  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 
3.1.9 Vize do budoucna 

 

Společnost KONSORCIUM T+M se po celou dobu své existence snaţí své produkty 

a sluţby neustále rozšiřovat a zkvalitňovat. Základní vizí je dokázat obstát před 

konkurencí svojí odlišností a cenovou dostupností tak jako tomu bylo doposud. 

Hlavním Cílem společnosti je zvýšit zisk a trţní podíl na českém trhu při prodeji dětské 

obuvi. Úkolem je zlepšit propagaci a informovanost spotřebitelů o existenci certifikací 

Ţirafa a Česká kvalita a seznámit širokou veřejnost se zdravotními aspekty této obuvi.   
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3.2 Strategická analýza okolí firmy 
 

3.2.1 SLEPT analýza 

 

Pomocí tohoto nástroje se analyzují faktory obecného okolí, ve kterém podnik působí. 

Změny těchto faktorů je třeba důkladně identifikovat a analyzovat, protoţe mohou mít 

dopad na naše podnikání. (4) 

Sociální oblast 

Naše společnost nabízí své produkty a sluţby skupinám lidí patřících do různých 

sociálních vrstev i do různých zájmových skupin. Cílem této práce je zaměřit se na 

prodej dětské certifikované obuvi. Našimi zákazníky jsou rodiče s dětmi ve věku od 

2 do 14 let, kteří chtějí svým dětem poskytnout kvalitní obuv. I kdyţ jsou děti přímými 

spotřebiteli, zaměřujeme se při segmentaci trhu na jejich rodiče, kteří obuv nakupují. 

Abychom věděli, jaký je stav informovanosti a zájmu o tuto obuv, vypracoval jsem 

dotazník, který nám podá informace jaké faktory a v jaké míře ovlivňují nakupující.   

 

Vývoj počtu narozených dětí 

Ţivě se v roce 2010 narodilo 117 200 dětí. Po vrcholu zvýšené porodnosti v roce 2008 

klesá druhým rokem počet narozených, opět o 1200 dětí proti roku 2009. Z toho 

můţeme vyvodit, ţe porodnost bude dále klesat, coţ můţe negativně ovlivnit prodej 

dětské obuvi. (11) 

Tab. 2: Vývoj počtu narozených dětí v letech 2008 aţ 2010 

 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/aktual-oby 

 

Ukazatel 
Počet absolutně (rok) 

2008 2009 2010 Průměrný meziroční rozdíl 

Ţivě narození 119 570 118 348 117 153 - 1 209 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/aktual-oby
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Prognóza obyvatelstva České republiky  

  

Prognóza populačního vývoje České republiky vychází z definitivních výsledků Sčítání 

lidu, domů a bytů 2001 a je pokračováním prognóz z předcházejících let. Horizontem 

prognózy je rok 2065. Prognóza byla vydaná ve třech variantách - střední 

(nejpravděpodobnější), nízké a vysoké (jeţ jsou pomyslnými hranicemi, které by 

budoucí vývoj neměl překročit). Výsledky ukazují, ţe po celé období prognózy bude 

počet zemřelých osob vyšší neţ počet narozených. Počet obyvatel České republiky v 

budoucnosti pravděpodobně poklesne pod současnou úroveň a jako celek bude 

obyvatelstvo zcela jistě stárnout. Počet obyvatel v produktivním věku se bude trvale 

sniţovat a jedinou částí populace, která početně poroste, se stane obyvatelstvo ve věku 

65 a více let. (12) 

Předpokládaný vývoj plodnosti 
 

Do roku 2065 by mělo dojít k nárůstu na hodnoty 1,49, resp. 1,68, resp. 1,87. U všech 

tří variant vývoje plodnosti se předpokládá, ţe celková plodnost svého minima jiţ 

dosáhla v roce 1999, a proto se bude úroveň plodnosti zvyšovat. Ani jedna z variant 

však nepředpokládá dosaţení hranice 2,1 dětí na 1 ţenu, tj. zajištění prosté reprodukce. 

(12) 

Trh práce   

Na trhu práce společnost nabízí uplatnění v širokém rozsahu kvalifikačních poţadavků. 

Od výučního listu aţ po vysokoškolské vzdělání, které však není podmínkou, pokud má 

zaměstnanec dostatečnou praxi.  

Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost dosahuje v České republice k 31. 12. 2010 9,6 %, tudíţ není problém 

zaměstnance najít, kromě nedostatečného a stále ubývajícího počtu kvalifikovaných 

pracovníků (obuvník, šička) v daném oboru. Zaměstnavateli potom vznikají dodatečné 

náklady na zaučení a proškolení. Více nás trápí druhý aspekt vysoké nezaměstnanosti, 
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a tím je odliv solventních zákazníků. Přibývá těch, kteří nemají dostatek finančních 

prostředků, a tudíţ nemohou utrácet za kvalitní obuv a upřednostňují nákup levné 

asijské obuvi na trţištích.  

Tab. 3: Vývoj nezaměstnanosti v letech 2002 aţ 2009 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nezaměstnanost % 8,7 8 7,3 7,8 8,3 7,9 7,2 5,3 4,4 6,7 

Zdroj: http://www.finance.cz/ekonomika/prace/nezamestnanost/  + ČSÚ. 

 

Vývoj nezaměstnanosti od února 2010 do ledna 2011
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Graf 1: Vývoj nezaměstnanosti od února 2010 do ledna 2011 

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 

 

Hospodářská recese velmi negativně poznamenala trh práce v roce 2009. Zaměstnanost 

v průměru za rok meziročně klesla o 68 200 osob (tj. téměř o 1,4 %) a míra registrované 

nezaměstnanosti se na konci roku vyšplhala na 9,2 % (za rok se tak zvýšila o 3,2 p.b.). 

Uvedený vývoj byl doprovázen výrazným poklesem volných pracovních míst. V oblasti 

mezd byl jejich vyplacený objem meziročně niţší, ale protoţe propouštěním byli 

nejvíce postiţeni zaměstnanci s nízkou kvalifikací, a tedy nejniţší mzdou, průměrná 

mzda nadále rostla. (13) 

Míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2010 dosahuje 9,6 %, a tím se blíţí k horní hranici, 

která dosáhla svého maxima v únoru 2010. (13) 
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V průběhu roku 2011 očekáváme opětovné sníţení počtu nezaměstnaných, a také růst 

HDP coţ by mohlo mít za následek celkové zvýšení zaměstnanosti. To je ovlivněno 

hlavně sezónní zaměstnaností převáţně v primární, sekundární a terciární sféře 

zaměstnanosti. Primární sféra zahrnuje oblast zemědělství, sekundární průmysl (např. 

stavebnictví, povrchové lomy) a terciární sluţby (cestovní ruch). 

 

Z krátkodobého hlediska tedy bychom mohli očekávat kladný dopad na zvýšení prodeje 

dětské obuv, i kdyţ první tři měsíce roku se toto nepotvrdilo. Na situaci má zásadní vliv 

vládní úsporné opatření u zaměstnanců ve státním sektoru.  

 

Průměrná mzda 

V 1. aţ 3. čtvrtletí 2010 dosáhla průměrná mzda výše 23 324 Kč, v meziročním 

srovnání činil přírůstek 519 Kč (2,3 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené 

období o 1,3 %, reálná mzda vzrostla o 1,0 %. V podnikatelské sféře se zvýšila 

průměrná mzda o 595 Kč (2,6 %) na 23 269 Kč, reálná mzda vzrostla o 1,3 %. 

V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 168 Kč (0,7 %) na 23 565 Kč, 

reálná mzda poklesla o 0,6 %. (14) 

Tab. 4: Hrubý měsíční plat nepodnikatelské sféry, diferenciace podle hlavních tříd 

zaměstnání za 1. – 2. čtvrtletí 2010 

Hlavní třída 

zaměstnání  

Struktura 

zaměstnanců 

% 

Průměr 

Kč/měs 

0 Příslušníci armády 3,8  21 121 

1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 6,5  39 894 

2 Vědečtí a odborní duševní pracovníci 32,2  26 777 

3 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci 32,8  25 859 

4 Niţší administrativní pracovníci (úředníci) 3,8  19 566 

5 Provozní pracovníci ve sluţbách a obchodě 9,5  18 800 

6 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v příbuzných oborech 0,3  17 099 

7 Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři 1,3  19 172 

8 Obsluha strojů a zařízení 1,8  20 387 

9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 8,2  13 036 

  C E L K E M   Č R - nepodnikatelská sféra 100  24 876 

 
Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 

 
 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes
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Podle výše hrubých mezd zaměstnanců nepodnikatelské sféry předpokládáme, ţe za 

průměrnou maloobchodní cenu 800 Kč za pár by si dva aţ tři páry obuvi za rok mohli 

koupit vyjma třídy devět všichni.    

Tab. 5: Hrubý měsíční plat podnikatelské sféry, diferenciace podle hlavních tříd 

zaměstnání za 1. – 2. čtvrtletí 2010 

Hlavní třída 

zaměstnání 

Struktura 

zaměstnanců 

% 

Průměr 

Kč/měs 

        

1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 7,3  38 542   

2 Vědečtí a odborní duševní pracovníci 10,2  34 737   

3 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci 20,7  25 788   

4 Niţší administrativní pracovníci (úředníci) 8,2  19 384   

5 Provozní pracovníci ve sluţbách a obchodě 7,9  13 531   

6 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v příbuzných oborech 1,1  16 362   

7 Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři 19,0  20 084   

8 Obsluha strojů a zařízení 19,5  19 712   

9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 6,1  13 324   

  C E L K E M   Č R - nepodnikatelská sféra 100   21 420   

 
Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 

 
 

Podle výše hrubých mezd podnikatelských subjektů předpokládáme, ţe pracovníci 

páté a deváté platové třídy svým dětem takovou obuv spíše nekoupí, ač by ze 

zdravotního hlediska samozřejmě měli. 

 

Z obou tabulek tedy vyplývá, ţe přibliţně 88,9 % pracovníků v nepodnikatelské 

i podnikatelské sféře by mělo mít dostatek finančních prostředků na to, aby tuto obuv 

svým dětem zakoupili. Předpokládáme, ţe většina lidí mající děti ţijí v úplné rodině.  

 

 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes
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Graf 2: Zaměstnanost v úplných rodinách podle věku nejmladšího dítěte v ČR (2002-

2009) 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/D70046AC3E/$File/311110a05.pdf 

V době po narození dítěte pobírá partnerka mateřskou nebo rodičovskou dávku. Od tří 

let věku ve většině případů dítě nastoupí do mateřské školy. Z toho můţeme vyvodit, 

ţe partnerka nastupuje opět do zaměstnání a oba rodiče mají stálý příjem. S některými 

dětmi však matky zůstávají nadále doma. To se ale změní v šesti letech věku, kdy dítě 

nastupuje do školy a matka do zaměstnání. V tomto období se míra zaměstnanosti obou 

rodičů vyšplhala aţ na hodnotu 80 %. 

Shrnutí 

 

Faktory, které do jisté míry ovlivňují prodej dětské obuvi, jsou tedy: počet obyvatel 

s dětmi do čtrnácti let věku, počet narozených dětí, míra nezaměstnanosti a průměrná 

mzda obyvatel.  Prodej dětské obuvi bude pravděpodobně negativně ovlivněn poklesem 

počtu narozených dětí. Vysoká míra nezaměstnanosti nebude mít na prodej téměř ţádný 

vliv, protoţe nezaměstnaní a propouštění zaměstnanci jsou z niţších platových tříd. 

Přesto od počátku roku 2011 zaznamenáváme pokles prodejnosti. Ta je negativně 

ovlivňována poklesem finančních příjmů obyvatelstva z důvodu vládních úsporných 

opatření. Lidé mají tendence šetřit, méně utrácejí a vynakládají své příjmy na 

základnější ţivotní potřeby.   

 

 

 

http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/D70046AC3E/$File/311110a05.pdf
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Legislativní oblast 
 

Podnikání v koţedělné a obuvnické výrobě skýtá mnoho překáţek, obzvlášť jedná-li se 

o obuv pro děti, která musí splňovat přísné atesty a vyhlášky, tykajících se hlavně 

hygienických předpisů. Dodrţování této legislativy je kontrolováno a při jejím 

nedodrţení hrozí velké nebezpečí v pozastavení činnosti, coţ by mělo velmi negativní 

dopad na celý chod společnosti. Proto musíme při výrobě dbát na dodrţení všech 

podmínek a kritérií. 

 

Zákony a vyhlášky, které musíme neustále sledovat a dodrţovat při chodu naší 

společnosti:  

 

- Podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ke kterému byla 

vydána vyhláška č. 84/2001 Sb. o hygienických poţadavcích na hračky 

a výrobky pro děti do 3 let, je nutné povinně provádět hygienické atesty na 

veškerou obuv pro děti do 3 let věku velikostní skupiny 0 a 1. 

- Ve snaze prezentovat prodejcům a rodičům dětí vhodnou formou zdravotně 

nezávadnou obuv pro děti, zavedla Česká obuvnická a koţedělná asociace 

značku „Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě“. Při výrobě obuvi 

je nezbytné dodrţovat kriteria Institutu pro testování a certifikaci podle 

norem TS-ITC 2/98 a nově i dle TS-ITC 276/2002 (obuv pro děti do 3 let 

věku). 

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

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

- Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. 

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky. 

- Zákon č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, upravuje prodej zboţí na 

maloobchodě. 

- vyhláška č. 265/2000 Sb. - stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi 

a údajích o materiálech pouţitých v jejích hlavních částech. 

- ČSN 79 5600 Obuv, stanoví zejména fyzikálně-mechanické poţadavky na 

vlastnosti hotové obuvi. 

- ČSN 79 5790 Obuv – stanoví zejména zásady pro vzhledové provedení 

hotové obuvi. 
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- Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci v platném znění. 

- Zákon č. 191/1999 Sb. o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného 

vývozu zboţí. 

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

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

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

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

- Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

 

 

Ekonomická oblast 

 
V rámci ekonomické oblasti budu zkoumat výši hrubého domácího produktu (HDP), 

inflaci, nezaměstnanost a bilanci zahraničního obchodu neboť tyto ukazatele na 

společnost působí a do jisté míry jí také ovlivňují.  

- pro hodnocení národního hospodářství slouţí pomůcka tzv. „magický 

čtyřúhelník“ 

- všechny veličiny magického čtyřúhelníku spolu velmi úzce souvisí a v praxi 

je nelze oddělit 

- slouţí k zjišťování domácí ekonomiky 

 

 

Obr. 7: Magický čtyřúhelník 

Zdroj:  ŠVARCOVÁ J. Ekonomie 

 

 

Hrubý domácí produkt (HDP)  
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HDP je peněţním vyjádřením celkové hodnoty statků a sluţeb nově vytvořených 

v daném období na určitém území. Pouţívá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky. 

(15) 

 

Tab. 6: Vývoj hrubého domácího produktu v ČR 2004 - 2009 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

HDP mld. Kč 2 814,8 2 983,9 3 222,4 3 535,5 3 689,0 3 627,2 

% +4,5 +6,3 +6,8 +6,1 +2,5 -4,2 

 

 

Zdroj: http://www.finance.cz/ekonomika/hdp/vyvoj/  + ČSÚ 

 

 

Tab. 7: Vývoj hrubého domácího produktu v roce 2010 

 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 

Č

R 
% +1,1 +2,4 +2,8 +2,6 

V úhrnu za rok 2010 dosáhla hodnota HDP + 2,2 %.  

 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/aktual-hdp 

 

 

Ekonomika je charakterizována velikostí HDP, který ukazuje, o kolik se máme lépe neţ 

loni. Tento ukazatel, souvisí v běţném ţivotě například s platy v zaměstnání, nebo 

s existencí zaměstnání samotného. Pokles růstu HDP by znamenal omezení prosperity 

podniků. To by se projevilo poklesem trţeb. V období recese mají lidé snahu více šetřit 

a omezují poptávku po zboţí a sluţbách. (16) 

 

V prvním čtvrtletí roku 2010 stoupla hodnota HDP na 1,1% a ve třetím čtvrtletí se 

vyšplhala aţ na 2,8%. V úhrnu stoupla meziročně hodnota HDP o 2,2%, coţ nám 

signalizuje opětovný růst národního hospodářství. Kdyţ HDP roste, máme větší 

pravděpodobnost na zvyšování platů či nalezení práce coţ má za následek zvyšující se 

poptávku, a tím i  rostoucí prosperitu podniků. (16) 
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Inflace 

 

Pojem inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Její vyjádření vychází 

ze statistického hlediska a to z měření čistých cenových změn pomocí indexů 

spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraných výrobků a sluţeb, 

které se podílejí na celkové spotřebě domácností. (17) 

 

Míra inflace, která je vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských 

cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za posledních dvanáct měsíců 

ve srovnání s průměrem za dvanáct měsíců z předchozího období. (17) 

 

Do spotřebního koše vybraných výrobků je zařazeno jak zboţí potravinářské, tak 

i nepotravinářské (do které řadíme i odívání a obuv) a vybrané sluţby. 
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Graf.  3:  Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen (2001 – 2010) 

 

Zdroj: http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace 

 

 

Bilance zahraničního obchodu 

 

Statistika zahraničního obchodu je zaloţena na dvou systémech sběru dat: Intrastat 

sleduje pohyb zboţí uvnitř Společenství (přijetí a odeslání zboţí z a do států EU). 

Extrastat sleduje obchod s nečlenskými státy EU (dovoz a vývoz zboţí z a do třetích 

zemí). (18) 
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Vývoz 

Vývoz vyjadřuje hodnotu zboţí odeslaného do zahraničí, které přestoupilo státní hranici 

za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v zahraničí. Celkový vývoz se tak 

skládá z odeslání do států EU a vývozu do třetích zemí. (18) 

 

Dovoz 

Dovoz vyjadřuje hodnotu zboţí přijatého ze zahraničí, které přestoupilo státní hranici za 

účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v tuzemsku. Celkový dovoz se tak 

skládá z přijetí ze států EU a dovozu ze třetích zemí. (18) 

 

Tab. 8: Zahraniční obchod České republiky (roční změny v mld. Kč) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zahranicni_obchod_ekon 

 

 

 

Vývoj zahraničního obchodu v roce 2010 

 

 Zahraniční obchod v roce 2010 po meziročním poklesu v roce 2009 opětovně rostl. 

Obrat zahraničního obchodu v porovnání s rokem 2009 se zvýšil na 4 911,8 mld. Kč 

a dosáhl nejvyšší hodnoty od vzniku České republiky. Obchodní bilance skončila 

přebytkem 124,5 mld. Kč, který byl proti roku 2009 sice niţší, zároveň ale druhý 

nejvyšší od roku 2005, kdy saldo zahraničního obchodu bylo poprvé za dobu existence 

České republiky kladné. (18) 

  

Zahraniční obchod s obuví v současné době ovlivňuje zavedení antidumpingových cel 

evropské unie schválených v roce 2006. Díky těmto clům se podařilo sníţit počet 

Období Vývoz Dovoz Bilance 

2001 1 268,1 1 385,6  –117,4 

2002 1 254,9 1 325,7  –70,8 

2003 1 370,9 1 440,7  –69,8 

2004 1 722,7 1 749,1  –26,4 

2005 1 867,6 1 830,0 38,6 

2006 2 144,6 2 104,8 39,8 

2007 2 479,2 2 391,3 87,9 

2008 2 473,7 2 406,5 67,3 

2009 2 138,6 1 989,0 149,6 

2010 2 518,2 2 393,6 124,5 
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levných importů u Číny ze 161 milionů párů na 115 milionů párů za rok, coţ dělá téměř 

jednu třetinu.  

   

Pro srovnání: průměrná cena páru obuvi dovezeného loni z Číny do Česka byla 45 Kč. 

Oproti tomu pár obuvi z Itálie stál 534 Kč. (9) 

 

Daňové sazby 

 

Naši společnost ovlivňují z hlediska právní formy, především daň z příjmu právnických 

osob a daň z přidané hodnoty. Sazba daně z příjmu právnických osob byla v roce  

2010 19 %  a  zůstává nezměněná i v roce 2011. 

 

Sazbu daně z přidané hodnoty rozlišujeme na základní, která v roce 2010 činila 20% 

a na sníţenou, jejíţ hodnota byla 10%. V roce 2011 zůstávají hodnoty stejné.  

 

Politická oblast 

Podmínky pro podnikání jsou v České republice relativně stabilní díky pravicově 

orientované vládě a podnikání není v tomto směru nijak ohroţeno. Spokojenost 

veřejnosti s politickou situací v zemi je jedním z důleţitých ukazatelů práce politiků. 

Česká politická situace je v současné době nestabilní. Podnikatelé a ţivnostníci se 

obávají legislativních změn a úsporných opatření vlády. Míra spokojenosti se současnou 

politickou situací nadále klesá. To je způsobeno také tím, jak politici vyřešili nedávnou 

vládní krizí.  

Technologická oblast 

Situace v českém obuvnickém průmyslu není vůbec dobrá a stát k jejímu zlepšení příliš 

nenapomáhá. Jedná se zejména o příliv asijských dovozů, které mají za následek zničení 

téměř celého obuvnického průmyslu nejen v České republice ale i ve světě.  

 

Česko se vůči asijským dovozům otevřelo uţ v roce 1995, kdy podepsalo dohodu o 

vstupu do světové obchodní organizace (WTO). Tím v letech 1996 aţ 2004 stoupl 

dovoz obuvi z Číny z osmi milionů párů za rok téměř na čtyřnásobek. Přestoţe Česká 

obuvnická a koţedělná Asociace (dále ČOKA) upozorňovala, ţe dovozy rostou 
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alarmujícím způsobem, a ţe jsou částečně nelegální, české politiky ani úředníky to 

nezajímalo. 

První náznak zlepšení této situace přišel aţ v roce 2006, kdy Evropská unie zavedením 

antidumpingových cel, dle Nařízení Rady (ES) č. 1472/2006, vyhověla stíţnosti 

evropských výrobců obuvi, kteří nejsou schopni konkurovat levným dovozům z Číny 

a Vietnamu. Výrobci poukazovali také na to, ţe vlády v těchto zemích poskytují svým 

výrobcům subvence, které tamním obuvníkům napomáhají sniţovat náklady. 

Omezení bylo stanoveno na dobu dvou let a ministři zemí EU tato cla v roce 2009 

prodlouţili, přestoţe řada zemí byla proti a expertní antidumpingový výbor jim to 

nedoporučil. Toto rozhodnutí vedlo Čínu k podání stíţnosti na EU u Světové obchodní 

organizace. Čína označuje tato cla za nelegální ochranářské opatření na podporu 

evropských výrobců obuvi. Tento krok pobouřil také evropské dovozce, maloobchodní 

prodejce, spotřebitele, ale i výrobce jako Puma nebo Adidas, kteří mají velkou část 

produkce právě v Asii. 

Ačkoliv EU jednala přísně podle pravidel a popřela, ţe by untidumpingová cla byla 

protekcionistická a nelegální, evropští výrobci obuvi, které zastupuje Evropská 

konfederace obuvnického průmyslu, uvedli, ţe přestanou prosazovat prodlouţení 

antidumpingových cel a spokojí se jen se zpřísněným monitorováním dovozu. 

Antidumpingová cla na dovoz obuvi z Číny a Vietnamu, která přestanou v EU platit 

koncem března 2011, českým výrobcům obuvi příliš nepomohla.  Pokrývala jen 

usňovou obuv, a to ještě jen její část. Navíc se při inspekcích dováţených bot v Asii 

a ve velkých přístavech včetně Hamburku stačila zkontrolovat tak tři aţ čtyři procenta 

obuvi. 

Evropská obuvnická aliance (EFA), odhaduje, ţe podniky a spotřebitelé mohou kvůli 

clům ztratit stovky milionů eur. Cla, která přinesou EU asi miliardu eur, přitom 

evropským výrobcům nijak nepomohou, protoţe boty z Číny a Vietnamu jsou nyní 

nahrazovány dovozy z jiných rozvojových zemí.  

Českým výrobcům nyní zbývá lobbovat v Bruselu a poukazovat na to, ţe asijská 

konkurence je jedním z hlavních problémů českých výrobců obuvi. ČOKA nyní 

spolupracuje s ministerstvem průmyslu a obchodu na vypracování priorit politiky 

českých obuvnických firem v rámci EU. 
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Evropská konfederace obuvnického průmyslu (dále CEC) získala v lednu 2011 na 

jednání v Bruselu silné záruky, ţe spravedlivý obchod a hospodářská soutěţ bude 

dodrţena, a proto se zdrţí výkonu přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových 

cel u usňové obuvi původem z Číny a Vietnamu.  

Při setkání s evropskou Komisí, CEC obdrţela výslovnou zárukou od komisaře, ţe 

veškerý dovoz bude pečlivě a dennodenně sledován, aby byly zachyceny nekalé 

obchodní praktiky, které způsobují škody evropskému průmyslu. Podle CEC musí čínští 

a vietnamští výrobci a vývozci jednat v souladu s mezinárodními pravidly a čínské 

a vietnamské orgány musí zaručit spravedlivý obchod a hospodářskou soutěţ, jakoţ 

i neomezený přístup na své trhy pro evropskou obuv.  

CEC je připravena přijmout neomezený obchod a spravedlivou hospodářskou soutěţ 

tak, aby měly třetí země dováţející do EU šanci. Přesto bude CEC tato stanoviska 

pečlivě sledovat. (9) 

 

3.2.2 Analýza odvětví 

 
Sektor zákazníků 

 

Do sektoru našich zákazníků patří velkoobchody, maloobchody, ale i koneční 

spotřebitelé, kteří nakupují ve firemních maloobchodních prodejnách.  Mezi koncové 

zákazníky patří rodiče s dětmi předškolního věku s velikostní skupinou 0, 1, 2 

a mladšího školního věku s velikostní skupinou 3. Pravým uţitkem nabízeného zboţí 

pro zákazníka je zdravý vývoj nohou dítěte.  
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Demografické faktory 

 

Tab. 9: Vývoj a prognóza počtu dětí ve věku 0-14 let.  

 

Rok Počet dětí 0-14 let  

2002 1 589 766 

2005 1 487 148 

2010 1 400 028 

2015 1 426 352 

2020 1 408 644 

 2025 1 346 384 

2030 1 274 155 

2035 1 219 739 

2040 1 197 000 

2045 1 190 477 

2050 1 173 004 

 

Zdroj: http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=34 

 

Podle nejnovější projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050 vypracované 

Českým statistickým úřadem bude počet osob starších 65 let intenzivně přibývat, počet 

dětí naopak ubývat. Podle střední varianty projekce dojde do roku 2050 k více neţ 

zdvojnásobení počtu obyvatel ve věku nad 65 let, přičemţ u nejstarších osob, tj. nad 85 

let, dojde dokonce k zpětinásobení jejich dosavadního počtu. U počtu dětí ve věku 0-14 

let dojde k poklesu o více neţ jednu čtvrtinu.   

Mezi hlavní příčiny patří zejména přechodem silných poválečných ročníků přes 

věkovou hranici nad 65 let, déletrvající omezení porodnosti, sniţování měr úmrtnosti 

a prodluţující se délka lidského ţivota. Podle Českého statistického úřadu bude počet 

dětí ve věku 0-14 let mezi lety 2010 a 2015 mírně stoupat, po roce 2015 se však opět 

počet těchto osob začne sniţovat. (19) 

 

Kupní síla  

Výstupy vyhodnocení kupního potenciálu spotřebitelů se zpracovávají v celé Evropě 

jednotnou metodikou. Slouţí především pro plánování marketingových, obchodních 

a rozvojových aktivit v jednotlivých oblastech a představují důleţitý komparativní 

pohled na konkrétní území. Hodnoty za dané územní celky jsou srovnávány 

s republikovým průměrem. 
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Výsledky jsou zaloţeny na modelovém zpracování širokého spektra datových vstupů 

z oficiálních zdrojů, jako jsou např. demografická a vzdělanostní struktura populace, 

úroveň příjmů, struktura zaměstnanosti, struktura osídlení a další ekonomické 

charakteristiky. (20) 

Kupní síla v České republice 

V období ekonomického zpomalení a existenčních problémů mnoha firem dochází ke 

zvyšování regionální diferenciace koupěschopnosti obyvatel a domácností 

v jednotlivých částech Česka. Vyšší výdaje si mohou dovolit zejména obyvatelé 

velkých sídel, především krajských měst. (20) 

 

V okresech s nejmenší kupní sílou obyvatelstva skutečně trvale zaznamenáváme nízký 

počet odběratelů. Tyto okresy jsou kromě trvale nízké kupní síly ovlivněny aktuální 

ekonomickou situací. V nepříznivých obdobích zde klesá poptávka ještě více z důvodu 

vynakládání finančních prostředků na základnější lidské potřeby. V těchto oblastech se 

musíme zaměřit převáţně na velká okresní města. Z databáze našich zákazníků 

evidujeme v těchto krajích největší počet klientů právě ve větších městech. To platí 

i pro kraje s vyšší kupní sílou.  

 
 

Podle poslední volně dostupné verze kupní síly za rok 2009 můţeme určit nejvyšší 

kupní sílu obyvatelstva, která byla v Praze a Středočeském kraji. Nejniţší potom 

evidujeme v kraji ústeckém a moravskoslezském. Pro rok 2010 – 2011 

nepředpokládáme výraznější odchylky od této skutečnosti.    
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Obr. 8: Kupní síla obyvatelstva v České republice za rok 2009 (poslední dostupná 

verze) 

 

Zdroj: http://www.vyzkumy.cz/sites/default/files/MBC_kupni_sila_VPZ.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

Sektor dodavatelů 

 

Při volbě dodavatelů musíme dbát na nejdůleţitější aspekt a to je porovnání jejich 

kvality a cen na trhu. Můţeme je rozdělit na dodavatele materiálů a dodavatele 

hotových výrobků.  

 

Dodavatelé materiálů  

 

V České republice se za posledních deset let sníţil počet výrobců obuvnických 

komponentů a materiálů téměř na pět procent z původního počtu. Zásadně chybí 

výrobci kůţí a podešví. Situace nás nutí zajistit si tyto materiály z jiných zemí 

především pak ze zemí evropské unie, coţ je výhodnější vzhledem k bezcelní zóně 

a zjednodušené legislativě.  
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Dodavatelé hotových výrobků 

 

Obuv 

 

Výhodná spolupráce je s výrobci ze států evropské unie především Itálie, Španělsko, 

Polsko, Rumunsko, Bulharsko. Výhodou je dobrá kvalita, snadná dopravní obsluţnost, 

srovnatelná fyziologie nohou, niţší výrobní náklady, niţší náklady na jednotku práce. 

Moţnost výroby v menších sériích.   

 

Doplňkový sortiment 

 

Tímto rozumíme koţenou galanterii, impregnace, krémy, šněrovadla a punčochové 

zboţí. Tento sortiment se nevyplatí dováţet individuálně vzhledem k velké 

rozmanitosti. Je lépe ho zajišťovat přes české velkoobchody. Výhodou jsou malé 

náklady na dodání zboţí, široký výběr sortimentu, rychlost dodávek a snadná 

komunikace.  Snadné doplňování chybějícího zboţí i po kusech. Výhodou je, ţe tento 

druh zboţí neváţe velké finanční prostředky. 

 
Sektor konkurentů 

Analýza konkurence  

V oboru výroba a prodej obuvi, patří mezi konkurenty, tedy konkurenty v přímé řadě, 

kteří nabízejí sejný rozsah sortimentu obuvi se značkou Ţirafa, české firmy DPK, Fare 

a Pegres. Tyto registrujeme jako běţné konkurenty, kteří o sobě navzájem vědí a mají 

podobné podmínky pro výrobu. Přesto je konkurence i rivalita mezi firmami je stále 

veliká. Toto zaznamenáváme např. podobností naší kolekce, která při vstupu na český 

trh byla absolutně jedinečná a ţádná jiná dětská obuv podobného typu zde nebyla. Dnes 

můţeme pozorovat podobné vyvzorování a kombinaci detailů i na vzorech 

konkurenčních výrobců. To nám signalizuje inovovat, neustále se zlepšovat, a být vţdy 

krůček napřed před konkurencí. Dále je na českém trhu dalších přibliţně jedenáct firem, 

které se specializují převáţně na určitý sortiment dětské obuvi jako je např. ortopedická 

obuv nebo obuv domácí. Sem také řadíme firmy, které vyrábí dětskou obuv bez 

certifikátů „Ţirafa“. Ke konkurenci se kterou se musí také počítat je rychle se rozvíjející 

rakouská firma Superfit – Legero, která díky licenční technologii GORE-TEX® získává 

stále větší oblibu u českých zákazníků, jedná se o substituční produkt.  
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Na trhu s obuví a to nejen s dětskou existuje obrovská konkurence. To se týká hlavně 

obuvi z dovozu, která je ve velkých mnoţství dodávána nejen na různá trţiště ale i do 

kamenných obchodů, supermarketů, obchodních domů a nákupních center. Import 

takové obuvi pochází v drtivé většině z asijských zemí. Do české republiky je dodávána 

prostřednictvím německých obchodních řetězců nebo asijských dovozců. Ve většině 

případů tato obuv konkuruje převáţně nízkou cenou na úkor kvality.  

Substituty 

 

Největším substitutem se v současné době stala obuv, která má nepromokavé membrány 

typu GORE-TEX® nebo Sympa-Tex®. Výrobci těchto membrán zaručují prodyšnost 

a trvalou nepromokavost navrţenou tak, aby za jakýchkoli podmínek udrţela nohy 

v suchu a pohodlí. Membrány tohoto typu pouţívají světoví výrobci trekkingové 

a outdoroorové obuvi. Výrobci této obuvi investují místo certifikací do těchto membrán. 

Cenová hladina této obuvi je vysoká. 

3.2.3 Marketing 

 

V současné době se ţádná úspěšná firma neobejde bez vlastního modelu fungování 

marketingu a marketingových komunikací. Podnik o sobě musí dát vědět, zvláště pokud 

se jedná o sortiment zboţí, který je běţně k dostání a konkurence je velká. Kaţdý 

podnikatel přichází s vlastním produktem nebo sluţbou, kterou nějakým způsobem 

komunikuje a dostává ji ke svým zákazníkům. Je třeba si uvědomit, ţe marketing 

nefunguje jen směrem od firmy k zákazníkovi, ale dává nám i patřičnou zpětnou vazbu 

podle které bychom se měli včas zařídit.  Pokud chceme být úspěšní v tom, co děláme, 

nebo v čem podnikáme, musíme zvolit vhodnou marketingovou strategii, která nám 

pomůţe najít vhodnou pozici na trhu, načasovat uvedení nových produktů, určit jejich 

cenu, nastavit reklamní komunikaci a zajistit vhodnou distribuci k zákazníkovi. Proto je 

marketingový plán jednou z nejdůleţitějších sloţek. 
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Marketingový plán 

 

Produkt 

 

Nabídka společnosti KONSORCIUM T+M se skládá z kompletní kolekce dámské, 

pánské a dětské vycházkové obuvi.  

 

Našim cílem je v rámci zvýšení prodejnosti zaměřit se na výrobu certifikované dětské 

obuvi s logem Ţirafa, která je vyráběna pod značkou KTR
®
. Celá kolekce vyuţívá 

usňových materiálů jak na svršku obuvi, tak i u vnitřního vybavení, čímţ je zajištěn 

maximální komfort nošení a dobrého padnutí této dětské obuvi. Významným aspektem 

je citlivé designové vyvzorování obuvi, vyuţití nových typů podešví a módní 

barevnosti. Modelové řady vyrábíme v letním, zimním i celoročním provedení. 

 

Zaujala mě myšlenka respektive názor doc. Ing. Petra Hlaváčka, CSc., děkana Fakulty 

technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a zároveň viceprezidenta ČOKA pro 

oblast vědy a výzkumu, který řekl ţe: 

„obuv rozhodně není to, jak je definována v encyklopediích a slovních. Nelze jí 

definovat jako výrobek, chránící nohy před chladem, horkem, vlhkem, ostrými 

předměty a kdo ví, před čím ještě. Protoţe v jiných knihách, na jiných místech se uvádí, 

ţe 99% všech dětí se rodí se zdravýma nohama. V populaci padesátiletých se zdravá 

noha hledá velmi obtíţně.  Měli bychom při platnosti obecné logiky vlastně nohy před 

obuví chránit, protoţe k deformaci prstů, či k poklesu noţní klenby by asi při chůzi 

naboso nedošlo“ (9) 

 

Obr. 9: Ukázka z kolekce KTR
®
 – celoroční obuv 

Zdroj: http://www.obuv-konsorcium.cz/ 
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Obr. 10: Ukázka z kolekce KTR
®

 – letní obuv 

 

Zdroj: http://www.obuv-konsorcium.cz/ 

 
Obr. 11: Ukázka z kolekce KTR

®
 – zimní obuv s nepromokavou membránou TE-POR 

 

Zdroj: http://www.obuv-konsorcium.cz/ 

Cena 

 

Náklady na výrobu kvalitní dětské obuvi jsou téměř stejné jako na obuv pro dospělé. 

Kvalitní dětské boty tedy nejsou levné. Do ceny obuvi jsou zahrnuty také náklady 

vynaloţené na certifikace. Zákazník však má garanci záruky, ţe obuv je po stránce 

materiálové i ortopedické v pořádku. Takţe při správném výběru a pouţívání 

nepoškozuje zdravý vývoj nohou dítěte.  

Rodiče by si tento fakt měli uvědomit a nenechat se ovlivnit niţší cenou obuvi. Ta můţe 

ve většině případů dětem nohy poškodit. Dále je cena stanovena i s ohledem na 

konkurenci. 

http://www.obuv-konsorcium.cz/
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Pokud si uvědomíme skutečnost, ţe kaţdé malé dítě potřebuje ročně minimálně tři 

různé velikosti obuvi, a pokud vynásobíme tento počet minimální spotřebou obuví 

podle účelovosti (jako např. obuv domácí, přezouvací do školky či školy, obuv letní, 

zimní, sportovní, obuv do deště apod.) dostaneme opravdu úctyhodný počet párů různé 

obuvi, které dítě v průběhu svého růstu kaţdoročně potřebuje.  

Výrobci dětské obuvi mají velmi omezený prostor manipulace s cenou. Veškeré 

materiály a energie se neustále zdraţují. Moţný způsob jak cenu sníţit je hledání 

nových dodavatelů kvalitních materiálů a inovování výrobních technologií a postupů, 

které by vedli ke sníţení nákladů.   

 

Propagace  
 

Reklama je pro obchod nesmírně důleţitá. To věděl uţ Henry Ford který prohlásil:  

„Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu“ (21) 

Stejných názorů byl i největší světový obuvník Tomáš Baťa, který u nás zaváděl po 

vzoru Henryho Forda pásovou výrobu a investoval do natáčení mnoha reklamních spotů 

s nejlepšími umělci té doby, které byly promítány v jeho obchodních domech.  

 

 

KONSORCIUM T+M existuje na trhu jiţ dlouhou řadu let. Za tuto dobu se zapsala do 

povědomí klientů, odběratelů i veřejnosti, ale stále je na trhu prostor ke zlepšení, 

obzvlášť u dětské obuvi s kterou společnost přišla na trh v roce 2005 a prodává ji pod 

registrovanou značkou KTR
®
 . Snahou společnosti je samozřejmě přilákat další nové 

zákazníky, budovat stále lepší image a pozici na trhu. 

 

U dětské certifikované obuvi se propagace se ubírá dvojím směrem. Ta je zajišťována 

jak ze stany ČOKA, která vystupuje jako garant značky Ţirafa a tím pádem se zasazuje 

o její propagaci, tak ze strany propagace vlastního produktu tedy obuvi KTR
®
,  která 

certifikátem Ţirafa disponuje. Z uvedeného vyplývá, ţe naše společnost propaguje 

vlastní značku a také „Ţirafu“. ČOKA a smluvní firmy se tedy zároveň doplňují 

a spolupracují.  
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Propagace značky KTR® 

 

Na propagaci společnost věnuje nemalé částky. Reklama tvoří přibliţně 7 – 10 % 

rozpočtu. V současné době probíhá propagace formou reklamy v místních novinách, 

v katalozích firem, také sponzorujeme některé kulturní a sportovní akce jako jsou plesy 

a různé sportovní turnaje, kde hráči hrají ve firemních dresech. Dalším silným zdrojem 

naší propagace je bezesporu internet. Internetové servery a internetové stránky, které  

jsou neustále aktualizovány a jsou zde zveřejňovány jak veškeré novinky, tak i vybrané 

akční modely. Propagaci také realizujeme prostřednictvím reklamy na krabičkách od 

obuvi, nákupních taškách, propiskách, plakátech, výkladních billboardech, reklamních 

letácích a slevových kupónech. S většinou těchto předmětů přijde zákazník znovu 

do styku nebo je dále veřejně vyuţívá. Tím přispívá k tomu, ţe se značka dostává do 

podvědomí. Samozřejmostí jsou samolepky vylepované na dveře obchodů všech 

prodejců naší obuvi.  

 

Pro větší důvěru zákazníků poskytujeme na prodejně informační letáky vydané 

ČOKOU, které zákazníkům sdělí jak správně obouvat své děti, význam a zdravotní 

aspekty obuvi s logem Ţirafa a také seznam dodavatelů, kteří takovou obuv na trh 

uvádějí. Tento marketingový tah by měl v zákaznících vzbudit určitou důvěru v naše 

výrobky a sluţby. Tento propagační materiál najdeme v příloze 2 tohoto dokumentu.  

 

Pořádáme slevové akce na vybrané druhy zboţí. Pořádání akcí je účinný nástroj, jak 

přilákat zákazníky, kteří si většinou zakoupí i něco jiného, neţ jen právě tu věc pro 

kterou záměrně přišli. Přímo na prodejně pořádáme akce pro děti, které rádi kreslí 

obrázky, ty nejlepší z nich potom vystavíme za výlohu. Děti se sem rádi vracejí a zvou 

si kamarády, aby se podívali na jejich dílo.  

 

Pravidelně se kaţdoročně zúčastňujeme výstav a veletrhů, jakým je například 

mezinárodní veletrh STYL a KABO v Brně.  Na těchto výstavách se stala společnost 

drţitelem několika ocenění. V rámci tohoto veletrhu pořádáme tzv. „dětskou KABO 

show“, nebo – li  módní přehlídku dětské obuvi.  Veletrhy nabízí velkou příleţitost, jak 

zviditelnit svoji firmu nejen v České republice, ale i na mezinárodní scéně. Ocenění a 

módní přehlídky z těchto výstav jsou následně mediálně prezentovány, coţ má 
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z marketingového hlediska díky velké sledovanosti velmi pozitivní dopad z hlediska 

podpory prodeje. 

 

 

Dalším velmi častým a zároveň důleţitým způsobem naší propagace je osobní prodej. 

Tím se rozumí přímá komunikace a pěstování obchodního vztahu mezi dvěma a více 

osobami s cílem prodat výrobek nebo sluţbu a vytvářet dlouhodobý pozitivní vztah, 

který by přispíval k tvorbě ţádoucího image. Tento proces je velmi časově náročný 

a zároveň velmi závislý na osobě obchodníka. Ten musí být zkušený a umět vhodně 

reagovat na reakce a připomínky ze strany zákazníka. Obchodník díky tomuto způsobu 

komunikace přichází do uţšího vztahu se zákazníkem, můţe sledovat jeho reakce, 

vnímat jeho potřeby a včas na ně reagovat. To mu pak mnohdy bývá velkou 

konkurenční výhodou. 

V současné době pracují pro společnost tři obchodní zástupci. Dva z nich vykonávají 

tuto činnost jako podnikání na ţivnostenský list. Jeden zástupce pracuje příleţitostně na 

dohodu o provedení práce. 

Pro zlepšení verbální komunikace a obchodních dovedností je společnost zapojená do 

dvouletého školícího cyklu určeného pro zaměstnance dotovaného z Evropských 

sociálních fondů z Programu pro lidské zdroje a zaměstnanost. 

 

Plánování propagace 

 

Kaţdá propagace musí být dostatečně dopředu naplánována a hlavně načasována. Její 

načasování je jedním z rozhodujících faktorů pro úspěch. Například poptávka po zboţí 

je často přímo spjata s tím, jaké bude počasí, coţ není jednoduché  dlouhodobě 

předpovědět s přesností a nemůţeme se na tyto informace příliš spoléhat.  Z výše 

zmíněného vyplývá, ţe strategické rozhodnutí pro plánování propagace spočívá 

v načasování reklamy na dobu, kdy je většina zákazníků z cílové skupiny připravena 

učinit rozhodnutí o nákupu. Proto bychom měli při časování zohledňovat dobu 

dovolených, významné svátky a výročí. Při plánování marketingové kampaně se 

zaměřením na náš trţní segment, zejména na nákup dětské obuvi, musíme vţdy přihlíţet 

na začátek a konec školního roku, období prázdnin, začátek jarní, letní a zimní sezóny. 

V našem případě hraje významnou roli sezónnost a počasí. 
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Propagace ze strany ČOKA 

 

Česká obuvnická a koţedělná asociace vystupuje jako nezisková organizace. Dotace na 

plánovanou podporu činnosti a propagace získává především prostřednictvím realizace 

projektů. Po schválení návrhu realizace získává prostředky financování zejména 

prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu, dále od Sdruţení ochrany 

spotřebitelů a Národní politiky podpory jakosti.  

 

Plánovaná činnost a propagační aktivity ČOKA v roce 2011 

ČOKA se bude věnovat v roce 2011 zejména realizaci projektu, který je 

zaměřen především na školící aktivity pro své členy. Neméně významnou součástí její 

práce bude i organizace společenských účastí na veletrzích zejména v ČR, ale také 

mezinárodní aktivity a prezentace členských firem ČOKA, výchova a osvěta zákazníka 

a ovlivňování jeho trţního chování. Značný podíl je věnován spolupráci s odbornými 

školami všech stupňů, zejména však spoluprací s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, 

dále potom různým typům školení a realizaci projektů. (9) 

Realizace školícího projektů pro členy ČOKA 
 

 
 

Obr. 12: Logo Evropského sociálního fondu – Operační program pro lidské zdroje 

a zaměstnanost 

 

Zdroj: http://www.esfcr.cz/ 

  

V průběhu celého roku 2011 bude realizován rozsáhlý vzdělávací projekt pro členy 

ČOKA s názvem „Cesta ke kvalitě – vzdělávání zaměstnanců členů České obuvnické 

a koţedělné asociace“.  

Školeni budou i nadále vrcholoví manaţeři firem, obchodní zástupci a nejpočetnější 

skupiny prodavačky obuvi včetně vedoucích prodejen. Kromě měkkých dovedností 

(psychologie prodeje, komunikačních dovednosti, vedení a řízení, marketingu atd.) 

budou školeny i dovednosti odborné jako jsou např. IT kurzy nebo výuka angličtiny. 

Školeno bude také odborné zboţíznalectví pro obuv a koţedělné výrobky, výrobní 
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technologie, materiály, údrţba obuvi apod., ale i právní předpisy a legislativa související 

s prodejem. Po absolvování všech kurzů obdrţí účastníci certifikáty. (9) 

 

Organizace Prezentačních a dalších akcí v tuzemsku 
 

1. Příprava a organizace doprovodných akcí, seminářů, módních přehlídek, tuzemské 

a mezinárodní propagace na 37. a 38. ročníku mezinárodního veletrhu obuvi a koţeného 

zboţí STYL a KABO v Brně v roce 2011. Poradenství na stánku ČOKA pro firmy MSP 

a pro návštěvníky veletrhu KABO.  

2. Realizace společného stánku ČOKA, odborného severu www.obuv-kuze.cz 

a menších členských firem na obou bězích veletrhu KABO za zvýhodněných podmínek 

pro členy ČOKA.  

3. Pokud bude ze strany MPO udělena podpora, realizovat inkubátor MPO na veletrhu 

KABO 2011. Účast v inkubátoru nabídnout k prezentaci zejména malým výrobcům 

koţené galanterie.  

4. Realizace soutěţe TOP MODEL o cenu České obuvnické a koţedělné asociace, a.s. 

Veletrhy Brno a odborného mediálního partnera. Prezentace výherců soutěţe TOP 

MODEL. 

5. Účast na veletrhu MEDICAL FAIR nebo na odborných lékařských kongresech. 

6. Společná příprava 11. mezinárodního pediatrického sympozia ve spolupráci s Českou 

pediatrickou společností při veletrhu MEDICAL FAIR. Vyuţít opětovně této akce 

k propagaci členských firem ČOKA.  

 7. Účast ČOKA na Veletrhu hraček, her a potřeb pro děti v Praze a prezentace zdravého 

obouvání dětí na této akci – osvětové besedy.  

8. Realizace školení k reklamačnímu řízení pro maloobchodní prodejce obuvi a koţené 

galanterie v Brně a v Praze. (9) 

 

Mezinárodní aktivity a prezentace členských firem ČOKA 
 

1. Aktivní účast na veletrhu MosShoes 2011 - ve spolupráci s HK ČR zajistit zde 

společný stánek pro zájemce z řad členů ČOKA.   

2. vydávat aktualizovaný cizojazyčný katalog členů ČOKA a databázové katalogy členů 

3. Udrţovat a rozšiřovat kontakty s cizími profesními sdruţeními a s hospodářskými 

komorami jednotlivých zemí EU.  
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4. Kontinuálně sledovat a připomínkovat proces sbliţování norem a předpisů ČR a EU 

5. Spolupracovat s Evropskou komisí a MPO ČR a zpracovávat podklady pro 

Evropskou komisi ohledně situace ve výrobě a dovozech obuvi do ČR a podávat 

stanoviska podnikatelů v obuvnické výrobě.  

6. Pokračovat v práci na návrhu evropské směrnice, která by stanovila tzv. minimální 

standardy na dětskou obuv. Zejména se zaměřit na hygienickou nezávadnost materiálů 

pouţívaných pro výrobu obuvi pro děti do 3 let věku. V této oblasti vyuţít spolupráci se 

spotřebitelskými sdruţeními. 

7. Zapojit se do mezinárodního projektu „NANOFRICTION project“ v rámci 7 RP, 

který je určen pro výrobce podešví obuvi. Budou se testovat nové typy podešví a nové 

materiály při pouţití nano-materiálů. (9) 

 

Výchova a osvěta zákazníka a ovlivňování jeho tržního chování  
 

1. Pokračovat v ČR permanentně v osvětě vzhledem ke zdravotně nezávadnému 

obouvání nejen dětí, ale i dospělých, starších občanů, diabetiků atd. Podílet se společně 

s FT UTB, Českou pediatrickou společností (ČPS) a dalšími odbornými a lékařskými 

společnostmi na realizaci odborných seminářů v ČR k této problematice a v dalších 

propagačních aktivitách.  

 2. Zajišťovat v roce 2011 nadále dobrovolnou certifikaci dětské obuvi. Informovat o 

důvodech a principech této certifikace širokou spotřebitelskou veřejnost. Vyuţívat 

mediální podpory dobrovolné certifikace dětské obuvi také přes program „Česká 

Kvalita“ – televizní šoty, rozhlasové relace, besedy se spotřebiteli, články v časopisech 

pro ţeny atd.  

 3. Realizovat další akce na podporu prodeje dětské obuvi se „Ţirafou“ ve spolupráci 

s licencionáři značky a vybranými maloobchodními prodejci. Důsledně postihovat 

falzifikáty značky „Ţirafa“ či porušení licenčních ujednání.  

 6. V rámci projektu Bezpečná škola realizovat v lednu 2011 osvětové besedy pro rodiče 

dětí o zásadách zdravého obouvání. Provést opětovně kontrolu obuvi po edukaci rodičů. 

7. Připravit společně s ČPS rozsáhlejší projekt v rámci projektu Bezpečná škola, který 

by umoţnil zmapovat situaci v oblasti obouvání dětí na jednotlivých školách v ČR 

zařazených do tohoto projektu a eliminovat následky nepříznivého stavu v oblasti 

obouvání dětí realizací osvětových besed pro rodiče dětí.  
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8. Poţádat Magistrát města Zlína o dotaci na osvětové aktivity v oblasti zdravého 

obouvání v rámci akce „Týden zdraví ve Zlíně 2011“.   

9. Prezentovat na veletrhu KABO značky kvality pro spotřebitele, zejména značky 

„Ţirafa“ u dětské obuvi a poţádat opětovně o zařazení veletrhu KABO do akcí 

podporovaných z Národní politiky kvality. (9) 

 

Služby a projekty pro členy ČOKA 
 

Zajišťovat členům marketingové informace o trhu s obuví v ČR a Evropě. Zajišťovat 

členům v průběhu celého roku 2010 veškeré aktuální informace z koţedělného 

a obuvnického průmyslu a zprostředkovávat nabídky na spolupráci ve výrobě i obchodu 

v rámci zemí EU i mimo EU. (9) 

 

Lobbystické činnosti 
 

1. Aktivně se účastnit připomínkového řízení ke všem návrhům zákonů a novelám 

zákonů, které mohou ovlivnit podnikatelskou činnost členů ČOKA.   

2. Iniciovat jednání s předsedou vlády a upozornit na nerovné podmínky pro podnikání, 

různé nekalé praktiky, administrativní zátěţ podnikatelů, ale také na sloţitou 

administraci projektů, které by měly slouţit zejména MSP.  

3. Iniciovat jednání a aktivně se v roce 2011 účastnit jednání s Ministerstvem 

zdravotnictví ČR a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ohledně úhrad na ortopedickou 

obuv a vloţky, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Sjednotit postup 

s AVDZP, FOPTO aj.  

4. Připomínkovat a zpracovávat návrhy k opatřením na ochranu trhu s obuví před 

nekalou konkurencí v rámci EU. V tomto směru dávat podněty Evropské komisi. Úzce 

spolupracovat s MPO ČR – odd. antidumpingu. (9) 

 

Informační systémy  

 

1. Společně s IS Trading s.r.o. a serverem www.obuv-kuze.cz začít vydávat 

elektronický časopis zabývající se obuvnickou a koţedělnou problematikou. Pokusit se 

vydávat tento časopis na komerční bázi. Mezinárodní prezentaci na www stránkách 

zajišťovat také prostřednictvím CEDDEC a přes Shoeinfonet. 
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2. Sledovat a vyhodnocovat statistické údaje o výrobě, spotřebě, dovozech a vývozech 

obuvi a koţené galanterie a dalších doprovodných sortimentů v ČR. Analogické 

informace shromaţďovat i za segment ortopedické obuvi a vloţek.  

3. Vydávat Informační bulletin ČOKA v elektronické podobě a vyuţívat ho především 

pro informaci od členských firem, další interní informace z činnosti ČOKA a důleţitá 

sdělení pro členy ČOKA. (9) 

 

Oblast školství 
 

1. Společně realizovat pátý ročník soutěţe pro mladé designéry obuvi a koţené 

galanterie o Cenu Nadace Jana Pivečky. Za spolupráce s Nadací Jana Pivečky, s a.s. 

Veletrhy Brno a odbornými školami zajistit slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů této 

soutěţe na veletrhu KABO v srpnu 2011. 

 2. Vystupovat nadále jako garant odborného školství při jednáních s MPO ČR, MŠMT 

ČR a NÚOŠ. V rámci projektu Národní soustava kvalifikací pokračovat v práci na 

standardech a zejména jejich aplikacích u zaměstnavatelů společně se sektorovou 

oborovou radou pro koţedělný průmysl.  

 3. Snaţit se aktivně podporovat zájem mladých lidí o učební obory obuvník a brašnář, 

pořádat ve spolupráci s odbornými školami a s Nadací Jana Pivečky dny otevřených 

dveří v těchto odborných školách. Realizovat exkurze zájemců o učební obory 

a studentů odborných škol na veletrh KABO v Brně a besedy s podnikateli v obuvnické 

a koţedělné výrobě. (9) 

 

 

Distribuce 

 

Všechny distribuční cesty mají společné to, ţe na jejich začátku stojí producenti a na 

konci zákazníci, případně spotřebitelé. Zprostředkovatelé jsou potom mezičlánky 

působící mezi výrobcem a konečným zákazníkem. (5) 

 

Společnost KONSORCIUM vyuţívá kanálů přímé i nepřímé distribuce: 

 

 Přímá distribuce – (výrobce → zákazník) 

 Nepřímá distribuce – (výrobce → zprostředkovatelé → zákazník) 
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Za zprostředkovatele našich výrobků povaţujeme velkoobchod, maloobchod a obchodní 

zástupce. Konečným zákazníkům, kteří mají uzavřenou objednávku, dodáváme zboţí 

převáţně prostřednictvím sluţeb České pošty nebo prostřednictvím společnosti PPL.   

 

 

Propagace zdravého obouvání ve státech Evropské unie 

 

Europoslankyně MUDr. Zuzana Roithová jiţ delší dobu velmi nezištně zastupuje zájmy 

České republiky a zájmy evropských spotřebitelů z hlediska bezpečných výrobků na 

trhu EU. Mezi tyto výrobky patří např. i zdravotně nezávadná dětská obuv. Při návštěvě 

MUDr. Zuzany Roithové pořádala ČOKA společně s Fakultou technologickou 

Univerzity Tomáše Bati tiskovou konferenci. Europoslankyně informovala přítomné 

novináře, jaké jsou její aktivity zejména v oblasti zdravého obouvání dětí v komisi EU 

pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Dnes jiţ je řada zemí nakloněna tomu, ţe by se 

stanovily určité tzv. minimální standardy, které by dětská obuv musela splňovat. Tím, 

ţe v mnoha zemích EU neexistují tzv. minimální standardy, je zde kvalitní obuv (s 

certifikáty „Ţirafa“ a „Česká kvalita“) téměř neprodejná, protoţe její ceny jsou pro 

zdejší příliš vysoké. Prosazení těchto standardů by skýtalo obchodní příleţitosti českých 

výrobců realizovat se na zahraničních trzích. (9) 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Finanční analýza 

 

Tab. 19: Vývoj trţeb v letech 2008 – 2010 (v tis. Kč) 

Rok 2008 2009 2010 

Trţby za prodej zboţí 12 409 13 493 14 224 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hlavním zdrojem příjmu společnosti jsou trţby za prodej zboţí, coţ je typické pro 

obchodní společnost. Za pozitivní lze povaţovat kaţdoroční růst trţeb, který průměrně 

rostl o 907,5 (tis. Kč). 
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Analýza poměrových ukazatelů 

 

Analýza rentability 

Poměřuje zisk dosaţený podnikáním s výší zdrojů, kterých bylo uţito k jeho dosaţení.  

 

Tab. 25: Analýza rentability v letech 2008 – 2010 

Rentabilita 2008 2009 2010 Doporučené hodnoty 

ROI 12,26 % 20,30 % 15,89 % 12-15% , >15% 

ROA 8,82% 16,14 % 11,99 % >10% 

ROE 12,24% 20,08 % 14,28 % >3% 

ROS 5,92% 11,23 % 8,86 %  >6% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z výsledků analýzy rentability je patrné, ţe společnost se dostala téměř ve všech letech 

do kritéria doporučených hodnot. V roce 2008 zaznamenáváme niţší hodnotu rentability 

vloţeného kapitálu, tzn. společnost nedovedla efektivně vyuţít svůj majetek k tvorbě 

zisku.   

 

Analýza likvidity 

 

Likvidita charakterizuje schopnost společnosti dostát svým závazkům. 

 

Tab. 26: Analýza likvidity v letech 2008 - 2010 

Likvidita 2008 2009 2010 Doporučené hodnoty 

Běţná  5,74 10,59 6,61 1,5 – 2,5  

Pohotová  1,73 2,63 1,52 >1 

Okamţitá 0,65 1,35 0,71 0,2 – 0,5 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hodnota běţné likvidity je ve všech letech nad doporučenou tolerancí. Obecně platí čím 

vyšší hodnota tohoto ukazatele tím menší je riziko platební neschopnosti. Pohotová 

likvidita splňuje ve všech letech doporučenou hodnotu. Okamţitá likvidita je ukazatel, 

který vyjadřuje okamţitou schopnost společnosti uhradit své krátkodobé závazky. 

Všechny hodnoty vychází nad doporučený limit. Společnost je schopna hradit 

krátkodobé závazky tzn. je vysoce likvidní, ale má těchto prostředků moc. Měla by je 

lépe vyuţít například investovat. 

 

Analýza aktivity 

 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně společnost hospodaří se svým majetkem. 
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Tab. 27: Analýza aktivity v letech 2008 – 2010 

 

Aktivita  2008 2009 2010 

Obrat celkových aktiv 1,48 1,43 1,34 

Obrat stálých aktiv 99,27 42,02 117,54 

Doba obratu zásob 164,00 181,20 201,49 

Doba obratu pohledávek 43,88 28,99 32,12 

Doba obratu závazků 40,90 22,76 39,61 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hodnota obratu celkových aktiv byla ve všech letech v doporučeném limitu. Obrat 

stálých aktiv měří vyţití stálých aktiv. Má význam při rozhodování o tom, zda pořídit 

další produkční investiční majetek. Poţadované hodnoty by měly být vyšší jak u 

ukazatele vyuţití celkových aktiv. To společnost ve všech letech splňuje. Niţší hodnota 

ukazatele neţ průměr v oboru nám dává signál pro výrobu. Musíme zvýšit vyuţití 

výrobních kapacit, popřípadě omezit investice firmy. 

 

Doba obratu zásob udává průměrný počet do doby spotřeby nebo prodeje zásob. Dobrá 

situace nastává, kdyţ hodnota klesá (zkracování obratu zásob). Toto se v našem případě 

nepotvrdilo a doba obratu stále stoupala. To bylo způsobeno naskladněním velkého 

mnoţství převáţně trekové obuvi, pro kterou nejsou ve většině případů sepsané 

předobjednávky. Treková obuv je určená pro celoroční pouţití. Proto se doba prodeje 

prodluţuje.  

 

Pro firmu je výhodné, kdyţ doba obratu krátkodobých závazků je vyšší doba obratu 

krátkodobých pohledávek. Společnost tím získává levný provozní úvěr. V roce 2008 

a 2009 tomu tak ale není a podnik se tak stal věřitelem svých obch. partnerů. 

 

 

Analýza zadluženosti 

 

Udává vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování. 

 

Tab. 28: Analýza zadluţenosti v letech 2008 – 2010 

Zadluţenot 2008 2009 2010 

Celková zadluţenost 0,27 0,18 0,15 

Koeficient samofinancování  0,72 0,79 0,84 

Doba splácení dluhu - - - 

Úrokové krytí 0 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Firma je financována  převáţně z vlastních zdrojů, tzn. .nezadluţuje se. Přestoţe úroky 

z úvěru jsou daňově uznatelným výdajem a financování z cizích zdrojů je pro podnik 

ţádoucí přesto nemá potřebu se zadluţovat. Dobu splácení dluhu nemůţeme určit 

protoţe, účetní jednotka podniku nemá k dispozici výkaz Cash flow.  Malé podniky 

tento výkaz nemusí sestavovat, protoţe nepodléhají auditu. Úrok krytí nám udává, 

kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Poloţky úrokového krytí nám říkají, ţe podnik 

nemá ţádný úvěr. 

 

3.2.5 Dotazníkové šetření 

 
Způsoby zjišťování informací 

 

Za cíl své bakalářské práce jsem si dal zjistit informovanost spotřebitelů o existenci 

certifikované dětské obuvi označené logem Ţirafa, zjistit zájem o tyto výrobky 

a současně pouţít tyto informace k návrhu vhodného způsobu další propagace.  

 
Zvolený způsob získávání informací 

 

Jako způsob zjišťování informací jsem si zvolil formu dotazování. Myslím si, ţe tento 

způsob je pro daný případ nejvhodnější. Dotazník obsahuje 26 otázek a z hlediska 

techniky bylo pouţito dotazování písemné. Sledoval jsem informace ohledně 

propagace značky žirafa, co ovlivňuje zákazníky při koupi dětské obuvi, věkovou 

kategorii dětí, jaká je v současné době jejich informovanost nebo také spokojenost 

zákazníků s touto obuví. Zajímaly mě názory kupujících na zlepšení propagace a 

nejčastější problémy spojené s nákupem dětské obuvi. 

Spotřebitelským segmentem, na který jsem se zaměřil, byli rodiče či jiní rodinní 

příslušníci, kteří mají v rodině děti předškolního věku s velikostní skupinou 0, 1, 2 

a mladšího školního věku, většinou s velikostní skupinou 3., tzn. děti ve věku 2 - 14 let. 

 

Celkem jsem rozdal 550 dotazníků, z toho zodpovězených se mi vrátilo 402. Sběr 

informací byl proveden v mateřských školách v Praze, jakoţto v hlavním městě České 

republiky s největším počtem obyvatel a s největší kupní sílou, dále v Brně – městě, 

které je srdcem Moravy a zároveň druhým největším městě České republiky, Zlíně – 
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městě, které je kolébkou obuvnického průmyslu a nachází se zde sídlo České obuvnické 

a koţedělné asociace, dále v bývalém okresním městě Blansku s počtem obyvatel kolem 

dvaceti tisíc a sídlem společnosti KONSORCIUM T+M a nakonec malé vísky  Lipovec 

a Bořitov, které mají přibliţně okolo tisíce obyvatel. Lipovec leţí osamocen na pomezí 

Drahanské vrchoviny, kdeţto Bořitov je obklopen většími městy. 

 

Vyhodnocení dotazníku 

 

Dotazník byl vypracováván v širším rozsahu. Výsledky této analýzy budou dány 

k dispozici jako informace pro ČOKA a také firmy zabývající se výrobou a distribucí 

dětské certifikované obuvi v České republice. Pro účely mé práce zde vymezím pouze 

hlavní body týkající se propagace této obuvi. Dotazník a celá analýza šetření bude 

uvedena v příloze tohoto dokumentu.  

 

▪ Jak staré je Vaše dítě, kterému nakupujete obuv? 

 

Rodiče v průměru nejvíce nakupují obuv dětem ve věku 0 – 6 let tedy v předškolním 

věku. To je naprosto správné a zcela pochopitelné uţ díky tomu, ţe v tomto věku dítě 

ještě není samo schopno rozhodnout a rozpoznat, která obuv je pro něj vhodná. 

Ve věkovém rozmezí 7 – 14 let zaznamenáváme prudký pokles.  
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Tab. 9: Věk dítěte. 

Věk dítěte
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Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

 

 

Tab. 9.1: Věk dítěte. 

Věk dítěte

35%

44%

13%

8%

□ 0-3 □ 4-6 □ 7-10 □ 11-14
 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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▪ Kupujete svým dětem obuv s logem „Žirafa – zdravotně nezávadná obuv“? 

 

Tab. 10: Nákup obuvi se Ţirafou 

Nákup obuvi se Žirafou

20%

74%

6%

□ ano, pokaţdé  □ příleţitostně □ nikdy
 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

 

▪ Kde jste se s dětskou obuví se Žirafou setkali nebo odkud jste se o ní dozvěděli?  

 

Z následujícího šetření je patrné, ţe největším zdrojem informací jsou stále kamenné 

prodejny.  Zde se projevují dobré výsledky školícího projektu pro odbornost personálu. 

Informace od prodejců bývají většinou doplňovány propagačními materiály zdravého 

obouvání nebo reklamou jednotlivých výrobců.  Za zmínku také stojí druhá nejvyšší 

hodnota, kde zákazníci uvedli informovanost od rodiny či známých. Zde se projevuje 

efektivnost šíření reklamy, která vychází ze spokojenosti zákazníků s výrobkem.  
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Tab. 11: Zdroj informací o dětské obuvi 

Zdroje informací o dětské certifikované obuvi
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Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

 

Tab. 11.1: Zdroj informací o dětské obuvi 

Celkový počet zdrojů informací o dětské 

certifikované obuvi

42%

16%

16%

18%

8%

□ kamenný obchod  

□ internet 
□ propagační mat. (letáky, plakáty)

□ od přátel, známých či rodiny 
□ média (TV, tisk, odborné časopisy)

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

 



 76 

▪ Myslíte si, že je propagace dětské certifikované obuvi se Žirafou dostatečná? 

 

Tab. 12: Informovanost kupujících 

Informovanost o dětské zdravotně nezávadné obuvi
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Zdroj: Vlastní zpracování  

 

61% dotázaných odpovědělo na tuto buď „ano“ nebo „spíše ano“. To nám stále 

signalizuje výrazný prostor ke zlepšení, protoţe jednoznačnou odpověď jsme obdrţeli 

pouze v 16% případů. 

  

Tab. 12.1: Informovanost kupujících 

Celková infomovanost o dětské 

zdravotně nezávadné obuvi

16%

45%

30%

9%

ano spíše ano spíše ne ne
 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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▪ Kde nakupujete nejčastěji dětem obuv? 

 

Za pozitivní výsledek povaţujeme omezení nákupu dětské obuvi v supermarketech 

a obchodních domech, kam se většině případů dodává levná nekvalitní obuv.  

  

Tab. 13: Nákup dětské obuvi 

Nákup dětské obuvi

0

20

40

60

80

100

PRAHA BRNO ZLÍN BLANSKO LIPOVEC BOŘITOV

Lokalita

%

kamenný obchod, spec. prodeja nákupní centrum, supermarket internet trţiště jiné

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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▪ Ekonomická aktivita nakupujících? 

Z rozšířeného dotazníkového šetření vyplývá, ţe nejvíce nakupují obuv dětem matky. 

Matky s dítětem do tří let věku pobírají mateřskou nebo rodičovskou dávku. Od tří let 

věku dítěte opět nastupují do zaměstnání. Předpokládáme, ţe ţijí v úplných rodinách, 

a tudíţ mají dostatek finančních prostředků.  

 

Tab. 14: Ekonomická aktivita 
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Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Tab. 14.1: Ekonomická aktivita 

Ceková ekonomická aktivita kupujících
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11% 1%

□ mateřská dovolená    □ zaměstnán

□ nezaměstnán □ důchodce  

□ jiná (uveďte)…………..

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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▪ Co je pro Vás rozhodujícího při nákupu dětské obuvi?  

Dotazovaní mohli na tuto otázku uvést tři odpovědi a seřadit je podle důleţitosti. 

Analýza výsledků odpovědí nám ukazuje alarmující výsledek. Při nákupu dětské obuvi 

by nás prvně mělo zajímat, zda je obuv certifikovaná. Tento výsledek se ukázal jako 

rozhodující pouze u 4% dotazovaných. Tato odpověď můţe být částečně ovlivněna 

značkou obuvi, která se spolu s módností a designem umístila na druhé příčce.  

 

Tab. 15: Rozhodující prvky nákupu 
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Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Tab. 15.1: Rozhodující prvky nákupu 

Rozhodující prvky při nákupu 

dětské obuvi
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Zdroj: Vlastní zpracování  
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▪ Kupujete vždy novou obuv nebo užívají Vaše děti obuv zděděnou? 

 

Novou nebo zděděnou obuv? Ani zde se neprojevil příliš dobrý výsledek. Nadpoloviční 

většina rodičů stále obouvá své děti do zděděné nebo staré obuvi. Nošení takové obuvi 

je z hlediska zdravého vývoje nohou dětí velmi nebezpečné. Toto nám signalizuje 

neustále zkvalitňovat informovanost a osvětu zákazníka.  

 

Tab. 16: Nová – zděděná obuv 

Celkový počet dětí obouvaných do nových, nebo 

zděděných botů

48%

1%

51%

□ pouze novou  □ pouze použitou □ novou i použitou

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

▪ Myslíte si, že by se měla zlepšit informovanost kupujících o významu dětské   

   certifikované obuvi? 

 

Tento výsledek nám jednoznačně říká, na co se máme zaměřit. 

 

Tab. 17: Zlepšení informovanosti 

Celkové zlepšení informovanosti o 

certifikované obuvi

76%

24%

□ ano □ ne, informovanost je dostatečná
 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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▪ Pokud jste uvedli na předchozí otázku ano, uveďte, kde by měly tyto informace    

   být? 

 

Výsledky této analýzy nám říkají, na které oblasti bychom se měli při zlepšení 

propagace dětské obuvi zaměřit. Z výsledů je patrné, ţe se mnohé odpovědi příliš neliší. 

Všechny bychom tedy měli zařadit jako důleţité. Udávají nám jakýsi komplexní soubor 

míst, kde je vhodné se o propagaci dětské obuvi zasadit.  

 

Tab. 18: Získávání informací 

Představa kupujících o možnostech získaní informací

0

20

40

60

PRAHA BRNO ZLÍN BLANSKO LIPOVEC BOŘITOV

Lokalita

%

zdravotnická zařízení školky, vzdělávací a výchocná centra

internet média

obchody jiné...

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Tab. 18.1: Získávání informací  

Celková představa kupujících o možnostech 

získaní informací

24%

20%

17%

19%

20%
0%

□ zdravotnická zařízení
□ školky, vzdělávací a výchovná centra
□ internet
□ média (TV, noviny, časopisy)
□ obchody
□ jiné…………….

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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3.3 SWOT analýza  
 

SWOT analýza nám na příleţitostech a silných stránkách ukazuje na co se zaměřit 

a naopak na hrozbách a slabých stránkách čeho se vyvarovat. 

 

Silné stránky 

- dlouholetá tradice 

- dobré jméno společnosti 

- vysoká kvalita produktů 

- členství v České obuvnické a koţedělné asociaci (dále ČOKA) 

- zdravotní certifikace obuvi 

- licence uţívání značky Česká kvalita 

- 90% námi dodávaných výrobků jsou vyrobeny v zemích EU 

- sluţby zákazníkům (opravárenská, poradenská a servisní činnost) 

- internetové stránky 

- reklama v tisku a odborném časopisu 

- odborná školení všech zaměstnanců v programu „lidské zdroje“ 

- nákladová výhoda (výroba v jiném členském státu EU) 

- výrobní kooperace s jinými firmami 

- osobní přístup k zákazníkům  

- pravidelná účast na veletrzích a módních přehlídkách 

- poskytování propagačních materiálů odběratelům i koncovým zákazníkům 

zdarma 

- označení prodejen odběratelů logem naší společnosti 

- pořádání a sponzorská účast na sportovních akcích 

 

Slabé stránky 

- vyšší ceny nabízených produktů 

- nemoţnost skladovat všechny nabízené modely na prodejnách 

- vysoká cena produktů pro obchodní řetězce 

- omezený přístup na zahraniční trhy 

- málo obchodních zástupců pro pokrytí české a slovenské republiky 
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- vysoké ceny oproti asijským dovozům 

- výrobky nejsou distribuovány do lékáren 

 

Příležitosti 

- jednatel společnosti KONSORCIUM T+M byl zvolen viceprezidentem ČOKA 

pro obchodní oblast.  

- rozvoj a vyuţití nových trhů, mezinárodní expanze na trhy USA, RUSKA a SNS  

- zavedení nových výrobních technologií s pouţitím membrán 

- lepší prezentace prostřednictvím nových médií a soc. sítí 

- vyuţití outsourcingu ve výrobě 

- hledání lidských zdrojů pro oblast prodeje 

- účast na mezinárodním veletrhu 

- rozvíjející se pozitivní mediální tlak na upřednostňování kvalitní certifikované 

obuvi 

 

Hrozby 

- expanze nekvalitních, levných asijských výrobků na evropský trh 

- nedostatečná kontrola asijských výrobků na zdravotní nezávadnost 

- ekonomická situace státu  

- menší kupní síla obyvatelstva 

- krach subdodavatelských firem 

- méně kvalifikovaných pracovníků v daném oboru 

- méně kvalifikovaných prodejců dětské obuvi 

- populační pokles 

- rostoucí náklady veškerých energií  

- zhoršení finanční situace stávajících i potencionálních zákazníků 

- průmyslová špionáţ, kopírování modelů 

- obuv je jedním z nejreklamovanějších druhů zboţí na našem trhu. 
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4. Návrh na zlepšení propagace dětské obuvi KTR
®
     

 

Pro podporu úspěšnosti prodeje této dětské obuvi bude nezbytné:  

- posílení pracovníků z řad obchodních zástupců 

- zlepšení a zkvalitnění internetových stránek 

- distribuce produktů do lékáren 

- tisk reklamních letáků 

- zvyšování odborné kvalifikace prodejců specializovaných prodejen 

s dětskou obuví 

 

4.1 Obchodní zástupci 
V marketingové sekci „propagace“ zaznamenáváme nedostatečný počet obchodních 

zástupců pro Českou republiku. Tato část propagace je zejména u obuvi nesmírně 

důleţitou sloţkou. Obuv je druh zboţí, které je nutno fyzicky vidět, protoţe ve 

skutečnosti vypadá jinak neţ v katalogu a taktéţ jinak obutá na noze.  Fotografie navíc 

nevypovídá o kvalitě a zpracování. V dnešní špatné ekonomické situaci, menší 

odběratelé přestávají jezdit na veletrhy a kontrakční akce. To je způsobeno převáţně 

tím, ţe si v době konání veletrhů nemohou dovolit zavřít svoje prodejny. Navíc tímto 

šetří čas a také náklady spojené s účastí na veletrhu.  

 

Toto nám signalizuje posílení obchodních zástupců. Nyní tedy bude nutné posílit náš 

tým o jednoho obchodního zástupce. O jeho nalezení se postaráme umístěním inzerátu 

v místním tisku. Na základě výběrového řízení potom vybereme vhodného kandidáta. 

V souvislosti s tím musíme počítat s náklady na zaškolení a výrobu vzorků určených 

k nabídce.  

 

Velké celorepublikové výstavy s mezinárodní účastí (např. STYL A KABO v Brně) je 

navštěvováno ve větší míře, i kdyţ za poslední dva roky byl taktéţ zaznamenán pokles.  

Výstavní výbor brněnských veletrhů, kterého se naše společnost pravidelně účastní, 

odsouhlasil pro zvýšení této návštěvnosti v reakci na republikovou situaci rozvrţení 

výstavních dnů tak, ţe jeden výstavní den bude při srpnovém konání ve víkendový den. 

Toto by mělo zvýšit  návštěvnost tohoto veletrhu právě o majitele obchodu, kteří nemají 

zaměstnance a tudíţ ve všední dny musí zůstat ve svých obchodech.  
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4.2 Internet   
 

Významnou částí marketingové propagace bude získávání klientů přes největší fenomén 

této doby internet. Dalším krokem ke zlepšení propagace by měla být restrukturalizace 

webových stránek společnosti. Proběhnout by měla částečná úprava designu a vylepšení 

některých doplňků a funkcí. Restrukturalizace je zapříčiněna jako reakce na nově 

vzniklou reklamu na krabičkách od obuvi a nákupních taškách. Zde pouţité prvky by 

měly kontrastovat s motivy na webových stránkách. Došlo také k výraznému omlazení i 

kompletní přestavbě stránek konkurenčních firem. Práci na tomto úkolu svěříme 

našemu správci webových stránek.  

  

Jedním z předpokládaných kroků pro zvýšení prodejnosti našich výrobků bude  SEO 

optimalizace webových stránek, která pomůţe zkvalitnit pozici v internetových 

vyhledávačích, a tím dosáhneme zvýšení návštěvnosti. Známkou kvalitní SEO 

optimalizace jsou přední pozice na internetových vyhledávačích i ve vyhledávání na 

klíčová slova.  

Dle statistických údajů „více neţ 90% uţivatelů nachází svůj výsledek na první straně 

vyhledávání“. (22) 

 

  Nezbytná investice bude tedy spočívat v kvalitních internetových stránkách, které 

potenciální klient brzo najde a rád na nich zůstane především pro jejich přehlednost, 

čistotu a málo textu, protoţe „v jednoduchosti je krása“ a to platí při tvorbě 

internetových stránek dvojnásob.  

 

4.3 Lékárny 

 

Zavedení prodeje dětské obuvi v obchodní síti lékáren v České republice by mělo podle 

předběţných propočtů a také dotazníkového šetření velmi pozitivní dopad na zvýšení 

trţního podílu a prodejnosti této dětské obuvi. Lékárny prodávají certifikovanou 

masáţní a zdravotní rehabilitační obuv pro dospělé a některé z nich i certifikovanou 

dětskou obuv od jiných výrobců. Společnosti Konsorcium se podařilo odkoupit od 

spřátelené firmy s naprosto odlišným sortimentem zboţí seznam lékáren. Tento seznam 

obsahuje 1 500 lékáren z celé České republiky. V současné době probíhá monitoring 

těchto obchodů. Dosavadní výsledky předběţného průzkumu nám říkají cca. 30 % 
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lékáren se zabývá prodejem dětské obuvi ať uţ okrajově, nebo ve větší míře.  

Předpokladem úspěšnosti budeme povaţovat 25 %, tedy 112 lékáren. Zahájení této akce 

navrhuji začátkem roku 2012, zvaţujeme-li dobu na přípravu a komunikaci s odběrateli. 

Pro první rok této akce předpokládáme, ţe kaţdý z potencionálních klientů odebere 60 

párů obuvi. To nám v úhrnu zvedne odbyt o 18.000 párů za rok.     

 

4.4 Propagační materiály a letáky 
 

Pro podporu zvýšení prodeje na firemních maloobchodních prodejnách a to 

specializované prodejně dětské obuvi v Praze a prodejně dětské obuvi v Blansku 

navrhuji umístění propagačních letáků do školek, ve kterých jsem prováděl pomocí 

dotazníku analýzu dětské obuvi v prodejní síti a způsoby její propagace. Tyto školky se 

nacházejí ve stejné lokalitě jako naše prodejny. Propagační letáky bychom vhodným 

způsobem umístili do šaten a společenských místností. Rodiče, kteří by si letáky vzali, 

by měli moţnost slevy 5 % na nákup dětské obuvi v naší prodejně. Výhodou tohoto 

způsobu reklamy, bude moţnost volného šíření, a pokud bude mít klient více poukázek, 

uplatnit je vícekrát za sebou. Propagace by měla být spuštěna od září 2011 (nástup dětí 

do školy) v časovém horizontu jeden a půl roku. Na základě obdrţených letáků bychom 

mohli zhodnotit její úspěšnost a kolik oslovila lidí.  

 

 

4.5 Zvyšování odborné kvalifikace 
 

Pro prodej a distribuci na maloobchodních prodejnách je nezbytná kvalifikovaná úroveň 

prodejců. Odbornou úroveň prodejců obuvi je zapotřebí stále zvyšovat, protoţe 

i sebelepší a sebekvalitnější obuv, pokud není správně vybrána k účelu, jakému je 

určena, můţe dětskou nohu váţně poškodit.  

Proto navrhuji podpořit hlasování ve výboru ČOKA o zpracování dalšího projektu pro 

vzdělávání a školení prodejců, který končí závěrem roku 2013. Tento projekt bych 

navrhoval rozšířit o moţnost proškolení (doposud jen pro členy ČOKA), pro začátek, 

všech prodejců specializovaných prodejen s dětskou obuví. Prodejci by měli moţnost na 

základě dobrovolnosti a úhradě poplatku za tento kurz, zlepšit si svoji odbornou 

kvalifikaci. Pokud by byl náš projekt podpořen a schválen Evropským sociálním 

fondem dostali bychom přidělené potřebné dotace. To by se odráţelo v ceně 
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vzdělávacích kurzů, která by byla pro prodejce přijatelná. Po ukončení kurzu by 

obdrţeli certifikát, který by si mohli vyvěsit na své prodejně. To by vzbuzovalo větší 

důvěru zákazníků. 

I kdyţ je dnes doba internetu, obuv, zejména dětská by se prostřednictvím internetového 

obchodu prodávat neměla.  Noha se musí odborně přeměřit a bota řádně vyzkoušet. 

Proto doporučuji nakupovat dětskou obuv výhradně v kamenných obchodech a 

specializovaných prodejnách.  

 

 

4.6 Shrnutí 

 

Všechny tyto návrhy by se měli stát klíčovými předpoklady pro zlepšení 

propagace, růst tržeb, zvyšování tržního podílu a posunutí značky KTR
®
 více do 

podvědomí zákazníků. Značka by měla vystupovat především jako symbol kvality 

a dobré ceny. Předpokládané přínosy realizace těchto návrhů zlepšení si vyčíslíme 

v kapitole finanční analýzy. Zajímat nás budou především náklady a výnosy těchto 

podpůrných opatření.  

 

4.7 Návrh na zlepšení současné situace firmy 
 

4.7.1 Reálná varianta plánovaných tržeb 

  

Obchodní zástupce 

 

Předpokládáme, ţe nový obchodní zástupce bude dělat průměrný obrat 400 000 Kč za 

měsíc. Do nákladů zahrnujeme také jeho mzdu.  

  

Tab. 9: Předpokládané trţby a náklady při zaměstnání nového obchodního zástupce 

Plán pro rok 2012 - obchodní zástupce za měsíc za rok 

Trţby za prodej zboţí  400 000 4 800 000 

Náklady vynaloţené na prodané zboţí 160 000 1 920 000 

Provize z prodeje (mzda) 32 000 384 000 

Obchodní marţe (výnos) 208 000 2 496 000 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Internet 

 

Kontakty navázané přes internet, se do jisté míry odráţí v práci obchodních zástupců. 

Klient kontaktuje firmu prostřednictvím internetových stránek, zde si prohlédne kolekci 

a následně si vyţádá obchodního zástupce. Uvaţovat budeme pouze klientelu, která 

objednává zboţí přes internet. Zvýšení trţeb předpokládáme o 20% z průměrného 

měsíčního obratu 60 000 Kč. 

 

 

Tab. 10: Předpokládané trţby a náklady propagace na internetu 

Plán pro rok 2012 – internetová 

propagace 

za měsíc za měsíc za rok 

před změnou nárůst 20% nárůst 20% 

Trţby za prodej zboţí  60 000 12 000 144 000 

Náklady vynaloţené na prodané zboţí 24 000 4 800 57 600 

SEO 500 84 1 008 

Správa webu 834 139 1 668 

Webhosting 84 14 168 

Obchodní marţe 34 582 6 963 83 556 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

Lékárny 

 

Ze seznamu, který obsahuje 1500 lékáren, jsme analyzovali 30% obchodů zabývající se 

prodejem dětské obuvi. Předpokládáme 25% úspěšnost a průměrný odběr 60 párů za 

rok.  

 

Tab. 11: Předpokládané trţby a náklady obchodní sítě lékáren 

Plán pro rok 2012 za měsíc za rok 

Trţby za prodej zboţí  274 400 3 292 800 

Náklady vynaloţené na prodané zboţí 164 640 1 975 680 

Obchodní marţe 109 760 1 317 120 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Propagační materiály 

 

Do nákladů na propagaci musíme započítat 3 500 výtisků po 0,50 Kč, dále náklady 

na distribuci 500 Kč a poskytnutou slevu 5 %. Ta se počítá z průměrné maloobchodní 

ceny. Nesmíme tedy zapomenout odečíst DPH, stejně jako u nákladů na prodané zboţí.  
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Tab. 12: Předpokládané trţby a náklady na reklamní letáky 

 

Plán pro rok 2012 za měsíc za rok 

Trţby za prodej zboţí  39 229 470 750 

Náklady vynaloţené na prodané zboţí 8 238 98 857 

Cena letáků 146 1 750 

Distribuce letáků 42 500 

Sleva 5%  2 100 25 200 

Obchodní marţe 30 991 371 893 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

4.7.2 Celkové tržby 

 

Tab. 13: Plánované trţby 2012- realistická varianta (v tis. Kč) 

Plán pro rok 2012 

Před zavedením 

podpůrných propagačních 

opatření (v tis. Kč) 

Po zavedení 

podpůrných propagačních 

opatření (v tis. Kč) 

∆ % 

Trţby za prodej zboţí  14 224 ∑ 22 931 61,21 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

Tab. 14: Plánované trţby 2012- optimistická varianta (v tis. Kč) – navýšení o 20 % 

Plán pro rok 2012 

Před zavedením 

podpůrných propagačních 

opatření (v tis. Kč) 

Po zavedení 

podpůrných propagačních 

opatření (v tis. Kč) 

∆ % 

Trţby za prodej zboţí  14 224 ∑27 517 93,45 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

Tab. 15: Plánované trţby 2012- pesimistická varianta (v tis. Kč) – sníţení o 20 % 

Plán pro rok 2012 

Před zavedením 

podpůrných propagačních 

opatření (v tis. Kč) 

Po zavedením 

podpůrných propagačních 

opatření (v tis. Kč) 

∆ % 

Trţby za prodej zboţí  
14 224 ∑16 931 119,03 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Obchodní marže 

 

Tab. 16: Obchodní marţe 2012- reálná varianta (v tis. Kč) 

Plán pro rok 2012 

Před zavedením 

podpůrných propagačních 

opatření (v tis. Kč) 

Po zavedení 

podpůrných propagačních 

opatření (v tis. Kč) 

∆ % 

Obchodní marţe  
5 700 ∑9 968 74,87 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

Náklady  

 

Tab. 17: Náklady 2012- reálná varianta (v tis. Kč) 

Plán pro rok 2012 

Před zavedením 

podpůrných propagačních 

opatření (v tis. Kč) 

Po zavedení 

podpůrných propagačních 

opatření (v tis. Kč) 

∆ % 

Trţby za prodej zboţí  8 524 ∑12 963 52,07 

Zdroj: vlastní zpracování  
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5. Závěr  
 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout strategii na zvýšení prodejnosti 

a informovanosti spotřebitelů o dětské dobrovolně certifikované obuvi se značkou 

„Ţirafa“ a vyuţít jí k propagaci vlastního produktu. Pro řešení této problematiky jsem si 

vybral společnost KONSORCIUM T+M, s.r.o., protoţe se věnuje výrobě a prodeji 

dětské certifikované obuvi. Tuto obuv uvádí na trh pod značkou KTR
®
.   

Nejpodstatnějším rozborem v praktické části bylo analyzování obecného a oborového 

okolí podniku, sestavení swot analýzy a vyhodnocení dotazníků pro nakupující. Na 

základě vyhodnocení těchto analýz jsem navrhnul vhodný způsob pro zlepšení 

propagace a informovanosti spotřebitelů o zdravotních aspektech této dětské obuvi. 

Záměrem je zvýšení trţeb a trţního podílu v návaznosti na získávání nových zákazníků 

a odběratelů.  

Návrhem se mi podařilo splnit všechny stanovené cíle. Můţeme říci, ţe realizace 

podpůrných propagačních prostředků nám na základě předběţných propočtů přinese 

zvýšení obchodní marţe o 74,87 %. Trţby za prodej zboţí se nám podaří zvýšit 

o 61,21 %, coţ je více neţ o polovinu naší produkce. Tyto výsledky můţeme povaţovat 

za velmi uspokojivé. Firma je financována výhradně z vlastních zdrojů a zatím nemá 

potřebu se více zadluţovat. Časový horizont podnikatelského plánu je stanoven na 

období 1 roku, protoţe jako „malý podnik“ musíme být schopni rychle reagovat na 

změny trhu. Plánování na delší časové období by pro nás bylo příliš riskantní. Po 

uplynutí doby realizace podnikatelského plánu uvidíme, jakým směrem se bude vyvíjet 

trh a budeme mít moţnost  porovnání  reality s tímto plánem.  
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3. Dotazník  

DOTAZNÍK PRO NAKUPUJÍCÍ 

 
Jako student Fakulty podnikatelské Vysokého Učení 

Technického v Brně bych Vás chtěl poţádat o odpovědi na 

několik otázek k sortimentu dětské certifikované obuvi. Tímto 

dotazníkem a následnou analýzou budu moci určit současnou 

nabídku dětské obuvi v prodejní síti. Garantem této studie je 

Česká obuvnická a koţedělná asociace a její výsledky budou 

dány k dispozici firmám zabývajícím se výrobou a distribucí 

dětské certifikované obuvi v České republice. 

 

1) vztah nakupujícího (dotazovaného) k dítěti  

□ matka  □ otec  □ babička □ dědeček □ jiný rodinný příslušník………. 

 

2) Věk nakupujícího 

□ 18-30  □ 31-50  □ 51 a více 

 

3) Kdo u vás nakupuje dětskou obuv nejčastěji? 

□ matka  □ otec  □ prarodiče  □ jiní ….. 

 

4) Počet členů v domácnosti, ………..z toho dětí (uveďte pouze ve věku 0 – 14 

let)………... 

 

5) Jak staré je Vaše dítě, kterému nakupujete obuv? 

□ 0-3  □ 4-6  □ 7-10  □ 11-14 

 

6) Jste obeznámení s existencí dětské certifikované obuvi označenou logem 
„Žirafa“ a nápisem „Zdravotně nezávadná dětská obuv“  a jejím  významem? 

□ ano 

□ spíše ano 

□ spíše ne  

□ ne 

  

7) Kupujete svým dětem obuv s logem „Ţirafa – zdravotně nezávadná obuv“? 

□ ano, pokaţdé  □ příleţitostně  □ nikdy 

 

8) Pokud nakupujete certifikovanou obuv se Žirafou, myslíte si, že má vliv na 
zdravý vývoj nohou Vašeho dítěte? 

□ ano 
□ spíše ano 
□ spíše ne  
□ ne 
 

9) Kde jste se s dětskou obuví se Žirafou setkali nebo odkud jste se o ní 
dozvěděli?  
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(můžete uvést i více odpovědí) 

 

□ kamenný obchod   □ internet  □ propagační materiály (letáky, plakáty) 

□ od přátel, známých či rodiny   □ média (TV, tisk, odborné časopisy) 

 

10) Myslíte si, ţe je propagace dětské certifikované obuvi se Ţirafou dostatečná? 

□ ano 

□ spíše ano 

□ spíše ne  

□ ne 
 

11) Kde nakupujete nejčastěji dětem obuv? 

□ v klasickém kamenném obchodě nebo ve specializované prodejně 

□  v nákupním centru, supermarketu 

□ na internetu 

□ na trţišti nebo v kamenných obchodech s asijským zboţím 

□ jiné ………………. 

 

12) Kolik párů dětské obuvi ročně pro 1 dítě zakoupíte? 

□ 1 - 2 páry  □ 3 - 4 páry za rok  □ 5 - 6 párů za rok  □ 7 a více párů za rok 

 

13) Jaké procento Vámi zakoupené dětské obuvi je označené logem Ţirafa  - Zdravotně 

nezávadná obuv (odhadněte)  …………………. 

 

14) Ekonomická aktivita 

□ mateřská dovolená   □ zaměstnán  □ nezaměstnán  □ důchodce   

□ jiná (uveďte)………….. 

 

15) Jakou částku jste ochotni investovat do nákupu 1 páru dětské obuvi? (dle 

účelovosti) 

obuv celoroční □ 0 - 500Kč □ 501 - 1000Kč □1001 - 1500Kč □1501Kč a více 

obuv letní         □ 0 - 500Kč □ 501 - 1000Kč □1001 - 1500Kč □1501Kč a více 

obuv zimní       □ 0 - 500Kč □ 501 - 1000Kč □1001 - 1500Kč □1501Kč a více 

 

16) Co je pro Vás rozhodujícího při nákupu dětské obuvi? (vyberte, prosím pouze 3 

moţnosti a určete jejich pořadí) 

 

□cena  □značka □certifikace  □barva  □kvalita  □střih  □módnost, design 

□materiál  □uzavírání  □jiné (uveďte)……… 

 

17) Který materiál dětské obuvi preferujete při jejím nákupu?  

□ kůţe  □ syntetické materiály (koţenky, plasty) □ textilní materiály  

□ obuv s nepromokavou membránou (typu Goretex, Sympatex aj.)  

□ jiné  materiály (uveďte)…………… 

 

18) Mělo jiţ Vaše dítě certifikovanou obuv se Ţirafou?  

□ ano mělo □ ne nemělo 
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19) Pokud jste odpověděl(a) na předchozí otázku ano, jak jste s touto obuví byli 

spokojeni? 

□ velmi spojeni 

□ spokojeni 

□ méně spokojeni 

□ nespokojeni 

20) Kupujete vţdy novou obuv nebo uţívají Vaše děti obuv zděděnou? 

□ pouze novou  □ pouze pouţitou  □ novou i pouţitou 

 

21) Myslíte si, ţe nabídka dětské certifikované obuvi na našem trhu a zejména ve 

Vašem okolí je dostatečná? 

□ ano  □ ne  □ jiná odpověď ……… 

 

22) Myslíte si, že by se měla zlepšit informovanost kupujících o významu dětské 
certifikované obuvi? 

□ ano 

□ ne informovanost je dostatečná 

 

23) Pokud jste uvedli na předchozí otázku ano, uveďte, kde by měly být 
informace k dispozici, (můžete vybrat i více odpovědí). 

□ zdravotnická zařízení 

□ školky, vzdělávací a výchovná centra 

□ internet 

□ média (TV, noviny, časopisy) 

□ obchody 

□ jiné……………. 

 

24) Myslíte si, ţe prodávající mají dostačující znalosti o obuvi a dokáţou poradit? 

- v klasickém kamenném obchodě □ ano  □ ne 

- na trţišti                                         □ ano  □ ne 

- v supermarketu                              □ ano  □ ne 

- jinde ………….                             □ ano  □ ne 

 

25) Jaké jsou podle Vašich zkušeností nejčastější problémy spojené s nákupem dětské 

obuvi? 

□ příliš vysoké ceny 

□ nedostatečná nabídka této obuvi  

□ nedostatečná kvalifikovanost prodavačů 

□ jiné uveďte…………. 

 

26) Máte nějaké další připomínky k sortimentu a nabídce dětské obuvi na našem trhu? 

……… 
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Děkuji Vám za Váš čas, který jste věnovali vyplnění tohoto dotazníku, a tím mi 

pomohli k vyhodnocení situace na trhu s dětskou obuví. Zároveň bude moţné 

analyzovat, co si Vy sami ţádáte či preferujete na trhu dětské obuvi.  

 

Přeji Vám pěkný den. 

 

Antonín Ţirovnický 

 

 

4) Vypracované dotazníkové šetření, které jsem nezařadil do bakalářské práce  

 

Celkový vztah nakupujících k dítěti

70%

14%

13%
1%2%

□ matka □ otec 

□ babička □ dědeček 

□ jiný rodinný příslušník
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Celkový počet dědí v domácnosti 

(do 14 let)

1,92

1,23

1,66
1,60

1,76

1,90

PRAHA BRNO ZLÍN 

BLANSKO LIPOVEC BOŘITOV
 

 

 

 

Celková znalost respondentů v oblasti 

zdravotně nezávadné obuvi

56%
27%

12%
5%

□ ano □ spíše ano □ spíše ne □ ne
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Roční počet párů obuvi zakoupené pro dítě
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Podíl zakoupené obuvi s logem Žirafa
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maximální částka za nákup 

jednoho páru dětské celoroční 

obuvi

11%

67%

20%

2%

□ 0 - 500 Kč □ 501 - 1000 Kč

□ 1001 - 1500 Kč □ 1501 Kč a více
 

 

 

Průzkum byl proveden také pro obuv letní a zimní. Všude převaţovalo stejné cenové 

rozmezí jako u obuvi celoroční.  
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počet preferovaného materiálu u dětské 

obuvi

62%

4%

8%

25%
1%

□ kůže  

□ syntetické materiály (koženky, plasty) 

□ textilní materiály 

□ obuv s nepromokavou membránou (typu Goretex,

Sympatex aj.) 
□ jiné  materiály (uveďte)……………

 

Celkový počet dětí které již měli alespoň 

jednou certifikovanou obuv

92%

8%

□ ano mělo □ ne nemělo
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Celková spokojenost nakupujícího s 

dětskou certifikovanou obuví

39%

55%

5%

1%

□ velmi spokojeni □ spokojeni

□ méně spokojeni □ nespokojeni
 

 

  

 


