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1 ÚVOD

Lidstvo odjakživa žene dopředu touha po zdokonalení. Tuto vyšší lidskou potřebou 

člověka,  po  něčem  pátrat  a  vynalézat,  ještě  umocňuje  fakt  neustálých  změn, 

charakteristických  v současné  době.  Globalizace  ekonomiky  přinesla  intenzivnější 

konkurenci, a tak i větší snahu firem se s ní vyrovnat. Spotřebitelé si mohou, díky přebytečné 

nabídce,  vybírat,  kde nakoupí,  a tak i  očekávat  a požadovat  od prodejců více.  Ve většině 

případů podnikatelé ambiciózně a s nadšením zdokonalují své činnosti, přizpůsobují výrobky 

a služby, protože si uvědomují, že ten, kdo přijde s inovací, získá konkurenční výhodu. Aby 

podnikání bylo i nadále životaschopné, je nutné dívat se do budoucna. Za tímto účelem se 

v podnicích využívá strategické řízení. 

Přesto  stále  existují  na  trhu  firmy,  které  žádnou  strategii  neuplatňují,  nemají 

vyjasněno, kdo bude kupovat jejich výrobky a proč,  nereagují  systematicky na příležitosti 

a ohrožení  plynoucí  z trhu,  nepodnikají  žádné kroky ke svému růstu a sebezdokonalování. 

Tato stagnace z jejich strany a tlak okolí ze strany druhé způsobují, že firmy nemají ve své 

oblasti podnikání úspěch. Podnikatelé by proto měli přehodnotit své názory týkající se tvorby 

strategií,  získat  odborné  manažerské  vědomosti  a  ekonomické  znalosti,  formulovat 

a implementovat vhodnou strategii, neboť i malým firmám může být přínosem. 

Diplomová práce je zaměřena na prodejnu s outdoorovým zbožím v menším městě, 

která i přes dostatečný prostor na lokálním trhu nevykazuje očekávaný hospodářský výsledek. 

Analýzou vnějšího a vnitřního okolí firmy jsou odhaleny příčiny, které vedou k dané situaci, 

a následně vhodně formulovanou strategií může dojít ke snížení jejich negativních dopadů. 

Pokud  nebude  učiněna  náprava  nynějšího  stavu podniku,  v podobě  implementace  vhodné 

strategie, může nastat jeho úplný krach. 

Cílem  této  práce  je  návrh  optimální  strategie,  kterou  by  podnik  měl 

implementovat, aby dosáhl úspěšných výsledků na trhu. 

Práce  je  strukturovaná  do  pěti  kapitol,  přičemž  první  kapitola  tvoří  Úvod.  Druhá 

kapitola s názvem Význam a způsoby tvorby strategie je teoreticko-metodickým návodem pro 

praktickou část. Objasňuje základní pojmy týkající se postupu tvorby strategie a strategického 

řízení. Ve třetí kapitole je představen vybraný podnik, pozornost se soustřeďuje hlavně na 

jeho hospodaření v minulosti a současný stav. Čtvrtá kapitola obsahuje stěžejní aplikační část, 

která  zahrnuje  analýzu  okolí  podniku,  návrh  strategie,  náměty  a doporučení.  Makrookolí 

podniku  je  prozkoumáno  z hlediska  jednotlivých  segmentů,  mirkookolí  podniku  blíže 
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definuje Porterův model  pěti  konkurenčních  sil.  K prozkoumání  situace  uvnitř  organizace 

byla uplatněna technika Analýzy vnitřních faktorů podniku. Výsledky všech analýz hodnotí 

souhrnně SWOT analýza. Součástí formulace strategie je vytýčení nové vize podniku, jeho 

poslání  a  střednědobých  cílů,  kterých  by  měl  podnik  dosáhnout.  Vhodná  strategie  je 

definovaná pomocí jedné z Porterových konkurenčních strategií. V návrhu jsou využity silné 

stránky  podniku a identifikované  příležitosti.  Strategie  se  snaží  vyhnout  ohrožením,  které 

z analýzy okolí plynou. Poslední kapitolou je závěr, který popisuje výsledky diplomové práce, 

oznamuje, zda bylo dosaženo cíle, a naznačuje možné náměty na další práci.
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2 VÝZNAM A ZPŮSOBY TVORBY STRATEGIE

Podnikání  v současném  tržním  prostředí,  které  je  charakterizováno  neustálými 

změnami, vyžaduje, aby podniky měly daný jasný směr, kterým se chtějí ubírat. Strategické 

znalosti umožňují podnikům rozpoznat budoucí změny a zkvalitňují tak jejich vedení a řízení. 

Tvorba strategie a její využití patří k nejdůležitějším úkolům managementu. Vedení podniku 

zpracovává strategii a je za ni zodpovědné.

2.1 Definice základních pojmů

Pro účely správného nastavení parametrů strategie je nutné identifikovat základní pojmy. 

Strategie podniku
Pojem strategie podniku může být prezentován různě. Moderní definice (Dedouchová, 

2001) chápe strategii jako připravenost podniku na budoucnost. Stanovuje dlouhodobé cíle 

podniku,  průběh  jednotlivých  strategických  aktivit  a  rozmístění  podnikových  zdrojů 

nezbytných  pro  splnění  daných  cílů  tak,  aby  tato  strategie  přihlížela  ke  změnám  zdrojů 

a schopností  podniku  a současně  odpovídajícím  způsobem  reagovala  na  změny  v okolí 

podniku.

„Strategie je široce rozložený vzorec určující, jaká je konkurenční schopnost firmy, 

jaké  budou  její  cíle  a  jaká  politika  bude  potřebná  k dosažení  těchto  cílů.  Podstatou 

formulování konkurenční strategie je dát do souvislosti firmu a její okolí.“ (Mallya,  2007, 

s. 17)

„Strategií  podnikání firmy se rozumí plánovité tvoření a zaměření  firmy i procesů, 

které v ní probíhají, k dosažení cílů vytýčených podnikatelskou vizí.“ (Lednický, 2006, s. 11)

Strategické myšlení

Cenným  prostředkem  pro  plánování  je  strategické  myšlení.  Neexistuje  jeho  jasné 

vymezení,  avšak  podle  Mintzberga  (Dedouchová,  2001)  se  jedná  o  syntetický  proces 

využívající intuici a kreativitu, který vede k integrační perspektivě firmy. 
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Za nejdůležitější  principy strategického myšlení lze považovat (Dedouchová, 2001) 

princip variantnosti, permanentnosti, celosvětového systémového přístupu, tvůrčího přístupu, 

interdisciplinarity, vědomí práce s rizikem, koncentrace zdrojů a vědomí práce s časem. 

Strategické řízení

„Strategické řízení je proces tvorby rozvojových záměrů dlouhodobější povahy, které 

mají  pro daný subjekt rozhodující  význam a jejichž cílem je dosažení  pro něj výhodného 

výsledku.“ (Lednický, 2006, s. 8)

Strategické řízení existuje v podniku na třech úrovních (Dedouchová, 2001): 

Podnikovou úroveň tvoří vedení podniku. Jejím účelem je maximalizace hodnoty pro 

vlastníky. Za všeobecnou realizaci strategie zodpovídá ředitel. 

Strategii na úrovni podnikatelských jednotek zpracovávají divizionální manažeři. 

Tato strategie je zaměřena na uspokojení potřeb zákazníků. Jednotka je samostatná, vybavená 

vlastními útvary (marketingový, výrobní, finanční atd.). 

U malých podniků s jednou podnikatelskou aktivitou je podniková strategie a strategie 

podnikatelských jednotek totožná.

Strategické řízení na funkční úrovni vykonávají  manažeři  jednotlivých funkčních 

oblastí,  jimiž  jsou  personalistika,  výroba,  nákup,  prodej,  marketing,  služba  zákazníkovi 

a účetnictví. 

Proces strategického řízení probíhá v pěti fázích (Mallya, 2007):

 První fáze  má za úkol  zjistit  skutečný stav strategického řízení  v dané společnosti 

a určit přesně, čeho chce firma dosáhnout. Formulují se vize, cíle a poslání firmy.

 Druhá fáze se zabývá strategickou analýzou vnějšího a vnitřního prostředí podniku.

 Třetí  fáze  zahrnuje  formulaci  strategie  včetně  jejího  zhodnocení  a  výběru  vhodné 

varianty.

 Čtvrtou fází je implementace zvolené strategie.

 Pátou  fázi  tvoří  hodnocení  a  kontrola  vývoje  implementace  strategie  a  případné 

nápravné kroky. 

Vize 

Pojem vize  je  odvozen  (Lednický,  2006)  z latinského  slova  „visio“,  což  znamená 

„zření“, a v souvislosti s budoucností označuje proroctví. Termín podniková vize představuje 

perspektivní obraz budoucnosti v dlouhodobějším horizontu deseti a více let. Strategická vize 
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je  interním  materiálem,  který  má  za  úkol  motivovat  zaměstnance,  posílit  pocit  vlastní 

důležitosti,  vytvářet  důvěru  ve  vedení  podniku.  Kvalitně  formulovaná  vize  by  měla  být 

stručná a snadno zapamatovatelná.

Poslání 

Z vize vychází (Lednický, 2006) poslání podniku, které vyjadřuje přání vedení, jak by 

měl být podnik chápán veřejností. Orientuje se tedy na zákazníka. Zpravidla vymezuje na co 

se  má  firma  soustředit,  jakou  cestou  má  jít.  Definuje  podnikatelskou  aktivitu,  cíle 

a podnikovou kulturu. 

Organizaci  s jednou podnikatelskou aktivitou charakterizují  (Dedouchová,  2001) tři 

roviny:  skupina  zákazníků,  jejich  potřeby,  dovednosti  a  kvalifikace,  které  jsou  nutné 

k uspokojení potřeb. Podniková kultura odráží základní hodnoty,  priority a aspirace firmy. 

Ovlivňuje úspěšnost realizace podnikové strategie.

Cíle 

Cílem  podniku  se  rozumí  žádoucí  stav,  kterého  chce  podnik  dosáhnout. 

Prostřednictvím  cílů  se  široce  a  všeobecně  formulované  poslání  transformuje  (Lednický, 

2006)  do  konkrétních  budoucích  výsledků.  Cíle  jsou  podnětem  k aktivitě  a  výkonnosti. 

Teprve po stanovení cílů je možné rozhodnout (Lednický, 2006), jaké zdroje a prostředky 

jsou nezbytné pro jejich dosažení a jaké časové horizonty jsou nutné.

Všechny cíle by měly směřovat k základnímu – k maximalizaci zisku. Pro měření se 

nejčastěji  využívá  (Dedouchová,  2001) ukazatel  výnosnosti  investic  daný podílem čistého 

zisku na základním jmění. Ve světě jsou rozšířeny ukazatele EVA, který charakterizuje rozdíl 

mezi čistým provozním ziskem po zdanění a kapitálovými náklady, a MVA, jež určuje tržní 

přírůstek hodnoty podniku. Nicméně, teoretikové varují před orientací podniku pouze na tyto 

ukazatele.  Může  to  odvést  pozornost  manažerů  od  skutečnosti,  že  pozitivní  výsledky 

z krátkodobého hlediska mají mnohdy negativní efekt v dlouhodobém horizontu. 

Podniky  si  proto  musí  vytvářet  soubor  dílčích  (odvozených)  cílů.  Mohou  jimi 

například  být  postavení  na  trhu,  inovace,  zvýšení  produktivity,  zlepšení  kvality  výrobků, 

využití nových distribučních kanálů, rozvoj manažerských dovedností, zlepšení vztahů uvnitř 

podniku,  sociální  zodpovědnost.  Aby byly  cíle  úspěšným východiskem strategie,  musí  se 

v nich (Lednický, 2006) odrážet cíle vlastníků, manažerů, ostatních zaměstnanců, zákazníků, 

dodavatelů a dalších zainteresovaných subjektů. Dále musí zahrnovat všeobecné společenské 

zásady,  jimiž  jsou  (Lednický,  2006):  ochrana  národního  bohatství  a  životního  prostředí, 
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dodržování  etických  norem,  dodržování  podmínek  spravedlivé  soutěže,  dodržování 

pracovních a sociálních podmínek. 

Pro  konkrétní  vymezení  cílů  se  využívá  metoda  SMART.  Cíle  musí  obsahovat 

následující elementy (Mallya, 2007):

S - Specifický: Je přesně vymezený, jedinečný, srozumitelný.

M - Měřitelný: Je definováno kvantifikovatelné množství.

A – Akceptovatelný těmi, kteří ho budou plnit, implementovat.

R - Realistický: Musí být přiměřeně náročný, orientovaný na výsledek.

T - Časově vymezený (trackable): Je stanoven termín dokončení.

2.2 Analýza okolí podniku

Při  analýze  stratégové  monitorují  okolí  firmy  tak,  aby  byly  určeny  příležitosti 

a hrozby,  které  mohou  ovlivnit  budoucí  vývoj  organizace.  Analýza  okolí  organizace  se 

zabývá (Mallya, 2007) vnějším prostředím organizace – mezinárodním prostředím, národním 

prostředím a podnikatelským odvětvím, ve kterém podnik operuje, a situací uvnitř organizace, 

například kulturou a zdroji. 

2.2.1 Externí analýza

Všechny  domácí  sektory  mohou  být  ovlivňovány  (Mallya,  2007)  mezinárodními 

událostmi.  Externí  analýza  proto  zkoumá  zahraniční  i  domácí  trendy,  které  působí  na 

podnikání. Externí analýza se zpravidla dělí (Dedouchová, 2001) na dvě části: makrookolí, 

které je společné všem oborům, a mikrookolí, představované konkrétním odvětvím. 

Makrookolí

Faktory  makrookolí  (Dedouchová,  2001)  ovlivňují  poptávku  a  působí  tak  na 

podnikový zisk. Působí nezávisle na vůli podniku (Šulák, Vacík, 2005). Makrookolí podniku 

je určeno řadou segmentů, které jsou navzájem propojeny. Patří zde (Lednický, 2006): 

Ekonomický  segment –  je  ovlivněn  celkovou  hospodářskou  situací  země  a  její 

dynamikou. Zejména jde o faktory: dostupnost a cenu zdrojů, daňovou politiku, podmínky 

zahraničního obchodování,  nezaměstnanost,  cenovou hladinu, úrokovou míru,  inflaci,  míru 
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dostupnosti úvěrů, míru ekonomického růstu, výši směnného kurzu, perspektivu HDP, fázi 

hospodářského cyklu.

Geografický segment  – předurčuje  logistiku  podniku a  působí  na  jeho lokalizaci. 

Patří zde podnebí, morfologie území, urbanizace, vodní toky, charakter infrastruktury, zásoby 

surovin. 

Demografický  segment –  představuje  obyvatelstvo  na  daném  území.  Jedná  se 

o zákazníky stávající  a  potenciální.  Sleduje se  počet  obyvatel,  jeho rozmístění  v prostoru, 

věková struktura, dosažené vzdělání, míra nezaměstnanosti.

Politický a právní segment – zahrnuje zájmy politických stran a vlády,  vyjádřené 

legislativou.  Právo  vytváří  rámec  prakticky  pro  všechny  podnikové  činnosti.  Významnou 

úlohu hrají i  orgány komunální  správy.  V tomto segmentu je pohlíženo na stabilitu  vlády, 

vztah  s ostatními  zeměmi,  výdaje  vlády  (na  zdravotnictví,  silnice,  vzdělání),  podporu 

zahraničního  obchodu,  fiskální  a  monetární  politiku,  antimonopolní  zákony,  obchodní 

regulace v daném oboru, zákony o ochraně životního prostředí, obchodní a občanský zákoník. 

Sociální  segment –  tvoří  velké  množství  rozmanitých  prvků,  které  určují 

spotřebitelské chování jednotlivců a skupin. Je třeba brát v úvahu pohled obyvatelstva na svět, 

na sebe samé, na životní prostředí, na podnik, dále na životní styl – vegetariánství, vzdělání, 

změnu rodinné struktury, rozdělení příjmů, využívání virtuálního nákupu, množství volného 

času, způsob jeho trávení, postoj ke zdraví. 

Technologický segment – má vliv na konkurenceschopnost podniku. Nové vědecké 

poznatky a výrobkové inovace mohou být jak příležitostí, tak hrozbou, neboť nástup nových 

produktů  zkracuje  životnost  těch  původních.  Technologický  segment  souvisí  se  změnou 

tempa technologie v odvětví, soustředěním finančních prostředků na vědu a výzkum, změnou 

distribučního mechanizmu (intranet, extranet). 

Ekologický  segment –  zahrnuje  ochranu  životního  prostředí,  změnu  klimatických 

podmínek,  udržitelný  rozvoj,  zpracování  odpadů,  recyklaci,  využití  obnovitelných  zdrojů 

energie. Ekologicky chovající se podnik získává dobrou pověst.

Konkrétní metodou používající se při analyzování makrookolí je  metoda PESTLE, 

která  obecně  hodnotí  příležitosti  a  hrozby  podniku  z pohledu  již  uvedených  segmentů. 

Uvedená  písmena  reprezentují  následující  zájmové  oblasti  okolí  podniku:  P  –  politický, 

E – ekonomický, S – sociální, T – technologický, L – legislativní, E – ekologický. Analýza 

zahrnuje  (Mallya,  2007)  široký  soubor  vlivů  okolí  na  organizaci,  často  však,  i  když  lze 

předpovídat určitý trend, není jasné, jaký bude jeho vliv na danou organizaci. 
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Mikrookolí

Analýza  mikrookolí  zahrnuje  všechny  subjekty  obklopující  podnik  (dodavatelé, 

konkurenti,  zákazníci  a  další).  Je  třeba  sledovat  vývoj  situace  v  odvětví.  Základními 

charakteristikami odvětví z hlediska dopadu na strategii podniku jsou (Sedláčková, Buchta, 

2006) velikost trhu (celkové tržby, objem produkce), geografický rozsah konkurence (lokální, 

regionální, globální), fáze životního cyklu trhu, počet konkurentů a jejich relativní velikost, 

počet zákazníků a jejich velikost, vstupní bariéry, výstupní bariéry, tempo změn technologie, 

výrobkové inovace, diferenciace výrobku, míra hospodárnosti (výnosy z rozsahu). 

Při prozkoumávání konkurenčních sil v odvětví se nejčastěji využívá Porterův model 

pěti  konkurenčních  sil.  Model  je  zaměřen  na  analýzu  pěti  sil.  Tyto  síly,  označeny  na 

obr. 2.1,  omezují  podniky  (Dedouchová,  2001)  ve  zvyšování  cen,  a  zabraňují  jim  tak 

v dosahování  vyššího  zisku.  Jelikož  se  mohou  v čase  měnit,  je  úkolem  strategických 

manažerů  poznat  příležitosti  a  ohrožení,  jakmile  se  vyskytnou,  a  formulovat  odpovídající 

strategii.

Obr. 2.1 Porterův model pěti konkurenčních sil

Zdroj: DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Plzeň: C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-603-4. s. 18

Potenciální konkurenti 

Jedná se o podniky,  které  si  v současné  době nekonkurují,  ale  mohou se v daném 

mikrookolí konkurenty stát, pokud se proto rozhodnou. Vysoké riziko vstupu potenciálních 

konkurentů ohrožuje ziskovost podniků, protože větší nabídka výrobků sníží ceny. Naopak, 

jestliže je riziko vstupu nízké, podnikům uvnitř mikrookolí nic nebrání v tom, zvýšit ceny 

a dosáhnout tak vyššího zisku.
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Stupeň rizika závisí (Dedouchová, 2001) na výši bariér vstupu na trh. Bariérou může 

být oddanost zákazníků, kteří dávají přednost výrobkům současných podniků, kteří o ně již 

pečují,  poskytují  jim vysokou  kvalitu  výrobků,  poprodejní  služby,  silnou image  výrobků, 

prostřednictvím reklamy.  Pro potencionální  konkurenty  je  překonání  preferencí  zákazníků 

příliš nákladné. 

Další bariérou může být (Dedouchová, 2001) absolutní nákladová výhoda podniků, 

které  už v oboru jsou zaběhlé.  Díky minulým zkušenostem využívají  dokonalejší  výrobní 

technologii,  know-how,  vysoce  kvalifikovanou  pracovní  sílu.  Firmy  mají  větší  možnost 

využívat  úvěry,  protože  existující  podniky  představují  pro  banky  nižší  riziko.  K  dalším 

bariérám  patří  (Dedouchová,  2001)  hospodárnější  nákupy  materiálu  a  rozpuštění  fixních 

nákladů do většího množství výrobků, což umožňuje podnikům zvýšit jejich současný podíl 

na trhu.

Rivalita mezi stávajícími podniky 

Jestliže je konkurenční síla slabá,  podniky mají  příležitost  zvýšit  ceny a dosáhnout 

většího zisku. Je-li tato síla velká, dochází k cenové konkurenci a cenovým válkám, což velmi 

ohrožuje  ziskovost.  Rozsah  rivality  je  dán  (Dedouchová,  2001)  strukturou  mikrookolí, 

poptávkovými podmínkami, výškou výstupních bariér. 

Charakter  mikrookolí  je  dán  velikostí  podílu  jednotlivých  podniků  na  trhu. 

Atomizované mikrookolí zahrnuje (Dedouchová, 2001) velké množství malých a středních 

podniků,  neexistuje  žádný dominantní  podnik.  Jsou pro něj  typické  nízké vstupní  bariéry 

a malá  diferenciace  výrobků.  Množství  nově  vstupujících  na  trh  a  naopak  bankrotujících 

závisí na fázi hospodářského cyklu. Atomizované okolí je pro podnik spíše hrozbu, protože 

po krátkém období konjunktury následuje cenová válka. V tomto případě je nejlepší strategií 

minimalizace nákladů. 

Konsolidované mikrookolí charakterizuje malý počet velkých podniků, které jsou na 

sobě závislé. Například snížení cen jednoho z podniků musí vést k přizpůsobení cen ostatních. 

Hlavním  ohrožením  je  možnost  cenové  války.  Většinou  podniky  sledují  pohyb  cen 

dominantní firmy. Musí však v tomto být obezřetné, protože smluvní dohody o cenách jsou 

protizákonné.  Podniky  si  často  konkurují  pomocí  necenových  faktorů,  které  tvoří  kvalita 

výrobku, vzhled, doprovodné služby apod. 

Poptávka  je  dalším  určujícím  faktorem  rivality  mezi  podniky.  Rostoucí  poptávka 

vytváří  podniku možnost  zvýšení  tržního  podílu.  Poptávka  roste  v případě,  že  se  zvyšuje 
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počet  zákazníků nebo ti  současní  nakupují  více.  Snižuje-li  se  poptávka po zboží,  blíží  se 

konkurenční hrozba. 

Mezi výstupní bariéry trhu patří: investice do zařízení, které nemá variantní využití, 

dále  emocionální  přístup manažerů,  kteří  nechtějí  vystoupit  z odvětví  a  strategické  vztahy 

mezi podnikatelskými jednotkami uvnitř podniku a jejich vzájemná podmíněnost. 

Smluvní síla kupujících

Kupující  představují  hrozbu,  když  tlačí  ceny  výrobků  dolů  nebo  když  požadují 

vysokou kvalitu, což zvyšuje náklady a snižuje zisk. Kupující mají větší sílu za následujících 

podmínek (Dedouchová, 2001): 

 Mikrookolí  se  skládá  z řady malých  podniků  a  kupující  tvoří  malý  počet  velkých 

podniků. Tyto podmínky vedou k dominantnímu postavení kupujících. 

 Nakupují-li kupující ve velkém množství, mohou využít své kupní síly a působit na 

snížení ceny. 

 Když si kupující mohou vybrat mezi podniky, způsobují, že prodávající snižují ceny.

 Mohou-li  kupující  pohrozit,  že si své vstupy začnou vyrábět  sami,  a dosáhnou tak 

snížení ceny.

Smluvní síla dodavatelů

Dodavatelé působí jako hrozba, ve chvíli  kdy dokáží vyjednat vyšší  ceny a podnik 

musí toto zvýšení zaplatit  nebo přistoupit na nižší kvalitu.  Slabí dodavatelé naopak dávají 

podniku příležitost  snížit  cenu.  Dodavatelé  jsou silnější  (Porter,  1994),  jestliže nabídka je 

ovládána několika málo společnostmi a je koncentrovanější než odvětví, jestliže dodavatelé 

nemusí čelit  jiným substitučním produktům při dodávkách, jestliže dodavatelův produkt je 

nezbytným  vstupem  pro  odběratele  či  se  nedá  skladovat,  pokud  jsou  dodavatelé  natolik 

diferencovaní, že je pro podnik nákladné přejít od jednoho k druhému, mohou-li dodavatelé 

pohrozit vertikální integrací do daného mikrookolí a podniku tak přímo konkurovat.

Hrozba substitučních výrobků

Identifikování substitutů znamená (Porter, 1994) vyhledávání jiných produktů, které 

mohou splnit stejnou funkci jako produkt daného odvětví. Bráno v širším měřítku, všechny 

podniky  v  odvětví  vyrábějí  substituty,  což  limituje  ziskovost.  Důležité  je  (Sedláčková, 

Buchta,  2006)  pochopení  potřeb,  které  daný  obor  uspokojuje.  Jednou  ze 
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zákazníkových potřeb je společenský status, který otevírá možnosti pro vzdálené substituty, 

jako jsou auto, oblečení. Hrozba substitutů tak má široký záběr. Produkty konkurují i s jiným 

odvětvím.  Konkurenční  síla  je  determinována  cenou a  diferenciací.  Mají-li  výrobky málo 

blízkých  substitutů,  pak  mají  podniky příležitost  zvýšit  ceny a  tím i  zisk.  Pro  podnik  je 

ohrožením, pokud substituty nabízí větší hodnotu nebo konkurenční výrobky přinášejí větší 

zisky. 

Pro analýzu konkurence je možno také použít  Benchmarking, známou manažerskou 

techniku,  která  spočívá  (Lednický,  2006)  v  tvůrčím  napodobování  zkušeností 

a systematickém  srovnávání  poznatků  s  nejlepší  organizací  v oboru.  Jedná  se  o  relativně 

levnou metodu s širokým uplatněním. Identifikuje velikost rozdílu ve výkonnosti  podniků, 

motivuje a nutí  k neustálému zlepšení,  ukazuje klíčové  kompetence,  které  tvoří  vynikající 

výkonnost. 

Finanční a konkurenční úspěšnost v odvětví determinují (Sedláčková, Buchta, 2006) 

klíčové faktory úspěchu. Vyjadřují vztah mezi zdroji podniku a charakterem odvětví. Pro 

každý obor existují odlišné faktory, většinou bývají tři. Mohou jimi například být (Košťan, 

Šuleř, 2002) náklady, které musí zákazník zaplatit (cena, doprava), kvalita (image, technické 

parametry,  záruka),  doprovodné  služby  (servis,  poradenské  služby,  úroveň  lidí 

reprezentujících  společnost).  Konkurenční  pozici  podniku  pak  odhalí  změření  celkové 

konkurenceschopnosti  a  její  vzájemné  srovnání  s ostatními  podniky v odvětví.  Postup  pro 

výpočet je následující. Každému klíčovému faktoru úspěchu je (Lednický, 2006) přiřazena 

jeho váha podle vnímané závažnosti, přičemž součet všech vah se musí rovnat 1,00. Dále je 

ohodnoceno, jak si podnik a jeho rivalové vedou v každém faktoru za použití stupnice 1–5. 

Hodnoty z bodové stupnice každého faktoru jsou znásobeny jejich váhou. Následný součet 

odhalí postavení podniku a jeho rivalů v odvětví.

2.2.2 Interní analýza

Hlavní  myšlenkou  (Mallya,  2007)  je  uskutečnit  objektivní  zhodnocení  současného 

postavení firmy. Cílem interní analýzy je odhalit (Dedouchová, 2001) silné a slabé stránky 

podniku ve všech funKčních oblastech firmy. K tomu slouží následující analýzy.
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Analýza zdrojů

Výchozím  krokem  každé  strategické  interní  analýzy  je  (Lednický,  2006)  analýza 

zdrojů.  Podnikové zdroje jsou prostředky,  které tvoří  vstupy do výroby.  Zahrnují  hmotné, 

nehmotné a lidské zdroje. 

Hmotné zdroje jsou (Lednický, 2006) nejsnáze identifikovatelné, neboť má podnik 

dostatek informací o jejich stavu i struktuře. Dělí se na naturální a finanční. Do naturálních 

zdrojů patří stroje, pozemky, budovy, sklady, výrobky, a další, jejich základní charakteristiky 

jsou počet, rozloha, kapacita. Je nezbytné zjistit všechny okolnosti současného i budoucího 

využití (stáří, stav). U finančních zdrojů sledujeme jejich strukturu (vlastní, cizí, dlouhodobé, 

krátkodobé), vývoj (řízení pracovního kapitálu, úhrada závazků, vztahy s dlužníky) a toky.

Nehmotné  zdroje jsou  obtížněji  identifikovatelné  a  měřitelné.  Jsou  z  oblasti 

technologické  (licence,  patenty,  know-how,  obchodní  tajemství),  dále  zahrnují  pověst 

podniku,  image,  značku,  kontakty,  týmového  ducha,  manažerské  schopnosti,  podnikovou 

kulturu. Hodnota nehmotných zdrojů může dosahovat významného podílu na celkové hodnotě 

aktiv. Klíčovými ukazateli jsou jejich počet, význam a výnosy z nich plynoucí.

Lidské zdroje mohou být hmotné (počet zaměstnanců, jejich kvalifikační a věková 

struktura) i nehmotné (zkušenosti, zručnost, dovednost, rozumové a rozhodovací schopnosti). 

Analýza zdrojů naznačuje (Šuleř, 2003), jak by zdroje mohly být přeskupeny, aby se 

zlepšila  dosažitelnost  stanovených cílů.  Konkurenční  výhoda může  být  založena  na jejich 

využití.

Analýza vnitřních faktorů podniku

Pro identifikaci silných a slabých stránek podniku je (Mallya, 2007) nutné analyzovat 

jeho vnitřní faktory. 

Faktory technického rozvoje

Výzkum a vývoj v podniku přispívá k vytváření konkurenčních výhod. Kromě inovací 

a různých vylepšení současných výrobků a služeb přicházejí v úvahu také licence, projekty, 

spolupráce s dodavateli, univerzitami, apod. Hlavní úlohou je vyrábět výrobky, které stárnou 

pomalu a které jsou těžce napodobitelné.  Rozlišují se tři přístupy technologického rozvoje 

(Mallya, 2007): 

Ofenzivní inovátoři – mohou být malé a střední firmy, které právě vstoupily na trh. 

Inovátoři  musí  riskovat,  pokud  chtějí,  aby  se  jejich  myšlenky  úspěšně  prosadily 

v konkurenčním prostředí, zejména když není vhodná doba na dlouhodobý výzkum a vývoj. 

15



Inovace  je  pro  potřebu budoucí  generace.  A proto  inovátoři  musí  zjišťovat  směry  trendů 

v následujících dvou až pěti letech, a z těchto změn vycházet. Pokud strategická hodnota není 

dosažena, pak inovace ještě nesplnila svůj úkol. Je důležité vystihnout správný čas pro její 

uvedení  na  trh.  Její  podstata  spočívá  v tom,  aby  současná  technologie  byla  levná 

a jednoduchá. 

Defenzivní následníci – jsou velké firmy v oboru. Následníci mohou získat výhody 

nad inovátory, protože se rychle učí ze zkušeností a chyb inovátorů. 

Defenzivní imitátoři – bývají v sektorech s jednoduchou technologií,  která se mění 

pomalu. To znamená, že organizace dělá to, co už jiná organizace začala dělat, ale lépe. Tato 

strategie je mnohem méně riskantní, než být inovátorem, protože nějaký trh už existuje, firma 

nemusí  investovat  mnoho úsilí  a zdrojů jako inovátor.  Inovátorské organizace se většinou 

zabývají napřed technologií a produkty, teprve potom vstupem na trh, a tím dávají imitátorům 

možnost těžit z tržních příležitostí, které sami vytvořili. 

Marketingové a distribuční faktory

„Marketing bude klíčem k úspěchu. Chápu ho v jeho širším smyslu,  který zahrnuje 

vedle propagace organizací  a jejich služeb také orientaci  na uživatele,  vztahy s veřejností, 

spolupráci,  celkově  proaktivní  postoj,  jehož  výsledkem  bude  zcela  jasný  signál  nejširší 

veřejnosti. Toto je základní předpoklad našeho přežití v digitálním věku.“ (Vymětal a kol., 

2006, s. 127) 

Marketingové faktory vycházejí (Vymětal a kol., 2006) z formulace marketingového 

mixu 4P od Jerome McCarthyho, z šedesátých let. Jedná se o product (produkt), price (cena), 

place (místo, distribuce), promotion (propagace). Počátkem devadesátých let minulého století 

přiřadil  (Vymětal  a  kol.,  2006)  Robert  Lautenborn  ke  každému  ze  4P  ještě  C,  aby bylo 

zvýrazněno i  mínění uživatele:  customer value (hodnota z hlediska zákazníka),  cost to the 

customer (náklady pro zákazníka), convenience (pohodlí), communication (komunikace).

Produkt je zboží či služba vyrobená za účelem uspokojování potřeb zákazníka. Může 

být hmotný či nehmotný. Každý produkt má tři úrovně (Mallya, 2007):

 jádro produktu – primární hodnota, která je poskytována, 

 skutečný produkt – balení, vzhled, image, kvalita, značka, atd., 

 přidaná hodnota – další výhody, které jsou poskytovány, např. instalace, poprodejní 

servis, garance, reklamace, dodání, atd.
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Cena by měla (Mallya,  2007) být dlouhodobě orientovaná, přičemž jejím kritériem 

není  minimalizace  ale  optimální  volba  souhrnných  nákupních  podmínek,  která  zajistí 

maximální  přínos  pro  plnění  dlouhodobých  strategických  cílů  společnosti  při  přijatelném 

riziku. Významnou roli má charakter trhu, poptávky, konkurence, vnímání ceny a hodnoty 

spotřebitelem. Ceny mohou být nákladově orientované, zahrnují cenu produktu stanovenou 

výrobcem a marži, jež v sobě obsahuje veškeré režijní náklady (zdravotní a sociální pojištění, 

nájem, propagaci, poštovné a balné) a majitelův zisk. Pokud jsou při tvorbě ceny zohledněny 

i ceny  konkurence,  v tom  případě  lez  hovořit  o  cenách  orientovaných  na  konkurenci. 

Nejjednodušší  způsob  jejich  zjištění  je  prostřednictvím  internetu.  Cena  orientovaná  na 

zákazníka by měla zohlednit jeho přání, avšak podnikatel by se měl zaměřit na jiné způsoby,  

jak si získat jeho přízeň. Mělo by se jednat o celkové budování vztahu zákazník – prodejce, 

poskytováním nejrůznějších doprovodných služeb. Cenová politika může být proaktviní nebo 

reagovat na změny v podnikatelském prostředí (Mallya, 2007).

Distribuce zahrnuje  umístění  produktu,  infrastrukturu,  distributory,  velkoobchody, 

maloobchody, webové stránky, e-mail, faxy, teleshopping. Hlavní cíl distribuční strategie je 

zpřístupnění  produktu  cílové  skupině.  Čím větší  je  počet  distribučních  kanálů,  tím  získá 

podnik větší podíl na trhu, stejně tak roste i riziko konfliktu zájmu a obtížnost kontroly trhu 

(Kotler, 2005). 

Propagace upoutává pozornost, informuje, přesvědčuje zákazníka o nákupu. Tvoří ji: 

osobní prodej, podpora prodeje, reklama, PR, sponzoring, přímý marketing a reference. 

Marketingovému  mixu  musí  vždy  předcházet  segmentace  trhu,  určení  cílových 

skupin  a  stanovení  pozice  výrobku  na  trhu.  Segmenty  je  možné  (Kotler,  2003)  vymezit 

demograficky,  podle potřeb, podle chování. Při výběru svého cílového trhu lze uplatnit tři 

základní strategie (Kotler, 2005):

Nediferencovaný marketingový přístup – nerozlišuje tržní segmenty. Tento způsob 

bývá nazýván tržní agregací.

Diferencovaný marketingový přístup – identifikuje určitý počet tržních segmentů 

a u každého z nich uplatňuje specifický marketingový přístup.

Koncentrovaný marketingový přístup – podnik rozlišuje mezi tržními segmenty, ale 

svůj marketingový mix zaměřuje především na jeden specifický segment. 

Hlavním cílem marketingu je získat loajalitu zákazníka, pokud o něj podnik pečuje, 

zákazník je spokojený a stává se věrným. Je vždy levnější udržet si stálého zákazníka, než 

získávat  nového.  Ideálního  stavu  je  dosaženo  (Mallya,  2007),  když  se  stane  aktivním 

spolupracovníkem organizace, přináší podněty ke zlepšení výrobků atd.
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Výrobní faktory a řízení výroby

Předmětem  analýzy  v této  oblasti  jsou:  nákupy  podniku,  struktura  výrobků 

a dodavatelů,  podmínky  nákupu,  velikost  kapacity  k uspokojování  tržní  poptávky,  úroveň 

nákladů výroby ve srovnání s konkurencí, hospodárnost a účinnost řízení zásob.

Faktory pracovních zdrojů

Management  zjišťuje,  zda  má  organizace  loajální,  vyškolené,  motivované, 

informované zaměstnance s potřebnými znalostmi a na správném místě. Poskytnutí dobrých 

pracovních  podmínek  zvyšuje  výkonnost  zaměstnanců  a  vede  k jejich  identifikaci 

s organizací, což je základem úspěšného podniku.

Faktory finanční a rozpočtové

Finanční  pozice  firmy  je  (Mallya,  2007)  nejdůležitějším  ukazatelem  jejího 

konkurenčního postavení. Při zkoumání finanční stránky podniku jsou využity (Dedouchová, 

2001)  výkaz  cash-flow a  dále  ukazatelé  zadluženosti  a  likvidity.  Pozitivní  cash-flow 

umožňuje podniku financovat nové investice bez půjček u bank nebo investorů, což je silnou 

stránkou  organizace.  Zadluženost souvisí  s množstvím  cizího  kapitálu,  který  organizace 

využívá.  Likvidita vyjadřuje  schopnost  podniku  dostát  svým  závazkům.  Výpočty  obou 

poměrových ukazatelů jsou obsaženy v příloze č. 1. Jejich identifikací podnik definuje svůj 

současný stav.

2.2.3 SWOT analýza

Jedná  se  o  souhrnnou  analýzu,  která  prozkoumává  (Dedouchová,  2001)  vzájemné 

vztahy výsledků externí a interní analýzy. Odhaluje příležitosti a ohrožení v okolí podniku 

a nachází  jeho  silné  a  slabé  stránky.  Analýza  vychází  z předpokladu  (Šuleř,  2003),  že 

organizace  dosáhne  strategického  úspěchu  maximalizací  předností  a  příležitostí 

a minimalizací nedostatků a hrozeb. 

Silné  stránky jsou  pozitivní  vnitřní  podmínky,  které  umožňují  získat  podniku 

konkurenční výhodu. Jedná se o přístup ke kvalitnějším zdrojům, financím, dobrá pověst, 

vlastní originální technologie, schopný management, úspory z rozsahu a rozsáhlé distribuční 

kanály.
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Slabé stránky jsou negativní vnitřní podmínky, které mohou vést k nižší výkonnosti 

podniku.  Patří  sem chybějící  strategie,  nevyužité  kapacity,  absence  schopností  manažerů, 

zastaralé stroje, vysoké úvěry, náklady, nízká image výrobku, slabá pozice na trhu.

Příležitosti jsou současné nebo budoucí příznivé podmínky v prostředí. Zahrnují vstup 

na nové trhy či  obsazení  nových tržních  segmentů,  rozšíření  nabídky žádaných produktů, 

inovace,  diverzifikaci  nebo  vertikální  integraci  firmy,  překonání  bariér  při  vstupu  na 

atraktivní trh.

Hrozby jsou současné nebo budoucí podmínky, nepříznivé pro výstup organizace. Jde 

o  vstup  silného  konkurenta  na  trh,  rostoucí  prodej  substitutů,  rostoucí  síla  odběratelů 

a dodavatelů,  měnící  se  preference  zákazníků,  pomalá  přizpůsobivost  firmy,  negativní 

demografické a legislativní změny.

Obr. 2.2 SWOT analýza

SWOT-
analýza

Interní analýza
S: Silné stránky W: Slabé stránky

E
x
t
e
r
n
í

a
n
a
l
ý
z
a

O: 
Příležitosti

S-O Strategie: Maxi - Maxi
Využití silné stránky ve prospěch 
příležitosti.

W-O Strategie: Mini - Maxi 
Překonání slabé stránky 
využitím příležitosti.

T: Hrozby
S-T Strategie: Maxi - Mini
Využití silné stránky k odvrácení 
ohrožení.

W-T Strategie: Mini - Mini
Minimalizace slabé stránky a 
vyhnutí se ohrožení.

Zdroj: ŠULÁK, Milan a Emil VACÍK. Strategické řízení v podnicích a projektech. Praha: Vysoká škola 
finanční a správní – edice Eupress, 2005. ISBN 80-86754-35-9. s. 46

Kombinace  těchto  čtyř  prvků  v  tabulce,  jak  ukazuje  obr.  2.2,  a  vyjádření  jejich 

vzájemné závislosti prostřednictvím znamének +, -, 0 umožňují určit vhodnou strategii, která 

řeší vzniklou situaci v podniku (Šulák, Vacík, 2005):

Strategie Maxi – Maxi je ofenzivní přístup, kdy firmě rostou tržby, využívá levnější 

cizí kapitál, proniká na nové trhy a likviduje konkurenci. 
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Strategie  Mini  – Maxi je  zaměřená  na rozvoj,  kde využití  příležitostí  často brání 

vlastní slabé stránky. Pro jejich eliminaci se často používá strategie Joint Venture (společný 

podnik).  Firma  se  zaměřuje  na  outsourcing,  uvažuje  o  přijmutí  krátkodobého  úvěru  na 

realizaci investice. Rovněž usiluje o zvýšení objemu tržeb na nových tržních segmentech.

Strategie  Maxi  –  Mini může  být  podobně  agresivní  jako strategie  Maxi  –  Maxi, 

pokud je  dobře postavena strategie  a  firma připravena na hrozby.  Podnik se zaměřuje  na 

snižování provozních nákladů, zvýšení výkonnosti motivačními opatřeními.   

Strategie Mini – Mini je defenzivní strategie. Firma snižuje objem výroby, přijímá 

krizové řízení, hledá strategického partnera. Nejistá situace vede často k likvidaci.

Strategie by měla (Dedouchová, 2001) reagovat citlivě na závěry strategické analýzy 

a v maximální míře využít silných stránek k získání příležitostí v okolí podniku. 

2.3 Formulace strategie

Strategická  analýza  vyúsťuje  (Dedouchová,  2001)  v syntézu  a  závěry,  které  jsou 

východiskem  pro  formulaci  strategie.  Při  formulaci  je  vybrána  (Mallya,  2007)  optimální 

varianta  strategie,  je  utvářena  vize,  jsou  stanoveny  podnikatelské  aktivity,  je  rozhodnuto 

o způsobu  alokace  zdrojů,  apod.  Podniky  mohou  realizovat  širokou  škálu  specifických 

strategií. Následující podkapitoly uvádějí některé z nich. 

2.3.1 Obecné strategické alternativy

Základní  způsoby,  jimiž  lze  nahlížet  na  strategii  organizace  jsou  (Šuleř,  2003): 

stabilizace, expanze, omezení, kombinace předcházejících. 

Strategii  stabilizace využívají  firmy  zaměřující  se  na  zlepšování  svých  výkonů, 

pokračující se stejnými výrobky a službami, na stejných trzích. Tuto strategii volí firmy, které 

se  nacházejí  ve  stabilním  prostředí,  vede  se  jim  dobře  nebo  se  obtížně  odhodlávají  ke 

změnám. 

Expanze znamená,  rozšíření  podnikatelské  činnosti  na  dalších  trzích  či  o  další 

výrobek, službu. Tato alternativa je vhodná v nestabilním prostředí. Je motivací manažerů ve 

snaze získat větší uznání a finanční ocenění. Je důsledkem požadavků manažerů a akcionářů, 

kteří chtějí vyšší výnosy. 
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Strategie omezení znamená redukci výrobků, služeb, trhu a je volena v případě, že si 

společnost nevede dobře, nedaří  se jí dosáhnout stanovených cílů, existují závažné hrozby 

v okolí, příležitosti se nacházejí jinde, než kde podnik v současnosti působí.   

2.3.2 Strategie podle Portera

Základní  konkurenční  strategie  jsou  (Dedouchová,  2001)  tři  konkurenční  strategie 

M. Portera. Dělí se na strategii vedoucího postavení nízkých nákladů, diferenciační strategii 

a cílenou  strategii.  Cílená  má  dvě  varianty,  buď je  zaměřená  na  nízké  náklady,  nebo  na 

diferenciaci.

Konkurenční výhoda strategie vedoucího postavení nízkých nákladů spočívá v tom, 

že  kumulativní  náklady  všech  aktivit  podniku  jsou  nižší,  než  kumulativní  náklady 

konkurence. Jedná se o konkurenční boj, kdy se podniky snaží nabízet produkty za co nejnižší 

cenu. Podnik má specifické přednosti v materiálovém hospodářství a efektivně řídí činnosti ve 

všech  funkčních  oblastech,  díky  tomu  vyrábí  s nízkými  náklady.  Nevýhodou  je  snadné 

napodobení konkurenty, nákupem stejné technologie, stejného zařízení.  

Strategie diferenciace je založena na nabízení vysoce hodnotného, diferencovaného 

výrobku nebo na vytváření něčeho výjimečného z pohledu zákazníka. Úspěšná diferenciace 

umožňuje podniku prodávat za vyšší  cenu, získat vyšší  úroveň loajality zákazníků. Hlavní 

úkol podniku je přesvědčit zákazníka o výjimečnosti svých výrobků. Opět zde hrozí riziko 

napodobení ze strany konkurence. 

Při cílené  strategii je  vybrána  určitá  skupina zákazníků nebo určitý  segment  trhu. 

Uvnitř  zvoleného  segmentu  může  firma  konkurovat  na  základě  nízkých  nákladů  nebo 

diferenciace.  Vybranému  úzkému  segmentu  je  přidělena  strategie.  Pokud  podnik  sleduje 

diferenciační strategii, potom může dosáhnout úspěšnosti, jestliže lépe pozná své zákazníky. 

Podnik by si měl bránit (Porter, 1994) svou pozici na trhu, vytvořit bariéry proti imitaci ze 

strany  ostatních  konkurentů,  neobávat  se  budoucího  rozšíření  trhu  (taktiky  konkurentů). 

Nedostatkem této strategie může být sledování pouze jednoho segmentu,  zvolení špatného 

segmentu, nereagování na změny okolí – prostředí segmentu musí být stále sledováno.

2.3.3 Strategické hodiny

Autoři G. Johnson a K. Scholes se zabývají (Dedouchová, 2001) konkurenční strategií 

založenou na trhu a charakterizují  techniku „Strategické hodiny“,  viz obr. 2.3. Strategické 
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hodiny v sobě zahrnují Porterovy myšlenky. Při volbě konkrétní strategie je rozhodující vztah 

mezi cenou produktu a hodnotou vnímanou zákazníkem. 

Obr. 2.3 Strategické hodiny

Zdroj: DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Plzeň: C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-603-4. str. 60

Cenová strategie  je  sice  nepopulární,  ale  levná,  takže  ji  některé  podniky úspěšně 

využívají.  Snižuje cenu spolu s vnímanou hodnotou, a proto se zaměřuje na cenově citlivý 

segment trhu, který akceptuje nízkou kvalitu produktu, jelikož má malé příjmy. 

Hybridní  strategie spočívá  ve zvyšování  vnímané  hodnoty,  zatímco  klesá  cena. 

Podstata  této  strategie  spočívá  ve  schopnosti  porozumět  zákazníkům  a  uspokojit  jejich 

potřeby. Je nutné mít přitom nízké náklady, které nenapodobí konkurence.

Diferenciační strategie nabízí  vyšší  vnímanou hodnotu zákazníkem za vyšší  cenu. 

Lze toho dosáhnout jedinečným produktem či lepším marketingem. Tato strategie obvykle 

staví na pověsti značky. 

Cílená diferenciace znamená, že podnik konkuruje na vybraném segmentu trhu tak, 

že  nabízí  vyšší  vnímanou  hodnotu  za  vyšší  cenu.  Snaží  se  přilákat  odlišnou  skupinu 

zákazníků. 
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Neúspěšné  strategie vedou  k zániku.  Jde  o  zvyšování  ceny  bez  zvýšení  hodnoty 

vnímané  zákazníkem.  Tato  strategie  je  výhodná  pouze  u  monopolu.  Pokud  by  podnik 

(Dedouchová,  2001)  nebyl  chráněn  legislativou  nebo  vysokými  vstupními  bariérami, 

konkurence by rychle vstoupila na trh. Další možnosti této strategie jsou snižování vnímané 

hodnoty  a  zvyšování  ceny  a  snižování  hodnoty  při  udržení  stejné  ceny,  což  obojí  vede 

k rychlé ztrátě trhu. 

2.4 Hodnocení a výběr strategie

Před  vlastní  implementací  strategie  je  důležité  (Dedouchová,  2001)  objektivně 

zhodnotit  všechny  varianty  strategie  a  vybrat  takovou,  která  nejlépe  umožní  dosáhnout 

stanovených  cílů.  Ideální  varianta  by  měla  splnit  tři  základní  předpoklady  (Dedouchová, 

2001): 

Vhodnost znamená, jak navrhovaná strategie odpovídá situaci identifikované pomocí 

strategické analýzy.  Je nutné si ujasnit, zda strategie plně využívá silných stránek podniku 

a příležitostí  v konkurenčním prostředí  a  do  jaké  míry  je  schopna  odstranit  slabé  stránky 

a překonat ohrožení přicházející z vnějšího prostředí. 

Přijatelnost posuzuje návratnost vložených prostředků do realizace vhodné varianty 

ve vztahu k riziku, se kterým je každá varianta spjata. Zároveň závisí na očekávání zájmových 

skupin.  Uvnitř  podniku  je  tvoří  zaměstnanci,  kteří  očekávají  stabilitu  pracovního  místa 

a pracovní  růst,  manažeři  a  vlastníci,  kteří  očekávají  ziskovost.  Vně  podniku  to  jsou 

zákazníci,  kteří  očekávají  kvalitu,  nízkou cenu,  obce a  úřady,  které  očekávají  dodržování 

legislativy,  pracovní  příležitosti,  dodavatelé,  kteří  očekávají  stálý  odběr  a  včasné  platby. 

Záleží  na  velikosti  síly,  jakou  tyto  skupiny  disponují,  aby  mohly  ovlivnit  navrhovanou 

strategii. 

Proveditelnost strategie říká, zda může být daná strategie úspěšně implementována. 

Varianty strategie musí být posuzovány z hlediska dosažitelnosti zdrojů a schopností podniku. 

Pro výběr vhodné varianty strategie je možno využít  metodu scénářů. Jde o (Šuleř, 

2003) intuitivní proces, který začíná analýzou stávající situace, aby byly identifikovány hlavní 

příčiny změn a potencionálních událostí. Poté pokračuje dotazováním účastníků na to, co si 

myslí o budoucnosti, a diskusí o minulých zkušenostech. Poté následuje sestavení logického 
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popisu  toho,  co  by  se  mělo  odehrát  v budoucnosti,  manažerem,  přičemž  jsou  podrobně 

zkoumány detaily všech alternativních  událostí.  Názory jsou konfrontovány s informacemi 

získanými ze sekundárního průzkumu, například o sociálních trendech, chování zákazníků, 

což vede k dalšímu vyvíjení původních myšlenek. Nakonec je identifikován možný budoucí 

stav. Postup vytváření efektivních předpokladů při strategickém plánování (Šuleř, 2003):

 určení faktorů, které budou mít největší vliv na organizaci,

 předpoklad různých alternativ budoucího vývoje těchto faktorů, 

 ověření akceptovatelnosti vytvořených prognóz těmi, kterých se budou přímo dotýkat, 

 přijmutí plánovacích předpokladů na všech úrovních řízení. 

Úspěch  v podnikání  záleží  na  tom,  zda  management  dokáže  předvídat  budoucnost 

dříve, než to udělá konkurence. Význam metody (Mallya, 2007) spočívá v členění současného 

myšlení,  člověk  je  nucen  vzít  v úvahu  optimistické  i  pesimistické  varianty  budoucnosti. 

Scénář  je  způsob,  jak  pracovat  s  různými  variantami  s minimálním  rizikem.  Umožňuje 

organizaci vytvořit široký, realistický základ pro rozhodování. 

Existují tři formy strategického modelování při rozhodování pomocí metody scénářů 

(Mallya, 2007):

Analýza  trendu  a  dopadu  – tato  analýza  se  zabývá  dopady  trendů  na  trh  nebo 

populaci v daném časovém horizontu. Snaží se najít neočekávané stavy, které by mohly mít 

vliv na trendy. 

Rozbor  interaktivních  dopadů –  používá  se  pro  analýzu  vzájemného  působení 

vnitřních vnějších faktorů organizace tak, aby vznikly synergické efekty. Metoda je úspěšná 

při identifikaci hlavního faktoru ovlivňujícího současný stav.

Scénář  rozhodnutí  – podstatou  je  najít  způsoby,  jak  změnit  myšlení,  aby vedení 

mohlo  předvídat  budoucnost  a  připravit  se  na  ni.  Snahou  je  vytvoření  souvislých  zpráv 

o budoucnosti,  na kterých může vedení testovat,  zda obchodní plány nebo projekty budou 

úspěšné či nikoliv. 

Výběr  optimální  strategie  může  být  prováděn,  jak  naznačuje  předchozí  metoda, 

intuitivně  nebo  lze  postupovat  objektivními  metodami.  Jednou  z nich  je  metoda 

využívající výsledků SWOT analýzy.  Její postup je popsán v následujících krocích (Šulák, 

Vacík, 2005):

1. Je zpracována tabulka externích a interních faktorů. Doporučuje se použít minimální 

počet deset.
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2. Následuje ohodnocení jednotlivých faktorů (H) podle stupně vlivu faktoru na přijatou 

vizi body 1–4 (nejnižší – nejvyšší).

3. Pro každou posuzovanou strategii je stanoven koeficient vlivu (KV) každého faktoru 

na výběr konečné strategie podle škály 0–4 (bez vlivu – vysoký vliv).

4. Násobením (H) a (KV) je vypočten celkový vliv (CV) jednotlivých faktorů na výběr 

strategie trhu 

5. Sečtením (CV) jednotlivých faktorů pro každou strategii je získána výsledná strategie, 

která má největší hodnoty. 

Rozhodnutí  o  výběru  varianty  strategie  je  zásadní  a  závisí  na  něm  budoucnost 

podniku,  vychází  z cílů  podniku.  Dělá  jej  manažer  s  využitím  analytických  metod 

a subjektivního pohledu.  
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3 PREZENTACE PODNIKU

Vybraným podnikem pro  diplomovou  práci  je  prodejna  Rejoice  Shop ve  Vsetíně, 

zabývající se prodejem outdoorového oblečení, turistické obuvi, sportovní výstroje a dalších 

speciálních doplňků. Majitel obchodu, třiceti sedmiletý Jaroslav Fuchs, podniká na základě 

živnostenského oprávnění v obchodní činnosti od roku 2010. Není plátcem DPH.

Jeho ambicí bylo vytvořit speciální turistický obchod pro obyvatele města, kteří by se 

stali stálými zákazníky. Po několikaletém cestování na kole po Evropě, Austrálii a Asii, se 

vrátil  s  vizí  mít  ve  svém  rodišti  adekvátně  vybavenou  prodejnu  s outdoorovým  zbožím, 

protože v městě existuje pouze omezená nabídka tohoto sortimentu a nenachází se zde takový 

obchod, kde by byl zákazník zkušeně a odborně oblečen a vybaven na turistiku a bylo mu 

nabídnuto kvalitní zboží, které si on sám během svých cest vyzkoušel. 

3.1 Historie podniku (2010, 2011)

V říjnu roku 2010 převzal majitel bývalou prodejnu se sportovním zbožím v okrajové 

části  Vsetína.  Z vlastního  kapitálu  vybavil  prodejnu  a  začal  podnikat.  Otevření  obchodu 

předcházelo sepsání komisionářské smlouvy s firmou Rejoice. Na jejím základě se podnik stal 

jednou z prodejen sítě této značky.

Síť  prodejen  Rejoice  vznikla  jako  součást  konceptu  nové  unikátní  řady  výrobků 

Rejoice Black. Podstata konceptu kolekce spočívá ve vysoké úrovni prodeje těchto produktů, 

která je zajištěna reprezentativním umístěním zboží v prodejnách Rejoice.

Finanční situaci podniku v roce 2010 zobrazují tabulky 3.1 a 3.2. 

Tabulka 3.1. Rozvaha 31.12.2010

Rozvaha 31.12.2010
Zásoby                                         330 000 Kč Vlastní jmění                               350 000 Kč
Peněžní prostředky                        60 744 Kč Ztráta                                            -54 756 Kč

Závazky                                         95 500 Kč
Aktiva celkem                             390 744 Kč Pasiva celkem                              390 744 Kč
Zdroj: autor, dle interních dat podniku
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Tabulka 3.2 Přehled peněžních toků za rok 2010

Přehled peněžních toků (říjen–prosinec 2010)
Tržby 166 244 Kč
- osobní náklady (pojistné)   10 500 Kč
- provozní náklady (nájem)   30 000 Kč
- ostatní provozní náklady (vybavení, ostatní)   45 000 Kč
- přírůstek zásob   20 000 Kč
ZS Peněžních prostředků   60 744 Kč
Zdroj: autor, dle interních dat podniku

Majitel  vložil  značnou  část  vlastních  úspor  na začátku  podnikání  na  nákup  zboží 

(Kč 310.000,--)  a vybavení  interiéru prodejny (Kč 40.000,--).  Do konce roku ještě  nebyla 

prodejna  příliš  navštěvovaná,  čemuž  nasvědčují  nízké  tržby  (tab.  3.2).  Jak  majitel 

předpokládal, v tomto roce vykazoval obchod ztrátu (tab. 3.1). 

Podobným  způsobem  hospodařil  podnik  do  dubna  2011,  kdy  se  majitel  rozhodl 

přestěhovat  prodejnu,  z důvodu  vysokého  nájmu,  který  ročně  činil  devadesát  tisíc  korun, 

a přetrvávajících nízkých tržeb, které dle majitele způsobovala nevýhodná lokalita. A tak od 

dubna 2011 funguje obchod na novém místě, v centru Vsetína, v prvním patře obchodního 

střediska Lego, s podstatně nižším ročním nájemným, viz tabulka 3.3. Majitel nechal udělat 

reklamní letáky, od kterých očekával zvýšení poptávky po svém zboží. 

Měsíční  tržby  se  nadále  vyvíjely  střídavě,  viz  tabulka  4.1,  v závislosti  na  ročním 

období.  V září  a  říjnu  majitel  zaznamenal  velice  nízký  prodej,  a  tak  se  rozhodl  udělat 

v listopadu rozsáhlou reklamní kampaň,  do které investoval  část  výdělku, viz tabulka 3.3. 

Kampaň  byla  úspěšná,  prostřednictvím  ní  přiteklo  do  firmy  značné  množství  peněžních 

prostředků,  které  má  majitel  k dispozoci  pro  letošní  rok,  viz  tabulka  3.4.  Z rozvahy 

 01.01.2012, vyplývá, že majitel má značné množství zásob. Tento ukazatel je slabou stránkou 

podniku, je blíže okomentován v podkapitole 4.3. 
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Tabulka 3.3 Přehled peněžních toků za rok 2011

Přehled peněžních toků za rok 2011
Tržby 548 876 Kč
- osobní náklady (pojistné, osobní spotřeba) 162 000 Kč
- nájem   79 500 Kč
- ostatní náklady (reklama)   15 000 Kč
- přírůstek zásob 149 213 Kč
ZS Peněžních prostředků 143 163 Kč
Zdroj: autor, dle interních dat podniku

Tabulka 3.4 Rozvaha 01.01.2012

Rozvaha 01.01.2012
Zásoby                                         479 213 Kč Vlastní jmění                              230 000 Kč
Peněžní prostředky                      203 907 Kč Ztráta                                           -83 380 Kč

Závazky                                      536 500 Kč
Aktiva celkem                              683 120 Kč Pasiva celkem                             683 120 Kč
Zdroj: autor, dle interních dat podniku

3.2 Současnost podniku (2012)

Na čtyřiceti dvou metrech čtverečních se momentálně nachází letní kolekce ženského, 

mužského  i  dětského  oblečení.  Jedná  se  o  veškerý  sortiment  od  termoprádla  přes  trika, 

mikiny,  kalhoty,  až  po  bundy,  čepice,  šátky.  Součástí  nabídky  jsou  dále:  treková  obuv, 

turistické hole,  karimatky,  spacáky,  stany a drobné turistické potřeby,  jako jsou termosky, 

kapesní svítilny.  Ve větším množství podnik prodává batohy,  ledvinky a speciální kapesní 

nože značky Victorinox.

Čtyřicet procent nabízeného zboží je majetkem vlastníka. Zbylých šedesát je zajištěno 

komisionářskými smlouvami,  které jsou uzavírány s jednotlivými výrobci. Padesát procent 

z nich tvoří značka Rejoice Black, zbytek jsou další firmy, jako např. Pincode, Prima outdoor, 

Gabel, Dody. Prodejna Rejoice Shop nabízí kvalitní české i světové značky, které podniku 

dodávají určitou prestiž a tomu odpovídají i vyšší ceny.

Majitel obchodu vykonává veškeré činnosti spojené s provozem. Vyhledává vhodné 

zboží,  o  kterém  předpokládá,  že  o  něj  budou  mít  zákazníci  zájem.  Oslovuje  konkrétní 
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dodavatele,  s nimiž  uzavírá  kontrakty  a  objednává  od  nich.  Podmínky  nákupu  vyplývají 

z komisionářských  smluv,  které  má  podnik  uzavřeny s osmi  dodavateli.  Prodané zboží  se 

u nich  fakturuje  měsíčně.  Po příchodu  dodávek  oceňuje  a vystavuje  nové zboží.  Vlastník 

rovněž prodává v obchodě,  od devíti  do sedmnácti  hodin  ve všední  dny,  o  víkendu bývá 

zavřeno. 

Majitel také zajišťuje propagaci. Po určitou dobu se vyskytovala v místních inzertních 

novinách Anna reklamní upoutávka na Rejoiceshop. Byly vytištěny čtyři tisíce letáků, které 

byly dány na Poštu a do místního Informačního centra. V přízemí obchodního střediska je 

každodenně umístěna reklamní tabule A. Firma má krátce zřízeny webové stránky nacundr.cz, 

na kterých však dosud není kompletní katalog nabízeného zboží, e-shop je také ve fázi tvorby.
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4 NÁVRH STRATEGIE FIRMY, NÁMĚTY A DOPORUČENÍ

Konečné formulaci vhodné strategie předchází podrobná analýza podniku, a proto se 

bude  nutné  věnovat  nejprve  jí.  Po  úvodní  analýze  makrookolí  organizace,  z hlediska 

jednotlivých segmentů, bude blíže definováno outdoorové odvětví a jeho vlivy na vybraný 

podnik.  Poté  následuje  rozsáhlá  interní  analýza  organizace.  Zjištěné  poznatky  zobrazuje 

souhrnně SWOT analýza.

4.1 Analýza makrookolí podniku

Ekonomický segment 

Od poloviny 90. let se hospodářsky stabilní pozice východní Moravy začala hroutit 

v důsledku  privatizace  a  restrukturalizace  průmyslu.  Negativní  roli  sehrála  také  špatná 

dopravní obslužnost území, odtržením od Slovenska, s nímž do té doby fungovaly významné 

obchodní  vztahy,  a  rovněž  rozpad  většiny  zavedených  vědecko-výzkumných  pracovišť 

(Informační portál Zlínského kraje, [online]). Důsledkem přetrvávajících strukturálních potíží 

jsou  neustálé  rozpočtové  schodky  a  současná  podprůměrná  tvorba  hrubého  domácího 

produktu,  i  ve  vrcholné  fázi  hospodářského  cyklu,  třebaže  je  region  nadále  vnímán  jako 

bohatá a dynamická oblast v rámci České republiky. 

Makroekonomický  trend  globalizace  sice  na  jedné  straně  umožňuje  intenzivnější 

propojení s okolním světem, avšak nárůst konkurence ze zahraničí  je značným ohrožením 

domácích podniků na straně druhé. 

Negativní  důsledky  globální  konkurence  jsou  ještě  umocňovány  současnou  recesí 

ekonomiky, která se ve Zlínském kraji, stejně jako v jiných regionech, projevila v roce 2009 

(ČSÚ,  [online])  snížením  maloobchodních  tržeb,  produkce  průmyslu  a  tudíž  celkovým 

poklesem HDP na -4 %. V roce 2010 se růst HDP země výrazně zlepšil  na 2,3 %, avšak 

v roce 2011 opět zaznamenal mírnější růst, jen 1,7 %. Z prognózy ČNB a Eurostatu vyplývá 

pro rok 2012 nejistý  vývoj  HDP v ČR. V roce 2013 zaznamená ekonomika opět  rostoucí 

tendenci (ČNB, [online]), což svědčí o tom, že se ekonomice jako celku bude hospodářsky 

dařit, ovšem nezaručuje to úspěch živnostníkům.  

Aby český  rozpočet  neupadl  do  hlubších  deficitů,  byly  provedeny rozsáhlé  vládní 

škrty, které jsou charakteristické pro rok 2011 a pokračují i letos. Ukázkou toho je zvýšené 
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DPH potravin z deseti  na 14 % od ledna 2012. Postupný růst spotřebitelských cen již od 

konce  roku  2011  a  přeceňování  potravin  v lednu  2012  způsobily  meziroční  růst  inflace 

o 1,9 %, míra inflace v březnu zaznamenala 3,8 % (ČSÚ, [online]). 

Toto zvýšení cen se tak nepřímo odrazilo ve všech cenách vstupů a spotřebitelům již 

zbývá nižší disponibilní důchod na nákup dalších spotřebních produktů. 

Od příštího roku by se měly 14% a 20% sazby sjednotit na 17,5 % (Idnes.cz, [online]), 

což by nemuselo znamenat zhoršení situace podnikatelů, kterým by takto snížená daň z jejich 

spotřebního zboží  při  současném nepřeceňování  umožnila  dosažení  vyšších  zisků.  Dalším 

návrhem ministra financí však je možná jednotná 20% daň, což by znamenalo další ohrožení 

pro podnikatele. 

Přesto  vykazuje  český  trh  v současnosti  stále  se  zvyšující  počet  výrobců,  značek 

a prodejen v oblasti outdooru.

Geografický segment 

Vsetín  se  nachází  na  úpatí  Beskyd  a  Javorníků  v údolí  Vsetínské  Bečvy. Patří 

k nejhornatějším a nejlesnatějším okresům v ČR. Chráněná krajinná oblast  Beskydy,  která 

v okrese Vsetín zaujímá rozlohu více než pět set padesát pět kilometrů čtverečních,  nabízí 

možnost  aktivního  sportovního  vyžití  pro  návštěvníky  i  místní  obyvatele  (MÚ  Vsetín, 

[online]). 

Mezi  nejoblíbenější  formu  patří  pěší  turistika,  kterou  pěstují  všechny  generace. 

K tomu přispívají četné naučné stezky v okolí i komunikační dostupnost. Město je výchozím 

bodem husté sítě turisticky značených tras. Další formou velmi oblíbené turistiky ve Vsetíně 

je cykloturistika,  která se zde ujala i přes poměrně náročný a kopcovitý terén.  Je zde pět 

značených okruhů pro horská kola a cyklostezka Bečva, která vede ze Vsetína do Velkých 

Karlovic a nabízí vyjížďky i pro rodiče s dětmi (MÚ Vsetín, [online]). Část cyklostezky lze 

také využít pro in-line bruslení. 

Na území okresu se nachází i několik horolezeckých terénů, např. Půlčínské skály. 

K letnímu  kempování  slouží  okolí  vodních  nádrží.  Ideální  podmínky  pro  lyžování 

a snowbording  nabízí  nedaleké  Pustevny,  Vsetínské  vrchy,  zejména  místní  sjezdovka  na 

Horní  Jasénce.  V zimě  je  možno  využít  trasy  pro  běžecké  lyžování,  které  za  dobrých 

podmínek prochází i městem. 

Široká škála možností sportovního vyžití místních obyvatel poskytuje příležitost pro 

prodejnu s outdoorovým zbožím. 
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I když se to zdá absurdní, i vzrůstající nestabilita počasí patří k nejnovějším trendům 

(Šmída, 2003) a firmy musí toto brát v úvahu. Stále agresivnější počasí, dlouhé zimy a velmi 

nízké teploty zvyšují poptávku po zimním oblečení, rukavicích, čepicích. Letošní rok toho byl 

ukázkou.

Demografický segment 

Město Vsetín čítá (ČSÚ, [online]) dvacet osm tisíc obyvatel, ti tvoří asi dvanáct tisíc 

domácností. Produktivního věku (15-64 let) dosahuje přibližně dvacet tisíc obyvatel. I přes 

jedenáct  a  půl procentní  nezaměstnanost  okresu je zde dostatek  občanů se stálými příjmy 

a koníčky.  K pravidelné sportovní činnosti se hlásí téměř polovina dospělého obyvatelstva, 

což dává příležitost Rejoice Shopu získat stálou klientelu. 

Vsetín má již dlouholetou sportovní tradici. Řadí se k městům, kterým patří přídomek 

„MĚSTO SPORTU“, aktuálně zde probíhá  Koncepce rozvoje sportu ve Vsetíně. Rovněž je 

součástí  národní sítě zdravých měst a patří k nejaktivnějším. Budují se nová moderní dětská 

hřiště, udržují cyklostezky, přímo ve městě začínají zajímavé turistické trasy i naučné stezky. 

Mezi  nejprestižnější  pořádané  sportovní  akce  roku  patří  „Mezinárodní  týden  turistiky  na 

Valašsku“, který probíhá v červenci, a „Dny horské cyklistiky na Valašsku“ (Mestovsetin.cz, 

[online]). Tyto aspekty jsou velkou příležitostí pro outdoorovou prodejnu. 

I když statistiky naznačují určitý odliv obyvatelstva z venkova do města, kvalita života 

v  něm  i  nadále  zůstává  poměrně  vysoká.  V přidružených  venkovských  oblastech  lidé 

s relativně nízkými příjmy dosahují stabilní životní úrovně (Mestovsetin.cz, [online]). I tento 

zákaznický segment by se mohl stát příležitostí pro prodejnu Rejoice. 

S  průměrným  věkem  čtyřicet  let  převyšuje  počet  mladých  lidí  ve  Vsetíně  počet 

důchodců,  což  městu  poskytuje  dostatek  pracovních  sil  pro  rozvoj  v  nejbližších  letech. 

Demografický jev vyspělých zemí – stárnoucí obyvatelstvo však bude České republice nadále 

přinášet, při neměnné míře zaměstnanosti 15-64letých, významný růst celkového počtu osob 

v důchodu,  což  se  promítne  v kupní  síle  obyvatelstva,  jelikož  průměrný  starobní  důchod 

Vsetínského okresu se pohybuje okolo devíti tisíc sedm set korun (ČSÚ, [online]).

Snižující se počet členů rodiny a klesající porodnost dává tušit (Šmída, 2003), že děti 

budou středem pozornosti svých rodičů a že ti budou vynakládat značné množství finančních 

prostředků  na  výrobky určené  pro  děti.  Pro  prodejnu  Rejoice  to  naznačuje  možný  směr, 

kterým by se mohla ubírat. 

 

32



Politický a právní segment 

Rok 2011 byl charakterizován zásadními úsporami vlády, jednalo se o snížení mezd 

státních  zaměstnanců,  snížení  státní  podpory  stavebního  spoření,  omezení  vyplácení 

porodného a další, což vede k snížení kupní síly obyvatelstva. 

Dalším fiskálním opatřím je daňová reforma chystající zvýšení sazby daně z příjmu 

fyzických osob ze současných 15 % na 19 % (Idnes.cz, [online]). Součástí rozsáhlé reformy je 

také  vznik  jedno  inkasního  místa  pro  platbu  daně  z příjmu  a  pojistného.  S účinností  od 

01.01.2015  půjde  o  změnu  komunikace  se  státní  správou  prostřednictvím  elektronického 

bankovnictví. Účinky těchto aspektů se prozatím neprojevily na ekonomické činnosti, avšak 

jsou  pro  podnikatele  určitým  ohrožením  –  zvýšení  sazby  daně,  i  příležitostí  v  podobě 

zjednodušení platebního systému. 

Změna daňové politiky týkající se DPH, již byla zmíněna v ekonomickém segmentu, 

a již zcela ovlivňuje ekonomickou situaci země. 

Změnu přístupu k financím zaznamenají někteří  občané také díky penzijní reformě, 

která  by měla  platit  od roku 2013,  očekává se možný odklad o jeden rok,  a  chystanému 

zavedení školného na vysokých školách od roku 2013 (Idnes.cz, [online]). 

Legislativa EU by mohla být příležitostí prostřednictvím případných dotací z rozpočtu 

pro podporu malých a středních podniků, ale i hrozbou z hlediska ohrožení stability Eura, 

hlubší  harmonizace  právního  řádu  ve  fiskální  oblasti,  sjednocování  hygienických, 

bezpečnostních a jiných předpisů a norem.

Sociální segment 

Jedním z charakteristických znaků dnešního spotřebitele je snaha aktivně trávit volný 

čas.  K výrazným vlastnostem místní  populace  patří  silné  vztahy ke  krajině  a  půdě.  Lidé 

pobývají  v přírodě,  věnují  se  outdoorovým aktivitám a  k tomu  využívají  oblečení  k tomu 

určené.  Toto  je  klíčovým  stimulem  pro  prodejnu  s outdoorovým  zbožím.  Zájem  o  sport 

a rekreační sportovní služby každoročně roste (ČSÚ, [online]). Proto se prodej outdoorového 

oblečení a vybavení jeví jako velice perspektivní odvětví. Příležitostí pro podniky může být 

i fakt, že s příchodem ekonomické krize dává určitá skupina lidí přednost levnější dovolené 

v ČR – turistice, kempování, cyklistice - namísto zájezdů k moři.

V současné době se stává velice populární  a  oblíbenou i  samotná  sportovní  móda. 

Sportovní oblečení je využíváno nejen při výkonu nejrůznějších druhů sportů a rekreačních 

aktivitách,  ale  může  být  zvoleno i  jako součást  stylu  pro každodenní  nošení.  O rozšíření 
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tohoto boomu svědčí i značné produktové řady pro sport a volný čas. U sportovně aktivních 

obyvatel Vsetína se toto může setkat s pozitivním ohlasem. 

V reakci na globalizaci se u lidí začíná probouzet určitá sociální identita, která se pro 

české podnikatele  může uplatnit  jako produktivní  faktor.  Zejména je to patrné v textilním 

odvětví,  kde došlo k vytlačení  kvalitních českých produktů z trhu levným textilem z Asie. 

Někteří  spotřebitelé  toto  velmi  negativně  vnímají  a  součástí  jejich  životního  stylu  je 

preference českých značek i za vyšší cenu. Tento jev je příležitostí pro značku Rejoice, která 

vyrábí  již  čtrnáctým rokem své  oblečení  v ČR (Batelov).  Dalšími  českými  značkami,  jež 

prodejna ve Vsetíně nabízí, jsou značky Humi a Prima. 

Preference značkového zboží je u určitého segmentu zákazníků velkou hnací silou při 

nákupu  oblečení.  Lidé  sledují,  co  si  kdo  obléká.  Vkusný  oděv  považují  za  součást  své 

osobnosti, značkou demonstrují své společenské postavení. Značkové zboží zaručuje rovněž 

stálou kvalitu. 

Makroekonomický trend zvětšování rozdílu mezi malou skupinou bohatých lidí a stále 

početnější skupinou chudých lidí  nutí podnikatele  rozhodnout se, na jaký segment trhu se 

zaměří. Jeho rozhodnutí může být úspěšné, pokud dobře odhadne potřeby zákazníků, nebo 

může ohrozit jeho existenci. V případě analyzovaného podniku nemá majitel jasno, na který 

zákaznický segment se orientuje. 

Technologický segment 

Technologické  změny  mají  primární  vliv  na  kvalitu  a  cenu  produktů,  umožňují 

podniku zvyšovat konkurenční schopnost. V outdoorovém průmyslu jsou určující materiály, 

ze kterých jsou produkty vyráběny. Na českém trhu se hojně objevují levné asijské oblečení 

vyráběné z velmi nekvalitních materiálů,  mnohdy pochybného složení, což je patrné už na 

první pohled. Od outdoorových výrobků zákazníci očekávají kvalitu. Složení materiálu bývá 

popsáno prostřednictvím procentuálního vyjádření na štítku oděvu.

Nejpoužívanější syntetické materiály jsou polypropylen, polyester, polyamid. Avšak 

pro  své  užitné  hodnoty  začínají  v současné  nabídce  světových  výrobců  tvořit  stále  větší 

segment  přírodní  materiály,  protože  jsou  100%  biodegradabilní,  tedy  plně  biologicky 

rozložitelné (Ioutdoor.cz, [online]). Jedná se o výrobky z biobavlny, vlny, peří. Nejznámější 

z nich je vlna merino, která při sportu zajišťuje prodyšnost, transport vlhkosti z povrchu těla, 

pocit sucha velmi krátce po zahřátí, termoregulaci. Negativem je její cena, jelikož je dvakrát 

vyšší  než  u  syntetiky,  což  se  u  většiny  zákazníků  nesetkává  s úspěchem.  V souvislosti 

s globálním trendem biovýroby se však stává příležitostí, díky již zmíněným vlastnostem. 
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Při výrobě outdoorových produktů dnes technologové využívají i exotické materiály, 

jako  je   konopí  pro  výrobu  bot,  příze  na  bázi  kokosu  s termoregulačními  vlastnostmi, 

bambusové vlákna mající antibakteriální vlastnosti, vlákna získaná z  odpadu při výrobě kávy 

(Ioutdoor.cz  [online]),  ovšem při  míře  dostupnosti  a  výši  ceny lze  jen stěží  předpokládat 

v blízké době jejich použitelnost v lokálních podmínkách ČR. 

Kolekce  Rejoice Black je  tvořena  produkty v černé  barvě s  aplikacemi  a  doplňky 

v trendových barvách a díky moderním designům a kvalitním funkčním materiálům je svým 

zaměřením určena jak pro aktivní sport, tak i volný čas (Rejoiceblack.cz, [online]). Materiály 

jsou vybírány tak, aby měly dobrou funkčnost k zajištění pohodlí uživatele a zároveň byly 

charakteristické svým netradičním vzhledem. Klasické přírodní materiály tvoří základ kolekce 

Rejoice  již  řadu  let.  V nové  kolekci  Rejoice  Black  jsou  již  častěji  užívány  i  materiály 

syntetické, které jsou důležité pro své užitné vlastnosti. Při dodržení funkčnosti u této kolekce 

je brán zřetel i na ekologickou produkci. Látky se vyrábějí z recyklovaných zdrojů, jakou jsou 

např. PET láhve.  Pro bližší  představu o technologii  jsou níže popsány některé z materiálů 

firmy Rejoice (Rejoice.cz, [online]).

Membrána  zajišťuje  nepromokavost  a  větru  vzdornost.  Mezi  základní  druhy 

používaných membrán se řadí PU-membrána (polyuretanová), PES-membrána (polyesterová) 

a  PTFE-membrána (teflonová). Membrána spojená s textilním materiálem tvoří tzv. laminát 

dvouvrstvý  nebo  třívrstvý  v  případě,  že  je  membrána  spojena  do  jednoho  materiálu,  jak 

s vnější, tak i s vnitřní vrstvou. Zátěr je speciální hmota na nesená na vnitřní (rubovou) stranu 

textilního  materiálu,  zajišťující  nepromokavost,  větru  vzdornost  a  často  i  prodyšnost 

materiálu.  Ve srovnání  s  membránou a lamináty mají  zátěry horší  vlastnosti,  životnost  je 

kratší, cenově jsou však výhodnější. Dále existují několikavrstvé textilní materiály, jež jsou 

spojené  tzv.  lepením,  tedy  spojením  jejich  rubových  stran  speciálními  (zdravotně 

nezávadnými) textilními lepidly.  DWR, W/R jsou povrchové úpravy látek,  které zabraňují 

okamžité  absorpci vody do látky.  Moderate pilling (kontrolované žmolkování)  - poskytuje 

dlouhodobou  garanci  zachování  dobrého  vzhledu  oděvů.  Riri  je  patentovaná  technologie 

voděodolných  zipů  s netradičním  designem  s garancí  dlouholeté  funkčnosti.  (Rejoice.cz, 

[online])

Při  čištění  těchto  materiálů  jsou  doporučeny  speciální  prací  prostředky.  Materiály 

s úpravou DWR, W/R, které obsahují plastové doplňky, nejsou vhodné pro chemické čištění. 

Oděvy značky Rejoice  je  doporučeno  skladovat  zavěšené  na  ramínku,  nikoliv  složené  či 

dokonce  zabalené. Tyto  aspekty  dávají  podnikatelům  možnost  podat  zákazníkům  bližší 

informace,  což  přispěje  k vyšší  kvalitě  poprodejních  služeb a  vede  k  lepšímu  uspokojení 
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zákazníkových  potřeb.  Také  se  naskýtá  příležitost  rozšířit  sortiment  o  vhodné  čisticí 

prostředky.

Ekologický segment 

Mnoho výrobců outdoorového oblečení a vybavení si uvědomuje velkou ekologickou 

zátěž  svých  výrobků.  Současným  trendem  se  proto  stal  návrat  k přírodě,  k přírodním 

materiálům, které jsou kladně vnímány spotřebitelem pro své výjimečné vlastnosti a šetrnost 

k životnímu prostředí (Rockpint.cz [online]).

Biobavlna  je  produktem  ekologického  zemědělství.  Při  jejím  pěstování  nejsou 

používána  umělá  hnojiva  a toxické  chemikálie,  především herbicidy  a pesticidy.  Pesticidy 

přitom  patří  k nejnebezpečnějším  látkám  znečišťující  spodní  vody  a kontaminující  půdu. 

Bavlník, ze kterého se biobavlna získává, není pěstován z geneticky modifikovaných semen. 

Materiály  vyráběné  z organicky  kultivované  bavlny  minimalizují  riziko  alergické  reakce. 

Biobavlna je v současné době pěstována ve více než dvaceti dvou zemích světa. Každý její 

producent je držitelem certifikace.  Pěstování  biobavlny má navíc sociální  rozměr.  Většina 

pěstitelů  je  též  zapojena  do  projektu Fair  Trade.  Merino  vlna  je  přírodním obnovitelným 

ekologickým materiálem. Ovce po ostříhání znovu začíná produkovat další vlnu. Vlna je plně 

biologicky rozložitelná.  Využívání  těchto dvou přírodních materiálů může být v budoucnu 

příležitostí pro podniky, které se budou zasazovat o biovýrobu. (Ioutdoor.cz [online])

Jedním  z témat  outdoorového  fóra  2011,  konference  společností  outdoorového 

odvětví, byla ochota zákazníků platit vyšší ceny za výrobky, které jsou šetrné k životnímu 

prostředí. Z toho je patrné, že se stále více firem bude snažit ve svém PR ukázat zákazníkům 

kladný  postoj  k ekologii,  např.  používanými  materiály,  účastí  v různých  asociacích,  např. 

EOG a využíváním značky EKO výrobek. (Svetsportu.info [online])

EOG - Asociace pro ochranu přírody – je asociace zabývající  se outdoorem, která 

prostřednictvím finančních grantů zajišťuje podporu pro místní ekologické projekty v rámci 

celé České Republiky. 

EKO výrobek - jedná se o výrobek, který díky použitým materiálům (recyklovaným, 

recyklatelným a materiálům z obnovitelných zdrojů), technologickým postupům výroby (nižší 

energetická náročnost, minimum produkovaného odpadu) šetří životní prostředí. (Rockpint.cz 

[online]) 

Evropský  veletrh  OutDoor  každoročně  přichází  s novými  trendy  v outdoorovém 

vybavení. Přednášky určují směry dalšího vývoje s ohledem na přírodu a životní prostředí. 

Pro  rok  2012  byl  kromě  jiného  představen  „trvale  udržitelný  outdoor“,  což  ukazuje,  že 
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veřejnost  a  zainteresované  firmy si  uvědomují  svou závislost  na  dobré  kondici  životního 

prostředí  (Svetoutdooru.cz  [online]).  Prodejna  by  měla  zvážit  zaměření  své  činnosti 

ekologickým směrem. 

4.2 Analýza mikrookolí podniku dle Portera

Tuzemský trh se sportovními potřebami a módou v uplynulých letech doznal značných 

změn. Například největší irský prodejce sportovního oblečení Lifestyle Sports v roce 2010 

kvůli vysokým ztrátám zavřel v Česku všech zhruba dvacet obchodů. Řetězec Gigasport se 

potýká s výrazným poklesem tržeb. Hospodaření tuzemských prodejen skončilo v roce 2010 

ztrátou 1,4 milionu korun. Rakouská společnost Kastner & Öhler už předloni zavřela  dvě 

prodělečné prodejny Gigasport v Ústí nad Labem a Ostravě a uvažuje o odchodu z českého 

trhu.  Pokles tržeb je způsoben výrazně nižšími příjmy domácností  v Česku. Nutné vládní 

reformy  se  negativně  odráží  v  maloobchodním  prodeji  a  úbytku  zákazníků.  Výdaje 

tuzemských domácností  za sportovní aktivity se však v posledních letech zvyšovaly.  Češi 

podle  odborníků  nakupují  sportovní  oblečení  a  vybavení  hlavně  ve  specializovaných 

sportovních prodejnách, které preferuje osmdesát procent lidí. Prodej sportovních potřeb se 

v ČR  proto  postupně  koncentruje  do  řetězců  specializovaných  prodejen,  jako  je  Hervis, 

Sportisimo, Intersport. Konkurence v tuzemském maloobchodu se sportovním zbožím je stále 

tvrdší. (Ihned.cz [online])

Potenciální konkurenti

Vstup do odvětví je poměrně snadný, avšak vyžaduje určité kroky. Pokud si osoba 

založí živnost či obchodní společnost, musí splnit  požadavky dané obchodním zákoníkem, 

v případě živností splnění zvláštních a všeobecných podmínek či vložení vstupního kapitálu 

v případě  společností.  Další  finance  potřebuje  začínající  podnikatel  na  první  splátky 

pronájmu,  než  začne  vydělávat,  v malých  obchodech  ve  Vsetíně  se  náklady  na  nájem 

pohybují okolo osmi až čtyřiceti tisíc korun, záleží na lokalitě a velikosti. Další výdaje jsou 

spojeny s nákupem zboží či  zálohami na komisionářské smlouvy.  Významnou nákladovou 

položku rovněž činní propagace, která zahrnuje vytvoření loga, webových stránek, výzdoby 

výlohy, tisk a distribuce letáků. Zkušenosti v oblasti outdooru, manažerský základ, jednání 

s lidmi,  tyto  dovednosti  se  dají  běžně  zvládnout,  co  však  není  v podnikatelově  moci,  je 
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loajalita  zákazníků.  Spotřebitelé  jsou  již  zvyklí  nakupovat  jinde.  Tato  bariéra  se  těžko 

odstraňuje,  i  při  existenci  inovátorů  z řad  zákazníků,  kteří  se  po  otevření  nové  prodejny 

přijdou podívat a nějaký nákup udělají. Vstoupit do konkurenčního prostředí tedy není až tak 

těžké, problémem však je se tam udržet. Na základě těchto faktů bylo shledáno autorem, že 

příliš nehrozí, že by vznikl ve Vsetíně další obchod se specializovaným zbožím orientovaným 

na outdoor. 

Potencionálním  konkurentem  se  však  mohou  stát  i  supermarkety  s potravinami 

rozšiřující  svou  nabídku  o  spotřební  zboží  –  oděvy,  sportovní  vybavení.  Většinou  mají 

výhodné ceny a zaručenou klientelu. 

Také obchodníci s levným textilem se mohou konkurovat v případě, že se rozhodnou 

rozšířit  sortiment  o  sportovní  oděvy.  Oproti  nim má ovšem Rejoice  shop výhodu záruky 

kvality.

Rivalita mezi stávajícími podniky

Outdoorové odvětví na českém trhu vykazuje v současnosti stále zvyšující  se počet 

výrobců, značek a prodejen. I přesto, že se ekonomika nachází v recesi, zaznamenává toto 

odvětví růst (Rockpint.cz [online]).

Ve Vsetíně se nacházejí celkem tři prodejny zaměřené na sport, které jsou konkurencí 

Rejoice  shopu.  Jednou z nich  je  sportovní  obchod  TRANGO sport,  s.  r.  o.,  který  nabízí 

převážně vybavení pro sportovní aktivity, jako jsou míče, rakety, hokejky, lyže, a v malém 

zastoupení  se  zde  také  nacházejí  outdoorové  oděvy.  Obchod  je  vzdálen  asi  kilometr  od 

prodejny Rejoice. Nachází se u hlavní cesty,  mimo nákupní městskou zónu. Na trhu je od 

roku 1997, má již vytvořen okruh stálých zákazníků. Je registrován na portálu firmy.cz. 

Mezi další konkurenty patří asi pět set metrů vzdálená prodejna Alpine pro, která se 

zabývá prodejem zboží zejména pro zimní sporty, avšak v letním období částečně upravuje 

nabídku o sezónní oděvy. Zaměřuje se na značky Adidas, Nike. Na internetu nebyly objeveny 

žádné  stránky ani  informace  o  ní.  Nachází  se  na  velmi  výhodném místě,  u  hlavní  cesty 

v nákupní zóně, což je výhodou z hlediska zákazníků, avšak negativem z hlediska nákladů, 

nájem v těchto místech se pohybuje okolo čtyřiceti  tisíc měsíčně.  Tato prodejna má proto 

nevýhodu oproti Rejoice shopu v podobě vyšších fixních nákladů.

Lokálním dominantním podnikem v odvětví je Sportisimo, s. r. o., které je součástí 

nákupního centra Hypernova, vzdáleného dva kilometry od Rejoice shopu. Jde o prodejnu 

s dobrou  pověstí,  známou  na  trhu.  Je  jednou  ze  šedesáti  tří  prodejen  Sportisimo  v ČR 

(Sportisimo.cz [online]). Nabízí široký sortiment oblečení, bot, sportovní výživy, výstroje na 
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turistiku, vybavení na sport. Ve velké sportovní hale se prodávají substituty a komplementy 

veškerých  sportovních  produktů  prodejny Rejoice  shop.  Má dostatek  prostředků  na  svou 

propagaci. Webové stránky jsou nalezeny ve vyhledavačích do desátého místa. Jejich vzhled 

je  velice  profesionální  a  propracovaný.  Čtvrtletně  vychází  Sportisimu  katalog  se  sezónní 

nabídkou a aktuálními slevami. Svou otevírací dobou, od devíti do dvaceti hodin, se jeví jako 

ideální prodejna pro zákazníky. Obchod Rejoice shop ji však může konkurovat diferenciací 

produktů - značka Rejoice je velmi specifická. Rejoice shop má oproti Sportisimu výhodu 

u zákazníků, kteří preferují malé specializované obchody s osobním přístupem při jednání se 

zákazníkem před velkými prodejními halami, kde zákazníci mohou ztrácet přehled. 

Velkou konkurencí, jak uvádí sám majitel, je pro prodejnu horolezecký a outdoorový 

e-shop Quill  outdoor s odběrovým místem v deset kilometrů vzdálené Jablůnce. Má stálou 

klientelu,  hlavně  z řad  horolezců,  kterých  je  v oblasti  velké  množství,  díky  Půlčinským 

skalám a podobným terénům v okolí. 

Rivalita mezi stávajícími podniky je poněkud silná, avšak díky odlišnému sortimentu 

zboží se nachází prodejna Rejoice shop z hlediska lokálního ve vhodné pozici.

Zvyklostí  místních  obyvatel  je  však  jezdit  nakupovat  do  blízkých  větších 

měst - Valašského Meziříčí, Zlína a Rožnova pod Radhoštěm. A tento nákupní trend se stává 

hrozbou  pro  veškerý  lokální  trh.  Zájem  o  oblast  Zlína  vykazuje  stále  více  zahraničních 

investorů.  V posledních  pěti  letech bylo  v sídle  kraje  a  v jeho okolí  vybudováno několik 

velkých nákupních center, z nichž největší čítá přes padesát obchodů a jeho parkoviště má 

kapacitu pro třináct set automobilů.

Mikookolí podniku je tedy strukturováno do malého počtu obchodů různého rozsahu, 

co do velikosti prodejny a nabídky zboží. Největší konkurenční tlak vytváří místní prodejna 

Sportisimo  s velkou  prodejní  halou,  dále  prodejny  s e-shopem  a  kvalitními  webovými 

stránkami  a  obchody  ve  velkých  městech  kraje.  Současná  poptávka  je  charakterizována 

nízkou kupní silou, jak vyplývá z analýzy ekonomického segmentu.  Rejoice shop se snaží 

v tomto  konkurenčním  prostředí  a  nepříznivých  podmínkách  přežít.  O  výstupu  z odvětví 

prozatím neuvažuje,  jelikož  učinila  investice  do zařízení  a  zboží  a  jelikož  funguje teprve 

krátce. 

Smluvní síla kupujících

Síla kupujících je v takovémto odvětví značná, neboť si zákazníci mohou vybrat mezi 

navzájem si  konkurujícími  podniky.  Nejčastějším požadavkem současného spotřebitele  na 

veškeré produkty je nízká cena. Zákazníci vyhledávají akce, slevy a jsou ochotni strávit velké 
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množství  času zjišťováním nejvhodnější  nabídky.  Výsledkem toho je  tlačení  cen výrobků 

dolů.

Smluvní síla dodavatelů

Neustále rostoucí počet výrobců, způsobuje konkurenční tlak mezi dodavateli. Klesá 

tak jejich smluvní síla vůči maloobchodníkům. Ti si mohou vybírat, od koho zboží odeberou. 

V různých případech se však situace liší. Velcí dodavatelé v oblasti outdooru zaujímají silné 

postavení  vůči malým prodejnám. Pokud chtějí odběratelé  jejich zboží,  musí  přistoupit  na 

pevně  stanovené  podmínky,  ty  vyplývají  z komisionářských  smluv,  které  jsou  v případě 

Rejoice shopu uzavřeny s osmi dodavateli.

Rejoice shop preferuje české firmy, které vyrábí v ČR a je s nimi dobrá komunikace. 

Mezi  takovéto  dodavatele  patří  např.  firma  Humi,  která  vyrábí  z  kvalitních  materiálů, 

s výhodnými pořizovacími cenami. Dále se jedná o Ferrino, značku sice italskou, ale mající 

široký  sortiment  zboží  včetně  doplňků,  rovněž  s nimi  je  dobrá  komunikace.  Od  značky 

Grisport odebírá prodejce trekovou obuv, pro jeho kvalitu a cenu, navíc má odběratel možnost 

nechat zboží na skladě u dodavatele.

Přechod mezi jednotlivými dodavateli  je poměrně snadný. Po dohodnutí podmínek, 

uzavření komisionářské smlouvy a zaplacení zálohy je možno začít odebírat zboží. To je pak 

dodavateli  fakturováno měsíčně.  Nevýhodou je,  že  zboží  na  zimní  sezónu,  které  přichází 

obvykle v říjnu, musí být objednáno již v dubnu, a tak je odběratel na určité období vázán 

k dodavateli. 

Pro Rejoice shop je situace ještě komplikovanější, protože nemá dostatečné skladovací 

prostory,  pouze malou místnost  za prodejnou. Podnikatel  proto dělá objednávky přímo na 

prodejnu.  Provádí  malé  nákupy  v průměru  třikrát  měsíčně.  Při  malém  nákupu  požaduje 

většina  dodavatelů  poštovné a  balné,  což vyjde  podnikatele  na čtyři  sta  až  pět  set  korun 

měsíčně navíc. Proto musí důkladně zvažovat povahu každé objednávky. 

Hrozba substitučních výrobků

Outdoorové oblečení a doplňky jsou pořizovány lidmi, kteří chtějí uspokojit potřebu 

aktivního trávení  času venku.  Tato potřeba se může setkat  se substituty,  jako jsou sporty 

v tělocvičně  či  posilovně,  dovolené  u  moře,  pobývání  na  chalupě,  návštěva  kina  či 

nakupování ve městě. Outdoorové zboží však může být pořizováno i na základě zákazníkovy 

potřeby  vytvoření  určitého  statusu,  jeho  image,  v tomto  mohou  outdoorovým produktům 

konkurovat např.  auta, šperky,  moderní účes, kterým dají spotřebitelé přednost na základě 
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svých preferencí. Podnikatel proto musí v populaci vzbudit zájem uspokojovat své potřeby 

právě  nošením  a  používáním  produktů  značky  Rejoice  a  ostatních,  které  prodává. 

Zdůrazněním výhod, mezi  které  patří  ekologická  produkce (ať už přírodní  či  recyklovaný 

původ materiálů),  výroba v ČR, trendové barvy,  moderní design a kvalita,  se mu to může 

podařit. 

Jak již bylo uvedeno, existuje na trhu s outdoorem velké množství substitutů, jejichž 

cena  je  podobná.  Zákazníci  si  mohou  substituty  vyhledat  a  nakoupit  přes  internet  nebo 

navštívit konkurenční obchod. Jediným možným řešením této situace je diferenciace. Firma 

Rejoice  shop  sází  na  osobitý  přístup  k zákazníkům a  jedinečnost  nabízeného  sortimentu. 

Značku Rejoice nenabízí žádný konkurenční podnik v okolí, jediný přímý substitut je pouze 

e-shop firmy Rejoice,  u kterého však zákazníci  zaplatí  poštovné a balné,  a navíc si zboží 

nemohou vyzkoušet. 

4.3 Analýza vnitřního prostředí podniku 

Faktory technického rozvoje

Regály sportovních obchodů naplnila spousta zboží pro outdoorové aktivity, různých 

značek, výrobců, použitých materiálů a vlastností. Jedním ze znaků, kterými se rozlišují, je 

kvalita. Kvalita v outdoorovém průmyslu znamená vhodné mechanické vlastnosti, které jsou 

zaručeny  výrobou  z funkčních  materiálů.  Oděvy  jsou  používány  venku,  vystaveny 

nejrůznějším vlivům, a tak musí splňovat určité technické parametry. Vývoj nových materiálů 

a zdokonalování těch stávajících směřuje k stále profesionálnějšímu zpracování.  U nových 

kolekcí  oblečení  se  klade  důraz  na  zvyšování  prodyšnosti,  voděodolnosti,  snižování 

hmotnosti, zlepšování mechanicky odolných vlastností. Veškeré značky, které Rejoice shop 

nabízí, jsou zaměřeny na tyto vlastnosti. 

Garance dlouhodobé funkčnosti zboží je zajištěna nadstandardními záručními lhůtami. 

Prodejna Rejoice shop nabízí např. kapesní nože značky Victorinox, které poskytují doživotní 

záruku. 

Dodavatelská  firma  Rejoice  spadá  do  kategorie  ofenzivních  inovátorů,  jelikož  si 

vytvořila  vlastní  výrobní  know-how,  a  v roce  2009 přišla  na  trh s novou kolekcí  Rejoice 

Black. Podstata její originality spočívá v nových materiálech a použití černé barvy oděvů. 
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Marketingové a distribuční faktory

Všichni výrobci si přejí, aby u nich zákazník učinil dobrý nákup a aby se stále vracel. 

Za  tímto  účelem  se  snaží  poskytovat  co  nejkomplexnější  prodej.  Před  aplikací 

marketingového mixu jsou nejprve definovány zákaznické segmenty Rejoice shopu, které se 

nacházejí na trhu.

Turistické zboží je primárně určeno populaci veškerých věkových skupin, která má 

zájem trávit  volný čas v přírodě.  Obchod nabízí  oděvy jak dámské,  pánské,  tak i  dětské. 

Prodejna  je  tedy  určena  pro  rodiny  s dětmi,  které  kempují,  chodí  na  výlety,  např.  do 

nedalekých  Beskyd.  Individuální  sportovci  se  mohou  vybavit  na  vysokohorskou turistiku. 

Oblečení si může přijít koupit spotřebitel pro běžné nošení ve městě. 

Podnik Rejoice shop se zaměřuje na všechny tyto segmenty, takže jeho marketingový 

přístup  je  nediferencovaný.  Takovouto  tržní  agregací  dochází  k tomu,  že  majitel,  aby 

uspokojil veškerou případnou poptávku, nakupuje zboží v různých velikostech a odlišných 

barvách. Tímto je nucen pořizovat, vzhledem k malým rozměrům prodejny, pouze jeden kus 

z každého druhu zboží. Na jednu stranu je spotřebitelům zaručeno, že skoro nikdo nebude mít 

stejné oblečení,  což je pozitivní  aspekt,  ale  na druhou stranu obchodník podstupuje velké 

riziko,  protože se nemusí  trefit  do preferencí  zákazníka,  např.  tričko vhodné velikosti  mu 

nevyhovuje barvou. Důsledkem toho se stává,  že se hromadí  zboží  neprodaných velikostí 

v prodejně. Tomu se snaží majitel alespoň částečně předejít výběrem kolekce Rejoice Black, 

jejímž základem je černá barva. Jiný problém nastává v situaci, kdy se zákazníkovi líbí druh 

zboží,  ale  vhodná  velikost  je  již  prodaná.  Majitel  toto  řeší  dohodou  se  zákazníkem 

a doobjednáním zboží, avšak přitom mu vznikají další náklady v podobě poštovného, a navíc 

zákazník na čekání nemusí přistoupit. 

Majitel by měl zvážit, zda je výhodné nabízet veškerý sortiment nebo jestli by neměl 

zredukovat  nabídku a zvolit  diferencovaný marketingový přístup či  se soustředit  na jeden 

specifický segment. 

Produkt

Na sportovní produkty jsou v dnešní době kladeny vysoké nároky. Určitý zákaznický 

segment očekává praktické, designově zajímavé a kvalitní zboží. 

Jádrem produktů, které jsou poskytovány Rejoice shopem, je oblečení a vybavení na 

turistiku. Majitel nabízí veškeré doplňky, včetně impregnace a přípravků na praní.
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Skutečný outdoorový produkt tvoří značka Rejoice s garancí vysoké kvality, vyrobena 

z přírodních materiálů, českým výrobcem, na území ČR, typická svým specifickým vzhledem 

a příjemností materiálu, co se týká oblečení. U vybavení, jako jsou například batohy, kterých 

prodejna nabízí  nejvíce po kategorii  oblečení,  tvoří  skutečný produkt značky Holdy,  Boll, 

Ferino, jejich technické vlastnosti, design a poměrně nízká cena. 

Značkové produkty jsou pro toto odvětví typické, zajišťují prodejnám jejich prestiž. 

Majoritní podíl obyvatelstva považuje značkové zboží za důležitou součást své image. I když 

má značka Rejoice na trhu okruh svých příznivců, není u většiny obyvatel příliš známá. Je 

třeba ji více rozšířit do povědomí místních obyvatel a zdůraznit její jedinečnost spočívající 

v originálním designu, jenž zákazníkovi zaručí osobitý styl. Netradiční vzhled přispívá, stejně 

jako optimální technické parametry k zvýšení užitné hodnoty této značky.

Cena 

Zákazníci  jsou  si  vědomi,  že  pro  zaručení  kvality  značky,  se  musí  ceny  zboží 

pohybovat ve vyšších hodnotách, avšak často se majitel setkává s tím, že lidé nemají peníze. 

Obává se, zda je ve Vsetíně dostatečná kupní síla na to, aby jeho podnik prosperoval. 

Spotřebitelské  ceny  jsou  v maloobchodním prodeji  klíčovým nástrojem.  Vzhledem 

k značkové povaze zboží, není snahou prodejce přání zákazníků, ohledně nízkých cen, splnit. 

Rapidním poklesem ceny  by se  výrobky staly  dostupné  všem a  automaticky  by  ztrácely 

hodnotu, značka by už nebyla tak prestižní. Posun cen směrem dolů na jednu stranu přiláká 

určitý sortiment zákazníků, avšak na druhou stranu může signalizovat  trhu snížení kvality 

výroby nebo se spekuluje o jiných záměrech, které k tomu podnikatele vedou. V reakci na 

snižování  cen  dochází  v mnohých  případech k cenovým válkám.  Podniky jsou tlačeny do 

opětovného zlevňování, což neprospívá žádnému obchodníkovi. 

Majitel Rejoice shopu tvoří ceny zboží intuitivně na základě svých nákladů a hlavně 

podle  internetu.  Prohlíží  webové  stránky známých  a  prestižních  firem v  odvětví.  Jelikož 

vlastník Rejoice shopu není plátcem DPH, platí dodavateli  při odběru zboží částku včetně 

DPH a ze svých marží již nic neodvádí. Jednotlivé marže se liší kus od kusu, podle konkrétní  

značky  a  druhu  zboží.  Pohybují  se  v rozmezí  třicet  až  sedmdesát  procent  u  aktuálních 

módních kolekcí.  Ceny starších modelů se zlevňují  o dvacet až padesát procent z celkové 

ceny. U stálých zákazníků praktikuje zlevnění o deset procent. Ústní nabídka slevy probíhá na 

základě intuice a zvyku, nikoliv na bázi transparentní propagační kampaně. 
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Distribuce 

Prodejna  je  pro  obyvatele  Vsetína  dobře  dostupná.  Smetanova  ulice,  ve  které  se 

podnik  nyní  nachází,  je  rozsáhlým nákupním střediskem v centru  města.  V délce  jednoho 

kilometru se rozprostírají desítky obchodů, kde místní občané hojně nakupují. Přesun Rejoice 

shopu  do  rušnější  části  města  zvolil  majitel  takticky,  z  důvodu vysokého  nájmu  a  nízké 

frekventovanosti zákazníků v původním místě, avšak první patro obchodního domu, kde se 

prodejna  nachází  nyní,  způsobuje  horší  viditelnost  a  přístupnost  do  ní.  Současná  záplava 

jiných obchodů v bezprostřední blízkosti je důsledkem toho, že se prodejna poněkud ztrácí 

v betonovém komplexu budov. 

Prodejna je malých rozměrů, ale originálně prostorově vyřešena. Zboží v prodejně je 

promyšleně prezentováno. Podnikatel zvolil dřevěné regály uprostřed místnosti a věšáky na 

ramínka po obvodu prodejny. Oděvy úhledně poskládal či pověsil. Trekové hole zapíchnul do 

dřevěné klády u pultu, což působí naturalistickým dojmem. Karimatky a spacáky naskládal 

do rohu místnosti a batohy pověsil až ke stropu. U prodejního pultu a na něm vystavil spoustu 

drobností, jako jsou šátky, kapesní nože. Za pultem se nachází regál s dražšími výrobky, na 

které zákazníci  nedosáhnou, jedná se o přípravky na impregnování,  vařiče a jiné. Součástí 

prodejny  je  také  malá  místnost,  která  slouží  jako  sklad  pro  sezónní  zboží.  Prodejna  má 

prosklené vstupní dveře s mříží a po obou stranách výlohy. Zboží se za sklo příliš vystavovat 

nemůže,  jelikož  by na  slunci  časem vybledlo,  tak je  na něm alespoň napsán dvaceti  pěti 

centimetrovým písmem název prodejny. I když je obchod v prvním patře, z dálky není nápis 

příliš čitelný. 

Majitel dlouho podnikal bez využití internetových stránek, tento komunikační kanál 

byl vytvořen nově teprve v březnu 2012, s názvem nacundr.cz. Stránky zobrazují informace 

o sortimentu zboží a cenách. Zákazníci si po zhlédnutí stránek mohou přijít vyzkoušet zboží 

do prodejny a zakoupit si jej osobně. Objednávka přes e-shop prozatím není v provozu. Na 

stránkách chybí  informace o obchodních podmínkách e-shopu, majitel  také stále  doplňuje 

katalog. Design stránek je velice profesionální, základní barvy tvoří zelená a černá. Stránky 

obsahují seznam výrobců, akční slevy, kontakt na majitele. Jednotlivé zboží je řazeno do osmi 

kategorií. 

Propagace

Značka Rejoice, která je výhradním dodavatelem, určuje tvář podniku. Součástí jejího 

konceptu je vysoká úroveň prodeje produktů této značky, která se projevuje v široké nabídce. 
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Komisionář si ve smlouvě vyjednal, že padesát procent zboží prodejny musí tvořit tato značka 

a produkty budou reprezentativně umístěny v prodejně.

Majitel nechal v roce 2011 vyrobit čtyři tisíce reklamní letáků, které umístil na poště 

a do informačního centra města. Rozdáváním letáků se nezabýval, poněvadž to považuje za 

zbytečné  a  nežádoucí  obtěžování  lidí.  V městě  jsou  vydávány  reklamní  noviny Anna,  ve 

kterých si firma zaplatila dvakrát reklamu v měsíci prosinci. Avšak kvůli vysokým nákladům 

není tato inzerce pro firmu dlouhodobě udržitelná.

Jako nejefektivnější  komunikační  prvek shledává majitel  reklamní  tabuli  A, kterou 

umísťuje v přízemí obchodního komplexu. Slevy a akce vybízející zákazníky jsou zaručeným 

prostředkem pro upoutání jejich pozornosti. Tento druh propagace je pro firmu každodenně 

udržitelný,  neboť poplatek městu za reklamu činní  deset korun na den. Reklamou většího 

rozsahu bylo umístění informačních cedulí na sloupy ve Smetanově ulici, v prosinci 2011, což 

přineslo nejvyšší měsíční tržby za rok, zde však cena činní dvacet pět korun na den. O této 

možnosti  jako  o  dlouhodobé  reklamě  firma  neuvažuje,  protože  již  nechce  vkládat  další 

peněžní prostředky do reklamy.

V současné situaci  si  podnikatel  nejvíce zakládá na ústních referencích současných 

zákazníků, i když si uvědomuje, že je to proces dlouhodobý a těžce zmapovatelný. V květnu 

2012 to bude rok, co byl obchod na tomto místě otevřen, a za tu dobu podnikatel získal dvacet 

stálých zákazníků, kteří navštěvují prodejnu alespoň jednou měsíčně. Podle výpovědi majitele 

Rejoice shopu je průměrný počet zákazníků za den asi patnáct, z nichž pět uskuteční nákup. 

Firma  by  mohla  využít  příležitosti  plynoucí  z lokálního  zaměření,  ve  smyslu 

zintenzivnění  budování  osobního  kontaktu  se  zákazníkem  efektivní  marketingovou 

komunikací,  kterou  doposud  příliš  nevyžívala  (webové  stránky,  e-shop,  výherní  soutěže 

a ankety na webu). Podnikatel  by měl znovu podpořit prodej reklamní kampaní a vytvořit 

věrnostní program pro zákazníky, které by pak pro svůj podnik získal. 

Jak již bylo zmíněno, webové stránky nacundr.cz informují potencionální a stávající 

zákazníky o zboží Rejoice shopu. Jednotlivé kusy jsou s krátkým popisem o funkcích, cenou 

a fotografií umístěny v katalogu. Na webu chybí fotografie prodejny, která by usnadňovala 

potencionálním zákazníkům lepší orientaci při jejím hledání. Majitel by měl zvážit využití 

dalších  sociálních  médií  jako  je  FB  nebo  sportovní  blogy.  Pro  větší  návštěvnost  svých 

webových stránek, by se měl registrovat na bezplatných serverech, např. firmy.cz a na svých 

stránkách umístit aktuální anketu. 
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Další možností zvýšit prodej by byla spolupráce s místním spolkem turistů, který by 

mohl odebírat zboží, vzájemná reklama se sportovním hřištěm, halou, turistickými Kolibami 

na hřebech v okolí, agenturou Kudrna zprostředkovávající zájezdy na hory.

V závislosti na daném oboru a sortimentu se nemusí zákazníci rozhodovat pouze na 

základě ceny, funkčních vlastností výrobků, prestiže značky a aktuální módy. Jejich nákupní 

preference mohou být ovlivněny přidanou hodnotou výrobku. V případě firmy Rejoice shop 

jde o zkušenosti prodejce a jeho osobní přístup k zákazníkům, díky kterému získává zpětnou 

vazbu a dovídá se další praktické informace, tudíž může poskytovat komplexní poradenství 

v oblasti používání, čištění a skladování výrobků. Schopnost doobjednání zboží na požádání 

je také výhodou osobního přístupu.

Výrobní faktory a řízení výroby

Podnik  nakupuje  zboží  převážně  u  firmy Rejoice.  Dalšími  dodavateli  jsou  Asolo, 

Doldy, Durao, Ferino, Gabel, Humi, Pincode, Prima outdoor. Dodavatele volí firma převážně 

české, se zaručenou kvalitou. 

Výroba  z přírodních  materiálů  je  pro  zákazníky žijící  zdravým životním stylem faktorem 

zvyšujícím  kvalitu.  Ekologická  šetrnost  značky  Rejoice  spočívá  v použití  recyklovaných 

materiálů (pet lahví) při výrobě. 

Faktory pracovních zdrojů

Majitel Rejoice shopu je jediným zaměstnancem obchodu. Účetnictví mu vede jeho 

žena, která absolvovala účetní kurz. Kromě prodeje zboží zajišťuje majitel i ostatní funkce 

v podniku, jako jsou komunikace s dodavateli, výběr a nákup zboží, tvorba cen. 

Úroveň  osoby  prodávajícího  je  v tomto  podniku  silnou  stránkou.  Majitel  zkušeně 

konzultuje se zákazníky své praktické zkušenosti  s jejich,  informuje je o nově zařazených 

produktech a novinkách na trhu všeobecně. 

Podnikatel,  původním povoláním instalatér,  začal  podnikat bez odborných znalostí, 

pouze  na  základě  zkušeností  s outdoorovými  produkty.  Do  manažerských  funkcí  začal 

pronikat postupně, což je patrně důsledkem nedostačujícího průzkumu trhu před zahájením 

podnikání a neefektivních kroků v prvních měsících po založení živnosti, kterými byly nákup 

velkého množství zboží ze svých úspor, nedostatečné informování o přestěhování do jiného 

místa, špatná propagace v novém místě. 
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Při výběru sortimentu  zboží  a tvorbě cen postupuje majitel  prodejny intuitivně dle 

svých zkušeností. Jeho snahou je reagovat na požadavky zákazníků, ale vše probíhá nahodile, 

pouze na ústní bázi, neprovádí si žádný průzkum. 

Nízké  tržby,  které  zaznamenával  po  celý  rok  s výjimkou  prosince  a  léta,  jej 

demotivují. Podnikatel je vyčerpán veškerými činnostmi, které musí neustále vykonávat sám, 

a tak již nemá dostatečné ambice pro výkon podpůrných aktivit během roku. Majitel by měl 

zvážit,  zda  nepřizve  na  pomoc  ze  svých  obtíží  odborníka,  marketingovou  agenturu.  Při 

nejmenším by měl začít budovat svou strategii. 

Faktory finanční a rozpočtové

Finanční  zdroje  firmy tvoří  vlastní  kapitál.  Podnikatel  nechce  být  odkázán  na  cizí 

zdroje, takže nemá žádný úvěr. Majitel vložil na začátku podnikání značné množství svých 

úspor (tab. 3.1). I nadále investuje během roku vydělané prostředky zpět do nákupu nového 

zboží, a tak na konci loňského roku nevykazoval žádný zisk (viz kapitola 3). Podrobná situace 

hospodaření  podniku  byla  analyzována  ve  třetí  kapitole,  nyní  následuje  vyhodnocení 

podnikatelské  činnosti  Rejoice  shopu  prostřednictvím  měsíčních  tržeb  za  rok  2011,  které 

poskytl majitel, viz podrobná tabulka 4.1. 

Průměrná tržba v roce 2011 činila Kč 45.739,--, denní průměrný obrat činní necelých 

Kč 2.300,--. Nejnižší tržby roku zaznamenal podnik v dubnu a v květnu, kdy se pohybovaly 

okolo Kč 15.000,--. Důvodem bylo stěhování prodejny. Poté následoval silný měsíc červen 

a poměrně stabilní léto. V měsících září a říjnu se opět pohybovaly na velmi nízké úrovni 

Kč 21.000 ,--. Majitel si to vysvětluje ukončením trávení volného času o letních dovolených. 

Lze  se  také  domnívat,  že  důsledkem  byly  značné  výdaje  domácností  na  školní  potřeby 

a zápisné  kroužků.  V listopadu  proběhla  reklamní  kampaň,  což  přineslo  vyšší  příjmy. 

Prosincové  tržby  činily  dokonce  trojnásobek  průměrné  hodnoty,  díky  tomu  podnikatel 

pokračuje v činnosti i v dalším roce a očekává, zda se situace prolomí. 

Tabulka 4.1 Měsíční vývoj tržeb Rejoice shopu za rok 2011

MĚSÍČNÍ TRŽBY REJOICE SHOP 2011 
Leden 42 971 Kč
Únor 29 952 Kč
Březen 29 060 Kč 
Duben 15 970 Kč
Květen 15 675 Kč
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Červen 65 569 Kč
Červenec 49 049 Kč
Srpen 31 702 Kč
Září 21 323 Kč
Říjen 21 729 Kč
Listopad 42 823 Kč
Prosinec 183 053 Kč
Zdroj: interní data podniku

4.4 SWOT analýza podniku

Výsledky  externí  a  interní  analýzy  souhrnně  popisuje  následující  SWOT analýza. 

Nejprve jsou nadefinovány příležitosti a hrozby okolí, silné a slabé stránky podniku. Autorem 

bylo vybráno deset nejdůležitějších atributů každé kategorie, které následně zobrazují tabulky 

4.2  a  4.3  i  s ohodnocením  jejich  vzájemné  závislosti.  Příležitostem  a  hrozbám  jsou  pro 

zjednodušení grafického zápisu v tabulkách přiřazena čísla, která je reprezentují.

Příležitosti podniku 

Příznivým trendem  pro  outdoorové  odvětví  je  snaha  lidí  aktivně  trávit  volný  čas 

a zvýšený zájem o rekreační  aktivity (1). Podnik by měl  rovněž využít  faktu, že polovina 

dospělého obyvatelstva Vsetína se hlásí ke sportovní činnosti (2). Dvacet tisíc ekonomicky 

aktivních obyvatel ukazuje na značný zákaznický potenciál. Podle odborníků rostou výdaje 

domácností  za  sportovní  aktivity.  Osmdesát  procent  Čechů  podle  odborníků  nakupuje  ve 

specializovaných prodejnách (3).

Přírodní krajina v okolí (CHKO Beskydy) umožňuje spotřebitelům uspokojit potřebu 

turistiky a cyklistiku (4). S příchodem krize dá určitá skupina lidí přednost levnější dovolené 

v ČR v podobě výletů a kempování namísto zájezdů k moři. Silné vztahy místní populace ke 

krajině a půdě rovněž umocňují příležitost uplatnění podniku s outdoorovým zbožím. 

Stále  agresivnější  počasí,  charakteristické  dlouhou  zimou  a  extrémně  nízkými 

teplotami, zvyšuje v zimním období výrazně poptávku po sezónním oblečení (5).

Vsetín  má  dlouholetou  sportovní  tradici,  aktuálně  zde  probíhá  Koncepce  rozvoje 

sportu  ve  Vsetíně,  budují  se  nové  trasy,  naučné  stezky.  Město  je  součástí  Národní  sítě 

zdravých měst. Široká škála možností letních a zimních sportů pro místní obyvatele otevírá 

příležitost pro Rejoice shop (6).

48



Konání  prestižních  akcí  ve  Vsetíně,  jako  např.  „Mezinárodní  týden  turistiky  na 

Valašsku“,  je  bezpochyby  velkou  příležitostí  pro  přilákání  zákazníků  do  prodejny 

s outdoorem (7).

Lidé  kladou  větší  důraz  na  ekologii  (8).  S tím  souvisí  ekologicky  šetrná  výroba 

využívající  pet láhve, kterou hlavní značka Rejoice uplatňuje, je třeba jen zviditelnit  tento 

aspekt  u zákazníků,  více  informovat  veřejnost.  Rovněž  se  naskýtá  možnost  zapojení  do 

ekologických projektů, jako jsou biovýroba či Fair Trade, které mohou ovlivnit zákazníkovy 

preference.  Podnik  by  mohl  uvažovat  o  zařazení  zboží  z  organických  materiálů,  které 

minimalizují riziko alergické reakce. 

Sportovní  oblečení se  v  současné  době stává  velice  populárním a oblíbeným,  a  to 

nejenom  v  souvislosti  se  samotnou  sportovní  aktivitou. Sportovní  móda  pro  každodenní 

nošení vytváří image spotřebitelů, což je velká příležitost pro Rejoice shop (9). Jeho nabídka 

oblečení nemusí sloužit pouze pro turistiku, ale může být využívána i pro běžné nošení ve 

městě. 

Roste počet konkurujících si dodavatelů, odběratel si může vybírat, u koho nakoupí 

zboží. Zvýšení sociální identity obyvatel, jejich snaha nakupovat české výrobky, je příležitostí 

pro Rejoice shop (10), který prodává zboží z velké části českých dodavatelů, mezi které patří 

i značka Rejoice. 

Hrozby podniku

Vládní  politika  související  s aktuálními  reformami  se  negativně  odráží 

v maloobchodním prodeji. Zvyšování daní se rovněž projeví v rostoucích cenách vstupů (1). 

Ekonomiku charakterizuje růst cenové hladin, nízká kupní síla a nejasná prognóza HDP pro 

rok  2012.  Politická  nestabilita  v ČR  rovněž  přispívá  k nejistotě  obyvatelstva  ohledně 

budoucnosti a převládá opatrnostní motiv při nákupu (2). Obyvatelé vyčkávají  a odkládají 

spotřebu.

Poměrně  vysoké  ohrožení  plyne  z 11,5% nezaměstnanosti  okresu.  V případě  že  se 

bude dále zvyšovat, podnikatelům budou klesat počty zákazníků. 

Konkurence  v tuzemském  maloobchodu  se  sportovním zbožím je  stále  tvrdší,  což 

vyvolává  tlak  na  snižování  cen  zboží  (3).  Hrozbou  pro  Rejoice  shop,  kterou  však  lze 

diverzifikací produktu odstranit, je konkurenční řetězec prodejen Sportisimo s pobočkou ve 

Vsetíně (4), který je znám na trhu, nabízí široký sortiment a má dostatek loajálních zákazníků. 

Dále se jedná o QUILLSPORT (5) – horolezecký a outdoorový e-shop s odběrem v Jablůnce 

mající  stálou klientelu,  podobný sortiment.  Ohrožení,  které  lze velmi  těžko eliminovat,  je 
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zvyk místních nakupovat ve Valašském Meziříčí, Rožnově a Zlíně, kde se nachází investoři 

a početná  nákupní  centra  (6).  Snadný  vstup  potenciálních  konkurentů  do  odvětví  (7) 

a substituty na internetu (8) ohrožují Rejoice shop. 

Výstup z odvětví  komplikují  Rejoice shopu investice vložené do zboží,  které  činní 

čtyřicet procent z celkového majetku. Při likvidaci podniku by muselo být rozprodáno zboží 

za  velmi  nízké  ceny,  a  tak  by  majitel  přišel  o  velkou  část  zisku  (9),  výhodou 

u komisionářských  smluv  je,  že  zboží,  které  není  prodáno,  lze  vrátit  dodavateli  zpět  bez 

zaplacení.

Dalším ohrožením podniku jsou alternativní možnosti trávení volného času obyvatel 

než outdoorovými aktivitami (10), například čas trávený v obchodních centrech,  v kinech, 

doma u televize či u počítače. 

Obecně  identifikované  demografické  trendy  –  klesající  porodnost,  stárnoucí 

obyvatelstvo  a  zvětšující  se  podíl  chudých  lidí  mohou  být  pro  outdoorové  odvětví,  jak 

hrozbou, tak příležitostí. Ohrožují podnikatele tím způsobem, že lidé nebudou mít dostatek 

peněz na nákup značkového zboží, o čem svědčí i průměrný starobní důchod ve Vsetínském 

okresu, který činní devět tisíc sedm set korun. Pokud se však podnik začne orientovat na 

bohatou klientelu  a  přizpůsobí  svůj  sortiment  starší  sportovně  aktivní  populaci,  například 

volbou vhodných barev a modelů, nebo se zaměří na děti, na které budou rodiče vynakládat 

značné  množství  finančních  prostředků,  může  získat  konkurenční  výhodu  nad  ostatními 

podniky. Musí si jen zvolit, kterým směrem se vydá.

Silné stránky podniku

Firma Rejoice shop prodává kvalitní výrobky, které jsou charakteristické funkčností 

materiálu  -  prodyšnost,  větru  vzdornost,  voděodolnost.  Garantem kvality  je  česká  značka 

Rejoice, která vyrábí v ČR již čtrnáct let. 

Rejoice shop je článkem obchodní sítě této značky, která určuje tvář podniku svým 

know-how. Jedná se o specifický design,  příjemnost  materiálu  a  volba trendových barev. 

Výrobce vytvořil novou kolekci Rejoice Black, jejímž základem se stala černá barva. 

Přírodní  materiály  tvoří  základ  kolekce  Rejoice.  Zboží  je  rovněž  vyráběno 

z recyklovaných zdrojů (pet láhve). 

Silnou stránkou podniku jsou také další dodavatelé, jako je Humi, Ferrino, Grisport 

s dobrými cenami, kvalitou a dobrými smluvními podmínkami, např. u značky Grisport má 

odběratel možnost nechat zboží na skladě.
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Prodejna Rejoice shop poskytuje zákazníkům veškerý sortiment zboží pro turistiku.

Majitel  používá  internetové  ceny,  čímž  drží  krok  s konkurencí.  Majitel  poskytuje 

věrnostní slevu stálým zákazníkům, čímž si buduje jejich loajalitu.

Prodejna je umístěna v centru města, v nákupní zóně, je komplexně zařízena vlastním 

vybavením a částečně i vlastním zbožím. 

Prodejna Rejoice shop má vytvořen propagační materiál v podobě reklamních letáčků 

se značkami a informacemi o vybraném zboží. Dále využívá pro zviditelnění reklamní tabuli 

A. V zimě 2011 byla vložena jednorázová částka do reklamy (tab. 3.2).

Velkým  přínosem  pro  podnik  je  osobnost  prodávajícího,  díky  jeho  praktickým 

zkušenostem  s nabízeným  zbožím,  naslouchání  přání  zákazníků,  úpravě  sortimentu  podle 

jejich představ.

Majitel nevyužívá cizí kapitál. 

Slabé stránky podniku

Malé rozměry prodejny se neslučují s příliš širokým zaměřením sortimentu. Při odběru 

zboží  hrozí  velké  riziko  špatného  odhadu  preferencí  zákazníků.  Staré  zboží  se  hromadí 

v prodejně nebo je prodáváno za výrazně nižší cenu. 

Sezónní zboží musí být objednáno půl roku dopředu, odběratel je fixován dlouhodobě 

na dodavatele. Případné doobjednávání během roku navyšuje náklady o poštovné a balné. 

Slabou  stránkou prodejny je  způsob skladování  zboží,  který  vyžaduje  zavěšení  na 

ramínku. Dlouhodobě složené a zabalené zboží se časem poškodí, a tak může docházet ke 

ztrátám.

Všeobecná  orientace  na  veškeré  segmenty  trhu  zabraňuje  vhodné  aplikaci 

marketingového mixu. Součástí špatné propagace jsou dosud nedokončené webové stránky, 

nekompletní katalog, absence obchodních podmínek e-shopu. 

K nedostatečné  podpoře  prodeje  přispívají  chybějící  věrnostní  program,  reklamní 

kampaň,  upoutávky  na  webu,  ankety  a  soutěže.  Firma  není  registrována  na  bezplatných 

serverech. Podnikatel nevyužívá ke komunikaci se zákazníky FaceBook ani jiných sociálních 

sítí. Denně prodejnu navštíví malý počet zákazníků. Věrných zákazníků je rovněž málo. 

Prodejna Rejoice shop je označena netransparentním způsobem, což ještě umocňuje 

horší přístupnost do prodejny, která se nachází v prvním patře. Nevyzdobené výlohy působí 

prázdným dojmem. 
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Prodejna dosahuje nízkých měsíčních tržeb s výjimkou prosince. Firma se pohybuje 

od  svého  vzniku  ve  ztrátě.  Počáteční  špatný  krok  spočívající  ve  velkém  nákupu  zboží, 

způsobil pohlcení majitelových úspor.

Vlastník vykonává veškeré činnosti v podniku sám, je vyčerpán a demotivován.

Tabulka 4.2 SWOT analýza Rejoice shopu – I. část

Příležitosti

Silné, slabé stránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + -

Kvalita výrobků 0 0 + + + 0 + 0 0 0 4
Značka Rejoice 0 + + 0 0 0 + + + + 6
Přírodní materiály 0 0 0 0 0 0 0 + + 0 2
Smluvní podmínky 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + 2
Široký sortiment + + + + 0 0 + 0 + 0 6
Internetové ceny + + + + + 0 + 0 - 0 6 1
Umístění prodejny 0 + + + 0 + + 0 0 0 5
Propagační materiály + + + + + + + + + + 10
Osobnost prodávajícího 0 0 + 0 0 0 + + 0 0 3
Využívání VK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malé rozměry prodejny 0 0 - + 0 0 0 0 0 0 1 1
Hromadění zboží (příliš 

zákaznických segmentů)
+ + + + + + + 0 + + 9

Objednání sezónního zb. + + + + - 0 0 0 + + 6 1
Skladování + + + + + 0 0 0 + + 7
Nediferencovaný 

marketing
0 0 + + + + 0 + - + 6 1

Komunikace se zák. - - - - 0 - - - - - 9
Netransparentní označení 

prodejny
- - - - - 0 - 0 - - 8

Počet věrných zákazníků 0 + - 0 + 0 + + - 0 4 2
Nízké tržby 0 + + 0 + + + + 0 0 6
Majitel pracuje sám 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 2
SUMA +

SUMA -

6

2

10

2

12

5

9

2

7

2

5

1

9

3

7

1

7

5

7

2
Zdroj: autor

Z tabulky 4.2 bylo zjištěno, že firma dokáže využít příležitosti, jakými jsou: 

 padesát procent obyvatel města se hlásí ke sportovní činnosti, 

 osmdesát procent Čechů nakupuje ve specializovaných obchodech, 

 přírodní krajina v okolí umožňuje spotřebitelům uspokojit potřebu turistiky 
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Tabulka 4.3 SWOT analýza Rejoice shopu – II. část

Hrozby

Silné, slabé stránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + -

Kvalita výrobků + + + + + 0 + - 0 0 6 1
Značka Rejoice + + + + + + + - 0 0 7 1
Přírodní materiály 0 0 0 + + 0 + - 0 0 3 1
Smluvní podmínky + 0 + + 0 0 + + + + 7
Široký sortiment - 0 + + + + + - 0 + 6 2
Internetové ceny - + + + + + + - 0 0 6 2
Umístění prodejny 0 0 + + 0 0 + + + 0 5
Propagační materiály 0 + + + + 0 + - 0 0 5 1
Osobnost prodávajícího 0 0 + + 0 0 + - + 0 4 1
Využívání VK - 0 0 + 0 0 + 0 - 0 2 2
Malé rozměry prodejny - 0 0 - 0 - - 0 + 0 1 4
Hromadění zboží (příliš 

zákaznických segmentů)
- - 0 0 - - - - - - 8

Objednání sezónního zb. - - - - - 0 - - - - 9
Skladování - - 0 0 - - - - - - 8
Nediferencovaný marketing 0 0 - - - - - - 0 - 7
Komunikace se zák. 0 - - - - - - - 0 - 8
Netransparentní označení 

prodejny
0 - 0 - 0 - - 0 0 0 4

Počet věrných zákazníků 0 - + - - - - - 0 - 1 7
Nízké tržby - - - - - - - - 0 - 9
Majitel pracuje sám 0 0 0 - 0 - - 0 - 0 5
SUMA +

SUMA -

3

8

4

7

9

4

10

8

6

7

3

9

10

10

2

14

4

5

2

7
Zdroj: autor

Z  tabulky 4.3 vyplývá, že mezi největší ohrožení firmy patří: 

 Rostoucí ceny vstupů, které jsou zapříčiněny negativní ekonomickou situací země.

 Zvyk místních nakupovat ve větších městech Zlínského kraje.

 Substituty na internetu.

 Alternativní možnosti trávení volného času.

Výsledky  SWOT  analýzy  ukázaly,  že  za  silné  stránky  podniku  lze  považovat 

propagační  materiály  a  značku  Rejoice.  Za  slabé  stránky  podniku  byla  jednoznačně 

identifikována  komunikace  se  zákazníky  a  netransparentní  označení  prodejny a  dále  pak 

skutečnost, že majitel vykonává veškeré činnosti spojené s podnikáním sám. 
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4.5 Formulace vhodné strategie podniku

Jediným  cílem  podniku  je  maximalizace  zisku.  Další  doprovodné  cíle  podnikání 

nebyly majitelem blíže specifikovány. Při návrhu strategie však musí být stanovena vize, cíle 

a poslání firmy. Pro účely strategického řízení je tedy nadefinována nová vize podniku, z ní 

vychází poslání podniku a cíle, se kterými se dál pracuje při návrhu strategie. 

Vize podniku

Firma Rejoice shop bude ve Vsetíně známá jako prodejce kvalitního outdoorového 

zboží značky Rejoice a dalších českých značek. Zákazníci budou spokojeni s jejím osobním 

přístupem a budou se rádi vracet.  Díky kvalitním internetovým stránkám zákazníci  získají 

dostatečné informace. E-shop umožní podniku zvýšení obratu. 

Poslání podniku 

Rejoice  shop  se  zabývá  prodejem  oblečení  a  doplňků  pro  turistiku  a  volný  čas. 

Převažující  značku  tvoří  Rejoice  Black  s  originálním  designem,  kvalitou  materiálu 

a pohodlným nošením. Rejoice shop poskytuje zboží dalších dvaceti  osvědčených českých 

i světových značek. Prodává za internetové ceny. Stálým zákazníkům poskytuje slevu deset 

procent.  Prioritou  firmy je pomoci  zákazníkům při  volbě produktů pro outdoor.  Zákazník 

bude kompletně vybaven odzkoušeným zbožím pro pobyt nejen v přírodě. 

Cíle podniku

Z výsledků analýzy vyplývá,  že dílčím cílem podniku by mělo být získání věrných 

zákazníků  z široké  základny  sportovně  aktivních  obyvatel  města.  Aby  bylo  možné 

kvantifikovat  loajalitu  zákazníků,  musí  být  zajištěn  monitoring  návštěvnosti,  který  bude 

provádět majitel. Časovým horizontem pro splnění tohoto cíle budou dva roky. 

Strategie diferenciace 

Navrhovanou  strategií,  vedoucí  ke splnění  výše  stanoveného  cíle,  je  strategie 

diferenciace,  která  bude  spočívat  v jedinečnosti  produktů  značky  Rejoice  a  lepším 

marketingu.  Aby  podnik  přesvědčil  zákazníka  o  výjimečnosti  svých  výrobků,  musí  si 

vybudovat  svou  pověst,  za  tímto  účelem musí  být  lépe  zviditelněn.  Strategie  spočívá  ve 
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zlepšení komunikace se spotřebiteli,  vybudování vztahů se zákazníky.  Zákazník bude úzce 

spolupracovat s firmou, na základě jeho podnětů bude vybírán další sortiment. 

V co nejkratším čase musí být dokončena tvorba webových stránek včetně katalogu, 

kompletních  informací  a  e-shopu.  Stránky by měly být doplněny o anketu,  která  se  bude 

měsíčně měnit, a bude se týkat jednoduchých aktuálních témat z oblasti outdooru. V záložce 

kontakty bude umístěna fotografie prodejny zvenku pro lepší orientaci zákazníků při hledání 

prodejny.  Návštěvnost  stránek  bude  sledována  prostřednictvím serveru  toplist.cz,  který  je 

zdarma.  Pro  zvýšení  návštěvnosti  svých  stránek  by  měl  majitel  provést  registraci  na 

bezplatných nabídkových serverech, např. firmy.cz. Podnikatel by měl rovněž zvážit využití 

sociálních sítí, jako je FaceBook, a různých outdoorových blogů. Zařízením facebookového 

účtu otevře firma další komunikační kanál, prostřednictvím něhož může přímo komunikovat 

se spotřebitelem. Monitoringem sociálních sítí budou zjištěny preference spotřebitelů, příčiny 

jejich spotřebního chování, což poskytne návod k zlepšení marketingové činnosti. Majitel si 

nechá  provést  online  monitoring  nástrojem Mention  Analytics  na  stránkách Fejsbucek.cz, 

který poskytuje služby spojené s vyhledáváním klíčových slov zdarma.  Analýza klíčových 

slov - v našem případě půjde o outdoor, turistiku, sportovní oblečení, Rejoice - spočívá ve 

vyhledávání  zpráv,  ve  kterých  se  objevují  nadefinovaná  slova.  Analýzou  sentimentu  se 

příspěvky  vytřídí  na  pozitivní,  negativní  a  bez  sentimentu.  Majitel  je  následně  ručně 

vyhodnotí.  Blíže zjistí zákazníkovy potřeby,  na jejichž základě provede objednávku zboží. 

Velká výhoda tohoto monitoringu oproti jiným průzkumům trhu a dotazníkům spočívá v tom, 

že se vše děje bez zákazníkova vědomí, není nucen do podávání informací. Majitel však musí 

mít na paměti, že sociální sítě využívá pouze třetina obyvatel, preference zbylých dvou třetin 

občanů monitoring nezaznamená. 

Na  tyto  taktické  kroky  majitel  nemusí  vynaložit  téměř  žádné  dodatečné  peněžní 

prostředky, ale provedení všech úkonů si vyžádá značné množství jeho času. 

Podnikatel dále podpoří sezónně prodej již osvědčenou reklamní kampaní. V měsíci 

květnu pronajme reklamní plochu na šesti sloupech v nákupní zóně. Jedná se o období na 

konci  května,  protože  se  lidé  již  začínají  vybavovat  na  léto  a  startuje  hlavní  sezóna  pro 

outdoorové aktivity. Propagace bude trvat šestnáct dní, což finančně vyjde na dva a pul tisíce 

korun. Dále budou cedule vyvěšeny v období předvánočních nákupů, od půlky listopadu do 

Štědrého  dne,  pronájem plochy  bude  činit  pět  tisíc  korun.  V tomto  období  může  majitel 

uvažovat o rozšíření poprodejních služeb o vhodném zabalení produktů, o rozšíření nabídky 

o dárkové tašky. 
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Dalším taktickým krokem učiněným v nejbližší budoucnosti bude zajištění vzájemné 

reklamy  se  sportovním  hřištěm,  městskou  halou  a  turistickými  Kolibami  na  hřebenech 

v okolí,  což zabere také  značné množství  času,  a  nutností  bude natisknout  další  reklamní 

letáky, tentokrát již s internetovými kontakty. Tisk čtyř tisíc letáků vyjde na dva tisíce korun. 

Majitel osobně zajistí distribuci letáků.

Doposud nevyzdobené výlohy budou zaplněny informacemi o nabízených značkách 

s obrázky produktů a rovněž by neměly chybět novinky v oblasti outdooru, které majitel bude 

online  vyhledávat  na  světových  veletrzích.  Tisk  materiálů  nevyžaduje  příliš  peněžních 

prostředků, avšak příprava výlohy si pravidelně vyžádá jistý čas a kreativitu. 

Podnikatel  vytvoří  kompletní  věrnostní  program,  který  bude  podrobně  popsán  na 

internetu a transparentně vystaven ve výloze. Hlavní myšlenkou je sleva deset procent z ceny 

zboží pro loajální zákazníky, dále se může jednat o různé varianty slev, např. kup jedna plus 

jedna za padesát procent. Ušlý zisk, způsobený snížením cen, nelze předem vyčíslit, bude se 

odvíjet od množství prodaného zboží, jelikož je ale třeba nahromaděné zboží rozprodat, jeví 

se tato taktika jako vhodná.

Reklamní  tabule  A  se  každodenně  umisťuje  v přízemí,  i  v případě,  že  aktuálně 

neprobíhá  žádná  akční  sleva,  může  tak  alespoň  upoutávat  pozornost  na  značku  Rejoice. 

Náklady na reklamní tabuli A dosáhnou ročně téměř dva a pul tisíce. 

Pro vykonávání výše popsaných kroků bude majitel muset vyvíjet větší aktivitu než 

doposud. Další činností navíc bude rovněž vyhodnocování parametrů úspěšnosti podnikání. 

Počet  zákazníků  a  prodej,  který  se  projeví  v tržbách,  může  majitel  sledovat  v  denních 

obratech. Počet zákazníků může monitorovat v rámci samostatné statistiky počtu příchozích 

zákazníků  za  den,  a  tu  může  vyjádřit  v jednotlivých  měsících.  Poté  statistiku  porovná 

s uskutečněnými  prodeji  v obchodě,  a  získá  tak  s pomocí  tržeb  celkový  obraz  o  prodeji. 

Objem peněžních prostředků může nejlépe sledovat v přehledu cash–flow. Na základě těchto 

měření bude lépe vidět účinky strategických kroků. 

Při takovém množství aktivit se jeví vhodné přibrat spolupracovníka, který se alespoň 

částečně  vyzná  v oblasti  IT  a  je  kreativní.  Staral  by  se  o  internetové  záležitosti,  měsíční 

úpravu výlohy a propagaci. Majitel by se tak mohl plně věnovat zákazníkům, věrnostnímu 

programu, aktualitám v oblasti outdooru a značek. Zaměstnanec na plný úvazek zvýší náklady 

majitele o dvanáct tisíc korun měsíčně, brigádník na poloviční úvazek vyjde podnikatele na 

pět tisíc korun.

Celkové  náklady navrhované  strategie  podniku,  a  to  ve  všech uvedených  krocích, 

budou ročně činit sedmdesát tisíc korun v případě, že podnikatel využije pomoc brigádníka, 
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což  se  jeví  jako  reálné,  jelikož  má  dostatek  peněžních  prostředků  a  závazky  jsou  kryty 

zásobou.
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5 ZÁVĚR

Cílem  navrhované  strategie  je  získání  loajálních  zákazníků,  a  to  prostřednictvím 

diferenciace. Odlišení zajišťuje značka Rejoice, která se musí dostat do povědomí místních 

obyvatel a získat si jejich přízeň. Majitel podnikne celou řadu taktických kroků, jež spočívají 

v zlepšení propagace firmy. Nejen z výsledků tržeb, ale i na základě vlastního monitoringu 

bude průběžně zjišťovat účinnost prováděných kroků. Bude tak činit po dobu jednoho až dvou 

let, kdy se ukáže, zda je podnik lépe či hůře konkurenceschopný. 

Loajalita  zákazníků se vytváří  po dlouhý čas. Pokud si podnik věrnost spotřebitelů 

získá,  musí  ji  také  udržet.  Po  určité  době  je  proto  potřeba  vymýšlet  další  alternativy 

podpůrných akcí podniku. 

Autorka spatřuje velký význam v internetových nástrojích marketingu, které se dají 

zajistit  bez  větších  nákladů  a  postihují  značnou  část  obyvatelstva.  Neustále  se  vyvíjejí  

a v budoucnu budou hrát klíčovou roli, nejen v podnikání. 

Cílem práce  bylo  navrhnutí  optimální  strategie,  což  bylo  splněno.  Podnik  by  měl 

neprodleně začít s implementací, aby na trhu dosáhl úspěšnějších výsledků. Může však dojít 

k tomu,  že  implementovaná  strategie  nedosáhne  kýžených  cílů  a  podnik  bude  směřovat 

k úpadku. Důvodem nejspíš bude mylně odhadnutá poptávka. Podnik by měl v tom případě 

přehodnotit svou podnikatelskou aktivitu s využitím zdrojů, kterými dosud disponuje. Toto by 

již bylo námětem na další práci. 
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Seznam zkratek

Atd. – a tak dále

ČNB – Česká národní banka

ČSÚ – Český statistický úřad

DPH – daň z přidané hodnoty

EKO - ekologický

EOG – Asociace pro ochranu přírody

EVA – finanční výkonnost podniku

HDP – Hrubý domácí produkt

CHKO – Chráněná krajinná oblast

IT – informační technologie

Kol. - kolektiv

MÚ – městský úřad

MVA – tržní hodnota podniku

Např. - například

Obr. - obrázek

PET - Polyethylentereftalát 

s. r. o. – společnost s ručením omezeným

Tab. - tabulka
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