
 

 



 

 



 

 



 

 



 

Abstrakt 

Obsahem diplomové práce je zhodnocení dosavadní uplatňované firemní strategie 

firmy PEGRES obuv s.r.o. a navržení aktuální firemní strategie ve vztahu k současnému 

globalizovanému podnikatelskému prostředí v období hospodářské recese. Z analýzy 

interního prostředí firmy vyplývá, že vedení firmy doposud neuplatňovalo moderní metody 

strategického plánování a firma byla řízena na základě zavedeného, doposud funkčního 

systému. V práci byly analyzovány nejvýznamnější faktory mající vliv na 

konkurenceschopnost firmy, identifikována konkurenční výhoda a stanoveny strategické cíle 

pro následující období tří let. 

 

Klíčová slova: strategie, strategické řízení, konkurenceschopnost, SWOT analýza, Porterova 

analýza, marketingová analýza 

 

Abstract 

 The thesis is focused on evaluation of existing strategy of Pegres obuv s.r.o. company 

and propounding of topical company strategy in relation to the current global entrepreneurial 

environment in economic recession. The internal company analysis shows no making use of 

modern strategy planning methods, the company has been managed on the basis of the 

existing emloyed methods. The most significant factors affecting the competitive ability are 

analysed, competitive advantage is defined and the strategy goals are determined for the 

upcoming period of three years. 

 

Keywords: Strategy, Strategy Management, Competitivenes, SWOT Analysis, Porter´s 

Analysis, Marketing Analysis 
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Úvod 

 

 „Konkurenceschopnost“ a „strategické řízení“ jsou pojmy, které úzce souvisí 

s postavením firmy na trhu a kvalitou vrcholového managementu. K nezbytnosti vyvíjet 

zvýšené úsilí přispívá globalizace světového trhu a přetrvávající ekonomická recese. 

Management firem je v současné době nucen přijímat změny v podobě opatření, která snižují 

náklady, zvyšují efektivitu procesů, posilují konkurenční výhodu a ovlivňují postavení firmy 

na trhu. Význam výše uvedených pojmů v dnešním globalizovaném světě neustále vzrůstá. 

Toto tvrzení dokládá skutečnost, že konkurenceschopnost a strategické řízení již nejsou 

aplikované pouze na mikroekonomické úrovni podniků, ale jejich význam vzrůstá také na 

národní úrovni jednotlivých států. Důkazem toho je také nově zpracovaná a přijatá Strategie 

mezinárodní konkurenceschopnosti ČR. 

 

Postavení firem v České republice je v důsledku existence duální ekonomiky 

a přílivu zahraničního kapitálu nesnadné. V oblasti investic tak ve většině případů nemohou 

zahraničním společnostem konkurovat. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby se české firmy 

soustředily na znalost lokálního i globálního trhu, efektivně uplatňovaly moderní metody 

řízení a dokázaly získat specifickou konkurenční výhodu. Otázkou zůstává, nakolik jsou 

moderní strategické metody v českých firmách využívány. 

 

Cílem práce je zhodnotit dosavadní firemní strategii uplatňovanou ve společnosti 

PEGRES obuv s.r.o. a na základě výstupů interní a externí analýzy prostředí formulovat 

novou firemní strategii zahrnující vize, poslání a cíle, které vycházejí ze sdílených 

podnikových hodnot. V práci se soustředím na návrh a volbu vhodné firemní strategie, která 

v případě implementace podniku usnadní naplňování dílčích plánů vedoucích k dosažení 

dlouhodobého strategického cíle. 

 

V práci jsou použity metody sběru dat a informací zejména z monografických 

publikací, odborných časopisů, internetu, firemních dokumentů a osobních rozhovorů. Dalším 

významným zdrojem informací jsou konzultace s vrcholovým vedením společnosti PEGRES 

obuv s.r.o., rozhovory se zaměstnanci a uplatněná metoda osobního pozorování dílčích 

výrobních a marketingových procesů. Při návrhu vhodné firemní strategie uplatňuji 
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syntetickou metodu, která vychází nejen ze závěrů uplatněné metody pozorování, ale také 

z podrobné analýzy získaných informací o interním a externím okolí podniku. 

 

V úvodní kapitole je podrobně popsána charakteristika společnosti PEGRES obuv 

s.r.o., pro kterou je v praktické části práce navržena a doporučena vhodná podniková 

strategie. V teoretické části se soustředím na objasnění a definování pojmů: 

„konkurenceschopnost“, „konkurenční výhoda“, „strategie“ a „strategické řízení“. V další 

kapitole se zabývám teorií modelu strategického řízení a rozborem jeho klíčových i dílčích 

částí. Následně popisuji úlohu lídra při zavádění strategických změn do organizační struktury 

podniku. V další části jsou popsány nejčastěji používané analytické metody, které slouží 

k reálnému hodnocení externího a interního prostředí podniku. V závěru teoretické části se 

práce zaměřuje na popis základních marketingových strategií, které vycházejí 

z konkurenčního prostředí a postavení firmy na trhu. V dalším oddíle jsou v práci 

vyhodnoceny závěry průzkumu, zaměřeného na využívání moderních metod řízení ve firmách 

v ČR. V následujících kapitolách hodnotím dosavadně uplatňované řízení ve společnosti 

PEGRES obuv s.r.o. a navrhuji vhodnou strategii, která vychází ze závěrů analýzy makro-

prostředí i mikro-prostředí zmiňované firmy.     
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1 Charakteristika podniku 

 

1.1 Základní informace o podniku 

 

Obchodní firma:  PEGRES obuv s.r.o. 

Sídlo:    Havířov – Prostřední Suchá, Hornosušská 1399/4B, PSČ 735 64 

Provozovna   Petřvald, 2. Května 562, PSČ 735 41 

IČ:    285 65 240 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

 

Předmět podnikání:  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3  

    živnostenského zákona 

Hlavní obor činnosti:  výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží  

Struktura zaměstnanců: 50 zaměstnanců 

      

 

1.2 Historie 

 

  Majitelé firmy v oblasti výroby obuvi podnikají již od roku 1993. Od roku 2004 začali 

vyrábět dětskou celokoženou vycházkovou obuv. Do obchodního rejstříku byla společnost 

PEGRES obuv s.r.o. zapsána dne 26. listopadu 2008. V současné době se jedná o rodinnou 

firmu, která si z pohledu vedení na trhu obuvi v České republice vybudovala uspokojivé 

postavení.   

  

 

1.3 Současnost 

 

 Momentálně zaměstnává firma 50 zaměstnanců a zabývá se výrobou pánské, dámské 

i dětské vycházkové a domácí obuvi. Veškerý sortiment usňové obuvi a některé vzory domácí 

dětské obuvi, jsou zasílány k dobrovolné certifikaci u ITC Zlín (Institut pro testování 

a certifikaci, a.s.) a ČOKA (Česká obuvnická a kožedělná asociace) ve Zlíně. ITC je česká 
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nezávislá společnost s celosvětovou působností poskytující služby v oblastech zkušebnictví, 

certifikace, technické inspekce, kalibrace a standardizace. Certifikační značky, udělené na 

základě certifikátu ITC, informují o zvýšené bezpečnosti a kvalitě výrobků, výrobních 

procesů a služeb.
1
 ČOKA je zaměstnavatelské a profesní sdružení podnikatelů v obuvnické 

a kožedělné výrobě a obchodu s místem působení v České republice. ČOKA sdružuje 

v současné době přibližně 55 firem.
2
 Na základě výše uvedených certifikací je firma 

oprávněna užívat pro dané vzory licenční oprávnění České obuvnické a kožedělné asociace 

k užívání ochranné známky „Žirafa“ a „Česká kvalita“.  

 Svou produkci tato společnost distribuuje prostřednictvím objednávkového systému po 

celém území celé ČR.  

 

 Strategické a marketingové řízení firmy se odehrává na základě zavedeného systému 

nikoli však na podkladě strategického plánování. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ITC - testování, certifikace, kalibrace, inspekce, standardizace. ITC - INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A 

CERTIFIKACI, a. s. [online]. 2013 [cit. 2013-02-17]. Dostupné z: http://www.itczlin.cz/cz/ 
2
 Základní informace o ČOKA. Česká obuvnická a kožedělná asociace [online]. 2012 [cit. 2013-02-17]. 

Dostupné z: http://www.coka.cz/jak-se-stat-clenem/1-zakladni-informace-o-coka 
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2 Teoretická východiska 

 

 Konkurenceschopnost jako pojem je úzce spojen s pojmy strategie, inovace, 

konkurenční výhoda. Strategie, inovace a konkurenční výhoda jsou vzájemně propojené 

pojmy a společně se na utváření konkurenceschopnosti podílejí. Pokud bychom si chtěli 

konkurenceschopnost představit graficky, budeme ji vnímat jako vrchol pyramidy, která je 

podpírána pilířem nazvaným strategie, pilířem nazvaným inovace a pilířem konkurenční 

výhoda, které se společně na utváření konkurenceschopnosti podílejí.
 3
  

 

 

2.1 Konkurenceschopnost 

 

 Základní vlastností každého podniku, který chce ve svém oboru vyniknout, je jeho 

konkurenceschopnost. Ačkoli je v dnešním světě pojem „konkurenceschopnost“ používán 

poměrně často, neexistuje v literatuře jeho ekvivalent, tedy slovo s obdobným významem. 

V každém případě existuje celé spektrum možného vysvětlení tohoto pojmu. Správné 

pochopení je možné, pouze pokud víme, k jakému účelu bylo použito a jak je v konkrétním 

případě vnímáno.
 4

  

 

   Rozdíl mezi pojmy „konkurenceschopný“ a „nekonkurenceschopný“ je jasně 

vymezen na podnikové úrovni, kdy lze snadno určit hranice mezi tím, kdy je firma v tržním 

prostředí konkurenceschopná a kdy konkurenceschopná není. Na národní úrovni však takové 

vysvětlení už možné není. 
3
   

 Dříve, konkrétně v osmdesátých letech minulého století, byl pojem 

„konkurenceschopnost“ vnímán pouze ve spojení s podnikem a definice byla určena takto: 

 

„Podnik je považován za konkurenceschopný tehdy, jestliže je schopen udržet se na trhu a 

pokud možno zvyšovat svůj tržní podíl. Současně musí být schopen plnit své závazky vůči 

svému okolí: platit svým zaměstnancům mzdu, akcionářům vyplácet dividendy, státu řádně 

                                                           
3
 BENEŠ, Michal. Konkurenceschopnost a konkurenční výhoda. Brno: Working Paper: Centrum výzkumu 

konkurenční schopnosti České republiky, 2006. ISBN 1801-4496. 
4
 LHOTSKÝ, Jan. Strategický management: Jak zajistit budoucí úspěch podniku. Brno: Computer Press a.s., 

2010. ISBN 978-80-251-3295-1. 
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odvádět daně, bankám splácet úvěr, dodavatelům platit za suroviny, materiál, polotovary, 

stroje a zařízení“
5
 

 

„Dělicí čára mezi konkurenceschopností a nekonkurenceschopností podniku je v tržní 

ekonomice jasně a srozumitelně definována. Podnik je nekonkurenceschopný tehdy, jestliže 

není schopen nabídnout na trhu takové zboží a služby, aby je spotřebitelé byli ochotni 

kupovat, a jestliže není schopen plnit své finanční závazky.“
 6

 

 

 Výstižnou definici podal Stephan Garelli, ředitel projektu Světové 

konkurenceschopnosti a duchovní otec Světové ročenky konkurenceschopnosti. 

„Konkurenceschopnost je jako dostih. Nejde v něm o to běžet rychleji, než jste běželi včera. 

Jde o to běžet rychleji než všichni ostatní koně“
6
   

 

 

2.2 Strategie a strategické řízení 

 

 Strategie určuje hlavní směr vývoje firmy. Je v ní obsažena vize firmy, strategické cíle 

a stanovuje cestu, jak vize a cíle dosáhnout. Bez strategie by firma nemohla vyvíjet nové 

výrobky, plánovat investice a budovat distribuční sítě.
7
   

 Je pravda, že plánování budoucnosti je den ode dne složitější. Strategické plánování 

v dnešní době zahrnuje aspekty rychlosti, adaptability, inovací a kreativity.  

 K vytvoření a uplatnění úspěšné strategie pro každou firmu nelze použít jeden a tentýž 

plán. Každá firma je svým způsobem originál a pro každý takový originál je třeba vytvořit 

strategii na míru.
8
 Po mnoha letech zkušeností jsou dnes firmám k dispozici ověřené postupy 

tvorby strategie.     

                                                           
5
 KLVAČOVÁ, Eva; MALÝ, Jiří. Domnělé a skutečné bariéry konkurenceschopnosti EU a ČR : Praha: 

Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2008, s. 6. 
6
 LHOTSKÝ, Jan. Strategický management: Jak zajistit budoucí úspěch podniku. Brno: Computer Press a.s., 

2010. ISBN 978-80-251-3295-1. 
7
 SOUČEK, Zdeněk, Kateřina ČAPKOVÁ, Daniela NAVRÁTILOVÁ a Michal ŘÍHA. Strategické řízení 

podniku v superturbulentním globálním světě: Díl I Základní zásady. 1. vyd. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. ISBN 

978-80-87240-18-2. 
8
 SOUČEK, Zdeněk, Kateřina ČAPKOVÁ, Daniela NAVRÁTILOVÁ a Michal ŘÍHA. Strategické řízení 

podniku v superturbulentním globálním světě: Díl II Formulace strategie. 1. vyd. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. 

ISBN 978-80-87240-19-9. 
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 P. Kotler: „Máte-li stejnou strategii jako konkurence, žádnou strategii nemáte. Je-li 

vaše strategie odlišná, ale snadno napodobitelná, máte slabou strategii. Máte-li strategii 

jedinečnou, odlišnou a obtížně napodobitelnou, máte strategii silnou a trvalou."
9
 

 

 Pojem strategie má původ v řeckém jazyce. Slovo „strategos“ v českém jazyce 

znamená „generál“. Vést organizaci v moderním světě je velmi podobné jako strategické 

vedení bitvy v historii.  

 Hlavním úkolem strategického řízení je dosáhnout budoucího stavu neboli cíle pomocí 

strategie, kterou můžeme chápat jako představu o cestě k danému cíli. Strategické řízení je 

tedy hledání, vytváření a získávání výrazných a jistých potenciálů úspěchu na trhu.
10

 

 

 Strategické řízení můžeme považovat za nejnáročnější část managementu. Strategicky 

řídit znamená úspěšně analyzovat okolí podniku, formulovat a implementovat vhodnou 

strategii, která může v důsledku být konkurenční výhodou.
11

 

 

  

2.3 Konkurenční výhoda 

 

 Pojem konkurenční výhoda firmy není v literatuře jednotně vymezen. Konkurenční 

výhodu můžeme chápat jako dlouhodobou schopnost podniku vytvářet větší nebo zákazníky 

více vnímanou užitnou hodnotu. Užitná hodnota zde znamená naplnění očekávání zákazníků 

nebo splnění jejich potřeb.
12

 Za větší užitnou hodnotu je zákazník ochoten více zaplatit. 

Užitnou hodnotou nemusí být pouze lepší vlastnosti výrobku, ale i například jeho značka, 

která v současnosti dává zákazníkovi určitý společenský status a podtrhuje skutečnost, že je 

ochoten zaplatit více. Užitná hodnota se následně promítá do ceny výrobku nebo služby 

a následně do zisku podniku. 

 

                                                           
9
 SOUČEK, Zdeněk. Firma 21. století: (Předstihněme nejlepší). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005. 

ISBN 80-86419-88-6. 
10

 Strategische Führung in der Industrie. Fakultät für Bertiebswirtschaftslehre. Universität Mannheim. 
11

 HILL, Charles a Gareth R. JONES. Strategic Management: An Integrated Approach : Theory. 9. 

vyd. Mason (USA): Cengage Learning, 2009. ISBN 9780538751070. 
12

 ZUZÁK, Roman. Strategické řízení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-

4008-9. 
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 Konkurenční výhodu je podnik schopen udržet do doby, než ji jsou konkurenti schopni 

napodobit. Dosažení konkurenční výhody je pro podnik obrovskou motivací, je projevem 

úspěchu, podnik získává dobrou pověst, kterou zákazník vnímá. Snaha dosáhnout 

konkurenční výhody je zdrojem inovací a pokroku.  
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3 Strategického řízení a strategický marketing 

 

 „Systém strategického řízení je takový styl a obsah prací vrcholového řízení, který je 

v první řadě zaměřen na zpracování a úspěšnou realizaci strategie. Strategie se do života uvádí 

systémem strategického řízení.“
13

  

 Praxe ukázala, že strategické řízení vytváří konkurenční výhodu, která vede 

k vítězství. Ze zvolené strategie vycházejí veškerá operativní rozhodnutí. Každý krok je 

zvolen tak, aby bylo dosaženo konkurenční výhody. Strategické řízení je vlastně způsobem 

myšlení, návodem k chování a jednání všech pracovníků podniku. 

 Překážkou v realizaci nových strategií je nutnost řídit každodenní fungování podniku. 

Dobře zvolená strategie dává manažerům několik variant řešení.
14

  

 Rychlé změny v globálním světě, které se projevují zastaráváním technologií, velkým 

množstvím informací a častými změnami životního stylu a potřeb zákazníka, nutí manažery, 

aby si je rychle uvědomovali, předvídali je a včas na ně reagovali. Zároveň musí být manažeři 

schopni tyto změny vyvolat a nadchnout pro ně ostatní. Dnešní svět přeje těm, kteří jsou 

schopni a mají chuť se neustále učit.
15

  

 

 Speciální roli v systému strategického řízení má strategický tým. Existuje řada 

důvodů, proč je třeba, aby se do aktivity zapojil tým spolupracovníků. 

 

Funkcí strategického managementu je: 

 zajistit přežití firmy v konkurenčním prostředí 

 prosperita podnikání 

 varovat před riziky 

 

Úkolem strategického managementu je: 

 formulovat poslání firmy (určit tržní orientaci) 

 formulovat strategickou vizi (kam bude firma směřovat) 

 dané poslání a vizi vyjádřit jako měřitelný cíl, stanovit ukazatele výkonnosti 
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 stanovit postup k dosažení cílů 

 dostat poslání do povědomí celého podniku 

 hodnotit úspěšnost strategie, přizpůsobovat strategii momentálním vnitřním a vnějším 

podmínkám
16

 

  

 

Ve strategickém řízení definujeme tři základní procesy. 

 

 Strategický audit 

 Formulace strategie 

 Implementace strategie 

 

Tyto procesy strategického řízení probíhají v podniku v určité posloupnosti. Probíhají 

v závislosti na tom, zda je firma nově vytvořená nebo se jedná o firmu již existující. 

 

U nově založeného podniku bude posloupnost akcí následující: 

1. Formulace strategie 

2. Implementace strategie 

3. Strategický audit 

 

U již existujícího podniku bude posloupnost procesů následující: 

1. Strategický audit 

2. Formulace strategie 

3. Implementace strategie 
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Obrázek č. 1: Model strategického řízení
17
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3.1 Strategické řízení  

3.1.1 Formulace strategie 

 

 Formulace strategie je proces, do kterého zahrnujeme sdílené firemní hodnoty, vize, 

poslání, výběr tzv. grandstrategie, cíle, plány a způsob uplatňování a prosazování této 

strategie vzhledem k vnějšímu okolí, zaměstnancům a stakeholderům. Každá firma je svým 

způsobem unikátní. Odlišnost je způsobena předmětem podnikání, stylem vedení a dalších 

vlivů působících jak zevnitř podniku, tak z vnějšího prostředí firmy. Jsou to rozdílné 

produkty, odlišná organizační struktura, výběr trhu, konkurence, to vše a mnoho dalších 

faktorů působí na výběr strategie, která je tak v každém případě naprosto jedinečná.  Strategie 

je živým organismem, který se díky změnám může neustále měnit a přizpůsobovat okolním 

podmínkám.  

 Smyslem formulace strategie je ujasnit si cíl, kterého chceme dosáhnout a najít cestu 

k jeho dosažení. Formulace strategie zahrnuje sdílení hodnot podniku, poslání, vize a cíle. 

Pojmy poslání, vize a hodnoty odpovídají na tři hlavní otázky podniku. Těmito otázkami jsou 

„Co?“, „Proč?“ a „Jak?“. Vize znamená „Co?“ – označuje budoucnost, které chceme 

dosáhnout. Poslání znamená „Proč?“ – odpovídá na otázku, proč děláme to, co děláme. 

Hodnoty podniku pak znamenají „Jak?“ – jakou cestu zvolíme, abychom splnili naše poslání 

a uskutečnili své vize. 

 

  

Master plán  

 Formulace strategie začíná u tzv. „Master plánu“, u kterého je nutné uplatnit imaginaci 

a vizionalizaci. Na master plán navazuje strategické plánování – „Strategický plán“. 

Master plán je hlavním plánem firmy, má dlouhodobý charakter.  Imaginací rozumíme 

představivost. Jejím smyslem je vytváření nových představ s využitím intuice, empatie atd. 

Vizionalizace  je metodou předvídání a programování.
18

 

 

 

 

 

                                                           
18

 JÜNGER, Josef. Strategický management. Ostrava: Vysoká škola podnikání, 2008. ISBN 978-80-7410-006-2. 



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: „Master plán“
19

 

 

 

Sdílené hodnoty 

 Sdílené hodnoty jsou významnou součástí firemní kultury. Mohou vyjadřovat, jak 

bychom chtěli jednat se zákazníky, jaké bychom chtěli mít vztahy ve firmě, jakých výkonů 

chceme dosahovat a za jaké hranice nesmíme zajít. Sdílené hodnoty jsou vlastností manažerů 

a zaměstnanců. Úspěšnost firmy je výsledkem týmové práce, sdílení informací a ochoty 

spolupracovat. Je tedy důležité, aby byli zaměstnanci firmy oddáni své práci a manažeři jim 

pro to vytvářeli vhodné podmínky. 
20

 

 Často jsou sdílené hodnoty formulovány jako soubor hesel. Zmínit můžeme například: 

 Důvěryhodnost 

 Respekt 

 Odpovědnost 

 Spravedlnost a rovné zacházení 

 Flexibilita 

 Výkonnost atd. 

 

Poslání 

 Dobře formulované poslání zdůvodňuje existenci podniku, jeho úkol na trhu. 

Vysvětluje, proč je tady, pro koho byl vytvořen a čím chce být užitečný. Poslání je zaměřeni 
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směrem ven z podniku i směrem dovnitř. Vnějšímu okolí sděluje, že je tu pro ně a dovnitř – 

svým manažerům a zaměstnancům určuje cíl a cestu, jak ho dosáhnout. 

 

Každé poslání by mělo obsahovat: 

 Větší orientaci na zákazníky a cestu, jak uspokojit jejich potřeby 

 Má být dosažitelné – reálné a splnitelné 

 Poslání musí motivovat – poslání dává zaměstnancům smysl jejich práce 

 Konkrétnost
21

  

 

Vize 

 Vize bývá výsledkem strategické situační analýzy. Vize je představa o tom, jak bude 

podnik realizovat své poslání. Představa o tom, kam chtějí manažeři a zaměstnanci podniku 

dojít, jaká bude pozice podniku v budoucnosti. Z vize podniku vychází stanovení 

strategických cílů, které jsou pak základem pro vrcholové plánování.
22

  

 

 Vize obsahuje údaje o: 

 produktech 

 zákaznících 

 oblasti působení 

 pozici podniku na trhu 

 přednostech podniku
23

 

 

 Smělý a náročný cíl, ke kterému se vztahuje vize, by mě být rozdílný od současného 

postavení podniku. Je důležité, aby si firma stanovila odvážné cíle, které jsou všem 

zaměstnancům výzvou, aby byli ještě lepší.
24
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Strategický plán 

 

 Pomocí strategického plánu je určeno, jak bude v konkrétním čase naplňováno poslání 

a realizována vize podniku. Postup při vytváření strategického plánu je znázorněno na 

obrázku č. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Strategický plán
25

 

 

 Ve chvíli, kdy má podnik vytvořen strategický plán, je úkolem manažerů stanovit 

konkrétní cestu k dosažení zvolených cílů. Úkolem je vybrat optimální plán, tzv. grand 

strategii. Při výběru je nutné posoudit nejdůležitější kritéria – vhodnost, přijatelnost 

a proveditelnost.
26
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3.1.2 Implementace strategie 

 

 Implementace strategie v praxi znamená prosazení vybrané strategie v celé 

organizační struktuře firmy. Je důležité, aby vedení podniku prosadilo změny na všech 

pozicích firmy. Implementace začíná schválením obsahu strategie nejvyšším vedením firmy. 

Dále by měl každý jednotlivý zaměstnanec tuto strategii přijmout za svou. Měl by vědět, jak 

svou prací přispívá k naplnění zvolené firemní strategie. Zavádění strategie do praxe zahrnuje 

rozpracování na dílčí strategie, strategické a akční plány, rozpočty, plány jednotlivých 

činností ve vazbě na odpovědnost konkrétních pracovníků a čas. Tato část strategického řízení 

je nejsložitější v celém procesu a je základním stavebním kamenem úspěchu. Implementace 

strategie zajišťuje rozvoj podniku, proto je nejdůležitějším úkolem vedení firmy. Dobře 

zvolená strategie sama o sobě ještě nic neznamená. Jedná se jen o pouhý dokument. Teprve 

její systematické a neúprosné uplatňování v každodenním životě firmy přináší konkurenční 

výhodu a úspěch. 

 

Možné důvody neúspěchu při zavádění nové strategie: 

 

 Nedostatečná vůle vedení 

 Nepřesně stanové cíle 

 Lhostejný přístup středního managementu 

 Nedostatečně zpracované dílčí postupy 

 Nedostatečná odbornost 

 Absence kontroly průběhu implementace
27

 

 

 

3.1.3 Strategický audit 

  

 Strategický audit znamená precizní rozbor vnitřního a vnějšího prostředí firmy, 

sledování probíhajících změn. Je nutné neustále ověřovat, zda hypotézy, na základě kterých 

byla strategie firmy vytvořena, byly správné. Bez strategického auditu není možné určit silné 

a slabé stránky firmy, příležitosti a hrozby vnějšího prostředí. Na základě výsledků 
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strategického auditu je formulována nová strategie nebo je provedena úprava dílčích částí 

stávající strategie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Okolí podniku
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 MALLYA, Thaddeus, Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada Publishing 2007. ISBN 978-

80-247-1911-5 



 

21 

3.2 Strategický marketing 

 

 Strategický marketing je proces spojený 

 s vypracováním analýz faktorů vnějšího a vnitřního okolí podniku 

 vytvořením cílů firmy a formulován podnikových strategií k jejich dosažení 

 s volbou marketingových strategií 

 s vypracováním, realizací a kontrolou marketingových plánů 

 s hledáním konkurenční výhody 

  

 

3.2.1 Analytické metody používané při strategickém řízení podniku 

 

 Důležitou součástí strategického plánování je analýza jak vnějšího tak vnitřního 

prostředí podniku.  

 Cílem strategické analýzy je identifikovat, rozebrat a ohodnotit všechny relevantní 

faktory, o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou podobu cílů a strategie 

podniku.
29

  

  Pro vytvoření strategie je nutné znát nejen okolí podniku, ale i jeho vnitřní podmínky. 

Z tohoto důvodu rozlišujeme externí a interní analýzu podnikového okolí.  Každý z vlivů 

vnějšího a vnitřního prostředí ovlivňuje podnik svým způsobem a různou silou, kterou lze 

v některých případech ovlivnit. Prostředí podniku můžeme rozdělit na makroprostředí, 

mikroprostředí a vnitřní prostředí. 

 Makroprostředí je prostředí, které obklopuje všechny firmy v zemi. Jedná se 

o všeobecné podmínky, za kterých firmy podnikají – podmínky politické, ekonomické, 

sociální a technologické. 

 Mikroprostředí už zahrnuje nejbližší okolí firmy. Součástí mikroprostředí je 

konkurence, zákazníci a dodavatelé. 

 Vnitřní prostředí se týká vlastních schopností firmy.
30
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Strategická analýza 

 

 Pro dnešní dobu je typická neustálá turbulence změn, nejistota a chaos, se kterými se 

podniky musí naučit žít. Aby byly v budoucnu úspěšné, musí být schopny budoucnost do jisté 

míry předvídat. Tato schopnost vyžaduje důslednou analýzu prostředí vnějšího i vnitřního 

okolí podniku a schopnost reagovat na neustále probíhající změny. Součástí strategického 

řízení je plánování a stanovení strategických cílů. Tyto strategické cíle jsou součástí 

budoucího stavu, ke kterému prostřednictvím realizace dílčích akčních plánů vedení firmy 

usiluje dospět. Z tohoto důvodu strategickou analýzu členíme na strategickou analýzu 

aktuálního stavu a předpokládanou prognostickou analýzu, ze které vychází stanovený 

strategický cíl.    

 

Členění strategických analytických metod: 

 aktuální strategická analýza (situační) 

o externí strategická analýza 

o interní strategická analýza 

o SWOT analýza 

 prognostická strategická analýza
31

 

 

Metody externí strategické analýzy 

 Mezi metody externí strategické analýzy řadíme například PEST analýzu, analýzu 

„4C“ a Porterovu analýzu pěti sil.  

 

Metody interní strategické analýzy 

 K osvědčeným metodám interní analýzy patří analýza „4P“ (marketingový mix), 

analýza vnitřních zdrojů (hmotné, lidské, finanční a nehmotné) a analýza vnitřních schopností 

(kvalifikace). Další metodou analýzy vnitřního prostředí je metoda „7S“, která se zaměřuje 

na strategii, strukturu, systém, řízení, styl práce, spolupracovníky, schopnosti a sdílené 

hodnoty.  
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 SWOT analýza je poměrně často používaná analytická metoda, kombinující interní 

faktory (silné stránky, slabé stránky) a externí faktory (příležitosti a hrozby). Některé 

analytické metody můžeme vnímat jako kombinované, tedy metody, které současně sledují 

vnější a vnitřní faktory.
32

 

Cílem strategické analýzy je identifikovat a ohodnotit všechny faktory, které mají vliv  

na konečnou volbu strategických cílů a vytvořené strategie firmy. Důležité je určit vztahy 

mezi jednotlivými faktory a posoudit jejich vzájemný vliv. Přitom je zapotřebí vycházet 

z vývoje současných trendů a od nich následně odvodit základy budoucího vývoje. 

 

 

PEST analýza 

 

 Žádný podnik není od externího prostředí zcela izolovaný. Prostředí, které podnik 

obklopuje, ho do značné míry ovlivňuje a často také v různých směrech omezuje.  Pomocí 

PEST analýzy, která je důležitým nástrojem strategického řízení, se vyhodnocuje pouze vnější 

prostředí a to zejména makroekonomické prostředí podniku – analýza politických, 

ekonomických, sociálních a technologických faktorů.  

  

 PEST analýza zkoumá všeobecné okolí firmy, které je společné všem podnikům 

v zemi. Název PEST analýzy byl odvozen od počátečních písmen zkoumaných faktorů 

 politických 

 ekonomických 

 sociálních 

 technologických. 

  

 V literatuře je možné najít i různé modifikace této analýzy. Analýza je rozšiřována 

o další faktory. Prvním z doplňujících faktorů může být legislativní faktor, pak je tato analýza 

označována jako SLEPT analýza. Dále je možné analýzu rozšířit o faktor životního prostředí 

(environmental = PESTEL), faktor vzdělání (education = STEEPLE) a faktor demografický 

(STEEPLED). 
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Obrázek č. 5: PEST analýza
33

 

 

 

  

 Národní ekonomika a jednotlivé firmy jsou ve velké míře ovlivňovány politickou 

stabilitou v zemi. Politická stabilita je důležitou podmínkou při rozhodování investorů, 

ovlivňuje možnosti ekonomického rozvoje a konkurenceschopnost.
34

 Mezi politické faktory 

řadíme:  

 legislativa 

 pracovní právo 

 politická stabilita 

 daňová politika 

 ochrana životního prostředí
35

 

 

 Druhým faktorem ovlivňující činnost podniku je faktor ekonomický. Z ekonomického 

pohledu podnik ovlivňuje:  

 trend HDP 
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 úroková míra 

 množství peněz v oběhu 

 inflace 

 nezaměstnanost 

 výše investic
36

 

 

 Chování společnosti má vliv na ekonomiku obecně, zároveň i na jednotlivé firmy. 

Můžeme uvést následující sociální faktory: 

 životní styl 

 hodnotové stupnice a postoje lidí 

 životní úroveň 

 úroveň vzdělání 

 zdravotní stav a struktura populace
37

  

 V současné době je nutné zaměřit se na změny ve struktuře obyvatelstva vyspělých 

zemí. Obyvatelstvo postupně stárne a tento jev má velký vliv na poptávku po specifických 

druzích zboží a služeb. 

 

 Úspěch podniku může být do značné míry ovlivněn technologickým pokrokem – 

vynálezy a inovacemi. Dnes je nezbytné sledovat vývoj technologií, investovat do výzkumu. 

Zároveň je třeba být v této oblasti velmi opatrný, ne vždy může být inovace spotřebiteli 

akceptována v takové míře, aby se podniku vrátily náklady do výzkumu vložené. Mezi 

technologické faktory řadíme: 

 výše výdajů na výzkum 

 podpora vlády v oblasti výzkumu 

 nové technologické aktivity 

 nové objevy a vynálezy 

 rychlost morálního zastarání 

 Základním úkolem PEST analýzy je identifikovat faktory, které mohou mít zásadní 

vliv na podnik a odhadnout, k jakým změnám může v daných oblastech dojít. Zároveň je 
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nutné určit, které změny budou mít komplexní dopad na všechny podniky a které změny se 

dotknou pouze konkrétní firmy. 

 

 

Porterův model konkurenčního prostředí 

 

 Analýza konkurenčního prostředí zkoumá vliv konkurence v odvětví. Konkurence 

přímo ovlivňují postavení a úspěšnost podniku na trhu. 

 Analýza konkurenčních sil je orientovaná na zdroje tlaků konkurence, na intenzitu 

těchto tlaků, na činnost rivalů v oboru a na rozbor současné a budoucí konkurenční situace. 
38

  

 

 Model konkurenčního prostředí, nebo také Porterův model pěti sil je nástrojem pro 

zkoumání konkurenčního prostředí. Michael Porter, harvardský profesor, popsal hlavní síly 

v odvětví, které určují chování konkurence. Tyto síly vyjádřil v „Modelu pěti sil“
39

  

 

 

 

Obrázek č. 6: Porterův model pěti sil
40
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Model analyzuje: 

 rizika vstupu potenciálních konkurentů 

 rivalitu mezi stávajícími podniky 

 síly kupujících 

 síly dodavatelů 

 hrozby substitučních výrobků 

 Výše uvedené síly určují, zda bude podnik konkurenceschopný. 

a) riziko vstupu potenciálních konkurentů – možnost vstupu konkurence na daný trh je 

snižována množstvím překážek, kterými mohou být velká potřeba vstupního kapitálu, 

existující podniky jsou tak nákladově zvýhodněny, loajalita zákazníků, obtížnost napojení 

na existující distribuční kanály 

b) rivalita mezi stávajícími podniky – intenzita závisí na počtu konkurence v odvětví, 

na diferencovanosti produktu (zákazník nerozlišuje), na tom, zda jde o rozvíjející se lukrativní 

odvětví 

c) síla kupujících – zákazník má silný vliv, pokud je velkým a významným, má k dispozici 

informace o trhu, je citlivý na změnu ceny a na trhu je velké množství nabídky 

d) síla dodavatelů – dodavatelé mají značný vliv v případě, kdy zákazník nemá tržní 

informace, nemůže jednoduše přejít ke konkurenci, dodavatel je velký a významný a na trhu 

není mnoho alternativních dodavatelů 

e) hrozba substitučních výrobků – hrozbou jsou výrobky, které jsou vyráběny s nižšími 

náklady, jsou pro zákazníka atraktivnější a nabízeny za nižší cenu
41

 

 

 Tyto síly omezují podniky v dosahování vyššího zisku. Silná konkurence se jeví jako 

hrozba - snižuje zisk a naopak slabší konkurence může znamenat možnost vyššího zisku. Tyto 

síly však neovlivňují jen samotný podnik, ale celé konkurenční prostředí a můžou se neustále 

měnit.
42
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SWOT analýza 

 

 SWOT analýza je nejjednodušší metodou k identifikaci silných a slabých stránek 

podniku a k vyjádření příležitostí a hrozeb, které přichází z vnějšího prostředí. Silné a slabé 

stránky se vztahují k vnitřnímu prostředí firmy. Jsou vyhodnocovány zdroje podniku a práce 

s nimi. Příležitosti a hrozby vycházejí z prostředí, které podnik obklopují. Název analýzy je 

tvořen z počátečních písmen anglických slov Strenghts (přednosti, silné stránky podniku), 

Weaknesses (nedostatky, slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby 

vnějšího prostředí).
43

   

 

 Přednosti jsou pozitivní vnitřní podmínky podniku, které umožňují firmě získat 

dobrou pozici na trhu. Mezi přednosti můžeme zařadit úroveň finančního zajištění, vyspělou 

technologii, přístup ke kvalitnímu materiálu, vyspělý management. 

 Nedostatky jsou negativní vnitřní podmínky firmy, které mohou být příčinou 

nedostatečné výkonnosti, ztrátu dobré pozice na trhu. Patří zde nedostatečné finanční zdroje, 

absence strategie, špatná úroveň výrobních kapacit. 

 Příležitosti jsou příznivé současné nebo budoucí podmínky. Mohou jimi být vývoj 

nových technologií, možnost vstupu na nové trhy, rozšíření počtu zákazníků.   

 Hrozby jsou nepříznivé podmínky, které již mohou existovat, nebo mohou přijít 

v budoucnosti. Může to být silná konkurence, legislativní změny, nedostatek kvalifikované 

pracovní síly, pokles počtu zákazníků.
44

 

 

 Účelem SWOT analýzy není popsat jakékoliv silné a slabé stránky, příležitosti 

a hrozby. Je nutné soustředit se pouze na ty, které mohou být pro podnik přínosem a budou 

základem pro vytvoření strategie. Výsledky provedené analýzy umožňuje zpracovat SWOT 

matice (viz obrázek níže), která je základem pro vytvoření strategie.
45
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Obrázek č. 7: SWOT analýza
46

 

 

 

SO strategie – strategie, která využívá silné stránky podniku k využití příležitostí ve vnějším 

prostředí  

WO strategie – strategie zaměřená na eliminování slabých stránek za pomoci příležitostí 

(akvizice, joint ventures, příjem kvalifikované síly) 

ST strategie – strategie, které jsou využívány pouze tehdy, je-li podnik dost silný na přímou 

konfrontaci s konkurencí 

WT strategie – strategie, které jsou zaměřeny na obranu, na eliminaci ohrožení zvenčí. V této 

fázi podnik často bojuje o přežití. V tomto případě podnik volí fúzi, omezení výdajů, 

vyhlášení bankrotu nebo likvidaci.
47
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3.3 Uplatňování moderních metod strategického řízení firem 

 

 V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na konkurenceschopnost firem. Je to 

způsobeno hospodářskou krizí, hrozící dluhovou krizí a stále větším vlivem globalizace. 

Firmy musí být schopné pružně reagovat na změny tržního prostředí. Docílit tohoto stavu je 

možné kvalitním strategickým řízením. Přibližně 98,8% podnikatelských subjektů v ČR 

vychází z oblasti malého a středního podnikání. Průzkum využití moderních metod řízení byl 

uskutečněn Radou kvality ČR a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR v roce 

2011. Výzkumu se zúčastnilo přes 500 firem, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců. 

 

 Z šetření vyplynulo, že většina manažerů si je vědoma důležitosti moderních metod 

řízení, ale většina se o tyto metody blíže nezajímá a nepoužívá je. Konkrétně: 

- 98% dotazovaných podnikatelů uvedlo, že pro udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti je 

nutné koncepční řízení 

- 77,5% dotazovaných uvedlo, že žádné moderní metody řízení nezná 

- 28% podnikatelů uvedlo, že některou z metod ve své firmě používají 

- 71% podnikatelů uvedlo, že se nechystají zavádět nové metody řízení. 

 Výsledky šetření ukázaly na nedostatky v řízení malých a středních podniků, které 

vedou ke snížení jejich konkurenceschopnosti.
48
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4 Situační analýza prostředí společnosti PEGRES obuv s.r.o. 

  

 V diplomové práci byly použity analýzy vnějšího, vnitřního prostředí a marketingová 

analýza, které následně posloužily jako základ pro stanovení strategického cíle a formulaci 

strategie firmy. 

 

 

4.1 PEST analýza 

   

 V důsledku neustálých změn vnějšího prostředí byla v diplomové práci použita 

analýza politického, ekonomického, sociálního a technologického prostředí. 

 

 

4.1.1 Politické faktory 

  

 Politická situace v České republice má dopad na všechny stránky života. Působení 

státu je pro podniky a jejich činnost determinující. Podnikatelskému prostředí neprospívá 

politická nestabilita, která se v ČR projevuje již několik let.  

 V posledních letech podnikatelům působí komplikace nekoncepční, náhlé změny 

právního prostředí. Podniky tak stěží mohou tvořit dlouhodobý strategický plán. Zákony jsou 

nepřehledné a nesrozumitelné. Právní prostředí v České republice je známé absencí efektivity 

ve vymáhání práva. Korupce v české politice posiluje nedůvěru podnikatelů a obecně všech 

občanů. Do korupce jsou zapleteni vrcholoví politici a základní principy etiky a morálky,  

na nichž je založen úspěch tržní ekonomiky, jsou tak pošlapávány. 

 Zaměstnávání je stěžováno byrokracií a opatřeními, která chrání zaměstnance před 

výpovědí. Tato skutečnost stěžuje podnikatelům možnost pružně reagovat na vývoj trhu.  

 Vstup ČR do Evropské unie znamenal pro stát větší míru otevřenosti ekonomiky. 

Zásahy vlády jsou však stále velké a vláda není v EU schopna dostatečně prosazovat zájmy 

tuzemských podniků.
49
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 Otevřenost české ekonomiky a uplatňovaná zahraniční politika mají za následek dovoz 

a prodej levného zboží z asijských zemí. 

 Systém daní je v České republice velmi podobný těm, které jsou aplikovány 

v okolních zemích. Pro podnikatelské prostředí je současný daňový systém nepřehledný, často 

se mění a pro společnosti je obtížné plánovat svou činnost dlouhodobě dopředu. Prioritou 

české vlády je největší možná efektivnost ve výběru daní. Díky současné ekonomické recesi 

dochází ke změnám v daňových sazbách. Aby Česká republika doplnila mezery v rozpočtu, 

zvolila cestu zvýšení daní ze spotřeby, jako je daň z přidané hodnoty. Zvýšení daně 

ze spotřeby není tolik demotivující jako by bylo zvýšení daní z příjmu nebo firemních daní.  

Pokud by došlo ke zvýšení daně z příjmu, snížila by se motivace lidí pracovat. U firem by 

zvýšení firemních daní znamenalo větší opatrnost při investování.
50

  

 Zvyšování daňového základu není zárukou zvýšeného výběru daní na straně příjmu 

státního rozpočtu. Efekt Lafferovy křivky se v české ekonomice již v minulosti projevil 

a z toho důvodu nelze očekávat, že zvýšení daňové sazby bude mít pozitivní přínos pro státní 

pokladnu. 

 Zvyšování daní však může být pro některé firmy impulsem pro přemístění sídel 

společností do zemí, kde jsou nastaveny nižší daně, do tzv. daňových rájů. 

 Politická selhání a chybná rozhodnutí společnost PEGRES obuv s.r.o. ovlivňují stejně, 

jako všechny jiné subjekty trhu. Přímý dopad politického selhání firma pociťuje především 

v oblasti nedostatku kvalifikované pracovní síly, rostoucích daňových sazbách, neustálým 

změnám v oblasti práva a legislativy, byrokracii a uplatňované zahraniční politice, která má 

za následek zaplavení českého trhu nekvalitní a levnou konkurenční produkcí z Asie. 

 

  

4.1.2 Ekonomické faktory 

 

 Podniky jsou při své činnosti ovlivňovány jak makroekonomickou situací, tak 

i finančními podmínkami ve státě. Situaci českým podnikům komplikuje přítomnost 

zahraničního kapitálu, kterému mnohdy svou velikostí a rozsahem nejsou české firmy 

schopny konkurovat.  
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 Z hlediska makroekonomie mají na podniky vliv výše úrokových sazeb, ceny 

spotřebitelského zboží, rozmístění pracovních sil, rozmístění kupní síly nebo také 

konkurenceschopnost našeho trhu v globálním prostředí. 

  Ekonomická krize v globálním hledisku má na střední Evropu a konkrétně Českou 

republiku dopad ve dvou směrech. Díky poklesu vývozu dochází k propadu v hospodářském 

růstu, firmy mají nižší zisk, který znamená nižší mzdu a nižší spotřebu domácností. 

Očekávání dalšího propadu ekonomiky snižuje investice a dochází k přitvrzení úvěrových 

podmínek. Dále má ekonomická krize vliv na celkovou nejistotu a zvyšuje se riziko platební 

neschopnosti, jak firem, tak i domácností. Prognózy významných českých i evropských 

ekonomů naznačují dlouhodobý útlum ekonomiky v evropském tržním prostředí, na které se 

naše hospodářství především orientuje.  

  

 Problémy na straně státu: 

 Zadlužování státu a deficit rozpočtu 

 Udržitelnost fiskální politiky v příjmech a výdajích 

 Nestabilní trh práce – vysoká nezaměstnanost 

 

Problémy na straně podnikatelů: 

 Ekonomická recese a její přítomnost od roku 2009 

 Hrozba insolvence 

 Druhotná platební neschopnost 

 Obezřetnost bank při poskytování úvěrů 

 Výrazné snížení odbytu 

 Ztráty na zahraničních trzích 

 

 Výše uvedené ekonomické faktory představují pro společnost PEGRES obuv s.r.o. 

obecnou hrozbu, kterou však firma fyzicky prozatím nepociťuje. Vzhledem k dobrým 

vztahům s obchodními partnery a uplatňované obchodní politice není firma zasažena 

druhotnou platební neschopností. Doposud nepociťovala ani výraznou potřebu zapojení cizího 

kapitálu. To však neznamená, že tyto faktory do budoucna firmu neovlivní. V případě potřeby 

rozšíření výroby v důsledku expanze na zahraniční trhy se situace zásadně změní 

a management firmy s touto skutečností počítá. Současný trend zvyšování nepřímých daní 

negativně ovlivňuje poptávku, což se může částečně projevit ve sníženém odbytu produkce. 
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4.1.3 Sociální faktory 

 

 Nezaměstnanost v kraji vede k vylidňování regionu, k odchodu práceschopného 

obyvatelstva do krajů s vyšší nabídkou práce. Obyvatelstvo v okolí autorem analyzované 

firmy PEGRES obuv s.r.o. stárne. Koupěschopnost těchto obyvatel se rok od roku snižuje. 

Firma se na základě této skutečnosti orientuje také na tuto skupinu zákazníků. Svou výrobu 

již na počátku podnikání zaměřila na výrobu domácí obuvi, které bylo na trhu nedostatek.  

 

 

 

Obrázek č. 8: Stav obyvatel MS kraje
51

 

 

 

 V České republice je problém s dostatkem kvalifikované pracovní síly. České školství 

není v současné době schopné efektivně reagovat na potřeby trhu. Konkrétně 

v Moravskoslezském kraji je vysoká poptávka po dělnících, kteří jsou vyučeni v obuvnickém 

oboru. Mnoho odborných škol zaniklo a jejich existence nebyla obnovena. Také firma 

PEGRES obuv s.r.o. pociťuje nedostatek kvalifikované pracovní síly. V roce 2009 došlo 

ke zrušení výuky posledního obuvnického oboru na Střední škole obchodně technické 

ve Zlíně. Tato škola byla v té době jediná, která tento obor v České republice vyučovala. 

Množství zaměstnanců vyučených v obuvnickém oboru na trhu práce neustále klesá a firmy 

by tak jednoznačně uvítaly nově vyučené mladé zaměstnance. 
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Obuvnické řemeslo je v České republice současně také ohrožováno přílivem levných bot 

z Asie. Právě v Moravskoslezském kraji, který bojuje s velkou nezaměstnaností, a lidé zde 

musí zvážit každý nákup, je preferována cena před kvalitou. 

 

 

4.1.4 Technologické faktory 

 

 Úroveň technologického prostředí je v ČR na vysoké úrovni. Ze strany státu a EU jsou 

poskytovány finanční prostředky na rozvoj MPS (malého a středního podnikání) včetně 

podpory výzkumu a inovací. V oblasti obuvnického průmyslu má Česká republika 

dlouholetou a světově uznávanou tradici. 

  

 Podnik PEGRES obuv s.r.o. se vzhledem ke své velikosti nevěnuje vlastnímu 

výzkumu. Vzhledem ke skutečnosti, že firma  podniká v dynamicky se rozvíjejícím sektoru je 

neustále nucena investovat do vývoje. Současným moderním trendům a požadavkům  

ze strany zákazníků přizpůsobuje zavedené pracovní postupy a technologickou úroveň 

strojního výrobního zařízení. Aktuální technologické vybavení firmy lze považovat z pohledu 

objemu výroby a momentálnímu postavení na trhu za dostačující. Firma využívá 

technologické zařízení, které slouží k eliminaci nákladů a efektivnímu využívání vstupních 

materiálů. 

 Pro dlouhodobý úspěch podniku působícího na trhu s obuví je monitoring vývoje 

nových technologií klíčovou záležitostí. Investice do modernizace nejsou realizovány plošně, 

nýbrž s ohledem na pokrytí poptávky ze strany odběratelů a udržení „kroku“ s konkurencí. 

 

 

Závěr PEST analýzy 

 

 Z výstupů PEST analýzy vyplývá, že politická sféra v České republice není dostatečně 

stabilní a kvalitu podnikatelského prostředí, ve kterém firma PEGRES obuv s.r.o. působí, 

výrazně ohrožuje korupce, špatná vymahatelnost práva, duální ekonomika, nedostatečné 

bariéry pro vstup levné a nekvalitní produkce z asijských trhů, rostoucí nepřímé daně, 

klesající demografická křivka, klesající úroveň školství, disparity trhu práce a nedostatek 

kvalifikované odborné pracovní síly.  
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 Pozitivním výstupem je skutečnost, že si EU i vláda České republiky uvědomuje 

význam MSP a stimuluje rozvoj těchto podniků dotačními programy a nově také zvýšeným 

úsilím na podporu exportu do evropských i mimoevropských destinací. 

 

 

4.2 Porterova analýza pěti sil  

  

4.2.1 Konkurence  

 

FARE spol. s r.o. 

 Firma FARE spol. s r.o., se sídlem ve Valašských Kloboukách ve Zlínském kraji, byla 

založena v roce 1991. Firma začala pracovat pro italské obuvnické firmy, později, když se 

vypracovala a získala určitou profesní úroveň, začala vyrábět především pro rakouské 

odběratele. Vysoké nároky rakouských odběratelů byly dobrý učitelem pro firmu na českém 

trhu. Později se společnost zaměřila na vlastní program, začala vyrábět dětskou obuv. Dnes již 

FARE vyrábí pánskou, dámskou, dívčí a chlapeckou vycházkovou obuv. Všechny segmenty 

jsou vyráběny v  celoročním, letním i zimním provedení. Firma se snaží reagovat na aktuální 

trendy a požadavky zákazníků a do své nabídky zařadila trekkingovou obuv s klima 

membránou a o domácí dětskou obuv. 

 Její výrobky pro dětského zákazníka, stejně jako výrobky analyzované firmy PEGRES 

obuv s.r.o. jsou certifikované s právem označení visačkou „Žirafa“ a „Česká kvalita“. Firma 

je považována za dominantního dodavatele české dětské obuvi.
52

 

 

Obuv Essi s.r.o. 

 Obuv Essi s.r.o. se sídlem v Praze je výrobcem dětské usňové obuvi. Společnost 

provozuje jednu podnikovou prodejnu a dále dodává své výrobky do maloobchodních 

prodejen. Firma neprovozuje e-shop.
53

  

 

 

 

                                                           
52

    Historie. FARE [online]. 2013 [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: http://www.fare.cz/index.php?id_odk=21 
53

 O firmě. Obuv Essi s.r.o. [online]. 2008 - 2013 [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: 

http://www.essishoes.com/firma/ 
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D.P.K., spol. s r.o. 

 Společnost D.P.K., spol. s.r.o. se sídlem v Březolupech ve Zlínském kraji, je dalším 

velkým konkurentem pro firmu PEGRES obuv s.r.o. Firma je specialistou ve výrobě kvalitní 

dětské obuvi. Firma byla založena v roce 1994 a hned od počátku se striktně zaměřila na 

výrobu zdravotně nezávadné obuvi pro děti do tří let. Své výroby firma předkládá k povinné 

i dobrovolné certifikaci. Povinná certifikace se týká vyhláškou stanovené hygienické 

nezávadnosti materiálů použitých pro výrobu dětské obuvi do tří let. Dobrovolná certifikace 

znamená posouzení kolekce obuvi Komisí zdravotně nezávadného obouvání. Kladné 

výsledky také firmě D.P.K., spol. s r.o. přinesly oprávnění používat značku „Žirafa“ a „Český 

výrobek“.   

 Firma má dvě podnikové prodejny – ve Zlíně a v Praze. Vsadila také na poradenskou 

činnost o zdravotně nezávadném obouvání pro své zákazníky. 

 D.P.K. je dodavatelem pro více než 200 prodejen, a to celosortimentních (obchodních 

domů) i specializovaných prodejen. Je také provozovatele e-shopu.
54

 

 

PROTETIKA, a.s. Bratislava 

 PROTETIKA, a.s. Bratislava je společností zabývající se výrobou zdravotních 

pomůcek. Vyrábí, prodává a distribuuje ortopedicko-protetické pomůcky, sériové 

zdravotnické pomůcky, individuální ortopedickou obuv a zdravotní obuv. Firma má 

dlouholetou historii a již zavedené dobré jméno, jak na Slovensku, tak v České republice. 

PROTETIKA, a.s. Bratislava konkuruje firmě PEGRES obuv s.r.o. výrobou dětské 

vycházkové obuvi. Svou nabídku představuje na svém e-shopu a dodává také do České 

republiky.
55

  

 

 Největším konkurentem by se mohla zdát firma Baťa, která má své firemní prodejny 

v každém větším městě a má obrovský okruh dlouholetých zákazníků. Proč však 

konkurentem není, je skutečnost, že firma Baťa nevyrábí dětské boty, pouze je dováží 

ze zahraničí. Pro mnohé české patrioty je však označení „Český výrobek“ důvěryhodné 

a důležité.   
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 O nás. D.P.K., spol. s r.o. [online]. 2012 [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: http://www.dpk.cz/obsah/spolecnost-

dpk#Firemní profil 
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 O nás. PROTETIKA, a. s. [online]. © 2011 [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: 
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 Za nepřímou konkurenci pro firmu PEGRES obuv s.r.o. lze považovat firmy 

prodávající sportovní obuv, kterou dnes využívá pro běžné nošení naprostá většina mladých 

lidí. Nemalý zájem o sportovní obuv lze pozorovat i u rodičů malých dětí. Zde je nutné 

podotknout, že odborná veřejnost doporučuje dětem do 3 let nosit pouze usňovou kotníkovou 

obuv. To je také doporučováno i u dětí předškolního věku. Až v období starších školáků je 

tolerována sportovní vycházková usňová obuv, která je k tomuto účelu přizpůsobena. 

Sportovní obuv jako taková je určena pouze pro volný čas, sport a na hřiště.
56

 Z tohoto 

důvodu není pro firmu PEGRES obuv tato konkurence příliš významná. 

 

 Obecně je možno říci, že v obuvnickém oboru existuje nemalý konkurenční boj. 

V porovnání s konkurencí má firma PEGRES obuv s.r.o. výhody i nevýhody. 

Výhodou oproti ostatním na trhu je: 

 pružnost 

 ochota věnovat se individuálním požadavkům zákazníka 

 dobrá cena 

 variantnost produktů 

 firma s rodinným zázemím. 

Nevýhodou je: 

 existence velkých známých firem se zavedenou značkou a hustou sítí svých prodejen.  

  

 

4.2.2 Zákazníci  

 

 Jak již bylo řečeno v úvodní kapitole, firma PEGRES obuv s.r.o. se při výrobě 

zaměřuje v největší míře na dětské zákazníky a dále pak na domácí obuv. Firma se rozhodla 

nedodávat zboží do širokosortimentních prodejen, tzv. hypermarketů, supermarketů 

a podobně. Společnost dodává své produkty pouze maloobchodníkům do kamenných 

prodejen. Vyrábí na sklad, což znamená, že je schopna okamžitě reagovat na potřeby 

prodejců. Firma nemá stanoven ukládací sortiment, který znamená dodání zboží v přesně 

stanoveném množství párů a předem daných velikostech. U firmy PEGRES obuv s.r.o. lze 

zboží objednat přesně podle potřeby, avšak minimální množství, které lze objednat, je 10 párů 
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 Poradna: Časté dotazy. Baťa [online]. 2011 [cit. 2013-03-18]. Dostupné z: http://www.bata.cz/caste-

dotazy/detska-obuv 
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obuvi. Standardně je zboží dodáváno v krabičkách, ale odběratelům je umožněno dohodnout 

se na jiném způsobu balení.  

 Elektronický obchod nabízí firma pouze svým odběratelům, ne koncovým 

zákazníkům. V tomto případě je firma přesvědčena, že speciálně u dětské obuvi je důležité, 

aby se zákazník před koupí poradil s odborníkem, nebo alespoň proškoleným prodejcem 

a obuv si vyzkoušel. Lze zde vysledovat zájem o osobní kontakt se zákazníkem, potřebu 

sledovat jeho konkrétní zájmy. Tuto skutečnost dokazuje také zájem institucí, které pečují 

o seniory o konkrétní druhy obuvi pro své klienty. Firma je schopna reagovat a takové 

zákazníky, jako jedna z mála, uspokojit.  

 Obuv společnosti PEGRES obuv s.r.o. dnes odebírá přibližně 500 až 600 stálých 

odběratelů.  

 

 

4.2.3 Dodavatelé 

 

 Firma PEGRES obuv s.r.o. dováží materiál pro svou výrobu převážně od italských 

dodavatelů. Firma sází na dlouholetou tradici zahraničních výrobců kůží a staví na dlouholeté 

kvalitní spolupráci.  

 V případě problémů s dodavateli není příliš jednoduché daného výrobce vyměnit. Trh 

v České republice nedisponuje příliš velkou nabídkou výrobců potřebného materiálu 

v požadované kvalitě. Hlavně z tohoto důvodu firma PEGRES obuv s.r.o. začala hledat 

dodavatele pro své potřeby za hranicemi České republiky. Je přesvědčena o mnohem větší 

kvalitě zahraničních materiálů. Kvalitní materiál je prvním krokem k cíli firmy, kterým je 

poskytnout zákazníkovi kvalitní obuv s dlouhou životností. 

 Firmě se podařilo identifikovat spolehlivé dodavatele, se kterými se jí daří udržovat 

dobré vztahy. Majitelé se osobně angažují při výběru a objednávkách materiálů a posilují tak 

dobré vztahy. 
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4.2.4 Rivalita mezi existujícími konkurenty 

 

 V daném odvětví působí řada podniků. Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobky, bez 

kterých se zákazník neobejde dnes ani v budoucnu, má toto odvětví potenciál řady nových 

zákazníků.  

 Rivalita v oboru je velmi vysoká a boj o prodej svých výrobků zákazníkovi se 

projevuje v mnoha ohledech. Získat zákazníka je možné prostřednictvím jak dobře 

zpracovaného marketingu, tak důrazem na kvalitu provedení a spokojenost zákazníka. 

 V současnosti konkurence sahá i po nekalých praktikách ve snaze dosáhnout lepšího 

postavení na trhu.  Projevuje se to hlavně v kopírování vzorů a v cenové válce. 

 

 

4.2.5 Hrozba substitutů 

 

 Substituty jsou výrobky vzájemně zaměnitelné. V tomto odvětví hrozba substitutů 

téměř neexistuje. Lze předpokládat, že pokud se zlepší životní úroveň obyvatel, vzroste jejich 

koupěschopnost a lidé budou věnovat více peněžních prostředků na volný čas. V takovém 

případě by mohlo dojít k tomu, že nahradí běžnou vycházkovou obuv za obuv sportovní. 

Taková situace se však v blízké budoucnosti neočekává a můžeme považovat hrozbu 

substitutů za velmi nízkou.  

 

 

4.2.6 Závěry Porterovy analýzy pěti sil 

 

 Výstupy Porterovy analýzy vystihuje níže uvedený obrázek č. 9, ze kterého je patrná 

vysoká hrozba vstupu nových konkurenčních firem do odvětví, vysoká rivalita současného 

konkurenčního prostředí, vysoká vyjednávací síla dodavatelů i zákazníků a nízká hrozba 

případných substitutů. 
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Obrázek č. 9: Výstup Porterovy analýzy pěti sil
57

 

 

 

 

4.3 Marketingová analýza  

 

 Po analýze okolí podniku je nutné provést také analýzu faktorů, které mají svůj původ 

uvnitř podniku a slouží k zajištění růstu a úspěšnosti firmy. Jednou z největších výzev pro 

firmu je získat zákazníka pro své výrobky, proto je nutné provést rozbor trhu a odbytu 

a marketingu. 
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4.3.1 Produkt 

 

 Nejpodstatnější součástí marketingu je samotný výrobek. Poptávku po něm ovlivňuje 

jeho kvalita, návratnost investice, vzhled, užitek a doprovodné služby. 

 Firma PEGRES obuv s.r.o. nabízí takový sortiment výrobků, který je na trhu žádán. 

Firma stanovila hierarchii nabízených produktů podle množství jejich odbytu, tedy podle 

velikosti poptávky ze strany zákazníků firmy PEGRES obuv s.r.o. 

 Jak již bylo zmíněno v úvodu diplomové práce, firma se soustředí především na dětskou 

obuv a obuv domácí.  

 Produktem však není pouhý výrobek. Na trhu je již zavedenou značkou, která je 

zárukou kvality a certifikovaného zboží. Firma sleduje nejnovější trendy a moderní design. 

Firma je schopna rychle reagovat na potřeby trhu. Po dohodě je firma schopna uspokojit 

zákazníka i výrobou atypické obuvi.  

 

 

4.3.2 Prodej (cena) 

 

 Společnost ceny určuje na základě celkových nákladů a zároveň srovnává ceny 

s konkurencí. V porovnání s konkurencí má v současné době ceny nižší. 

 Firma nedodává zboží  konečným spotřebitelům, svým odběratelům dává prostor pro 

stanovení si vlastní marže. Po provedení vlastního průzkumu firma konstatovala, že konečné 

ceny pro zákazníka se liší velmi ojediněle.  

 K odběratelům má firma PEGRES obuv s.r.o. velkou důvěru, zboží dodává na fakturu, 

nepožaduje zálohy ani platbu předem. Tuto skutečnost považují majitelé firmy za důležitý 

krok k vytvoření dobrých vztahů.   

 U větších objednávek, konkrétně nad 5000 Kč, firma poskytuje dopravu zdarma. 

 

 

4.3.3 Pozice (místo) 

 

 Podnik sídlí v malém městě v Moravskoslezském kraji. Umístění sídla mimo centrum 

dění není tolik důležité, jelikož firma neprodává konečným zákazníkům. Ve vlastních 
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budovách je soustředěna veškerá výroba, sklad i kancelářské prostory. Zboží je zároveň 

vyráběno na sklad. Pro tento účel byla firma nucena v nedávné době přistavět další skladové 

prostory. Distribuce je zajišťována prostřednictvím zásilkových služeb. 

 

 

4.3.4 Propagace (reklama) 

 

 Pro reklamu podniku je využíváno především dvou médií: internetu a propagace 

v odborných časopisech a dále propagace na odborných veletrzích, na které je firma 

pravidelně zvána. 

 Základem dobrého marketingu jsou kvalitně zpracované internetové stránky. Lze říci, 

že její internetové stránky jsou přehledné, dobře informují potenciálního zákazníka o svých 

výrobcích o možnostech navázání obchodních vztahů. Vítaným doplňkem jsou návody 

k ošetřování obuvi formou video ukázek. Na druhou stranu lze doporučit vylepšení grafické 

podoby stránek a rozšíření obrazového doprovodu svých výrobků. 

 Pro komunikaci používá firma především telefon a e-mail. Většinu poptávek 

zpracovávají samotní majitelé, kteří jsou také schopni podat vyčerpávající informace  

o nabízeném sortimentu. 

 

 

4.4 SWOT analýza 

  

 Na základě SWOT analýzy byla vyhodnocena činnost firmy, a následně byly určeny 

její silné a slabé stránky z pohledu zevnitř a příležitosti a hrozby vnějšího prostředí.  

Pro sestavení SWOT analýzy byly vybrány nejvýznamnější faktory, mající vliv  

na konkurenceschopnost firmy. Výčet všech posuzovaných faktorů je součástí přílohy č. 1. 

 Pro určení vlivů (potenciálů) vnitřního i vnějšího prostředí jsem využila metody 

rozhovorů s majiteli firmy a jejich zaměstnanci.  

 Uvedené potenciály silných a slabých stránek včetně příležitostí a hrozeb firmy 

vycházejí z výrobní, prodejní a zaměstnavatelské funkce firmy PEGRES obuv s.r.o. 

Jednotlivým potenciálům byla po konzultaci s vedením společnosti přiřazena váha na základě 
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jejich významu a vlivu na jednotlivé funkce.  Pro porovnávání a další zpracování byly použity 

pouze potenciály s nejvyšší přiřazenou vahou.  

 

  

4.4.1 Silné stránky (Strenghts) 

 

 Mezi silné stránky firmy PEGRES obuv s.r.o. patří především fakt, že je to rodinná 

firma, která je schopna obsáhnout veškeré pozice potřebné k řízení, plánování, programování, 

obchodní činnosti a účetnictví. Značka „PEGRES obuv“ je celorepublikově známá. Firma 

disponuje vlastním strojním a technologickým zařízením a je vybavena tak, že si v průběhu 

více než 20tileté existence v oblasti výroby vybudovala nezávislost. Dnes má firma širokou 

síť odběratelů po celé České republice a nadstandardní obchodní vztahy v důsledku získání 

vysoké důvěry obchodních partnerů. V dnešní době se firma již tradičně účastní oborových 

veletrhů na národní i mezinárodní úrovni. 

 Firma svou výrobní nabídkou flexibilně reaguje na poptávku trhu, je schopna rychlé 

distribuce zboží a je dostatečně finančně zajištěna pro další rozvoj. V posledních třech letech 

zavádí do procesu výroby informační technologie, které využívají nejen manažeři firmy  

ke svému rozhodování a řízení, ale také řadoví zaměstnanci, kteří jsou schopni sledovat 

vlastní výkonnost. Zavedením a používáním těchto IT aplikací dochází ke zvyšování úrovně 

firemní kultury a zvyšování produktivity práce. Výroba je průběžně modernizována 

v důsledku nákupů nových technologií. 

 Firma vhodně zvolila výrobní program v závislosti na celostátní propagaci důležitosti 

zdravotně nezávadného obouvání dětí. 

 V personální oblasti se firma těší malé fluktuaci zaměstnanců, kteří jsou značně 

flexibilní, jsou schopni bezproblémově přecházet z pozice na pozici.  I v době, kdy je na trhu 

nedostupná pracovní síla vyučená v obuvnických oborech, se majitelům firmy podařilo využít 

a zaměstnat zkušené lidi, kteří pracovali v nedávných dobách v obuvnické firmě SVIT.  

 Z hlediska nákupu materiálu je firma PEGRES obuv nezávislá na vnitřním trhu. 
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4.4.2 Slabé stránky (Weaknesses) 

 

 Management firmy cítí úzké místo v nedostatečně zpracovaném mechanismu 

předávání kompetencí a jejich přesném vymezení. Při snaze o rychlou distribuci výrobků je 

firma schopna vyrábět pouze omezený sortiment výrobků. V souvislosti s absencí včasných 

objednávek od zákazníků není firma schopna přesného odhadu při plánování výroby. 

 Jelikož má Česká republika přísnější normy pro použití materiálů než jiné státy 

Evropské unie je náš výrobce značně omezen ve snaze nabídnout větší variabilitu u svých 

výrobků. 

 Nedostatkem se jeví nedostatečná obměna designů stávajících vzorů, výrobky se 

mohou stát nezajímavými. V porovnání s konkurencí firma nabízí velmi úzký sortiment.      

 

 

4.4.3 Příležitosti (Opportunities) 

 

 Příležitostí může být pro naši zkoumanou společnost vstup na zahraniční trhy. Díky 

současné spolupráci se zahraničními dodavateli se jeví snadnější i další nákup materiálů a také 

strojního zařízení.   

 Demografický vývoj v České republice je pro firmu dobrým odrazovým můstkem pro 

další plánování výroby. Určitým potenciálem může být spojení prodeje vlastních výrobků 

s nabídkou produktů jiných firem, tím zvýšit okruh svých zákazníků a využít této cesty jako 

propagace – marketingu.   

 Výzvou je najít na trhu chybějící produkty a rozšířit svůj výrobní program.   

 

 

4.4.4 Hrozby (Threats) 

 

 V souvislosti se zánikem učňovského školství v České republice hrozí firmě PEGRES 

obuv s.r.o. v blízké době hrozba nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců. S tím jsou spojeny 

vyšší náklady na zaučování nových pracovníků a zpomalení procesu výroby. Obrovskou 

hrozbou pro firmu podnikající nejen v oblasti výroby bot, ale i v jiných odvětvích je příliv 

zboží z asijských zemí, jejichž cenám nejsou schopny naše firmy konkurovat. S přílivem 
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asijského zboží a s rozšiřováním počtu nákupních center souvisí i zánik kamenných obchodů, 

které jsou jedinými odběrateli výrobků námi zkoumané firmy. Za zmínku stojí odliv        

know-how právě do těchto asijských zemí a s tím související pravděpodobnost výroby 

kvalitnějšího zboží.  

 Ohrožující je i snižující se kupní síla obyvatelstva spojená se současnou ekonomickou 

situací v zemi. Zvyšování cen energií a v důsledku toho i materiálů a konečného produktu 

může mít pro středně velkou firmu fatální následky.  

 Velkou zátěží pro zaměstnavatele jsou časté legislativní změny, tvrdé podmínky 

v oblasti zaměstnávání, které nutí podnikatele k velké rozvážnosti, zda budou rozšiřovat svou 

výrobu a budou přijímat nové zaměstnance.    

 

  

4.4.5 Váhy potenciálů, konfrontační matice a závěry SWOT analýzy 

 

 Jednotlivým vlivům vnějšího a vnitřního prostředí firmy jsem na základě 

kvalifikovaného rozhovoru s majiteli firmy přiřadila míru závažnosti, která je vyjádřena 

bodovým ohodnocením faktorů od jedné do pěti. Vlivy (faktory konkurenceschopnosti) 

a jejich váha vyjádřena bodovým ohodnocením jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

 

 

SWOT Faktory konkurenceschopnosti firmy PEGRES obuv s.r.o. body 

Silné 

stránky 

finanční stabilita a z toho plynoucí důvěra k odběratelům, kterým je 

zboží zasíláno na fakturu s delší dobou splatnosti 

široká síť odběratelů 

absence úvěrů 

pružná reakce na potřeby zákazníků a komunikace s nimi 

firemní kultura a úroveň komunikace uvnitř firmy 

celorepublikově známá značka 

moderní technologie a technologická vybavenost 

 

5 

 

3 

1 

4 

2 

4 

5 
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Slabé 

stránky 

úzký sortiment výrobků 

malé zastoupení na zahraničních trzích 

nedostatečná obměna vzorů a typů obuvi 

vymezení kompetencí     

plánování výroby v důsledku absence dlouhodobých objednávek 

nedostatečná velikost firmy a personální kapacita pro případ zajištění 

větší zakázky 

5 

4 

3 

4 

4 

2 

 

 

Příležitosti geografická poloha – příležitost proniknout na zahraniční trhy 

stárnoucí obyvatelstvo v regionu a z toho pramenící zájem o domácí 

obuv 

změna chování a priorit zákazníka je příležitostí pro firmu změnit 

výrobu a přizpůsobit se požadavkům zákazníka – firma je 

adaptabilní 

růst světové populace 

spolupráce s dalšími firmami v oblasti prodeje  

 

5 

4 

3 

2 

 

 

2 

3 

Hrozby ekonomická krize  

častá obměna a úprava zákonů a vymahatelnost práva 

konkurence levné nekvalitní obuvi z asijských zemí 

změny priorit a chování zákazníků 

nižší kupní potenciál zákazníků v regionu  

klesající demografický vývoj v ČR 

nedostatek kvalifikované pracovní síly  

 

5 

3 

5 

2 

4 

1 

4 

 

Tabulka č. 1: Faktory konkurenceschopnosti firmy PEGRES obuv s.r.o.
58

 

 

 

Pro porovnávání a následné zpracování byly použity pouze potenciály s nejvyšší 

přiřazenou vahou. Z ohodnocených potenciálů vnitřních a vnějších vlivů jsem sestavila 

konfrontační matici. U faktorů, které se navzájem ovlivňují, jsou míry závažnosti sečteny. 

Faktory, které na sebe nemají vliv, jsou označeny písmenem „X“. Největší vliv vnějšího  

a vnitřního prostředí firmy na její rozvoj a konkurenceschopnost mají faktory, jejichž součet 

v konfrontační matici dosahuje nejvyšších kladných a záporných hodnot. 
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 Vlastní zpracování na základě provedené analýzy 
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Silné stránky                           

finanční stabilita (5)   10 X X 8 8   0 2 0 1 2 X 

široká síť zákazníků (3)   X X X 6 X   -2 X -2 -1 X X 

známá značka (4)   9 X X 7 X   -1 X -1 0 1 X 

technologická vybavenost (5)   10 X X X 8   0 X 0 X X 1 

pružná reakce na poptávku (4)   9 8 6 7 7   -1 X -1 0 1 0 

Slabé stránky                           

úzký sortiment (5)   0 -1 X -2 -2   -10 X -10 X X X 

prodej na zahraničních trzích(4)   2 1 -1 0 0   -9 -7 -9 -8 -7 X 

nedostatečná obměna vzorů (3)   2 X X X X   X X -8 X X X 

vymezení kompetencí (4)   X X X X X   X X X X X X 

plánování výroby (4)   1 0 -2 X -1   -9 X -9 -8 -7 -8 

personální kapacita (2)   3 2 0 X 1   X X X X X -6 

CELKEM  46 10 3 26 21  - 32 -5 -40  -16 -10 -13 

 

Obrázek č. 10: Konfrontační matice
59

 

  

 

Závěry a doporučení vyplývající ze SWOT analýzy a konfrontační matice 

 

 Z analýzy SWOT a výsledků konfrontační matice je patrné, že firma by měla 

realizovat vstup na blízké zahraniční trhy a využít své výhodné geografické polohy. Současně 

by se firma měla zaměřit na spolupráci s jinými firmami a rozšířit portfolio nabídky  

o komplementární produkty. Pro realizaci této strategie je firma dobře technologicky 

vybavena.  
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 Vlastní zpracování  
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V současné době hospodářské recese, kdy zákazníci mění své nákupní chování, 

především díky snížení jejich příjmů, je nutné zvážit, zda skladba současného sortimentu bude 

do budoucna dostačující. Z tohoto důvodu doporučuji rozšířit sortiment výroby na základě 

získané zpětné vazby a preferencí ze strany koncových zákazníků. 

Ačkoliv je firma schopna uspokojovat současnou poptávku, měl by se management 

soustředit na důslednější plánování, které bude vyplývat z vypracování a dodržování dílčích 

akčních plánů pro jednotlivá období. Nezbytnost zvýšení úrovně plánování vyplývá 

z doporučovaného sortimentního i množstevního rozšíření výroby (v důsledku pronikání 

na nové trhy) a efektivní alokace zdrojů.  

Firma je finančně soběstačná, proto by měla vážně uvažovat o využití a čerpání dotace 

na podporu rozvoje malých a středních podniků (MSP), např. z operačního programu OPPI, 

kterou může následně použít k rozšíření výrobních kapacit. 

Před vstupem na nové trhy doporučuji provést analýzu zahraniční konkurence  

a poptávky cílové skupiny zákazníků po současné produkci firmy.  

Případný nedostatek kvalifikované pracovní síly je dalším ohrožujícím faktorem.  

Toto ohrožení by firma měla do budoucna eliminovat výchovou a interním zaškolováním 

potencionálních zaměstnanců v samotném procesu výroby, například formou brigád.   

V důsledku absence odborné obuvnické školy v ČR doporučuji navázat spolupráci 

s jakoukoliv střední odbornou školou a zaměstnávat studenty v rámci letních brigád,  

nebo se dohodnout s vedením školy na případném absolvování praxe. 

  

 Z výše uvedené analýzy a zpracované konfrontační matice je patrné, kam by měla 

firma PEGRES obuv s.r.o. směrovat svou firemní strategii. Své silné stránky by měla využít 

pro využití příležitosti a uplatnění konkurenční výhody.  Naopak hrozby je nutné omezit tak, 

aby neohrožovaly slabé stránky podniku. 
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5 Závěry z provedených analýz  

 

Závěry z externích analýz 

 

 Jako výchozí bod pro stanovení závěrů z externí analýzy společnosti PEGRES obuv 

s.r.o. posloužily metody SWOT (konkrétně pouze příležitosti a hrozby), PEST analýza (která 

se zaměřuje na politicko-legislativní vlivy, ekonomické faktory, socio-kulturní faktory 

a technologické vlivy) a Porterova analýza pěti sil (poměřující vliv stávající konkurence, 

vstupu nových firem do odvětví, zákazníků, dodavatelů a substitutů). 

 Dílčí závěry jednotlivých analýz jsou součástí předcházející kapitoly. Následný souhrn 

kladných a záporných vlivů na konkurenceschopnost firmy je součástí přílohy č. 1 „Souhrnné 

závěry externích a interních analýz“.  Pro porovnání byly použity pouze potenciály s nejvyšší 

přiřazenou vahou, které byly následně zpracovány v konfrontační matici analýzy SWOT.  

  

 Z analytického šetření výše uvedených metod vyplynulo, že mezi nejvýznamnější 

závěry externích vlivů patří: 

ZEV č. 1 – vysoká rivalita konkurenčního prostředí 

ZEV č. 2 – geografická poloha a příležitost proniknout na zahraniční trhy 

ZEV č. 3 – současná ekonomická krize 

ZEV č. 4 – konkurence nekvalitní levné obuvi z asijských zemí 

ZEV č. 5 – nedostatek kvalifikované pracovní síly 

 

 

Závěry z interních analýz 

 

 Jako výchozí bod pro stanovení závěrů z interní analýzy společnosti PEGRES obuv 

s.r.o. posloužily metody SWOT (konkrétně pouze silné stránky a slabé stránky) a „4P“ 

(hodnocení ve čtyřech oblastech: produkt, cena, pozice, propagace). 

 

 Z analytického šetření výše uvedených metod vyplynulo, že mezi nejvýznamnější 

závěry interních vlivů patří: 

ZIV č. 1 – finanční stabilita firmy 

ZIV č. 2 – pružná reakce na potřeby zákazníků 
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ZIV č. 3 – používané moderní technologie a technologická vybavenost 

ZIV č. 4 – úzký sortiment produkce  

ZIV č. 5 – malé zastoupení na zahraničních trzích 

ZIV č. 6 – absence dlouhodobých objednávek a krátkodobé plánování výroby 
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6 Master plán společnosti PEGRES obuv s.r.o. 

  

 Součástí Master plánu jsou sdílené hodnoty, poslání a vize a navazuje na něj 

strategické plánování, tzv. strategický plán. Master plán je hlavním plánem firmy a má 

dlouhodobý charakter.  

 Smyslem bylo vytvořit představu o budoucí podobě společnosti. Master plán byl 

vytvořen jako základní rozvojový dokument. Při jeho přípravě byl dán důraz na výsledky 

provedených analýz a konkrétní představy, které má management o své firmě. Byla 

porovnána skutečnost s očekáváním jak managementu, tak zaměstnanců firmy a zákazníků. 

 Master plán má pro firmu dlouhodobou hodnotou. Je doslova „firemním majákem“ 

a „firemní navigací“ v neustále se měnícím tržním prostředí. Vychází z dosavadních 

zkušeností managementu firmy, z jeho reálných představ a budoucích očekávání. Vedení 

společnosti doposud nemělo povědomí o existenci master plánu, který byl do finální podoby 

sestaven na základě společných konzultací a aktivní spoluúčasti. Bylo zapotřebí odhalit 

hodnoty managementu a sdílené firemní hodnoty, které se následně promítly do samotného 

poslání, vizí i strategických záměrů. Při sestavování master plánu jsem využila dosavadních 

zkušeností a poznatků vedení společnosti, analyzovala současné prostředí a navrhla reálné 

strategické záměry. 

 

 

6.1 Sdílené hodnoty 

  

 Hodnoty a uplatňovaná firemní kultura mají zásadní vliv na každodenní činnost firmy. 

Profesionalita, korektnost a vstřícnost se staly ve firmě naprostou samozřejmostí. Sdílené 

firemní hodnoty vycházejí z etiky a uplatňování vysokých morálních zásad. Formulace níže 

uvedených hodnot vychází z pohledu firmy, z tohoto důvodu je použit 1. pád množného čísla. 

 

 Etika a morálka – uplatňování teoretických zásad etiky se promítá do sdílených 

morálních hodnot všech našich zaměstnanců i managementu 

 Profesionalita – neustále sledujeme vývoj a trendy v oblasti výroby obuvi, 

uplatňujeme inovace i kreativitu, klademe vysoký důraz na úroveň komunikace 

s našimi odběrateli a uspokojujeme požadavky našich zákazníků 
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 Spolehlivost – celá naše firma spolupracuje na budování a udržení image spolehlivého 

a váženého partnera, dodržování termínů a veškerých příslibů je součástí naší 

každodenní firemní kultury 

 Odbornost – rozvoj osobních schopností zaměstnanců a vzdělávání managementu je 

součástí náplně každodenní práce 

 Spokojenost – spokojenost všech našich zaměstnanců je předpokladem spokojenosti 

našich zákazníků 

 

6.2 Poslání 

 

 Jsme rozvíjející se stabilní firma s dlouholetou tradicí v oblasti výroby obuvi. 

Flexibilně reagujeme na potřeby a požadavky našich zákazníků i koncových spotřebitelů. 

Spolupracujeme pouze s ověřenými a spolehlivými partnery. Profesionalita, osobní přístup 

a vysoká úroveň komunikace je pro nás samozřejmostí. Prioritou není krátkodobý zisk, ale 

dlouhodobá spokojenost koncových zákazníků.  

 

Slogan: „První krůčky v botách PEGRES“ 

 

6.3 Vize společnosti PEGRES obuv s.r.o. 

 

1. Rozvoje firmy dosahujeme: 

- Investicemi do moderních výrobních technologií 

- Vzděláváním managementu 

- Soustavným rozvíjením osobních schopností a dovedností řadových zaměstnanců 

- Soustavným sledováním vývojových trendů v oboru 

- Uplatňováním kreativních nápadů a zaváděním inovací 

 

2. Stabilního postavení na trhu dosahujeme: 

- Zajišťováním investic z vlastních zdrojů 

- Vysokým důrazem na kvalitu produkce 

- Spolehlivostí zaměstnanců a obchodních partnerů 

- Dlouhodobým úspěšným působením na trhu a znalostí firemní značky 
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3. Potřeby a požadavky zákazníků uspokojujeme: 

- Pružnou reakcí na potřeby zákazníka 

- Sledováním a vyžadováním zpětné vazby 

- Bezproblémovým a rychlým vyřizováním reklamací 

 

4. Osobní přístup k obchodním partnerům uplatňujeme: 

- Řešením individuálních problémů 

- Zvyšováním důvěry formou odstraňování nedostatků a procesem neustálého 

zlepšování  

- Poskytováním delší doby splatnosti faktur 

- Vysokou úrovní komunikace 

- Respektováním partnerů a dodržováním dohodnutých pravidel 

 

5. Spolehlivost obchodních partnerů zajišťujeme: 

- Spoluprací se stálými obchodními partnery 

- Průběžným prověřováním odběratelů 

- Budováním dobrých dodavatelsko-odběratelských vztahů 

- Včasnou úhradou svých závazků 

 

6. Profesionality dosahujeme: 

- Sdílením společných hodnot a prosazováním podnikatelské etiky 

- Vysokou úrovní komunikace  

- Účastí na odborných seminářích 

- Účastí na oborových veletrzích 

- Zdokonalováním výrobních postupů a procesů 

- Důsledným plánováním a následnou kontrolou realizovaných činností  

- Reprezentativním vystupováním 

- Respektováním a řešením připomínek ze strany obchodních partnerů 
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6.4 Strategické cíle 

  

 Strategické cíle jsou formulovány podle zásady SMART, tzn., že níže uvedené cíle 

jsou specifické, měřitelné, atraktivní, relevantní a termínované. 

 

Cíle v ekonomické oblasti do roku 2015 

C1 V roce 2013 firma udrží obrat na úrovni roku 2012 a letech 2014 a 2015 zvýší 

 každoročně svůj obrat o 7 % (např. zefektivněním procesů, zvýšením objemu 

 výroby). 

C2 Firma během tří let sníží náklady o 4 - 7 % pomocí investice do nových výrobních 

 zařízení. 

C3 Do konce roku 2014 připraví projekt na získání dotace pro modernizaci a rozšíření 

výroby. 

 

 

Cíle v marketingové oblasti do roku 2015 

C4 Díky vhodné geografické poloze bude v letech 2014 – 2015 realizovat vstup  

 na zahraniční trhy v rozsahu: Polsko 5 %, Slovensko 8 % ročního obratu firmy. 

C5 V průběhu let 2013 – 2015 bude společnost postupně rozšiřovat nabízený sortiment 

 o nové vzory, na základě módních trendů tak, aby byla nabízená produkce pro 

 konečné zákazníky zajímavá a lákavá. 

C6 Do konce roku 2015 firma rozšíří nabízený sortiment o vycházkovou obuv pro další 

věkovou kategorii obyvatel. 

C7 Do konce roku 2013 zvýší společnost počet svých obchodních zástupců o 1 

zaměstnance.  

C8 Do konce roku 2013 bude firma dobře prezentována veřejnosti kvalitními 

 webovými stránkami. 

C9 Na podporu prodeje svých výrobků zkvalitní firma do roku 2014 obalové materiály. 

C10 Postupně zvýší množství odběratelů cíleným marketingem. Cílený stav v roce 2015 

 je o 20% vyšší počet odběratelů než v roce 2013.  
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C11 Firma investuje do propagace značky každoročně 100 000 Kč, čímž si zajistí 

zviditelnění v tisku a médiích. V průběhu roku 2014 se zaměří na propagaci důležitosti 

zdravého obouvání. U svých obchodních partnerů zajistí pravidelné prezentace pro 

konečné zákazníky „Jak správně vybírat obuv“. 

C12 Firma v roce 2013 uskuteční výběr a následně zahájí spolupráci s výrobci 

 komplementárních produktů, které pak bude prostřednictvím dosavadní distribuční sítě 

 prodávat pod vlastní značkou. 

 

 

Cíle v technologické oblasti do roku 2015 

C13 Firma bude úspěšná ve srovnání s konkurencí z východu v důsledku garance vysoké 

kvality a zdravotní nezávadnosti, které zajistí rozšířením a modernizací technologií 

výroby a používáním kvalitních materiálů. 

C14 Firma průběžně investuje do rozšíření svého provozu tak, aby byla schopna realizovat 

zvýšené tuzemské i zahraniční objednávky.  

 

 

Cíle v personální oblasti do roku 2015 

C15 Všichni obchodní zástupci budou v roce 2013 proškoleni v obchodních dovednostech, 

aby mohli aktivně podporovat prodej a získávat zpětnou vazbu od koncových 

zákazníků. 

C16 V důsledku absence odborné obuvnické školy v ČR firma naváže spolupráci 

s jakoukoliv střední odbornou školou a zaměstná studenty v rámci letních brigád. 

S vedením školy se dohodne na případném umožnění praxe studentů. 
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    CÍLE 1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ZAVĚRY  

ZEV č.1                 

ZEV č.2                  

ZEV č.3                 

ZEV č.4                 

ZEV č.5                 

ZIV č.1                 

ZIV č.2                 

ZIV č.3                 

ZIV č.4                 

ZIV č.5                 

ZIV č.6                 

 

Ekonomická 

oblast 

Marketingová 

oblast 

Technologická 

oblast 

Personální 

oblast 

 

Tabulka č. 2:  Návaznost strategických cílů se závěry strategické analýzy
60

 

 

6.5 Tvorba strategií a výběr optimální strategie 

 

 V rámci formulace navrhovaných strategií jsem vycházela z výše uvedených dílčích 

cílů, z předpokladu tří scénářů úspěšnosti proniknutí na blízké zahraniční trhy 

a z předpokládaného oslovení cílové skupiny zákazníků. Strategie vycházejí z předpokladu 

stávající ekonomické úrovně ČR i okolních států po dobu následujících tří let, zachování 

dosavadní spolehlivosti obchodních partnerů a rozdílné progresivity proniknutí na trh s obuví 

v blízkém zahraniční. 

  

                                                           
60

 Vlastní zpracování 
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Strategie č. 1 

 

 Firma PEGRES obuv s.r.o. je finančně stabilní a silná. Na českém trhu si zachovává 

svůj dosavadní tržní podíl a specializaci na výrobu domácí obuvi, dětské obuvi a obuvi 

pro seniory. Prodej svých výrobků rozšiřuje na zahraniční slovenský a polský trh, 

a to napojením na velkoobchodní řetězce. Výrobky firmy PEGRES obuv jsou dostatečně 

kvalitní a ve srovnání s výrobky nabízenými na zahraničních trzích jsou konkurenceschopné. 

 

 

Strategie č. 2 

 

 Firma PEGRES obuv s.r.o. je finančně stabilní a silná. Na českém trhu si zachovává 

svůj dosavadní tržní podíl v oblasti specializace na výrobu domácí obuvi, dětské obuvi 

a obuvi pro seniory. Produktová řada je doplněna o další typ obuvi pro jiný zákaznický 

segment. Prodej svých výrobků rozšiřuje na zahraniční slovenský a polský trh, napojením na 

prodejny s obuví a maloobchodní řetězce. Výrobky firmy PEGRES obuv jsou dostatečně 

kvalitní a ve srovnání s výrobky nabízenými na zahraničních trzích jsou konkurenceschopné. 

 

 

Strategie č. 3 

  

 Firma PEGRES obuv s.r.o. je finančně stabilní a silná. Na českém trhu navyšuje svůj 

dosavadní tržní podíl. Produktová řada je doplněna o další typ obuvi pro jiný zákaznický 

segment. Nadále se specializuje na výrobu domácí obuvi, dětské obuvi a obuvi  

pro seniory. Prodej svých výrobků rozšiřuje na zahraniční slovenský a polský trh 

prostřednictvím svých obchodních zástupců. Výrobky firmy PEGRES obuv jsou dostatečně 

kvalitní a ve srovnání s výrobky nabízenými na zahraničních trzích jsou konkurenceschopné. 

 

 

Výběr Grandstrategie 

  

 Firmě PEGRES obuv s.r.o. doporučuji Strategii č. 2 – Zachování stávajícího tržního 

podílu na českém trhu v oblasti dosavadní produktové specializace, rozšíření výroby o další 

typ obuvi pro jiný zákaznický segment a proniknutí na blízké zahraniční trhy prostřednictvím 
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obchodních zástupců. Výhodou této strategie je znalost prostředí, stabilita vztahů  

se stávajícími odběrateli, zavedená značka na domácím trhu a minimalizace rizika ztráty  

při pronikání na zahraniční trhy. 

 

  

 

Implementace strategie a strategický audit 

 

 Samotná fáze implementace strategie a strategický audit je již úkolem vedení 

společnosti PEGRES obuv s.r.o. V následujících dvou oddílech jen stručně popisuji 

a doporučuji, jakým způsobem má management společnosti postupovat. 

 

Implementace strategie 

  

 Sebelepší strategie nemá šanci na úspěch, pokud nebude správně implementována.  

Právě implementace je nejslabším článkem celého procesu strategického řízení podniku. 

Záleží na leaderovi a vrcholovém vedení firmy, zda strategii přijme a dokáže zavést i prosadit  

případné změny do všech úrovní organizační struktury podniku. Každý zaměstnanec firmy 

musí znát odpověď na otázky „Co?“ se má dělat, „Jak?“ se to má dělat a „Proč?“ se to má 

dělat. Každý zaměstnanec si musí být vědom skutečnosti, jak a čím osobně přispívá 

k naplnění zvolené strategie. 

V následující fázi musí být podrobně rozpracovány dílčí strategie jednotlivých funkcí 

firmy, akční strategické plány, rozpočty, harmonogram úkolů, včetně vymezení kompetencí  

a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců. To již ponechává na samotném vedení firmy, které 

v této fázi strategického řízení musí vypracovat dílčí akční plány, jenž budou vycházet 

z definovaných strategických cílů a zvolené grandstrategie. Tyto akční plány musí být 

vypracovány s ohledem na jejich systematickou posloupnost i návaznost a současně 

poskytovat odpovědi na otázky „Co se má dělat?“, „Jak se to má dělat?“, „Proč se to má 

dělat?“, „Kdo to má dělat?“, „Kde, do kdy a v jakém množství to má být hotovo?“,  

„Kolik to bude stát?“, „Jaká je úroveň očekávaného výsledku?“, a „Kdo je za finální výsledek 

zodpovědný?“. Časové určení cílů jsem již vymezila ve fázi jejich rozpracování na straně 49-

50. 
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Strategický audit  

 

Po implementaci strategie, respektive již v jejím samotném průběhu, bude následovat 

strategický audit. V případě zjištěných nesrovnalostí musí být vedením firmy přijata opatření 

vedoucí k zajištění splnění stanovených akčních plánů. 

Dílčí „ekonomický“ strategický audit se uskuteční ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013  

a bude zaměřen na ověření zajištění ekonomických zdrojů z evropských dotačních titulů  

a programů Českomoravské záruční rozvojové banky na podporu MSP. 

V průběhu roku 2015 bude uskutečněn celkový audit firemní strategie, který se zaměří 

na monitoring změn, opětovnou analýzu prostředí a na dílčí kroky procesů implementace  

i formulace firemní strategie.  
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7 Závěr 

 

Podnikatelské prostředí v České republice prochází obtížným krizovým obdobím, 

které je důsledkem celosvětové hospodářské recese. Nejohroženější skupinu tvoří především 

malé a střední podniky (MSP), které se potýkají s nedostatkem provozního kapitálu  

a nevýhodným postavením v globálním hodnotovém řetězci. Nerovné postavení MSP v ČR je 

navíc umocňováno přítomností firem se silnou zahraniční majetkovou účastí. Pro dnešní tržní 

prostředí je typická globalizace světového trhu, chaos a neustálá turbulentnost změn. Pokud se 

firmy chtějí v takovémto prostředí prosadit, musí být schopny na tyto změny včas reagovat. 

Z tohoto důvodu je zapotřebí chápat proces strategického řízení jako nástroj 

konkurenceschopnosti, který firmě pomáhá v sílícím konkurenční prostředí uspět.  

V současné době, době ekonomické krize, firmy poměrně málo investují a často 

uplatňují pouze strategii zavádění úsporných opatření a snižování nákladů. Takováto opatření 

jsou však v rámci zachování konkurenceschopnosti nedostatečná. Z celorepublikového šetření 

vyplývá, že většina českých manažerů si je velmi dobře vědoma významu moderních metod 

řízení, přesto tyto metody většina z nich nevyužívá a ve velké míře je ani nezná. 

Vrcholový management firem musí mít na paměti, že konkurence je dnes velmi 

agresivní, globální a nelítostná. Nelze se spokojit s dosavadními uspokojivými ekonomickými 

výsledky, ale je zapotřebí být neustále ve střehu, sledovat světové dění, sledovat trendy 

v příslušném i blízkém odvětví, monitorovat také zahraniční konkurenci, uplatňovat 

interdisciplinární i holistický přístup, posilovat své silné stránky, eliminovat hrozby a toto vše 

následně promítnout do vlastní firemní strategie a z ní vyplývající konkurenční výhody.  

Tento strategický přístup není v dnešní době pouze doménou velkých firem, ale týká se všech 

firem bez rozdílu velikosti. Nezbytnost zavádění strategického řízení je podpořeno 

skutečností, že přibližně 99,8 % podnikatelských subjektů se v ČR v současnosti profiluje 

z oblasti malých a středních firem, které absenci uplatňování strategického řízení podceňují. 

Budoucnost těchto firem spočívá ve vysokém znalostním know how, kvalitním 

marketingu, poskytování kvalitních produktů i služeb a v orientaci na sofistikované výrobky. 

Veškeré výše uvedené aspekty podnikatelského prostředí, včetně uplatňování strategického 

manažerského přístupu, se bezprostředně dotýkají také firmy PEGRES obuv s.r.o., pro kterou 

jsem v této práci formulovala novou firemní strategii. 

Cílem práce je zhodnotit dosavadní firemní strategii uplatňovanou ve společnosti 

PEGRES obuv s.r.o. a navrhnout formulaci strategie, která vychází ze sdílených podnikových 
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hodnot, poslání, vizí a nově stanovených strategických cílů.  V průběhu analytického šetření 

jsem dospěla k závěru, že dosavadní řízení firmy je realizováno na základě zavedeného  

a doposud funkčního systému, který firmě umožňuje realizovat uspokojivý zisk. Zásadně však 

nelze hovořit o plánovaném procesu strategického řízení, který pružně reaguje na možnosti 

firmy a analýzu prostředí. Ačkoliv je firma schopna uspokojovat současnou poptávku,  

do budoucna by se měla více soustředit na oblast marketingu a důslednější plánování,  

které bude vyplývat z vypracování a dodržování dílčích akčních plánů pro jednotlivá období.  

Navrhované strategie pro následující období tří let vycházejí z předpokladu rozdílné 

progresivity proniknutí na blízké zahraniční trhy. V této souvislosti firmě doporučuji zachovat 

stávající podíl zastoupení na českém trhu, rozšířit výrobu o další typ obuvi pro další segment 

zákazníků a proniknout na blízké zahraniční trhy prostřednictvím obchodních zástupců. Před 

vstupem na nové trhy doporučuji provést analýzu zahraniční konkurence, včetně její produkce 

a uskutečnit průzkum poptávky zahraniční cílové skupiny po současné produkci společnosti 

PEGRES obuv s.r.o. Současně navrhuji zahájit spolupráci s velkovýrobcem 

komplementárních produktů, využít svou stávající prodejní síť a prodávat tyto komplementy 

pod svou vlastní značkou. 

Konkurenční výhoda této firmy vyplývá nejen ze schopnosti uspokojit individuální 

požadavky zákazníka malosériovou výrobou, ale především z její dosavadní specializace  

na výrobu dětské obuvi, domácí obuvi a obuvi pro seniory. Vhodně zvolený produkt, cílová 

skupina uživatelů, zavedená značka a kvalita umožní firmě obstát i v silném konkurenčním 

prostředí. 

Do budoucna společnosti PEGRES obuv s.r.o. doporučuji důsledně implementovat 

zvolenou strategii, prosazovat ji na všech úrovních řízení a zavádět výrobní i nevýrobní 

inovace, které vyplývají ze stanovaných cílů a zvolené strategie. 
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Závěry externích analýz firmy PEGRES obuv s.r.o. 

Dílčí faktory  vliv 

politická selhání  - 

nedostatek kvalifikované pracovní síly  - 

rostoucí daňové sazby  - 

neustálé změny v oblasti práva a legislativy  - 

nekvalitní a levná konkurenční produkce z Asie  - 

absence vlastního výzkumu  - 

neustálé investice do vývoje  + 

přizpůsobování pracovních postupů a technologií požadavkům trhu a optimalizaci výroby  + 

vysoká hrozba vstupů nových konkurenčních firem  - 

vysoká rivalita konkurenčního prostředí  - 

vysoká vyjednávací síla dodavatelů  - 

nízká hrozba substitutů  + 

geografická poloha – příležitost proniknout na zahraniční trhy  + 

stárnoucí obyvatelstvo v regionu a z toho pramenící zájem o domácí obuv  + 

změna chování a priorit zákazníka je příležitostí pro firmu změnit výrobu a přizpůsobit se 
požadavkům zákazníka – firma je adaptabilní  + 

růst světové populace  + 

spolupráce s dalšími firmami v oblasti prodeje   + 

ekonomická krize   - 

častá obměna a úprava zákonů a vymahatelnost práva  - 

konkurence levné nekvalitní obuvi z asijských zemí  - 

změny priorit a chování zákazníků  - 

nižší kupní potenciál zákazníků v regionu   - 

klesající demografický vývoj v ČR  - 

 

Příloha č. 1: Závěry externích analýz 
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Závěry interních analýz firmy PEGRES obuv s.r.o. 

Dílčí faktory  vliv 

finanční stabilita a z toho plynoucí důvěra k odběratelům, kterým je zboží zasíláno na fakturu 
s delší dobou splatnosti  + 

široká síť odběratelů  + 

absence úvěrů  + 

pružná reakce na potřeby zákazníků a komunikace s nimi  + 

firemní kultura a úroveň komunikace uvnitř firmy  + 

celorepublikově známá značka  + 

moderní technologie a technologická vybavenost  + 

úzký sortiment výrobků  - 

malé zastoupení na zahraničních trzích  - 

nedostatečná obměna vzorů a typů obuvi  - 

vymezení kompetencí      - 

plánování výroby v důsledku absence dlouhodobých objednávek  - 

nedostatečná velikost firmy a personální kapacita pro případ zajištění větší zakázky  - 

úroveň znalosti světových obchodních jazyků  - 

specializace na dětskou obuv a domácí obuv  + 

nabídka výroby atypické obuvi  + 

zavedená značka  + 

záruka kvality a certifikace zboží  + 

sledování oborových trendů  + 

cena odvozena od konkurence  - 

prodej formou B2B  + 

výroba a kancelářské prostory v pronajatých nemovitostech  - 

distribuce formou zásilkových služeb  + 

propagace v odborných časopisech, na internetu a oborových veletrzích + 

 

Příloha č. 2: Závěry interních analýz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


