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Anotace 
Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem přeprodávání sportovní obuvi, teoretickým 

založením podniku s tímto zaměřením a jeho marketingovým uvedením na trh. Nejprve 

obecně ukotvuje pojem reselling a dále popisuje jeho vývoj a základní milníky v historii, 

které tuto kulturu formovaly. Pozornost je věnována také prodejním platformám, které 

toto odvětví využívá. Dále uvádí příklady již fungujících resell storů na zahraničním 

a českém území. Předmětem bakalářské práce je pomocí analýz a hloubkových rozhovorů 

zmapovat jednotlivé kroky uvedení resell storu na trh a návrh strategické komunikace. 

Annotation 

This bachelor thesis describes the sneaker reselling phenomenon. It especially focuses on 

the theoretical launch of a resell store and its marketing strategy. Firstly, the concept of 

reselling is introduced and the history which includes the important milestones that helped 

form the culture is described. Attention is also paid to the selling platforms that reselling 

is being done on. Furthermore, it introduces and describes the examples of already 

running resell stores in the USA and the Czech Republic. The main point of this bachelor 

thesis is to map the specific steps of launching a resell store, with the use of a SWOT 

analysis, SLEPTE analysis, and in-depth interviews, and to draft a plan of strategic 

communication for such a store. 

Klíčová slova 

podnikání, přeprodej, tenisky, sekundární trh, marketingový plán 
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Úvod 

Jak je již v dnešním světě běžné, spousta trendů vzniká v západním světě a do centrální 

Evropy přichází alespoň s minimálním zpožděním. Trend resellingu neboli česky 

přeprodeje není výjimkou. Mezitím, co hodnota sekundárního trhu s teniskami již 

převyšuje dvě miliardy dolarů, u nás v České republice se stále jedná o relativně nové 

téma. V USA najdeme již desítky úspěšných resell storů, tedy prodejen zaměřujících se 

na přeprodej tenisek. V České republice se prozatím této příležitosti chopilo jen pár 

jedinců, například zakladatelé pražských obchodů Spike a Section. 

Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. Teoretická část je soustředěna nejprve 

na popis vývoje sekundárního trhu s teniskami a následně jeho předvedení jako seriózní 

druh podnikání. Dále popisuje vývoj aktuálních prodejních platforem a jsou zmíněny 

konkrétní příklady resell storů jak na zahraničním, tak českém poli. 

Cílem praktické části je zmapovat kroky, které vedou k založení resell storu, a to převážně 

z marketingového hlediska. Tedy na základě analýzy trhu byla vytvořena komunikační 

strategie a vybrané jednotlivé komunikační kanály. Dalším cílem zkoumání je odpovědět 

na tři výzkumné otázky: Jaké jsou vnější vlivy a podmínky pro otevření resell storu 

v České republice?, Je v České republice klientela pro resell store? a Jaký je nejvhodnější 

způsob marketingové komunikace v tomto odvětví? Na zodpovězení těchto otázek byla 

použita SLEPTE analýza odvětví jako takového a SWOT analýza konkrétního resell 

storu. Díky tomu, že se sám v dané komunitě již několik let pohybuji, využiji i své 

zkušenosti a kontakty. Na základě mých kontaktů se naskytla příležitost hloubkového 

rozhovoru s jedním z majitelů pražského resell storu Spike. Tato metoda tak byla díky 

mnoholetým zkušenostem respondenta s vedením resell storu, vyhodnocena jako 

přínosnější a použita místo původně plánovaných ohniskových skupin.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

Podnikání 

V České republice je termín podnikání vymezen zákonem č. 89/2012 Sb., který zní: 

Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a 

na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku (+, 2012). Zároveň je hned několik 

právních předpisů v České republice, které podnikání definují a regulují: Zákon č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), Zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a Zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce. Zároveň se podnikání může přímo či nepřímo týkat i několik dalších 

zákonů: Zákon o evidenci tržeb, Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o daních z příjmu, 

Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon o zpracování osobních údajů, Zákon, kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů a 

Daňový řád. 

Podnikání má několik základních rysů. Jak již bylo zmíněno, cílem podnikání je zisk, 

kterého je možné dosáhnout zjištěním a následným vyhověním potřeb zákazníků. Další 

faktor, který hraje v podnikání roli je riziko. V podnikání se vyskytuje neustále, je jen na 

podnikateli, jak své riziko řídí. Jeho cílem je riziko snížit na pro něj zvládnutelnou úroveň. 

Podnikatel je tedy fyzická nebo právnická osoba, zapsaná v živnostenském, nebo 

obchodním rejstříku, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost 

výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak 

soustavně za účelem dosažení zisku . 

Dalším nezbytným pojmem pro tuto práci je termín podnik. Podnik je instituce vzniklá 

k výkonu podnikatelské činnosti, tedy institucionalizované podnikání. Na jeho začátku 

vždy daný jedinec vkládá své prostředky neboli základní kapitál. Jeho cílem je tyto 

prostředky zhodnotit a tím zároveň navýšit hodnotu svého podniku (Synek & 

Kislingerová, 2015). 

Hlavním účelem podniků jsou výroba a tržní realizace výrobků, zboží a poskytování 

služeb zákazníkům. Dále by měly uspokojovat potřeby všech ostatních, kteří jsou 

s vývojem podniku spjatí, tzv. stakeholderů. Tyto podniky sledují dva hlavní cíle: (1) 
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dosahování zisku na základě uspokojování koupěschopné poptávky a (2) respektování 

jeho společenských funkcí ve vztahu k zájmovým skupinám. Tyto cíle mohou působit 

protichůdně, nicméně právě správně nastavená společenská odpovědnost podniku může 

vést k dosažení základního principu podnikání, tedy k maximalizaci zisku (Srpová, 

2011). 

Podnik jako takový se dá charakterizovat hned několika způsoby. V případě klasifikace 

podniku podle velikosti se u resell storu jedná o mikropodnik. Mikropodnik je podnik, 

který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat, nebo bilanční suma,  nepřesahuje 

dva miliony EUR (Martinovičová et al., 2019).   

Reselling  

Je těžké odhadnout, kdy začal přeprodej sportovní obuvi, jak ho můžeme znát dnes. 

V současné době se u tisíců jedinců a firem jedná o seriózní druh podnikání. To dokazuje 

i fakt, že v roce 2020 byla odhadovaná hodnota sekundárního trhu s teniskami kolem 

dvou miliard amerických dolarů, a to pouze v Severní Americe (Weinhold, 2020). 

Hodnota trhu se sportovní obuví obecně dosahovala v roce 2020 přes 70 miliard dolarů 

(Statista, 2021). Největší zásluhu na tom má bezesporu americká značka Nike, hned za ní 

je ale německý Adidas. Svou pozici mají i další značky jako je New Balance nebo Puma. 

Trh se sportovní obuví ovlivňují i retaileři, kteří se nesoustředí primárně na trh s obuví, 

ale na trh s oblečením. A to pomocí různých kolaborací právě s Nike nebo Adidasem. 

Jedná se například o americký Supreme nebo japonský Bathing Ape. Z hlediska lokálního 

měřítka nás může zajímat i lokální Footshop, který dostal právě tu možnost podílet se na 

designu jedné z tenisek od Adidasu. Poměrně nově na trhu přeprodeje tenisek figurují i 

luxusní značky. Velký zásah se povedl Dioru, který představil kolaboraci s Nike Air 

Jordan a společně se podíleli na vydání luxusní tenisky, která měla za úkol spojit komfort, 

na který jsou zvyklí zákazníci Nike, a luxusní ruční práci ze světa Dioru. I italské módní 

domy Gucci a Louis Vuitton za sebou mají kolaborace se značkami ze světa tenisek. 

Obecně ale platí, že pokud nejde o kolaboraci, přeprodej u bot luxusních značek lze vidět 

pouze zřídka. Jejich základní cena je totiž už tak dost vysoká, což limituje počet 

potenciálních zákazníků. Podstatu, díky které toto odvětví může fungovat, popisuje 

v jednom ze svých rozhovorů Jaysse Lopez, vlastník Urban Necessities, jednoho 
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z největších obchodů zaměřujících se na přeprodej tenisek (v roce 2019 byla odhadovaná 

hodnota firmy přes 25 milionů dolarů):  

Nad botama se dá přemýšlet jako nad baseballovýma kartama, nebo jako nad uměním. 

Jedná se o věci, které nevidíme na denní bázi a jakmile proběhne původní vydání 

produktu, technicky se stává nedostupné pro veřejnost. A vždy tu jsou lidi, kteří chtějí 

vyčnívat. Vždy tu jsou lidi, kteří se chtějí vyjádřit pomocí módy a obecně chtějí víc 

(Adamakos, 2019). 

Jaysse Lopez tímto výrokem shrnuje princip, na jakém přeprodej tenisek 

funguje a částečně definuje cílovou skupinu, které resell story slouží nejen jako obchod, 

kde koupí boty, ale jako prostor, ve kterém mohou sdílet svůj vztah k prémiovým 

produktům, jež je odlišují, s podobně smýšlejícími lidmi. Důležitá je i zmínka o faktu, že 

tato skupina vždy chce něco víc, a tak jim musí být přiblížen jak zákaznický servis, tak 

prostředí obchodu, aby se do něj rádi vraceli a měli dobrý pocit z každého nákupu. 

K bližšímu pochopení fungování této komunity pomůže zjištění, jak se tento specifický 

trh vyvíjel. Přestože není znám přesný datum, kdy přeprodej tenisek vznikl, existuje 

několik důležitých milníků. 

Michael Jordan 

Jedním z nejpodstatnějších milníků je rok 1984, kdy Nike podepsal smlouvu s Michaelem 

Jordanem (Wood, 2018). V té době byl Jordan jedním z nejúspěšnějších hráčů americké 

NBA a adorovanou osobou napříč celými Spojenými státy s přesahem až do Evropy. 

Jordan v té době obdržel za tuto spolupráci astronomický honorář 7 milionů amerických 

dolarů. Tato částka jednoduše převyšovala všechny ostatní honoráře, které kdy dostal 

sportovec za reklamu1. Předešlým držitelem tohoto prvenství byl také basketbalista James 

Worthy, který za svoji kolaboraci s New Balance ročně dostával 150 tisíc dolarů po dobu 

osmi let. Tato smlouva byla a navždy bude klíčová nejen pro svět tenisek, ale i pro svět 

sportovního marketingu (Edgar, 2018). Už v roce 1988 Nike dosáhl i díky Jordanovi 

obratu jedné miliardy dolarů. Air Jordan byla jedna z prvních tenisek, kdy byl vidět velký 

nepoměr nabídky a poptávky. Nike kvantitou, kterou vydával, zachovával botám 

 

1 A to skoro desetkrát. 
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exkluzivitu, a poptávka byla tak vysoká, že nechala zrodit sekundární trh s teniskami. 

Jordan byl u začátku tohoto trendu a dodnes se drží se svými produkty mezi 

nejrelevantnějšími značkami tohoto odvětví (Meda, 2021). 

Staple Pigeon 

V průběhu prvního desetiletí 21. století byl přístup k teniskám opravdu velmi limitovaný. 

Internet byl ve svých počátcích, a přestože na eBay bylo již několik překupníků tenisek, 

šance, že člověk koupí padělek, byla opravdu vysoká. V podstatě jediným způsobem, jak 

se dostat ke svému vytouženému páru, bylo vyčkat v často i několikadenní frontě 

a doufat, že je tam dostatečně včas. Pokud člověk neměl kontakt v některé z prodejen, 

který by uplatil pro tzv. backdoor2, byla fronta jedinou cestou (Witte, 2021). Event, kdy 

Nike vydával sportovní boty Nike Dunk SB Low Staple NYC Pigeon, se navždy zapsal 

do dějin teniskového světa. Nike tuto kolekci vytvořil v kolaboraci se zakladatelem 

značky Staple Pigeon, Jeffem Staplem, a limitovali ji pouze na 150 párů. Pro Stapla to už 

byl osmý pár, který pro Nike navrhoval, a tentokrát dostal za úkol vytvořit tenisku 

s tématem samotného New Yorku. Event se odehrával v centru New Yorku v únoru, kdy, 

jak říká sám Jeff, byla ještě obrovská zima. Ani to neodradilo zákazníky od toho, aby si 

začali stavět své stany před obchodem již čtyři dny před oficiálním vydáním. Jak sám 

Staple vzpomíná, šlo hlavně o děti: 

Cítil jsem se nešťastně, byla sněhová bouře. Každý večer jsem šel a koupil jim alespoň 

pizzu. V den vydání tenisek bylo před obchodem již přes 100 lidí. Přijeli policajti a snažili 

se frontu rozehnat, ovšem neúspěšně. I přes hrozby zatčení se děti nenechaly odradit, 

dokud je opravdu fyzicky neodtáhli od bran obchodu. Poté si policajti zavolali posilu, 

ozbrojené jednotky a někteří lidé čekající ve frontě začali vytahovat své zbraně. Mačety 

a basebalové pálky. Tento večer změnil celou kulturu s teniskami. Začali se o ně zajímat 

i jiné sociální skupiny. Přišli investiční bankéři, kteří pochopili, že tenisky jsou komodita 

jako každá jiná. 

 Pro mnoho lidí je právě tento moment milníkem, kdy se povědomí o teniskách jako 

kultuře, katapultovalo do veřejného povědomí běžných lidí (Block, 2018). 

 
2 zakoupení páru ještě před jeho oficiálním vydáním prostřednictvím zaměstnance retail storu 
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Současné prodejní platformy 
StockX 

Portál nebo burza StockX je platforma, bez které si dnes žádný fanoušek tenisek, natož 

jejich přeprodejce, nedokáže představit své fungování. Stockx umožňuje nacenění tenisky 

adekvátně vůči trhu. Je možné vidět, jak se ceny za dané modely a velikosti pohybují. 

Ukazuje, jak se cena vyvíjí v průběhu času a obsahuje v podstatě všechna data, která jsou 

k dobrému prodeji třeba. Přistupuje k teniskám jako k běžné komoditě a klade důraz na 

to, že každý nový pár je investice. Zároveň umožňuje svým zákazníkům tenisky pohodlně 

prodávat a nakupovat, samozřejmě s určitým poplatkem, který jde platformě. Poplatek se 

na StockX liší podle úrovně prodejce. Ta závisí na několika faktorech: počet prodaných 

párů na platformě, částce, za kterou daný prodejce boty prodal, a na vzájemném vztahu 

platformy a prodejce. Tedy záleží na tom, jak je StockX spokojený s jednáním prodejce, 

jestli odesílá včas prodané páry a jestli odesílá pouze nové, nepoškozené, a hlavně pravé 

tenisky.  

Úrovní prodejce je pět. Na první úrovni si z prodaného páru vezme platforma 10 %. 

Pokud už ale daný prodejce v pořádku dodal tři páry tenisek, dostává se na úroveň druhou, 

kdy je základní poplatek 9.5 %. Dále se snižuje po půl procentu až na 5. úrovni na 8 %. 

Pro plný kontext k dosažení páté úrovně potřebuje prodejce 250 úspěšných prodejů 

a prodeje za 30 000 dolarů. To vše v období jednoho roku. Prodeje starší než rok se 

nepočítají. Další poplatek je za zpracování platby. Ten činí 3 % u každé transakce, bez 

výjimek. Posledním poplatkem je fixní sazba 10 dolarů za dopravu. Poplatky se strhnou 

z částky, kterou zaplatí za tenisky kupující a StockX po verifikaci tenisek zašle prodejci 

už pouze finální částku zkrácenou o poplatky (StockX, 2022).  

Přestože v dnešní době pro znalce tohoto prostředí mohou být tenisky na platformě příliš 

drahé, nebo naopak při prodeji obdržená suma za jejich prodej moc nízká, služba je stále 

velmi využívaná. Zejména proto, že zaručuje pravost tenisek (Witte, 2021). 

StockX vznikl v roce 2016. Jeho historie, a převážně historie jeho spoluzakladatele Joshe 

Lubera, sahá o pár let dál. Ten na začátku druhého desetiletí 21. století pracoval jako 

konzultant pro IBM a tenisky pro něj byly pouze koníček. Byla to ale právě data, která 

Luberovi na trhu s teniskami chyběla. Proto vydal spolu se 17 dalšími dobrovolníky 

v roce 2012 návod, jak oceňovat tenisky na sekundárním trhu. Společně s týmem 
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zanalyzovali přes 13 milionů transakcí z eBay, kde se v té době tenisky prodávaly nejvíc, 

a vytvořili tabulky, které reflektovaly konkrétní ceny modelů na přeprodejním trhu. Luber 

zároveň vysvětloval, že trh s teniskami nefunguje na klasickém ekonomickém vzorci, kdy 

nabídka odpovídá poptávce.  

Pokud boty vyjdou se základní cenou za 150 dolarů a na naší stránce se prodávají za 

1000 dolarů, koncept základní ceny, tedy retailu, se ze hry vytrácí. Je zde pouze cena, 

kterou určuje trh (Marikar, 2019). 

To zaujalo miliardáře Dana Gilberta, jehož synové už nějakou dobu pravidelně sledovali 

vývoj tenisek na eBay, stejně jako Luber. Společně se i s Gregem Schwartzem, 

zakladatelem kalendářní aplikace, setkali s Luberem a do několika měsíců společně 

spustili StockX (Marikar, 2019). Gilbert ve firmě působil hlavně jako inverstor, Luber 

a  Schwartz se starali o chod firmy. Do firmy se později přidali i další investoři a finanční 

výsledky za rok 2020 mluví jasně o úspěchu firmy – 7,5 milionu zprostředkovaných 

obchodů za rok 2020 a 1,8 miliard dolarů tržby (Wightman-Stone, 2021). V roce 2019 

vystřídal Lubera na pozici CEO Scott Cutler, tehdejší CEO StubHubu (platformy na 

přeprodej lístků na koncerty a různé eventy). Velikost globálního sekundárního trhu 

s teniskami dnes StockX odhaduje na šest miliard dolarů, 71 % ze všech online prodejů 

se uskuteční právě přes StockX (StockX, 2022).  

Consignment obchody 

V češtině slovo consignment nemá přesný překlad. Dalo by se ale v podstatě říct, že se 

jedná o komisní prodej. Komisní prodej je běžným způsobem prodeje napříč mnoho 

odvětvími – automobily, nemovitosti, starožitnictví, šperky a další. Tento způsob prodeje 

zboží má hned několik výhod. Vlastník zboží rozšíří své distribuční portfolio, a to bez 

dalších nákladů, jako je například zakládání vlastního podniku. Zároveň za předpokladu, 

že daný komisionář (prodejce zboží) se v daném odvětví už nějakou dobu pohybuje, 

dostane se majiteli distribučních cest, kterých by po své ose ani nedokázal dosáhnout. 

A to ať už lokálně, nebo i s přesahem do zahraničí. I přes tyto výhody zůstává vlastníkovi 

zboží plná kontrola nad cenou. Výhody jsou samozřejmě i na straně prodejce neboli 

komisionáře. Ten jednoduše rozšiřuje své portfolio produktů bez finančních investic do 

svých skladových zásob. Když přijde na zdanění výdělku, daň z příjmu se vypočítá pouze 

z provize za zprostředkování obchodu. Tedy je zpravidla nižší, než kdyby se jako 
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u běžných prodejců počítala z běžného prodeje. Důležité pro majitele zboží je mít ke 

komisi detailně a v souladu se zákonem zpracovanou smlouvu. Pokud je smlouva 

v pořádku, tak jediné riziko, které podstupuje, je při volbě komisionáře. Při volbě 

nezkušeného, nebo například nezodpovědného komisionáře, může dojít až k poškození 

zboží, nebo ke zbytečně dlouhému prodeji, a nakonec třeba i neuskutečněnému prodeji 

(iPodnikatel.cz, 2012). Celý proces funguje jednoduše a transparentně. Vlastník daný 

produkt fyzicky dodá do obchodu, který jej pak nabízí k prodeji. Když se daná věc 

prodá, kupující zaplatí cenu, která obsahuje částku pro vlastníka, na které se předem 

domluvil s consignment obchodem, navýšenou o určité procento, které zůstává obchodu 

(Shopify, n.d.). Velká výhoda consignment obchodů, které se soustředí na prodej tenisek, 

je, že ve většině případů prodávají tenisku koncovému zákazníkovi, který za botu zaplatí 

zpravidla víc než překupník, který ji kupuje s vidinou dalšího profitu. Zároveň jsou tyto 

obchody většinou kamenné, tudíž si zákazník může dané boty nejdříve vyzkoušet. 

Jedním z prvních představitelů tohoto odvětví je new yorský Flight Club. Fligh Club byl 

založen v roce 2005 Damany Weirem a dnes se rozrostl již do tří kamenných obchodů 

v New Yorku, Los Angeles a Miami. Jejich podnikání není založeno pouze na přeprodeji 

tenisek. Věnují se i oblečení a různým druhům doplňků ze světa streetwearu. K tomu 

všemu přidali i vlastní merch. V případě Flight Clubu se jedná o oblečení s jejich 

vlastními designy. Jak již bylo zmíněno, Flight Club funguje jako consignment store, 

tudíž nevlastní tenisky, ale pouze je má v komisi a z prodaných tenisek si bere určité 

procento (Dunne, 2020). V porovnání se stockX jsou poplatky stejné pro všechny, 

nehledě na objemu prodejů. Poplatek za prodej je 9,5 % + 5 dolarů poplatek za prodej. 

Za vyplacení částky prodejce navíc zaplatí poplatek 2,9 % (Flight Club, 2020). V roce 

2018 se Flight Club spojil s další platformou pro prodej tenisek, GOAT. K tomuto spojení 

přidali i 60 milionů dolarů jako investici od firmy Index Ventures. Sloučení těchto firem 

by ale pro zákazníka mělo být v podstatě nezaznamenatelné. Na trhu budou dále fungovat 

jako doposud, jako dvě odlišné firmy. Pointa spojení je především ve vzájemném sdílení 

expertízy. GOAT má co nabídnout v online prostředí, mezitím co Flight Club zná svého 

zákazníka v reálném off-line světě (Wolf, 2018). 

Sociální sítě 

S nástupem sociálních sítí přišlo zjednodušení a nová možnost prodeje a nákupu 

sportovní obuvi. Nešlo a nejde ovšem pouze o obchod, ale zároveň o sdílení názorů, 
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informací a inspirace. To vše přinesla do světa tenisek nejprve internetová fóra, která 

později vystřídaly právě facebookové skupiny. Prodej v těchto skupinách funguje jinak 

než například na platformě StockX. Prodávající přidá příspěvek s fotkou, popisem 

produktu a cenou, kterou by si za něj představoval. Často dodá i další informace 

o možnosti platby a doručení. Na rozdíl od Stockx zde v podstatě neexistují žádné regule.  

Většina z těchto skupin má pro své uživatele nějaká základní pravidla, kde vybízí ke 

slušnému a férovému jednání. Neexistují zde ale žádní prostředníci, kteří by ověřili 

pravost boty nebo pokuty. Při podvodu hrozí podvodníkovi maximálně vyloučení ze 

skupiny a zbytek musí řešit podvedený s policií. Vstupuje tu tedy do hry jakýsi sociální 

kredit, který si každý jednotlivec buduje v rámci skupiny a komunity. Pokud má za sebou 

prodejce několik obchodů, které proběhly v pořádku, může se na ně vždy odkázat. 

Kupující se pak nemusí bát, že mu přijde padělek, nebo třeba zaplatit za zboží předem. 

U nás je největší skupina zaměřující se na tenisky a streetwear oblečení Streetchange, 

která k dubnu 2022 čítá přes 54 tisíc členů. Ta má jasně daný soubor pravidel, která přesně 

popisují jak obchodní praktiky, tak připomínají pravidla slušného chování. Už na těchto 

pravidlech je možné pozorovat komunikační styl této komunity, který zejména obsahuje 

mnoho anglicismů. Například slova jako bump, neboli komentář pod příspěvek, který ho 

podpoří tak, aby se zobrazil více lidem, nebo Flake, tedy zrušení obchodu po uzavření 

dohody. Dále se tam vyskytují výrazy jako preorders, jakožto předobjednávky, a samotný 

ban, kterým správci skupiny vyhrožují při porušení pravidel a znamená vyloučení ze 

skupiny. Za zmínku stojí konkrétně:  

1) No FAKES (nejsme hloupí a faky ihned mažeme, porušení = ban) 

Hned první pravidlo je věnováno problematice padělků, které se vyskytují ve světě 

sportovní obuvi čím dál častěji. Jelikož se jedná o velký problém, je-li prodávající 

přistižen u prodeje faku, neboli padělku, je jeho inzerát okamžitě smazán a sám uživatel 

ze skupiny vyloučen. O padělcích mluví i zákon o ochranných známkách, konkrétně §10 

a §11: 

Nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení 

shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které 

je ochranná známka zapsána, označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti 

s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených 
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ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, 

včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou.  

Tedy nejen co se týče výroby padělků, ale i samotný prodej padělků je nelegální činností.  

9) ZÁKAZ kažení obchodu (pokud např. vím, že daný produkt někde mají levnější, nechám 

si to pro sebe! porušení = ban) 

Majitelé kladou důraz i na solidaritu, pokud prodejce vystaví tenisky za určitou částku, 

další prodejce nemůže napsat komentář pod jeho příspěvek, ve kterém by nabízel totožné 

tenisky za nižší cenu. I toto porušení pravidel hrozí vyloučení ze skupiny. Na druhou 

stranu to může působit nekolegiálně a tak, že je ve skupině každý sám za sebe. Přestože 

vím, že předmět se dá koupit někde levněji, skupina nedovoluje se o tuto informaci 

podělit.  

21) Flake = BAN 

Jak již bylo dříve zmíněno sociální kredit je v této komunitě velmi podstatný. Zrušení 

obchodu potom co se obě strany dohodly a padlo slovo deal (česky dohoda) z obou stran, 

se netoleruje. Za flake, tedy zrušení obchodu, je dotyčný nekompromisně vyloučen 

ze skupiny (Facebook, 2016).  

V roce 2016 Facebook spustil Facebook Marketplace, který celý prodej ještě více 

zjednodušuje. Prodávající předmět vystaví podobně jako ve skupině: přidá fotky, cenu 

a informace o produktu. Předmět tedy vystaví přímo na Marketplace a zároveň jej může 

jednoduše hromadně zalistovat do dalších facebookových skupin (Rachitsky & Liu, 

2020). 

I sociální síť Instagram je v tomto prostředí relevantní. V tomto případě není už prodej 

tak jednoduchý. Přichází tady v potaz budovaní značky a dostávání se do podvědomí. 

Zásah, který na Facebooku nabízí facebooková skupina sama o sobě, si tu prodejce musí 

sám vybudovat. Pokud přidá fotku produktu s cenou a informacemi na svůj profil bez 

sledujících, produkt neprodá. Musí si tedy nejprve vytvořit základnu sledujících, a teprve 

potom je pro něj přínosné tuto platformu používat. Jedním z příkladů, který Instagram 

využívá, je již zmiňovaný obchod Cool Kicks. Na jejich profilu je možné vidět stovky 

příspěvků nového zboží, které lze právě zakoupit na prodejně, stejně tak jako mnoho 

příspěvků ze zajímavého dění v obchodě: zajímavé výkupy, raritní produkty, fotky 
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z nákupů celebrit, soutěže a mnoho dalšího obsahu, který vybízí sledovatelé k interakci 

(CoolKicks @coolkicksla, 2022). 

Conventions 

Jednou z platforem prodeje, která je dodnes používaná mnoha prodejci, jsou eventy, 

neboli události. Tento fenomén zažívá úspěch převážně ve Spojených státech amerických. 

Bez pochyby jedním z největších je Sneaker Con. Ten byl založen v roce 2009 

a k dnešnímu dni se může pyšnit více jak milionem návštěvníků v dohromady více než 

40 městech po celém světě. Dnes se pro tyto eventy používá název conventions, který se 

dá přeložit jako shromáždění. Slovo conventions už v sobě obsahuje vysvětlení, že se 

jedná o událost určenou k přeprodeji tenisek a oblečení. Mimo samotný přeprodej jsou 

tyto události ideální pro budování komunity a není výjimkou se setkat i s nějakým 

z velkých jmen této komunity (SneakerCon, 2018). V tuzemsku se o podobnou událost 

pokusil pouze pražský magazín the MAG s jeho eventem The Mag Con. U nás se jedná 

spíše o komunitní akci než o akci prodejní. V roce 2021 dali prostor především lokálním 

a menším značkám než přeprodejcům. Celý program provázeli DJs a vystoupil i český 

rapový interpret Smack (THE MAG, 2021). 

Marketing v resellingu 

Reselling je specifický v mnoha směrech, a proto je nutné používat i specifický způsob 

komunikace. Jak už bylo zmíněno výše, komunita má vlastní slang, uzavřené skupiny 

a vlastní komunikační kanály. Vzhledem k tomu, že se jedná o málo prozkoumané téma 

a reselling je zatím v České republice především postaven na známostech a doporučení, 

nelze jednoznačně určit, jaké nástroje a kanály jsou nejvhodnějším způsobem 

marketingové komunikace. 

Této oblasti se ve své bakalářské práci věnuje M. Kačírek, který vyzpovídal deset 

respondentů z komunity tenisek. Šlo o české a slovenské prodejce, kteří měli alespoň 

roční zkušenost s přeprodejem a byli schopni podat relevantní informace k probíranému 

tématu, nebo o sběratele. Ve svém průzkumu se věnoval právě prodejním kanálům 

a marketingovým strategiím jednotlivých dotazovaných.  

Nejčastěji zmiňovanými kanály byly sociální sítě, převážně Facebook a Instagram. Na 

Facebooku a ve facebookových skupinách při nejmenším většina z prodejců začínala. 
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Později se od něj oddálili kvůli věku a nespolehlivosti nových příchozích. I tak je ale 

pořád pro velkou část respondentů primárním kanálem. Jeden z respondentů zmiňuje 

i consignment story s tím, že se to v nich prodá za větší cenu, než kdyby nabízel tenisky 

osobně, nebo například přes platformu EBay. Další respondenti ještě zmiňují svoji roli 

jako personal shoppers, neboli osobního nákupčího, který má za úkol sehnat oblečení 

a tenisky pro svého zákazníka. V tomto případě spolupráce funguje dlouhodobě 

a prodejci mají svoji klientelu, která je v případě zájmu pravidelně konktaktuje. 

V druhé oblasti, týkající se marketingové strategie, odpovídali respondenti spíše 

vyhýbavě. Jejich obchodní strategie spíše jen nastínili, pokud ovšem nějaké vůbec mají. 

Někteří totiž přiznávají, že strategii nemají. Tři z dotázaných se shodli na tom, že se 

soustředí na timing postingu neboli vybírají si čas na listování produktu, kdy je zrovna 

nejvyšší návštěvnost platformy. Konkrétně uvádějí neděli, nebo pondělí večer. Kačírek 

ale na základě studie platformy CoSchedule zmiňuje, že se tyto informace neshodují. Na 

Instagramu je podle výzkumu nejvhodnější časem na přidání příspěvku pátek v 8:00, 

13:00 a 21:00. Dva respondenti zmínili svou zkušenost se sponzorovanými příspěvky na 

sociálních sítích. Nejpřínosnější z odpovědí vidím jako odpověď respondenta Z, který 

propaguje svůj kamenný resell store přes sociální sítě Youtube a Instagram. Na 

Instagramu pak využívá primárně giveaways neboli soutěže pro sledující. Nabízí určitý 

produkt výměnou za určitou akci sledujícího, často se jedná například o vybízení 

ke sledování profilu, nebo označení dalších přátel v komentářích tak, aby se povědomí 

o obchodu zvyšovalo.  

Youtube kanál má už nějakejch 80 tisíc odběratelů. Tam nám každej měsíc vychází pořad, 

kterej představuje věci z Marketu, jaký tam budeme mít a který vycházej a nějak se 

promujeme 193. …Instagram si neplatíme, ale vymysleli jsme si takovej vlastní giveaway, 

kde se snažíme dostat náš The Mag merch 194 k co nejvíc lidem a těm, co ho chtěj. Takže 

pokud nám komentujou a lajkujou fotky, tak my každou neděli vyberem jeden náhodnej 

nebo sympatickej komentář a pošleme mu tričko. Takhle fungujeme poslední dva, tři 

měsíce a lidi to baví, chtěj komentovat i lajkovat a díky tomu se zapojujou do toho, co 

chtěj – naše trička zadarmo. Takže vlastně my děláme něco pro ně a oni pro nás. Hezká 

spolupráce s našema sledujícíma. Každej tejden nám z toho skáče třeba pětset komentářů, 

což je super engagement 195. Postujeme 196 jednu fotku denně, kvůli nákladům na 

fotografa. Stačí nám to, nemáme tolik novejch věcí, abychom je nestíhali fotit. Takže stačí 

jeden post denně a na každým je třeba sto až dvě stě komentářů. …Pak mám i kamaráda, 
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kterej má digitální agenturu, ten se nám stará o Google ads, ale do toho nevidim. 

Každopádně máme placenou Google reklamu, která nám teda dost fungovala třeba přes 

Vánoce (Kačírek, 2019). 

Jeden z respondentů kladl důraz na svou spolehlivost. Právě díky ni si podle něj 

vybudoval image ve sneaker komunitě. Zároveň se snažil odlišit od konkurence lepšími 

službami, například rychlejší doručení produktu. Mezitím co ostatní využívali služeb 

České pošty, on odesílal své balíky přes privátní kurýry (Kačírek, 2019). 

Resell story v USA 

Cool Kicks je v dnešním světě milovníků tenisek velké jméno. Za založením tohoto resell 

storu stojí trojice přátel: Adeel Shams, Davon Artis a Bereket Abraham. Jejich první 

pobočku otevřeli na Melrose Avenue v Los Angeles v roce 2016. Obličejem celé značky 

je především Adeel Shams, který si sám často ve svých YouTube videích přezdívá 

marketingovým králem. Právě YouTube je to, co přineslo značce největší úspěch. Dnes 

se pyšní přes 1,2 milionů odběratelů a své fanoušky láká na velká jména z celého 

showbyznysu. Na kanálu najdeme spoustu videí typu Lil Uzi Vert Goes Shopping for 

Sneakers With Cool Kicks. Tento koncept spočívá v tom, že si do prodejny pozvou 

veřejně známou osobu a během prohlídky prodejny dojde k nákupu tenisek, které 

doplňují různé otázky od zaměstnanců nebo i od samotného Adeela. V podstatě se jedná 

o interview. Video je ještě zajímavější tím, že celebritě, a tedy i divákovi, ukážou sklad, 

kde se nachází tisíce tenisek a často i desítky velmi raritních kusů. Soustředí se hlavně na 

hudební interprety, sportovce a novodobé umělce z online prostředí. Dalším velmi 

populárním konceptem jejich videí je Sneaker Buyout, neboli velký výkup tenisek. Díky 

zásahu, jaký mají skrze své sociální sítě, se obchodu často ozývají sběratelé nebo 

překupníci s nabídkou stovek až tisíců párů. Aby bylo video pro diváka ještě zajímavější, 

položí v jeho průběhu Adeel otázku: Kolik si myslíte, že jsme dnes utratili? A vyzve tím 

své sledovatelé k interakci v komentářích. Částka, která je nejblíž realitě pak vyhraje 

tenisky (Cool Kicks, 2020). Jak už je u takových obchodů zvykem, Cool Kicks tenisky 

prodává, ale zároveň i vykupuje. Nefungují ale jako běžný consignment store. Do Cool 

Kicks zákazník přijde s teniskami, ať už novými nebo nošenými, a s představou o ceně, 

kterou by za ně chtěl dostat. Následuje tzv. legit check, kdy zaměstnanec obchodu 

kontroluje, jestli se nejedná o padělek a hodnotí jejich stav. Poté přichází samotné 
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vyjednávání o ceně. Cool Kicks často svým zákazníkům nabízí místo hotovosti i store 

credit, který je vždy o něco vyšší. Často se tedy stane, že zákazník přijde s jedním párem 

a odchází s jiným (CoolKicks, 2015) .  

Dalším obchodem, který se zaměřuje na přeprodej tenisek a určitě stojí za zmínku, je 

Las Vegaský Urban Necessities. Ten byl založen 17. září roku 2014 Jaysse Lopezem. 

Lopez přijel do Las Vegas roku 2001 a stal se na několik měsíců bezdomovcem. Ve snaze 

vydělat si na jídlo a živobytí narazil právě na jednu z již zmiňovaných front před retail 

storem. Jelikož vášeň k teniskám už měl zakořeněnou v sobě, domluvil se s někým 

z fronty, že za určitý poplatek vyčká několikadenní frontu za něj. Již koncem roku 2014, 

jen tři a půl měsíce po otevření obchodu, dosáhl jednoho milionu dolarů v tržbách. Urban 

Necessities se přesídlili a aktuálně se pyšní dvoupatrovým obchodem s rozlohou přes 

1670 metrů čtverečních. Aktuálně vystavují přes 4 000 párů a v inventář dosahuje na více 

jak 40 000 párů. Jedna z věcí, nad kterou Lopez vždy přemýšlel je, jak motivovat 

zákazníky k opakovaným návštěvám. I proto v Urban Necesities najdeme i stánek se 

zmrzlinou, barber shop a tatéra. Jak je již u resell storů běžné, i tento funguje jako 

consignment store. Poplatek za prodej je 10 % nebo 20 dolarů, podle toho, která částka je 

větší. To z Urban Necessities dělá komisionáře s nejmenším poplatkem v USA. Za šest 

a půl roku fungování firma vygenerovala přes 100 milionů dolarů v tržbách (CoolKicks, 

2015). 

Section 

Section, neboli původní The Mag Market, vznikl na ulici Opletalová 40, jako resell store, 

a zároveň vintage store. Na začátku se jednalo o malý obchod s pár teniskami a nošeným 

oblečením. Na Teniskology 33 dostali tehdejší majitelé The Mag market možnost mít na 

akci stánek jako jediní přeprodejci. Tam se setkali s obrovským zájmem, začali být jako 

značka The Mag Market více relevantní pro komunitu a hrnula se nová klientela. Díky 

výdělku z teniskology se mohli přestěhovat do spodního patra obchodu, kde byli doteď. 

Vešlo se tam už více lidí a hlavně tenisek a oblečení. Poté se ještě jednou přestěhovali 

a v roce 2020 otevřeli prodejnu na Jeruzalémské 11 a to už pod novým jménem Section. 

Původní The Mag Market byl pod záštitou českého streetweear magazínu The MAG, 

 
3 Tehdejší sneaker event v Praze 
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Section už je sám za sebe. Vznikl v roce 2020 pod taktovkou dvou majitelů – Zbyněk 

Ráček a Vojtěch Čep (Kačírek, 2019). 

Spike 

Historii a vývoj obchodu Spike popsal jeden z jejich zakladatelů Dominik Chmela 

v rozhovoru k této bakalářské práci. Spike otevřel svou první prodejnu v Nuslích v roce 

2016 na ulici Sekaninova. Tehdy ještě obchod nesl název VNDS, což je mezi fanoušky 

tenisek velmi známý anglický pojem. Znamená very near deadstock a používá se při 

popisování stavu tenisky. Je to tedy téměř nová, nenošená teniska, například jednou 

obutá. Obchod si společně založili Dominik Chmela a Adam Jánský, v té době ještě 

studenti prvního ročníku vysoké školy a střední školy. Přeprodeji se věnovali již nějakou 

dobu před otevřením obchodu, chtěli ale svůj byznys posunout, a tak se rozhodli pro 

otevření kamenné prodejny. Vzhledem k jejich vytíženosti ve škole bylo zprvu otevřeno 

pouze o víkendech a více než k serióznímu prodeji obchod sloužil k trávení času s příteli.  

V roce 2021 se rozhodli tento přístup změnit a přistoupit k tomu jako k serióznímu 

podnikání. Dali zákazníka na první místo svého byznysu a svůj byznys na první místo 

svých priorit. Rozhodli se pro rebranding celého podniku a přejmenovali se na Spike. 

V březnu 2022 se konalo otevření nové prodejny Spike na Praze 1 v ulici Havelské. 

K celému otevření byl uspořádán event, kam bylo pozváno mnoho influencerů a vytvořen 

micro event Spike Coin4. Mince mohli návštěvníci podle nápověd na instagramu Spiku 

hledat po Praze. Ten, komu se poštěstilo být u Spike coinu první, měl možnost si vybrat 

z šesti druhů tenisek, a to pouze za 1Kč. 

METODOLOGIE 

V předchozí kapitole byl popsán vývoj a současný stav trhu s teniskami. V České 

republice se jedná o oblast byznysu, která není zcela prozkoumaná a plně využívaná. 

Reselling se pohybuje na pokraji šedé zóny ekonomiky a funguje zejména v online 

prostředí. V posledních letech se trend resell storů, tedy obchodů s přeprodávanými 

 
4 Mince s motivem obchodu vytisknuté na 3D tiskárně 
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teniskami, dostal i do České republiky. Cílem této práce je navrhnout nejvhodnější postup 

pro založení takového obchodu a jeho efektivního fungování.  

Praktická část tak je rozdělena do tří fází, díky kterým je možné odpovědět na jednotlivé 

výzkumné otázky. Nejprve byl pomocí SLEPTE analýzy proveden průzkum daného 

odvětví a proběhly rozhovory s majitelem již fungujícího obchodu. Díky tomu je možné 

odpovědět na první výzkumnou otázku (O1) Jaké jsou vnější vlivy a podmínky pro 

otevření resell storu v České republice? Dále rozhovory pomohly k lepší orientaci na trhu 

a vytvoření představy možných skrytých úskalích, a SLEPTE analýza slouží jako podklad 

pro vnější vlivy v rámci SWOT analýzy, která se věnuje přímo zakládanému obchodu. 

V další části se práce zaměřuje na zpracování SWOT analýzy a rozhovoru. Je možné 

odpovědět na druhou výzkumnou otázku (O2) Je v České republice klientela pro resell 

store? a poskytnout cenné informace pro tvorbu komunikační strategie a odpověď na třetí 

výzkumnou otázku (O3) Jaký je nejvhodnější způsob marketingové komunikace v tomto 

odvětví?  

Poslední část se pak věnuje přímo komunikační strategii fiktivního resell storu na základě 

předchozích zjištění. Právě tento marketingový plán je částí práce, která do odvětví 

resellingu přináší způsob, jak posunout tuto oblast více do podvědomí potenciálních 

zákazníků a investorů, rozvinout ho a navrhnout řešení problému nedostupnosti 

prémiových tenisek koncovým zákazníkům. 

SLEPTE analýza 

Pro účely analýzy vnějšího prostředí byla zvolena metoda SLEPTE. Tato metoda je 

rozšířená verze PEST analýzy, jelikož analyzovaný podnik značně ovlivňují i ekologické 

a legislativní faktory. Tato metoda analyzuje celkem šest kategorií vnějších vlivů: 

sociální, legislativní, ekonomické, politické, technologické a ekologické (Mallya, 2007). 

Tento postup identifikuje klíčové trendy a vlivy, které se podniku týkají, a tak dopomoci 

ke stanovení příležitostí a rizik, na které se může společnost připravit, nebo jejich vlivu 

předejít. Tato analýza také slouží jako výstupní bod pro již konkrétnější SWOT analýzu 

resell storu. 
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Sociální faktory ovlivňují nejen poptávku, ale i nabídku, např. ochotu pracovat v tomto 

obchodě. V rámci analýzy sociálních faktorů jsou zejména analyzovány trendy jako 

životní úroveň obyvatelstva, nezaměstnanost a sociální trendy. 

Mezi legislativní trendy jsou zahrnuty důležité zákony, právní normy a vyhlášky 

upravující prostor pro podnikání v tomto oboru. Díky legislativnímu vymezení bude 

možné strategicky rozhodovat o budoucnosti společnosti. 

Ekonomické neboli hospodářské trendy jsou určeny zejména makroekonomickými vlivy, 

což je míra ekonomického růstu, síla měny, výše daňového zatížení, překážky při exportu 

a importu, inflace, směnné kurzy a hrubý domácí produkt. 

Všechny trendy jsou také ovlivněny politickými faktory. Proto je důležité se v analýze 

zaměřit na stabilitu politického prostředí, ekonomickou politiku vlády, podporu 

zahraničního obchodu, bude-li vládní politika ovlivňovat zákony o obchodní regulaci, 

nebo daně v oblasti obchodu, jaký je vztah s ostatními klíčovými zeměmi a jak se bude 

vyvíjet. 

V neposlední řadě tento obor ovlivňují technologické trendy. Změny v této oblasti 

probíhají náhle a mohou silně ovlivnit všechny oblasti podnikání. Je třeba brát v úvahu 

kolik prostředků je věnováno na vědu a výzkum, zejména v oblasti obuvnictví, nové 

pracovní metody a distribuční mechanismy a náklady na přírodní zdroje. 

Důležitým a v poslední době velmi komunikovaným trendem je ekologie. V této části je 

zanalyzovaná oblast ochrany životního prostředí, možnosti využití obnovitelných zdrojů 

energie, zpracování odpadů a možnosti zaměření se na udržitelný vývoj společnosti 

(Mallya, 2007). 

Polostrukturované rozhovory jako analýza 

konkurence 

Vzhledem k tomu, že konkurence v oblasti resell storů ještě není v Česku příliš rozvinutá 

a jejich počet je v řádech jednotek, byla pro analýzu možné konkurence zvolena metoda 

hloubkových rozhovorů s představiteli jednotlivých obchodů.  V tomto případě velice 



 
19 

záleží na názorech, myšlenkách a zkušenostech účastníků, kteří jsou zároveň potenciální 

konkurencí. Právě to je velmi hodnotné.  

Pro účely této práce byla vybraná forma polostrukturovaných rozhovorů. Pro zachování 

validity a reliability i k zjednodušení měření klíčových bodů bude zachovaná určitá 

struktura otázek. Zároveň je však potřeba zjistit pohled účastníků na danou problematiku, 

jejich názory a zkušenosti, které jsou tak odlišné, že není možné k nim dojít pomocí 

přesně stanovených otázek. Určitá volnost nabízí prostor pro doplňující otázky, což 

strukturovaný rozhovor nedovoluje z důvodu možného narušení reliability a validity 

měření. Nepřímá struktura také umožňuje opakování rozhovoru se stejnou osobou pro 

možné doplnění nejasností vzniklých postupem času. 

Nejprve bude vytvořen interview guide, ve kterém budou specifikované otázky, které 

budou dále v rámci rozhovoru rozebrány do hloubky. Při tázání na předem stanovené 

otázky bude použit stejný wording, aby účastníci měli stejné výchozí podmínky. 

Vzhledem k tomu, že cílem rozhovorů je zjištění, jak reálně resell story fungují, a jak 

prakticky postupovat při budování jejich komunikační strategie, rozhovor bude pokrývat 

úzce toto téma. Zaměří se na oblasti fungování resell storu a jeho komunikaci. 

Vzorek a vyhodnocení rozhovorů 

Osloveni byli majitelé třech českých obchodů Spike, Section a Soldout Store. Vzhledem 

k omezenému počtu resell storů v České republice je počet možných rozhovorů 

limitován. Kladná reakce přišla pouze ze strany Spiku, který jako jediný poskytl 

rozhovor. Section odmítl s odkázáním se na nedostatku času a Soldout Store zůstal bez 

odpovědi. Během celého rozhovoru bude pořizován zvukový záznam, o kterém budou 

účastníci informovaní a bude vyžadován jejich souhlas. Ze záznamu následně vznikne 

přepis rozhovoru. 

Odpovědi zástupců oslovených společností budou komparovány. Na základě zjištění 

bude vytvořen marketingový plán. Informace od představitelů jednotlivých společností 

mohou být citlivé, proto hrozí, že účastníci nebudou odpovídat pravdivě. Většinu 

odpovědí však nebude možné ověřit, proto je nutné spolehnout se na upřímnost 

dotazovaných s tím, že jim bude umožněno zpětně některé informace doplnit 

a dovysvětlit. 
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Tyto rozhovory poskytnou cenné informace k založení vlastního resell storu, a to jak 

k zmapování fungování konkurence, tak k inspiraci. Na základě této inspirace spolu 

s výsledky SLEPTE a SWOT analýzy, bude vytvořena marketingová strategie. 

SWOT analýza 

Další provedenou analýzou je SWOT analýza. SWOT je zkratka složená z počátečních 

písmen anglických výrazů Strengths, Weaknesses, Opportunities a Threats. SWOT 

pomáhá identifikovat silné a slabé stránky společnosti, její příležitosti a hrozby. Tato 

identifikace pomáhá při tvorbě marketingové strategie a je to ideální metoda pro zjištění 

a zhodnocení pozice zkoumaného subjektu na trhu. 

Tato metoda pochází z 60. let minulého století a stojí za ní Albert Humphrey ze 

Standforského výzkumného institutu (Friesner, 2011). Silné stránky jsou faktory, ve 

kterých daný subjekt (podnik) vyniká, exceluje nebo převyšuje konkurenci. Příkladem 

silné stránky může být silné povědomí o značce, kvalifikovaný personál, kvalitní 

expertíza nebo velké množství finančních prostředků. Za slabé stránky považujeme 

faktory, ve kterých podnik strádá, nebo je v nich limitovaný. Tyto faktory muohou být 

zároveň i příležitostmi pro konkurenty. Příkladem tedy může být naopak slabé povědomí 

o značce nebo malý finanční rozpočet. Příležitostmi nazýváme potencionální možnosti, 

ve kterých se může daný podnik vyvíjet a měnit pro svůj vlastní prospěch. Změny 

legislativy nebo nové technologie jsou příklady příležitosti. Hrozby jsou potenciální 

nebezpečí a úskalí, které mohou zabránit úspěchu nebo naplnění stanovených cílů. 

Příkladem je třeba znovu změna legislativy, nebo více konkrétně změna pandemické 

situace (Kotler, 2007).  

SWOT analýza v případě této bakalářské práce slouží k identifikaci silných stránek 

a příležitostí, které povedou k tvorbě marketingové strategie. Zároveň je velmi důležité 

zjistit, jaké má Resell store slabé stránky a hrozby, a pokusit se je co nejvíce 

minimalizovat, nebo se jim nejlépe vyhnout (Danca, 2013).  

Marketingový plán 

Miroslav Karlíček v knize Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu 

stanovuje základní fáze marketingového plánování: situační analýza, marketingové cíle, 
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marketingová strategie a časový plán a rozpočet (Karlíček, 2016). Právě do těchto čtyř 

fází je marketingový plán rozdělen. Vzhledem k tomu, že se jedná o mikro podnik v ne 

příliš probádaném prostředí, plán je v první fázi založení vytvořen pouze v horizontu 

jednoho kvartálu. Pro zachování vnitřní konzistence plánu je třeba neustále se vracet 

k předchozím fázím. 

Situační analýza 

První fázi, situační analýze, je věnováno nejvíce pozornosti, neboť analýza situace na trhu 

a identifikace trendů je klíčová pro tvorbu nejen úspěšného marketingového plánu, ale 

i celkové komunikační strategie, která během vyhodnocování testovacího období bude 

vznikat. Vnější prostředí bude zanalyzováno pomocí výše zmíněné SLEPTE metody, 

SWOT analýza dopomůže k zmapování pozice podniku na trhu a rozhovor k analýze 

konkurence. Tyto tři metody také pomáhají určit cílovou skupinu. 

Marketingové cíle 

Následně jsou stanoveny komunikační cíle, a to metodou SMART – čeho a kdy by mělo 

být dosaženo, jakým způsobem jich docílit a jak budou měřeny. Tyto cíle následně také 

budou sloužit k vyhodnocení kampaně. Vzhledem k tomu, že značka teprve vzniká, 

hlavním cílem této první kampaně je zvýšení povědomí o značce (brand awareness). 

Rozlišují se dva typy povědomí o značce: vybavení značky a její rozpoznání, které by 

měly jít ruku v ruce (Karlíček, 2016).  

Dalším komunikačním cílem je ovlivnění postojů ke značce, které se skládá ze tří složek 

– kognitivní, emocionální a konativní. Jedná se primárně o ovlivňování asociací, což 

může vést k preferenci značky oproti konkurenci. Kognitivní složka představuje veškeré 

názory a znalosti, které cílová skupina o značce má, např. Nandei Prague nabízí oblíbené 

boty levněji než konkurence, takže je tam výhodné nakupovat. Emocionální složka pak 

představuje jejich pocity vůči značce. Právě emocemi se lidé často řídí, a proto je důležité 

vybudovat prostředí, které budou mít rádi. Konativní složka znamená tendenci jednat 

vzhledem ke značce určitým způsobem, jako například vnímat Nandei jako ideální místo, 

kde si užít odpoledne a vybrat nové oblíbené boty. 

Loajalita se buduje u stávajících zákazníků. Vzhledem k tomu, že obchod ještě žádné 

nemá, musí si je vytvořit a přesvědčit nové, aby se jimi stali. K tomu slouží věrnostní 
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program. Získání nového zákazníka je mnohem nákladnější než jeho udržení, proto s nimi 

bude udržován co nejbližší vztah. 

Marketingová strategie 

Komunikační strategie se skládá zejména z výběru vhodného marketingového sdělení, 

jeho kreativního ztvárnění a volby komunikačního a mediálního mixu. Pro účely této 

strategie byla vybrány následující disciplíny: online, reklama, event marketing, direct 

marketing. Komunikace bude probíhat zejména v online prostředí na sociálních sítích, 

dále skrze influencery a přímo na prodejně pomocí eventů (Kotler, 2007). 

Časový plán a rozpočet 

Časový plán musí být přizpůsoben komunikačním cílům a zohlednit charakter poptávky. 

Jednotlivé nástroje na sebe navazují tak, aby se maximalizovaly synergické efekty 

a intenzita bude nárazová, spojená s podpůrnými akcemi, tzv. pulsing. Volba 

komunikačních nástrojů a médií také respektuje rozpočtová omezení.  

PRAKTICKÁ ČÁST 

SLEPTE Analýza odvětví 
Sociální faktory 

Sekundární trh s teniskami je založen na prémiovém zboží, proto se toto odvětví týká 

převážně vyšší střední příjmové třídy, která tvoří zhruba třetinu české společnosti. Vyšší 

střední třídu dělí autoři publikace Česká společnost po 30 letech ještě na dvě 

podkategorie: Zajištěná střední třída vynikající vysokým příjmem a majetkem, 

a Nastupující kosmopolitní třída s vysokým příjmem, ale omezeným majetkem. Právě 

tato třída disponuje i vysokým kulturním kapitálem, má nejvíce velkoměstský charakter, 

žije nejčastěji v Praze a v centrech velkých měst. Příslušníci jsou nejčastěji v mladším 

středním věku a skoro polovina už má děti. Tvoří ji 12 % obyvatel (Hradecký et al., 2019), 

a právě ti jsou hlavní cílovou skupinou tohoto odvětví. 

Míra nezaměstnanosti aktivního obyvatelstva je v České republice na úrovni 2,3 % a řadí 

se mezi nejnižší v EU (Český statistický úřad, ). Z tohoto důvodu je náročné získávat 

kvalifikované zaměstnance. Případné nečekané události, jako třeba aktuální únorový vnik 
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ruských vojsk na Ukrajinu, může některé jednotlivce donutit přehodnotit své priority 

a začít investovat do jiných, pro přežití více potřebných, komodit. Může v lidech vyvolat 

strach a změnit jejich smýšlení o konzumu. Díky tomu se může snížit zájem obyvatelstva 

o tenisky na sekundárním trhu. Pro mnoho jedinců jsou drahé tenisky určitým ukazatelem 

sociálního statusu ve společnosti. I to se ale může v budoucnu změnit a přijít například 

konzervativnější trend, který povede veřejnost k šetření, nebo obecně jiný trend, který 

přivede veřejnost k jiným komoditám. 

Legislativní faktory 

Přeprodej sportovní obuvi se do dnešního dne pohybuje v šedé zóně. Doposud nevznikl 

zákon, který by ho přesně popisoval a reguloval. Jedná se ale o podnikání jako každé jiné 

a reguluje ho tedy hned několik zákonů: Zákon o ochraně spotřebitele, Živnostenský 

zákon, Nový občanský zákoník, Zákon o evidence tržeb, Zákon o daních z příjmu, Zákon 

o dani z přidané hodnoty, Zákon o zpracování osobních údajů, Zákon, kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů a Daňový 

řád. Všechny tyto zákony je důležité sledovat a zároveň se podle nich řídit. Např. zákon 

o zpracování osobních údajů se neustále vyvíjí, hlavně díky rozmachu informačních 

technologií tak, aby zamezil co nejvíce negativním dopadům na spotřebitele. 

Ekonomické faktory 

Další oblastí jsou ekonomické faktory. Za poslední dva roky se Česká republika 

zadlužovala dosud nevídaným tempem. Koncem roku 2019 činil český státní dluh 1,6 

bilionu korun, koncem roku 2021 byl již 2,5 bilionu korun. Zapříčinily to především 

náklady spojené s bojem proti pandemii COVID-19. Mnoho ekonomů z toho zadlužování 

viní i předešlou vládu v čele s Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou jako ministryní 

financí (Stanjura, 2022). Takto rychle rostoucí státní dluh se dá ignorovat pouze určitý 

časový úsek, dá se tedy předpokládat možné zvyšování daní z příjmu nebo daně z přidané 

hodnoty. S tím je spojená i rekordně rostoucí inflace. Pokud bychom se podívali na míru 

inflace v porovnání se stejným měsícem předchozího roku, tak za březen činila 12,7 % 

(Český statistický úřad, 2022b).  

I toto jsou faktory, který celý trh ovlivňují. Tenisky nejsou životně důležité, a proto se 

dají vyškrtnout z nákupního koše jedince mezi prvními položkami. Snížená poptávka 

může způsobit propad cen jednotlivých modelů i celého odvětví. Zvýšená inflace může 
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zároveň způsobit zvýšení ceny materiálů a energií, a tudíž zvýšení původní maloobchodní 

ceny. V obou scénářích se tedy zužuje prostor pro marži.  

Další možnou hrozbou může být regulace importu a exportu. V případě vystoupení 

z bezcelní zóny přichází další náklady. Konkrétně DPH a clo. Na zboží nad 22 eur spadá 

DPH a pro zboží nad 150 eur už i clo. Proclení jako takové navíc probíhá přes deklaranta, 

to je buď kurýrní služba, která doručuje zboží, nebo Česká pošta. V obou případech si za 

tuto službu účtují další poplatek. Sazby se pohybují v rozmezí 1–10 % dle druhu 

a hodnoty zboží (Celní správa ČR, 2022). Přestože ji vidím jako velmi 

nepravděpodobnou, v případě relativně často diskutovaného odstoupení České republiky 

z Evropské unie by většina bot, jelikož nepochází z tuzemska, procházela celním řízením 

a celý proces by byl nákladnější a prostor pro marži znovu o něco užší.  

Dalším faktorem jsou změny ve směnných kurzech. Zeslabení koruny, zdražení eura – to 

vše jsou faktory, které mohou ovlivnit cenu tenisek v maloobchodu a zároveň na 

sekundárním trhu. V neposlední řadě je důležité sledovat vývoj hrubého domácího 

produktu, a to jak v zemi, kde se bude prodávat, v tomto případě České republiky, tak 

v zemi, odkud jsou tenisky zakoupené. Dle trendu HDP se dá předpovídat a hodnotit 

vývoj ekonomiky a všechny na něm již výše uvedené, závislé faktory. 

Politické faktory 

Podle posledních voleb v říjnu 2021 se Vláda skládá z koalice SPOLU, která je převážně 

pravicová a z koalice Piráti a Starostové, která je progresivní středová (PSP, 2022). Tato 

vláda prosazuje principy volného trhu. Odvětví přeprodeje tenisek jako takové se tedy 

v nejbližší budoucnosti nemusí bát zákazu činnosti, nebo jeho znárodnění. Velké 

procento bot na sekundárním trhu tvoří právě z Nike. Evropská distribuce v Nike sídlí 

v Nizozemsku, které je stejně jako Česká republika členem Evropské unie. To lze 

hodnotit jako pozitivní faktor. 

V České republice je politické prostředí stabilní a vlády většinou vydrží po celé volební 

období. Současná vláda je orientovaná oproti předešlé Babišově vládě na západ, což je 

pro toto odvětví klíčové. Právě západní země nabízí možnosti jak k inspiraci, tak 

k obchodování s prémiovými značkami tenisek.  
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Technologické faktory 

Technologické procesy při výrobě boty se mění hlavně z hlediska ekologie. Používají se 

ekologičtější procesy a materiály pro jejich výrobu. I při zdokonalení nebo případném 

zrychlení výroby není reálnou možností přesycení trhu, které by mohlo vést k zániku 

sekundárního trhu. Nike a ostatní výrobci si drží svou exkluzivitu, a pokud se toto 

rozhodnutí změní, bude to rozhodnutí marketingově nezávisející na technologických 

inovacích ani vylepšené výrobě. 

Ekologické faktory 

Posledním, a také v dnešní dobou často komunikovaným faktorem, je ekologie. 

Sekundární trh s teniskami se skládá převážně z bot z ekologických a udržitelných 

materiálů. Už jen fakt, že kupující si tenisky kupuje za prémiovou a dražší cenu, mluví 

o udržitelnosti těchto tenisek. Cestu ekologie a udržitelnosti buduje již delší dobu Nike 

a Adidas. Oba giganti apelují i na zbylé firmy, aby šly touto cestou. Nike dokonce vydal 

již řadu desítek modelů s názvem Space Hippie. 25–50 % každého modelu je vyrobeno 

z recyklovatelných materiálů. A nekončí to pouze u tenisky samotné, zákazníkovi domů 

dorazí v přepracované recyklované krabici s nápisy z inkoustu na rostlinné bázi. Fakt, že 

v Nike se o planetu opravdu zajímá, reflektuje i projekt Move to Zero.  

Move to Zero je cesta Nike vstříc úplné eliminaci uhlíkové stopy a odpadů s cílem ochránit 

budoucnost sportu. Existujeme, abychom sloužili lidem kdekoliv, a proto jsme se vydali 

na misi udržet zdraví naší planety (Footshop, 2020).   

Pozadu nezůstává ani Adidas a podobně jako Nike si klade za cíl do budoucna používat 

na výrobu svých tenisek materiály pouze z obnovitelných zdrojů (Footshop, 2020). 

Udržitelnost je tedy v tomto odvětví velké téma a sekundární market s teniskami 

nehodnotím jako velkou ekologickou hrozbu. 

Analýza rozhovoru – Spike 

V tomto hloubkovém rozhovoru je vyzpovídán jeden ze spolumajitelů značky Spike, 

Dominik Chmela. Rozhovor se nejprve soustředí na vznik a pozadí firmy se snahou 

zmapovat úspěch tohoto resell storu. V druhé části se jedná už o otázky soustředící se na 

marketingovou komunikaci v tomto byznysu a na konkrétní příležitosti. Očekáváný 
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přínos tohoto rozhovoru pro tuto bakalářskou práci spočívá v lepším zmapování aktuální 

situace na českém sekundárním trhu s teniskami v inspiraci. 

Jaká je historie vzniku vašeho resell storu?  Jak to probíhalo? Kdy se poprvé 
otevřelo a jaký byl ten proces předtím? 

Hele bylo to tak, že jsme prostě 2-3 roky předtím prodávali tenisky. Víceméně, různě se 

kupovaly, různě se prodávaly, lidem na vintedu a facebooku a takových platformách. 

A potom jsme si řekli, proč bychom si neotevřeli obchod. Jakože otevřeli jsme si to dva 

kluci, kterým bylo 18. Prostě obchod v Nuslích no a bylo to takový, že jsme třeba půl roku 

hledali nějaký prostor a měli jsme tam několik situací, kdy jsme se na to chtěli vykašlat. 

Měli jsme třeba domluvený nějaký pronájem a hodinu předtím, než jsme měli podepisovat 

smlouvu, tak nám týpek řekl, že tam prostě nechce lidi na pronájem, ale chce tam 

víceméně jako že lidi nastálo, že ten prostor chce prodat. Měsíc jsme se s ním domlouvali 

a najednou tohle. Bylo tam hrozně moc věcí, kvůli kterým jsme hned na začátku chtěli 

skončit, ale pak se to konečně povedlo a otevřeli jsme ten obchod. Na začátku jsme měli 

otevřeno jenom sobota a neděle a do toho jsme přes týden ještě studovali. Byl to spíš 

takovej koníček. V tý době byl Adam5 ještě na střední a já byl čerstvě na vejšce. Ze začátku 

to spíš bylo takovej pofel obchod než jako nějaký seriózní byznys. Každopádně ta 

myšlenka založení resell storu jako taková vznikla na základě toho, že jsme přeprodávali 

a řekli jsme si, že to chceme posunout na další úroveň. 

Jasně, zmiňoval jsi, že jste dřív prodávali na internetu a na facebooku. Můžeš zmínit 
třeba nějaké skupiny, kde ten prodej probíhal nebo jak to vlastně celé probíhalo? 

Hele vinted to bylo tak 2 roky dozadu, teďka je to trošku změněný, ale předtím to bylo tak, 

že jsi vystavil boty a pak ses dohadoval se zákazníkem, kdo si to koupí a nekoupí a většinou 

jsem všechno hned prodal. Teď už je to asi o trošku jinší a potom jsme prodávali hodně 

na Facebooku normálně marketplace a ze skupin bych řekl asi v podstatě jen 

STREETCHANGE.  

 
5 druhý spolumajitel Spiku 
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Narazili jste ještě na nějaké další překážky při otevírání obchodu? Již jsi zmiňoval 
problémy s prostorem. Určitě to musela bejt větší zodpovědnost. Byl problém např. 

s kapitálem, když se zvýšily náklady o provoz obchodu, popř. s něčím dalším?  

Bylo toho hodně, to asi nechci ani nějak specifikovat, ale jako je to u každého byznysu ze 

začátku ten kapitál scházel, bylo to takový různý. 

Teď vycházím z pozice, že aktuálně máte nově otevřenou prodejnu na Praze 1 

a minimálně to navenek působí úspěšně. Přišel ten úspěch okamžitě, když jste si 
obchod otevřeli původně v Nuslích, nebo to nějakou dobu trvalo a kdy se popřípadě 
začalo dařit?  

My jsme ten obchod měli třeba rok a půl otevřenej a ten úspěch tam furt nebyl. Nějakej 

úspěch, že to dávalo smysl, tak to bylo třeba až ten druhej, třetí rok.  Kdy jsme se na to 

seriózně zaměřili. Předtím to bylo spíš takové jakože hustle6,  že se prostě prodávaly 

tenisky. Potom jsme to přestavěli s tím, že jsme dali jako hlavní prioritu zákazníka. 

Předtím to bylo tak koupit produkt a prodat ho, zákazník pro nás nebyl č.1 a jak řikám, 

šlo jen o hustle. Potom jsme začali daleko víc řešit customer care a soustředit se na to, 

jak celej nákup klientovi zpříjemnit.  

Udělal bys teda dneska něco jinak, kdybys byl znovu na začátku a otevíral bys resell 
store?  

Jako že se zkušenostma jo, ale jestli bych měl jít 3 roky dozadu, tak bych asi nic nezměnil. 

Kdybych neměl ty zkušenosti, který mám teď. V tom byznysu ty první 2–3 roky prostě 

dostáváš a sbíráš nějaké ty zkušenosti, a to tě učí. Kdybych měl ty zkušenosti, jaký mám 

teď, tak bych určitě změnil hodně kroků no, ale to je takový spekulování, konkrétně asi 

nevím.  

V čem se vidíte jako nejlepší a zároveň, kde vidíš nedostatky vašeho obchodu? Ať 
už v porovnání se zahraniční konkurencí nebo tuzemskou. Popřípadě jestli si berete 
od někoho třeba inspiraci nebo motivaci. 

 
6 kšeftování 
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Hele tak samozřejmě, inspiraci si bereme ze zahraničí, více méně z hodně různých 

obchodů. Z každého obchodu vezmeme něco, v podstatě se snažíme vychytat od každého 

potencionálně podobného obchodu něco, co se nám líbí, a to potom využít pro nás. 

Konkrétně se mi třeba líbí, jak to dělá francouzský WeTheNew, Kikikickz nebo dánský 

Unlimited Copenhagen a BM Sneaks. 

A co se týče nedostatků, tak ty tam určitě nějaké jsou, ale důležitý je, že se na nich snažíme 

pracovat. Ale asi bych to víc nespecifikoval, určitě, ale teď hodně pracujeme na vnitřní 

komunikaci ve firmě, jelikož teď hodně rosteme a je nás víc a s tím se musí měnit i ta 

komunikace, aby každej věděl, co a kdy má dělat, a to teď trochu vázne, ale pracujeme 

na tom a už je znát, že jsme na dobrý cestě.  

A vidíš něco, v čem bys řekl, že jste nejlepší? Popřípadě je to vůbec relevantní v téhle 
branži, být v něčem nejlepší, nebo je ten cíl být nejrelevantnější jako obchod 
samotný? 

Upřímně si myslím, že nejlepší jsme v customer care. Celej servis a péče o zákazníka, to 

si myslím, že nám fakt jde. Co se týče výběru tenisek, tak to tu je ještě pár obchodů, které 

jsou plus mínus na stejno, ale to je otázka tak půl roku, než je přerosteme. 

Definoval bys mi prosím vaši cílovou skupinu? A myslíš že vaše cílovka je typickou 
cílovkou sekundárního trhu s teniskama, nebo je vaše něčím specifická? 

Těch cílových skupin je u nás víc, určitě bych neřekl, že je to omezený věkem. Nakupujou 

od nás lidi řekněme klidně od 12letých dětí, až po 70letou důchodkyni, která k nám přijde 

a koupí si Jordany. Určitě tam bude ale převaha těch mladších. Více méně bych ale řekl, 

že jsou u nás 2 hlavní skupiny, a to Češi a turisti. A věkově nejvíc asi mezi 12–26 let, to 

bude ta nejsilnější a nejčastější skupina. A myslím si, že právě turisti jsou pro nás, díky 

lokaci našeho obchodu, specifický, když bych to měl porovnat s branží jako takovou.  

Myslíš si, že u té cílové skupiny hraje velkou roli příjem? Přece jen se jedná převážně 
o prémiové zboží. 

Jako samozřejmě asi to o těch příjmech trochu bude. Ale upřímně často vidíš, že ty 

zákazníci přijdou tak či tak. A často je vidět, že si to koupí, i když je třeba z nižší příjmový 

skupiny, nebo nevydělává. Ale to je spíš takový spekulování, ale obecně bych řekl, že spíš 

než o příjmech jako takových, to je o prioritách.  
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Vidíš nějakou velkou změnu v trendech celého trhu za tu dobu, co to děláte? 

Určitě, víceméně se to točí každou chvíli. Jednu dobu byly hodně populární yeezýčka7, 

který teď úplně upadly, a přestože se ještě furt přeprodávaj, tak ten rozdíl je enormní. 

Dřív vyšly a měl jsi v pohodě 15 – 20 tisíc na páru, teď jsi za rád za 2 – 3 tisíce, a to jen 

u pár colorways8. Teď jsou třeba hodně populární New Balance, hlavně mezi holkama, 

ty se ještě pár let nazpátek skoro neřešily. To stejný na začátku, když jsme začínali 

resellovat, tak slovo Jordan bylo v podstatě zakázaný tady v Česku a lidi se toho najednou 

chytlo a teď to víceméně všichni nosí a nikdo neřekne ani slovo. Takže se to mění fakt 

hodně, jen za poslední 3 roky, byl ten vývoj hodně rychlej.  

Máš nějakou vizi, kam se to bude třeba do budoucna ubírat?  

Bude se to určitě hodně dál posouvat a zvětšovat, už teď je to mezinárodně velkej trh 

a půjde to jen dál. Myslim si, že hlavně v ČR se to bude zvětšovat do velikosti jako je třeba 

v zahraničí. Otázka je, kam až to dojde, ale když se koukneš třeba do Londýna, kolik lidí 

to nosí, tak ta komunita tam je enormní. A je jen otázka času, kdy to bude tak populární 

i tady. Nebo třeba v Americe je vidět, že těch obchodů je několik stovek, mezitím co 

v Evropě desítky. V Evropě bych řekl, že ten posun hodně bude přicházet právě z Francie, 

Dánska a Německa.  

Jak řešíte marketing? Děje se to in-house, popřípadě máte externí agenturu, nebo 

vám to je vlastně jedno? 

Co se týče marketingu tak máme jednoho hlavního markeťáka, kterej ví, co dělá, a většinu 

věcí za nás řeší. Podílíme se na tom ale společně ve více lidech. 

Je pro vás marketing hodně důležitou součástí a na jaké kanály se soustředíte 

nejvíc? 

Samozřejmě. Hele to je různý a hodně se to vyvíjí. Záleží to na víc faktorech: na jakou 

cílovou skupinu se zrovna specializujeme, nebo třeba jaký je zrovna roční období. Jinak 

budeme dělat marketing v létě a jinak na Vánoce. Je to hodně specifický a snažíme se 

 
7 Model bot od Adidasu, který vznikl ve spolupráci s raperem Kanye Westem 

8 Barevné provedení 
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hodně adaptovat. Tím, jak jsme na začátku, tak spíš teď hodně věcí zkoušíme. Ale dalo by 

se určitě říct, že se soustředíme hlavně na online marketing a sociální média. Hlavně 

Instagram a TikTok, tam se nám docela daří. 

Jak přistupujete k merchi, máte ho a berete ho jako další část příjmu, nebo spíš jen 
jako věc pro budování značky? 

Je to určitě spíš na budování povědomí o značce, abychom řekli, že nám oblečení dělá 

nějaký velký příjmy, tak to spíš ne a ani bychom to takhle do budoucna asi nechtěli.  

Plánujete nějaké eventy, popř. jestli už jste nějaký pořádali? 

Určitě, eventy už jsme dělali a máme v plánu i další. Nedávno jsme otevírali novou 

prodejnu na Havelský 6, takže jsme k tomu udělali event, kde byl Kato9 jako Dj, byl tam 

catering a různý soutěže, ten měl velkej úspěch. Udělali jsme k tomu ještě takovej side 

event se Spike Coinama. To byly takový mince vytvořený na 3D tiskárně, který jsme 

schovávali po Praze. Vždycky jsme pak přidali na Instagram, kde daná mince je, a kdo 

tam jako první doběhl a vzal minci, tak si mohl vybrat boty za korunu. Bylo tam 6 různých 

mincích a rozdali jsme boty v hodnotě 20–30 tisíc dohromady. Tyhle Spike Coiny chceme 

dělat častěji, mělo to super ohlas. A i další eventy, ale to bych zatím nespecifikoval.  

Co říkáš na koncept sneaker conventions? Je to něco, kam třeba směřujete? A přijde 
ti to vůbec reálné, takovou akci pořádat tady u nás v ČR? 

Tak tady už pár takových eventů bylo, ale víceméně se to neudrželo. My nic takového 

neplánujeme, je s tím hodně práce a nevím, jestli to ve výsledku stojí za to. My to v plánu 

určitě nemáme. 

Myslíš, že důvodem neúspěchu těhle akcí tady je to, že tu není dostatečně silná 

komunita? 

To si nemyslím, je tu hodně lidí, který jsou do tohohle zainteresovaný, vidím to denně 

v obchodě. Když by to někdo udělal fakt dobře, tak si myslím, že by to mohlo mít úspěch.  

 
9 pražský hudebník a producent 
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Z celého rozhovoru vyplývá hned několik důležitých poznatků pro založení resell storu. 

Rozhovor potvrzuje komunikační kanály, skrz které často probíhá reselling. Jak Chmela 

říká, i oni dříve využívali Facebook Marketplace a českou resell skupinu 

STREETCHANGE. Zmiňuje ale i Vinted, dřívější votočvohoz.cz, na němž je aktuálně 

zakázán komerční prodej. V případě vystavení předmětu za účelem přeprodeje, je 

předmět automaticky smazán (Vinted, 2022). Bohužel respodent nechtěl specifikovat 

konkrétní nedostatky a překážky, které provází založení resell storu, každopádně se netají 

tím, že obchod začal být profitabilní až po dvou až třech letech. Jako možné, a velmi 

pravděpodobné, důvody uvádí například nedostatek kapitálu, otvírací dobu jen 

o víkendech a zanedbávanou zákaznickou péči. Důležitá je také lokalita, proto se z Nuslí 

přestěhovali na Prahu 1. Z rozhovoru nicméně vyplývá, že je při nejmenším praktické mít 

nejprve zkušenosti s přeprodejem tenisek.  

Co se týče marketingu, tak ten je pro Spike nezbytnou součástí celého podnikání. 

Marketingové aktivity zpracovávají in-house a soustředí se hlavně na online marketing 

a sociální média. Z těch zmínil zejména Instagram a TikTok. Zdůraznil také, že v průběhu 

roku je důležité se často adaptovat a měnit svou marketingovou strategii v návaznosti na 

aktuální zájem o tenisky a obecně nakupování. Jako dobře fungující koncept hodnotí 

eventy, které už v minulosti dělali a mají v plánu do budoucna dělat. Inspiraci hledají v již 

zaběhnutých obchodech a z rozhovoru lze určit jejich dvě hlavní cílové skupiny: (1) Češi 

12-26 let a (2) turisti.  
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SWOT analýza podniku 
Tabulka 1 - SWOT analýza, zdroj: vlastní zpracování 

  pozitivní negativní 

interní 

• Již ověřený a fungující model 
konkurence na trhu 

• Cena – drahý produkt – 
limitovaná cílová skupina 

• Nulové náklady na výrobu • Obecně užší cílová skupina 

• Není třeba marketovat produkt, 
pouze prodejnu 

• Budování povědomí o značce 
od nuly 

• Vysoká marže  

• Komisní prodej  

externí 

• Ukončení činnosti konkurenčního 
podniku 

• V ČR relativně nové prostředí 

• Přesah do jiných služeb - prémiofvé 
služby 

• Ukončení činnosti 
přeprodávaných značek 

• Sociální média – cílová skupina • Ekonomická krize 

• TikTok sám o sobě – neprobádaná 
oblast 

• Výstup z Evropské unie, zrušení 
bezcelní zóny 

• Široké portfolio produktů • Padělky 

• Eventy spojené s resell storem  

• Spolupráce s influencery a 
osobnostmi ze světa tenisek 

 

• Expanze do jiných evropských států  

• Merch – vlastní oblečení, další 
příjem 

 

 

Silné stránky 

Jak je již z teoretické části patrné, koncept kamenného resell storu je již ověřený, 

a především v zahraničí fungující model. Přestože v tuzemsku nemá tak rozsáhle 

ukotvení, jsou zde jednotky obchodů, které fungují. Vzhledem k ne příliš velkému 

rozmachu tohoto byznysu u nás, se zde nachází i malá konkurence – konkrétně, co se týče 

kamenných prodejen, v Praze jsou dva obchody.  

Pokud se nebavíme o výrobě merche, u kterého nejde o hlavní příjem, ale pouze 

doplňkový a příležitostný prodej, resell store nepotřebuje žádnou výrobu. Nenalezneme 

tady velké počáteční náklady na postavení výroby nebo továren. Díky tomu se může 

všechen kapitál soustředit do zboží, obchodu jako takového a marketingu.  

Jak už je z celého principu sekundárního trhu s teniskami patrné, poptávka po těchto 

botách je enormní. O zachování konzistentnosti poptávky se starají samotní výrobci 
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těchto tenisek. Vyrábějí boty s ohledem na aktuální trendy tak, aby zůstaly stále relevantní 

a žádané. Proto z pozice resell storu v mnoha případech už není třeba přemlouvat 

zákazníka o kvalitě, nebo kvalitním designu boty. Resell store jako takový se pak může 

soustředit na to, aby mohl zákazníkovi nabídnout co nejširší portfolio modelů ve všech 

velikostech. Zbytek časových a finančních prostředků může vynaložit na marketingovou 

komunikaci samotného obchodu, aby se obchod stal, stejně jako produkt, relevantní pro 

cílovou skupinu a komunitu. Další výhodou je komisní prodej, který je v podstatě 

beznákladový. Jediné náklady, které jsou s ním spojené jsou náklady na samotný prodej. 

Při dobře spočítané cenové politice, tedy velikosti poplatků za komisní prodej, může 

komisní prodej značit velkou část z celkového příjmu a je tedy ideální i pro začátek 

s menším kapitálem.  

Dalším velmi podstatnou silnou stránkou je samotná marže na jednotlivých produktech. 

Ta je totiž často podstatně vyšší v porovnání se samozvanou a již zmiňovanou burzou 

tenisek StockX. Jako jeden z příkladu použiji aktuálně nejprodávanější model na 

platformě Stockx, Nike Dunk Low Retro White Black (2021), kterému se mezi milovníky 

tenisek přezdívá Panda. Podíváme-li se na poslední prodeje, cena se liší velikost od 

velikosti, ale pohybuje se v rozmezí 200 až ojediněle 242 euro10 (Stockx, 2022). To je 

v přepočtu11 4 886 až 5 91112 českých korun. Pro porovnání s českými resell story, 

obchod Section je k dnešnímu dni prodává za 6 900 korun, nehledě na velikost (Section, 

2022). Prodejna Spike je nabízí ještě o něco dráž, podobně jako u StockX, se cena liší dle 

velikosti, a začíná na 6990 za velikost 40, poté ale stoupá a od velikosti 44,5 a výše 

zaplatíme za tento model 8 990 korun (Spike, 2022). Za předpokladu podobné cenové 

politiky se jedná až o 52% marže, pokud by bylo zboží odkupováno z platformy StockX. 

Za předpokladu nákupu těchto modelů za maloobchodní cenu, která je aktuálně 100 euro 

(aktuálně 2442Kč), se může marže vyšplhat až na 268 %.  

 
10 jedná se o prodeje ze dne 19.4.2022 

11 dle kurzu z 19.4.2022 

12 Zaokrouhleno na celá čísla 
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Slabé stránky 

U limitovaných tenisek se zpravidla jedná o prémiové zboží a často i v případě pouze 

maloobchodní ceny, natož když je cena navýšena o přirážku sekundárního trhu. Když 

porovnáme hrubý domácí produkt Spojených státu amerických, kde tento model již 

dlouho funguje, a České republiky, zjistíme, že mezitím co v USA je HDP na obyvatele 

za rok 2020 63 544 dolarů (Macrotrends, ), v ČR to je pouze 22 762 dolarů (Macrotrends, 

). Průměrná kupní síla obyvatele USA by tedy měla být téměř 3x větší. Zajímavý je ale 

fakt, že tuto skutečnost nereflektují konkrétní ceny produktů v samotných resell storech. 

Pokud si znovu uvedeme jako příklad cenu tenisek Nike Dunk Low Retro White Black 

(2021), tuzemský obchod Spike je nabízí v rozmezí 6990 – 8990Kč (Spike, 2022). 

Americký Urban Necessities se pohybuje u stejných velikostí v rozmezí 330 – 400 dolarů, 

tedy 7481- 9068Kč13 (Urban Necessties, 2022). Toto zboží se tedy dá považovat jako 

drahé pro český trh. V České republice se zároveň ještě nejedná o příliš veřejně známé 

téma, to i díky relativně novému, a ještě neukotvenému příchodu tohoto odvětví na 

tuzemských trh. Dá se tedy předpokládat, že cílová skupina se bude skládat především 

z milovníků tenisek, kteří sledují a znají tento trend již ze zahraničí a z turistů, kteří toto 

odvětví znají již ze svých zemí. 

Jak již bývá pravidlem, budování značky od nuly je časově náročné, obzvlášť pokud je 

zde konkurence, která už nějakou dobu na tomto trhu fuguruje. Není to tedy jen o tom 

najít si cílovou skupinu a zaujmout ji, ale zároveň se snažit nabídnou něco zajímavějšího 

pro stávají klientelu konkurenčních podniků. Tento faktor se dá považovat ale i za 

příležitost a při důkladném strategickém plánování může být tato pozice i pozicí 

výhodnou. 

Příležitosti 

Jak je již na první pohled zřejmé, příležitostí pro resell store je vidět hned několik. Za 

širší rozebrání stojí například přesah do jiných služeb neboli nabídnout zákazníkovi místo 

běžného nákupu zážitek a zajistit si tak jeho opakující se návštěvy. Po vzoru již 

v teoretické části zmíněného Urban Neccesities je možné k resell storu připojit tatéra, 

nebo třeba pánského holiče. To samozřejmě za předpokladu dostatku prostoru v samotné 

 
13 Dle kurzu z 25.4.2022 
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prodejně. Další služba, která by dávala smysl propojit s nákupem tenisek, je čistírna 

tenisek. Zákazník si přijde koupit nové tenisky a mezitím co si je zkouší, se zaměstnanci 

postarají o jeho staré tenisky. K nákupu může být tato služba zdarma, jelikož je relativně 

nízkonákladová, nebo za poplatek pro návštěvníka obchodu.  

Snažit se dosáhnout nějaké relevance podniku bez působení v online prostředí je v dnešní 

době v drtivé většině případů minimálně kontraproduktivní. Dle průzkumu v roce 2021 

nakupuje na internetu téměř 58 % české populace. Konkrétně to znamená, že 5,04 milionu 

lidí, kteří již dovršili 16 let, nakoupili na internetu alespoň jednou v rámci posledních 

třech měsíců před vznikem průzkumu (MediaGuru, 2021). Tato skupina se z velké části 

pohybuje i na sociálních sítích. Ze zkoumané skupiny 16+ používá sociální sítě nejvíce 

osob ve věkové kategorii 16-24 let. Z těch je alespoň na jedné sociální síti 95 %. 

S rostoucím věkem podíly uživatelů sociálních sítí klesají. Např. ve skupině 45-54 let je 

jich 60 % a ve skupině 65+ je to 11 % (MediaGuru, 2021). Právě proto hodnotím sociální 

sítě jako nezbytnou součástí marketingového plánu, ať už jde o Instagram nebo třeba 

TikTok, jakožto nový fenomén. Francouzský resell store WeTheNew má k dubnu 2022 

na TikToku téměř 220 tisíc sledujících a svým zákazníkům na této platformě poodhaluje 

zákulisí celé firmy, stejně tak jako představuje nové modely. TikTok pro ně slouží tedy 

jako prodejní kanál, zároveň i ale jako kanál na budování značky.  

Se sociálními sítěmi je spojený i influencer marketing, který je dle studie Influencer 

Marketing 2020 jedním z nejlevnějších marketingových kanálů. Své zákazníky si získává 

především díky své autentičnosti (Mekyska, 2019). Pokud je správně uchopen a vybrán 

influencer, který už má vybudovaný vztah k teniskám, stejně tak jako alespoň část jeho 

sledujících, může se jednat o velmi přísnou spolupráci pro obě strany.   

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, sneaker conventions, neboli shromáždění 

milovníků tenisek, mají všude po světě, a především v USA, velkou popularitu. U nás se 

doposud odehrálo pouze pár takových akcí a ty nebyli zaměřeny přímo na přeprodej. 

Event může sloužit znovu k zvednutí povědomí o značce, ale zároveň i jako další příjem. 

Přestože zde mohou vystavovat i další překupníci, tedy konkurence, každý si svoje místo 

na eventu bude muset zaplatit, a to buď fixním poplatkem anebo určitým procentem 

z tržeb.  
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Spolupráce s retail story je bod, který je myšlený spíše s nadsázkou. Retail story, 

a i samotný Nike se nechávají slyšet, že bojují proti přeprodejcům a snaží se dostat své 

produkty rovnou ke koncovým zákazníkům. Na druhou stranu je tato póza těžko 

uvěřitelná, když právě i díky sekundárnímu trhu se daří drtivou většinu nových modelů 

tenisek téměř okamžitě vyprodat.  

Přestože kamenná prodejna bude situována v České republice, není důvod omezovat e-

shop na české zákazníky. I proto je další příležitostí e-shop podporující hned několik 

jazyků, aby umožňoval pohodlný nákup komukoliv z členského státu Evropské unie. 

S tím je spojená do budoucna i případná možná expanze právě do těchto států. Odvětví 

kamenných obchodů jakožto resell storů je stále nové a je mnoho států, kde toto odvětví 

ještě nemá silné konkurenční zastoupení.  

Poslední, ale určitě ne nejméně podstatnou, příležitostí je výroba vlastního oblečení. 

Vlastní merch, v překladu reklamní předmět, pro tento případ reklamní oblečení, pomáhá 

budovat povědomí o značce, a zároveň může být i zajímavou součástí příjmu podniku. 

Ideálním příkladem dobře využitého merchandisignu je již zmiňovaný český resell store 

Section. U nich se dnes nejedná už pouze o merch, spíše přímo o jejich vlastní značku, 

jelikož už se nejedná pouze o potisk reklamních textilií, ale jako firma stojí za celým 

procesem. Na jejich e-shopu aktuálně nenalezneme žádný z jejich vlastních produktů a to 

proto, že jsou vyprodané. Poptávka je znovu vyšší než nabídka, a i u Sectionu můžeme 

občas vidět jejich oblečení jako předmět přeprodeje. 

Hrozby 

Malá konkurence byla zařazena mezi silné stránky, vyplývá z toho ale i fakt, že se 

v tuzemsku jedná o relativně nové prostředí. Není zde dostatek konkurenčních obchodů, 

které by se daly analyzovat a na jejich základě vyhodnotit o jak moc lukrativní a žádaný 

druh podnikání se jedná.  

Nike, Adidas, nebo třeba New Balance se dnes nachází na velmi silné a ekonomické 

stabilní pozici. Pokud by ale i tak došlo k velmi nepravděpodobnému scénaři a došlo by 

ke krachu jedné z těchto firem, znamenalo by to časem snížení dodávky modelů, a tedy 

i zúžení nabídky resell storu. Na druhou stranu by ale došlo i k růstu cen doposud 

vydaných modelů. Tím, že by nepřicházela další dodávka a lidé by tenisky dále postupně 
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nosili, mizely by z trhu nové, ještě nenošené páry a jejich ceny by šla nahoru. Nejspíš by 

to úplně nevyrovnalo ztráty, ale je reálné, že by to byla aspoň částečná kompenzace.  

Dalším faktorem, se kterým musí počítat každý podnikatel, je možná ekonomická krize. 

Proto je důležité do tohoto byznysu vstupovat s dostatečným kapitálem a flexibilitou tak, 

aby se dala krize přežít. Stejně tak jako je více popsáno ve SLEPTE analýze tohoto 

odvětví, může resell store poměrně dominantně ovlivnit výstup z Evropské unie 

a případné zrušení bezcelní zóny. Znamenalo by to zvednutí nákladu a zmenšení marže 

na produktech.  

Padělky jsou v tomto odvětví velké téma. Dosahují dnes takových kvalit, že jsou pro 

běžného spotřebitele nerozeznatelné od originálu. Tato hrozba se dá regulovat nákupem 

zboží pouze z ověřených retail storů a od komunitou prověřených a solidárních 

obchodníků. 

Marketingová strategie 
Cílová skupina 

1. Lokální klientela, uživatelé sociálních sítí – věk 16–30 let, ženy a muži, střední 

a vyšší příjmová skupina, bydliště převážně v Praze (popř. další větší města ČR), 

uživatelé sociálních sítí, móda je pro ně až ukazatelem statusu, vyšší sociální 

kredit, mluví anglicky, sledují aktuální trendy 

 

2. Turisti – věk 16-30 let, ženy a muži, střední a vyšší příjmová skupina, převážně 

ze zemí se stejným a větším HDP než Česká republika (USA, Německo, Dánsko, 

Velká Británie, Nizozemí a další), móda je pro ně až ukazatelem statusu 

 

3. Potenciální investoři – věk 20–40 let, ženy a muži, vyšší příjmová skupina, 

bydliště převážně v Praze (popř. další větší města ČR), vyšší vzdělání, manažeři 

a podnikatelé, které tenisky zaujmou jako nová cesta pro zhodnocování vlastního 

kapitálu 

 



 
38 

Cíle 

Pro stanovení a dosažení cílů používám metodu SMART tak, aby byly cíle konkrétní, 

měřitelné, dosažitelné, smysluplné a časově vymezené (Fotr, 2012). Všechny cíle vztahuji 

k prvnímu kvartálu fungování, tzn. červen až září 2022. 

1. Dostat se do povědomí cílové skupiny a stabilizovat pozici prodejny na 

tuzemském sekundárním trhu s teniskami. Měřitelné pomocí kvantitativního 

dotazníkového šetření, kdy se doptám na otázku, které resell story si vybavíte? 

2. Dosáhnout počtu 5 tisíc sledujících na firemním Instagramu. 

3. Dosáhnout účasti 150 a více lidí na zahajovacím eventu. 

4. Dosáhnout 500 členů věrnostního klubu, včetně zapojení ze soutěže. 

Marketingový mix 

Produkt 

Produktem resell storu je sportovní obuv. Skladové zásoby prodejny bude tvořit 

hned několik značek. Velkým zástupcem skladu bude značka Jordan, a to 

konkrétně modely Jordan 1 retro high, Jordan 1 mid, Jordan 1 low, Jordan 4 

a další. U Nike budou převažovat modely Nike Dunk Low a Nike Dunk High. 

Adidas bude zastoupen především teniskami Yeezy – Yeezy foam runner, Yeezy 

350 nebo třeba Yeezy slide. Nebude chybět ani New Balance se svým nyní velmi 

populárním modelem New Balance 550 a dalšími. Dle platforem StockX 

a Restocks jsou tyto boty aktuálně i v širším časovém horizontu nejpopulárnější 

a nejprodávanější (StockX, 2022c). Boty budou prodávány jak pánské, tak 

dámské a dětské ve velikostech od 35.5 až 47. Jiné velikosti bude možné sehnat 

na objednávku. 

 

Cena 

Cena produktů je tvořena na základě analýzy trhu. Hlavními faktory jsou počet 

vydaných kusů, značka, model, barevné provedení a poptávka. Dále se cena 

určuje podle aktuální ceny na burze StockX a v porovnání s konkurencí 

v tuzemsku. Jelikož bude podnik na trhu nový, jeho cenová politika bude 



 
39 

nastavena tak, aby mohl v konkurenčním boji obstát právě cenami. Jak již bylo 

dříve uvedeno, marže často může až několikanásobně převyšovat pořizovací cenu 

a díky tomu je zde prostor na takový tah.  

 

Distribuce 

Prodej bude probíhat převážně v kamenné prodejně. Ta se bude nacházet na 

Praze 1, popřípadě v její blízkosti tak, aby zůstávala blízko centra dění. Zároveň 

bude blízko turistických cest, jelikož i turisti tvoří značnou část cílové skupiny. 

Převážně se jedná o turisty ze zemí s vyšším HDP a ze zemí, kde je komunita už 

rozvinutá, nebo rozvinutější než v ČR – USA, Čína, Francie, Německo a další. 

Prodejna bude dostupná převážně MHD a pěšky. Zákazníci s autem budou moct 

využít hnědé či modré zóny v okolí prodejny. Otevírací doba prodejny bude každý 

den v týdnu, a to od 10:00 do 21:00. V prodejně bude personál, který perfektně 

ovládá češtinu a angličtinu. Dále bude snaha, aby alespoň jeden z pracovníků 

prodejny ovládal i nějaký další světový jazyk – ruštinu, němčinu nebo 

francouzštinu. Ke kamenné prodejně vznikne i e-shop, který bude nabízet 

zákazníkům vyzvednutí na prodejně, doručení přes Zásilkovnu a doručení kurýrní 

službou PPL. 

 

Propagace 

Propagace bude probíhat především v online prostoru, jelikož to je místo 

nejčastěji využívané cílovou skupinou. Bude rozdělena do dvou směrů, jedna na 

lokální milovníky tenisek a druhá na turisty. Prodejna tedy bude komunikována 

jak v češtině, tak v angličtině.  

 

Komunikační strategie 

Pomocí strategie pozice značky se resell store vymezí oproti konkurenci především 

nižšími cenami, širším portfoliem produktů a lepšími službami. Budu využívat především 

BelowTheLine komunikačních technik, zejména proto, že jsou méně nákladné 

a hodnotím je jako relevantnější k cílové skupině. Obchod bude komunikován především 
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skrze sociální média, konkrétně Instagram, TikTok, YouTube a LinkedIn. Na Instagramu 

bude využito i spolupráce s influencery, například Filip Portales, Dominique Alagia 

a David Kop. Tato strategie bude cílená pomocí těchto influencerů převážně na český trh. 

Dalším nástrojem využitým skrze Instagram budou sponzorované příspěvky. Na 

sociálních sítích Instagram, TikTok a LinkedIn bude založen i profil značky, který bude 

pravidelně komunikovat dění v obchodě a představovat nové výrobky a akce. Na 

LinkedInu bude snaha za pomoci sponzorovaných příspěvku edukovat profesionální 

prostředí LinkedInu a vysvětlovat, že tenisky nejsou jen zábava, ale také zajímavá 

komodita se zajímavými výnosy. TikTok bude obsahovat videa z eventů, předvádění 

nového zboží, ale zároveň odkrývání pozadí celé firmy. Tak, aby měl zákazník co nejširší 

vhled do fungování celého byznysu. Dalším konceptem, který bude použitý na TikTok, 

jsou nákupy s influencery. Jedná se o stejný koncept, který byl již výše popsán, obchodu 

CoolKicks, který jej používá na svém YouTube. Pozvat influencera, nebo známou 

a relevantní osobu z tohoto prostředí a výměnou za slevu na zboží natočit video 

z jeho/jejího nákupu. Zároveň vzít danou osobu do skladu, kde může vidět celé množství 

tenisek. Co se týče ale běžné pravidelné spolupráce s influencery, ta bude soustředěná 

dlouhodobě a barterově. Až na jednu výjimku – YouTube kanál Honest Guide, který 

zmínkou ve videu představí prodejnu turistům ve věku 15-26 let přijíždějí do Prahy ze 

zemí s vyšším nebo stejným HDP. I na turisty bude použito cílení přes sponzorované 

příspěvky na Instagramu. 

Název 

Nandei Prague  

Logo 

 

Obrázek 1, Zdroj: vlastní zpracování 
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Instagram 

Reklama, která bude soustředěna na Instagram, bude probíhat ve formě postu a stories 

z návštěvy a nákupu. Bude probíhat kvartálně, kdy jednou za tři měsíce influencer 

navštíví prodejnu a vybere si tenisky v určité cenové relaci. V případě influencerů, kteří 

nejsou z Prahy, se může někdy, hlavně později po otevření prodejny, návštěva nahradit 

i objednávkou z e-shopu, čímž daný influencer odpromuje i samotný e-shop.  

Příklady influencerů 

Filip Portales (Porty) 

Filip Portales je dlouholetým sběratel všech možných věcí s nějakou vzrůstající 

hodnotou. Proslavil se především svými herními videi na svém YouTube kanálu, kde má 

akutálně 721 tisíc odběratelů (Porty, 2013), později začal i svou rapovou kariéru za kterou 

vyhrál i Českého slavíka (Vanda, 2021).  Na Instagramu (aktuálně 297 tisíc sledujících) 

je často vidět oblečen ve značce Supreme a jeho botník se skládá hned z několika párů 

Nike Dunk Low, Air Jordan 1 High (Porty @portykong, n.d.). Ve své sbírce má i repliku 

legendárních tenisek Nike Air Mag Back to the Future. Za repliku zaplatil 30 000 Kč 

(Charlie’s Factory, 2021). Aktuální cena originálního modelu šplhá až ke 100 000 euro, 

neboli dva a půl milionu českých korun (StockX, n.d.). Svoje nadšení do tenisek, oblečení 

a obecně sběratelství sdílí se svými fanoušky na sociálních sítích.   

Dominique Alagia 

Dominique Alagia je mladá influencerka, která získala svůj úspěch hlavně díky TikToku 

(více jak 650 tisíc sledujících). I na Instagramu má ale aktuálně přes 300 tisíc sledujících 

(Alagia @domialagaia, n.d.). Podle průzkumu Jakuba Maříka je na prvním místě 

v žebříčku Instagram influencerů, co se týče engagementu. Za poslední kvartál roku 2021 

měla s 258 tisíci sledujícími průměrně 72,3 tisíc liků na fotce, což vychází na 27,9% 

engagement rate (Mařík, 2021). Na Instagramu se často objeví její fotka v Jordanech, 

a proto ji vidím jako ideální zacílení převážně na ženskou cílovou skupinu (Alagia 

@domialagaia, n.d.).  

David Kop 
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David Kop je hudební producent, spoluzakladatel hudebního uskupení MIKE ROFT 

Records a zároveň vážená osoba v moderním hudebním světě (Foltán, 2020). Rap 

a tenisky jsou velmi úzce spjaty. Během dekád vývoje obou odvětví se v mnoha ohledech 

navzájem ovlivňovaly, a i do dnes ovlivňují. Potvrzují to i velmi úspěšné kolaborace 

s hudebními umělci (Albertini, 2018): Kanye West a jeho Yeezy, Travis Scott a jeho 

kolaborace s Jordan a mnoho dalších. David má na Instagramu necelých devět tisíc 

sledujících (David Kop, n.d.), dá se tedy považovat za mikroinfluencera. Podle výzkumu 

LCG může být mikroinfluencer často mnohem výhodnějším v poměru ceny a výkonu. 

Mikroinfluencer mívá také autentičtější obsah a výrazně vyšší míru zapojení sledujících, 

kdy i sám influencer je schopen s fanoušky interagovat a budovat s nimi vztah 

(MediaGuru, 2020). Přestože jeho dosah tedy není tak velký, jeho sledující mohou být 

pro resell store velmi relevantní. V minulosti spolupracoval s mnoha umělci české rapové 

scény jako jsou Calin, Viktor Sheen, Yzomandias a spoustou dalších (David Kop, n.d.). 

Na tomto faktu zakládám myšlenku, že je v této branži váženou osobou a může mít vliv 

na zajímavou cílovou skupinu opinion leaderů14, jako jsou právě hudební umělci, 

producenti, ale i další influenceři, kteří se o hudbu zajímají. 

Daniel Škarka 

Daniel Škarka společně se svým bratrem Dominikem Škarkou založili TikTok profil 

@itwiin, který má dnes necelých 188 tisíc sledujících. Přestože dříve byla tvorba odlišná 

jejich dnešní tvorbě, dnes se oba bratři věnují světu NFT obrázků a kryptoměnám. Na 

jejich TikToku, Instagramu a Twitteru najdeme spoustu tipů k investicím a motivačních 

videií (@daniel_skarka, n.d.). Jejich profily jsou tedy ideální kanál na edukaci 

a představení tenisek jako výhodné komodity. Jejich obsah by tedy nebyl čistě 

z nakupování, ale převážně z představení celého trhu a poté samotné prodejny. Z dvojice 

bratrů jsem vybral Daniela pro jeho vyšší dosahy na síti Instagram, kde má aktuálně lehce 

přes 37 tisíc sledujících (@daniel_skarka, n.d.). Na Twitteru má potom přes 650 

sledujících (Škarka @danielskarkaa, n.d.). Tento kanál si založil nově, ale je složen už 

čistě z lidí, kteří se zajímají o investice. 

Honest Guide 

 
14 Názoroví vůdci, kteří ovlivňují svými názory své publikum 
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Honest Guide je YouTube kanál (aktuálně 1,09 milionu odběratelů) Janka Rubeše a Jana 

Mikulky, kteří společně ukazují turistům Prahu, radí, jak se nenechat okrást podvodníky 

a obecně dávají okolnímu světu návod na bezstarostný výlet do Prahy. Celý obsah je 

v angličtině. Vzniklo i několik videí, kde ukazují zajímavé, a ne tolik proslavené lokální 

podniky (HONEST GUIDE, 2014). Právě v takovémto videu by se mohl nenásilně 

objevit i tento resell store. Vzhledem k tomu, že ani jeden z tvůrců se neprojevuje jako 

milovník tenisek, tato spolupráce proběhne pouze jednorázově se zacílením na turisty. 

Odměna bude v tomto případě finanční.  

Placený prostor v médiích 

Lifestyle magazíny jsou další placené medium, které budu chtít využít. Nebudu se 

soustředit na běžné tištěné magazíny, ale především na online magazíny, které targetují 

mladší cílové skupiny. Jedním z nich bude The MAG, médium především pro lidi mladší 

30 let, které své publikum informuje o aktualitách ze světa módy, tenisek a hudby (The 

MAG, 2016). Dalším zvoleným magazínem bude konkurenční Refresher, lifestylový 

magazín pro mladé lidi, který se původně zaměřoval převážně na módu a rap. Později 

přidali i technologie, gaming, sport a další témata. Móda a rap jsou ale stále silné pilíře 

magazínu (Jetmar, 2021).  

Dalším médiem, které hodnotím jako relevantní pro lokální komunitu, je podcast. A to 

konkrétně podcast Ladislava Sinaie, který se nedávno přejmenoval na very nice podcast. 

Mezi jeho hosty patří velká jména české rapové scény a influenceři. Díl, kdy vyzpovídal 

Vojtěcha Čepa, majitele konkurenčního resell storu Section, má aktuálně přes 36 tisíc 

zhlédnutí (very nice, 2020). 

Věrnostní program Nandei VIP 

Resell store bude také nabízet věrnostní program s názvem Nandei VIP. K založení 

poskytnou kontaktní informace a velikost bot. Motivací pro založení bude 5% sleva na 

první nákup a podepíšou souhlas s GDPR a souhlas se zasíláním newsletteru tak, aby 

program splňoval veškeré zákonné náležitosti. Budou následovat různé akce pouze pro 

členy – přednostní rezervace prémiových párů a personal shopping, objednání párů, které 

zrovna nejsou dostupné a privátní nakupování, kdy se prodejna otevře pouze pro členy. 

Dále se budou pořádat eventy pro členy, jako například různá setkání, přednášky apod. 
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Timing kampaně  

Tabulka 2 - timing kampaně, zdroj: vlastní zpracování 

Zahájení kampaně 4.6. 

Denní stories z přípravy prodejny na vlastních kanálech 4.-18.6. 

První stories od influencerů 11.6. 

Placené příspěvky v médiích - magazíny, podcast 11.6. 

Sponzorované příspěvky o otevření na Instagramu 14.-17.6. 

Stories od influencerů o rafflu - výzva, aby přišli pro QR kód, to stejné na vlastních 
kanálech 16.6. 

Sponzorované příspěvky na Instagramu 16.6.-30.9. 

Slavnostní otevření obchodu 18.6. 

Influencer posty z eventu + info o věrnostním programu na 5 % 18.6. 

Týdenní posty na vlastní kanály představující nové produkty a dění v prodejně 18.6.-30.9. 

Honest Guide video 1.7. 

Měsíční báze - TikTok nákupy s influencerem 1.7.-30.6. 

Soutěž o boty na Instagramu - vyhraj drip do školy - soutěž o boty do 10 tisíc Kč 1.9. 

 

Event k otevření prodejny 

Bude vytvořena komunitní akce, která nebude nutně prodejní. Jejím cílem bude spíš 

zapsat se do povědomí lidí jako příjemné místo, kam se budou chtít vracet. Na místě bude 

jednoduchý catering, bar s míchanými drinky a celý program bude doplňovat DJ. Součástí 

akce bude i tisková konference. Pozvánky dostanou relevantní influenceři a zástupci 

médií. Těchto pozvaných osob bude zhruba 300 s tím, že se předpokládá zhruba šestinová 

účast. Tito pozvaní budou mít VIP vstup a budou do prodejny pouštěni přednostně. 

Akce bude zahájena slavnostním spálením padělku ve 14 hodin a bude trvat do 21 hodin. 

V průběhu odpoledne a večera budou návštěvníci mít také možnost narazit na hostesky, 

které budou rozdávat letáčky se slevami. Celou akci dostane na starost koordinátor, který 

se postará o hladký průběh, a odpolednem hosty provede moderátor.  

Součásti eventu bude raffle o tenisky za retail – raffle neboli slosování bude fungovat na 

jednoduchém principu. Do výlohy prodejny se den předem umístí QR kód, který bude 

odkazovat na registrační formulář. Ten daný jedinec vyplní následujícími údaji: jméno, 

příjmení, věk, e-mailová adresa, telefon a Instagram účet (Follow instagram účtu 

Nandei.prague bude podmínku pro výhru v soutěži). Zároveň se stanou členy věrnostního 
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programu Nandei VIP. V den eventu se pak dotyčný soutěžící musí dostavit na event 

a v určitou hodinu proběhne slosování. Bude se losovat o 10 párů Nike Dunk Low White 

Retro Black (2021) s pořizovací cenou 2 499 Kč. Každý se může přihlásit do soutěže 

pouze jednou a vyhrát pouze jeden pár. Vylosováno bude náhodně. Výherce si poté výhru 

vyzvedne a zaplatí přímo na prodejně Nandei Prague v den eventu. Soutěž bude 

promována influencery den před eventem a z poslaných odpovědí v dotazníku bude ihned 

zřejmé, kolik se zúčastnilo lidí a jaký dosah celá kampaň přinesla. 

Položka Cena (v Kč) 
DJ 5000 

Catering 20000 

Bar 10000 

Security 3000 

Hostesky 3000 

Tiskoviny 1500 

Pronájem itineráře 10000 

Výzdoba 10000 

Fotograf 5000 

Kameraman 5000 

Moderátor 5000 

Koordinátor 5000 

Celkem 82500 
Tabulka 3 - rozpočet na event, zdroj: vlastní zpracování 

Rozpočet byl vytvořen na základě odhadu podle běžných cen na trhu. O hudební produkci 

se postará rapový DJ Pegr, catering zajistí restaurace Špejle a bar bude od baru Bullerbyn. 

V baru si budou zákazníci moci zakoupit míchané nápoje a signature drink Nandei 

vytvořený přímo pro tento event. Pro VIP hosty s pozvánkou bude připraven i welcome 

drink. Hostesky, výzdobu, moderování, security, pronájem itineráře a koordinátora 

zajišťuje eventová agentura Dreampro. Fotograf a kameraman budou z firmy Kluci ze 

severu. 

Položka Cena (v Kč) 
Influencer marketing 280000 

Sponzorované příspěvky na Instagramu 30000 

Zahajovací event 82500 

Personální náklady 90000 

Placený prostor v médiích 90000 

Raffle o tenisky 25000 

Celkem 597500 
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Rozpočet na první kvartál 

Tabulka 4 - rozpočet na první kvartál, zdroj: vlastní zpracování 

Výdaje za influencer marketing se skládají ze dvou částí, a to z částky finanční a částky 

za barter15. U některých influencerů je odměna řešena kombinací obou části a u některých 

je odměna buď pouze dinanční nebo pouze formou barteru. Výdaje u instagramových 

influencerů jsou za 1 post za kvartál a stories před a z eventu. Konkrétně Dominique 

Alagia – 80 tisíc korun a 50 tisíc barter, David Kop 30 tisíc barter, Dominik Škarka 30 

tisíc barter. U Honest Guide se jedná o jednorázovou spolupráci v podobě zmínky ve 

videu za cenu 60 tisíc korun. Sponzorované příspěvky na Instagramu, budou lákat na 

široký výběr a nižší cenu. Náklady na zahajovací event jsou konkrétně rozepsané 

v tabulce 1. Personální náklady jsou náklady za inhouse marketingového specialistu. 

Placený prostor v médiích bude rozprostřen mezi The MAG, Refresher a podcast 

Ladislava Sinaie very nice.  

  

 
15 Výměna služeb influencera za produkt 



 
47 

Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat jednotlivé kroky založení resell storu, a to 

zejména z marketingového hlediska. I přes stále vzrůstající popularitu a hodnotu 

sekundárního trhu je téma reselling minimálně zmiňované v odborných publikacích. 

I proto je v teoretické části nejprve popsán vývoj sekundárního trhu s teniskami a ukotven 

jako seriózní druh podnikání. Poté byly popsány aktuální prodejní platformy, které tento 

byznys využívá. Na konci teoretické části jsou zmíněny konkrétní příklady resell storů 

v USA, odkud tento trend přichází, a resell storů v České republice. Popsán je zejména 

jejich vývoj a některé marketingové taktiky, které používají.  

V praktické části je zanalyzovaná a popsaná aktuální situace tohoto odvětví na českém 

trhu na základě SLEPTE analýzy a hloubkového rozhovoru s jedním z majitelů z již 

fungujícího resell storu. Pomocí stejného rozhovoru a SWOT analýzy byly dále 

zkoumány slabé, silné stránky, příležitosti a hrozby samotné prodejny.  

Z důvodu naskytnuté příležitosti rozhovoru s jedním z majitelů pražského resell storu 

Spike, bylo upuštěno od původně v tezi zmiňované metody ohniskových skupin. 

Hloubkový rozhovor je z důvodu dlouholetých zkušeností dotazovaného v tomto 

prostředí přínosnější. Respondent si navíc prošel několik let zpátky procesem založení 

resell storu, což je cílem této práce zmapovat. 

Dílčími cíly bylo zodpovědět tři otázky. Na otázku: Jaké jsou vnější vlivy a podmínky pro 

otevření resell storu v České republice? odpovídá, jak SLEPTE analýza, tak částečně 

respondent v hloubkovém rozhovoru. Nejdůležitější faktor je poptávka, která se může 

měnit, a to hned z několika důvodů. Resell story jsou přímo závislé na exkluzivitě zboží 

daných výrobců. Rozhodne-li se výrobce vyrobit více kusů a trh přesytit, mizí poptávka 

a přirážka sekundárního trhu klesá, jak se stalo například u většiny barevných provedení 

modelu Adidas yeezy 350. Pro majitele obchodu je tedy důležité být flexibilní a sledovat 

aktuální trendy, které se, jak zmiňuje i respondent, mění velmi rychle.  

Odpověď na druhou výzkumnou otázku: Je v České republice klientela pro resell store? 

je vyřčena v hloubkovém rozhovoru a déle definována v marketingové strategii. Dělí se 

na tři skupiny. Dvě hlavní – lokální milovníci tenisek a turisti, a jedna vedlejší – 
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potenciální investoři. Společnou vlastností všech těchto skupin je, že se jedná o zákazníky 

ze střední nebo vyšší příjmové skupiny.  

Na výzkumnou otázku č.3: Jaký je nejvhodnější způsob marketingové komunikace 

v tomto odvětví? najdeme odpověď také v rozhovoru, a zároveň v marketingové strategii 

podniku. Vzhledem k faktu, že se jedná většinou o mladší spotřebitele, marketingová 

komunikace bude probíhat přes novější kanály a BTL16 komunikační techniky – sociální 

sítě, sponzorované příspěvky, influencer marketing, TikTok videa, věrnostní program, 

soutěže a eventy.  

Největší přínos práce je v teoretickém ukotvení pojmu a vývoje fenoménu reselling 

sportovní obuvi a ve vypracování návrhu marketingové strategie pro založení resell storu. 

Velmi přínosný byl pro účely marketingové strategie marketingový mix, který popisuje 

produkt, cenu, distribuci a propagaci firmy. Pro budoucí zkoumání a případné reálné 

uvedení resell storu na trh by bylo potřebné vypracovat podrobný byznys plán, který 

z důvodu příliš rozsáhlého tématu a nedostatku prostoru do této bakalářské práce nebyl 

zahrnut. Jeho zpracování, a tedy kompletaci celého postupu pro založení resell storu, bude 

možné zpracovat v diplomové práci. 

Summary 

The main goal of this bachelor thesis was to map the steps of launching a sneaker resell 

store mainly from the marketing point of view. Even though there is a huge increase in 

popularity and also a huge increase in the value of the sneaker reselling market, it still has 

not been properly mentioned, nor described in the academic field. That is why in the first 

part I focus on describing the history and the important milestones of the sneaker reselling 

market. Subsequently, the sneaker reselling platforms are introduced with the examples 

of resell stores from both the USA and the Czech Republic. The main point of this 

bachelor thesis was, with the use of a SWOT analysis, SLEPTE analysis and in-depth 

interviews to map the specific steps of launching a resell store and to draft a strategic 

communication for such a store. Based on all the methods that have been used all 

questions were answered and a marketing plan full of social media, sponsored posts, 
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influencer marketing, TikTok videos, membership program, giveaways, and events, was 

created. For the proper realisation of this launch a business plan would be a necessity. 

Because of the length and the depth of the topic of this bachelor thesis, there wasn’t 

enough space for a proper business plan. There is an opportunity to make this process 

whole and finish the business plan in the diploma thesis. 
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