
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce se v teoretické části zabývá představením společnosti Philip Morris ČR a.s. 

Zároveň popisuje pojmy podnik, okolí podniku, konkurence, konkurenceschopnost, 

konkurenční prostředí a konkurenční výhoda. Dále popisuje strategii, strategické plánování 

a řízení podniku. V praktické části se zaměřuje na popis a analýzu současného stavu 

konkurenceschopnosti podniku dle moderní Porterovy analýzy pěti sil, PEST analýzy a 

SWOT analýzy. V poslední části jsou učiněny návrhy a opatření pro udržení většinového 

podílu na trhu a zastavení jeho poklesu. 
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Abstract 

Bachelor thesis in theoretical part deals with the introduction of Philip Morris a.s. It also 

describes the concepts of enterprise, business environment, competition, competitive, 

competitive environment and competitive advantage. It also describes the strategy, strategic 

planning and business management. The practical part focuses on the description and analysis 

of the current state of the company's competitiveness according  modern Porter five forces 

analysis, PEST analysis and SWOT analysis. The last part made proposals and measures to 

maintain a majority stake in the market and halt its decline. 
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1 Úvod 

 

 
Pojmy konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, výkonnost, efektivita patří 

v současnosti k vysoce frekventovaným výrazům v oblasti  managementu a marketingu. 

S těmito pojmy se můžeme setkat jak v odborné ekonomické literatuře, tak v oblasti 

běžného života, odkud se přenesla obliba tohoto pojmu do podnikové praxe a do 

odborného slovníku současného managementu. Zvyšování spokojenosti zákazníků, 

orientace na zákazníka, zacílení na zákazníka a konkurence - to jsou spojení, která jsou 

v dnešní době často opakována nejen ve vrcholovém vedení podniku. Ale pouze ten, kdo si 

je vědom tohoto jednoznačného trendu, si může v budoucnu zachovat 

konkurenceschopnost, možnou konkurenční výhodu a pozici na trhu. Dokonalá znalost 

zákazníků a konkurentů je nezbytná. 

Cílem práce je analýza konkurenceschopnosti podniku dle Porterovy analýzy pěti sil,  

PEST analýzy a SWOT  analýzy, návrhy a opatření pro udržení většinového podílu na trhu 

a zastavení jeho poklesu u společnosti Philip Morris ČR a.s. (PM ČR). Společnost se 

zabývá zpracováním tabáku, výrobou a prodejem tabákových výrobků. 

Východiskem pro praktickou část je část teoretická, kde je cílem popsat základní pojmy 

podnik a jeho okolí, konkurence, konkurenti, konkurenceschopnost a strategické 

plánování a řízení. 

Společnost Philip Morris ČR a.s. si autor bakalářské práce vybral především z důvodu, že 

již pátým rokem je jejím zaměstnancem a má nemalé zkušenosti v obchodním oddělení 

podniku. Dalším důvodem v tomto turbulentním, rychle měnícím se prostředí 

limitovaném legislativou je neustále klesající podíl na trhu společnosti a mírně rostoucí 

podíl konkurentů. 

Je velice důležité, aby se společnost pohybující v tomto prostředí zajímala o své okolní 

prostředí, jehož součástí je jistě i konkurence. Z okolí podniku může společnost vytěžit 

cenné informace pomocí analýz strategického řízení a tím dosáhnout posílení své pozice 

na trhu a také konkurenceschopnost. 

Při zpracování bakalářské práce autor vycházel z odborné literatury, z materiálů 

společnosti PM ČR a ze svých zkušeností. 
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2  Představení společnosti 

 

2.1 Philip Morris ČR a.s. 

Philip Morris ČR a.s. (PM ČR), společnost ve skupině Philip Morris International Inc.                                

(PMI), je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. 

Společnost je kótována na Burze cenných papírů Praha. 

Historie působení společnosti PMI v České republice sahá do roku 1987, kdy 

Československý tabákový průmysl, předchůdce státního Tabáku a.s., započal s licenční 

výrobou nejznámější a nejprodávanější značky Marlboro. 

V roce 1992 získala společnost PMI většinový podíl ve státem vlastněné společnosti Tabák 

a.s., která od roku 2000 nese jméno Philip Morris ČR a.s. Výrobní továrna společnosti v 

Kutné Hoře je jediným závodem pro výrobu cigaret a tabákových výrobků v České 

republice. Její provoz je od roku 1992 neustále modernizován a rozšiřován. V roce 2010 

společnost do její modernizace investovala 750 mil.korun. 

PM ČR nabízí dospělým zákazníkům, potažmo spotřebitelům, oblíbené mezinárodní a 

domácí značky cigaret, jako jsou Marlboro, L&M, Red&White, Philip Morris, 

Chesterfield, Start by Chesterfield, RGD, Petra či Sparta. V roce 2014 zahrnovalo portfolio 

cigaret v České republice 9 značek v 72 variantách a sypaných tabáků 3 značky v 15 

variantách. 

PM ČR vlastní 99% obchodní podíl v dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o., 

která je registrována ve Slovenské republice. PM ČR zaměstnává více než 1200 lidí. 

Na českém trhu má společnost zhruba 50% podíl na trhu a mírně klesá. 

Společnost rozděluje značky dle cenových segment, a to na: 

- premium segment (drahý cenový segment) a tam patří značka Marlboro a Sparta, 

- medium segment (střední cenový segment) tam patří značka L&M, 

- low segment a super low segment (nízký a velmi nízký cenový segment) tam patří 

značky Philip Morris, Chesterfield, Start by Chesterfield, Petra klasik, RGD a 

Red&White. 

Tyto značky se pak srovnávají s tzv. paritními značkami konkurence ve stejném cenovém 

segmentu. 
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2.2 Organizační struktura společnosti 

Na obrázku 1 představená organizační struktura společnosti Philip Morris ČR a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Organizační struktura společnosti Philip Morris ČR a.s  [7] 

 

Cíle společnosti 

Společnost PM ČR se řídí čtyřmi klíčovými cíli, které vedou k budování obchodu 

odpovědným způsobem. 

Tyto cíle jsou: 

- splnit očekávání dospělých kuřáků prostřednictvím nabídky inovativních 

tabákových výrobků té nejvyšší možné kvality v jimi preferované cenové kategorii, 

- generovat co nejvyšší výnosy pro akcionáře prostřednictvím růstu příjmů, objemu, 

zisku a peněžních toků a vyrovnaného programu výkupu dividend a akcií, 

- snížit riziko způsobené tabákovými výrobky prostřednictvím podpory komplexní 

regulace a vývoje výrobků potenciálně sníženým rizikem vzniku onemocnění 

souvisejících s kouřením,  

- být odpovědnou společností a řídit obchody co nejpoctivěji [7]. 
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2.3.  Hospodaření společnosti 

Na obrázku 2 ukázáno hospodaření společnosti  

 

Konsolidované údaje (v miliónech 

Kč) 

Rok končící 31. 12. 

2012 2013 

Tržby bez spotřební daně a DPH 12 155 12 963 

Provozní zisk 3 146 3 039 

Zisk před zdaněním 3 166 3 049 

Zisk po zdanění 2 541 2 441 

Zisk na akcii (v Kč) 926 889 

 

Obr.2 Hospodaření společnosti Philip Morris ČR [7] 

 

Jak je vidět na obrázku 2 tržby rostou, ale provozní zisk a zisk po zdanění klesá. 

Hospodaření v roce 2014 ještě není k dispozici, z důvodu nezveřejněné výroční zprávy za 

tento rok. 
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3  Podnik a jeho okolí 

 

3.1. Podnik 

Základem tržní ekonomiky je podnik. Podnik a podnikatelé jsou také hybnou silou 

hospodářského rozvoje. 

Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání, kde dochází k 

přeměně vstupů na výstupy, k výrobě statků a služeb. Podnik existuje proto, aby vznikaly 

výstupy, tedy výkony podniku. Jeho hlavním cílem jsou peníze a těmi vytvořit maximální 

zisk. 

Na obrázku 3 je vysvětlen pojem funkce podniku  

                           

Obr.3  Funkce podniku [1] 

 

Dvořáček [1] uvádí, že subjektu vykonávající činnost nabízení zboží či služeb na trhu, 

nehledě na to, zda svou činností generuje zisk, říkáme podnik. Ten oslovuje zákazníky 

nabídkou svých činností. Rozhodující není ani právní forma podnikání, kterou podnik při 

svém založení zvolí. 

 

Cíle podniku 

Hlavními cíli podniku je dosahování dlouhodobého a maximálního zisku a uspokojování 

potřeb trhu, respektive spotřebitele. Každý cíl by měl také motivovat pracovníky, aby se 

zvýšila a dále zvyšovala produktivita práce. Cíle rozlišujeme podle teorie a praxe [1]. 

Doporučuje se, aby byly cíle vymezeny tak, že jsou SMART, což znamená:  

- Stimulating  stimulovat cíle tak, aby byly dosaženy ty nejlepší výsledky 

- Measurable  dosažení či nedosažení cílů by mělo být měřitelné 

- Acceptable  musí být akceptovatelné i ze strany těch, kdo je budou plnit 

- Realistic  cíle by měly být reálné a dosažitelné 

- Timed  určení v čase 
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Cíle podniku v teorii jsou: 

- maximální zisk, 

- maximální zisk na jednu akcii, 

- co nejvyšší tržní cena akcie, 

- share holder value to je maximální hodnota jmění akcionářů, vyjadřuje zájmy 

vlastníků. 

Cíle podniku v praxi jsou: 

- maximální zisk 

- share holder value 

- ukazatel ROE - je to výnosnost vlastního jmění (čistý zisk / vlastní kapitál) 

- minimální náklady 

- dosažení maximálního podílu na trhu 

- růst firmy 

- snaha dlouhodobě se udržet 

- inovace 

- modernizace 

- sociální cíle 

Dalším, velice důležitým pojmem je okolí podniku. 

 

3.2  Okolí podniku 

Jsou faktory, které existují mimo podnik a působí na něj, rysem všech faktorů je rychlá 

proměnlivost. Okolí podniku působí na zaměření podniku, organizační strukturu (podle 

dělení pravomocí- liniový systém, víceliniový systém, liniově štábní systém) a činnost 

podniku. 

Podnikové okolí se rozděluje na vnější a vnitřní. Vnitřní prostředí je spojeno se silami, 

které působí uvnitř podniku, vnější zahrnuje mikrookolí a makrookolí. Mikrookolí může 

podnik v určitých faktorech ovlivňovat, zato makrookolí zahrnuje faktory, které na podnik 

působí, ale podnik to ovlivnit nemůže [1].  

Na okolí podniku působí faktory nepřímého a přímého okolí. Faktory nepřímého okolí,  

patřící do makrookolí jsou: 

 Politické okolí - zahrnuje problematiku státní hospodářské politiky, 

 Ekonomické okolí - zahrnuje inflaci, úrokovou míru, zdanění a kupní sílu 

obyvatelstva, 
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 Právní okolí - podmínky pro podnikání jsou vymezeny legislativou, respektive 

zákony, 

 Sociální okol í- hovoří o vývoji sociálních hodnot a životní styl obyvatelstva, 

 Ekologické okolí - vytváří určité bariéry pro výrobu, na druhé straně vytváří 

podmínky pro nové ekologické výrobky, díky novým výzkumům a novým 

technologiím, 

 Technologické okolí - jde vlastmě o samotnou technologii nebo o změnu 

technologie, 

 Kulturně-historické okolí - jde o vzdělanost obyvatelstva a kulturní úroveň, vytváří 

se desítky až stovky let a velmi těžce se mění, 

 Geografické okolí - ovlivňuje logistiku podniku, zabývá se materiálovými a 

výrobními toky. 

Na obrázku 4 je znázorněno podnikové okolí. 

 

     

Obr.4 Podnikové okolí  [10] 

 

Makrookolí je definováno jako okolí, které podnik sám ovlivnit nemůže, které ale více 

nebo méně ovlivňuje jeho prostřednictvím působení na poptávku. Jedná se o faktory, které 
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jsou společné pro všechny podniky nejen na trhu, na kterém analyzovaný podnik působí, 

ale rovněž na ostatní trhy. K nejznámějším analýzám, které zkoumají makrookolí patří tzv. 

PEST analýza [10]. 

 

3.2.1 PEST analýza 

Za klíčové součásti makrookolí lze označit faktory politické a legislativní, ekonomické, 

sociální a kulturní, technické a technologické. Je to analýza dělící vlivy do čtyř základních 

skupin (prostředí). Každá z těchto skupin v sobě zahrnuje řadu faktorů, které různou měrou 

ovlivňují podnik, názorně na obrázku 5. 

            

Obr. 5 PEST analýza [10] 

 

Faktory přímého okolí, patřící do mikrookolí jsou: 

Zákazníci - určují nabídku versus poptávku, 

Dodavatelé - ovlivňují náklady podniku a schopnost podniku pružně reagovat, 

Věřitelé - banky, peněžní ústavy, pojišťovny, odběratelé a další instituce, umí 

hodně ovlivnit finanční situaci podniku, 

Konkurence - nutí podnik k tomu, aby byl lepší a konkurenceschopný [1]. 

Mikrookolí (konkurenční okolí) je představováno odvětvím, resp. odvětvími, ve kterých 

podnik působí. Součástí konkurenčního okolí (kapitola 4.1) jsou tak všechny podnikatelské 

subjekty, které mají s podnikem bezprostřední vazby, a to jak konkurenční, tak vazby 
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spolupráce. Tradiční metodou používanou k analýze konkurenčního okolí je Porterův 

model pěti sil, tzv. Porterova  analýza pěti sil. 

 

3.2.2 Porterova analýza pěti sil  

Tato analýza se používá pro ohodnocení a charakteristiku vlivů působících na podnik, ze 

strany dodavatelů, odběratelů, nových konkurentů, potencionálních substitutů a hodnocen 

bude také tzv. konkurenční ring, kde dochází ke střetům konkurentů. 

Na obrázku 6 je schématicky popsána Porterova analýza pěti sil. 

         

 

  Obr. 6 Porterova analýza pěti sil [11] 

 

Model se snaží odvodit sílu konkurence v analyzovaném odvětví a tím pádem také 

ziskovost daného trhu. Porterova analýza pěti sil byla vytvořena v reakci na populární 

SWOT analýzu, kterou Porter považoval za příliš obecnou a hrubou. V praxi jsou dnes 

používány obě analýzy [10].          

 

3.2.3 SWOT analýza  

SWOT analýza je nástrojem dlouhodobého plánování, protože komplexně hodnotí 

fungování podniku (zaměstnance) a pomáhá nalézt problém nebo nové příležitosti k růstu a 

srovnání s konkurencí. 
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Analyzuje se vnitřní a vnější prostředí podniku. Analýzou vnitřního (interního)  prostředí 

se zkoumají silné a slabé stránky. Analýzou vnějšího (externího) prostředí se monitorují 

příležitosti a hrozby. 

Interní část se týká přímo podniku. Na jedné straně se popisuje, v čem je podnik dobrý a na 

druhé straně, co se podniku nedaří. Je to klasický popis kladů a záporů. 

Externí část se týká podnikového okolí, které těžko podnik může ovlivnit, ale také podnik 

výrazně ovlivňuje. Na jedné straně se popisují příležitosti, které okolí nabízí, na straně 

druhé se popisují hrozby, které podnik ohrožují. Vzniká tzv. SWOT matice [11]. 

Nevýhodou SWOT analýzy je, že je příliš statická a subjektivní. Na obrázku 7 je 

schématicky znázorněna SWOT analýza. 

 

                            

   

Obr. 7 SWOT analýza [11] 

 

Díky SWOT analýze je možné komplexně vyhodnotit fungování podniku, nalézt problémy, 

ale také nové možnosti růstu. Je součásti strategického (dlouhodobého) plánování podniku. 
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4 Konkurence a konkurenceschopnost 

 

4.1. Konkurence 

Pojem konkurence je rivalita mezi prodejci nebo kupujícími stejného zboží. V teorii  se 

rozlišují různé stupně konkurence podle stanovených předpokladů. Je to model čisté a 

dokonalé konkurence [8]. 

O čisté konkurenci se hovoří, jsou-li současně splněny tři podmínky: 

1. Rozdrobenost  - množství drobných nabízejících i kupujících na trhu. 

2. Homogennost výrobku - všichni dodavatelé nabízejí stejnorodý výrobek, který 

má stejné vlastnosti a výkon. 

3. Volný vstup do odvětví - novým konkurentům se nekladou do cesty žádné 

právní nebo institucionální překážky. 

O dokonalé konkurenci se hovoří, jsou-li splněny dvě podmínky:  

1. Transparentnost trhu - ekonomické subjekty jsou dokonale informovány o 

kvalitě a cenách všech konkurenčních výrobků. 

2. Mobilita výrobních faktorů - práce a kapitál směřují tam, kde jsou optimálně 

odměňovány. 

Nedokonalá konkurence je nereálnost výše uvedených podmínek a nejznámější pojmem je 

oligopol. Oligopol je trh, na kterém je nabídka uskutečňována jen malým počtem 

prodávajících. 

Neexistuje-li konkurence, je to situace, kdy existuje tzv. monopol. Monopol je situace, kdy 

na trh vstupuje jediný prodávající, konkurence neexistuje. Monopolní výrobce je sice 

schopen ovlivňovat ceny, a tedy i inflaci, nicméně pokud jde o tvorbu cen, závisí na 

pružnosti poptávky po výrobku [8]. 

 

4.2 Konkurenceschopnost 

Plnění vytyčených neboli strategických cílů, krátkodobých či dlouhodobých je úkolem 

každého podniku. Být v dnešní hektické době konkurenceschopný, neznamená být pouze 

srovnatelný s konkurencí, ale z důvodu dlouhodobého dosahování prosperity podniku je 

nutné být agresivní a s ohledem na svou podnikovou kulturu dostatečně  inovativní a 

kreativní. 

Konkurenceschopnost je pozitivní vlastnost konkurenta a jeho výsledný projev interakce s 

řadou a spektrem konkurentů v konkurenčním prostředí. Konkurenceschopnost je tak 

faktorovým a vektorovým výsledkem působení konkurenčních sil a výhod na konkurenci v 
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konkurenčním prostředí. Čím vyšší je hodnota konkurenceschopnosti, tím je logicky vyšší 

úspěšnost, efektivnost realizační pozice konkurenta v rámci konkurence v konkurenčním 

prostředí [8]. 

Mezi další definice konkurenceschopnosti se uvádí, že je to schopnost podniku udržet si 

nebo zvýšit svůj podíl na trhu. Soutěží-li spolu dva kvalitativně srovnatelné produkty, 

závisí konkurenční schopnost na ceně produktů a tedy na třech skupinách faktorů: 

- na nákladech, zejména na nákladech na práci (mzdách), sociálních nákladech a 

produktivitě práce, 

-  na zisku podniku, 

-  na směnném kursu národní měny. 

Cenová konkurenceschopnost se musí odlišovat od kvalitativní konkurenceschopnosti, 

díky níž se výrobce na trhu udrží či na něm získá lepší postavení vzhledem k druhu svých 

výrobků. Závisí na takových faktorech, jako jsou užitné vlastnosti výrobků, spolehlivost, 

pověst značky, podmínky financování nebo způsobu prodeje. Ceny hrají až druhořadou roli 

a jejich snížení nebo zvýšení při znehodnocení či zhodnocení měny se na konkurenční 

schopnosti zásadně neprojeví. 

 

4.3 Konkurenční prostředí 

Konkurenceschopnost vzniká v konkurenčním prostředí. Dle Čichovského [2] jako 

konkurenční prostředí je definován časový řez prostorem naší planety, kde probíhá 

vzájemné interaktivní působení dvou živých objektů nebo subjektů (konkurentů), které se 

snaží v daném čase a prostoru realizovat stejnou nebo podobnou činnost, mají stejné nebo 

podobné cíle a používají stejných nebo podobných metod k jejich dosažení. Konkurenční 

prostředí podle této definice je prostorem, kde působí v časové funkci silová vektorová 

pole dvou či více objektů nebo subjektů. V marketingovém pojetí je konkurenční prostředí 

místem, kde se střetává potřeba prostředí jako pocit nedostatku spojený s touhou po 

uspokojení, dimenzovaná marketingovým výzkumem v poptávku s marketingovou 

nabídkou. Úspěšnost a efektivnost uspokojení poptávky je závislá u prodávajícího i 

kupujícího na konkurenčních výhodách nabízených produktů či služeb. Významnými 

pojmy v konkurenčním prostředí jsou konkurenční síla, konkurence a konkurenti. 

Konkurenční síla je výslednicí obalové funkce faktorů, určujících konkurenceschopnost 

konkurenta, tedy silové vektorově orientované pole působení konkurenčních sil a výhod na 

konkurenci v konkurenčním prostředí. 
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Konkurenci autor definuje jako otevřenou množinu konkurentů, kteří vytvářejí v daném 

čase a daném teritoriu konkurenčního prostředí funkční multiplikační polyfaktorový efekt 

spojený se vzájemnou interakcí silových vektorových polí jednotlivých konkurentů. 

Konkurenti jsou definování jako prvky množiny konkurence, které se vyznačují 

vektorovými silovými poli (konkurenčními silami), jež působí na konkurenci tak, aby 

rozhodným, rychlým, úspěšným a efektivním způsobem získali rozhodující vliv a roli (tedy 

vysokou konkurenceschopnost) v konkurenčním prostředí oproti všem dalším členům 

konkurence [2]. 

 

4.4 Konkurenční výhoda 

Tady jsou dva pojmy, které jsou velice důležité, a to důvod ke koupi výrobku nebo služby 

a motivem ke koupi výrobku nebo služby. Důvod ke koupi lze charakterizovat jako tlak 

vyvolaný nutností uspokojit v daném čase a prostoru konkrétní potřebu člověka jako 

součásti tržního segmentu. Čím je tento tlak potřeby vyšší, tím vyšší sílu i významnost má 

důvod k realizaci koupě. Motiv ke koupi pak reprezentují konkurenční výhody, které ve 

své podstatě produkt zosobňuje a které nabízejí konkrétní distributoři nebo producenti v 

rámci konkurence. 

Většina marketingových pracovníků odhaluje v daném časoprostorovém řezu poptávku 

konkrétního tržního segmentu po konkrétním produktu nebo službě. Protože však poptávka 

je již trhem vyjádřená kvantifikace a popis potřeby lidí, jsou doslova zlatem vyvažováni ti 

zkušení marketingoví pracovníci, kteří sami dokáží objevit potřebu trhu. 

To je způsobeno tím, že jsou o pověstný krůček před konkurencí. Poptávka trhu je 

zpravidla veřejně deklarovaná a tudíž jako informace přístupná všem. A onen krůček 

znamená časovou výhodu a náskok před konkurencí v boji o uchvácení tržního prostoru a 

podílu. Skutečně kvalitní marketeři totiž dokáží potřebu nejenom včas rozpoznat, ale také 

ji převést do poptávky v řeči čísel a výstižných popisů. 

Producent tak v dané komoditě a odvětví získává od svého zaměstnance cenné informace o 

požadavcích trhu, které se v jeho marketingovém centru konfrontují s informacemi o 

konkurenčních produktech a konkurentech (marketing konkurenceschopnosti) [2]. 

Analýzou uvedených zdrojů dat s využitím faktorové analýzy, modelování a jiných 

matematicko-analytických postupů vzniká v hrubých rysech profil produktu. Pod pojmem 

profil produktu marketingová filozofie chápe souhrn vlastností, které by měl produkt 

generovat, aby jednak byl konkurenceschopný na trhu, reflektoval konkurenční výhody 
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jako motivy pro koupi a vytvářel pro tržní segment takovou míru hodnoty, že se stanou 

limitními pro časoprostorové rozhodnutí o koupi. 

Aby podnik byl konkurenceschopný, musí vlastnit jednu či více konkurenčních výhod. 

Harvardský profesor Michael Porter, který se tímto tématem pečlivě zabýval, ve své knize 

říká: „Konkurenční výhoda je jádrem výkonnosti podniku na trzích, kde existuje 

konkurence.“ [4]. 

Podle Portera existují dva základní typy konkurenční výhody, kterou může daný podnik 

získat. 

První konkurenční výhoda spočívá v nízkých nákladech a druhá v diferenciaci. Na základě 

těchto konkurenčních výhod, spolu s rozsahem činností, pro které se podnik snaží tyto 

výhody získat, vznikly tři generické strategie, které jsou znázorněny na následujícím 

obrázku 8. 

 

 

 

Obr.8  Porterovy generické konkurenční  strategie [4] 

 

Úspěchu dosahují ty podniky, které stále více inovují, hledají nová řešení a příležitosti. 

Podnik, který přijde jako první s převratnou technologií, má šanci na vysoké zisky a navíc 

tím může zničit konkurenční výhody ostatních podniků. 

Je důležité si uvědomit, že technologie nemusí být jedinou formou inovace, mohou to být 

například nové způsoby podnikání. Pod pojmem inovace tedy nelze hledat jen převratná 

technická řešení, spousty podniků má dokonalé produkty se špičkovou technologií, ale 

zákazníci o ně nejeví zájem. Právě to, co odlišuje inovaci od běžné změny, je hodnota pro 

zákazníka v podobě jednoduchosti, zvýšení komfortu, přínosu zábavy, ceny, image a apod. 

Za hlavní zdroje inovačních příležitostí můžeme považovat nečekané události, chytré 

nápady, demografické faktory, nové pohledy na svět a znalosti [5]. 
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K tomu, aby si podnik mohl vytvořit a udržet konkurenční výhodu, je nezbytný proces 

strategického plánování a řízení. 

V současnosti dochází v důsledku transformace a změn z ní vyplývajících (změna struktury 

výroby, konkurence) v managementu podniků k velkým změnám. Pokud má být 

v budoucnosti činnost podniku úspěšná, musí pružně a rychle reagovat na změny ve svém 

okolí a dospět k základním rozhodnutím týkajících se dlouhodobější perspektivy podniku. 

Musí rozhodnout o předmětu podnikání, jeho cíli a způsobu, jak k tomuto cíli dospěje. 

Tyto aktivity se nazývají strategické plánování. 

Strategické plánování se týká všech činností podniku, zabývá se jím vrcholový 

management organizace. Pracovníci marketingu, ale ne jen oni, jsou nedílnou součástí 

tvorby strategických plánů a přispívají k jejich kvalitě [6].        

         

4.5 Strategické plánování a řízení 

Strategie může mít řadu významů. Z hlediska pojmu strategického plánování je to způsob, 

jak dosáhnout stanovených cílů organizace. O strategickém plánování se hovoří v časovém 

horizontu nejméně tří, lépe však pěti a více let. V průběhu určeného období se vyskytnou 

takové změny ve vnějším a vnitřním prostředí podniku, které vyvolají potřebu změny 

strategie. 

Plánovací činnost musí vždy směřovat k určitým jasným cílům. Není možné dobře 

plánovat, aniž by se jasně nestanovilo, na který trh se podnik zaměří, jaký výrobek bude 

vyrábět či jaké služby bude poskytovat a s jakou konkurencí se podnik setká. 

Určení strategie zahrnuje kroky, resp. postupy, aby podnik dosáhl stanovených cílů. 

Vysoká odbornost lidí, kteří strategický program sestavují, je samozřejmá. Strategické 

plánování aktivit podniku by bylo nereálné bez existence dostatečných zdrojů, které nám 

umožní splnit cíle, ať již se jedná o finanční zdroje, materiální vybavení či o lidský 

potenciál [6]. 

Aby byl podnik úspěšný a byl schopen získat a udržet si náskok před konkurencí, musí 

zvolit správnou strategii. A volba správné strategie je úkolem strategického řízení. 

Strategické řízení pomáhá podniku identifikovat konkurenční výhodu, která je nezbytně 

nutná pro zajištění prosperity, zejména s ohledem na působení konkurenčních tlaků a sil. 

Získání a udržení si této konkurenční výhody je podstatou podnikového úspěchu. A právě 

tato skutečnost, že podnik dělá nebo vlastní něco, co je pro konkurenty obtížně dosažitelné, 

je základem konkurenční výhody a z toho plynoucích výnosů. 
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Strategické řízení je soubor činností, který je zaměřen na formulaci směru dalšího rozvoje 

podniku. Jedná se o process, ve kterém vrcholové vedení zavádí strategie, které směřují k 

dosažení stanovených cílů, k souladu mezi vnitřními zdroji podniku a vnějším okolím a k 

zajištění celkové prosperity a úspěšnosti podniku. Základním východiskem při tvorbě 

strategie je strategická analýza. 

Strategická analýza obsahuje velké množství metod, které se můžou využít pro identifikaci 

vztahů mezi okolím podniku, což zahrnuje makrookolí, odvětví, konkurenční síly, trh, 

konkurenty, konkurenční výhody a potenciál podniku [6]. 

Strategické řízení je tedy vrcholovým řízením rozvoje podniku jako celku v delším 

časovém horizontu. Z řady vyvinutých modelů, ukazujících podstatu popisovaného 

procesu strategického řízení, je možné použít následující obrázek 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Integrovaný model procesu strategického řízení [6] 

 

Podnikové řízení je komplexní kategorie zahrnující plánování, organizování, 

personalistiku, vedení a kontrolu jednotlivých podnikových činností na konkrétních 

úrovních (vrcholové, střední a operativní) tak, aby bylo dosahováno stanovených cílů. 

Podstatou řízení je optimální skloubení výše uvedených činností. Nositeli řízení jsou buď 

sami vlastníci, nebo speciální orgány vytvořené vlastníky a vlastníkům zodpovědné, 

konkrétně podnikový management.  

1) Na vrcholové úrovni má řízení strategický charakter, stanovuje základní zaměření 

podniku, jeho koncepci. Na strategické řízení navazují nižší úrovně řízení.  
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2) Střední management realizuje taktické řízení, stanovuje konkrétní postupy a prostředky 

vedoucí k realizaci podnikové strategie, mnohem intenzivněji jsou v této souvislosti 

sledovány kvantitativní cíle. 

3) Nejnižší úrovní řízení je řízení operativní, představující konkrétní a detailní řízení 

vybrané oblasti v krátkém časovém horizontu. Z vybraných oblastí je důležité průběžné 

řízení výnosů, nákladů, zisku, příjmů, výdajů a cash flow, zajištění průběžné solventnosti a 

likvidity, přiměřené výše a struktury zásob, pohledávek atd. [6]. 
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5 Cílový trh 

 

Cílový trh společnosti PM ČR jsou spotřebitelé, dospělí kuřáci pro které PM ČR vyrábí a 

dodává tabákové výrobky. Výroba těchto výrobků, kterou společnost realizuje, splňuje 

požadavky spotřebitelů v celé jejich šíři. Společnost PM ČR rozděluje spotřebitele na: 

1. Kuřáky, kteří nakupují výhradně jen cigarety. 

2. Kuřáky, kteří nakupují výhradně balený tabák 

        

5.1 Cílové skupiny a značky  

V rámci využití nástrojů a zdrojů na podporu prodeje oslovuje společnost PM ČR dospělé 

kuřáky u jednotlivých cigaretových a tabákových značek inviduálně: 

Marlboro 

Cílovou skupinu tvoří dospělí kuřáci konkurenčních prémiových značek jako je Camel, 

Davidoff a Lucky Strike a samozřejmě udržet si dospělé kuřáky samotné značky. Díky 

inovací krabiček, konstrukce cigarety, filtru a zařazení do portfolia Marlboro s dvěma 

kapslemi ve filtru je značka zacílena jak na mladší tak starší cílovou skupinu. Je to 

nejznámější a nejprodávanější značka cigaret na světě. 

L&M 

Cílovou skupinu tvoří dospělí kuřáci ve věku 18 – 44 let. Tuto skupinu tvoří z velkého 

procenta především studenti, ale poslední dobou i starší dospělí kuřáci. Cílovou skupinou 

jsou konkurenční kuřáci značek Viceroy, Pall Mall a prémiových značek konkurence a 

dospělí kuřáci balených tabáků. L&M jsou třetí nejprodávanější značkou na světě. 

Philip Morris 

Cílovou skupinu tvoří dospělí kuřáci ve věku 25 – 64 let a dospělí kuřáci konkurenčních 

značek Viceroy, Rothmans, Winston, Benson&Hedges a dalších v levném cenovém 

segmentu. Velice silná mezinárodní značka. 

Chesterfield a Start by Chesterfield 

Cílovou skupinu tvoří dospělí kuřáci ve věku 25 – 64 let a dospělí spotřebitelé 

konkurenčních značek Route 66, Moon, Steels a dalších v levném cenovém segmentu a 

dospělí kuřáci balených tabáků. 

RGD 

Cílovou skupinou jsou dospělí kuřáci z levného cenového segmentu konkurenčních značek  

Route 66, LD, Moon a dalších. Také dospělí kuřáci balených tabáků. 

 



19 

 

Red&White 

Cílovou skupinou jsou dospělí kuřáci z levného cenového segmentu konkurenčních značek 

Viceroy, Winston, Moon a dalších. 

Sparta a Petra klasic 

Jedná se o tradiční domácí značky s dlouholetou tradicí a jde o specifické dospělé kuřáky. 

Cílovou skupinu tvoří kuřáci především z levného cenového segmentu. 
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6 Konkurenti společnosti Philip Morris ČR a.s. a legislativa 

 

Na obrázku 10 jsou znázorněny podíly na trhu PM ČR a konkurence. Z obrázku je jasně 

patrné, že společnost PM ČR má většinový podíl na trhu.  

 

 

Obr. 10 Podíly na trhu (SoM) PM ČR a konkurence 

 

British American Tobacco Czech republic, s.r.o. (BAT) 

Společnost British American Tobacco Czech republic, s.r.o (dále jen BAT) je druhým 

největším producentem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Předmětem 

podnikání je také nákup a prodej tabákových výrobků. 

Z výroční zprávy vyplývá, že BAT patří pod vrcholový ovládací subjekt, mateřskou 

společnost British American Tobacco p.l.c sídlící ve Velké Británii a dále pod ovládající 

subjekt British American Tobacco Hamburg International GmbH sídlící v Německu, která 

českou společnost BAT 100 % vlastní. 

Na českém trhu má zhruba 20 % podíl na trhu a mezi jejich nejdůležitější značky cigaret 

jsou Dunhill, Vogue, Kent, Pall Mall, Viceroy, Rothmans, HB a Steels a jako konkurenční 

produkt k prémiové značce Marlboro od PM ČR, produkuje český BAT značku Lucky 

Strike. Přes všechny značky BAT má největší podíl na trhu značka Viceroy z levného 

cenového segmentu a to 12,5 %. Je to trend, kdy spotřebitelé šetří a tak dávají přednost 

výrobkům v levném a velmi levném cenovém segmentu před prémiovými. Kromě cigaret 

společnost nabízí také balený sypaný tabák značek Viceroy a Lucky Strike. 

 

 

 

49,9 PM ČR 

20 BAT 

13 IT 

13 JTI 

4,1 Ostatní 
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Imperial Tobacco ČR, s.r.o. (IT) 

Třetím nejvýznamnějším producentem a prodejcem tabákových výrobků v České republice 

je společnost Imperial Tobacco ČR, s.r.o. (dále jen IT), která na českém trhu dosahuje 

zhruba 13 % podílu na trhu a dál mírně roste. Společnost patří do celku Imperial Tobacco 

Group PLC sídlícím ve Velké Británii a její mateřská společnost Imperial Tobacco 

Management Luxembourg českou společnost zcela vlastní.  

IT stejně jako její konkurenti PM ČR a BAT vyrábí a prodává cigarety. V jejím portfoliu 

se objevují nejen prémiové značky Davidoff, Gauloises, ale také značky v levném 

cenovém segmentu jako je značka West, Astor, Moon, Route 66 a P&S. Kromě cigaret 

nabízí společnost sypaný tabák například značek Route 66, P&S a Paramount. Právě v této 

kategorii je lídrem na českém trhu s 33 % podílem, ale podíl na trhu  neustále klesá díky 

tlakům konkurence. 

Japan Tobacco International spol. s.r.o. (JTI) 

Čtvrtým největším producentem a prodejcem tabákových výrobků v České republice je 

společnost Japan Tobacco International spol. s.r.o. (dále jen JTI), která na českém trhu 

dosahuje zhruba 13% podílu na trhu a dál mírně roste. Společnost patří do celku Japan 

Tobacco International Group of Companies Japan patřící přímo státu. 

Předmětem podnikání je také výroba a prodej tabákových výrobků. Nabízí tabákové 

výrobky značek Camel, Winston, Benson&Hedges, Sobranie a LD. Kromě cigaret 

společnost nabízí a prodává balený sypaný tabák značek Camel a LD. 

 Legislativa a varovné nápisy na tabákových výrobcích 

Se vstupem do Evropské unie v roce 2004 musela Česká republika ratifikovat do své 

legislativy nařízení evropských směrnic, které zakazovaly tabákovou reklamu v televizi, 

tisku, rozhlasu a jiné. Vlastně reklama na tabákové výrobky je zakázana, ale existují určité 

vyjímky. 

Výjimku tvoří místo prodeje tabákových výrobků, venkovní prostor prodejny a výloha 

prodejny. V České republice se o kontrolu dodržování zákona v této oblasti stará instituce 

zvaná Rada pro televizní a rozhlasové vysílání, Ministerstvo zdravotnictví a další, 

spolupracují také s Úřadem pro ochranu osobních údajů pro nevyžádanou reklamu šířenou 

elektronickými prostředky. V současnosti se PM ČR, ale také konkurence a obchodníci 

musejí při svých aktivitách řídit nejen zákony, ale take evropskými pravidly. PM ČR se 

řídí navíc ještě tzv. etickým kodexem, což znamená, že plní zákon nad rámec svých 

povinností. 
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Součásti legislativy a regulace tabákové problematiky představují varovné nápisy nejen na 

tabákových výrobcích, ale také na reklamních a komunikačních nosičích. Tato krátká a 

výstižná upozornění mají za úkol informovat spotřebitele a samotnou veřejnost o 

škodlivosti produktu na jejich zdraví. Je povinnost výrobce opatřit obaly a reklamní nosiče 

těmito varovnými nápisy. 

Podoba varovných textů se řídí vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 344/2003 Sb. 

Stejně tak jako další údaje, které se na krabičkách objevují a to je obsah nikotinu, dehtu a 

oxidu uhelnatého, počet kusů v balení. Tato vyhláška dále rozlišuje texty varování o 

zdravotních rizicích spojeného s kouřením. Obaly produktů musí obsahovat vždy jedno 

obecné a jedno dodatečné varování. Dle legislativy musí varování z přední strany krabičky 

obsahovat 30% plochy krabičky a 40 % plochy zadní strany krabičky. 
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7 Analýza konkurenceschopnosti podniku Philip Morris ČR a.s. 

 

Pro analýzu konkurenceschopnosti podniku existuje  mnoho metod. Mezi základní metody 

patří Porterova analýza pěti sil, PEST analýza a SWOT analýza ( kapitoly 2.2.1 -2.2.3).  

 

7.1 Porterova analýza pěti sil 

Tato analýza se používá pro ohodnocení a charakteristiku vlivů působicích na společnost 

PM ČR ze strany dodavatelů, odběratelů, nových konkurentů, potencionálních substitutů a 

hodnocen bude také tzv. konkurenční ring, kde dochází ke střetům konkurentů (viz 

kapitola 2.2.2). 

1. Dodavatelé 

Dá se říci, že podíl společnosti PM ČR je většinový, zaujímá cca 50% podílu na trhu. Z 

tohoto důvodu disponuje značným množstvím dodavatelů i odběratelů. Dodávané suroviny 

(surový tabák, filtry, cigaretové papírky a jiné) musí splňovat velmi přísné norny a jakost. 

Z toho vyplývá, že společnost PM ČR má velmi vysoké nároky, které jsou kladeny na 

dodavatele. 

Za celou dobu své existence si společnost PM ČR vybudovala rozsáhlou dodavatelskou 

síť. Společnost nepěstuje tabák na svých vlastních farmách, ale odkupuje tabákové listy od 

distributorů z Brazílie, USA, Řecka, Turecka, Bulharska, Polska, Thajska a dalších zemí. 

Společnost uvádí tři důležité odrůdy tabáku, které používá jako základ pro své produkty. 

Jsou to odrůdy Virginia, Burley a Oriental a tyto odrůdy se zpravidla míchají. Odrůda 

Virginia se vyznačuje tím, že má zpravidla největší listy, ale je nejméně kvalitní, má menší 

aroma a vůni. 

Kvalitnější odrůdou je Burley, která se vyznačuje menšími listy, naproti tomu má však 

lepší aroma a vůni než odrůda Virginia. Nejkvalitnější odrůdou je Oriental, vyznačuje se 

nejmenšími listy, avšak největší vůní a aroma. Zpravidla prémiové značky mají největší 

podíl této odrůdy. 

Nákup surového tabáku probíhá na aukcích, kde obchodníci zkoumají jeho kvalitu 

prostřednictvím barvy, vůně a textury. Po nákupu musí tabák ještě tři roky zrát, je 

speciálně uskladněn, aby se zlepšilo aroma a vůně. 

Problémem zůstává rostoucí vyjednávací síla dodavatelů, kteří mohou uplatňovat politiku 

cenovou či politiku jakosti. Rostoucí vyjednávací síla dodavatelů je zapříčiněná velkým 

poklesem počtů tabákových farem a plantáží, odhaduje se, že jen v USA o cca 50 - 60 %. 
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Ale díky většinovému podílu na trhu si společnost PM ČR může diktovat jak nákupní ceny 

surovin, tak podmínky prodeje. 

Dalším velice důležitým dodavatelem společnosti PM ČR je samotný stát. Problémem je, 

že kolek umístěný na krabičkách cigaret, je u nás definovaný jako cenina, takže nejen PM 

ČR, ale všichni výrobci tabákových výrobků, musí tyto kolky nakupovat od státu, dříve 

než je samotný produkt vyroben. Státu se tak rovnou zaplatí spotřební daň a DPH. PM ČR 

tak má velice velké vstupní náklady, ještě před samotnou výrobou produktů. 

Obranou proti této hrozbě by mohl být dobře fungující marketingový informační systém 

především v oblasti nákupů, dobrý přehled o dodavatelích, jejich cenách, zvyklostech a 

dodacích podmínkách. 

2. Odběratelé  

Specifickou skupinu odběratelů společnosti PM ČR, tvoří velkoobchodní společnosti. 

Problémem je, že dle interních podmínek společnosti PM ČR se může stát 

velkoobchodním odběratelem pouze ta společnost, která odebere min. 2 000 000 kusů 

cigaret měsíčně. Dalším problémem je ta skutečnost, že PM ČR dává odběratelům 7 denní 

splatnost faktur a velmi nízkou marži cca 10 %. Společnost PM ČR má velice velké nároky 

a podmínky pro odběratele. Další skutečností je, že velkoobchody prodají produkt 

zákazníkům a ti konečným spotřebitelům za zákonem nařízenou kolkovou cenu. Ještě 

menší marži mají samotní obchodníci a to cca 5 - 7 %. To vše je pro společnost nepříznivé, 

protože zde panuje obrovský diktát cen a obchodních podmínek, často až nepřiměřený. 

Mezi největší odběratele patří společnost GECO a.s.  Mezi další významné odběratele patří 

společnosti JAS ČR a.s., JIP východočeská a.s., Makro, VAJA Tabák s.r.o. a mnoho 

dalších. 

3. Noví konkurenti 

Jen velmi malé nebezpečí hrozí společnosti ze strany nových konkurentů, protože existuje 

nespočet bariér vstupu do odvětví. Pokud se nějaký subjekt chce zabývat touto formou 

podnikání, je třeba vzít v úvahu několik faktů, a to obrovské investice do vstupů, drahá 

technologie a vysoké náklady na výrobní zařízení a distribuci. Dále by noví konkurenti 

museli splňovat nespočet norem, podmínek, licenčních požadavků, regulačních a 

legislativních opatření. 

Velkými výhodami společnosti PM ČR jsou výborné dlouhodobé dodavatelsko-

odběratelské vztahy, loajální zákazníci, vysoká kvalita produktů, výborné distribuční 

kanály, vysoká úroveň logistiky, výborná exekuce výrobků, kterých by nově vstupující 

konkurent jen těžko dosáhnul. Ohrožení hrozí jen tedy od stávající konkurence. 



25 

 

4. Potencionální substituty 

Dá se konstatovat, že největší hrozbou potencionálním substitučním výrobkem jsou 

cigarety se sníženou škodlivostí tzv. elektronické cigarety. Poslední dobou, hlavně 

medializací těchto výrobků se několikanásobně zvýšil jejich prodej, z důvodu menší 

škodlivosti na zdraví a cenové dostupnosti produktu, ačkoliv nyní tento prodej stagnuje. 

Společnost Philip Morris International se tomuto trendu postavila velice pozitivně a minulý 

rok postavila v Itálii továrnu na výrobu cigaret se sníženou škodlivostí. V České republice 

zatím tento produkt není na trhu. Největším výrobcem elektronických cigaret je Čína. 

Této hrozbě lze čelit snížením ceny výrobků, což dobře nelze z důvodu zvyšujících se 

konečných cen tabákových výrobků, jelikož dochází ke zvyšování spotřební daně na tyto 

výrobky. Dále lze čelit této hrozbě včasným předvídáním přání a požadavků spotřebitelů, 

zvýšením užitné hodnoty výrobků, vývojem nových výrobků a inovacemi. 

5. Konkurenční ring 

Za pole působnosti, ve kterém dochází ke konkurenčním střetům se považuje celá Česká 

republika. Konkurenční ring neboli rivalita mezi konkurenčními firmami, lze 

charakterizovat neustále se opakujícím, velice tvrdým konkurenčním bojem o trhy a 

zákazníky a o podíl na trhu, z důvodu akcionářů (hodnota akcií) společnosti PM ČR. 

Vztahy mezi konkurencí jsou nekompromisní a velice agresivní. Hrozba stávajicích 

konkurentů na trhu je nejsilnější v případě poklesu trhu nebo pomalu rostoucího trhu, což 

se na trhu s tabákovými výrobky nyní děje. Výrobci, včetně společnosti PM ČR, jsou 

nuceni snižovat náklady, zlepšovat služby a inovovat produkty. 

Případným řešením může být správný výrobek na správném místě ve správný čas a za 

správnou cenu, nebo odlišení či nalezení tržní mezery a následovat strategii nízkých 

nákladů nebo fungující marketingový informační systém s informacemi o konkurenci, 

zákaznících či trzích. 

 

7.2 Analýza konkurence  

Analýza konkurentů je důležitou součástí plánovacího procesu. Autor práce identifikoval 

přímé konkurenty, kterými jsou BAT, JTI a IT. Dle Porterovy analýzy pěti sil je téměř 

nulová pravděpodobnost, že do budoucna vzniknou noví přímí či nepřímí konkurenti. Nyní 

u konkurence je nutné zhodnotit schopnosti, cíle, strategie, zdroje, silné a slabé stránky 

každého z nich. Hledají se odpovědi na otázky v rámci analýzy konkurence na obrázku 11. 
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 Příklady otázek sledovaných v rámci analýzy konkurence 

Analýza 

konkurence 

 Jak intenzivní je konkurence? 

 Kdo jsou naši konkurenti? 

 Jaké jsou jejich tržní podíly? 

 Jaký je profil našich konkurentů? 

 Jaké je pojetí našich konkurentů v myslích zákazníků? 

 Jak chtějí být naši konkurenti vnímáni na trhu? 

 Jaké jsou současné cíle našich konkurentů a jak se zřejmě změní? 

 Jaké strategie mají naši konkurenti a jak jsou úspěšné? 

 Co jsou silné a slabé stránky našich konkurentů? 

 Jaké hrozby pro nás naši konkurenti představují? 

 Jaká jsou odvetná opatření od konkurentů? 

 Jak pravděpodobně budou reagovat naši konkurenti na změny způsobu 

našeho podnikání? 

 Jak vypadá konkurenční nabídka výrobků a služeb na trhu? 

 Do jaké míry uspokojují konkurenční výrobky potřeby zákazníků? 

 Mají konkurenti nějaké patenty, licence či chráněné vzory? 

 Kde mají naši konkurenti reklamu a jak často? 

 Jaké ceny mají naši konkurenti? 

 Na čem je založen úspěch prodeje u našich konkurentů? 

 Jak konkurenti distribuují výrobky? 

 Jak konkurenti reagují na hrozby? 

 Jaké je technologické vybavení našich konkurentů? 

 Je výzkum a vývoj pro naše konkurenty důležitý? Jak často naši 

konkurenti inovují své výrobky/služby? Kolik investují do vývoje 

a výzkumu? 

 Jaké inovace či zlepšení výrobku byly konkurencí v poslední době 

uvedeny na trh? 

 Jaká je finanční situace našich konkurentů? 

 Jak se odlišují úspěšní konkurenti od těch méně úspěšných? 

 Co se píše o konkurenci v odborném a ekonomickém tisku u nás i ve 

světě? 

 Do jaké míry využívají konkurenti podobné výhody a zdroje jako my? 

 

Obr. 11 Příklady otázek v rámci analýzy konkurence [14] 
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Co se týče podílu na trhu, musí se rozumět jednotlivým faktorům, které se na tomto  čísle 

podílejí. Nesmí se uvažovat o jednotlivých faktorech izolovaně, ale pouze v celku, neboť 

jen tak se zjistí celkový vliv. 

Příklady žádoucích informací o konkurenci, které společnosti PM ČR pomohou v 

plánování, strategii, konkurenční výhodě a zachování většinového podílu na trhu a 

zastavení jeho pádu, jsou uvedené na obrázku 12. 

 

Co PM ČR ví o svých konkurentech 
Co by PM ČR ráda věděla o svých 

konkurentech 

Celkové prodeje a zisky Prodeje a zisky podle výrobků, hlavních značek 

Prodeje a zisky podle trhů Relativní náklady 

Tržní podíly Spokojenost zákazníků a úroveň služeb 

Organizační uspořádání Míra návratnosti zákazníků 

Systém distribuce Náklady na distribuci 

Vedení firmy a jejich profily Strategie nových výrobků 

Profil zákazníků/spotřebitelů a jejich 

postoje 
Velikost a kvalita databáze zákazníků 

  Efektivita reklamy 

  Strategie budoucích investic 

  Smluvní podmínky s hlavními dodavateli 

  Podmínky strategických partnerství 

 

Obr. 12 Žádoucí informace o konkurenci 

 

Pro PM ČR je největší konkurent společnost BAT s 20 % podílem na trhu, avšak její podíl 

na trhu stagnuje, nebo mírně klesá. Nedaří se ani jejich nejprodávanější značce Viceroy, 

jejíž tržní podíl dlouhodobě klesá. Naopak roste značka Lucky Strike. IT s 13 % podílem 

na trhu, má velice silné značky v levném cenovém segmentu a to Route 66, Moon a rychle 

rostoucí West. 

Avšak za největšího konkurenta do budoucna se může považovat společnost JTI, jejíchž 

tržní podíl se za posledních 5 let zvýšil o 3 % na dnešních 13 %. Roste hlavně značka z 

prémiového segmentu Camel a z levného cenového segment značky Benson&Hadges a 

Winston. Toto je jedna z nějvětších hrozeb společnosti PM ČR. 
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7.3 PEST analýza  

Základním úkolem PEST analýzy (kapitola 2.2.1) je identifikovat oblasti, jejichž změna by 

mohla mít významný dopad na společnost PM ČR a odhadovat, k jakým změnám v těchto 

klíčových oblastech může dojít. Stupeň nejistoty je zde značně vysoký a často se nejedná 

ani o určitou predikci, ale spíše jen o odhad. 

Politické a legislativní prostředí 

Toto prostředí ovlivňuje společnost PM ČR zákonným dodržováním daňového zatížení, 

tou je spotřební daň na tabákové výrobky, která dosáhla v roce 2015 dle nařízení Evropské 

unie minimálně 90 euro na 1 000 cigaret a daň z přidané hodnoty 21 %. Spotřební daň v 

ČR je rozdělena na dvě části a to: 

-  Základní spotřební daň (zhruba 43 kč na 1 krabičku cigaret) 

-  Procentuální spotřební daň (26 % z konečné ceny krabičky) 

Společnost PM ČR to chápe jako určitý regulátor, s kterým souhlasí a jehož úkolem je 

snížení spotřeby tabákových výrobků. Tabákové výrobky a především cigarety, jsou 

nejvíce zdaněny z rychloobrátkového zboží vůbec. 

Ekonomické prostředí 

V tomto prostředí je společnost PM ČR ovlivněna celkovou  ekonomickou situací v ČR, a 

také daňovým zatížením podniků. Jde o spotřební daň a daň z přidané hodnoty. Dále je 

ovlivněna devizovým vývojem, inflací, hospodářským růstem a měnou. Bezpochyby 

dalšími faktory jsou fixní a variabilní náklady na výrobu a provoz. Poměrně výrazně 

ovlivňuje společnost PM ČR agresivní, silná konkurence a nezaměstnanost. 

Nezaměstnanost je hlavní příčinou nižší koupěschopností a vyšší šetřivostí obyvatelstva, 

kde dospělí kuřáci přecházejí z prémiového cenového segmentu cigaret na levný cenový 

segment, nebo na balený tabák, v nejhorším případě na nelegální tabákové výrobky. 

Balený tabák má o mnoho menší daňovou zátěž než cigarety. Toto má jistě dopad na 

hospodářský výsledek společnosti PM ČR.  

Nemalou příčinou jsou také neustále se zvyšující ceny tabákových výrobků. Celkový 

tabákový trh s cigaretami neustále klesá, naopak trh s baleným tabákem roste. U 

společnosti PM ČR pokles tržního podílu je zaznamenám u značek v levném cenovém 

segmentu a to hlavně značek Red&White, RGD, naopak nárůst podílu značek Marlboro a 

L&M. Celkově však podíl na trhu mírně klesá. 

Sociální a kulturní prostředí 

Co se týče vnímání veřejností, je společnost PM ČR vnímaná dvojím pohledem. Jak 

negativně, tak i pozitivně. 
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Negativně je vnímaná pro její předmět podnikání, a to je výroba a prodej tabákových 

výrobků. V dnešní době medializace a preferování zdravého životního stylu, jsou dospělí 

kuřáci vnímáni především negativně a tento trend velice sílí. Dnes už každý ví, že užívání 

tabákových výrobků velice škodí zdraví populace, ať se to týká vzniku rakoviny plic, 

infarktu, mozkové mrtvice a mnoho dalších nemocí. 

Pozitivně vnímá veřejnost společnost PM ČR pro její aktivní přístupy v oblastech veřejně 

prospěšných činností, a to jak charitativní podpory, rozvoje kultury a zlepšování životního 

prostředí - hlavně snižování skleníkových plynů. 

Technické a technologické prostředí 

Zavádění a používání moderních technologií je velice silnou stránkou společnosti PM ČR. 

V této kategorii je i zavádění výroby cigaret s nižší škodlivostí tzv. elektronické cigarety. 

Za posledních 10 let společnost investovala do nových výrobních technologií (linek) více 

než 750 000 000 korun. Společnost provozuje 25 výrobních linek v Kutné Hoře a je 

jediným výrobním závodem tabákových výrobků v České republice, což je velkou 

konkurenční výhodou z důvodu nižších nákladů na logistiku.  

  

7.4 SWOT analýza  

Pro potřeby podniku je velice důležité vědět, v čem má silné a slabé stránky a zároveň 

vědět o svých příložitostech a hrozbách (kapitola 2.2.3). 

Na obrázku 12 je popsána zjednodušená SWOT analýza (matice) společnosti PM ČR 

1. Silné stránky 

Jak je níže na obrázku 12 popsáno, mezi nejsilnější stránky společnosti patří široké 

portfolio značek a variant. Konkrétně se jedná o 9 značek a celkově 72 variant cigaret. Co 

se týče balených sypaných tabáků jsou to 3 značky a celkem 15 variant, čímž se řadí za 

celkového lídra. Tím má konečný spotřebitel (dospělý kuřák) velký výběr ze sortimentu 

síly, chutí a rozměru cigaret. Konečný spotřebitel si může vybrat tabákové výrobky jak 

domácích, tak zahraničních značek. 

Druhou, velice důležitou silnou stránkou PM ČR je dostupnost zdrojů k plnění 

strategických cílů společnosti. Společnost PM ČR má spoustu nástrojů, které motivují 

maloobchodníky, ale ze strategických a interních důvodů je autor práce nemůže 

konkretizovat. 

Velice důležitým, i když poměrně nákladným zdrojem je umišťování hostesek přímo na 

provozovny, kde hosteska komunikuje a nabízí přímo spotřebiteli produkt a k tomu určitou 
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přidanou hodnotu. Výhodou této aktivity je zacílení a osobní kontakt přímo se 

spotřebitelem. 

Další výhodou je, že spotřebitel má motivaci produkt vyzkoušet za vidinou nějaké odměny. 

Nedílnou součástí jsou také velmi dobré obchodní vztahy jak s velkoobchody, tak se 

zákazníky. 

Jestli chce být podnik v dnešní době konkurenceschopný, tak velice důležitá je inovace 

výrobků. V tomto ohledu je PM ČR jako společnost velmi pružná. Jde jak o změnu 

vzhledu krabiček, tak inovace chutí cigaret a rozměrů cigaret. V této době např. velice 

populární cigarety s kapslí, s dvěma kapslemi ve filtru, či rozměru cigaret. Spotřebitelé tyto 

inovace velice kladně přijímají a jsou s nimi ztotožněni. 

2. Slabé stránky 

Jak už bylo výše popsáno, velice silnou stránkou společnosti PM ČR je široké portfolio 

značek a variant. Zárověň to může být  slabou stránkou, z důvodu možné vyprodanosti a 

velkými náklady pro obchodníky na pořízení zboží. Jde to ruku v ruce, neboť je velice 

složité udržet 100% dostupnost výrobků na provozovnách se cca 7% marží pro 

obchodníky. 

Tato marže však lze jen těžce ovlivnit z důvodu legislativy a regulace. Další slabé stránky, 

které byly odhaleny, budou spolu s uvedenými příležitostmi využity pro závěrečné návrhy 

o udržení většinového podílu na trhu a zastavení jeho pádu (kapitola 7). 

3. Hrozby a příležitosti 

Z provedené SWOT analýzy bylo zjištěno, že mezi nejdůležitější hrozby a příležitosti 

společnosti PM ČR jsou popsány na obrázku 13. 
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Obr. 13 SWOT analýza Philip Morris ČR a.s. 

 

Hrozby a příležitosti společnosti PM ČR budou okomentovány v příští kapitole (kapitola 7) 

a budou navržena opatření na udržení většinového podílu na trhu a zastavení jeho poklesu. 

POMOCNÉ  

(k dosažení cíle) 
ŠKODLIVÉ 

(k dosažení cíle) 

STRENGHTS (silné stránky) 

 Široké portfolio značek a variant 

(9 značek, 72 variant) 

 Dostupnost různých zdrojů a 

nástrojů – platba, Trade program, 

moravský program, Partner Pro, 

hostesky, přidaná hodnota 

 Tandem- spolupráce s 

velkoobchodními společnostmi 

 Inovace značek (změna krabiček, 

chutí, cigarety s kapslí) 

 Velmi dobré obchodní vztahy se 

zákazníky a velkoobchody 

WEAKNESSES (slabé stránky) 

 Široké portfolio značek, častá 

vyprodanost a nedostupnost 

 Malá cca 7% marže obchodníkům 

 Na venkovských oblastech menší 

frekvence návštěvnosti zákazníků 

 Centralizace plánování hostesek 

 Upravit počet hostesek, dávat jen 

dle potřeb regionů -plánuje Praha 

 Potřeba prémií na podporu 

prodeje u HORECA zákazníků 

 Jednotlivé kampaně trvají 1-2 

měsíce 

OPPORTUNITIES (příležitosti) 

 Zacílení kampaně na balené 

tabáky a rozšíření portfolia 

balených tabáků 

 Výroba cigaret s nižší škodlivostí-

elektronické cigarety 

 Ve větších městech větší 

frekvence návštěv a hostesek 

 Plánování kampaní na úrovních 

regionů 

 Komisní prodej cigaret třetí 

stranou –agenturami 

 Rozšiřovat spolupráci s klíčovými 

zákazníky  

 Více podporovat značky v nízkém 

cenovém segmentu a podpořit 

segment kapsle 

 Školení zákazníků a 

velkoobchodů 

THREATS (hrozby) 

 Vysoká nezaměstnanost v 

Moravskoslezském a Ústeckém 

kraji 

 Ilegální trh a neřešení situace 

 Plánovaný zákaz kouření v 

restauracích a uzavírání heren 

 Zvyšující se podíl na trhu 

konkurence, hlavně JTI 

 Nová tabáková směrnice 2016, 

nový vzhled krabiček, náklady na 

inovace 

 Zvyšování cen tabákových 

výrobků  

 Preferování zdravého životního 

stylu 
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Tato část práce bude zaměřena na závěrečnou rekapitulaci výsledků jednotlivých analýz, 

Porterovy analýzy pěti sil, PEST analýzy a konečné SWOT analýzy, kde výsledky budou 

okomentovány a navržena autorova doporučení. Příležitosti dle provedené SWOT analýzy, 

mohou společnosti PM ČR pomoci k vyššímu prodeji, a tím udržení nebo dokonce 

navýšení tržního podílu na celkovém tabákovém trhu. 
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8 Návrh o udržení většinového podílu na trhu a zastavení jeho poklesu 

 

V této časti práce bude na základě provedených analýz naznačen návrh na udržení 

většinového podílu na trhu a zastavení jeho poklesu u společnosti PM ČR. Nejedná se o 

celkový návrh marketingové strategie, spíše o úpravy a doporučení v jejich jednotlivých 

částech. Důvodem je, že autor neshledal nedostatky nebo dokonce absenci marketingové 

strategie u sledované společnosti, spíše byly odhaleny možnosti její doplnění.  

Hlavními doporučeními založenými na Porterovy analýze, PEST analýze a konečné 

SWOT analýze bude popsáno v této kapitole. 

Jednou ze slabých stránek PM ČR je nízká frekvence návštěvnosti obchodního zástupce 

PM ČR u zákazníků a sekundárních velkoobchodů zejména na venkově, a to 1 až 2 krát za 

kvartál, což dle názoru autora práce je velice málo. Tento problém už je v řešení přímo na 

úrovni managementu a autor navrhuje minimální návštěvnost obchodním zástupcem 1 krát 

za měsíc. 

Centralizace plánování hostesek je také jednou ze slabých stránek PM ČR. Dle názoru 

autora má každý region jiné potřeby plánování hostesek a hosteskodní s ohledem na právě 

probíhající kampaň. Jiné plánování a zacílení na spotřebitele by mělo probíhat např. v 

Praze a dalších větších městech a jiné zase v městech a venkově, kupříkladu s velkou 

nezaměstnaností a nebo s menší kupní silou. 

Zejména ve větších městech, kde je větší kupní síla, je vhodné se zaměřovat na prémiový 

segment a naopak v městech a na venkově s velkou nezaměstnaností spíše zacílit na levný 

a velmi levný cenový segment tabákových výrobků nebo balený tabák. 

Jednotlivé kampaně na určitou značku trvají v průměru 2 měsíce, což dle názoru autora 

práce je poměrně málo, jde-li např. o novinku. Za tak krátkou dobu si toho nevšimne 

dostatečný počet konečných spotřebitelů, aby novinku následně mohlo vyzkoušet. V tomto 

odvětví, jako je tabákový průmysl, je spotřebitel velice opatrný, choulostivý a nedůvěřivý a 

potřebuje více času na oslovení výrobkem či novinkou. Dle názoru autora by měly vybrané 

kampaně (hlavně jde-li o novinku) trvat nejméně 3 měsíce a kupříkladu v průběhu roku 

znovu zopakovat. 

Co se týče hrozeb, jednou z největších je velká nezaměstnanost a to hlavně v 

Moravskoslezském, Ústeckém kraji a části Olomouckého kraje. Toto lze jen těžko ovlivnit 

a začíná to na úrovni státu. 

Neméně velká hrozba do budoucna, je prodej ilegálních cigaret a tabákových výrobků, kdy 

vzniká tzv. šedá ekonomika. Tento problém není dlouhodobě řešen, a to na úrovni státních 
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složek jako je celní správa, která spadá pod samotný stát. Tento ilegální trh podle 

některých odhadů činí až 10 % trhu. Samozřejmě i společnost PM ČR podnikla některé 

kroky k řešení této situace, ale není v její moci problém zcela vyřešit. 

Plánovaný zákaz kouření v restauracích je další hrozbou společnosti PM ČR. Zatím tento 

zákaz není schválen vládou ČR, ale intenzivně o tomto zákazu jednají. S tím souvisí také 

uzavírání heren na úrovni krajů a měst. 

Zvyšující se podíl konkurence, a to hlavně JTI je také jedna z velkých hrozeb společnosti 

PM ČR. Tady autor práce navrhuje, aby se společnost PM ČR zaměřila hlavně na 

prémiový segment cigaret. U společnosti JTI je nejrychleji rostoucí značka Camel, to 

znamená, že PM ČR by měla udělat protiúder v podobě nejznámější a nejprodávanější 

značky Marlboro. Mělo by se jednat jak o inovace (např. Marlboro změna desingu, změnou 

chuti v kapsli či jakékoliv promo akce, které by emočně oslovila konečné spořebitele). 

Spojit propagaci s určitým zážitkem, toto je cesta jak uspět na tabákovém trhu. 

Nová tabáková směrnice, která vejde v platnost v květnu 2016, je také hrozbou  nejen pro 

společnosi PM ČR, ale také pro její konkurenci. Nový vzhled krabiček, nová balení a 

technologie, inovace a další změny dle Evropské směrnice, to vše má za následek velké 

zvýšení nákladů nejen na výrobu, ale také na samotný prodej. 

Zvyšování cen tabákových výrobků je také silnou hrozbou. Zvyšování cen tabákových 

výrobků jde ruku v ruce se zvyšováním spotřební daně. Tato nařízení většinou pochází z 

nařízení vlády, respektive Evropské unie. 

Preferování a medializace zdravého životního stylu je dnes vidět na každém kroku. 

Dospělý kuřák je v dnešní době vnímán spíše negativně a všeobecně je hlásán názor, že 

“moderní je nekouřit”. 

Existují už dnes zaměstnavatelé, kteří finančně přispívají na léčbu ze závislosti na nikotinu, 

a to také autor práce vidí jako hrozbu do budoucna, z důvodu celkového poklesu dospělých 

kuřáků. 

Co se týče příležitostí, které jsou popsány na obrázku 12, patří mezi nejdůležitější zacílení 

kampaní na balené sypané tabáky a rozšíření portfolia balených tabáků. Z důvodu poklesu 

dospělých kuřáků cigaret a růstu dospělých kuřáků balených sypaných tabáků jde o zcela 

logickou myšlenku. 

Jednou z dalších příležitostí společnosti PM ČR je výroba cigaret s nižší škodlivostí, tzv. 

elektronické cigarety. Tento výrobek již Philip Morris International (PMI) začal vyrábět v 

Itálii (viz kapitola 6.1), ale v České republice je na trhu zatím nedostupná. 
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Další příležitostí společnosti PM ČR je vyšší frekvence návštěv u obchodníků obchodním 

zástupcem (sales promoterem) a častější umísťování hostesek na provozovny, zejména ve 

větších městech. Autor práce zastává názor, že návštěvnost obchodním zástupcem u velké 

skupiny obchodníků jednou za kvartál je velice málo a doporučuje minimální frekvenci 

jedenkrát za měsíc. Důvodem je nastavení širší spolupráce s obchodníkem jak na profesní 

úrovni, tak i v přátelské rovině. Širší poznání obchodníka tak může být příležitostí k 

lepšímu poznání jeho potřeb a k budování oboustranně výhodných partnerských vztahů 

WIN/WIN. 

Plánování kampaní na úrovních regionů je také z mnoha příležitostí PM ČR. Autor práce 

se domnívá, že je velice důležité plánovat aktivity na regionálních úrovních. Dle názoru 

autora je každý region něčím specifický, v každém regionu je silnější jiná značka 

tabákových výrobků a jiné příležitosti k navýšení prodejů. Autor se domnívá, že ve větších 

městech by se měly kampaně zaměřovat více na prémiové značky, z důvodu větší kupní 

síly obyvatelstva a naopak v menších městech, vesnicích a regionech s velkou 

nezaměstnaností se zaměřit na nízký cenový segment a nebo segment balených sypaných 

tabáků. 

Komisní prodej třetí stranou (agenturami) je zcela vhodnou příležitostí, jak pokrýt trh v 

krátkém čase s nižšími náklady. Doporučení autora je výběr vhodné agentury dle 

výběrového řízení a pokrytí tak velkou množinu obchodníků, hlavně na venkově, ale i v 

provozovnách s nižším prodejem tabákových výrobků. 

Rozšiřování spolupráce s klíčovými zákazníky (velké koncerny a nadnárodní společnosti) 

je zcela jistě také jednou z příležitostí společnosti PM ČR. Autor navrhuje metodu tzv. 

zpětného bonusu. Každý klíčový zákazník by měl nastavené cíle prodejů a za splnění 

těchto kritérií by dostal zpětný bonus (ve formě peněz nebo cigaret zdarma), což je velice 

motivační. 

Větší podpora prodeje cigaret v levném cenovém segmentu a v kapslovém segmentu již 

autor zmínil. Důvodem jsou zvyšující se ceny tabákových výrobků a přechod dospělých 

kuřáků z prémiového a středního cenového segmentu na nízký cenový segment. Také  větší 

podpora prodeje cigaret s kasplí a rozšíření tohoto portfolia je velkou příležitostí PM ČR. 

Jde o inovaci, která je velmi dobře přijata dospělými kuřáky, hlavně mladými lidmi od 18 

do 28 let. 

Neméně důležitou příležitostí je pravidelné pořádání školení jak pro obchodníky, tak pro 

velkoobchody. Informace o novinkách na trhu, odborné školení jak prodávat a další 

informace ohledně výroby a distribuci tabákových výrobků je rovněž velmi důležité.           
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9 Závěr 

 

Autor práce si je plně vědom negativních, zejména zdravotních důsledků spojených s 

kouřením, tato problematika však není předmětem bakalářské práce. Autor zde zdůrazňuje, 

že zde neměl v úmyslu propagovat kouření, výrobu a distribuci tabákových výrobků, ale 

popsat současný stav, zdůvodnit a nalézt řešení pro udržení většinového podílu na trhu a 

zastavení jeho poklesu u největší mezinárodní tabákové společnosti. 

Cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit analýzy konkurenceschopnosti dle Porterovy 

analýzy pěti sil, PEST analýzy, SWOT analýzy u společnosti PM ČR. Bylo provedeno 

vyhodnocení makrookolí i mikrookolí, jejichž výsledky byly shrnuty ve SWOT analýze a 

na základě výsledků analýz bylo cílem navrhnout opatření o udržení většinového podílu na 

trhu a zastavení jeho poklesu. 

Teoretická část se zabývala představením společnosti PM ČR, obecnými specifikacemi 

pojmů podnik, okolí podniku, konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, 

strategické plánování a řízení a další. 

Aby společnost PM ČR dosáhla lepších hospodářských výsledků a udržela si většinový 

podíl na trhu, byly jí v rámci návrhu doporučeny kroky popsané v kapitole 7. 

Přestože společnost PM ČR v rámci legislativních opatření využívá v oblasti podpory 

prodeje různé aktivity, je nutné, aby tyto aktivity stále rozvíjela a tím zacílila na širokou 

škálu dospělých kuřáků. Autor věří, že navrhovaná doporučení pomohou zlepšit současný 

stav ve společnosti PM ČR a tím upevnit svou vůdčí pozici na trhu. Uvedené návrhy dle 

autora práce nevyžadují vysoké vstupní náklady, i když primárním cílem nebylo ani zvýšit 

či snížit tyto náklady. 
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