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Abstrakt: 

Předmětem diplomové práce je „ Analýza a scénáře vývoje konkurenčního okolí obchodu 

s tuhými palivy“. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá obecnými 

charakteristikami strategické analýzy a tvorby scénářů budoucího vývoje. V praktické části 

jsou teoretické poznatky aplikovány na příkladu konkrétní firmy, přičemţ je provedena 

strategická analýza jejího okolí s cílem identifikovat největší konkurenční hrozby pro firmu 

Kalman paliva spol. s r.o.. Takto získané poznatky mají ukázat několik variant budoucího 

vývoje konkurenčního okolí, z kterých můţe firma později vycházet. 

 

Abstract 

The subject of my dessertation work is „Analysis and scenario of developement environs 

busyness with solid fuel“. Thesis is devided on two parts. Teoretical part engage common 

characteristics of strategic analysis and scenario output future developements. In practical part 

are teoretical findings aplicated on exampled factual concern, whereas is implemented 

strategic analysis of their surroundings with intention to identify gratest competitive threads 

for firm Kalman paliva s.r.o (Ltd). In this manner acquisition of knowledge has to expose a 

number of variants future developement competetive surroundigs of which firm can later on 

result from. 
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ÚVOD 

 

Strategie a konkurence jsou pojmy, s kterými se dnes setkáváme na kaţdém kroku. 

V podmínkách trţní ekonomiky dochází ke střetávání firem, které usilují o získání stejných 

zákazníků a tím dochází ke konkurenčnímu boji. Společnosti se snaţí být konkurenceschopné, 

jsou tedy nuceny neustále pracovat na konkurenční výhodě, která jim umoţní určitý náskok a 

tím dosaţení vyššího obratu a zisku. 

 

F. Bertese říká, ţe řízení konkurenčního boje je pro vrcholový management firmy velmi 

sloţitou, náročnou i značně rizikovou činností vyţadující vysokou úroveň znalostí, značné 

zkušenosti a v mnohých případech i značnou dávku štěstí. [16]   

 

Společnosti se snaţí o neustálé monitorování okolí, sledují konkurenci a provádějí neustálé 

analýzy a porovnávání. Které se však mohou být odlišné, jelikoţ jsou posunuty v čase.  

    

Cílem této diplomové práce je provést analýzou konkurenčního okolí firmy Kalman paliva 

spol. s r.o. a na základě této analýzy vypracovat scénáře budoucího vývoje. Hlavní činnosti 

této firmy je prodej paliv, tudíţ budou analýzy prováděny v tomto odvětví. V teoretické části 

budou nejprve popsány metody a postupy pro provedení analýzy okolí. V praktické části 

nejprve blíţe představím firmu a pak analytické metody uvedené v teoretické části aplikuji do 

této firmy. Na základě analýzy konkurenčního okolí vytvořím mapu konkurence. Následně 

pak vyuţiji Porterova modelu 5 konkurenčních sil k upozornění na moţné hrozby 

v konkurenčním okolí. Pro následné vytvoření scénářů budoucího vývoje pouţiji metodiku 

vytvořenou  Giersewská, Chmielevski, Kozlowski a Skarżyński. Na základě této metodiky 

vypracuji koncepci scénářů, které mohou firmě pomoci v případě, ţe nastanou neočekávané 

změny v podnikatelském prostředí. 
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1 ŘÍZENÍ PODNIKU 

 

1.1 Úrovně řízení podniku  

Všeobecně jsou v teorii rozlišovány tři úrovně řízení, které se zároveň promítají do 

jednotlivých stupňů podnikových cílů. Je to řízení strategické o strategických cílech podniku, 

taktické zpracovávající taktické cíle podniku a operativní o operativních cílech.  

 

Hlavní úlohou strategického řízení je zajištění potřebných výrobních faktorů. Ty určují cíle na 

taktické úrovni a zároveň umoţní dlouhodobou existenci podniku.  

 

Taktické řízení vycházející z řízení strategického a je řízení střednědobé. Jsou to konkrétněji 

rozpracované strategické cíle a vytvářejí prostor pro další cíle na operativní úrovni.  

 

Operativní řízení je logicky nejdetailnější řízení a má krátkodobý charakter a například podle 

Zdraţilové [5] zahrnuje všechny plány a opatření v časovém horizontu jednoho roku. Vychází 

z taktických cílů podniku, které konkretizuje a zpracovává na nejdetailnější úrovni.  

 

Jednotlivé úrovně řízení v podniku jsou zaměřeny na formulaci a plnění jiných cílů, jak co se 

týká významu tak trvání. Tento vztah je znázorněn v následujícím obrázku 1. 

 

Obrázek 1. Úroveň rozhodování v podniku [6]   
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1.2. Strategické řízení 

 

1.2.1. Strategické řízení a strategie 

 

Strategické řízení představuje soubor aktivit zaměřených na formulaci směrů dlouhodobého 

rozvoje podniku. Jde o mimořádně sloţitý proces snaţící se o udrţení rovnováhy mezi cíly a 

zdroji podniku na jedné straně a měnícími se trendy a příleţitostmi v trţním prostředí na 

straně druhé. Strategické řízení tak zahrnuje identifikaci příleţitosti a přijetí navazujícího 

strategického rozhodnutí. 

Strategie je tedy výsledkem procesu strategického řízení a slouţí jako prostředek k dosaţení 

daných cílů takovým způsobem, aby byly co nejefektivněji uplatněny přednosti, kterými 

podnik disponuje. V součastné literatuře se setkáváme s odlišením strategického řízení do 

řízení dlouhodobého a koncepčního, protoţe ti co pracují na směrnici nevydávají ţádné, ale 

hledají a objevují nové poznatky, které dávají do souvislosti, snaţí se postřehnout nové 

příleţitosti a hledají způsob jejich moţného vyuţití. Strategie je výsledkem účelného a cíleně 

orientovaného procesu. [6] 

Strategické řízení má dlouhodobý charakter. Společnost si klade otázky typu: Kde chceme být 

za 10 let? Jak získat konkurenční výhodu? Zároveň musí strategické řízení splňovat podmínku 

kontinuity. To ve své podstatě znamená aktivně reagovat na změny v okolí podniku, 

přizpůsobit jim své cíle, zdroje a schopnosti. Prostřednictvím strategického řízení vrcholový 

management integruje podnik se všemi jeho částmi a útvary jako jeden celek. Vzhledem k 

tomu, ţe se jedná o vysoce intelektuálně a kreativně náročnou činnost, je neodmyslitelnou 

součástí strategického řízení lidská činnost.[6]  

Vize podniku by měly stát v pozadí všech strategických rozhodnutí a úvah, která by měla mít 

dlouhodobý charakter. Je to sjednocující prvek podniku, který je orientovaný jak na vlastníky 

podniku, tak na zákazníky, zaměstnance, dodavatele. Je to často právě vize, která identifikuje 

vlastní funkci podniku, a to, kde chce podnik v budoucnosti být. Dalo by se říct, ţe ve vizi 

podniku dochází k syntéze cílů všech zainteresovaných stran podniku. Všichni mají stejný cíl.  

Z vize podniku vychází formulace strategických cílů podniku, které znázorňují to, čeho chce 

podnik v budoucnu dosáhnout, co očekává. „ Jsou to ţádoucí stavy, kterých se podnik snaţí 

dosáhnout prostřednictvím své existence a svých činností“. [4] 

  

Cíle podniku jsou většinou reprezentovány ekonomickými charakteristikami (např. trţby, 

zisky, rentabilita), někdy ale také mohou být zaměřeny do oblasti sociální (budování image 
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podniku), na růst podniku (růst trţního podílu) či prvky konkurenčního boje (zvýšení 

překáţek vstupu do odvětví). Vytýčené cíle by měly splňovat určitá kriteria, která jsou v teorii 

označována metodou SMART.[7]     

Coţ znamená: 

- Stimulating = stimulující 

- Measurable = měřitelné 

- Acceptable = přijatelné pro ty, kdo je budou naplňovat 

- Realistic = reálné 

- Timed = časově vymezené 

 

Cíle podniku jsou z větší části determinovány jedním nebo více faktory. Jde o vliv vnějšího 

prostředí, kde řadíme například zásahy vlády, odbory, konkurenční aktivity. Mezi dalšími 

faktory jsou očekávání stakeholderů a interní vztahy podniku, dostupné zdroje, schopnosti 

stratéga a minulý vývoj podniku. 

 

 

1.2.2 Konkurenční výhoda 

 

Proces strategického řízení je základním předpokladem vytvoření a udrţení si konkurenčních 

výhody, jelikoţ jí ve své podstatě pomáhá identifikovat, vybudovat a udrţet. Strategie usiluje 

o to, aby se podnik od svých konkurentů něčím odlišoval. Má-li podnik kvalitní strategii, 

která ho odlišuje od ostatních, dostává se tak do jedinečné pozice. Volba strategie je jedním 

z nejtěţších úkolů vrcholového managementu. Většinou si podnik zpracovává různé strategie, 

které jsou většinou diametrálně odlišné, a není moţné se vydat všemi směry. 

 

Udrţení konkurenční výhody je nepřetrţitý proces. Je nutné, aby podnik reagoval na podněty 

a změny z vnějšku, alokoval zdroje a tím se odlišil od ostatních.     

 

Logicky Porter tvrdí, ţe „ Za standardních okolností lze konkurenční výhodu udrţet pouze po 

určitou dobu, neţ bude konkurenty napodobena“. V případě, ţe by však konkurenční výhoda 

spočívala v interním uspořádání podniku, způsobu provádění aktivit a vazeb uvnitř organizace 

mohla by být konkurenční výhoda dlouhodobě udrţitelná, jelikoţ je pro konkurenty 

neviditelná. Pokud je výhoda skrytá před zraky konkurence uvnitř podniku, je tudíţ mnohem 

obtíţněji napodobitelná, zejména v kratším období.  
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1.2.3 Strategická analýza 

 

Strategická analýza vychází z výsledků, tvorby a následně volby strategie, která podniku 

zajišťuje konkurenční výhodu. Hlavním úkolem a smyslem strategické analýzy je nalézt vztah 

mezi podnikem a jeho okolím. Spočívá v rozloţení určitého komplexu (vnější okolí a vnitřní 

okolí podniku) na jednotlivé části (analýzu okolního prostředí, konkurence, vnitřních zdrojů 

podniku a schopností podniku).  

 

Výsledkem strategické analýzy je hodnocení všech relevantních faktorů, které mohou mít vliv 

na výběr strategie a na její tvorbu. Zároveň se snaţí o nalezení vztahu mezi jednotlivými 

identifikovanými faktory, čímţ dochází k určité první fázi tvorby strategie. Cílem strategické 

analýzy podniku je najít určité trendy v chování okolí a podniku a vztahu mezi nimi. Nalezení 

trendu pak často podniku ukazuje budoucí vývoj. Potom je na podniku rozdělit faktory na 

negativní a pozitivní a snaţit se eliminovat negativní faktory a naopak vyzdvihovat a 

pokračovat v upevňování faktorů pozitivních.[4] 

 

Jedním z nejdůleţitějších kroků podniku je vyhledávat, všímat si a vyuţívat nové příleţitosti 

k tvorbě vyšší hodnoty.  Je také nesmírně důleţité mít na mysli moţná ohroţení a rizika. 

Strategie, která by mohla být aplikovaná za hranice konkrétního podniku, neexistuje. 

Jelikoţ kaţdý podnik je specifický, co se do zdrojových moţností a schopností týče, je tudíţ 

nemoţné převzít strategii jednoho podniku a aplikovat jí na podnik druhý i kdyţ se výchozí 

podmínky zdají stejné. Z tohoto důvodu jednoznačně vyplývá, ţe je třeba vyhnout se 

jednoduchým a jednoznačným přístupům a naopak rozvíjet dovednosti zaloţené na analýze, 

vytváření vize, procesu a schopnosti učení se. 

 

Podle cílů strategické analýzy můţeme vymezit dva základní okruhy a to analýzu 

orientovanou na externí okolí podniku a analýzu orientovanou na interní zdroje podniku. To 

však neznamená, ţe se jedná o dvě nezávislé roviny, nýbrţ tyto dvě roviny jsou navzájem 

propojeny (viz obr. 2).   
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Obrázek 2. :Strategická analýza [6] 

 

  

Analýza okolí, tedy externích faktorů, se zabývá vlivem jednotlivých faktorů v makrookolí a 

mikrookolí, zpravidla v daném odvětví. Pro analýze vlivů makrookolí pouţívá různé metody. 

Nejčastěji pouţívanou analýzou je PEST analýza.  

 

Analýza mikrookolí má za úkol identifikovat síly a faktory, které činí odvětví více či méně 

atraktivním s důrazem na konkurenční prostředí. Důleţitou součástí je analýza konkurenčních 

sil, které na podnik působí. Tradičním přístupem je Porterův model pěti konkurenčních sil, 

který je zaměřený na identifikaci vlivů působících na výnosnost odvětví. Výsledky uvedených 

analýza a metod jsou podkladem pro formulaci silných a slabých stránek a příleţitostí nebo 

hrozeb podniku. Syntéza výsledku analýzy představuje mimořádně náročnou činnost a ve své 

podstatě je vrcholovým krokem strategické analýzy.  
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2. ANALÝZA OKOLÍ 

  

Analýza okolí patří mezi nejdůleţitější podklady pro tvorbu strategie a strategických cílů, 

pomáhá manaţerům při zjišťování, v jaké situaci se podnik nachází. Analýza se zaměřuje na 

vzájemné vazby sloţek makrookolí i mikrookolí. Analýza okolí by měla mít dostatečný 

rozsah, také by měla kromě minulého a součastného stavu zahrnovat prognózu do budoucího 

vývoje. 

Při analýze okolí se manaţeři potýkají se dvěma hlavními problémy – komplexností a 

nejistotou. Při hloubkové analýze, kdy se člověk snaţí pojmout všechny okolní vlivy, můţe 

dojít ke ztrátě nadhledu. V konečném důsledku pak nemusí dojít k rozpoznání rozhodujících 

strategických sil. Nejistota je jedním z faktorů provázejících tuto dobu. Stále měnící se 

prostředí a nečekané změny se stále více promítají do strategického řízení. [8] 

Na obr. 3 jsou znázorněny jednotlivé kroky, které by měly pomoci pochopit prostředí podniku 

a vyrovnat se z výše uvedenými problémy tj. komplexností a nejistotou. 

 

 

Obrázek 3 Kroky při analýze prostředí [11] 
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2.1 Analýza makrookolí 

 

Makrookolí zahrnuje celkový politický, ekonomický, sociální a technologický rámec, ve 

kterém se pohybuje. Je pro všechny podniky v dané regionu stejné, jelikoţ vychází z působení 

podniku v dané zemi a v daném regionu. Vlivy a podmínky vznikají mimo podnik a obvykle 

bez ohledu na jeho konkrétní chování. Jedním z faktorů působících na prosperitu podniku je 

to, jak se s těmito vlivy dokáţe vyrovnat a reagovat na ně.  

 

 Analýza PEST 

 

PEST analýza obecně jde o strategický audit vlivu makrookolí. Název PEST je tvořen ze čtyř 

písmen, která tvoří začáteční písmena názvu faktorů makrookolí: 

 

 Politické a legislativní faktory 

 Ekonomické faktory 

 Sociální a demografické faktory 

 Technické faktory 

Dílčí rozdělení jednotlivých klíčových oblastí je popsáno na obrázku 4.   

 

 

Politické a legislativní faktory  

Jedná se o faktory, které se dotýkají kaţdého podniku, jako je stabilita národní a zahraniční 

politická situace nebo členství země v EU. Různá politická omezení se mohou projevit ve 

formě daňové legislativy, ochrany ţivotního prostředí, ochrany spotřebitelů, protimonopolním 

zákonům a jiné. Klíčové jsou pro podnik otázky týkající se stability.  

 

Ekonomické faktory 

Jsou charakterizovány stavem ekonomické situace. Důleţitou úlohu zde hraje míra 

hospodářského růstu, úroková míra, míra inflace, směnný kurz, míra nezaměstnanosti, 

průměrná mzda a vývoj cen. Jednotlivé ukazatele mohou pro podnik představovat příleţitost 

nebo znamenat hrozbu. K nejdůleţitějším úkolům v rámci strategické analýzy řadíme 

ekonomickou analýzu makrookolí následnou predikci budoucích trendů. 
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 Sociální a demografické faktory 

 

Faktor, který v sobě odráţí mentalitu a postoje lidí. Na podnik mají také vliv demografické 

změny v struktuře obyvatel. Důkazem je to, ţe lidé kladou důraz na kvalitu ţivota, coţ se 

odráţí v substituci práce volným časem, tudíţ jsou podniky nuceny zavádět pruţnou pracovní 

dobu, moţnost výběru dovolené. Také sociální faktor je v neustálém vývoji a správný odhad 

trendů a jejich poznání jednoznačně vede k získání náskoku před konkurencí v boji o 

zákazníka. 

 

Technické a technologické faktory 

Analýza těchto faktorů napomáhá podniku sledovat trendy v technologiích a tím aktivně 

hledat moţné inovační změny. K těmto faktorů můţeme zařadit např. celkovou 

technologickou úroveň, nové objevy nebo rychlost zastarávání. Souhrnná analýza těchto vlivů 

je potom studií očekávaných vlivů nových technologii na postavení podniku. 

 

 

Obrázek 4: Vybrané faktory pouţívané při PEST analýze [3]  
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Jednotlivé vlivy se budou v čase měnit a bude se i měnit váha dopadu na podnik, proto je 

nezbytně nutné tyto vlivy průběţně sledovat a vyhodnocovat. Je dobré vycházet z faktorů, 

které se historicky ukázaly jako důleţité, přes faktory jevící se nejdůleţitější v současné době 

přejít k těm, které budou mít pravděpodobně největší vliv v budoucnu. Faktory je potom 

vhodné doplnit specifikací stavu, resp. důsledky změn jednotlivých faktorů na činnost 

podniku a návrhy na protiopatření. Uţitečnost PEST analýzy spočívá v přehledu potenciálních 

externích vlivů v souvislosti s dlouhodobým časovým horizontem, můţe slouţit k vytipování 

klíčových vlivů, které můţeme podrobit důkladnější analýze. Určení různých vlivů na podnik 

v minulosti usnadňuj odhad pravděpodobných vlivů v budoucnosti. Analýza by měla hledat 

odpovědi na otázky typu:[7] 

 

 Jaké jsou pravděpodobné vývojové trendy významných faktorů čtyř 

            základních oblastí prostředí v budoucnosti? 

 Co jsou základní impulsy změny, tzn., jaké faktory vyvolávají změnu? Jaké 

            vliv budou mít v budoucnu? Budou intenzivnější nebo ne? 

 Jaký lze očekávat pravděpodobný dopad těchto změn na podnik? Jak ovlivní 

            konkurenční pozici? 

 Jaký bude dopad očekávaných změn na strategii podniku, tj. jak je co nejlépe 

            zohlednit při formulování strategie? 

 

Jelikoţ PEST analýza pracuje spíš s odhady neţ s předpovědí je u ní značný stupeň nejistoty. 

Důleţité je také rozlišit, které změny ovlivní všechna odvětví rovnoměrně a která ovlivní 

různé podniky různě a to tím, ţe zapříčiní změnu konkurenčních pozic podniku. 

 

 

2.2 Analýza mikrookolí 

 

Mikrookolí podniku je odvětví ve kterém působí podnik a bezprostřední konkurenční síly, kde 

řadíme konkurenty, zákazníky a dodavatelé. Při analýze mikrookolí je primární úkolem 

vymezení relevantního odvětví. Jedno z moţností jak definovat toto odvětví, je zaměnitelnost 

produktů jak na straně nabídky, tak i na straně poptávky. Při volbě strategie podniku jsou 

významné základní charakteristiky, kdy kaţdé odvětví je charakterizováno jinými potřebami, 

které mají vliv na vhodnou tvorbu strategie.   
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 Odvětví podniku 

Při analýze mikrookolí je primární úkolem vymezení relevantního odvětví. Jednou 

z moţností, jak definovat relevantní odvětví a určit základní charakteristiku odvětví je 

zaměnitelnost produktů na straně nabídky i poptávky. Základní charakteristiky jsou důleţité 

při volbě strategie podniku. Kaţdé odvětví je charakterizováno jinými potřebami, které mají 

vliv na vhodnou tvorbu strategie podniku. Struktura odvětví je jako ostatní komponenty 

strategické analýzy proměnná v čase a tudíţ je potřeba jí průběţně analyzovat. Cílem analýzy 

odvětví je zjistit, čím je odvětví atraktivní a jaké jsou moţnosti jeho budoucího vývoje. 

(zpracováno autorem dle [4] a [11]) 

 

   

 

 

2.3 Analýza konkurenčního okolí 

 

Konkurenční síly mají vliv na postavení podniku v odvětví i na trhu. Je proto nezbytné je 

analyzovat v rámci analýzy mikrookolí. Konkurence nezávisí na momentálním počtu firem na 

trhu, ale na otevřenosti trhu. Je-li trh otevřený pro vstup nových firem, je to trh konkurenční. 

Intenzita konkurence nezávisí na počtu a síle existujících konkurentů, ale také na počtu a síle 

potenciálních konkurentů – konkurentů, kteří na trhu ještě nejsou, ale mohli by na něj snadno 

a rychle vstoupit. 

Konkurence je tedy proces, ve kterém úspěšné firmy vytlačují z trhu neúspěšné konkurenty 

a tím přirozeně získávají i velký trţní podíl. [2]  

Je proto nutné, aby konkurenční síly byly předmětem samostatné analýzy, jelikoţ ovlivňují 

pozice podniku, strukturu zákazníku a schopnost přilákat kvalifikované zaměstnance. Analýza 

konkurenčních sil představuje první krok analýzy, směřující do oblasti charakteristiky 

konkurence v daném odvětví, jenţ má za úkol vytvořit obraz konkurenčního prostředí, který 

by byl základem pro zpracování strategie. K analýze konkurenčních sil a konkurenčního 

prostředí přispěl Michal Porter svým modelem pěti sil. 
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2.3.1 Porterův model konkurenčního prostředí 

 

Harvardský profesor Michael E. Porter vypracoval praktický analytický koncept pro učení 

konkurenční strategie, zahrnující strukturální analýzu prostředí. Který je často uţívaným a 

uţitečným nástrojem analýzy oborového prostředí podniku 

Podstatou formulování konkurenční strategie je uvedení podniku do vztahu s jeho prostředím. 

Ačkoli relevantní prostředí je velmi široké a obsahuje sociální i ekonomické vlivy, klíčovým 

prostředím pro podnik je to, v němţ soutěţí. Struktura odvětví má značný vliv na určování 

konkurenčních pravidel hry, stejně jako na stanovení strategií firmě potenciálně dostupných. 

Vnější vlivy mimo odvětví jsou důleţité především v relativním smyslu. Jelikoţ vnější vlivy 

obvykle působí na všechny firmy v odvětví, je klíčová rozdílná schopnost firem vyrovnat se s 

nimi.[17] 

Dle Portera úroveň konkurence v odvětví závisí na pěti základních konkurenčních silách a to 

na vlivu odběratelů, vlivu dodavatelů, soupeření mezi existujícími firmami, hrozbě nově 

vstupujících firem a na hrozbě substitučních výrobků nebo sluţeb. Souhrnným působením 

těchto pěti sil určuje potenciál konečného zisku v odvětví, kde se potenciál zisku měří z 

hlediska dlouhodobé návratnosti investovaného kapitálu (viz obrázek 5). Cílem konkurenční 

strategie podniku je nalézt v odvětví takové postavení, kdy podnik můţe nejlépe čelit 

konkurenčním silám, nebo jejich působení obrátit ve svůj prospěch.[10] 

 

 

Obrázek 5. Porterův model pěti konkurenčních sil [9] 

 

 

Těmito silami je ovlivněn zisk odhadovaný v rámci odvětví. 
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2.3.2 Konkurenční rivalita 

 

Nejsilnější rivalita u konkurenčních sil většinou vyplývá z konkurenčního boje mezi podniky 

uvnitř konkurenčního okolí. Intenzita této konkurenční síly je odrazem energie, kterou 

soupeřící podniky vkládají do získání lepší trţní pozice, pouţívaných nástrojů a konkurenční 

strategie. Konkurenční strategie je strategie podniku zaměřená na dosaţení trţního úspěchu. 

Tato strategie obsahuje i ofenzivní akce podniku směřující k získání lepší trţní pozice i 

výhody nad soupeři a současně defenzivní tahy podniku, které směřují k obraně současné 

pozice. Rivalitu ovlivňuje celá řada faktorů jako např. podle Bowmana : (zpracováno autorem 

podle [13]) 

 

 Počet a velikost konkurentů v okolí  

 Poptávka po produktu stoupá pomalu.  

 Konkurence pouţívá sniţování cen nebo jiné zbraně k nalákání klientů a zvýšení 

mnoţství jednotek 

 Odchod z oboru přijde dráţ neţ zůstat a soutěţit 

 Výrobky jsou tak podobné, ţe zákazníkovi přijde levněji, kdyţ přejde k jiné značce  

 Rivalita se stává nepředvídatelná a nepostiţitelná 

 Silné společnosti získávají slabé firmy v oboru a podnikají takové kroky, aby firmu 

přeměnili na hlavního soutěţícího. 

  

 

2.3.3 Hrozba substitutů 

 

Stane-li se substitut díky své ceně, výkonu nebo obojímu přitaţlivější, pak budou někteří 

kupující v pokušení odvrátit svou přízeň od původního výrobku. Podniky, v oborech které 

jsou substituty ohroţeny, budou věnovat této hrozbě zvýšenou pozornost. Přitom hrozba ze 

strany substitutů můţe mít i široký záběr v případě, ţe podniky v jednom odvětví se dostávají 

často do konkurenčního vztahu s podnikem v jiném odvětví, protoţe jejich výrobky jsou 

dobrými substituty. Konkurenční síla vyplývající z hrozby substitutů je determinována 

relativní výší cen substitutů (limitní ceny), diferenciací substitutů (kvalita, výkon, cena) a 

náklady zákazníků na změnu při přechodu k substitutům. Konkurenční síla vyplývající z 

hrozby substitutů je tím významnější, čím niţší je jejich cena, čím niţší jsou náklady 

přechodu zákazníků a vyšší kvalita.  
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Největší hrozbu existence substitučních výrobků představují pro dodavatele, kdyţ: 

 Kdyţ se poměr kvality a ceny zvyšuje 

 Kupující flexibilně reagují na nabídku 

 Kupující nemusí investovat z důvodů přechodu na substituční výrobek. [11] 

 

2.3.4 Hrozba vstupu potencionálních konkurentů 

 

Nebezpečí vstupu nových konkurentů do určitého odvětví závisí zejména na vstupních 

bariérách a očekávané reakci ostatních konkurentů. Pokud v odvětví s nízkými vstupními 

bariérami dojde k zajímavému růstu zisku, představují potencionální noví konkurenti závaţné 

ohroţení a to zejména pokud poptávka po daných produktech zůstává konstantní. 

Existuje šest hlavních zdrojů překáţek vstupu: 

 Legislativa-vládní politika 

Překáţky ze strany vlády mohou mít formu např. licencí nebo omezení přístupu 

k surovinám. Některá odvětví bývají přímo pod státní kontrolou nebo mají formu 

administrativního monopolu. Existuje řada zemí, kde vstup zahraničních investorů na 

domácí trh musí být schválen vládou. Mezi regulované odvětví v ČR patří ţeleznice, 

prodej alkoholu, automobilová doprava, lodní přeprava apod. 

 Úspory v rozsahu     

Jde o sníţení ceny produktu nebo operace vedoucí ke zhotovení produktu v závislosti  

na zvyšování celkového objemu produkce za dané období. Noví konkurenti jsou potom 

konfrontování s nákladovým znevýhodněním.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Kapitálová náročnost 

Potencionální konkurenti musí investovat nemalé finanční prostředky jako jednu z 

podmínek konkurenceschopnosti např. do reklamy, výzkumu a vývoje. 

 Diferenciace produktu 

   Značka můţe být mezi zákazníky natolik zavedena, ţe věrnost stávajících zákazníků můţe 

být další z moţných bariér. 
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 Přechodové náklady 

  Jde o náklady, které vznikají kupujícímu v případě, ţe přechází od jednoho dodavatele 

k dodavateli jinému. 

 Přístup k distribučním kanálům  

  Velkou překáţkou vstupu nových firem se můţe také stát zajištění distribuce vlastní 

produkce, jelikoţ distribuční kanály jsou jiţ zásobovány zavedenými firmami. To je 

důvodem, proč konkurenti vstupují na trh prostřednictvím aktivace jiţ existujícího podniku. 

[17]                                      

2.3.5 Síla dodavatelů 

 

Síla a vliv dodavatelů jako zdrojů nezbytných pro obor můţe mít význačný vliv na ziskovost 

jednotlivých podniků v odvětví. Silní dodavatelé surovin, materiálů, energií, technologie i 

kvalifikované práce, mohou sniţovat zisky svých odběratelů zvyšováním cen vstupů nebo 

sniţováním jejich kvality. Vliv dodavatelů je tím vyšší, čím větší je jejich vyjednávací síla. 

Vyjednávací síla dodavatelů je vysoká za těchto předpokladů: 

 vstup je pro odvětví klíčový 

 na trhu dodavatelů neexistuje silná konkurence (malý počet dodavatelů) 

 jedinečnost, vzácnost, specifická diferenciace vstupů (produkty dodavatele jsou 

jedinečné) 

 kupující není pro dodavatele důleţitým zákazníkem 

 odběratelé nevykazují snahy vypovídající o moţné zpětné vertikální integraci  

 

 

2.3.6 Síla kupujících 

 

Tak jako silní dodavatelé mohou výrazně ovlivnit konkurenční podmínky v odvětví i silní 

zákazníci, mohou na výrobce v odvětví vyvinout značné konkurenční tlaky. Výrobci vedení 

snahou získat zakázku se budou vůči sobě chovat tvrdě. Kupující mohou navíc vyuţít svoji 

sílu k tomu, aby si vymohli další výhody. Jedná se zejména o výhodnější garanční, 

úvěrové či platební podmínky, zlepšení kvality a jiné výhody. 
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Porter tvrdí, ţe vyjednávací síla kupujících se stává významnou konkurenční silou v 

následujících situacích: 

 je-li málo zákazníků a nakupují-li velká mnoţství. V tomto případě, mají často 

dostatek síly, aby si vyjednali mnoţstevní slevy, doprovodné sluţby, delší doby 

splatnosti faktur a případně i další výhody při stejných cenách. 

 skládá-li se obor z velkého mnoţství podniků, i kdyţ s malou vyjednávací silou. 

 je-li jednotlivý nakupovaný předmět vysoce standardizován, pak kupující mohou 

snadno nalézt jiného dodavatele a přejít k němu bez dodatečných nákladů pro svou 

výrobu. 

 nákupy významného zákazníka představují značný podíl na celkové produkci 

odvětví. 

 je-li hrozba zpětné integrace kupujících větší neţ integrace dodávajících. 

 nakupovaný produkt nepředstavuje důleţitý vstup, nebo nezbytný výrobek. 

 pro kupující je ekonomicky výhodnější nakupovat vstupy od několika dodavatelů 

neţ-od jednoho. (zpracováno dle[10]) 

 

 

 

 

2.4.  Scénáře budoucího vývoje 

 

 

Dalším krokem při formulaci strategie podniku je plánování moţných scénářů vývoje. Scénář 

vývoje je určitý vnitřně logický konzistentní pohled na to, jak by se mohla vyvinout situace 

v budoucnosti. [4] Jedná se o popis moţných budoucích alternativ vývoje, které budou mít 

podstatný vliv na podnik. K plánování scénářů se vyuţívá trendů, které vykazuje okolí 

podniku a zároveň z vývoje vnitřního okolí podniku. Cílem je připravit se na moţné dopady 

strategických rozhodnutí a moţné hrozby z vnějšího prostředí. Je ţádoucí, aby podnik 

vypracoval optimistický, pesimistický a realistický scénář vývoje. Vypracování jednotlivých 

variant je prostředkem k dosaţení náskoku před konkurencí. Pokud mají firmy vypracované 

scénáře pro odlišný vývoj trhu, jsou tedy připravené na okamţitou reakci, čímţ mohou získat 

konkurenční výhodu. Plánování scénářů je tedy nedílnou součástí strategické analýzy a 

formulace strategie. 
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Tvorba scénářů budoucího vývoje sebou nese určité zásady, kterých by se měl stratég drţet: 

 

 Otevřený přístup – data musí být zpracována objektivně, bez ohledu na osobní názor a 

pocity zpracovatelů 

 

 Systémové myšlení a empatie – je třeba integrovat podněty ze všech oblastí a zkoumat 

vývoj z různých úhlů pohledu. 

 

 Hnací síla- stratég musí vědět, které síly nejvíce ovlivňují dané situace a na jejich 

základě formulovat moţný strategický vývoj 

 

 Předurčené věci a kritické nejistoty – faktory jejichţ vývoj nemůţe podnik ovlivnit 

(např. baby boom) tj. předurčené věci a vyplývají z nich kritické nejistoty, které 

podnik svým chováním ovlivnit můţe. 

 

 Alternativy- cílem formulace scénářů budoucího vývoje je nalezení různých variant 

chování podniku.  

 

 Diskontinuita- tvůrci strategií by se při tvorbě měli zabývat i moţnými zdroji 

nenadálých narušení vývoje. 
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3. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala společnost KALMAN PALIVA spol. s r. o. (dále 

jen Kalman), která sídlí v Ostravě. Hlavní činnosti společnosti KALMAN je prodej paliv.  

 

Představení společnosti 

 

Firma Kalman s.r.o. začala svou působnost v roce 1995.  Původní majitel p. Kalman svou 

podnikatelskou činnost rozvíjela v různých oblastech a jen malé procento tvořil prodej paliv. 

V roce 1999 vstupují do společnosti noví společníci, firma mění název na Kalman Paliva 

s.r.o. a hlavní činnosti se stává velkoobchodní prodej paliv s celorepublikovou působností. 

V tomto období se firma Kalman zabývala prodejem tuhých paliv pouze z  produkce OKD, 

a.s.. Zákazníky jsou převáţně firmy, které se zabývají drobným prodejem paliv. Jiţ v této 

době však má celorepublikovou působnost a v počtu 3 zaměstnanců dosahuje obratu cca 

60.000.000,- Kč. [10] 

 

Postupným vývojem se společnost rozrůstá, hledá nová odbytiště u různých průmyslových 

závodů, zúčastňuje se výběrových řízení na dodávku paliv do velkých firem a rozšiřuje svou 

působnost i na Slovensko a do Polské republiky.   

 

Současnost firmy 

 

Společnost zastupují dva jednatelé, kteří řídí, jak obchodní úsek, tak jsou přímými 

nadřízenými vedoucím skladů. Obchodní úsek je rozdělen na maloobchodní a 

velkoobchodní činnost a úzce spolupracuje s vedoucími na jednotlivých skladech. Účetní 

záleţitosti zajišťuje externí společnost.      

 

Firma se v současnosti zabývá jak velkoobchodním, tak maloobchodním prodejem paliv. 

Maloobchodní prodej je zajišťován jednak prostřednictvím vlastních skladů, které se 

nacházejí v Petřvaldě a Jablunkově, anebo pomocí konsignačních skladů, které jsou v Bílovci 

a v Kravařích. 
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Firma Kalman je přímým prodejcem koksu a černého uhlí z produkce OKD a.s.. Mimo to 

však nabízí palivo od společností ze Slovenska a Polska.   

 

Firma K svým zákazníky tento sortiment: 

 

Koks   

Technologický koks 

Koksový prach 0-10 mm 

Koks hrášek 10-25 mm 

Vysokopecní koks 

Slévárenský koks SLK3 

Slévárenský koks SLK2 

Slévárenský koks SLK1 

Otopový koks 

Koks OŘ 2 

Koks OŘ 1 

Koks otopová směs 

 

Černé uhlí 

Tříděné uhlí 

Černé uhlí OŘ2 

Černé uhlí OŘ 1 

Černé uhlí kostka 

Hrášky 

Energetické uhlí 

 

Hnědé uhlí 

Hnědé uhlí kostka 

Hnědé uhlí OŘ 1 

Hnědé uhlí OŘ 2 
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 V loňském roce se podařilo firmě Kalman prodat přes 21 tis. tun tuhých paliv a obrat firmy 

se vyšplhal přes 72 mil. Kč. Z toho nejvýznamnější část prodejů tvořil prodej koksu.  

(viz graf 1) 

 

prodeje paliv v r.2009

koks

uhlí 

ostatní

 

Graf 1. Prodej paliv společnosti Kalman za r. 2009  

 

Firmě se daří rozšiřovat svou působnost a tím i zvyšovat objem prodejů. Nárůst u celkových 

prodejů byl cca o 25% vyšší neţ v předešlém roce. Přehled prodejů za r. 2008 a r. 2009 je 

uveden v tabulce 1, coţ je velice pozitivní. Pro srovnání uvádím prodeje celkové produkce 

paliv z OKD a.s., kde je trend opačný a prodejnost paliv v tuzemsku zaznamenává pokles, jak 

je znázorněno v grafu 2     

 

 

prodej tuny 2009 

podíl v % 

2009 tuny 2008 podíl v % 2008 

koks 14139,12 66% 10840,37 66% 

uhlí  6424,9 30% 5167,53 32% 

ostatní 834,55 4% 364 2% 

celkem 21398,57 100% 16371,9 100% 

Tab. 1 Přehled prodejů firmy r. 2008 a r. 2009 (vlastní zpracování ze zdrojů firmy) 
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Graf 2. expedice OKD, a.s. do tuzemska v r. 2008 a r. 2009 (vlastní zpracování ze zdrojů 

OKD a.s.)   

 

 

 

 

 

4 ANALÝZA KONKURENCE 

 

Firma Kalman Paliva s.r.o. má řadu konkurentů v oblastech, ve kterých podniká. Jelikoţ 

hlavní oblast podnikání firmy je prodej paliv a prioritní je prodej koksu, zaměřila jsem se 

proto na analýzu konkurentů v této oblasti. 

 

 

4.1 Analýza konkurenčních skupin 

 

Jak jsem se zmínila výše, svou analýzu konkurenčního prostředí jsem zaměřila na konkurenty 

zabývající se prodejem paliv. Jelikoţ konkurentů v této oblasti je hodně, a liší se jednak svou 

velikostí, také oblastí působnosti. Pracovala jsem po poradě s jednatelem firmy s databází 16 

konkurentů, s kterými se firma Kalman nejčastěji střetává v konkurenčním boji. Jsou to firmy, 

které se zabývají prioritně prodejem koksu ve všech tříděních a také uhlím, dalším kriteriem 

výběru byla celorepubliková působnost. Tyto konkurenty jsem porovnávala v oblastech 

sortimentu a obratu. 
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Zde je seznam hlavních konkurenčních firem: 

 

KARBONIA KLADNO a.s. 

HELIOR CZ a.s. 

POLSKÉ UHLÍ a.s. 

MEIXNER HANUŠ a.s. 

KRASPO 

COALEX 

JUTO STEEL, spol. s.r.o. 

UHLOBESKYD 

STARBET 

EEXIM 

G2 TRANS 

RIDERA BOHEMIA a.s. 

UHLOTERM 

BOHEMIACOAL s.r.o. 

EXPOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

Mapa konkurence 

 

Pro vyhodnocení mapy konkurence jsem pouţila data jednotlivých společností týkající se šíři 

sortimentu podnikání a výši obratu za rok 2008. Získané potřebné údaje jsem uvedla v tabulce 

3.  

 

 

společnost

koks černé uhlí hnědé uhlí antracit
stavební 

materiál

hutní 

materiál

Kalman ano ano ano ano ne ne 4 89

Karbonia ano ano ano ne ne ne 3 490

Helior a.s. ano ano ano ne ne ne 3 356

Polské uhlí a.s. ne ano ano ne ne ne 2 2426

Meixner Hanuš ano ano ano ano ne ne 4 920

KRASPO ano ano ano ano ne ne 4 41

COALEX ano ano ano ne ne ne 3 39

Juto ano ano ano ne ne ano 4 290

UHLOBESKYD ano ano ano ano ano ne 5 45

Stagbet ano ano ano ano ne ne 4 158

Eexim ano ano ano ano ano ne 4 703

G2 Trans ano ano ano ano ne ne 4 85

Ridera ano ano ano ano ano ano 4 690

Uhloterm ano ano ano ne ano ne 5 95

Bohemiacoal ano ano ano ano ano ne 4 240

Expol ano ano ano ne ne ano 4 680

šíře 

sortimentu

obrat 

2008

Sortiment

 

Tab. 3 Srovnávací údaje pro mapu konkurence (vlastní zpracování dle jednotlivých web. 

stránek společností viz níţe a dle [28]). 
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Na základě uvedených údajů jsem vytvořila mapu konkurence, která je zobrazena na grafu 3.  

 

Graf 3 Mapa konkurence  

 

Z mapy konkurence je zřetelné, ţe mezi největší konkurenty firmy Kalman Paliva patří, 

společnosti Juto a Bohemiacoal . Je zde třeba také zařadit společnost Eexim, Ridera Bohemia 

a  Expol , které mají sice obrat daleko větší neţ společnost Kalman paliva, ale značnou část 

uvedeného obratu dosahují v jiných komoditách neţ je prodej paliv. Také společnost Stagbet 

by se dal zařadit mezi silné konkurent, jelikoţ však obrat této společnosti dělají především 

dodávky hutního materiálu, nepatří mezi hlavní konkurenty firmy Kalman. Společnost 

KASPO , G2 Trans a Uhloterm  mají jako hlavní komoditu prodej hnědého uhlí, kde mají 

uzavřené smlouvy přímo s hnědouhelnými doly, ale koks a černé uhlí nakupují přes jiné 

obchodníky.   
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4.2 Charakteristika konkurenčních společností 

 

 

JUTO STEEL, spol. s r.o. (dále jen Juto) 

 

 

JUTO s.r.o. se sídlem v Ostravě Mariánských Horách byla zaloţena roku 1992, od tohoto 

roku se zabývá nákupem, skladováním a prodejem tuhých paliv od roku 2003 rozšířila svou 

činnost v oblasti nákupu, skladování, úprav a prodeje hutního materiálu (profily, štětovice). 

Firma pro zajištění dostatečného mnoţství paliv i hutního materiálu pro firmy i pro drobné 

zákazníky má k dispozici skladový areál v Polance nad Odrou a sklad pronajatý v Ostravě -

Svinově. Oba sklady disponují ţelezniční vlečkou napojenou na síť Českých drah.  

Společnost JUTO, spol. s r.o. v roce 2004 získala certifikát systému managementu jakosti dle 

ČSN EN 9001-2001 pro obchod s tuhými palivy a hutním materiálem. [23] 

 

 

RIDERA BOHEMIA a.s. (dále jen Ridera ) 

 

 

Společnost sídlí také v Ostravě Mariánských Horách. Na trhu s pevnými palivy je od r. 1993, 

tehdy ještě pod názvem TCHAS s.r.o.. Ridera Bohemia a.s. se zbývá prodejem pevných paliv 

pro energetické a průmyslové pozice i pro komunální sféru, svým zákazníkům nabízí také 

hutním materiál a pohonné hmoty.   

Dodávky po celé republice zabezpečuje za svých skladů, které má v Ostravě, Dobré u Frýdku 

Místku, v Opavě, také v Jablunkově a Ropici. Pro své zákazníky zřídila pobočku v Praze. 

Dlouhou dobu spolupracují s nejvýznamnějšími producenty černého uhlí v Polsku. V roce 

2009 začali spolupracovat s producenty černého uhlí v Rusku z oblasti ruského Kuzbasu. 

 

Současně společnost Ridera  nabízí dodávky hnědého uhlí z produkce Severočeských dolů, 

a.s., Czech Coal, a.s., a Sokolovské uhelné, a.s. [24] 
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EXPOL TRADE s.r.o. (dále je Expol) 

 

 

Společnost EXPOL, s.r.o., která má sídlo ve Frýdku Místku byla zaloţená v srpnu 1991. 

Původní záměr byl obchod s černým uhlím, který se podařilo značně rozvinout a přidali se i 

další prodejní artikly.  

Ze skupiny kolem EXPOL se vyprofilovaly dvě silné společnosti, EXPOL TRADE, s.r.o. a 

EXPOL HK, s.r.o. v Hradci Králové. Obě společnosti jsou kapitálově propojeny  

Firma nabízí koks a černého uhlí z produkce Polské produkce. Hnědého uhlí pak v celém 

sortimentu zejména v Severočeských dolech, v Mostecké a Sokolovské uhelné společnosti. 

Topné oleje nakupuje firma od slovenského Slovnaftu. 

Odbyt paliv, topných olejů, chemických produktů, ţeleza a jiného zboţí, je orientován 

převáţně na český trh., ale v poslední době firma rozšířila svou působnost na trhy v 

Maďarsku, v Rakousku a v Německu.  

Společnost je majitelem sedmi Uhelných skladů na Bruntálsku a to v Krnově, v Bruntále, v 

Jindřichově, ve Zlatých  Horách, v Moravském Berouně, ve Velké Štáhli a v Horním 

Benešově. [25] 

 

 

 

BOHEMIACOAL s.r.o. (dále je Bohemiacoal) 

 

 

Společnost Bohemiacoal s.r.o. se sídlem v Ostravě- Mariánských Horách byla zaloţena roku 

1993. Hlavní podnikatelskou činností byl velkoobchod s pevnými palivy z produkce OKD. 

Firma však postupně začala své aktivity orientovat i jinými směry, jako např.  

-dodávky hydraulických pojiv, vyuţívaných při likvidaci důlních děl  

-dodávky součásti pro rozpojovací orgány důlních dobývacích a razících kombajnů  

Bohemiacoola začala také budovat síť vlastních uhelných skladů a nyní má pro své zákazníky 

k dispozici sklady v Českém Těšíně a Třinci. Mimo to spolupracuje také se smluvními sklady 

v Orlové, Velkých Albrechticích a Palkovicích. 

Firma rozšířila svou nabídku o hnědé uhlí dováţené z Polska. [ 27] 
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EEXIM spol. s.r.o. (dále jen Eexim) 

 

 

Sídlo firmy je v Ostravě- Moravské Ostravě 

Společnost  Eexim vznikla v roce 1993. Tak jako ostatní má i společnost Eexim dlouholeté 

zkušenosti v oblasti prodeje paliv. Ve svém portfoliu má pro zákazníky v nabídce koks, uhlí 

jak hnědé tak i černé a brikety. Mimo jiné firma nabízí sypké hmoty (štěrky, písky apod.).  

Firma postupem času nakoupila 12 tahačů, čím je schopna přizpůsobit se poţadavkům 

zákazníka a svou podnikatelskou činnost rozšířila o nabídku autodopravy. [26 ] 

 

 

 

4.3 Porovnání konkurentů 

V této části jsem se rozhodla porovnat konkurenty z několika hledisek.  

 

Dle obratu 

 

V grafu 4 vidíme výši obratu jednotlivých firem. Značně převyšují obraty firem Eexim, 

Ridera a Expol , které se pohybují okolo 700 mil. Kč. Jedná se však o trţby za jiné komodity 

neţ jsou pevná paliva. Nejmenší obrat pak měla firma Kalman, kde se však jedná o trţby 

z 98% za prodej paliv, jelikoţ podíl ostatních komodit na obratu jsou jen 2%. Velikost obratu 

napovídá jen vzdáleně o úspěšnosti firem. Důleţité je znát hospodářský výsledek.    

Obrat za rok 2008 v mil. Kč
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Graf 4. Obrat společností za r. 2008 v mil. Kč [28] 
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Dle hospodářského výsledku 

 

Hospodářský výsledek nám daleko víc napoví o postavení firmy na trhu. Úspěšnost firmy 

závisí na trţbách, na velikosti nákladů a strategii, kterou firma zaujme. Jak je vidět z grafu 5, 

ţe i kdyţ měla firma poměrně velký obrat, její hospodářský výsledek můţe být malý. Závisí 

na tom řada činitelů, které nejsou předmětem mé práce. Chtěla jsem jen nastínit, jaký je 

výsledek konkurenčních firem. Jak můţeme vidět firma Eexim, která měla vysoký obrat má 

záporný hospodářský výsledek, coţ ovšem můţe být způsobeno nákupem nových tahačů.  
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Graf 5. Hospodářský výsledek společností za r. 2008 v mil. Kč [28] 

 

Mezi další ukazatele ve který by se daly společnosti posuzovat, patří např. počty skladů, 

sortiment nabízených druhů paliv, počet zemí ve kterých firmy podnikají. 

 

 

 

5 ANALÝZA KONKURENČNÍHO OKOLÍ A JEHO VÝVOJE 

 

 

5.1 Porterův model 5 konkurenčních sil pro firmu Kalman  

 

Při tvorbě strategie je nutné identifikovat moţné působení konkurenčních sil v odvětví nebo 

v bezprostředním okolí podniku.  Znalost pěti konkurenčních sil je pro firmu Kalman velmi 

důleţitá, jelikoţ ovlivňuji výnosnost a atraktivnost odvětví. Mají také vliv na ceny, náklady a 

potřebné investice podniku. 
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Na základě Porterova modelu konkurenčních sil podniku provedu nyní analýzu mikrookolí. 

Identifikuji rizika ze strany součastných konkurentů v odvětví, nově vstupujících firem do 

odvětví, ale také ze strany substitutu, kupujících a dodavatelů.  

 

Konkurenční rivalita 

 

Mezi firmami působí značné konkurenční síly. Jedná se o trh, který je relativně velmi dobře 

pokryt, spíše nasycen. Mezi největší rivaly firmy Kalman patří, jak jsem jiţ zmiňovala dříve, 

společnosti JUTO, EXPOL, BOHEMIACOAL, RIDERA, EEXIM. Firma Kalman je tak 

omezena při zvyšování cen a tudíţ i při dosahování vyššího zisku. Pokud některá s firem sníţí 

cenu, či získá konkurenční výhodu, ostatní musí reagovat, aby si udrţeli své zákazníky. Mezi 

největší rivaly v této oblasti patří firma Eexim, které díky vlastní automobilové dopravě je 

schopna sniţovat ceny paliv v porovnání s konkurencí a tím nutí ostatní reagovat, aby si 

udrţeli své zákazníky. 

 

V boji s konkurencí se firmy snaţí zvětšit portfolio nabízených sluţeb. Zřizují sklady, coţ jim 

umoţňuje nabídnout odběr i maloodběratelům a domácnostem. Také se mohou předzásobit 

v období výhodných cen u dodavatele a tím popř. zvýšit zisk. V  případě nedostatku 

poţadovaného paliva je moţné zákazníky zásobovat z naskladňovaného zboţí. 

Mezi výhody pro firmu Kalman oproti nejbliţší konkurenci můţeme zařadit rozšíření exportu 

paliv do Polska a na Slovensko.  

 

Někteří představitelé z řad konkurence vystupují součastně jako zákazníci. Jedná se, např. o 

firmu Juto a Eexim, které jiţ vyčerpaly kvóty na odběr paliv ze svých smluv a potřebovaly 

palivo pro své zákazníky.  

Vzhledem k tomu, ţe konkurence v tomto oboru je značná a firma musí věnovat značné úsilí, 

aby se udrţela na trhu, proto tento faktor hodnotím jako silný.   

 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů  

 

Vzhledem k tomu, ţe dnes je trh s paliv značně přesycen a poptávka po pevných palivech má 

spíše klesající tendenci. Nepředpokládá se, ţe by tento činitel měl tvořit hrozbu pro firmy 

působící na tomto trhu v součastné době. Součastný trh je řadu let stabilizovaný. Nové 
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společnosti nepřibývají. Trendem posledních let je častěji vstup zahraničního subjektu do 

české společnosti. Příkladem můţe být dnešní společnost Ridera Bohemia a.s., původně 

podnikající pod názvem TCHAS Trade s.r.o.. Další vstupní bariérou pro potencionální 

konkurenty jsou pevné vazby s dodavateli a také s odběrateli. Výhodnější smlouvy ze strany 

dodavatelů jsou uzavírány na základě dlouholetých zkušeností a potvrzení serióznosti firmy. 

Tyto smlouvy dodavatelé s novými subjekty neuzavírají, tudíţ by byli noví konkurenti ve 

značné nevýhodě jak po stránce finanční, tak z pozice vyjednávání s dodavateli. Vzhledem ke 

kapitálové náročnosti a důleţitosti stávajících smluvních vztahů se stakeholdery je jednou 

s dalších odrazujících bariér pro moţné nové subjekty obava z reakce stávajících subjektů. 

Pokud je firma na trhu déle má většinou také navázané několikaleté vztahy se svými klienty a 

má prostředky k tomu, aby si tyto klienty udrţela. V těchto případech je téměř nemoţný vstup 

nových firem do tohoto odvětví. 

 

O něco jiná je situace v maloobchodním prodeji, kde vstupují drobní ţivnostníci. Kteří různě 

nakupují tuhá paliva, mnohdy i nelegálně od obchodníků a toto zboţí se pak snaţí rychle 

rozprodat domácnostem, většinou pod cenou trhu. Konečnému spotřebiteli pak, ale mnohdy 

nedávají záruku kvality dodaného paliva. 

 

Pokud se však zaměříme na legální obchodníky. Tak i zde je pro vstup nových firem prostor 

značně omezen. Jelikoţ pro maloobchodního prodejce je také důleţitý poměrně vysoký 

vstupní kapitál na nákup nebo pronájem skladovacích prostor, coţ můţe být jedna 

z významných bariér. Dále pak dodavatelské smlouvy s velkoobchodními partnery jsou 

vázány letitou spolupráci, v opačném případě poţadují velkoobchodníci záruky, v podobě 

zálohových faktur nebo okamţité hotovostní platby při dodání zboţí. Další bariérou je fakt, ţe 

se jedná o mezičlánek a tudíţ i navýšení ceny pro konečného spotřebitele. 

Proto hodnotím hrozbu vstupu nového konkurenta na trh jako relativně nízkou.                

 

Hrozba substitutů 

 

Hrozba substitučních výrobků patří k největším hrozbám, jak pro firmu Kalman paliva, tak 

pro všechny firmy působící na trhu s palivy. Za substituty koksu a uhlí lze jednak označit 

dřevo popř. energetickou topnou směs, které se dají pouţít na vytápění. Tuto levnější 

alternativu však vyuţívají jen domácnosti ve snaze ušetřit. Výhodou je, ţe není třeba investice 

při přechodu na tento způsob vytápění.   
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Daleko větší hrozbou jsou alternativní zdroje energie, mezi které řadíme tepelná čerpadla, 

solární energie, plyn a další. Dnes je vyuţívá řada firem, kde se dřív dodávalo značné 

mnoţství koksu nebo uhlí. I kdyţ vstupní investice na změnu vytápění jsou většinou 

nákladnější, návratnost je však v relativně krátkém horizontu. Navíc jsou tyto aktivity 

podporovány vládními dotacemi (zelená úsporám), čímţ se návratnost ještě sniţuje. Pro 

příklad jsem uvedla náklady na vytápění rodinného domu (viz graf 6).  

  

 

Graf 6. Roční náklady na vytápění rodinného domu [20 ]. 

 

I přes tyto hrozby jsou však podniky, kde záměna za jakýkoli substitut není moţná. Mezi 

taková zákazníky firmy Kalman patří Třinecké ţelezárny a.s..    

 

 

Síla zákazníku 

 

Vyjednávací síla zákazníku je závislá od hrozby substitutů. Počet zákazníku se postupně 

sniţuje, proto se výše zmiňované firmy snaţí nalézt nová odbytiště a to jak na trhu 

maloodběratelů popř. domácností, tak expanzi do zahraničí. Firmě Kalman se podařilo nalézt 

zajímavé odběratele na Slovensku a také v Polsku. Celkově trh, na kterém se firma pohybuje, 

se skládá z velkého mnoţství konkurentů, coţ umoţňuje zákazníkům stlačovat ceny a tím 

sniţovat zisk firmě.  
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 Firma Kalman si však u zákazníků vybudovala dobré jméno, co se kvalit a včasnosti dodávek 

týká. V dnešní době jiţ mnoho odběratelských firem jiţ upřednostňuje raději kvalitu a 

přesnost dodávek před nízkou cenou. I z toho důvodů bych sílu zákazníků zařadila mezi slabé 

faktory.    

 

 

 

Síla dodavatelů 

 

 

Vztahy s dodavateli a jejich postoj vůči firmě je jednou z vymezujících sil při tvorbě strategie 

podniku. Jejich poţadavky mohou mít zásadní vliv na budoucí vývoj firmy, proto je nutné je 

předem analyzovat a identifikovat moţná úskalí. Velice důleţitou úlohu hrají vyjednávací 

schopnosti managementu firmy s dodavateli a to o ceně, mnoţství dodaného paliva a 

smluvních dodacích podmínkách.  Dobré dodavatelské vztahy a podmínky smluv mají pro 

firmu zásadní význam a proto se firma snaţí tyto vztahy udrţovat a plnit své závazky u 

dodavatelů v poţadovaných termínech. K hlavním dodavatelům firmy Kalman patří 

společnost OKD a.s., díky dlouholeté spolupráci má dnes firma Kalman u této společnosti 

výhodnější smlouvy. I přesto firma navázala vztahy s dodavateli na Slovensku a v Polské 

republice, coţ umoţňuje alternativu při výpadku určitého artiklu, nebo náhlého zvyšování cen 

u jednoho s dodavatelů. Vţdy však platí, ţe lépe vyjednané podmínky u dodavatelů umoţňují 

lepší nabídku pro zákazníky a popř. vyšší zisk. Z těchto důvodů lze hodnotit vyjednávací sílu 

dodavatelů jako vysokou.   

 

 

 

Souhrn a implikace modelu pěti sil pro firmu Kalman paliva s.r.o. 

 

Nyní shrňme jednotlivé síly v Porterově modelu pěti sil. Na základě tohoto sumáře můţeme 

poté vyhodnotit důleţité strategické implikace pro strategický plán společnosti Kalman. U 

Porterova modelu platí, ţe čím je síla menší, tím je to lépe pro podnikající subjekt. (viz tab. 3) 
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Síla Intenzita 

Konkurenční rivalita Vysoká 

Hrozba vstupu nových konkurentů  Nízká 

Hrozba substitutů Vysoká 

Síla zákazníků Nízká 

Síla dodavatelů Vysoká 

Tab 3. Vyhodnocení Porterova modelu pěti sil pro společnost Kalman paliva s.r.o. 

 

 

Z tabulky je patrné, ţe silné jsou tři síly. Je proto nutné, aby se společnost při formulaci 

strategického plánu na ty oblasti, kde tyto tři síly působí, zaměřila nejvíce a dokázala se 

odlišit od konkurence a poskytla svým zákazníkům vyšší hodnoty.  

Jako nejsilnější vidím hrozbu substitutu, jednak pro to, ţe jde o změny, které jsou 

podporovány vádou a taky mohou přinést i přes vysoké počáteční investice, značné úspory do 

budoucna. Velmi silná je v tomto oboru také konkurence, jde o firmy, které jsou stejně jako 

firma Kalman, na trhu jiţ delší dobu a tudíţ mají vybudované jisté postavení na trhu a 

navázané vztahy jak u dodavatelů, tak u zákazníků. Důleţitost dobrých dodavatelských vztahu 

řadí tuto sílu mezi silné, jelikoţ je firma na dodávkách závislá a odvíjí se od nich celá 

obchodní politika.    

Jelikoţ intenzita působení sil je značně vysoká, jde o neatraktivní obor, co se týká podnikání. 

Firma bude muset vyvinout značné úsilí k dosaţení poţadovaných zisků. Je potřeba 

navrhnout a přijmout taková řešení, která přinesou optimální situaci vedoucí ke zmírnění 

těchto sil, popřípadě jejich vyuţití ve vlastní prospěch. Toho lze dosáhnou na základě 

vytvoření kvalitní obchodní strategie firmy, která vznikne pomocí vytvoření scénářů 

budoucího vývoje. 
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5.2 Scénáře budoucího vývoje 

 

Jelikoţ se v součastné době okolí podniku velice mění a často dochází k událostem, které jsou 

při formulaci strategie jen obtíţně předvídatelné, a není moţné, aby se firma fixovala jen na 

jedinou prognózu budoucího vývoje okolí. Je v rámci tvorby vhodné strategie a strategického 

opatření ţádoucí, aby měla firma připravené odlišné varianty budoucího vývoje, ze kterých 

můţe posléze vycházet. Koncepce scénářů můţe tak firmu účinně chránit před 

neočekávanými změnami v podnikatelském prostředí.  

 

K vytvoření scénářů budoucího vývoje firmy Kalman jsem pouţila metodiku vytvořenou  

Giersewská, Chmielevski, Kozlowski a Skarżyński [15 ].  

1. Jsem na základě Porterova modelu pěti sil a pomocí managerů firmy Kalman faktorů 

určila faktory, které mohou mít zásadní dopad na fungování podniku. Tyto údaje jsem 

zanesla do tabulky   

 

2. Ohodnotila jsem tři základní trendy vývoje vybraných faktorů (růst, stabilizace a 

pokles). Toto jsem provedla na základě subjektivního hodnocení managerů firmy 

Kalman. Výsledky hodnocení jsou uvedeny tabulce 4:  

- velikost vlivu na podnik – vyuţívá bodovou stupnici v rozmezí od -5 do +5 bodů, 

přičemţ -5 představuje vysoce negativní vliv a +5 vysoce pozitivní vliv 

- pravděpodobnost výskytu v rozmezí od 0 do 1, kde 1 znamená, ţe se faktor objeví se 

100% jistotou.  

 

3. Vytvořila jsem čtyři scénáře budoucího vývoje okolí podniku, které jsem uvedla 

v tabulce 5 a graficky znázornila v grafu 7: 

- optimistický- vzniká výběrem trendu s největším pozitivním vlivem na firmu 

- pesimistický – tvoří ho trendy s největším negativním vlivem na podnik 

- realistický – je tvořen trendy, které se vyznačují největší pravděpodobností výskytu 

- překvapivý- skládá se z trendů, které se vyznačují nejmenší pravděpodobností výskytu 

 

4. Vypočetla jsem průměrný vliv jednotlivých oblastí okolí a to jako aritmetický průměr 

velikostí vlivů faktorů z dané oblasti. 

 



35 

 

5. Graficky jsem znázornila získané výsledky – grafické znázornění rozpětí mezi 

jednotlivými scénáři ukazuje na proměnlivost nebo stabilitu dané oblasti v závislosti 

na vývoji okolí. Čím větší je uvedené rozpětí, tím větší je proměnlivost dané oblasti a 

tím větší pozornost je nutné při tvorbě strategie této oblasti věnovat. Naopak úzké 

rozpětí znamená, ţe při jakékoli změně okolí bude mít daná oblast relativně stejný 

dopad na firmu [15 ] a [ 14]. 
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růst -5 0.2

stabilita -1 0.7

pokles +5 0.1

růst +2 0.5

stabilita -1 0.3

pokles +3 0.2

růst +4 0.2

stabilita -2 0.3

pokles - 5 0.5

růst -3 0.3

stabilita -1 0.5

pokles +2 0.2

růst -5 0.4

stabilita -2 0.5

pokles +5 0.1

růst +4 0.2

stabilita -2 0.5

pokles -4 0.3

růst -5 0.5

stabilita -2 0.3

pokles +4 0.2

růst +5 0.1

stabilita +3 0.5

pokles -4 0.4

růst +3 0.2

stabilita +2 0.3

pokles -3 0.5

růst +2 0.3

stabilita +4 0.5

pokles -3 0.2

růst -4 0.5

stabilita -2 0.3

pokles +3 0.2

růst +3 0.3

stabilita -1 0.6

pokles -5 0.1

růst -3 0.3

stabilita +4 0.6

pokles +3 0.1

růst -4 0.3

stabilita -1 0.5

pokles +3 0.2

růst +4 0.5

stabilita +2 0.3

pokles -4 0.2

růst +3 0.5

stabilita +2 0.3

pokles -3 0.2

růst +3 0.7

stabilita +2 0.2

pokles -3 0.1

růst +3 0.3

stabilita +1 0.6

pokles -4 0.1

růst +3 0.1

stabilita +2 0.2

pokles -3 0.7

růst -1 0.2

stabilita +3 0.3

pokles +2 0.5

růst +4 0.6

stabilita +2 0.3

pokles -4 0.1

Hrozba vstupu 

nových firem

vstupní investice

komplikace vstupu na 

trh

atraktivní zisky 

atraktivnost odvětví

bariéry vstupu

Síla dodavatelů

počet dodavatelů 

důleţitost vazby na 

dodavatele  

jedinečnost dodavatele 

(produkt je 

nenahraditelný)
výše odběrů od 

dodavatele

alternativa dodávek

Hrozba 

substitutu

substitut se stane 

přitaţlivější neţ původní 

výrobek (cena, výkon)
náklady zákazníka na 

přechod

zájem zákazníku o 

substituční výrobek

Síla kupujících

počet kupujících

atraktivnost produktu

klíčový odběratel

nákup od více 

dodavatelů

Konkurenční 

rivalita

počet konkurentů 

konkurenti se stávají 

srovnatelnější

poptávka

vstup zahraničního 

kapitálů

Síla
faktory se zásadním 

vlivem na podnik
Trend vývoje

Velikost 

vlivu

Pravděpodob

nost výskytu

 

Tabulka 4 Přehled a vliv faktorů konkurenčního okolí na podnik 
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Na základě údajů uvedených v předchozí tabulce, lze vytvořit scénáře budoucího vývoje okolí  

podniku: 

Scénáře 

optimistický pesimistický realistický Překvapivý Oblast 

Faktory 

slovně body slovně body slovně body slovně body 

počet konkurentů klesá +5 roste -5 stabilit. -1 pokles +5 

konkurenti se  stávají 

srovnatelní 

pokles +3 stabilit. -1 růst + 2 pokles +3 

poptávka růst +4 pokles  -5 pokles  -5 růst +4 

vstup zahraničního 

kapitálu 

pokles +2 růst  -3 stabilit. -1 pokles +2 

Konkurenční 
rivalita 

Průměrná velikost 

vlivů 

  +3.5   -3.5   -1.75   +3.5 

substitut je atraktivní pokles +5 růst  -5 stabilit. -2 pokles +5 

náklady zákazníka na 

přechod 

růst +4 pokles  -4 stabilit. -2 růst +4 

zájem zákazníků o 

substituční výrobek 

pokles +4 růst  -5 růst -5 pokles +4 
Hrozba 

substitut 

Průměrná velikost 

vlivů 

  +4.3   -4.7   -3   +4.3 

Počet kupujících růst +5 pokles  -4 stabilit. +3 růst +5 

atraktivnost produktu růst +3 pokles  -3 pokles  -3 růst +3 

klíčoví odběratelé stabilit. +4 pokles  -3 stabilit. +4 pokles -3 

nákup od více 

dodavatelů 

pokles +3 růst  -4 růst -4 pokles +3 Síla kupující 

Průměrná velikost 

vlivů 

  +3.75   -3.5   0   +2 

počet dodavatelů růst +3 pokles  -5 stabilit. -1 pokles -5 

důležité vazby na 
dodavatelé 

stabilit. +4 růst  -3 stabilit. +4 pokles +3 

jedinečnost 

dodavatelé 

pokles +3 růst  -4 stabilit. -1 pokles +3 

výše odběrů od 

dodavatelé 

růst +4 pokles  -4 růst +4 pokles -4 

alternativa dodávek růst +3 pokles  -3 růst +3 pokles -3 

Síla dodavatelů 

Průměrná velikost 

vlivů 

  +3.4   -3.8   +1.8   -1.2 

vstupní investice růst +3 pokles  -3 růst +3 pokles -3 

komplikace vstupu na 
trh 

růst +3 pokles  -4 stabilit. +1 pokles -4 

atraktivní zisky růst +3 pokles  -3 pokles  -3 růst +3 

atraktivnost odvětví stabilit. +3 růst  -1 pokles  +2 růst -1 

bariéry vstupu růst +4 pokles  -4 růst +4 pokles -4 

Hrozba vstupů 
nových 

konkurentů 

Průměrná velikost 

vlivů 

  +3.2   -3   +1.4   -1.8 

  

Tabulka 5. Scénáře budoucího vývoje 
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Získané výsledky jsem přenesla do grafu 7. 

 

 

         konkurenční          hrozba             síla                   síla                hrozba 

               rivalita            substitut      kupujících      dodavatelů    konkurence 
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Graf 7: Grafické zpracování scénářů budoucího vývoje 
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5.2.1 Charakteristika vytvořených scénářů a návrhy možných strategií 

 

Optimistický scénář budoucího vývoje 

 

Charakteristika scénáře 

Optimistický scénář budoucího vývoje je pro firmu celkově pozitivní ve všech oblastech. 

Z grafu je patrné, ţe hodnoty jednotlivých oblastí se drţí stejně vysoko v kladných číslech. 

V případě optimistického vývoje by došlo ke sníţení počtu konkurentů a na základě tohoto 

faktu by se konkurenti mohli začít více odlišovat. Došlo by k růstu poptávky po tuhých 

palivech a u zahraničních investorů by poklesl zájem o investiční vstupy do tuzemských 

firem. Zájem zákazníku o substituční výrobky by poklesl, jelikoţ náklady na přechod 

k substitučním výrobkům by se zvyšovali, tudíţ i atraktivnost substitutu by klesala. Počty 

zákazníku by se u optimistického vývoje zvyšovaly, tudíţ by mohla růst i cena výrobku. 

Produkty se stává jedinečné a nelze je nahradit. Zákazníci se pro vylepšení podmínek 

soustředí na jednoho dodavatele. Klíčoví zákazníci si udrţují své pozice a jejich počet je 

stabilizovaný. Rozšířil se počet dodavatelů, kteří nabízejí široké portfolio výrobku. Firma si 

můţe vybírat od dle nabízených podmínek, od kterých dodavatele si zboţí nakoupí. Objem 

obchodu u dodavatelů roste. Vstup nových konkurentů se nepředpokládá, jelikoţ vstupní 

investice do tohoto odvětví jsou vysoké a zisky z prodejů jiţ tak zajímavé nejsou. Návratnost 

investic by byla dlouhodobá a moţné uzavíraní smluv s dodavateli se nejeví reálné. 

 

Strategický rámec 

V případě, ţe by se situace na trhu s palivy vyvíjela optimisticky, počet konkurentů se sníţil, 

je pro firmu Kalman důleţité, aby při udrţení výborných dlouholetých vztahů s dodavateli, 

byl management firmy schopen vyjednat zvýšení objemů dodávek a zároveň také sníţení 

ceny.  Tudíţ by byla firma připravena na narůstající poptávku a příchod nových zákazníku od 

končící konkurence. Firma by měla dostatečně velký manévrovací prostor v cenotvorbě. Další 

moţností je v období zvýšené poptávky, oslovit nové dodavatelé v sousedních zemích a tím i 

rozšířit portfolio nabízených druhů paliv.        

Jelikoţ firma Kalman má dobré zkušenosti s vlastními i konsignačními sklady je období, kdy 

dochází k poklesu konkurentů a nárůstu kupujících, vhodné pro případné zřízení meziskladu 

v Čechách, coţ přispěje k přiblíţení a zkvalitnění sluţeb pro zákazníky a tím rozšíření 

teritoria působnosti a upevnění pozice na nových trzích. I přes zvyšující se ziskovost odvětví 

nemusí mít firma obavy ze vstupu nových konkurenčních firem.  
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Pesimistický scénář budoucího vývoje 

 

Charakteristika scénáře 

U pesimistického scénáře budoucího vývoje, jak je také znázorněno graficky, lze vidět 

celkově negativní dopad na firmu. Hodnoty všech oblastí konkurenčních sil je nacházejí ve 

vyšších záporných hodnotách.  

Počet konkurentů se u pesimistického scénáře zvyšuje a stávají se pro zákazníky srovnatelní. 

Na trhu se objevují zahraniční investoři, kteří jsou odhodlání vkládat svůj kapitál do českých 

firem, aby je dostaly na první pozice. Poptávka po palivech však zaznamenává pokles. 

Objevují se substituční výrobky, coţ je nejsilnější hrozba, jak je patrné i z grafu. Vládní 

politika nové substituty podporuje, tudíţ náklady na změnu vytápění jsou pro zákazníka 

minimální a proto zájem o substituční výrobky roste. Počet kupujících se sniţuje a tuhá paliva 

zaznamenávají pokles zájmu. Zákazníci nevytvářejí vazby s dodavateli, ale dochází spíše 

k migraci zákazníků mezi velkoobchody. Dochází ke sniţování mnoţství odběrů od 

dodavatelů, jejichţ počet se také sniţuje. Dodavatelé, kteří na trhu zůstanou, se stávají 

klíčovými a také jimi dodávané palivo se stává jedinečné, bez jakýchkoli alternativ. Vazby na 

dodavatele se stávají zásadními. Je zde také nebezpečí vstupu nových konkurentů, z důvodu 

toho, ţe vstupní investice jsou niţší, vstup na trh paliv je bez jakýchkoli bariér. Odvětví se 

jeví jako atraktivní. 

 

Strategický rámec 

Pokud by došlo k naplnění pesimistického scénáře. Je pro firmu Kalman paliva důleţité 

udrţet si stávající zákazníky, s kterými mají dobré dlouholeté vztahy. Pro tyto zákazníky 

vytvořit takové podmínky, aby neměli důvod měnit dodavatele, anebo hledat substituční 

náhradu. Coţ znamená zaměřit se na jednotlivé zákazníky a tvořit pro ně podmínky tzv. na 

míru, aby měli pocit jedinečnosti. Budovat dál dobré jméno firmy, které je pro zákazníky 

zárukou kvality a spolehlivosti. Spokojený zákazník můţe díky dobrým referencím přilákat 

další kupující. K tomu firma potřebuje i nadále si udrţovat a prohlubovat dlouholeté vztahy 

s hlavním tuzemským dodavatelem paliv, coţ je OKD a.s. a to tak aby měla záruku dodávek, 

jak co se týká objemu, tak v poţadovaném třídění a kvalitě. Tím můţe konkurovat ostatním 

rivalům a přilákat nové zákazníky.  Pro firmu je značným přínosem moţnost skladování zboţí 
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na vlastních skladech, coţ umoţňuje předzásobit se palivem v době, kdy jsou ceny niţší a kdy 

je ho relativně dostatek. 

   

 

 

 

Realistický scénář budoucího vývoje 

 

Charakteristika scénáře 

V případě realistického scénáře budoucího vývoje, lze vidět v grafu, značnou rozkolísanost. 

Střídají se oblasti s pozitivní, ale také negativním dopadem na firmu. Počet konkurentů je 

stabilní, ale stávají se srovnatelní, jak do velikosti, tak do schopnosti. Vstup nových 

konkurentů se nepředpokládá, jelikoţ vstupní investice a bariéry rostou. Zisky jiţ nejsou 

zdaleka tak vysoké, čímţ ztrácí atraktivnost i samotné odvětví. Dochází k poklesu poptávky.  

Roste zájem zákazníka o substituční výrobek, a však náklady zákazníka na přechod 

k substitutu jsou stejně jako atraktivnost substitutu stabilní. Počet kupujících se stabilizoval, 

produkt jiţ není tak atraktivní. Zákazníci se pokoušejí nalézt nové dodavatele pro získání 

výhodnějších podmínek nákupu. Počet klíčových odběratelů se ustálil a tvoří jakousi jistotu 

firmy. Také počet dodavatelů působících na trhu s tuhými palivy se nemění a pro firmu jsou 

tudíţ velice důleţité vazby, které má s dodavateli. Výše odběrů od dodavatelů narůstá a tím se 

zvyšuje také moţnost alternativy dodávek od jiných dodavatelů. 

 

Strategický rámec 

Díky značné rozkolísanosti jednotlivých oblastí scénáře je důleţité, aby firma vyuţila 

pozitivní faktory k navýšení zisku a negativní faktory se snaţila eliminovat. Počet konkurence 

zůstává stabilní, coţ je výhoda v tom, ţe tuto konkurenci firma zná a ví, co od ní můţe 

očekávat. Není předpoklad, ţe by na trh vstupovali nové firmy a ani vstup zahraničního 

kapitálů do firem se nepředpokládá. Jelikoţ však dochází k tomu, ţe konkurenční firmy jsou, 

co do velikosti a schopnosti srovnatelné je třeba, aby se firma Kalman paliva snaţila o 

odlišení se a tudíţ byla pro zákazníky zajímavější. Jiţ dnes má firma vybudované dobré 

jméno a pro své zákazníky je zárukou spolehlivosti a kvality. Avšak vzhledem k tomu, ţe 

poptávka po tuhých palivech má klesající tendenci a palivo se stává pro zákazníky méně 

atraktivní, měla by se firma pokusit o navázání nových dodavatelských vztahů. Jednou 

z nabízejících se moţností jsou zahraniční dodavatelé, čímţ by také mohla rozšířit portfolio 
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nabízených druhů paliv a díky výhodným kurzovním rozdílům dosáhnout i zajímavější ceny. 

Coţ by mohlo potlačit zájem zákazníků o substituční výrobky a v konečném důsledku přilákat 

i nové zákazníky. Důleţitým, ale také zůstává skutečnost, aby management firmy i nadálé 

udrţoval výborné vztahy se součastnými dodavateli, kde je na základě dlouholeté spolupráce 

jistota kvality dodaného paliva a vstřícnost v případě řešení jakéhokoli problému. Pokud 

poptávka po tuhých palivech u maloodběratelů zaznamenává pokles, je třeba pokusit se 

rozšířit nabídku pro drobné odběratelé. Zde je firma schopna díky vlastním skladům, dostat se 

na niţší ceny, coţ by mohlo drobné odběratelé zaujmout. Je potřeba, aby v tomto případě 

firma investovala do reklamy a upozornila na svou nabídku pro tyto odběratelé.             

 

 

 

Překvapivý scénář budoucího vývoje 

 

Charakteristika scénáře 

Je třeba, aby byla firma připravena na moţný překvapivý scénář budoucího vývoje. Také 

v tomto scénáři je vidět značná rozkolísanost mezi jednotlivými oblastmi konkurenčního sil.  

Stávající konkurenti opouštějí trh a mezi konkurenty, kteří zůstanou, vznikají značné rozdíly. 

Zahraniční firmy ztrácí zájem o kapitálové investice do tuzemských firem. Poptávky po 

tuhých palivech však roste na rozdíl od substitučních výrobků. Substituční výrobky ztrácejí na 

své atraktivnosti také tím, ţe náklady pro přechod na substitut se zvyšují. S narůstajícím 

zájmem o tuhá paliva roste také počet kupujících, kteří si však hledají stálé dodavatele. 

Dochází, ale k úbytku klíčových zákazníků. Překvapivě dochází k sniţování počtů dodavatelů 

a tím i k poklesu důleţitých vazeb na tyto dodavatele a zároveň také se sniţuje moţnost 

alternativy dodávek. Celkově se projevuje pokles v odběrech od dodavatelů. Je zde však 

hrozba vstupu nové konkurence, jelikoţ klesají vstupní investice, zjednodušuje se vstup na trh 

s palivy. Celkově se sniţuje počet vstupních bariér, prodej tuhých paliv nabírá na atraktivnosti 

také tím, ţe rostou zisky.    

 

 

 

Strategický rámec 

U překvapivého scénáře budoucí vývoje v jednotlivých oblastech konkurenčních sil značně 

rozdílný. Pro firmu je důleţité, aby z této situace dokázala maximálně vytěţit. Stávající 
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konkurenti z trhu odchází, objevují se však noví, které firma nezná a o kterých nemá tolik 

informací. Jelikoţ má firma Kalman dlouholeté bezproblémové vztahy s dodavateli, je pro ní 

daleko jednoduší dohodnou výhodnější podmínky smluv. Také zákazníci, jejichţ počet 

narůstá, dají přednost zavedené firmě, která poskytuje určitou záruku kvality a spolehlivosti. 

Proto by měl management firmy vyuţít maximálně své schopnosti při jednání s dodavateli o 

cenách a mnoţství. Je důleţité, aby měla firma zajištěno dostatečné mnoţství dodávek a tím 

mohla uspokojit zvýšený zájem kupujících. Zde se také objevuje prostor pro manipulaci 

s cenou, tudíţ by to pro firmu mohlo znamenat zvýšené zisky.            

 

 

Scénáře vývoje upřesňují za jakých okolností a jakým způsobem by měla být aplikována 

moţná doporučení. Nastínila jsem zde strategický rámec jednotlivých scénářů, který by měl 

být dále managementem firmy vyhodnocen např. po stránce finanční (finanční analýzou) 

apod. Praktická část diplomové práce je zpracovaná tak, aby mohla slouţit ke kaţdoročnímu 

provádění analýzy konkurenčního okolí a k vypracování scénářů budoucího vývoje. Jelikoţ 

trh se stále mění a je zde spoustu okolností, které mohou mít vliv na firmu.        
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ZÁVĚR 

Pro firmu se můţe stát významný nástrojem pro stále zostřující konkurenční boj, vypracování 

analýzy konkurence. Včasná identifikace konkurentů a jejich způsobu podnikání dává firmě 

výhodu vytvořit účinnou strategii proti ní a vylepšit tak své postavení na trhu. F.Bartesem ve 

své knize uvádí myšlenku, ţe vzájemný respekt konkurentů a jejich vědomí o tom, ţe 

nemohou bez následného trestu zaútočit na svého úhlavního nepřítele na trhu. [16]     

 

Ve své diplomové práci se zabývám analýzou konkurenčního okolí společností Kalman paliva 

s.r.o. s následným vypracováním scénářů budoucího vývoje konkurenčního okolí. 

 

V první fázi jsem se pokusila o analýzu konkurence. Jelikoţ se jedná o odvětví, ve kterém se 

vyskytuje velké mnoţství firem a kde je značný konkurenční boj, vypracovala jsem pro 

identifikaci přímé konkurence mapu konkurence. Na základě stanovených prvků „ sortiment 

nabízeného zboţí“ a „ výše obratu“ vytvořila mapu konkurence, ze které jiţ lze zjistit přímé 

konkurenty společnosti Kalman paliva s.r.o.. Ty jsem pak porovnávala dle výše obratu a 

následně podle hospodářského výsledku. Porovnáváním konkurentů jsem zjistila, ţe firmy 

s poměrně vysokým obratem nemusí mít i vysoký hospodářský výsledek.     

Další kapitolu jsem věnovala rozboru Porterova pěti konkurenčních sil , které působí na firmu 

Kalman paliva s.r.o.. Hrozba konkurentů v odvětví je značně vysoká, jde o odvětví, kde je 

značně silná konkurenční rivalita. Coţ je také jeden z důvodů, proč se hrozby vstupů nových 

konkurentů firma nemusí obávat. Bariéry vstupu jsou značně vysoké, jedná se odvětví 

s malou rentabilitou a vysokými vstupními investicemi. Naopak velmi vysoká je hrozba 

substitutu, kdy dnes dochází k značnému tlaku i ze strany vlády na ekologické vytápění a 

úspory jim dosaţené.  Firma staví na dobrém jménu u zákazníků tudíţ, síly kupujících patří 

mezi malá rizika pro firmu. Jelikoţ vztahy s dodavateli a postoj dodavatele vůči firmě je 

jednou z vymezujících sil při tvorbě strategie firmy a poţadavky dodavatele mohou mít 

zásadní vliv na budoucí vývoj firmy je síla dodavatele hodnocena jako vysoká. 

 

Následně jsem na základě metodiky vytvořené Giersewská, Chmielevski, Kozlowski a 

Skarżyński [15 ] vytvořila varianty scénáře budoucího vývoje konkurenčního okolí firmy 

Kalman paliva s.r.o.. U kaţdé s variant jsem na závěr uvedla moţná strategická řešení. 

Strategický rámec by měl být dále managementem firmy vyhodnocen a doplněn o další 

analýzy např. finanční, která nebyla předmětem mé práce. 
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 Přínos této práce vidím v tom, ţe jsem provedla analýzu konkurenčního okolí, která můţe 

management firmy obohatit o nové informace. Zároveň jsem na základě informací 

managementu firmy vypracovala čtyři různé varianty scénářů budoucího vývoje, které mohou 

nastat. Práce je vypracovaná tak, aby se stala jakýmsi návodem pro management firmy při 

dalším vypracováváním scénářů. Jelikoţ jedním ze základních charakteristik strategického 

řízení je periodické opakování analýz, protoţe okolí podniku není neměnné.  
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