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1 Úvod 

  

Jelikož se podnikání věnuji již od ukončení střední školy a následně 

jsem pokračoval na ekonomickou fakultu, obor marketing a obchod, bylo 

zvolené téma odrazem mých dosavadních zkušeností a vědomostí, které 

jsem i za těch málo let na obchodním trhu získal. 

Pro bakalářskou práci jsem si vybral téma týkající se spíše obchodu, 

než marketingu, neboť obchod je pro mne zajímavější, než li marketing. 

Předmětem zájmu mé bakalářské práce je tedy analyzovat současný 

stav postavení společnosti na trhu černého uhlí. Cílem této práce je 

navrhnout, jakým směrem by se měla společnost ubírat v budoucnu. 

Myslím si, že v současné době se mezinárodní obchod stává stále 

více aktuální a důležitý. Napomáhá tomu i zjednodušení byrokracie, 

například bezcelní obchod na území EU (Schengenský prostor). 

Nicméně i na východ od evropské unie se dá uspět snáze, něž před 

několika lety, například díky rozvoji informačních a komunikačních 

technologií, které vše dosti usnadňují. Dalším usnadněním obchodování 

s východem je pád socialistických režimů a otevření se kapitalistickému 

světu. 

Můj vztah, respektive vztah naší firmy se zahraničím, vznikl na 

základě vybudované známosti s ruským občanem, který na území české 

republiky již podnikal a byl velmi blízkým člověkem našeho společníka. 

On proto nese velký podíl na tom, že jsme se jako malá firma ze 

střední Evropy prosadili na takovém trhu, jakým trh obchodování 

s černým uhlím bezesporu je. 

V jednotlivých kapitolách se budu věnovat charakteristice 

společnosti, analýzám současného stavu, teoretickým východiskům, 

metodice práce a návrhům, které by se měly v budoucnu uplatnit. 
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2 Charakteristika prostředí společnosti 

  

2.1 Vznik a majetková struktura 

 

Společnost vznikla v roce 2007 na základě domluvy tří společníků, 

kteří chtěli začít obchodovat s černým uhlím. Rozhodovali jsme se, kde 

zvolit sídlo, jestli v České Republice nebo v jiném členském státě evropské 

unie. Nakonec jsme se rozhodli pro Slovenskou republiku, jelikož je 

z Ostravy dobře dostupná, dá se lehce domluvit a hlavně je zde nejlepší 

daňový systém. Společnost má podobu společnosti s ručením omezeným, 

sídlo se nachází v Pezinoku, na ulici Milana Rastislava Štefánika a náleží 

pod Rejstříkový soud Bratislava I. V současné době je výše základního 

kapitálu na počáteční hodnotě a nebylo s ním nijak manipulováno 

(zvyšovaní). Základní kapitál tedy činí 5000 Euro. Pokladna je vedena 

v Eurech. Podíly ve firmě jsou rozloženy rovnoměrně, každý vlastní jednu 

třetinu společnosti. Za společnost vždy jednají všichni tři společníci, kteří 

jsou současně jednateli. Každý společník má na starosti určitou část 

obchodu, respektive firmy. Dozorčí radu zřízenou nemáme, stejně jako 

prokuru. [viz příloha 1] 

 

2.2 Charakteristika postavení firmy na trhu 

 

Naše společnost je relativně mladá, tudíž nikdo nemůže čekat, že 

budeme na trhu konkurovat velkým hráčům, kteří se pohybují v byznysu 

s černým uhlím a nebo jsou přímo vlastníky černouhelných dolů. 

Naše společnost se zaměřuje na menší dodávky černého 

energetického uhlí pro elektrárny v Polské Republice a výhledově také 

v České Republice, Slovenské Republice a také v Bulharsku. Zatím jsme 

na tomto trhu malým hráčem, ale postupem času se hodláme vypracovat 

na úroveň například společnosti Ridera (bývalé Tchas uhelné sklady). 

V současnosti dodáváme do Polska 350 000 tun černého uhlí ročně.  
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Polsko je zvláštní trh, na kterém funguje tzv. ochrana domácích 

producentů. Znamená to, že polská vláda se snaží chránit své producenty, 

protože má strach z přílišného importu uhlí do Polska, což by mělo za 

následek snížení produkce polských dolů, následné propouštění, následné 

zvýšení nezaměstnanosti atd. Proto tamější vláda určila jakousi „kvótu“, 

že 80% spotřeby elektráren musí odebírat polské uhlí a pouze zbývajících 

20% může být import. Toto nařízení nám připadá trochu diskriminační, 

nicméně je to tak a nedá se tím nic dělat. 

 Jak už bylo výše řečeno, jsme zatím velmi malou společností. O to 

více se však snažíme se zákazníky komunikovat a splnit jejich požadavky 

co možná nejlépe. Tím si myslím, že bychom, vedle relativně nízké ceny, 

mohli zaujmout větší portfolio zákazníků. 

 

 2.3 Charakteristika konkurence 

  

 Konkurenci bych rozdělil do více částí, a to: 

• Těžařské firmy 

• Firmy, které fyzicky obchodují 

• Firmy, které nakupují surovinu na komoditní burze 

 

Ad1) 

 

Těžařské firmy jsou firmami, které mají leckdy historii větší než 

několik desítek let a tudíž si na trhu vybudovali renomé. Tyto firmy jsou 

s uhlím všeobecně spjaty. Když někdo řekne, že by chtěl černé uhlí, tak 

ho jako první napadne firma OKD a.s. Na menší společnosti, i třeba 

mediálně známe si nevzpomene. Mezi lidmi jsou tyto firmy zapsány díky 

své obrovské historii také všeobecnému povědomí. 

Těžařské společnosti pro nás nejsou konkurencí, neboť se jim 

nemůžeme téměř v žádném aspektu rovnat a jejich cíl je jinde. Jsou to 

kolosy, které dodávají miliony tun uhlí ročně. Toto naše společnost 

nemůže zvládnout. 
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Ad2) 

  

V této kategorii již konkurenci nalézáme. Existuje spoustu 

společností, které obchodují s touto komoditou. Rovněž spousta 

společností nakupuje surovinu v Rusku, kde fungují nejrůznější praktiky o 

to, kdo co a kolik nakoupí. Pokud nemáte dobrý kontakt, tak nemáte 

absolutně šanci. Druhý problém vzniká na překladišti. Pokud si 

„nepředplatíte“ překládku, může se stát, že vlak bude stát na překladišti 

2x – 3x delší dobu. Cena – tj. další aspekt. Rusové s oblibou stanovují 

cenu, jak se jim zlíbí a hlavně, jak se jim líbíte vy. Opět platí to, co je 

psáno výše – musíte mít dobrý kontakt. Dovolím si tvrdit, že na to, že 

jsme malý obchodník, tak máme velice dobré nákupní ceny a kvalitní uhlí, 

které pochází z oblasti „KUZBAZ“. 

  

Ad3) 

  

Tuto skupinu firem, obchodníků a spekulantů jsem zde uvedl jen 

okrajově. Jsou to subjekty, které nakupují surovinu na komoditních 

burzách po celém světě a nikdy své zboží neuvidí, pokud si ho tedy 

nechtějí osobně převzít, což se v 99% případů nestane. Nebojím se je 

nazvat parazity, protože neskutečně ovlivňují nákupní a výkupní ceny 

černého uhlí. Kdyby ceny nákupu a prodeje reguloval pouze „reálný trh“, 

myslím, že by všichni byli spokojení. 

 

Závěrem této podkapitoly bych uvedl, že firma, která chce být 

leaderem na trhu musí splňovat následující podmínky: 

 

• Kvalitní uhlí 

• Atraktivní cena 

• Znalost poměrů na trzích, na kterých prodává, 

respektive nakupuje 
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• Perfektně zvládnutá logistika 

• Promyšlené financování 

• A v neposlední řadě také výbornou komunikaci se 

zákazníkem 

 

2.4 Makroprostředí 

  

 I. Demografické prostředí 

 II. Přírodní prostředí 

 III. Ekonomické prostředí 

 IV. Inovační prostředí 

 V. Legislativní prostředí 

 VI. Sociálně – kulturní prostředí 

 

Ad I) 

 

 V této oblasti je pro nás asi nejdůležitější velikost populace, jelikož, 

čím větší populace bude, tím větší bude poptávka po elektrickém proudu a 

teplu a tím větší bude poptávka po našem produktu. 

Ostatní části této oblasti, jako je migrace rodin, rasová struktura 

atd., pro náš byznys nehraje roli. 

 

Ad II) 

 

 Přírodní zdroje – jejich nedostatek a obnovitelnost – zde spatřujeme 

asi nejdůležitější oblast makroprostředí, poněvadž pokud tyto zdroje 

budou vyčerpány, budeme nuceni naše obchodování buď skončit nebo se 

transformovat na obnovitelné zdroje. Na druhou stranu, nemyslím si, že 

zásoby černého uhlí v Ruskou budou vyčerpány během několika pár 

desetiletí. Rusko disponuje obrovskými nalezištěmi na Sibiři, kde proběhly 

teprve prvotní průzkumy. Této oblasti se říká Celina. 
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 Poškozování kvality životního prostředí – spalování fosilních paliv je 

určitě problémem, ale současné vyhlášky a požadavky spotřebitelů jsou 

čím dál přísnější. Nejvíce se „tlačí“ na sirnatost a popelnatost uhlí. 

V současnosti na trhu nemáte šanci, pokud nabízíte uhlí se sirnatostí větší 

než 1% a popelnatostí více než 25%. Parametrů pro nákup uhlí je více, ale 

tyto dva jsou nejdůležitější, co do ochrany životního protředí. 

 

Ad III) 

 

 Na naši společnost v této oblasti nejvíce dopadá kategorie měnový 

kurs a daňová problematika. 

 Jelikož nakupujeme v dolarech a prodáváme v eurech, byl pro náš 

obchod velkým problémem neustálý pohyb vzájemných kurzů těchto dvou 

měn. Proto jsme se našimi dodavateli dohodli na pevném měsíčním kurzu, 

plus mínus nějaká odchylka. V podstatě je to podobný systém stanovení 

kurzu, jaký používá Česká národní banka, a to systém volně plovoucího 

kurzu s fluktuačním pásmem.  

 Ze začátku jsme hodně řešili problémy s mírou zdanění, proto jsme 

se nakonec rozhodli pro sídlo firmy na Slovensku, protože zde funguje 

rovná daň ve výši patnácti procent a navíc daňový systém je velmi 

přehledný a jednoduchý. 

 Ekologickou daň platit nemusíme, protože dodáváme do 

elektráren(ty jsou od placení této daně osvobozeny), nikoliv soukromým 

osobám do tzv. lokálních topenišť. 

 

Ad IV) 

 

 Jelikož nejsme firmou, která vyrábí, ale která pouze obchoduje 

(nakupuje a prodává), tak si nemyslím, že by nějaká část této oblasti 

nějak ovlivňovala naše fungování a provoz. Do této oblasti patří zejména 

změny technologií, znalost technologických změn, regulace 

technologických změn, atd. 
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Ad V) 

 

 Zde je asi nejzásadnějším problémem soustava zákonů, vyhlášek a 

předpisů. Zejména pak dovozní, vývozní, celní.  

 Jak již bylo výše zmíněno, v Polsku funguje tzv. ochrana domácích 

producentů a toto nařízení bohužel nejde nijak obejít. Jediným způsobem 

je vejít se do 20ti %, které jsou k dispozici pro importéry. 

 Dále je to clo. V současnosti sice komodita, se kterou obchodujeme 

není zatížena clem, ale troufám si tvrdit, že pokud se začne klást 

opravdový důraz na životní prostředí, tak nějaká forma cla vznikne. 

 

Ad VI) 

 

 Poslední oblast makroprostředí jsem uvedl jen pro forma, jelikož se 

našeho provozu opravdu týká ze všech nejmíň a nemyslím si, že by nějak 

ovlivňovala chod naší firmy. 

 Jedině snad, že by začala na území Ruska válka a naše dodávky pro 

spotřebitele by byly ohroženy. Zastávám ale názor, že je to science 

fiction.  

 

 2.5 Současné aktivity firmy 

 

 Naše firma se od počátku svého fungování, respektive založení, 

věnuje mezinárodnímu obchodu s komoditami, a to přímo s černým 

energetickým uhlím. Obchoduje pouze na dvou trzích. Nakupuje v Rusku 

přímo od těžařské společnosti a prodává do Polska do energetického 

průmyslu. Jelikož máme od našeho dodavatele přislíbeno větší množství 

černého uhlí, chtěli bychom expandovat na nové trhy a dostat se do 

povědomí energetických společností jako firma, která je v obchodování 

s černým uhlím již zavedená. 
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3 Teoretická východiska tvorby marketingové strategie 

 

 3.1 Podstata podnikání 

 

 Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku. 

 Základním motivem podnikání je snaha o dosažení zisku jakožto 

přebytku výnosů nad náklady. Zisk se dociluje uspokojováním potřeb 

zákazníků. V centru pozornosti podnikatele by tedy měl být zákazník se 

svými zájmy, požadavky, potřebami, preferencemi atd. 

 Potřeby zákazníků uspokojuje podnikatel svými výrobky a službami 

prostřednictvím trhu, což vede k tomu, že musí čelit riziku. Snahou 

podnikatele je sledovat takovou strategii a politiku, která by riziko snížila 

na přijatelnou úroveň, a zhodnotit vložený kapitál. Výrazem zhodnocování 

kapitálu je zvyšování hodnoty firmy. Hodnota firmy však může růst i jinak, 

například zlepšujícím se postavením firmy na trhu.[viz 7] 

 Podnikatelé jsou hnací silou tržní ekonomiky. Poskytují potřebné 

produkty zákazníkům, pracovní příležitosti, podílejí se na rozvoji obcí i 

regionů a jejich úspěchy přinášejí blahobyt společnosti. 

 

 3.2 Podstata a důležitost strategického řízení firem a                

      organizací 

 

Strategické řízení firma je dynamický proces tvorby a implementace  

rozvojových záměrů, které mají zásadní význam pro rozvoj firmy. 

Zahrnuje aktivity zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi 

posláním firmy, jejími dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji a rovněž 

mezi firmou a prostředím, v němž firma existuje, a to prostřednictvím 

vymezení mise, firemních cílů, růstových strategií a portfolia pro celou 

firmu.  
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   Strategické řízení je funkcí vrcholového managementu. Jednou z jeho 

úloh je činit závažná strategická rozhodnutí. Mezi nejdůležitější lze zařadit 

například: 

 

• Rozhodnutí o směru podnikání (jaký produkt, na jakém území, jaký 

typ vlastnictví, jaká velikost firmy atd.) 

• Stanovení cílů (dosažení určitého procenta zisku, podílu na trhu, 

objemu maloobchodního obratu, procenta meziročního růstu, např. 

obratu, image atd.) 

• Formulování a implementace strategie 

• Stanovení pozice marketingu ve formě (priorita marketingového 

oddělení ve firmě, stejné postavení marketingového oddělení, jako 

mají ostatní útvary firmy atd.) 

• Určení úlohy dalších firemních funkcí 

• Vytvoření strategicky orientované firemní kultury 

• Vytvoření motivačního systému 

• Rozhodnutí o alokaci zdrojů 

• Utvoření kontrolní funkce 

 

Všechna tato a další rozhodnutí vrcholového managementu mají vliv 

na marketingovou činnost firmy. 

 

Přínosy strategického manažerského myšlení se projevují 

zejména: 

 

• Delším životním cyklem produktů 

• Rychlejší a jistější návratnosti vložených prostředků a rychlým 

dosažením zisků 

• Vyšší efektivností a produktivitou 

• Menší nutností krizového řízení 

• Lepší zpětnou vazbou 

• Zlepšením týmové práce a týmové atmosféry 
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Strategické myšlení je myšlení interaktivní. Připouští, že svět je plný 

potenciálních soupeřů a spojenců, předpokládá jak konkurenční, tak i 

kooperativní jednání. Strategické myšlení není vrozené, ale musí být 

naučené. 

 Strategické řízení vytváří podmínky pro operativní řízení. Strategické 

a operativní řízení jsou na jedné straně odděleny, ale na druhé straně 

musejí být integrovány. 

 Strategický systém řízení a rozhodování vyžaduje strategické 

myšlení. Strategicky myslet znamená „perspektivně pohlížet na své 

možnosti, analyzovat všechny faktory vnějšího prostředí, variantním 

plánováním brát v úvahu permanentnost změn, pružně na ně reagovat a 

ovlivňovat je, promyšleně přeskupovat zdroje a učit se tvořivě překonávat 

problémy s využitím potenciálu všech spolupracovníků“. [viz 4] 

 Řetězec řízení se skládá z jednotlivých článků, kterými jsou 

plánování, organizování, přikazování, koordinace a kontrola. 

 Výchozím bodem řídícího procesu je vize. 

 

  3.2.1 Vize 

 

 Vize a mise se v odborné literatuře nazývají premise, neboť stojí na 

samostatném počátku strategického řídícího procesu, což je zřejmé i 

z hierarchického tradičního pojetí strategie. 

 

 

   Vize – Mise – Cíle – Strategie – Taktiky 

 

 

 Vize představuje soubor specifických ideálů a priorit firmy, obraz její 

úspěšné budoucnosti, který vychází ze základních hodnot nebo filozofie, se 

kterou jsou spojeny cíle a plány firmy. 
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Vize vyžaduje, aby každý pochopil a přijal roli při její realizaci a 

využívání hodnot, které obsahuje. Jádrem každé vize je „výsledek“, 

kterého má být dosaženo v zájmu zákazníka. Konkrétní obsah vize závisí 

na firmě i odvětví, v němž firma působí. 

 

 

Vize dává odpověď na otázku, jak bude podnik vypadat 

v budoucnosti. 

 

Vize musí být jasně formulována, realistická a dobře 

komunikovatelná. O tom, zda je skutečně realistická, se lze přesvědčit na 

základě porovnání firmou definované vize s výsledky situační analýzy a 

predikce vývoje prostředí, identifikací vzniklé mezery. Pokud je vzniklá 

mezera příliš velká, je nutné vizi nově formulovat. Je li malá, je potřebné 

vizi doladit.  

Vrcholoví manažeři musejí určovat perspektivní vize svých  

společností a hledat smysluplné strategie pro jejich realizaci. [viz 5] 

 

 

Vize má tři základní cíle: 

 

• Vyjasnit obecný směr 

• Motivovat lidi k vykročení správným směrem 

• Rychle a účinně koordinovat úsilí mnoha lidí 

 

Vize shrnuje základní principy, které jsou neměnné bez ohledu na  

vývoj okolních podmínek. Jde o kombinaci dlouhodobých, nadčasových 

zásad, strategií a postupů, které se přizpůsobují měnícímu se světu. 

 Síla vize spočívá v tom, že je všem členům organizace polesná. Je 

důležité, aby vrcholoví manažeři vizi, kterou formulovali a přijali, také 

věřili. Následně formulovaná vize je příkladem dobře formulované, 

zapamatovatelné vize. 
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Vize by měla odpovídat reálné  situaci, schopnostem a možnostem 

firmy. Vize spolu se situační analýzou (auditem, diagnostikou) jsou 

základními stavebními kameny procesu řízení změny ve firmě. 

 Vize bývá většinou rozpracována do systému strategických cílů 

(strategic goals), což jsou dílčí kroky umožňující se vizi přiblížit a tím 

naplňovat i poslání firmy.[viz 3] 

 

  3.2.2 Poslání – mise 

 

 Poslání firmy je vysvětlení smyslu, účelu podnikání, prohlášení o 

tom, čeho si firma přeje dosáhnout. [viz 5] 

 

Poslání firmy prezentuje: 

 

• Smysl existence firmy 

• Vztah k ostatním subjektům trhu 

• Normy chování celé organizace 

• Dlouhodobě firmou uznávané hodnoty 

 

Posláním každého podniku je, aby svými výrobky či službami  

uspokojoval potřeby zákazníků a z výnosů své podnikatelské činnosti 

naplňoval potřeby všech, kteří jsou s jeho podnikatelskou činností 

bytostně spjati, říká Vlček.[viz 8] 

 

Při vymezení poslání je třeba vzít v úvahu pět klíčových elementů: 

 

• Historii firmy 

• Současné preference managementu a vlastníků 

• Faktory vnějšího prostředí 

• Zdroje firmy, které umožňují specifické vymezení poslání 

• Vymezení účelu existence firmy při využití jejích schopností 
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Pro vymezení poslání bude firma definovat čtyři dimenze: 

 

• Zákaznické skupiny (segmenty trhu) 

• Zákaznické potřeby 

• Trhy 

• Produkty 

 

Poslání by proto mělo obsahovat odpovědi na následující otázky: 

 

• Kdo jsou naši zákazníci? 

• Jakou potřebu či přání zákazníků firma uspokojuje a co je jejich 

cílem? 

• Kde působí? 

• Jaká je filozofie firmy? 

• Jaké jsou přednosti firmy a jaká je její konkurenční výhoda? 

• Jakými produkty uspokojí firma potřeby a přání zákazníků, i ty 

nevyslovené? 

 

Definování poslání by nemělo být ani příliš široké, ani příliš úzké, ale  

výstižné a realistické. Formulace poslání by měla celkově zapadat do 

kontextu prostředí, v němž firma působí. Postupem času se může 

prostředí firmy výrazně změnit. Jakmile její vedení pozná, že činnost firmy 

se odchyluje od svého poslání, musí hledat znovu smysl její existence. 

Formulování poslání je záležitostí vrcholového managementu. 

 Firemní poslání a vize musejí být rozpracovány do řady co 

nejkonkrétnějších dílčích cílů a výkonnostních kritérií pro každou úroveň 

řízení, kterých má být během určitého časového období dosaženo. 

 Některé firmy sdělují široké veřejnosti své krédo, jehož součástí je 

firemní poslání a hodnoty, které obsahuje jejich firemní kultura.[viz 3] 
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Vize – kam směřujeme? Obraz budoucnosti 

 

Mise – proč existujeme? Důvod existence. 

 

Řídit podnik s nejasným záměrem (vizí) a misí je velmi obtížné, 

často přímo nemožné. Naplnění mise vyžaduje nadšení, energii a 

schopnosti. 

 

3.2.3 Globální firemní cíle 

   

 Globální firemní cíle jsou požadované budoucí výsledky a jako 

takové se odvíjejí od poslání podniku, které je samo o sobě souborem 

specifických a dosažitelných cílů. 

 

 

 

Podnikové cíle lze třídit podle různých kritérií: 

 

• Pořadí jejich významu (vrcholové, podřazené) 

• Velikosti cíle (maximalistické a minimalistické, neomezené a 

omezené) 

• Časového hlediska (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé) 

• Vztahu mezi cíli (komplementární, konkurenční, protikladné statické 

a dynamické) 

• Podle obsahu cíle (obrat, podíl na trhu, vlastní kapitál, cizí kapitál 

atd.) 

 

Příklady podnikových strategických cílů: 

 

• Cíle týkající se postavení podniku na trhu – podíl na trhu, 

velikost obratu, pozice podniku na trhu, nové trhy 
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• Cíle týkající se rentability – zisk, rentabilita z obratu, rentabilita 

vlastního a celkového kapitálu 

• Finanční cíle – likvidita, struktura kapitálu, úvěrová důvěra 

• Sociální cíle – ekonomické a sociální zabezpečení zaměstnanců, 

pracovní uspokojení, rozvoj osobnosti 

• Cíle týkající se tržní prestiže a společenského postavení – 

nezávislost podniku, image a prestiž, společenský a regionální vliv, 

politický vliv 

 

Ve firmách existuje určitá hierarchie cílů: 

 

• Firemní cíle (strategické a globální cíle) 

• Divizní cíle (cíle výzkumu, výroby, obchodu, finanční, personální, 

marketingové cíle atd.) 

 

Cíle by se měly vyznačovat určitými znaky. Lze je shrnout pod pravidlo 

SMART: 

 

• Specific – specifický – Do kterého segmentu chceme proniknout? 

Jaký by měl být tento segment? Čeho chceme na trhu dosáhnout? 

• Measurable – měřitelný – O jak velký podíl na trhu usilujeme, 

v jakém čase? 

• Agreed – akceptovatelný – Je cíl akceptovatelný všemi, kdo se na 

jeho dosažení mají podílet? 

• Realistic – reálný – Je stanovený cíl dosažitelný? Jak náročné je jeho 

dosažení? 

• Trackable – sledovatelný – Jsou určeny jednotlivé časové etapy pro 

sledování jeho plnění? 

 

Firemní cíle jsou dosahovány především prostřednictvím  

produktových cílů. U každého produktu je důležité určit jeho hlavní 

ekonomický cíl, například objem prodeje, tržby z prodeje, nákladovou a 
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investiční rentabilitu, tržní podíly aj. Stanovení ekonomických 

produktových cílů je pro firmu mimořádně důležité. Tyto cíle by měly být 

hierarchicky uspořádané, náročné, ale reálné. Pro dosažení firemních a 

produktových cílů musejí být vypracovány vhodné strategie.[viz 3] 

 

  3.2.4 Typologie firemních strategií 

 

 Strategie určují základní směry, prezentují prostředky a metody 

vedoucí k naplnění stanovených cílů firmy. 

  „Strategie mohou svou povahou představovat záměry, kterými je 

ovlivňován věcný rozvoj podniku, např. záměry týkající se toho, co 

vyrábět, v jakém množství a kvalitě, kdy a pro koho vyrábět. Strategie 

mohou být zaměřeny i na tvorbu metod, nástrojů a opatření, jejichž 

pomocí a prostřednictvím jsou prosazovány věcné strategie. Mezi věcnými 

strategiemi a strategiemi řízení je vzájemná vazba.“[viz 7] 

 

Proces tvorby strategie zahrnuje obvyklé následující fáze: 

 

• Strategickou analýzu 

• Formulaci strategie 

• Implementaci strategie 

• Strategickou kontrolu 

 

Z hlediska investičních cílů a záměrů se strategie dělí na: 

 

• Růstové 

• Stabilizační 

• Zvratové  

• Sklízení 

• Strategie na ukončení podniku 
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Strategie růstové – většinou používají firmy, které mají produkty a 

trhy na začátku životního cyklu nebo ve fázi před stádiem zralosti. Tato 

strategie vyžaduje vyšší investice, je spojena s vyšší rizikovostí a 

krátkodobě může vést k nižší efektivitě. 

Stabilizační strategie  jsou používány firmami, které jsou 

spokojeny se svým výkonem a soustřeďují se na plnění stanovených cílů. 

Mají dvě alternativy, a to udržení zákazníků a reagování na činnost 

konkurentů. Cílem udržení je udržovat současný podíl na trhu. 

Zvratové strategie – mají firmě pomoci zastavit pokles míry zisku, 

tržního podílu atd., tedy určitého úpadku. Častými příčinami úpadku je 

nevyhovující management firmy, špatné finanční řízení, nesprávný odhad 

poptávky, vstup nových konkurentů atd. Firma na tento stav může 

reagovat použitím několika zvratových strategií: změnou managementu, 

snižováním nákladů a zvyšováním efektivnosti, zeštíhlením firmy, vstupem 

na nové trhy nebo vytvářením nových tržních segmentů. 

Strategie sklízení – je vhodná pro firmy na zralých a stagnujících 

trzích. Je zaměřena na maximalizaci obchodních výsledků a zahrnuje 

kontrolované snížení míry investic tak, aby bylo dosaženo zlepšení 

krátkodobých finančních toků snižování tržního podílu, snižování zásob aj. 

Tuto strategii používají firmy, které budou muset s největší 

pravděpodobností zrušit své aktivity na některých trzích. 

Strategie na ukončení podnikání – v souvislosti s prodejem nebo 

likvidací firmy. Strategie na prodej – musí být realizována dříve, než 

dojde k úpadku firmy. Firma se může prodávat celá nebo po částech. 

Strategie na likvidaci – mohou mít dvě formy, skutečnou likvidaci 

podniku nebo formální zánik podniku fúzí, změnou právní formy apod. 

 

3.3 Proces strategického řízení v kostce 

 

Řízení firem je systematické a permanentní řešení neustále 

vznikajících konfliktů zájmů, jednotlivců i zájmových skupin a vytváření 

rovnovážného stavu přijatelného pro všechny. 
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3.3.1 Strategické plánování 

 

Každé plánování je zaměřeno do budoucnosti. Určuje, čeho má být 

dosaženo a jakým způsobem. Redukuje možnosti omylů. Nutí podnikatele 

a manažery firem zkoumat vnější podnikatelské prostředí, konkurenci, 

partnery, stávající i potenciální zákazníky a silné a slabé stránky firmy.  

Cíle firmy by měly být definovány alespoň v těchto oblastech: 

 

• Postavení na trhu, inovace, produktivita 

• Materiálové a finanční zdroje, rentabilita 

• Manažerské výkonnosti a zodpovědnosti 

• Výkonnosti pracovníků a jejich postoje 

• Sociální zodpovědnost 

 

3.3.2 Realizace 

 

 Proces realizace plánů je založen na tom, jak management firmy 

dokáže ve firmě vytvořit odpovídající prostředí podporující jejich realizaci. 

Manažeři musejí motivovat pracovníky, kteří se na realizaci plánu podílejí, 

tak, aby bylo v jejich zájmu dosáhnout stanovených cílů. Základní logiku 

tohoto procesu je možno vyjádřit pomocí systému OSCAR následovně: 

 

• Objectives – cíle 

• Specialization – specializace 

• Coordination – koordinace 

• Authority – pravomoc 

• Responsibility – zodpovědnost 

 

3.3.3 Kontrola 

 

 Kontrolování je důležitou funkcí managementu. Zahrnuje veškeré 

aktivity, jejichž pomocí manažeři zjišťují, zda dosahované výsledky 
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odpovídají výsledkům plánovaným. Manažerská kontrola může být 

efektivní, je li možné stanovit měřitelné standardy pro sledované 

proměnné, jsou li pro měření standardů k dispozici potřebné informace a 

mohou li manažeři použít korekční akce, pokud se sledované proměnné 

odchylují od požadovaného stavu nebo standardu. Od manažerů se 

očekává, že na základě svých znalostí a disponibilních informací budou 

racionálně rozhodovat. 

 Z hlediska působnosti lze rozlišit tři typy kontroly, a to kontrolu 

preventivní, průběžnou a zpětnou vazbu. 

 

• Preventivní kontrola je zaměřena na zjišťování kvalitativních a 

kvantitativních odchylek zdrojů používaných organizací. Zahrnuje 

veškeré manažerské úsilí zaměřené na zvýšení pravděpodobnosti, že 

dosažené výsledky budou příznivé ve srovnání s výsledky 

plánovanými. 

• Průběžná kontrola je zaměřena na probíhající operace. Jejím 

úkolem je zjistit, zda operace probíhají v souladu se stanovenými 

cíli. 

• Kontrola zpětnou vazbou je zaměřena na konečné výsledky. 

Tento typ kontroly je možné použít i pro sledování situace na trhu a 

jako východisko pro řadu důležitých rozhodnutí, jako například 

snížení cen, zavedení nového produktu na trh a uskutečnění 

rozsáhlé propagační kampaně. 

 

Kontrola nemá jednoznačně prověřovací charakter, ale spíše charakter 

rozborový, analytický.[viz 3] 

 

 3.4 Strategické marketingové řízení 

 

Strategické řízení se dnes stává nezbytností, ačkoliv si to stále ještě 

mnoho firem neuvědomuje. V konkurenčním úsilí vítězí ten, kdo nejlépe 

dokáže předvídat budoucí vývoj a včas, respektive v předstihu, na něj 
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reagovat, ten, kdo je schopen provést změny. Nezbytnou součástí 

strategického řízení je porozumění trhům a zákazníkům, což v konečném 

důsledku znamená implementování marketingu. Takový způsob řízení je 

strategickým marketingovým řízením. 

 Proces strategického marketingového řízení se skládá z analýzy 

marketingových příležitostí, výzkumu a výběru cílových trhů, z navrhování 

marketingových strategií, plánování marketingových programů, 

organizování marketingových činností a provádění kontroly 

marketingového úsilí s cílem vytvářet směny, které uspokojí jednotlivce a 

firmy. 

  

Marketingové řízení může být úspěšné za předpokladu splnění 

určitých podmínek, které můžeme charakterizovat následovně: 

 

• Vysoce rozvinutý trh 

• Převaha nabídky nad poptávkou z hlediska kvantity 

• Relativní nasycenost základních potřeb spotřebitelů 

• Konkurence 

• Snaha o udržení či zvýšení tržního podílu 

• Řešení potřeb a přání zákazníků 

 

Proces marketingového řízení se uskutečňuje ve třech hlavních 

fázích, jimiž jsou plánování, realizace a kontrola. 

 

3.5 Marketingové strategické plánování 

 

Osou marketingového systému řízení se stalo marketingové 

plánování. Je součástí strategického plánování firmy, které pracuje 

s marketingovými proměnnými, jako jsou vývoj trhu a tržní podíl. Některé 

firmy označují své strategické plánování za strategické marketingové 

plánování, čímž zdůrazňují svoji marketingovou orientaci. 

 Marketingové plánování obsahuje několik kroků, a to: 
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• Situační analýzu doplněnou o předpovědi budoucího vývoje prostředí 

(prognózování) 

• Stanovení marketingových cílů 

• Formulování marketingových strategií vedoucích k dosažení 

stanovených marketingových cílů 

• Sestavení marketingových programů 

• Sestavení rozpočtů 

• Přezkoumávání výsledků, revidování cílů, strategií a programů 

 

3.5.1 Stručný přehled typů a stylů plánování 

 

 Existují různé typy plánování. Ty lze členit z hlediska času, podle 

rozhodnutí, podle úrovně, na které se plánování ve firmě provádí, a podle 

stylu plánování 

 

Plánování podle času: 

 

• Krátkodobé plánování 

• Střednědobé plánování 

• Dlouhodobé plánování 

 

Na tato období firmy obvykle sestavují ekonomickou a finanční rozvahu. 

 

Plánování podle typu rozhodnutí: 

 

• Strategické plánování představuje výběr strategie k dosažení cílů 

firmy 

• Operativní plánování obsahuje plánování činností pro úspěšné 

naplnění strategie 
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Plánování podle úrovně, na které se ve firmě provádí: 

 

• V rámci koncernu 

• V rámci divize 

• V rámci korporace 

• V rámci firmy 

• V rámci SBU (strategická podnikatelská jednotka) 

• V rámci produktu 

• V rámci značky 

 

Plány jsou do jisté míry propojeny. 

 

Plánování podle stylu: 

 

• „Shora dolů“ 

• „Zdola nahoru“ 

• Stanovení cílů „shora dolů“, plánování „zdola nahoru“ 

 

Strategické marketingové plánování soustřeďuje pozornost na 

skutečné problémy, ukazuje potřebu změn, nutí rozlišovat alternativy a 

učí změnám postojů také tím, že názory musejí být podloženy fakty.[viz 

3] 

 

3.6 Jednotlivé fáze marketingového strategického plánování 

 

 Ačkoliv názory na jednotlivé fáze marketingového strategického 

plánování se u jednotlivých autorů zabývajících se marketingovým 

strategickým plánováním liší, převahu mají ti, kteří za výchozí fázi 

považují strategickou analýzu a prognózu. 
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3.6.1 Fáze analýzy a prognózy 

  

Výchozím bodem marketingového strategického plánování je 

vypracování strategické situační analýzy a prognózy vývoje prostředí. 

 

 3.6.2 Cíle a strategie podnikatelských oborů 

 

Strategickými obory jsou označovány ty analytické a plánovací 

jednotky, které vyžadují v rámci marketingového strategického plánování 

samostatnou péči. [viz 6] Strategické obory nejsou jednoznačně 

definovány. Doporučuje se, aby při jejich definování byly brány v úvahu tři 

dimenze: 

 

• Potenciální skupiny odběratelů 

• Odběratelské funkce 

• Použitelné technologie 

 

Existuje ještě další, čtvrtá dimenze, a to – 

 

• Prostorové pokrytí trhu 

 

3.6.3 Určení strategie subjektů trhu 

 

V rámci strategie subjektů trhu je třeba nejprve vyjasnit, zda se  

bude přistupovat k jednotlivým segmentům výrobek trh s jednotnou či 

diferencovanou strategií a zda musí být ve vztahu k rozvoji trhu a okolí 

přijat ofenzivní (proaktivní) či defenzivní (reaktivní) postoj.[ viz 6] 
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3.6.4 Zhodnocení a volba strategií 

 

Strategie jsou cestami vedoucími k naplnění cílů. Při jejich 

hodnocení uskutečněném před volbou strategie se testuje jejich 

konzistence, nároky na kompetence a plnění funkce.[viz 6] 

 

• Test konzistence – prověřuje bezproblémovost alternativ mezi sebou 

• Test kompetencí – zkoumá, zda byly vybrány hospodárně 

realizovatelné alternativy 

• Funkční test – zkoumá alternativy z hlediska požadavků na prostředky 

při zavedení a z hlediska účinku podle dosažení cíle 

 

3.6.5 Strategické rozpočtování 

 

Každá zvolená strategie je spojena s různě vysokými náklady. Je 

proto potřebné přikročit ke strategickému rozpočtování, kterým se rozumí 

kvantifikování zadaných úkolů pro každou strategickou organizační 

jednotku (SBU) v peněžních jednotkách. Rozpočtování se týká nejen 

nákladů, ale i výkonů (obrat, podíl na trhu, relativní tržní podíl, zisk aj.) 

 

Rozpočtem se vyjadřuje těžiště marketingové strategie, stejně tak 

jako kvantitativní úrovně aktivit a výkonů a z toho odvozených opatření. 

Tím marketingové rozpočtování plní různé úkoly: 

 

• Označení priorit, pokud jde o cíle a strategické způsoby jejich 

dosažení 

• Podklad pro motivaci a vymezení odpovědnosti 

• Řídící a kontrolní úkoly 
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3.6.6 Implementace marketingových strategií 

 

I kdyby firma vyvinula jasnou strategii a dobře promyšlené  

podpůrné programy, nemusí to stačit. Může totiž selhat jejich 

implementace. 

 K tomu, aby firma uvedla v život marketingovou strategii, musí 

vybudovat marketingově pojatou organizační strukturu. Všichni 

zaměstnanci firmy na různých úrovních podnikové hierarchie by se nejen 

měli podílet na zajištění a provádění plánu, ale měli by přijmout 

marketingově nebo zákaznicky orientované myšlení za vlastní, za základní 

filozofii firmy. K zajištění plánovaných úkolů je nutné rozdělit pravomoci a 

zodpovědnosti jednotlivých osob i úseků a určit období jejich platnosti. 

 Realizace strategie je spjata s kooperací, koordinací, motivací, 

odpovědností a komunikací. Všechny jsou pro úspěšnou implementaci 

marketingových strategií stejně důležité a žádná z nich by neměla být 

opomenuta či podceňována. 

 

  3.6.7 Kontrola marketingové strategie 

 

 Celý proces strategického marketingového řízení je završen 

kontrolou. Kontrola se týká všech postupů, které firma (obor podnikání) 

uskuteční k naplnění svých cílů, nikoliv pouze konečných výsledků. Jsou to 

především marketingové strategie, které určují směr těchto postupů. 

 V kontrolní fázi strategických marketingových procesů je klíčovou 

kontrolou kontrola současně používaných strategií. 

 Existují čtyři typy marketingové kontroly: 

 

• Kontrola ročního plánu 

• Kontrola rentability produktů a zákaznických skupin výrobkových 

značek, jakož i různých marketingových činností 

• Strategická kontrola, jejímž smyslem je zjišťovat, zda vlivem 

změněných podmínek neztratila marketingová strategie smysl 
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• Kontrola efektivnosti 

 

Zatímco kontrola v oblasti operativního plánování je celkem běžná,  

nebývá tomu tak v oblasti strategického plánování. Meffert zastává 

stanovisko, že je žádoucí zajistit tři základní aspekty kontroly: 

 

• Kontrolu konzistence – formální prověřování marketingových 

strategických plánů co do úplnosti, logické stavby a neexistence 

rozměrů z hlediska cílů, jakož i cílů jednotlivých dílčích plánů 

• Kontrolu premis – dohled nad kontrolou interního a externího vývoje 

předpokladů strategického plánu 

• Kontrolu provedení – prověření postupné realizace strategických cílů 

podle dílčích cílů, respektive trajektorie cílů 

 

Dvěma základními nástroji kontroly marketingového plánu jsou  

marketingové cíle a rozpočet.[viz 6] 

 

3.7 Strategický marketingový plán 

 

 Dobrý strategický plán: 

 

• Musí být snadno pochopitelný 

• Musí být přesný a detailní 

• Musí být přizpůsobitelný změnám 

• Musí být realistický 

• Musí zahrnovat všechny důležité tržní faktory 

• Musí jasně identifikovat úkoly 

 

Metodami, které se používají při sestavování strategického plánu  

jsou SWOT analýza, portfolio analýzy, PLC analýza, PIMS, učební 

mapování, společné analýzy, jakostní posouzení aj. 
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 Informace, které jsou nezbytné pro efektivní strategické plánování, 

jsou významné skupiny, vnitřní údaje, pozorování, osobní úsudek, 

výzkumy, testování marketingu, laboratorní experimenty, skupinové 

údaje, údaje ostatních organizací, konkurenční údaje, údaje průmyslových 

svazů, údaje asociací a profesních skupin, vládní údaje aj.[viz 3] 

  Strukturu marketingového plánu najdete v příloze. [viz příloha 2] 
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4 Metodika shromažďování dat 

 

 4.1 SWOT analýza 

 

 Cílem SWOT analýzy je identifikovat to, do jaké míry jsou současná 

strategie firmy a její slabá a silná místa relevantní a schopná se vyrovnat 

se změnami, které nastávají v prostředí. 

 SWOT analýza neboli analýza silných a slabých stránek, příležitostí a 

ohrožení sestává z původně dvou analýz, a to analýzy SW a analýzy OT. 

Doporučuje se začít analýzou OT – příležitostí a hrozeb, které přicházejí 

z vnějšího prostředí firmy, a to jak makroprostředí (obsahuje faktory 

politicko právní, ekonomické, sociální, technologické), tak i mikroprostředí 

(zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, veřejnost). Po důkladně 

provedené analýze OT následuje analýza SW, která se týká vnitřního 

prostředí firmy (cíle, systémy, procedury, firemní zdroje, materiální 

prostředí, firemní kultura, mezilidské vztahy, organizační struktura, kvalita 

managementu). 

Silné stránky 

(strengths) 

Zde se zaznamenávají skutečnosti, 

které přinášejí výhody jak 

zákazníkům, tak firmě. 

Slabé stránky 

(weaknesses) 

Zde se zaznamenávají ty věci, které 

firma nedělá dobře, nebo ty, ve 

kterých si ostatní firmy vedou lépe. 

Příležitosti 

(opportunities) 

Zde se zaznamenávají ty 

skutečnosti, které mohou zvýšit 

poptávku nebo mohou lépe 

uspokojit zákazníky a přinést firmě 

úspěch. 

Ohrožení 

(threats) 

Zde se zaznamenávají ty 

skutečnosti, trendy, události, které 

mohou snížit poptávku nebo 

zapříčinit nespokojenost zákazníků. 
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 SWOT analýza může být velmi užitečným způsobem sumarizace 

mnoha analýz a jejich kombinování s klíčovými výsledky analýzy prostředí 

firmy a jejími schopnostmi. 

Nevýhodou SWOT analýzy je, že je příliš statická a navíc velmi 

subjektivní.  

 

4.2 Benchmarking 

 

Benchmarking znamená dlouhodobý trvalý proces vzájemného 

sledování a porovnávání vlastních výsledků s výsledky konkurence 

z hlediska kvality a efektivnosti výroby určitého produktu nebo realizace 

určité služby, výrobních postupů, pracovních operací, marketingových 

aktivit atd. Benchmarking se neomezuje pouze na bezprostřední 

konkurenci nebo  na rámec daného odvětví či tržního segmentu, ale 

představuje výběr a porovnávání vhodných myšlenek, metod či přístupů, 

které jsou pro daný podnik použitelné, a to ve smyslu zvýšení vlastní 

výkonnosti, efektivnosti nebo kvality. 

Rozlišuje se pět typů benchmarkingu: 

• Interní 

• Konkurenční 

• Funkcionální 

• Generický 

• Spolupracující 

 

Benchmarking slouží jako sytém včasného varování, který orientuje 

pozornost manažerů na objektivní nutnost změn. 
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5 Analýza současná strategie 

 

5.1 Marketingový mix firmy a jeho analýza 

V této subkapitole rozeberu marketingový mix firmy z hlediska 4P. 

 

  5.1.1 Sortiment 

  

Sortiment, se kterým obchodujeme, tvoří černé energetické uhlí o 

různých specifikacích, proto bych zde uvedl přesné typy uhlí, které 

nabízíme. 

 

1.Typ černého uhlí 

 

Výhřevnost – 5700  5950 Kcal/kg 

Sirnatost – 0,5 1,0% 

Ad – 18 21% 

Wr
t – 7,5 9,0% 

Cld – 0,1% 

Asd – 0,005% 

Vdaf – 24 30% 

Velikost fragmentů – 0 290 mm 

 

2.Typ černého uhlí(antracitické uhlí) 

 

výhřevnost (Calorific Value) Qi
r
 5 900 - 6 700 kcal/kg 

vlhkost (moisture) Wt
r
 max. 10 % 

obsah síry (sulphur) St
d
 max. 1,2 % 

obsah prchavých látek (volatile matters )V
daf

 max. 10 % 

melitelnost min 72 (HGI) min. 1,4 (VTI) 

frakce 0 - 50 mm 

obsah popele (ash) A
d
 max. 18 % 

Teploty popela v redukční atmosféře: 



  31 

měknutí T1 ≥ 1150 °C 

deformace T2 = 1250 °C 

tavení T3 ≤ 1380 °C 

 

 

3. Typ černého uhlí(energetický prach) 

 

parametr hodnota 

Základní 

zrnitost 0 ÷ 30 

Qi
r
 21 ÷ 24 

Qi
r
 – průměrná hodnota 22,5 

A
d
 max. 26 

Wt
r
 max. 10 

St
d
 max. 0,65 

V
daf

  prům. 30 ± 3 

melitelnost  GrH >65 

Dodatkové 

 

K2O prům. 2 

CaO prům. 3 

Na2O prům. 0,4 

MgO prům. 2,5 

SiO2 v popelu max. 40 

pH vodního výluhu z popele < 9,6 

tavitelnost popela (oxidační) 

teplota deformace DT min. 1260 

teplota měknutí ST min. 1285 

teplota tání HT min. 1310 

teplota tečení FT min. 1365 
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5.1.2 Způsob komunikace firmy 

 

Komunikace se zákazníkem bývá často složitá, obzvláště na ruské 

straně. Rusové neradi jednají se svými partnery přes telefony, emaily a 

další moderní technologie. Vyžadují osobní jednání, která trvají dlouhé 

hodiny a spíš než jednání, jak si ho představujeme my ve střední Evropě, 

je to takové „rodinné setkání“. Rusové jsou velmi pohostinní a mají na 

všechno čas. Pro člověka, který je zvyklý na běžné pracovní tempo, to je 

opravdu nekonečné. Když si vzpomenu, jak jsme začínali a probíhala 

zdlouhavá jednání, tak jsem obchod opravdu neviděl reálně. Dodnes je 

pro mě utrpení, když po nich potřebujeme něco navíc.  

Na druhou stranu, když něco řeknou, vše dodrží. Sice to trvá 

relativně dlouho, ale opravdu je na ně spolehnutí. 

 

Co se týče polské strany, máme výhodu, že jsme relativně blízko od 

místa, kam dodáváme a kde má náš odběratel sídlo. Proto není problém 

cokoli operativně vyřešit, i když většina věcí se řeší telefonicky a emaily. 

S odběratelem osobní schůzky probíhají v případě, když je nějaký 

problém, který je třeba vyřešit nebo při nějakém důležitém datu(začátek 

nových dodávek, prodlužování smluv atd.) 

 

5.1.3 Distribuce firmy 

  

Celý distribuční proces je veden na železnici. A to jak po ŠR tratích, 

tak po NR tratích. Naše zodpovědnost na NR tratích přebírá odběratel, 

jelikož se jedná o jeho vlečku. 

 Konkrétněji k dopravě. Železnice užívá pro označení kódy, které jsou 

totožné s kódy v celním sazebníku. Pro černé energetické uhlí to je NHM 

27011900. Relace, tzn. rozsah přepravy DAF Tobol – DDU Slawkow 

Poludniowy. Uhlí je přepravováno ve vozech ruské železnice, jedná se o 

čtyřnápravové vozy s pneumatickým vykládáním. V Evropě se pro tyto 

vozy používá označení „Falls“. Ruské vozy jsou ovšem větší a mají větší 
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nosnost. Je to dáno ŠR tratí, která má větší nosnost, něž klasické NR 

tratě. S železnicí máme domluveny ucelené soupravy maximálně 44 vozů 

a 3000 tun netto. Zde bych poznamenal, že na naše evropské zvyky je to 

opravdu hodně, protože po našich tratích jezdí soupravy o maximální 

délce 25 vozů.  

Každý vůz má SNGS dokument, který určuje, co se v daném vagónu 

nachází a kam vagón směřuje. SNGS je obdobná verze evropských 

dokumentů CIM. Jedná se o přepravní lístky. 

Cena obsahuje kromě dovozného také doplňující poplatky na 

hranicích, tranzitní deklarace a sledování vozů. 

Hlavní povinnosti odběratelů a dodavatelů jsou stanovena 

prostřednictvím Incoterms 2000. Jak již bylo uvedeno, zboží se přebírá od 

dodavatele na paritě DAF (s dodáním na hranici) a odběratel si zboží 

přebírá na paritě DDU(s dodáním clo neplaceno). 

Průměrná doba přepravy se pohybuje kolem 10 ti dnů. V příloze se 

nachází vzor objednávkového listu. [viz příloha 5] 

 

5.1.4 Cena a její kalkulace 

 

 Cena je pro všechny strany obchodu na jednom z prvních míst. 

Konečná cena se skládá, respektive je součtem  několika dílčích částí a to: 

 

1. Nákupní cena 

2. Cena dopravy 

3. Cena pojištění 

4. Cena za kontrolu jakosti SGS 

5. Cena za finanční operaci, tzn. převoditelný dokumentární akreditiv 

6. Naše provize – kalkulovaný zisk 
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Ad 1) 

 

 Nákupní cena je sjednána pro následující rok. Pro případ nějakého 

propadu nebo růstu ceny je to ve smlouvě ošetřeno tak, že máme určité 

fluktuační pásmo a pod danou hranici, respektive nad danou hranici, cena 

v době platnosti smlouvy nevzroste.  Je to velice nestandardní kótování 

ceny, ale naše vztahy s odběrateli jsou tak dobré, že se nám toto podařilo 

vyjednat. Je to dáno dobrou známostí našeho zprostředkovatele. 

 

Ad 2) 

 

 Cena za dopravu je sjednána na období půl roku, jelikož železnice 

nebo přesněji řečeno speditéři určují ceny půlročně. 

 

Ad 3) 

 

 Cena za pojištění je fixní a je sjednána při uzavírání pojištění. 

Pojištění se obnovuje každým rokem. 

 

Ad 4) 

 

 Cena za kontrolu jakosti společností SGS platí po dobu trvání cen, 

které společnost SGS stanoví. Přibližné trvání ceny je jeden rok a po tuto 

dobu se nemění. 

 

Ad 5) 

 

 Cena za finanční operaci je určena sazebníkem banky a zatím se 

nestalo, že by banka snižovala nebo zvyšovala sazbu za tento typ 

operace. 
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Ad 6) 

 

 Naše provize se pohybuje kolem 5 USD za tunu černého 

energetického uhlí a při stanovování cen odběratelům se snažíme, aby 

hodnota naší provize zůstala na stejné úrovni. Protože hlavní ceny, tj. 

nákupní cena, respektive cena dopravy se mění jednou ročně, respektive 

jednou za půl roku, tak s odběrateli máme ceny dohodnuty na jeden rok 

dopředu. 

 

 5.2 Financování a konkrétní platební podmínky 

 

Hlavní část našich plateb, tj. platba za zboží (černé energetické 

uhlí), je placena přes takzvaný Neodvolatelný převoditelný dokumentární 

akreditiv (Irrevocable transferable letter of credit), zkráceně L/C. Vzor 

dokumentu předkládám v příloze. [viz příloha 3] Vyhýbáme se tak placení 

za zboží přes fakturu, z které plynou i zálohy na zboží a tudíž nutnost mít 

velký obnos peněz. Výhodou L/C je to, že nemusíte mít vlastní peníze a 

současně se nikde nezadlužujete, například provozními úvěry nebo 

úvěrovými linkami. Nevýhodou tohoto typu L/C je to, že konečný 

beneficient může vidět 1. příkazce a může se stát, že vás dodavatel a 

odběratel po skončení platnosti smlouvy obejde a budou obchodovat 

přímo. Naštěstí máme i toto ošetřeno, a proto se nemusíme této 

nepříjemnosti obávat. 

 Platba za dopravu funguje již klasicky fakturačně. Český speditér 

nám fakturuje za dodané služby fakturu s 40 ti denní splatností. Jelikož 

banka od každého účastníka obchodu má na přezkoumání a zaslání 

dokumentů k akreditivu 5 dní, máme již finanční prostředky na to, 

abychom uhradili závazky vůči dopravci. 

 Platba za pojištění se platí kvartálně, to znamená jednou za tři 

měsíce. 

 Platba za kontrolu jakosti společností SGS probíhá fakturačně se 30

ti denní splatností. Zde je důležité poznamenat, že při prvních dodávkách 
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se platilo za kontrolu jakosti zálohovou fakturou 100% peněžních 

prostředků dopředu. 

 Platbu za finanční operaci si banka stáhne vždy při převodu L/C. 

 

Na vysvětlenou uvádím i detailní interpretaci L/C: 

Speciálním druhem akreditivu, který je také v obchodním zákoníku 

výslovně upraven (§  689 an.), je akreditiv dokumentární. Při jeho 

otevření vznikne bance povinnost poskytnout určené plnění oprávněnému 

jen tehdy, jsou li bance během platnosti akreditivu předloženy dokumenty 

určené v akreditivní listině. Akreditivní listina je písemné oznámení, 

kterým banka v souladu se smlouvou sděluje oprávněnému, že v jeho 

prospěch otevírá akreditiv, a oznamuje mu jeho obsah. Náležitosti listiny 

jsou: plnění, ke kterému se banka zavazuje, doba platnosti akreditivu a 

podmínky, které musí oprávněný plnit, aby se mohl domáhat plnění vůči 

bance. U dokumentárního akreditivu musí být v listině uvedeny 

dokumenty, které je nutno bance během platnosti akreditivu předložit. 

Těmito dokumenty mohou být např. listiny potvrzující, že zboží bylo 

odesláno, doklady osvědčující vlastnictví ke zboží nebo potvrzující jeho 

kvalitu apod., jako např. faktura, doklady o přepravě, pojistka, doklad o 

přejímce zboží, kontrolní atest aj. Tento druh akreditivu je v praxi hojně 

využíván.  

Jedním z typů dokumentárního akreditivu je tzv. převoditelný 

dokumentární akreditiv. V podstatě jde o to, že kupující vystaví 

dokumentární akreditiv ve prospěch prodávajícího, a ten jej převede nebo 

rozdělí na více dokumentárních akreditivů a ty pak převede na své další 

obchodní partnery, resp. subdodavatele. Jedná se o poměrně složitou 

operaci.[viz 9] 
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5.3 Pojištění 

 

Uzavírání obchodu sebou nutně neslo i to, že zboží musí být 

pojištěno. Tento krok jsme podcenili, a proto z toho plynuly jisté 

problémy. Stalo se nám, že s námi, až na jednu, žádná z českých 

pojišťoven nechtěla uzavřít smlouvu z důvodu toho, že převoz zboží je 

přes rizikové země, konkrétně Kazachstán, Rusko, Ukrajina, Polsko. 

Nakonec jsme vedli dlouhá jednání s jedinou pojišťovnou, která byla 

ochotna tuto poptávku akceptovat a podařilo se nám podepsat smlouvu o 

pojištění.  

Jedná se o roční obratové pojišťění na černé energetické uhlí proti 

„všem pojistným nebezpečím“, způsob dopravy po železnici, územní 

rozsah Kazachstán, Rusko, Ukrajina, Polsko. Pojistné období 12 měsíců se 

spoluúčastí 10%. 

Celý tento proces řešilo v dané pojišťovně centrum pojištění 

hospodářských rizik v Praze. Výše popsané pojištění předkládám v příloze. 

[viz příloha 4] 

 

5.4 Cla, daně, kvóty 

 

Pro černé energetické uhlí nejsou stanovena žádná dovozní ani 

vývozní cla, daně ani kvóty. Jedinou výjimkou je ekologická daň, která se 

ale tohoto byznysu netýká, jelikož zboží jde do elektrárny a tyto jsou od 

ekologické daně osvobozeny. Ekologická daň se platí pouze při prodeji 

konečným spotřebitelům, jako například prodej uhlí do domácností.  

Celní řízení ovšem proběhnout musí, i když jde jen o papírové 

záležitosti a žádné clo se neplatí. 

 

5.5 SWOT analýza 

 

V této subkapitole bych rád uvedl silné a slabé stránky společnosti a 

její příležitosti a ohrožení. 



  38 

 

 1. Silné stránky 

• Malá a dynamická firma. 

• Schopná efektivně a pružně reagovat na nové poptávky. 

• Dobrý kontakt na straně dodavatele. 

• Kontakty na osoby, které znají polský trh s černým uhlím. 

 

 2. Slabé stránky 

• Malé zkušenosti na mezinárodním poli. 

• Absence referencí. 

• Relativně malá likvidita. 

• Při velké vzdálenosti odběratele od dodavatele už není tak 

výhodná cena, jelikož cena dopravy po NR tratích je 

nákladnější, než po ŠR tratích. 

 

 3. Příležitosti 

• Vybudovat si v současném obchodování větší cash flow. 

• Zvýšit likviditu a začít obchodovat i na dodavatelskou fakturu. 

• S novými kontrakty vytvářet nová pracovní místa. 

• Možnost fúze se strategickým partnerem. 

 

 4. Ohrožení 

• Při výpadku dodávky nebo odběru nemáme jinou variantu 

dodání nebo odběru zboží a můžou vzniknout velké 

komplikace, ať už na straně dodavatele nebo odběratele. 

• Nemožnost konkurence větším firmám. 

• Neznalost jiného odběratelského trhu, něž li polského. 

 

5.6 Benchmarking 

 

 Zde bych porovnal naši firmu s dvěma dalšími konkurenty na 

polském trhu, a to české OKD a.s. a polské JAW II s.j. 
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Výhody společnosti OKD a.s. 

• silná společnost s velkým kapitálem 

• disponují velkou likviditou 

• v podstatě nejsou omezeni množstvím, které jsou schopni 

dodat 

• vlastní logistická společnost 

• obchoduje a zároveň těží černé uhlí 

• obrovské reference a kontakty 

• odbyt mají domluven na několik let dopředu 

 

Nevýhody společnosti OKD a.s. 

• obrovský byrokratický aparát 

• dlouhé lhůty u dodavatelských faktur 

• rychlost reakce na novou poptávku 

 

Výhody společnosti JAW II s.j. 

• detailní znalost polského trhu 

• podíl ve společnosti PKP Cargo(největší železniční cargo 

v Polsku) 

• krátké distribuční cesty (uhlí odebírají od tamějších dolů) 

• úzké vazby s polskými doly 

 

Nevýhody společnosti JAW II s.j. 

• orientace pouze na jeden trh 

• jazyková bariéra pro zahraniční obchod 

• nepružnost kontaktních osob při jednání 

 

Z výše uvedených bodů tedy vyplývá, že naše společnost dokáže 

oproti konkurenci rychle reagovat na novou poptávku. Dalším pozitivem 

při jednáních s novými odběrateli je znalost cizích jazyků, a to, že se 

nesnažíme specializovat se pouze na jeden odbytový trh. 
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 Pokud nahlédneme na tu část, kde mají konkurenční společnosti 

výhodu, pak jedněmi z nejdůležitějších bodů jsou obrovské reference a 

kontakty a taky velký kapitál. Naše společnost by se měla snažit o to, aby 

si vytvořila reference na nejprve na menších dodávkách, což by 

nepochybně vedlo k tomu, že bychom posléze dostali kontrakty na větší 

množství černého uhlí. Nedílnou součástí by ovšem byla spokojenost 

zákazníků s našimi službami. 

 Na výše uvedené se váže i zvyšování kapitálu, které můžeme 

dosáhnout zvýšením odbytu čili dovozu suroviny. 
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6 Návrhy a doporučení 

 

 V této kapitole bych se rád věnoval závěrům, které jsem 

v předchozích kapitolách analyzoval nebo získal. 

  

6.1 Vize, poslání a firemní cíle 

  

6.1.1 Vize a poslání 

 

Naší vizí je být jednou z úspěšných firem působících na 

mezinárodním poli v obchodování s černým uhlím. Obecně by se v této 

oblasti daly stanovit tyto zásady: 

 

• Vynikající kvalita zaměstnanců, respektive majitelů 

• Vynikající kvalita produktů a služeb 

• Podrobné znalosti zákazníků, jejich požadavků a potřeb 

• Efektivní, ziskové a progresivní hospodářství 

• Poctivost a zodpovědnost ve všech činnostech a oblastech, ve 

kterých firma působí 

 

Naši vizi bychom mohli shrnout a formulovat následovně: 

 

Naše vize je udržet si místo u současného odběratele, vytvořit si  

nové reference vzniklé novými kontrakty. Obstát na otevřeném trhu 

obchodování s tak významnou komoditou, jakou černé uhlí bezesporu je. 

 Do roku 2012 bychom chtěli získat nové zákazníky, ať už v Polsku 

nebo jiných státech střední a východní Evropy. Cílem je získat aspoň dva 

nové kontrakty. 

Naším posláním je s péčí a kvalitou udržovat současné obchody a 

zároveň uzavírat nové tak, aby černé uhlí z Ruska bylo spojeno a názvem 

naší společnosti. 
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Vzhledem k výše uvedeným strategickým cílům bude firma 

uplatňovat strategii růstovou. 

 

    6.1.2 Firemní cíle 

 

• Zvyšovat prestiž společnosti 

• Zvyšovat hodnotu společnosti 

• Uzavřít nové kontrakty 

• Vytvořit nová pracovní místa 

• Následně motivovat zaměstnance a dbát o jejich spokojenost 

• Zviditelnit společnost pomocí vytváření nových business 

kontaktů 

• Nadále spokojený zákazník 

• Získat certifikát jakosti ISO 

 

6.2 Firemní kultura naší společnosti 

 

 Požadujeme li, aby se nám naše dobře odvedená práce vracela 

v podobě úspěchů, musíme v rámci společného úsilí sdílet také společné 

hodnoty, které cestu k úspěchu bez debaty doplňují. Naše firma se 

ztotožňuje s následujícími postupy a standardy a snaží se je využívat ve 

svém dennodenním pracovním úsilí. 

 

• Orientace na spokojeného zákazníka 

• Partnerské myšlení 

• Trvalé rozvíjení vztahu zákazník – dodavatel 

• Důslednost, přímé jednání a plnění dohod 

• Předvídavost, intuice a inovace 

• Podnikatelský duch, kreativita 

• Trvalé zlepšování pracovních výkonů 

• Týmová kooperace a koordinace 

• Předávání zkušeností a znalostí 
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• Srozumitelná komunikace 

• Snaha učit se novým věcem a být flexibilní 

 

6.3 Firemní strategie a návrhy na její aktualizaci 

 

 Naše společnost uplatňuje strategii odlišení. Rozvojem aktivit firmy  

bychom se rádi dostali do povědomí stávajících a potenciálních zákazníků 

jako úspěšná, mladá a stabilní společnost věnující se mezinárodnímu 

obchodu s černým uhlím. 

 Výše uvedené aspekty, které souvisí s celým fungováním firmy 

bychom zajistili pravidelnými kontrolami, jak už průběžnými, tak 

zpětnými. K tomuto bychom využívali externí renomované auditorské 

společnosti, které na našem trhu působí. 

Na následujících řádcích uvedu, jak vylepšit postavení společnosti na 

trhu a jak se dostat do povědomí potenciálních klientů. 

 Jsou to tedy následující prvky, z nichž některé jsou uvedeny výše: 

 

1. Publikování v odborných tiskovinách 

2. Reklama v odborných tiskovinách 

3. Účast na veletrzích, týkajících se energetiky a těžkého 

průmyslu 

4. Zakoupení vlastních vagónů 

5. Hledání levnějších dodavatelů služeb pro snížení celkových 

nákladů 

6. Vytvoření certifikátu jakosti ISO 

7. Vytváření pracovních míst 

8. Stát se sponzorem sportovních klubů nebo společenských 

událostí 

9. Zřízení internetové stránky společnosti 
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Ad 1) 

 

Nedílnou součástí úspěšné firmy je také publikování článků. Naše 

společnost by mohla v odborných periodicích interpretovat dosavadní 

úspěchy, cestu k těmto úspěchům a také firemní strategii pro následující 

měsíce a roky. 

 

Ad 2) 

 

 Tento bod úzce souvisí s bodem předcházejícím, jelikož čtenáři  

odborných periodik si při čtení článků nepochybně všimnou i reklamy, 

která je nedílnou součástí dané tiskoviny. Cílem je nenásilnou formou 

zaujmout případné zákazníky a následně s nimi vést jednání, která by je 

vedla k tomu, že jsme opravdu firmou, která ví, o čem mluví. 

 

Ad 3) 

  

 Účastnit se výrobních a energetických veletrhů je rovněž velmi 

důležité, protože se na těchto veletrzích energetické a průmyslové firmy 

prezentují, ale také se poohlížejí po konkurenci případně po možné 

spolupráci s novými firmami. Dále veletrhy navštěvují jiné firmy a osoby 

reprezentující společnosti na trzích blízké energetice a těžkému průmyslu. 

 Je proto bezpodmínečně nutné mít připraveny propagační předměty, 

portfolio služeb a předběžné nabídky. S největší pravděpodobností by 

návrh a výrobu předmětů a výstavního stánku zajišťovala externí reklamní 

agentura.  

 

Ad 4) 

 

 Komplexní logistika je v dnešní době velmi drahá, proto bychom rádi 

zakoupili vlastní repasované vagóny, které by tak v budoucnu snížili 

současnou cenu dopravy o jednu třetinu. První cestou je nákup za hotové. 
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Jedná se o poměrně velkou investici, tudíž nákup by měl smysl při získání 

nových nebo prodloužení stávajících kontraktů. Pokud by se tak stalo, tak 

ve střednědobém horizontu by se nám investice rozhodně vrátila. Druhou 

cestou je nákup vagónů na leasing, nicméně při tomto druhu financování 

bychom nebyli majitelem vagónů a v případě finančních problémů 

společnosti bychom je nemohli prodat. Leasingová společnost by nám je 

zabavila. Jako lepší se tedy jeví cesta nákupu za hotové nebo na úvěr (byli 

bychom majiteli vagónů). 

 

Ad 5) 

 

Dnešní doba je dobou snižování nákladů, tudíž budeme hledat 

společnosti, které by nám snížili náklady na provoz. Za všechny můžeme 

vyjmenovat například pojištění zboží – měli bychom oslovit zahraniční 

pojišťovny a snažit se získat nižší nabídku na pojištění. 

 

Ad 6) 

 

 Vytvořením certifikátu jakosti ISO a tím splnění požadovaných 

podmínek bychom byli jako společnost důvěryhodnější a v případných 

výběrových řízeních bychom byli rovnocenným soupeřem pro zaběhnuté 

společnosti. Držitelem certifikátu bychom se chtěli stát v následujícím 

roce. 

 

Ad 7) 

 

 S expanzí na nové trhy by se nám nepochybně zvedla administrativa 

a požadavky na lidské zdroje. V případě podepsání nových kontraktů, 

zřídíme pracovní místa pro zaměstnance, kteří by se věnovali 

administrativě a zaměstnance, kteří by pečovali o současné zákazníky. 

Nedílnou součástí těchto manažerů by bylo i získávání nových zákazníků a 

tím by se expanze společnosti nezastavila a nadále by rostla. 
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Ad 8) 

 

Sponzorovat akce nebo kluby, které se objevují v médiích znamená 

být vidět a tím pádem budit zájem v očích populace – lidí – nových 

klientů. V následujícím roce bychom se rádi zapojili do sponzorování 

jednoho sportovního klubu, který je účastníkem nejvyšší soutěže v daném 

sportovním odvětví. Dále pak do sponzorování jedné větší společenské 

události. 

  

Ad 9) 

 

 Naše webové stránky by obsahovaly krátké představení společnosti, 

kontakty na společnost, sortiment naší společnosti a reference. Rovněž by 

se zaplatili doplňky, které zvyšují úspěšnost vyhledání potenciálním 

klientem (SEO a sponzorované odkazy). Stránky by byly ve čtyřech 

světových jazycích – angličtině, němčině, španělštině, ruštině a také 

v češtině. Výrobu stránek bychom zadali specializované firmě. 
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7 Závěr 

 

 Cílem mé bakalářské práce na téma „Návrh marketingové strategie 

firmy na trhu černého uhlí“, byl návrh aktualizace strategie pro danou 

společnost, ve které působím. Všechny zkušenosti, které jsem měl nebo 

získal během psaní této práce jsou důležitým zdrojem informací pro další 

působení ve firmě a taktéž pro rozvoj mé kariéry na poli mezinárodního 

obchodu, ať už s černým uhlím nebo jinou komoditou. 

 V úvodu jsem prezentoval, proč jsem si vybral jako téma bakalářské 

práce tvorbu strategie, co bude předmětem zájmu práce, jaký mám 

obchodní vztah se zahraničím, jaký je v současnosti význam 

mezinárodního obchodu a co bude cílem práce. 

 V první kapitole jsem charakterizoval firmu jako takovou, kde 

působí, jakou má právní podobu, v jakém odvětví podniká a jaké jsou její 

současné aktivity.  

Druhá kapitola obsahovala teoretická východiska bakalářské práce 

na uvedené téma, jejíž základem je práce s odbornou literaturou. 

 Třetí kapitola se věnovala zvolené metodice práce, to znamená 

benchmarkingu a SWOT analýze. 

 Následující čtvrtou kapitolu jsem věnoval analýzám současného 

stavu a hlavním pilířům, na kterých závisí fungování obchodních vztahů 

týkajícího obchodování s černým uhlím. Jednalo se zejména o logistiku, 

pojištění a financování. Dále jsem uvedl přesné specifikace uhlí, se kterým 

obchodujeme a celý marketingový mix firmy. Taktéž jsem zpracoval 

SWOT analýzu a aplikoval benchmarking. 

 Předposlední kapitola pojmenovaná Návrhy a doporučení obsahuje 

konkrétní myšlenky, které by se daly uplatnit v budoucnu, ať už 

v krátkodobém nebo střednědobém horizontu. Přitom jsem vycházel 

z kombinace analýz současného stavu a teorie. 

 Závěrem bych chtěl poděkovat doc. Ing. Lence Kauerové, CSc. za 

konzultace a rady při psaní této bakalářské práce. 
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Seznam zkratek: 

 

SBU  –  Strategická obchodní jednotka 

NR –  normálně rozchodná trať 

ŠR  –  širokorozchodná trať 

L/C –  dokumentární akreditiv 
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