
 

 

 



 

 



 

  

 



 

 

 



 

Anotace 

 Cílem bakalářské práce „SWOT analýza jako základní nástroj strategického 

managementu“ bylo vytvoření analýzy společnosti AGRO–EKO, spol. s.r.o., která se 

zabývá především dodávkami technologií pro zpracování biologicky rozložitelných 

odpadů a jejich následným využitím. V první části bakalářské práce byl uveden 

teoretický základ, a na něj navazují charakteristické údaje o analyzované společnosti. 

V praktické části byla zpracována SWOT analýza a PEST analýza společnosti  

AGRO–EKO, spol. s.r.o. a jejich vyhodnocení spolu s návrhy na zlepšení situace 

společnosti a doporučení. 

 

Klíčová slova: SWOT analýza; strategický management; AGRO–EKO, spol. s.r.o.; 

fermentor  

  

 

 

Annotation 

The aim of the Bachelor thesis "SWOT analysis as a basic strategic management tool" 

was the creation of analysis of AGRO-EKO, spol. s r.o., which mainly deals with the supply 

of technologies for the treatment of biodegradable waste and their subsequent use. In the first 

part of the Bachelor thesis was a theoretical basis, and on it the characteristic data on the 

analysis of the company. In the practical part was processed by the SWOT analysis and PEST 

analysis of AGRO-EKO, spol. s r.o. and their evaluation, together with any proposals for 

improvement of the situation of the company and advice.   
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1 ÚVOD 

Téma pro mou bakalářskou práci jsem si volila takové, které by bylo zajímavé pro mě 

a zároveň bylo také přínosem pro analyzovanou společnost AGRO-EKO spol. s.r.o. Znalost 

jednotlivých faktorů ovlivňujících společnost je natolik důležitá, že jsem si nakonec zvolila 

téma „SWOT analýza jako základní nástroj strategického managementu. Na základě těchto 

konkurenci a hlavně dosahují většího zisku.  

Současná situace společnosti byla zkoumána dle vybraných analýz, a to PEST analýzy 

vnějšího prostředí, Analýzy mikrookolí a SWOT analýzy, která poslouží k odhalení silných 

a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Tyto analýzy mi umožnily lépe pochopit situaci uvnitř 

a vně společnosti a vyhodnotit současný stav společnosti AGRO-EKO spol. s.r.o.  

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části 

jsou objasněny všechny pojmy, které se vztahují ke zvolenému tématu, a poté jsou aplikovány 

do části praktické. Závěr obsahuje shrnutí celé bakalářské práce a návrhy možného řešení, jak 

odstranit nebo omezit objevené slabiny a hrozby a na straně druhé, jak ještě více zefektivnit 

práci společnosti využitím specifických předností.  
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2 Vymezení problémů a cíle práce 

Bakalářskou prací byla provedena analýza společnosti AGRO–EKO spol. s.r.o., která 

se zaměřuje na stavby, technologické dodávky a další služby v oblasti životního prostředí, 

při použití PEST analýzy, Analýzy mikrookolí a SWOT analýzy. Bylo posuzováno jak vnější 

tak vnitřní okolí společnosti, k čemuž mi posloužily materiály a informace poskytnuté 

společností  

AGRO–EKO spol. s.r.o.  

Po identifikaci nejpodstatnějších faktorů, které mohou ovlivnit současnou situaci 

společnosti jsem se pokusila o návrh vhodného řešení pro analyzovanou společnost.  

Dílčí cíle mé práce: 

    Provedení analýz na základě teoretických poznatků získaných z odborných 

publikací zabývajících se danou problematikou, dále studia a dostupných 

internetových zdrojů. 

    Následné zpracování výsledků a navrhnutí doporučení a řešení ke zlepšení 

situace společnosti.  

 

2.1 Metody zpracování 

 Současnou situaci společnosti AGRO–EKO spol. s.r.o. jsem se snažila posoudit 

na základě těchto analýz: 

 PEST analýzy – analýza vnějšího okolí společnosti, 

 Analýzy mikrookolí společnosti, 

 SWOT analýzy – odhalení slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb. 

 

 

 

 

 

 



3 

3 Teorie dané problematiky 

3.1 Strategický management 

Nejdříve si vysvětlíme význam slova strategie a poté podrobněji pojem strategický 

management. 

Moderní definice strategii vykládá jako připravenost podniku na budoucnost. Jsou v ní 

stanoveny dlouhodobé cíle podniku, průběh jednotlivých strategických operací a rozmístění 

podnikových zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů tak, aby vycházela z potřeb podniku, 

dále přihlížela ke změnám jeho zdrojů a schopností a současně reagovala na změny v okolí 

podniku. Schopnost manažerů řešit rozpor mezi tím, co je nutné udržet a neměnit, a tím, co je 

naopak nutné změnit je výsledkem efektivně řízené strategie. [1] 

Směr strategie je dosažení souladu mezi vnitřními zdroji podniku a vnějším prostředím 

a vede k zajištění celkové prosperity a úspěšnosti podniku. Je základem řízení celého podniku, 

nástrojem přežití podniku a prvkem, který sjednocuje činnost všech pracovníků podniku. 

Cílem strategie je nalezení v odvětví takového postavení, kdy podnik může nejlépe čelit 

konkurenčním silám nebo jejich působení obrátit ve svůj prospěch. [2] 

Definice strategického managementu není doposud jednoznačná. Převládá ale názor, 

že strategický management je soubor instrukcí, rozhodnutí a činností, které jsou pro firmu 

nezbytné pro dosažení strategické konkurenční výhody a k zabezpečení nadprůměrných 

výnosů. Strategický management je také vědou formulovat, provádět a vyhodnocovat 

rozhodnutí, která umožňují organizaci dosáhnout jejich cílů a je i uměním skloubit znalosti  

a intuici v potřebné míře pro tvorbu a udržení klíčových kompetencí organizace.  Zaměřuje se 

na integraci managementu, marketingu a financí/účetnictví, výrobu/provoz, výzkum a vývoj  

a počítačové informační systémy. Dále se zabývá zabezpečením toho, aby byla strategie 

uvedena do provozu. Strategické řízení procesu by mělo zajistit, aby se uvolnily pro 

společnost přínosy – lepší výsledky díky lepšímu rozhodování, identifikace více příležitostí, 

zlepšení koordinace a komunikace atd. Dle autorů G. Johnson a K. Scholes se strategický 

management skládá ze tří hlavních prvků, a to strategická analýza, kde se stratég pokouší 

porozumět strategické poloze organizace, dále strategický výběr, který znamená možné 

činnosti, jejich hodnocení a volbu mezi nimi a posledním prvkem je implementace strategie 

zabývající se plánováním uvedení strategického výběru do praxe a prováděním změn. Mezi 

významné osobnosti zabývající se strategickým managementem ve svých stěžejních dílech 
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patří např. Igor Ansoff, Tom Peters, Robert Waterman, Henry Mintzberg nebo Peter  

F. Drucker. [6], [7], [8], [9] 

3.2 Nástroje vnější strategické analýzy 

V této kapitole jsem se zabývala metodami, které jsou využitelné pro analýzu vnějšího 

prostředí organizací. Využití metod závisí na tom, k jakému účelu se metoda využívá – 

k čemu se dají výsledky dané metody využít v rámci strategického řízení. Záleží hlavně na 

organizaci, která si podle konkrétní situace, charakteru a zvyklostí zvolí metodu strategické 

analýzy, kterou využije pro činnost strategického řízení. Všechny metody vnějšího i vnitřního 

prostředí se také dají podle účelu, pro který jsou použity kombinovat a modifikovat 

(přizpůsobit je konkrétnímu účelu využití).  

Do nástrojů vnější strategické analýzy patří např. tyto metody: PEST analýza, Analýza 

konkurence v odvětví – Porterův model a mnoho dalších. [3] 

3.2.1 PEST analýza 

Tato analýza slouží jako metoda zkoumání různých vnějších faktorů působících na 

organizaci. Metoda je využívána pro strategickou analýzu vnějšího prostředí (makrookolí) na 

základě faktorů, u kterých se předpokládá, že mohou ovlivňovat organizace. Účelem této 

analýzy je odpovědět na 3 základní otázky: 

1. Které z vnějších faktorů mají vliv na organizaci nebo její části? 

2. Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 

3. Které z nich jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější? 

Touto metodou analyzujeme faktory vnějšího prostředí, které by mohly znamenat budoucí 

příležitosti nebo hrozby pro hodnocenou organizaci, přičemž vnější prostředí je tvořeno 

těmito faktory: 

 Politické, tj. existující a potenciální působení politických vlivů, 

 Ekonomické, tj. působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky, 

 Sociální a kulturní, tj. působení sociálních a kulturních změn, 

 Technologické, tj. dopady nových a vyspělých technologií. 

Na obrázku 1 jsou faktory PEST analýzy znázorněny. 

V některých odborných literaturách je možné se setkat i s rozšířeným názvem této analýzy 

a názvy se mohou různými způsoby lišit, neboť různí autoři přidávali k původní 

PEST analýze další faktory, a to L - legislativní, E – ekologické (environmentální). Mohou se 
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lišit nejen počtem, ale i uspořádáním písmen, např. PEST/STEP, PESTLE/STEEPL/PESTEL, 

PESTL/SLEPT. Stále se ale jedná o analýzu makrookolí. 

 

Politické faktory 

Za tyto faktory můžeme považovat např. hodnocení politické stability (forma  

a stabilita vlády i politického systému země, klíčové orgány a úřady, existence a vliv 

politických osobností, politická strana u moci, typ vládního uspořádání atd.). Tyto faktory 

zásadně ovlivňují tržní prostředí v zemi. Od způsobu vlády se odvíjí příslušné regulace 

ekonomiky i tržního prostředí. Dále do těchto faktorů patří politický postoj, 

politický systém, místní, státní i globální zákony a předpisy, zákony a předpisy regionálních 

seskupení (např. EU) ovlivňující podnikání atd. 

 

Ekonomické faktory 

Lze je rozdělit do dvou skupin podle jejich stability v čase. První skupinou jsou 

faktory v čase proměnlivé, např. fáze ekonomického cyklu, inflace a monetární politika 

centrální banky a hospodářská politika vlády. Fáze ekonomického cyklu ovlivňuje 

spotřebitele a jejich investiční náladu, množství peněz, které mají a jsou ochotni utrácet. 

Ekonomické faktory vyplývají z ekonomické podstaty a základních směrů ekonomického 

rozvoje a jsou charakterizovány stavem ekonomiky. Zde řadíme základní hodnocení 

makroekonomické situace (výše hrubého domácího produktu, míra inflace, nezaměstnanost 

lokální i celonárodní a také úroková míra, která působí na celkovou výnosnost podniku a její 

výše povzbuzuje držitele peněz k jejich utrácení v případě nízkých sazeb, nebo ukládání 

v případě vysokých). Druhou skupinu tvoří faktory stabilní, kde patří např. charakter 

ekonomiky a její úroveň a konkurenceschopnost či disponibilní zdroje. Za významné 

ekonomické faktory jsou také považovány daňová struktura a podpora malého a středního 

podnikání, kdy stát např. podporuje zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních 

podniků formou zvýhodněných půjček, dotací, grantů či jiné podpory.  

 

Sociální a kulturní faktory 

Sociální a kulturní faktory je možno chápat jako demografické charakteristiky 

(velikost populace, věková struktura, geografické a etnické rozložení), makroekonomické 

charakteristiky trhu práce (rozdělení příjmů, míra nezaměstnanosti), sociálně-kulturní aspekty 



6 

(životní úroveň, rovnoprávnost pohlaví) nebo dostupnost pracovní síly (dostupnost 

potenciálních zaměstnanců, kteří budou mít požadované schopnosti a dovednosti a dále 

existence vzdělávacích institucí poskytujících potřebné vzdělání). V neposlední řadě zde patří 

i systém společenských hodnot či náboženského vyznání, tyto faktory se mohou v různých 

zemích výrazně lišit.  

 

Technologické faktory 

Do této skupiny spadají veškeré informační a komunikační technologie a výrobní 

postupy. S postupným rozvojem technologií a s neuplatňováním těchto technologií může 

docházet ke zvyšování výrobních nákladů v porovnání s konkurencí a k zaostávání objemu 

produkce. Dále zde můžeme zařadit např. podporu vlády v oblasti výzkumu, výše výdajů 

na výzkum, nové vynálezy a objevy.  

 

„Dodatečné“ faktory jsou popsány níže:  

Legislativní faktory 

Legislativní činností vytváří stát rámec fungování trhu, rámec podnikání i práva 

spotřebitele. Legislativní faktory určují meze, ve kterých se může podnik pohybovat. Změny 

těchto faktorů ovlivňují podniky na trzích a to buď přímo tím, že regulují oblast podnikání 

dané firmy, nebo nepřímo, kdy jsou různými změnami zákonů ovlivňováni také zákazníci. 

Mezi tyto faktory patří např. pracovní podmínky zaměstnanců, antimonopolní zákony 

či jednoduchost procesu zakládání podniků, ale také i daňová politika státu. 

 

Ekologické (environmentální) faktory 

Ekologické faktory jsou faktory, které regulují vliv firem na životní prostředí. Mnoho 

odvětví může být těmito faktory ovlivněno např. z důvodu využívání přírodních zdrojů, které 

jsou v současné době kontrolovány či zcela zakázány. Ekologické chování firem může mít 

významný dopad na životní prostředí i v souvislosti s odpadovým hospodářstvím.  

 

Cílem PEST analýzy není vypracovat vyčerpávající seznam těchto faktorů, ale 

důležité je rozpoznat a identifikovat ty faktory, které ovlivňují a jsou významné pro konkrétní 

podnik, tj. odpovědět na výše zmíněné otázky. [2], [3], [11] 
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Praktické zpracování PEST analýzy vnějšího prostředí společnosti AGRO–EKO spol. s.r.o., 

nalezneme v páté kapitole.  

 

 

Obrázek 1: Faktory PEST analýzy 

 

3.2.2 Analýza konkurence v odvětví – Porterův model pěti sil 

U analýzy trhu jde o zjištění stavu na trhu s produkty, které firma nabízí. Zabýváme se 

hlavně konkurencí v odvětví, kterým se firma zabývá. Je dobré zjistit co nejvíce informací 

o konkurenci, které nám pomohou k lepšímu postavení naší firmy na trhu. Snažíme se získat 

podklady o výrobcích konkurenčních produktů, technologiích a cenách na trhu. Postavení 

společnosti AGRO–EKO spol. s.r.o. na trhu a její konkurenční podniky nalezneme v šesté 

kapitole. 

Model pěti sil byl navržen M. E. Porterem jako prostředek ke zkoumání 

konkurenčního okolí, který vymezuje podmínky fungování a rozvoje podniku v daném oboru. 

Jeho grafické znázornění nalezneme na obrázku 2.  

Pro provedení analýzy konkurenčního okolí je hlavním východiskem definování 

oboru. Oborem se rozumí část průmyslu seskupující podniky vyrábějící výrobky 

či poskytující služby podobného účelu a prodávající je na teritoriálně stejném trhu. Abychom 

mohli obor vymezit, lze použít vodítko v podobně klasifikaci oborů. V České republice je 

tzv. Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), která od 1. ledna 2008 nahradila 

Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ). [11] 
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Analýza konkurenčního okolí se dle Portera provádí na základě zkoumání pěti 

konkurenčních sil: 

 síla vyplývající z rivality mezi konkurenčními podniky, 

 síla vyplývající z hrozby vstupu nových konkurentů do odvětví, 

 síla pramenící z hrozby substitučních výrobků, 

 síla vyplývající z vyjednávací pozice zákazníků, 

 síla vyplývající z vyjednávací pozice dodavatelů. 

Cílem analýzy je určení intenzity působení uvedených sil, identifikování těch, které 

mají pro podnik největší význam z hlediska budoucího rozvoje a které mohou být ovlivněny 

strategickými rozhodnutími managementu. Slabé síly představují příležitosti, silné hrozby.  

 

Konkurenční rivalita: V případě, že v odvětví působí velké množství silných konkurentů, není 

považováno za lákavé. Ke zvyšování rivality v odvětví dochází, pokud dané odvětví stagnuje 

nebo se zmenšuje, jelikož podniky mohou získat vyšší podíl na trhu, pouze na úkor 

konkurentů. Firmy, které musí naplňovat své kapacity i pokud by měly snížit ceny, jsou pod 

velkým tlakem daným vysokými fixními náklady, což působí zvýšení rivality v odvětví. 

Konkurence uvnitř odvětví je ovlivněna počtem konkurujících si subjektů, charakterem 

konkurence, mírou růstu trhu, rozmanitostí sortimentu aj. Uvnitř konkurenčního okolí může 

být konkurenční rivalita podniků omezena na jednu dimenzi (např. cenu) nebo na více 

dimenzí (např. služby, jakost výrobku, reklamu, inovaci výrobku apod.) 

 

Hrozba vstupu nových firem: Závisí na několika faktorech, které jsou zároveň bariérami 

vstupu do odvětví. Čím jsou bariéry vyšší, tím je těžší do odvětví proniknout a je nutné 

vynaložit vyšší náklady. Mezi bariéry patří: úspory z rozsahu (tj. úspory nákladů při 

dosahování velkých objemů výroby), kapitálová náročnost vstupu, očekávaná reakce 

zavedených firem, diferenciace produktu, legislativa a vládní zásahy aj.  

Za nejatraktivnější trh z hlediska ziskovosti je považován ten, jehož vstupní bariéry jsou 

vysoké a výstupní nízké, jelikož málo podniků může do odvětví vstoupit a neúspěšné firmy 

mohou bez problémů trh opustit. V případě, že jsou vstupní i výstupní bariéry vysoké, je 

potenciál ziskovosti vysoký, ale spojený s vysokým rizikem, neboť neúspěšné firmy musí 

na trhu zůstat a bojovat o existenci. Pokud jsou vstupní i výstupní bariéry nízké, mohou 
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podniky snadno vstoupit do odvětví a také ho opustit a zisk je stálý a nízký. Nejhorší situace 

nastává, když vstupní bariéry jsou nízké a výstupní vysoké. Podniky mohou snadno na trh 

v období rozvoje vstupovat, ovšem později při zhoršení podmínek je složité z trhu odejít. 

Dochází pak k nadvýrobě a nízkým výnosům pro všechny firmy v odvětví.  

 

Hrozba substitutů: Substitut je statek, který má odlišné vlastnosti (po technologické stránce) 

než jiný statek, ale je schopen uspokojovat stejné potřeby nebo plnit obdobnou funkci. Hlavní 

funkcí substitutů je určování cenových stropů v odvětví, tzn., že podniky v daném odvětví 

jsou omezovány cenami substitutů výrobků nebo služeb, jež nabízejí a nemohou si volně 

určovat ceny za tyto produkty.  

 

Síla kupujících: Jestliže zákazníci mají velkou nebo rostoucí moc při vyjednávání, není trh 

přitažlivý. Zákazníci požadují vysokou kvalitu, nejnižší cenu a nejlepší servis a toto tlačí ceny 

v daném tržním prostředí směrem dolů a tím podněcuje podniky k co nejvyšší kvalitě  

a komplexnímu servisu. Silní kupující mohou podnikům v oboru diktovat podmínky, mohou 

požadovat nižší ceny výrobků, vyšší kvalitu nebo výhodnější platební podmínky. Dochází 

k tomu, že se zvyšují náklady podniku a pokles potencionálních zisků. 

 

Síla dodavatelů: V případě, že dodavatelské firmy mohou zvyšovat ceny či snižovat kvalitu  

a kvantitu dodávek, je odvětví neatraktivní. Síla dodavatelů roste s jejich koncentrací   

v případě, že dodavatelé poskytují jedinečné výrobky, jestliže dodávaný výrobek tvoří zásadní 

vstup odběratele, pokud se dodavatelé mohou integrovat. Budování vztahů s dodavateli  

a dalšími dodavatelskými zdroji je nejlepší obranou. Vyjednávací síla dodavatelů je důležitý 

faktor, který ovlivňuje stav mikrookolí podniku. Při nízké vyjednávací síle dodavatelů, může 

podnik diktovat cenu a požadovat od nich nejvyšší kvalitu.  

Mezi klíčové faktory determinující vyjednávací sílu dodavatelů patří skutečnost:  

 zda má výrobek, který dodavatel prodává, mnoho substitutů, 

 zda je nákladné přejít od jednoho dodavatele ke druhému, 

 zda mohou dodavatelé hrozit vertikální integrací, která směřuje do daného mikrookolí 

a tím podniku přímo konkurovat a zvyšovat ceny, 

 zda je dodavatelský obor ovládaný malým počtem velkých dodavatelů, 
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 zda jsou produkty dodavatele jedinečné do té míry, že je pro kupujícího nesnadné 

nebo příliš nákladné přejít k jinému dodavateli. 

Za dodavatele je nutné pro účely analýzy oboru považovat nejen výrobce vstupů 

(materiálu, dílů, surovin, energie apod.), ale i poradenské firmy, poskytování pracovní 

síly, kapitálu aj.  

Faktory všech pěti sil pokrývají celé tržní prostředí a odvětví formují. Hlavním cílem 

managementu podniku je hledat optimální postavení organizace vzhledem k působícím 

silám mikrookolí a také toto postavení co nejefektivněji využívat ve svůj prospěch.  

V roce 1999 vytvořil P. Joyce pro veřejnou správu modifikaci Porterova modelu pěti 

sil. Místo na konkurenční síly se musí vedoucí pracovníci veřejné správy zaměřit na síly 

politické. Model pěti sil pro veřejnou správu lze charakterizovat jako faktory (síly), které 

se vztahují na vyjednávací sílu: politických (volených) orgánů, profesionálního 

managementu, trhu (poskytování veřejných služeb), zákazníků (uživatelů služeb) 

a veřejnosti (občanů). [3], [11] 

 

 

Obrázek 2: Porterův model konkurenčních sil 

3.3 Nástroje vnitřní strategické analýzy 

Strategická analýza vnitřní situace organizace by nám měla přinést odpovědi na tyto 

otázky: Jak funguje dosavadní strategie?   

 Jakým strategickým problémům organizace čelí? 
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 Jaké jsou silné a slabé stránky organizace? – na co se při zlepšování soustředit 

Metody, které nám umožní poskytnout fakta o skutečném stavu organizace a o možnostech 

odstranění zjištěných nedostatků jsou následující: Metody pro tvorbu námětů: brainstorming, 

Metody pro analýzu problému: diagram příčin a důsledků a šestislovný graf, Paretův diagram, 

Benchmarking, GAP analýza a jiné. [3] 

 

Brainstorming - účelem použití je během krátkého časového úseku získat od skupiny osob co 

nejvíce (kvantita) nápadů, myšlenek, názorů, námětů apod. ke stanovenému tématu 

(problému, cíli).  

Diagram příčin a důsledků - používá se při analýze problému nebo situace, kdy skupina osob 

zjišťuje klíčové příčiny (faktory), které negativně nebo pozitivně ovlivňují výsledek 

(následek, důsledek). 

Šestislovný graf – jeho použití je při analýze problému nebo žádoucího stavu, kdy skupina 

osob zjišťuje příčiny (faktory), které způsobují, že problém nastává nebo nenastává. Jde  

o kolektivní tvůrčí metodu.  

Paretův diagram - jeho účelem je stanovit priority pro zlepšování nebo řešení problémů. 

Je pojmenován podle italského ekonoma Vilfreda Pareta, který na začátku minulého století 

zjistil, že 80% národního důchodu tvoří 20% obyvatelstva. A na základě tohoto zjištění 

pochází tzv. Paretovo pravidlo 80/20. Paretův diagram nám může poskytnout náhled 

na stanovení zásadních faktorů (příčin) nezbytných pro zlepšení tím, že umožňuje 

identifikovat 20% faktorů, které jsou příčinou 80% následků. Paretova analýza, pokud ji 

doplníme o grafické znázornění (tzv. Lorenzova křivka), poskytuje přehlednost 

a jednoznačnou vypovídací schopnost.  

Benchmarking - účelem použití je poskytnutí cílů pro realistický proces zlepšování  

a porozumění změnám, nezbytným k usnadnění zlepšování. Je procesem systematického 

porovnávání procesů, organizační struktury, produktů a výkonnosti dané organizace s jinými 

organizacemi uznanými jako báze pro srovnávání za účelem definování cílů vlastního 

zlepšování. Benchmarking nám poskytuje důležité spojení mezi stanovením, identifikováním  

a pochopením klíčových ukazatelů pro dosažení změny, což znamená zlepšení.  

GAP analýza - slouží k identifikaci a zkoumání rozdílů mezi současným a plánovaným 

stavem plnění strategického cíle prostřednictvím cílových hodnot ukazatelů. Jde o metodu 
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diferenční analýzy, která je založena na znázornění toho, jak se mohou v budoucnu podílet 

hrozby (vnější faktory) a slabé stránky organizace (vnitřní faktory) na uplatnění 

požadovaného postupu, který je vyznačen prostřednictvím deficitů. [3] 

3.4 SWOT analýza 

Je jednou z nejčastěji využívaných analytických metod. Byla vytvořena Albertem 

Humphrey, který vedl v 60. a 70. letech na Stanfordské univerzitě výzkumný projekt, který 

byl financován 500 největšími korporacemi v USA (Fortune 500) a jehož cílem bylo 

analyzovat nedostatky ve stávajícím plánování těchto společností a vytvořit tak pro ně nový 

systém řízení změn. Pan Humphrey působil také jako poradce v oblasti obchodu. Vytvořil 

týmovou metodu pro plánování, kterou pojmenovat SOFT analýza a později ji přepracoval 

na SWOT analýzu.  

SWOT analýza je jednoduchým nástrojem pro systematickou analýzu, zaměřeným 

na charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících strategické postavení podniku. Jejím 

úkolem je identifikace hlavních silných a slabých stránek podniku a jejich porovnání 

s hlavními vlivy z okolí podniku, resp. příležitostmi a ohroženími. Je velmi obtížné 

odhadnout, zda určitý jev je příležitost či hrozba a zda určitá charakteristika podniku 

představuje jeho silnou či slabou stránku. Je způsobem, díky kterému můžeme snáze zjistit 

fungování firmy, pokusit se najít existující problémy, zajistit vhodné možnosti dalšího rozvoje 

a způsob jak sledovat vnější a vnitřní marketingové prostředí. Poznání výhod a nevýhod 

organizace proti konkurenci je výsledkem této analýzy. Jakmile společnost provede 

SWOT analýzu, může přistoupit k rozvoji konkrétních cílů pro plánovací období. 

[2], [3], [10] 

Zkratka SWOT analýzy je z anglického originálu: Strenghts – silné stránky, 

Weaknesses – slabé stránky, Opportunities – příležitosti, Threats – hrozby. Jde tedy  

o akronym. Dále ji můžeme dělit na základě toho, zda se zabývá vnitřním nebo vnějším 

prostředím společnosti. Všechny faktory se uspořádají do tzv. SWOT matice, která je 

znázorněna na obrázku 3. [3] 
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             Obrázek 3: SWOT matice 

3.4.1 Analýza vnitřního prostředí S – W 

Soustřeďuje se na posouzení vnitřních zdrojů podniku. Toho, do jaké míry jde o zdroje 

jedinečné a nenapodobitelné, tedy o zdroje s obsaženou konkurenční výhodou. Definuje jeho 

silné a slabé stránky a také vnitřní předpoklady pro zhodnocení příležitostí a odvrácení hrozeb 

vnějšího prostředí. Zdroje můžeme obecně rozdělit do čtyř základních skupin: fyzické zdroje 

(strojní vybavení, výrobní plochy, skladovací prostory atd.), lidské zdroje (struktura 

pracovních sil, organizace práce, vzájemná zastupitelnost atd.), finanční zdroje (disponibilní 

kapitál, závazky a pohledávky, možnosti získat úvěr atd.), zdroje nehmotné povahy (image 

společnosti, ochranná známka, znalost trhu atd.). Nalezení klíčových kompetencí, těch oblastí, 

které není možno jednoduchým způsobem napodobit tak, aby byla zajištěna dlouhodobost 

jejich existence, je výsledkem této analýzy. [4] 

3.4.2 Analýza vnějšího prostředí O - T 

Cílem této analýzy je prozkoumání prostředí, ve kterém organizace funguje, za účelem 

poznání příležitostí a hrozeb. Provádí ji strategický tým, aby měl k dispozici informace  

o současném a předpokládaném vývoji těch faktorů vnějšího prostředí, u kterých předpokládá, 

že ovlivňují nebo mohou ovlivnit působení organizace. Vnější prostředí organizace můžeme 

členit na mikrookolí a makrookolí. Mikrookolí je přímé okolí organizace, respektive 

konkurenční síly působící na organizaci. U makrookolí jde především o faktory, které 

organizace nemůže ovlivnit, a to ekonomické, technologické, sociální a politické. Mezi 

nejčastěji popisované nástroje strategické analýzy vnějšího prostředí patří: PEST analýza, 
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analýza ekonomických charakteristik odvětví, analýza konkurence v odvětví (tzv. Porterův 

model) atd. [3] 

Příležitosti představují pro budoucnost organizace příznivé vlivy. Může jít 

např. o rozšíření působnosti do nových odvětví, vstup na zahraniční trhy nebo třeba získání co 

nejvíce nových zákazníků.  

Hrozby mohou negativně ovlivňovat fungování společnosti a vznikají na základě 

nepříznivého vývojového trendu a mohou vést k ohrožení prodeje nebo zisku. Může to být 

např. silná konkurence nebo vysoká úroková míra a dále nevyužití příležitostí. [5] 

Praktické zpracování SWOT analýzy společnosti AGRO–EKO spol. s.r.o., nalezneme  

v sedmé kapitole.  

3.5 Segmentace trhu 

Než se začneme zabývat segmentací trhu, tak je důležité vysvětlit význam slova trh 

a poté slova segmentace.  

Z ekonomického hlediska lze trh charakterizovat jako místo, kde se setkává nabídka 

s poptávkou. Lidé nabízející své zboží, chtějí získat z prodeje svých výrobků maximální cenu 

a lidé, kteří si chtějí toto zboží pořídit, se snaží o sehnání produktu za co nejnižší cenu. Proto 

by zde mělo docházet ke kompromisu, aby byly obě strany spokojené. Než vlastního 

prodávaného produktu nebo zboží si musí nabízející cenit částky, kterou mu druhá strana 

nabízí. A kupující musí zvážit, zda je ochoten za tuto cenu zboží koupit. Pokud dojde 

k dohodě obou stran tak dochází k vlastnímu prodeji.  Kupující při výběru z nabídek preferuje 

tu, která se mu zdá nejvýhodnější, a právě z tohoto důvodu se snaží všichni nabízející mít 

podobnou cenu svého zboží, aby nedošlo k velké konkurenci. [4] 

Pojem segmentace (trhu) představuje rozčlenění trhu do homogenních skupin, které se 

vzájemně liší svými potřebami a charakteristikami nebo nákupním chováním. Jde o označení 

procesu hledání vztahu mezi potřebami zákazníků a marketingovými aktivitami firmy. Díky 

segmentaci mohou firmy rozdělit nehomogenní rozsáhlý trh na jednotlivé malé skupiny, které 

může firma snáze obsloužit. [4] 

Mezi subjekty, na které se trh zaměřuje, patří trh spotřební (zboží pro své vlastní 

použití nebo prospěch a určené ke spotřebě), trh průmyslový (zboží pro další zpracování nebo 

určené pro výrobu zboží, jež je prodáváno, pronajímáno nebo dodáváno do jiných 

společností), trh vládní (pro splnění potřeb veřejnosti v oblastech obrany, zdraví, vzdělávání  
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a veřejné sociální péče) a také zde řadíme instituční trh (různé charitativní organizace  

a církve). [4] 

Jelikož je segmentace trhu pro všechny podniky velmi důležitá, popsala jsem nyní její 

teoretické vysvětlení a na konkrétní stav u společnosti AGRO–EKO spol. s. r. o. jsem se 

zaměřila v kapitole sedmé.  

3.5.1 Dělení trhů 

Podle územního hlediska: 

 místní, 

 národní, 

 mezinárodní. 

 

Podle počtu výrobků: 

 dílčí (trh jednoho zboží, kterým se zabývá oblast mikroekonomie), 

 agregátní (trh veškerého zboží, kterým se zabývá oblast makroekonomie). 

 

Podle toho, s čím se obchoduje: 

 trh produktů, výrobků a služeb, 

 trh finanční (obchod s akciemi, souvisí s trhem kapitálu), 

 trh práce, půdy a kapitálu (podobnost trhu s výrobními faktory). [12] 

Požadavky, na které se zaměřujeme při segmentaci trhu, jsou velikost, dostupnost, 

měřitelnost, rozdílnost a homogennost.  

 Kritéria, která ovlivňují segmentaci trhu je možno členit na geografická kritéria 

(členění podle ekonomické a kulturní příbuznosti geografických zón, podle velikosti měst, 

podle hustoty osídlení), demografická kritéria (členění podle pohlaví – trh výrobků pro muže 

a ženy, podle věku, velikosti rodiny, etnické příslušnosti a náboženského vyznání), 

socioekonomická kritéria (patří zde profesní struktura, úroveň dosaženého vzdělání, výše 

příjmů, struktura výdajů domácností – výdaje na bydlení, stravování, dopravu a volnočasové 

aktivity) a nakonec psychografického kritéria (příslušnost k určité sociální třídě – špičkoví 

manažeři, drobní živnostníci, státní zaměstnanci a dále osobnostní charakteristiky spotřebitelů 

– ambiciózní, introvertní, extrovertní osobnosti). [13] 
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3.5.2 Výhody segmentace 

Mezi výhody segmentace lze zařadit: 

 Uspokojení potřeb zákazníka – tím, že dojde k vyvinutí a vytvoření produktu podle 

potřeb a přání zákazníka, vytváří se i větší předpoklady, že bude s produktem 

spokojen. 

 Výhodnější stimulace a distribuce – podpora prodeje, reklama, osobní prodej, 

distribuce atd. 

 Přizpůsobení produktu zákazníkovi – firma může počítat vyšší cenu za produkt, 

jelikož je zákazník ochoten více zaplatit za jeho požadované vlastnosti. 

 Získání konkurenční výhody (převahy) -  tím, že produkt nabídneme na trhu produktů 

odlišných od ostatních, tím vznikne nový trh, na kterém nemusí být tak silná 

konkurence. [4] 
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4 O společnosti AGRO–EKO spol. s.r.o.  

4.1  Historie společnosti  

Společnost AGRO-EKO, založená v roce 1992, se od svého vzniku zaměřuje na 

stavby, technologické dodávky a další služby v oblasti životního prostředí. Hlavním 

předmětem jejího podnikání v současnosti jsou dodávky technologií pro zpracování 

biologicky rozložitelných odpadů a jejich následné využití.                                                                                                                                 

4.2  Charakteristika produkce společnosti 

Základem pro podnikání společnosti AGRO-EKO byl podnikatelský záměr zpracování 

biomasy a bioodpadů, který vycházel z podmínky jedinečnosti a originality myšlenky a její 

technické aplikace. Tento myšlenkový záměr byl a je postupně zhmotňován do jednotlivých 

strojních zařízení, zejména aerobního fermentoru EWA. Fermentor EWA slouží k přeměně 

biodegradabilního hygienicky nestabilizovaného substrátu na hygienicky stabilizovaný 

výrobek. Fermentor EWA je chráněn patentem u Evropského patentového úřadu pod názvem 

„The metod of conversion of biodegradable hygienically non-stabilized substrate into 

hygienically stabilized product“. Při výrobě fermentoru se kromě patentu využívají 4 užitné 

vzory. Fermentor je certifikován Státní zkušebnou zemědělských, potravinářských  

a lesnických strojů v Praze, č. certifikátu CE 14/2009. 

Aerobní fermentor EWA tvoří tepelně izolovaný pracovní prostor, systém injektorů  

k intenzivní aeraci zakládky, systém překopávání zakládky sestávající z kyvných fréz  

a korečkového dopravníku umístěného po vnitřním obvodu fermentoru a děleného 

mezistropu. Dalším funkčním celkem je zařízení pro naskladnění a vyskladnění. Všechny 

technologické uzly jsou umístěny uvnitř ISO 40 – ti stopého kontejneru. 

Na obrázku 4 nalezneme zobrazení aerobního fermetoru. 

Aerobní fermentace, jako forma řízeného kompostování v uzavřeném prostoru, 

výrazně urychluje zpracování odpadní biomasy. Zpracování odpadů ve fermentoru EWA 

probíhá s minimálními nároky na spotřebu externí energie. Při zpracování odpadů 

ve fermentoru EWA nevznikají ani se nepoužívají látky ohrožující životní prostředí. Provoz 

fermentoru nepůsobí hluk, který je vnímám jako obtížný. Z fermentoru neunikají odpadní 

vody, během procesu odchází pouze pára a oxid uhličitý. Při zpracování odpadů, u kterých 
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mohou vznikat specifické zapáchající látky, se odplyn z fermentoru filtruje v biofiltru, což je, 

spolu se vzduchotechnickým potrubím, doporučené příslušenství fermentoru. [14] 

 

Obrázek 4: Aerobní fermentor EWA 

4.3  Získané patenty a užitné vzory 

Technologické zařízení pod typovým označením EWA slouží k přeměně 

biodegradabilního hygienicky nestabilizovaného substrátu na hygienicky stabilizovaný 

výrobek. Unikátní způsob této přeměny je vynález chráněný patentem č. zápisu 295922, 

s datem přihlášení 4. 11. 2004, s názvem „Způsob přeměny biodegradabilního hygienicky 

nestabilizovaného substrátu na hygienicky stabilizovaný výrobek“, zapsaným pro obchodní 

společnost AGRO-EKO spol. s r.o., se sídlem Ostrava, Pustkovec, Technologická 372/2, 

PSČ: 708 00, IČ: 451 93 967 (dále jen AGRO-EKO spol. s.r.o.), v rejstříku patentů vedeném 

Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze.  

 Technologické zařízení pod typovým označením EWA, je tvořeno: 

a) jednotným, funkčně integrovaným souborem čtyř na sobě závislých technologických 

částí, jejichž technické řešení je chráněno užitnými vzory, a to:  

 Zařízením pro řízenou aerobní fermentaci biologických materiálů - chráněným 

užitným vzorem č. zápisu 14979, s datem přihlášení 4. 11. 2004, zapsaným pro 

společnost AGRO-EKO spol. s r.o. v rejstříku patentů a užitných vzorů vedeném 

Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze;   
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 Zařízením pro oddělování spodní vrstvy zakládky, zejména při aerobní fermentaci -

chráněným užitným vzorem č. zápisu 14978, s datem přihlášení 4. 11. 2004, zapsaným 

pro společnost AGRO-EKO spol. s r.o. v rejstříku patentů a užitných vzorů vedeném 

Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze;   

 Zařízením pro provzdušňování základky, zejména při fermentaci - chráněným užitným 

vzorem č. zápisu 14981, s datem přihlášení 4. 11. 2004, zapsaným pro společnost 

AGRO-EKO spol. s r.o. v rejstříku patentů a užitných vzorů vedeném Úřadem 

průmyslového vlastnictví v Praze;   

 Zařízením pro přemisťování zakládky, zejména při aerobní fermentaci - chráněným 

užitným vzorem č. zápisu 14980, s datem přihlášení 4. 11. 2004, zapsaným pro 

společnost AGRO-EKO spol. s r.o. v rejstříku patentů a užitných vzorů vedeném 

Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze. 

 

b) jednotným souborem technických částí, v nichž jsou funkčně integrovány jednotlivé 

technologické části zařízení EWA, a to: 

 vnější ocelový plášť tvořený ISO kontejnerem 40' High Cube (40 stop/12 m), 

 vnitřní pracovní prostor fermentoru, provedení samonosné, bezodtokové, 

 tepelná a hluková izolace, 

 hydraulický systém pohonů, 

 funkční celky pro naskladnění, provzdušňování, převrstvování a vyskladnění 

zpracovávaného materiálu, integrované uvnitř kontejneru, 

 systém měření teplot, 

 zařízení pro měření obsahu kyslíku v pracovní části fermentoru, 

 systém měření teploty a vzdušné vlhkosti okolí, 

 systém pro diagnostiku a regulaci jednotlivých funkčních skupin fermentoru, 

 elektrický rozvaděč a silové obvody, 

 průmyslový počítač pro automatické řízení procesu a dotykový monitor pro 

komunikaci. 
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4.4  Certifikáty fermentoru EWA  

Aerobní fermentor EWA je certifikován Státní zkušebnou zemědělských, 

potravinářských a lesnických strojů a.s., stejný subjekt provedl posouzení shody výrobku 

s platnými technickými předpisy. 

Certifikát vydaný Státní zkušebnou zemědělských, potravinářských a lesnických 

strojů a.s. viz příloha č. 1 

ES Prohlášení o shodě viz příloha č. 2 

Posouzení shody provedla Státní zkušebna zemědělských, potravinářských  

a lesnických strojů a.s.  

4.5  Certifikáty výrobků  

V aerobním fermentoru EWA je možno zpracovávat různé typy odpadů souhrnně 

nazývané BRO – biologicky rozložitelný odpad, jako je tráva, listí, ořezy z větví, různé typy 

podestýlek z živočišné výroby, nerecyklovatelný papír, kal z ČOV a z výroby celulózy  

a papíru, vedlejší produkty živočišného původu, gastroodpady apod. Výrobkem po dokončení 

fermentačního cyklu může být buďto tzv. mulč-kompost k agrotechnickému použití nebo 

kompost k energetickému využití. Jaký typ výrobku je produkován, je dáno délkou 

fermentace a složením zakládky. U mulč-kompostu je běžná doba fermentace 48 hodin,  

u kompostu k energetickému využití pak 96 hod. Výrobky z aerobního fermentoru nalezneme 

v obrázcích 5 a 6. 

Velmi perspektivním se jeví zpracování tzv. podsítné frakce směsného komunálního 

odpadu – SKO ve fermentoru EWA. Tato frakce obsahuje až 60% biosložky a po fermentaci 

je možno ji využít jako palivo s výhřevností vyšší než 10 MJ/kg. 

Certifikace na mulč-kompost pro použití na nezemědělské půdě – udělený 

společností CZ BIOM viz příloha č. 3 

Certifikát č. VVUÚ-033/H/2012 na výrobek Biomasa, kompost k energetickému 

využití – vydaný VVUÚ, a.s. viz příloha č. 4 

Certifikát č. VVUÚ-001/H/2013 na výrobek FEBISKOPAL, náhradní palivo 

vydaný VVUÚ, a.s. viz příloha č. 5 
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Obrázek 5: Kompost 

 

Obrázek 6: Biopalivo 
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5 PEST analýza vnějšího prostředí společnosti AGRO–EKO spol. 

s.r.o.  

Politické faktory 

Členství ČR v EU znamená sladění národní a unijní legislativy i v oblasti nakládání 

s odpady. Tlak EU na zavádění a dodržování zákonů týkajících se nakládání s odpady 

v jednotlivých členských zemích je pro firmu AGRO-EKO zásadní, jelikož nutí původce  

a zpracovatele odpadů k zavádění inovativních metod zpracování, kam bezesporu řízená 

aerobní fermentace patří. 

Do chodu firmy rovněž zasahují vládou připravované a realizované změny v zákonech 

a daňových systémech. Ne všechny změny přinášejí slibované zlepšení podnikatelského 

prostředí. Novely zásadních právních norem jako je Obchodní zákoník či Zákoník práce 

nemají na chod firmy zásadní vliv. Negativně působí změna v daňové oblasti, především 

navýšení DPH. V konečném důsledku znamená zvýšení ceny finálního produktu pro 

odběratele.  

Dalším faktorem, ovlivňujícím vývoj firmy je možná podpora odborných či 

regionálních sdružení jako je Teplárenské sdružení ČR, Česká asociace odpadového 

hospodářství (ČAOH), BIOM, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení Chytrá obec apod. Se zástupci 

těchto sdružení probíhá trvalá komunikace vedoucí k možnosti využití technologie zpracování 

odpadů pomocí fermentorů EWA.  

 

Ekonomické faktory 

Z pohledu fáze ekonomického cyklu se naše společnost nachází v krizi. Předpokládaný 

růst HDP pro letošní rok není naplněn, poptávka po produkci firem neroste. Rovněž končí 

období dotací EU pro zpracování odpadů poskytovaných Státním fondem životního prostředí 

(SFŽP) při Ministerstvu životního prostředí a podmínky pro poskytování dalších dotací tohoto 

typu dosud nejsou známy. To negativně působí na rozhodování především zástupců 

municipalit o přípravě nových projektů na zpracování odpadů. 

Z pohledu finančních zdrojů je situace lepší, banky jsou připraveny při splnění daných 

kriterií poskytovat úvěry pro financování projektů jako je výstavba kompostáren  

a mechanicko-biologických úpraven pro zpracování odpadů, a to jak v tuzemsku, tak  
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v zahraničí. Úroková míra takto poskytnutých úvěrů se pohybuje v rozmezí od 5% až do 15% 

ročně podle typu poskytnutého úvěru. Tyto finanční náklady pak zvyšují cenu celého díla. 

Vzhledem k tomu, že produkce firmy je z velké části zaměřená na zahraniční 

zákazníky, je důležitý vývoj kurzu jednotlivých měn ke kurzu Kč. Společnost AGRO-EKO se 

snaží vzhledem ke složité ekonomické situaci především některých zemí EU eliminovat 

poměrně výrazné změny kurzu používáním kurzovních doložek ve smlouvách s odběrateli. 

 

Sociální a kulturní faktory 

Míra nezaměstnanosti nabízí firmám dostatek kvalifikovaných pracovníků, ve firmě 

AGRO-EKO je však kádr pracovníků stabilizovaný. Umístěním výrobních prostor v blízkosti 

města Havířova je rovněž zajištěna dostupnost pracovní síly. Nabídka školících programů 

podporovaných fondy EU i regionálními fondy, je firmou AGRO-EKO  hojně využívána  

a nese sebou výrazné zvýšení kvalifikace klíčových pracovníků, ať už v kategorii dělníků, tak 

v kategorii technicko-hospodářských pracovníků. 

 

Technologické faktory 

Společnost AGRO-EKO dlouhodobě využívá různé programy podpory výzkumu  

a zavádění nových technologií, ať již v tuzemsku nebo v zahraničí. V současné době běží za 

účasti Srbska a ČR mezinárodní projekt Euréka (2012-2015), který má za cíl ověřit možnosti 

zpracování zbytkové biomasy ze zpracování vinné révy ve fermentorech EWA a její využití 

v aridních oblastech. Dalším projektem, jehož realizace byla zahájena v roce 2013  

a bude ukončena v roce 2015, je pod názvem Gesher Most projekt, který se bude zabývat 

výzkumem a vývojem inovovaných produktů z procesu aerobní fermentace biomasy  

a bioodpadů pro ochranu a tvorbu půd v aridních oblastech. Tento projekt je společným 

projektem firmy AGRO-EKO a izraelské společnosti Arrow Ecology a je podporován 

Ministerstvem školství ČR. 

Přestože se jedná ve valné většině o dotační programy, společnost vzhledem 

k nastaveným podmínkám dotačních programů vynakládá do této oblasti nemalé vlastní 

finanční prostředky.  

Firma se rovněž snaží o doplnění stávajícího způsobu zpracování odpadů využitím 

nových technologií nebo doplněním stávajícího způsobu dalším. Takto vzniká nový koncept 
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zpracování BRO  nejdříve suchou anaerobní fermentací v nově vyvíjeném fermentoru GEWA 

s využitím bioplynu pro výrobu elektrické energie v kogenerační jednotce. Fermentor GEWA 

vzniká úpravou stávajícího fermentoru EWA a využívá především jedinečný systém překopu 

materiálu. Následně bude digestát po anaerobní fermentaci zpracován ve fermentoru EWA, 

což znamená, že tyto dva stupně zpracování BRO pracují bez jakýchkoli odpadních 

koncovek. 
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6 Analýza mikrookolí společnosti AGRO–EKO spol. s.r.o. 

V ČR je zatím nejrozšířenější metodou kompostování biologicky rozložitelných 

odpadů technologií na volných plochách v plošných nebo pásových hromadách. Tuto 

technologii lze provozovat na zpevněných, vodohospodářsky zabezpečených plochách pod 

širým nebem, případně v zakrytých kompostárnách. Plošné hromady jsou využívány zejména 

ve velkých kompostárnách u městských aglomerací, kde je zpracováváno velké množství 

biologicky rozložitelných odpadů. Při tomto tradičním neřízeném kompostování v pásových 

hromadách je běžná doba zrání kompostu tři až šest, někdy i 12 měsíců. 

Často používaným způsobem nakládání s biologicky rozložitelnými odpady je kompostování 

ve ventilovaných žlabech (např. systém Biodegma zobrazen na obrázku 7 a 8), kde je ve 

vrstvě 2 až 3 metrů uložena odpadní biomasa určená ke kompostování. Rovněž v tomto 

případě je obvyklá doba zrání kompostu nesrovnatelně delší než v případě aerobního 

fermentoru EWA. 

  

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Systém Biodegma - pohled zevnitř                 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Systém Biodegma - pohled zvenčí 
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Aerobní fermentory EWA se řadí mezi technologie řízeného kompostování v uzavřeném 

prostoru s možností převrstvování zakládky a konkurence v této kategorii není na území 

České republiky známa. V Evropě existuje několik technologií kompostování, především 

z Rakouska a Německa, které však po své technické stránce a s ohledem na rychlost přeměny 

odpadů na výrobek, nedosahují parametrů aerobního fermentoru EWA. Jedná se  

o kompostování v zastřešených halách, do kterých je průběžně vháněn okolní vzduch pro 

urychlení kompostovacích procesů nebo zpracování BRO v uzavřených modulech 

nazývaných Kneer. Jedná se o modulární kontejnerové kompostovací zařízení, které 

zabezpečuje komplexně řízený proces vyhnívání upravených bioodpadů. Tento proces trvá 14 

dní a jeho výsledkem je kompost připravený k dozrání v hromadách. Řízení celého procesu 

intenzivního zrání zabezpečuje programovatelné ovládání, které je napojené na kontejnery, 

k zavzdušňovacímu a odvzdušňovacímu systému a k potrubí odvádějící odpadní vodu. Celý 

systém je uzavřen, takže z něj nemohou vycházet žádné pachy zatěžující okolí a zařízení tak 

může pracovat i v těsné blízkosti městské zástavby. Jedna vyhnívací stanice, neboli také 

modul, sestává z 8 kontejnerů, z nichž každý má objem 25 m
3
. S technologií Kneer se lze 

setkat v Polsku ve městě Swietochlowice, kde je instalován jeden tento modul pro tlení. 

Výhradním prodejcem této technologie je společnost Horstmann. 

 Technologii EWA tyto technologie převyšují z pohledu kapacity zařízení a také nižšími 

pořizovacími náklady. Doba zpracování odpadů na finální výrobek je však výrazně delší, 

obvykle se pohybuje v rozmezí 14 – 21 dnů, oproti 2 dnům v aerobním fermentoru EWA. 

Další a podstatný rozdíl v technologiích je v tom, že způsobem pohybu materiálu řízeným 

překopáváním ve fermentoru EWA je zaručena prokazatelná hygienizace v každém místě 

zakládky.    

Konkurenční výhoda 

Společnost AGRO-EKO má jednoznačnou konkurenční výhodu v produktu, který je ve své 

podstatě unikátní. Doposud jsme se na evropském trhu nesetkali s obdobnou technologií, 

fungující na principu řízené aerobní fermentace v uzavřeném prostoru. S minimálními 

energetickými nároky a za výrazně kratší dobu je možné zpracovat odpadní biomasu (BRO) 

na výrobek, se kterým je možno obchodovat. Kromě výrazného zkrácení doby samotného 

procesu je tento způsob kompostování výhodný také z hlediska menšího záboru plochy, lepší 

likvidace patogenů a semen plevelů a nižších emisí do ovzduší a vod. Celý proces je řízen 

počítačem, který pracuje v automatickém provozu 



27 

7 SWOT analýza společnosti AGRO–EKO spol. s.r.o. 

7.1  Analýza vnitřního prostředí AGRO–EKO spol. s.r.o.  

Společnost AGRO-EKO využívá vlastní areál v Albrechticích pro účely výzkumu  

a vývoje, pro provádění zkoušek zpracovatelnosti různých typů odpadů a především pro 

kompletaci aerobních fermentorů EWA. Areál je po kompletní stavební rekonstrukci. Výrobní 

hala je vybavena moderním strojním vybavením umožňujícím efektivní montáž fermentorů. 

Struktura pracovníků pracujících v areálu střediska Albrechtice je koncipována pro 

zajištění činností firmy jako je výroba, realizace projektů, výzkum a vývoj a servis již 

provozovaných fermentorů u zákazníků. Velmi důležitá se jeví vzájemná zastupitelnost 

pracovníků především v oblasti realizace projektů a zajištění servisu. 

Úsek marketingu, obchodu, přípravy a realizace projektů a finanční úsek sídlí v areálu 

Vědecko-technologického parku Ostrava v Ostravě - Pustkovci. Vazba na akademické 

prostředí VŠB – TU je velkou výhodou, vzhledem k častým konzultacím s pedagogy  

a významnými pracovníky univerzity. Zázemí společnosti v sousedství s VŠB – TU je 

pozitivně vnímáno zahraničními zákazníky AGRO-EKO. 

V oblasti finančních zdrojů se firma, vzhledem k poměrně masivním investicím do 

rekonstrukce objektu v Albrechticích a dlouhodobě podporovaného vývoje, potýká 

s nedostatkem vlastního kapitálu. Tento problém je řešen využíváním úvěrového rámce 

poskytnutého financující bankou. 

Společnost si trvale udržuje image firmy důsledně využívající nejnovější poznatky 

vývoje nakládání s odpady a tyto poznatky plynule převádí do praxe. 

7.1.1 Silné stránky společnosti  

 unikátní výrobek chráněný patentem, 

 technologie zařazená mezi nejlepší dostupné technologie (BAT = Best Available 

Technologies), 

 stabilizované lidské zdroje, 

 dlouhodobé zapojení firmy do programů věda a výzkum na národní i mezinárodní 

úrovni, 

 vlastní výrobní středisko Albrechtice, připravenost pro navýšení výroby, 
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 dlouhodobě ověřená síť dodavatelů komponent pro kompletaci EWA, 

 aplikace pro vzdálené sledování fermentorů a v nich probíhajících procesů pomocí 

počítačové techniky. 

7.1.2 Slabé stránky společnosti  

 nižší schopnost prodat produkt vzhledem k vyšší ceně,  

 závislost prodeje na dotačních programech pro kompostárny, 

 technická závislost na jediném dodavateli elektro a software, 

 jazyková bariéra zaměstnanců, především pracovníků servisu, 

 finanční závislost na externích zdrojích při profinancování objemově větších projektů, 

 chybějící zkušenost se zajištěním servisu na zahraničních trzích. 

7.2  Analýza vnějšího prostředí AGRO–EKO spol. s.r.o.  

Velmi důležitou roli hraje nastavení legislativy pro nakládání s odpady. Trendy 

podporované legislativou EU směřují k masivnímu snížení skládkování BRO. Cesta k tomuto 

cíli je tvořena výrazným navýšením ceny za ukládání BRO na skládky a dále povinností takto 

ukládaný materiál upravit – aerobně stabilizovat dle parametru AT 4. Dále je ze strany 

jednotlivých vlád členských států EU stále více podporován proces přepracování BRO 

na palivo (kompost k energetickému využití) a jeho spalování v kotlích na biomasu nebo 

spoluspalování ve stávajících energetických jednotkách přimícháváním do uhlí. 

Nejdůležitější předpisy vztahující se k problematice nakládání s odpady: 

 Směrnice rady 1999/31/ES o skládkách odpadů, která nařizuje členským zemím 

snižovat množství biologicky rozložitelného odpadu na skládky. 

 Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). 

 Plány odpadového hospodářství ČR. 

 Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady č. 341/2008 

Sb., definující seznam využitelných bioodpadů a požadavky na jejich kvalitu, včetně 

způsobů a kritérií jejich hodnocení. V případě BRO s možným zvýšeným obsahem 

mikroorganismů, jako jsou např. kaly z ČOV, dále stanovuje mezní hodnoty obsahu 

těchto látek pro jejich využívání na povrchu terénu. 
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 Pro samotnou aplikaci upravených bioodpadů na zemědělskou půdu a jejich využití 

jako hnojiva pak platí zákon o hnojivech č. 156/1998 Sb. (ve znění zákona  

č. 317/2004 Sb.). 

 Pro aplikaci upravených kalů platí Vyhláška č. 382/2001 Sb. O podmínkách použití 

upravených kalů na zemědělské půdě. 

 Nařízení č. 1069/2009 EC a Rady, který upravuje nakládání s vedlejšími produkty 

živočišného původu. 

7.2.1 Hrozby AGRO–EKO spol. s r.o.  

 zpoždění realizace některých připravovaných projektů vzhledem ke zdlouhavé 

schvalovací proceduře ze strany poskytovatele dotace, 

 postupné omezení uvolňování prostředků pro municipality (města a obce) z fondu 

SFŽP pro financování projektů v rámci nakládání s odpady, 

 snížení podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů a tím zhoršení ekonomické 

návratnosti investice do technologií na přepracování BRO na biopalivo (kompost 

k energetickému využití), 

 nedostatečný legislativní tlak na producenty odpadů ve vztahu k jeho dalšímu 

zpracování a zušlechtění, 

  celková krize Eurozóny. 

7.2.2 Příležitosti AGRO–EKO spol. s r.o.  

 zpřísnění legislativy - vyhlášek a předpisů, které nutí obce a producenty odpadů 

optimálně řešit problematiku nakládání s odpady, 

 zvýšení zájmu producentů odpadů přeměnit tyto odpady na biopalivo (kompost k 

energetickému využití), 

 zvýšení zájmu producentů průmyslových organických odpadů zpracovávat své odpady 

ekologickou cestou pomocí progresivních technologií, 

 připravované omezení skládkování vytvoří prostor pro výstavbu MBÚ (mechanicko-

biologická úpravna) s využitím zpracování podsítné frakce směsného komunálního 

odpadu ve fermentorech EWA jako ekonomicky výhodnější řešení oproti budování 

spaloven. 

 vývoj kurzu Kč/EUR 
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8 Segmentace trhu 

 Podle typu zpracovaného odpadu 

Široká škála odpadů zpracovávaných ve fermentoru EWA představuje mnoho tržních 

segmentů, které společnost AGRO-EKO obsazuje. 

Zpracování BRO separovaně sbíraných v místě vzniku 

Zákazníky pro zpracování BRO tvoří především obce a města (tzv. municipality) a jimi 

vlastněné společnosti (technické služby, správy majetku města, apod.). Jedná se o subjekty, 

které se v dané lokalitě starají o sběr a nakládaní s odpady v souladu s platnou legislativou. 

Mezi čisté BRO řadíme především trávu, listí, ořezy z větví, slámu, nerecyklovatelný papír, 

apod. 

Směsný komunální odpad  

O sběr a následné zpracování směsného komunálního odpadu se starají především velké 

odpadové společnosti jako A.S.A., Marius Pedersen, AVE, SITA apod. Nejčastější způsob 

nakládání s těmito odpady je skládkování. Evropská legislativa vytváří tlak na odpadové 

firmy, aby skládkování omezily a bylo nahrazeno efektivnějším a ekologičtějším způsobem. 

Jedná se především o tzv. MBÚ (mechanicko-biologické úpravny), kde je odpad separován, 

tzn. že dojde k oddělení např. kovů, skla, inertního materiálu apod. Výstupem jsou pak  

tzv. nadsítná a podsítná frakce. Nadsítná frakce je využita v cementárnách jako TAP (tuhé 

alternativní palivo). Tzv. podsítná frakce směsného komunálního odpadu, která obsahuje až 

60% biologicky rozložitelných odpadů, je vhodná pro zpracování ve fermentoru EWA. 

Výsledným produktem je palivo, které je možno využít ve stávajících energetických 

zařízeních. Výhřevnost tohoto paliva se pohybuje v rozmezí 10-12MJ/kg. 

Odpad ze zemědělské produkce a velkochovů 

Fermentory EWA jsou schopny úspěšně zpracovat i odpady z velkochovů, jako je  

např. drůbeží nebo koňská podestýlka. Výsledným produktem zde může být jak kompost pro 

agrotechnické užití, tak kompost k energetickému využití. Toto umožňuje např. 

provozovatelům jízdáren a drůbežích farem vyrábět z odpadu (podestýlky) palivo k vytápění 

hal a stájí a nahradit tímto biopalivem nákup tradičních paliv. 
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Odpady z ČOV  

Provozovatelé čistíren odpadních vod (ČOV), ať už obecních nebo průmyslových, řeší 

dlouhodobě problém s likvidací odvodněného kalu. Na již zrealizovaných kompostárnách je 

kal úspěšně zpracováván ve fermentorech EWA. Kal zde představuje jednu složku 

kompostárenské zakládky. Podíl kalů z ČOV může tvořit až 50% celkové zakládky. 

Odpady ze společného stravování  - gastro odpady 

Stále přísnější legislativa nutí provozovatele veřejného stravování, jako jsou restaurace, školní 

a podnikové stravovny, k důslednému nakládání s těmito odpady v souladu s platnou 

legislativou. Takovéto odpady, pokud se zpracovávají kompostárenskou technologií, musí být 

vystaveny teplotní hygienizaci minimálně 70
o
 C, po dobu jedné hodiny nepřetržitě. Zakládka 

ve fermentorech EWA dosahuje těchto teplot běžně, je třeba jen upozornit, že gastro odpady 

je nutno, vzhledem k jejich kašovité konzistenci s vysokým obsahem vody, doplnit  

o nasákavou složku jako je sláma, nerecyklovatelný papír, štěpku apod. Potom je možno 

zvolit výsledný produkt, tj. kompost k agrotechnickému nebo k energetickému využití jen 

stanovením doby fermentace, buďto 48 nebo 96 hodin. 

Ostatní  

Existují další specifické BRO, jako jsou kaly z výroby celulózy, papíru, léčiv apod. Dále je ve 

fermentorech EWA možno zpracovávat vedlejší produkty živočišného původu. Z pohledu 

tržního podílu nejsou tyto odpady zásadní, ale neexistuje mnoho technologií pro jejich 

efektivní a ekologické zpracování. Proto může být zpracování těchto typů odpadů 

ekonomicky zajímavé, jelikož za jejich odběr k dalšímu zpracování většinou původce odpadu 

platí. 

Na obrázku 9 je uvedeno procentuální zobrazení segmentace trhu podle zpracovaného odpadu 

v roce 2012. 
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Obrázek 9: Segmentace trhu podle zpracovaného odpadu v roce 2012 

 Podle teritoria zákazníka 

O vytipování a následnou komunikaci s potenciálními zákazníky v zahraničí se za společnost 

AGRO-EKO starají její zahraniční zástupci. Obecně jsou využívány dva modely spolupráce 

se zahraničními partnery: 

1. Smlouva o obchodním zastoupení, kdy smluvní zástupce zprostředkovává obchodní 

kontakty dodavateli AGRO-EKO.  AGRO-EKO uzavírá obchod na své riziko přímo 

s cílovým zákazníkem a činnost zástupce v daném teritoriu je odměněna dohodnutou výší 

provize z realizovaných obchodů (smlouva o obchodním zastoupení). Navržená smlouva 

stanovuje minimální prodejní cenu fermentoru EWA při pevné provizi.  Každé navýšení 

prodejní ceny pak znamená zvýšení provize o 60% z rozdílu prodejní a minimální ceny.  

2. Smlouva o distribuci, kde distributor za pevně stanovených podmínek nakupuje fermentory 

od dodavatele AGRO-EKO a dále je prodává přímo zákazníkům ve svém teritoriu. V tomto 

případě má distributor pevně stanovenou smluvní cenu s AGRO-EKO a prodejní cenu si 

stanovuje sám na základě tržních možností v daném teritoriu. Zájmem je rovněž zajištění 

servisu v dané lokalitě ze strany pracovníků distributora. Tito odborníci budou vyškoleni 

odborníky společnosti.  

Obrázek 10 znázorňuje přehled zemí, kde má AGRO-EKO, spol. s.r.o. uzavřenou smlouvu 

o zastoupení nebo distribuci.  
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Odpad ze zemědělské 
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stravování 

Ostatní 

* V dalších letech předpokládáme výrazné navýšení procenta zpracování  
podsítné frakce směsného komunálního odpadu 
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Obrázek 10: Přehled zemí, kde má AGRO-EKO spol. s.r.o. uzavřenou smlouvu o zastoupení 

nebo distribuci 
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9 Návrhy a doporučení 

Společnost AGRO-EKO je nositelem patentovaného zařízení pro řízenou aerobní 

fermentaci BRO a podsítné frakce SKO (směsného komunálního odpadu). Toto zařízení pod 

názvem EWA je v porovnání s konkurencí relativně drahé, na druhou stranu žádná 

z konkurenčních technologií nedává takové možnosti ve zpracování i velmi komplikovaných 

odpadů, jako jsou např. vedlejší produkty živočišného původu s garancí dosažení 

hygienizačních teplot v celém objemu zakládky.  

Snaha snížit výrobní náklady fermentoru a tím jeho prodejní cenu nepřinesla žádaný 

efekt. Fermentory EWA jsou poměrně složitá zařízení, jejich vnitřní součásti jsou vzhledem 

k agresivitě zpracovávaných materiálů výhradně z korozivzdorných materiálů, přesnost 

vyráběných pohybujících se dílů (korečky, frézy, řetězky) musí být velmi vysoká. Rovněž 

hydraulický agregát Rexroth představuje světovou špičku a je použit především s ohledem na 

spolehlivost a dostupnost servisu v různých místech světa. 

Z toho vyplývá potřeba zaměřit se především na okruh potenciálních zákazníků, kde je 

použití jednodušších fermentačních technologií vzhledem k legislativním požadavkům 

(prokazatelné dosažení hygienizačních teplot v celém objemu zakládky) nemožné a cena  není 

tudíž klíčová pro rozhodování o nákupu zařízení.  

V některých případech se jeví jako efektivní řešení spojení dražší technologie EWA  

s levnější a kapacitně větší technologií fermentačních žlabů. V tomto případě se využije 

fermentor EWA pro rychlé nastartování fermentačního procesu (cca 24 hod.) a po přemístění 

zakládky do fermentačních žlabů dojde k aerobnímu dosušení (cca 21 – 28 dní). Toto spojení 

je zajímavé především u zpracování BRO a SKO na výsledný produkt kompost 

k energetickému využití, jelikož zásadní požadovaný parametr odběratelů biopaliva je 

relativní vlhkost, pohybující se mezi 30 – 35%. Tato hodnota výrazně ovlivňuje účinnost 

kotlů a tudíž má zásadní dopad do ekonomiky provozu energetického zařízení. Dosažení 

vlhkosti kolem 30% pouze ve fermentačních žlabech v požadovaném čase fermentace do 30ti 

dnů není reálné. Využití spojení těchto dvou technologií je perspektivní především  

u zpracovatelů větších objemů odpadů (nad 10.000 t/rok), jelikož se tím eliminuje handicap 

fermentorů EWA týkající se omezeného vnitřního objemu fermentoru. 

Společnost AGRO-EKO by měla pozorně sledovat i vývoj kolem klasických 

skládkových těles. Již dnes se ukazuje, že dříve založené skládky z období před zahájením 

třídění odpadů obsahují velké množství nevyužité energie ve formě BRO. Některé firmy 
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provozující takové skládky již připravují koncepty vytěžení starých skládek s přepracováním 

části tohoto odpadu do formy kompostu k energetickému využití. Po odseparování dobře 

prodejných materiálů jako jsou kovy, sklo a plasty na separátorech zůstává odpad s vysokou 

mírou bioložky (cca 60%). Tuto je možno pomocí řízené aerobní fermentace efektivně 

přepracovat do formy kompostu k energetickému využití. Výhřevnost tohoto paliva se 

pohybuje na hranici 10 MJ/kg a toto palivo může být buďto spoluspalováno s uhlím 

na standardních energetických zařízeních v poměru 5-10% biosložky, nebo může být 

spalováno samostatně na energetických bioblocích. V těchto případech však již nelze počítat 

s bonusy za výrobu energie z obnovitelných zdrojů, tyto bonusy již EU zrušila. 

Vzhledem k připravenému kroku EU výrazně v blízké budoucnosti zvýšit poplatky 

za skládkování a současně snížit množství odpadů určeného na skládky jsou dvě možnosti, jak 

ke zpracování odpadů přistoupit. Výstavba spaloven odpadů je velmi investičně náročná  

a nemá podporu obyvatelstva. Efektivnější se jeví výstavba mechanicko-biologických 

úpraven (MBÚ), především pro zpracování směsného komunálního odpadu. Zde je v tuto 

chvíli vyřešeno využití tzv. nadsítné frakce jako alternativního paliva pro cementárny.  

Tzv. podsítná frakce se doposud většinou ukládala na skládky. Společnost AGRO-EKO se 

podílí na několika projektech, které uvažují s přeměnou podsítné frakce na kompost 

k energetickému využití formou řízené aerobní fermentace ve fermentorech EWA. Tím 

vzniká nový tržní segment, který má vzhledem k trvalému nárůstu objemů komunálního 

odpadu velkou budoucnost. 
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10 Závěr 

Cílem této práce bylo zmapovat s využitím SWOT analýzy a PEST analýzy pozici 

společnosti AGRO-EKO na trhu technologií zpracování odpadů, popsat její silné a slabé 

stránky a na základě těchto informací zpracovat návrh a doporučení případných změn. 

Určitou nevýhodou společnosti AGRO-EKO je, že v tuto chvíli nabízí standardně 

pouze jeden výrobek, a to fermentor EWA. Fermentor BEWA o větším objemu zpracovaného 

odpadu existuje zatím pouze ve formě prototypu. Chybějící reference prozatím odrazuje 

potenciální klienty od realizace tohoto zařízení, i když především jako součást nově 

budovaných mechanicko-biologických úpraven má velkou perspektivu. 

Ekonomická krize obecně snížila aktivitu v oblasti investic. Nedostatek finančních 

prostředků limituje nebo zpomaluje rozhodnutí potenciálních zákazníků o nákupu nových 

fermentorů. Tuto situaci je možné řešit nabídkou krátkodobého nebo dlouhodobého pronájmu, 

případně nabídkou zpětného leasingu. Vzhledem k finanční situaci se však v této chvíli 

společnost AGRO-EKO neobejde bez výrazné pomoci banky nebo vstupu ekonomicky 

silného investora.  

Projekty kompostáren využívajících fermentory EWA v minulosti realizované 

společností AGRO-EKO pro municipality na základě dotací EU ukazují, že podmínky pro 

získání dotace a následné podmínky tzv. udržitelnosti projektu po dobu pěti let jsou pro 

investory natolik omezující, že v podstatě zájemci o jejich využití klesli na minimum. Proto 

musí společnost hledat nové tržní segmenty ať v tuzemsku nebo v zahraničí především 

na základě zpřísňujících se legislativních požadavků týkajících se zpracování odpadů.   

Jako velká příležitost pro společnost se jeví dokončení vývoje anaerobního fermentoru 

GEWA, který bude schopen formou suché fermentace přeměnit odpad v kogenerační jednotce 

na elektrickou energii a teplo. Zfermentovaný odpad pak bude ve fermentoru EWA přeměněn 

na výrobek, a to buďto kompost k agrotechnickému užití nebo kompost k energetickému 

využití. 

O tento koncept již projevili investoři zájem, a to především vzhledem k výrazně lepší 

návratnosti investice v porovnání s využitím klasických fermentorů EWA ke zpracování BRO 

a SKO. 
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Oblast zpracování odpadů je velmi rychle se rozvíjející segment, který vyžaduje užití 

rozmanitých technologií. Vzhledem k dlouholetému a stále trvajícímu vývoji těchto 

technologií patří společnosti AGRO-EKO na tomto trhu nezpochybnitelná pozice. 
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12 Seznam zkratek        

a.s.  akciová společnost 

BIOM  České sdružení pro biomasu 

BRO  biologicky rozložitelný odpad 

CE  shoda výrobku s legislativou EU 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČR  Česká republika 

DPH  daň z přidané hodnoty 

ES  Evropské společenství 

EU  Evropská unie 

EUR  euro 

EWA  Ecological Waste Apparatus 

HDP  hrubý domácí produkt 

IČ  Identifikační číslo osoby 

ISO  International Organization for Standardization 

(Mezinárodní organizace pro normalizaci) 

MBÚ  mechanicko-biologická úpravna 

PR  public relations (práce s veřejností) 

PSČ  Poštovní směrovací číslo 

SFŽP  Státní fond životního prostředí 

SKO  směsný komunální odpad 

spol.  společnost 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

VŠB - TU  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 



41 

13 Seznam obrázků  

Obrázek 1: Faktory PEST analýzy 

Obrázek 2: Porterův model konkurenčních sil 

Obrázek 3: SWOT matice 

Obrázek 4: Aerobní fermentor EWA 

Obrázek 5: Kompost 

Obrázek 6: Biopalivo 

Obrázek 7: Systém Biodegma – pohled zevnitř 

Obrázek 8: Systém Biodegma – pohled zvenčí 

Obrázek 9: Segmentace trhu podle zpracovaného odpadu v roce 2012 

Obrázek 10: Přehled zemí, kde má AGRO-EKO spol. s.r.o. uzavřenou smlouvu o 

         zastoupení nebo distribuci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

14 Seznam příloh   

Příloha 1: Certifikát vydaný Státní zkušebnou zemědělských, potravinářských  

a lesnických strojů, a.s. 

Příloha 2: ES Prohlášení o shodě 

Příloha 3: Certifikace na mulč-kompost pro použití na nezemědělské půdě 

Příloha 4: Certifikát č. VVUÚ-033/H/2012 

Příloha 5: Certifikát č. VVUÚ-001/H/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

Příloha 1: Certifikát vydaný Státní zkušebnou zemědělských, potravinářských a lesnických 

strojů, a.s. 



44 

 

Příloha 2: ES Prohlášení o shodě 

 



45 

Příloha 3: Certifikace na mulč-kompost pro použití na nezemědělské půdě 

 

 

 



46 

Příloha 4: Certifikát č. VVUÚ-033/H/2012 

 

 

 



47 

Příloha 5: Certifikát č. VVUÚ-001/H/2013 

 


