


  



 



  



Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá tématikou marketingové strategie ve fázi zavedení 

nového produktu na trh. Cílem práce je určit, zda tuto strategii mohou ovlivnit náklady 

na provoz vybraného produktu. Práce je rozdělena na část teoretickou a část 

praktickou. Teoretická část je věnována shrnutí teoretických poznatků z oblasti 

strategické analýzy, popisuje životní cyklus produktu a metodu analýzy nákladů 

životního cyklu produktu. V praktické části jsou tyto teoretické poznatky a metody 

aplikovány na konkrétní podnik, cílový trh a produkt, který je zaváděn na trh. V 

závěru diplomové práce jsou dosažené výsledky vyhodnoceny a je posouzeno, zda 

náklady během životního cyklu produktu mohou mít vliv na strategii zvolenou při 

zavedení nového produktu na trh. 
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Abstract 

The thesis is concerned with the topic of marketing strategy at the stage of new 

product market launch. The objective of this work is to state whether operating costs 

of a particular product influence this strategy. The thesis is divided into theoretical 

and practical part. Theoretical part summarizes theoretical findings in the field of 

strategical analysis, describes a product life cycle and a method of product life cycle 

cost analysis. Practical part applies these theoretical findings, methods to a particular 

company, target market and product launched to the market. The closing part of the 

thesis evaluates the findings, results and attempts to judge whether the costs of 

product life cycle influence the strategy chosen at the stage of new product market 

launch. 
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1 Úvod 

V důsledku ekonomické krize prošlo celé hospodářství významnými změnami, které 

se odrazily především v preferencíh zákazníků. Trh je přesycen množstvím produktů 

a už není tak snadné získat nové zákazníky a zaujmout je. Důležitým znakem je 

i neustálý technologický vývoj a množství konkurenčních produktů, díky kterému 

se zvyšují nároky zákazníků. Očekávají vysokou kvalitu produktu za výhodnou cenu. 

Vysoká kvalita je však spojena s náročným vývojem produktu, který se odráží 

v pořizovací ceně. Vyšší pořizovací cena, ale může potenciální zákazníky odradit 

a raději tak sáhnou po levnějším produktu, mnohdy si už ale neuvědomují, že toto 

řešení je z dlouhodobého hlediska méně výhodné. Platí to hlavně u produktů 

s dlouhou životností, ke kterým patří např. nákladní automobily, či jiná dopravní 

technika. Kvalitnější produkt jim může zajistit nižší provozní náklady v průběhu celé 

jeho životnosti. 

Na předpokladu, že vyšší pořizovací cena znamená vyšši kvalitu a jistou návratnost 

během života produktu (díky nižším provozním nákladům) je postavena předkládaná 

diplomová práce, která se zabývá zavedením nového produktu na trh a s ním 

spojenou marketingovou strategií. Produktem, který je uváděn na trh je Agrotahač 

společnosti TATRA TRUCKS a. s., nákladní automobil určený pro využití 

v zemědělství, jehož silnou stránkou a předpokládanou konkureční výhodou jsou 

nízké náklady na provoz. Právě potvrzením této konkureční výhody a jejím využitím 

při formulování marketingové strategie produktu, se práce zabývá. 

Diplomová práce je členěna na dvě rozdílné části. První část je teoretická, která 

na základě odborné literatury popisuje teoretická východiska týkající se strategického 

řízení, marketingové situační analýzy a vývoje nových produktů. Dále vymezuje 

pojmy z oblasti životního cyklu produktu a specifikuje problematiku analýzy nákladů 

životního cyklu produktu. 

V úvodu praktické části jsou nejprve popsány charakteristické rysy a specifika týkající 

se dopravy v zemědělství a je představen produkt Agrotahač TATRA. Dále jsou 

aplikovány metody a poznatky z teoretické části diplomové práce. Je provedena 

situační analýza trhu, konkurence a zákazníků, na jejímž základě jsou stanoveny 

stěžejní faktory produktu pro provedení SWOT analýzy a formulovány dílčí strategie. 

K dosažení stanoveného cíle práce je následně provedena analýza provozně-
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ekonomických ukazatelů a nákladů životního cyklu produktu. Jednotlivé výsledky 

jsou vyhodnoceny v závěru diplomové práce. 

Hlavním cílem práce je na základě výsledků provedených analýz určit, jak by mohly 

být využity pro formulování marketingové strategie produktu, který je nový na trhu. 

S ohledem na zmíněné předpoklady tedy určit, jak silnou stránku Agrotahače, 

představovanou nízkými provozními náklady, vhodně implementovat 

do marketingové strategie, tak aby byla vnímána jako silná stránka a výhody 

i zákazníky. Tomuto předchází dílčí cíl, kterým je dokázat, že provzní náklady 

Agrotahače jsou skutečně nižší než provozní náklady konkurenčních vozidel. 
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2 Profil společnosti TATRA TRUCKS a.s. 

Následující kapitola uvádí stručnou charakteristiku podniku, ve kterém diplomová 

práce vznikala a jejímž produktem se v následujících kapitolách zabývá. Údaje 

pocházejí z webu a z podkladů poskytnutých managementem společnosti.  

Společnost TATRA TRUCKS a. s. patří k nejstarším světovým automobilkám, 

vyznačující se dlouholetými zkušenostmi. Předmětem podnikání je výroba těžkých 

nákladních automobilů pro kombinovanou přepravu terén- silnice.  

Založení automobilky se datuje do roku 1850, kdy prvotním záměrem byla výroba 

kočárů a bryček. S vývojem technologií se podnik postupně rozrůstal a přes výrobu 

železničních vagónů, osobních automobilů a motorů se dostal až k výrobě 

nákladních automobilů v podobě, v jaké jsou známy dnes. Na dlouholetou tradici 

původní automobilky navázala společnost TATRA TRUCKS a.s., která je jejím 

majitelem od března 2013. Sídlo společnosti se nachází v Kopřivnici 

v Moravskoslezském kraji [9]. 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, svolávaná představenstvem, 

které je statutárním orgánem a tvoří ho 3 členové. Kontrolním orgánem je dozorčí 

rada. Základní kapitál společnosti činí 1 mld. Kč. S počtem zaměstnanců okolo 850, 

ke konci roku 2014, se řadí mezi velké podniky. Podnik má dvě dceřiné společnosti 

dodávající některé výrobky nebo služby, je to slévárna Tafonco a. s. a kovárna 

Taforge a. s. [9]. 

2.1 Výrobní náplň 

TATRA TRUCKS a. s. se specializuje na výrobu nákladních vozů do těžkého terénu, 

kde dosahují vynikajících jízdních a provozních vlastností díky své technické 

konstrukci. Pro vozy TATRA je typická průchodnost nejtěžšími terény v extrémních 

klimatických podmínkách, vysoká spolehlivost a vynikající užitné vlastnosti. 

Vozy TATRA se vyznačují speciální konstrukcí podvozku, která je prezentována jako 

unikátní tatrovácká koncepce podvozku, tzv. Tatra-concept. Byla navržena v roce 

1923 konstruktérem Hansem Ledwinkou a od svého vzniku je neustále vyvíjena 

a zdokonalována. Konstrukce je tvořena centrální nosnou rourou, ve které jsou 

uloženy hnací hřídele a diferenciály. Je tak zabráněno vniku nečistot do hnacího 

traktu a zároveň vyloučeno riziko jeho poškození. Součástí podvozku jsou výkyvné 
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polonápravy, které zajišťují maximální kontakt kol s vozovkou. Vzduchové pérování 

předních náprav zajišťuje úsporu hmotnosti a vysoký komfort jízdy. Patentovaná 

konstrukce kombinovaného systému pérování, TATRA King Frame, udržuje stálý 

odklon kol zadních náprav a snižuje tak jejich opotřebení vlivem nesouměrného 

zatížení. V důsledku pérování dochází ke snížení vibrací přenášených na posádku 

a náklad. Důležité součásti řízení vozidla jsou umístěny v prostoru za přední 

nápravou. Toto řešení zaručuje ochranu proti poškození při jízdě v náročném terénu. 

Řízení se skládá z nižšího počtu dílů, z toho vyplývá vyšší spolehlivost a nižší 

servisní náklady [9].  

Motory ve vozidlech jsou, buď přímo chlazené vzduchem vlastní konstrukce 

a výroby, nebo chlazené kapalinou. Převodovky jsou nabízeny manuální 

a automatizované. Konečná řešení vozu vycházejí vstříc požadavkům zákazníka. 

Nákladní automobily TATRA lze dělit dle odvětví, pro která jsou určeny: 

 stavebnictví, 

 těžební průmysl, 

 lesnictví a zemědělství, 

 těžbu ropy a plynu, 

 armádu, 

 hasiče, 

 komunální služby. 

Modelové řady nákladních automobilů TATRA 

TATRA PHOENIX 

Nejnovější model společnosti z roku 2011 byl vyvinutý ve spolupráci s automobilkou 

DAF TRUCKS N. V. [9]. Charakteristickými znaky vozu je vysoká produktivita, dána 

nízkou hmotností podvozku a vysokou rychlostí v terénu, komfort při řízení, úsporné 

motory Paccar MX, automatizované převodovky AS- Tronic a dostupnost v několika 

konfiguracích. Podle legislativních požadavků jsou vozy dodávány v emisních 

specifikacích Euro 3, Euro 5 a Euro 6. 

- AGROTAHAČ TATRA PHOENIX 

Agrotahač vychází z modelové řady Tatra Phoenix a je vhodný pro použití 

v zemědělství, přepravu v terénu i na silnici. Bližší popis je uveden v kapitole 5.4. 
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TATRA TERRA (TERRN°1) 

Nástupce tradiční obchodní řady T 815 prošel zásadními konstrukčními 

a designérskými úpravami. Trambusová těžká nákladní vozidla jsou vybavena 

vlastními motory Euro 5, kombinovaným systémem odpružení King Frame 

a elektronickým systémem řazení převodových stupňů. 

TATRA FORCE (T 815-7) 

Modelová řada těžkých nákladních automobilů určených pro speciální sektor. Díky 

nízké výšce vozidla a vysoké míře kompaktnosti se využívají např. jako armádní 

logistická vozidla do terénu, autojeřáby, hasičská a záchranářská vozidla. 

TATRA TACTIC (T 810) 

Plněpohonné střední terénní nákladní vozidlo s úpravami pro vojenské použití, 

primárně určené pro přepravu osob a materiálu. Od roku 2010 je model nabízen 

i v civilní verzi jako univerzální nástavbový nosič. 

2.2 Trh působnosti a zákazníci 

Trh působnosti se odvíjí od již zmíněných zákaznických segmentů, na které se 

automobilka orientuje. Mezi významná obchodní teritoria společnosti patří, kromě 

České a Slovenské republiky, Rusko, Saudská Arábie, Austrálie, Brazílie, Mexiko 

a ostatní země Evropy. Na domácím trhu mezi zákazníky dominuje Armáda ČR, 

Hasičský záchranný sbor ČR, z komerčních zákazníků pak např. Severočeské doly 

a.s., SKANSKA nebo Lesy SR. 

2.3 Dlouhodobé cíle podniku 

Hlavním cílem podniku je stát se celosvětově úspěšnou značkou specializující se 

na malosériovou výrobu terénních nákladních vozů, silně orientovanou na zákazníka 

a zaměřenou na speciální zákaznická řešení. Dalším cílem je navázání spolupráce 

se strategickými partnery. Firma chce taky efektivně využít toho, že se výzkum, vývoj 

a výroba nachází na jednom místě, zefektivnit výrobu a prodej. 

Stanovených strategických cílů se firma snaží dosáhnout pomocí současné 

marketingové strategie. Ta je založena na vyhledávání nových zákazníků a zjišťování 

jejich potřeb, na dokonalé znalosti odvětví, v němž působí. Samozřejmostí je 

využívání komunikačních pilířů, mezi které patří distribuční sítě tvořené 

autorizovanými dealery s vyškolenými obchodníky, komunikace prostřednictvím 
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odborných médií a prezentace výrobku založená na vlastní zkušenosti zákazníka 

s výrobkem (zákazník má možnost vyzkoušet vozidlo v rámci předváděcích jízd). 
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3 Teoretická východiska spojená se zavedením nového produktu 

na trh 

V následující kapitole jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti strategického 

marketingu, situační analýzy a produktových strategií. Blíže jsou popsány nástroje 

situační analýzy, které jsou použity v praktické části předkládané práce.  

Nový produktu by měl podle Kotlera [11] zákazníkům nabídnout vyšší kvalitu, novou 

funkci a vyšší užitnou hodnotu. Před zahájením vývoje produktu je důležité správně 

definovat a odhadnout cílový trh, nároky zákazníků na produkt a jeho přínosy. Stejně 

důležité jako určení cílového trhu a skupiny zákazníků, je i identifikace klíčových 

konkurentů a jejich strategií. Úspěšné zavedení nového produktu na trh tedy 

vyžaduje porozumění spotřebitelům, trhům působnosti a konkurenci a zároveň 

i v přínosu nadprůměrné hodnoty pro zákazníky.  

Základním motivem každého podnikání, jak uvádí Kotler [12] je snaha o dosažení 

zisku, ten je možno získat uspokojením potřeb zákazníka. Potřebám, zájmům 

a požadavkům zákazníka lze vyhovět nabídkou vhodných produktů či služeb na trhu. 

Zde vzniká určité riziko, kterému musí firmy čelit bez ohledu na oblast podnikání a trh 

působnosti. Vývoj nových produktů je v každém případě nutný, díky neustálým 

změnám v preferencích spotřebitele, vývoji technologií a rostoucí konkurenci, ale 

zároveň taky rizikový vzhledem k pravděpodobnosti úspěchu a uchycení na trhu. 

Lze tedy říci, že za úspěchem nového produktu stojí zákazník, respektive uspokojení 

jeho potřeb. To je zároveň podstatou marketingu, který je chápán jako soubor metod 

a procesů vedoucích k uspokojení potřeb zákazníků [6]. Prvním krokem 

v marketingovém procesu je poznání potřeb zákazníků a poptávky na trhu. 

Následným řešením vedoucím k vyhovění těchto potřeb je nabídka nových produktů 

na trhu. Během vývoje a zavedení nového produktu si každá firma musí odpovědět 

na otázky [8]: 

 jaké skupině zákazníků produkt nabídnout, 

 za jakou cenu, 

 jakým způsobem distribuce, 

 s jakou mírou propagace. 
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Odpovědi na tyto otázky tvoří marketingovou strategii, důležitou součást 

problematiky zavedení nového produktu na trh. 

3.1 Strategický marketing a proces marketingového řízení 

Strategický marketing je orientován dlouhodobě, spočívá ve volbě cílového trhu 

a strategického segmentu, na který by se měla firma zaměřit v zájmu dosažení 

vlastních cílů. Při strategickém marketingovém řízení je nutné analyzovat příležitosti 

a hrozby, silné a slabé stránky podniku, preference zákazníků a další ukazatele, 

které by mohly ovlivnit dosažení marketingových cílů. Proces marketingového řízení 

se podle Jakubíkové [10] skládá ze tří po sobě následujících fází, kterými jsou 

plánování, realizace a kontrola. 

Etapa plánování představuje vazby mezi vytvořenými marketingovými cíli 

a zvolenými strategiemi, které vedou k jejich naplnění (viz Obr. 1). Výchozím bodem 

marketingového strategického plánování je vypracování situační analýzy a prognózy 

vývoje prostředí. Vyvrcholením etapy plánování a jejím výstupem je sestavení 

marketingového plánu, jímž musí být podložen každý produkt. Dle Jakubíkové [10] 

v sobě marketingový plán spojuje situační analýzu, SWOT analýzu, strategie, cíle, 

rozpočty a kontrolní mechanismy. Obsahuje také výši plánovaných tržeb, úroveň 

nákladů i plánovanou výši zisku. 

 

Obr. 1 Základní kroky etapy plánování [8] 

Po sestavení marketingového plánu následuje etapa realizace, jak uvádí Boučková 

[2]. Úkolem této fáze je implementace marketingových strategií a plánů do praxe. 

Realizační etapa je stejně důležitá jako tvorba marketingové strategie, ne-li 

důležitější, neboť po této fázi by měl podnik dosáhnout skutečných výsledků.  

Poslední fází celého procesu je kontrola. V kontrolní etapě se sleduje realizace, měří 

dosažené výsledky, ale zároveň se i odhalují příčiny neplnění stanovených cílů. 

Na základě nich se pak navrhují úpravy plánů a postupů tak, aby rozdíly mezi 

plánovanými a skutečnými výsledky byly co nejmenší [12]. 
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3.1.1 Marketingová situační analýza 

K tomu aby podnik mohl určit své cíle, formuloval strategie a plány, musí jako první 

krok zhodnotit marketingové prostředí. Cílem situační analýzy je analyzovat vývoj 

odvětví, současný stav a určit možné příležitosti a hrozby. Pro tak důležité 

rozhodnutí, jakým je uvedení nového produktu na trh, je poznání marketingové 

situace klíčovým bodem. Marketingové prostředí lze rozdělit dle faktorů, které 

na podnik působí na makroprostředí a mikroprostředí. 

Makroprostředí podniku zahrnuje faktory, které není podnik schopen sám ovlivnit, ale 

může je sledovat, analyzovat a následně účelně využívat. Mezi činitele vnějšího 

prostředí patří podle Horákové [8] ekonomické, demografické, politické, sociální, 

kulturní, technologické a přírodní vlivy. 

Faktory, které do jisté míry lze ovlivnit a kontrolovat, tvoří bezprostřední okolí 

podniku, tzv. mikroprostředí. Cílem analýzy mikroprostředí je určit, které síly působí 

v daném odvětví a ovlivňují činnost podniku. Analýza je tedy zaměřena na zkoumání 

subjektů působících na trhu, kterými jsou zákazníci, dodavatelé, obchodní 

mezičlánky a v neposlední řadě konkurence [10]. 

Jak už bylo zmíněno výše, před vývojem a zavedením produktu na trh je nezbytné 

analyzovat trh, tržní segmenty a konkurenci. Celková analýza trhu odráží aktuální 

situaci a vývoj trhu, jeho růst, velikost, preferenci spotřebitelů, či pružnost změn. 

Pomocí analýzy trhu je možné definovat potenciální spotřebitele produktu a tržní 

příležitosti firmy. K tomu je zapotřebí blíže určit tržní segment, ve kterém chce podnik 

začít nabízet svůj nový produkt. Tržní segmenty jsou podle Kotlera [12] 

charakteristické jedinečnými potřebami a způsobem, jakým je možné jej oslovit. 

Segmentace trhu znamená rozdělení zákazníků do skupin podle segmentačních 

kritérií, geograficky, demograficky, socioekonomicky a psychologicky. 

Analýza konkurence poskytuje podniku informace, které mohou ovlivnit jeho 

podnikatelský úspěch. V rámci analýzy jsou identifikováni klíčoví konkurenti, jejich 

strategické cíle a definovány výhody a nevýhody konkurenčních produktů. Důkladnou 

analýzou konkurence lze podle Blažkové [1] určit např. konkurenční výhody nového 

produktu, předvídat chování konkurence, identifikovat příležitosti a hrozby, atraktivitu 

cílového tržního segmentu apod. 
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S marketingovou situační analýzou souvisí celá řada metod, např. PEST analýza, 

BCG matice, analýza konkurenčních skupin, Porterův model pěti sil, SWOT analýza 

a další. 

SWOT analýza 

Celkovým výstupem situační analýzy je SWOT analýza, která slouží 

k systematickému hodnocení podnikatelského prostředí a potenciálu podniku. Silné 

stránky (strengths) a slabé stránky (weaknesses) odrážejí současnou situaci uvnitř 

podniku, příležitosti (opportunities) a hrozby (threats) mapují stav v okolí podniku. 

Cílem analýzy je stanovit strategickou pozici podniku a poskytnout podklady pro 

volbu vhodné marketingové strategie. Dle Jakubíkové [10] se skládá ze dvou dílčích 

analýz: 

 Analýzy OT- příležitostí a hrozeb, které na podnik působí z vnějšího prostředí. 

K nim náleží faktory makroprostředí (ekonomické, sociální, politické, aj.) 

a mikroprostředí (zákazníci, konkurence, dodavatelé apod.). 

 Analýzy SW- silných a slabých stránek společnosti, které ovlivňují vnitřní 

prostředí. Mezi ně se řadí procesy v podniku, jeho cíle, struktura a další interní 

záležitosti. 

Výsledkem SWOT analýzy je tzv. matice strategií, která na základě převažujících 

vlastností určí vhodnou strategii, s jejíž pomocí, pak podnik formuluje svou 

marketingovou strategii. Kombinací faktorů podnikatelského prostředí a vnitřního 

potenciálu podniku vznikají čtyři možné strategie, které se znázorňují v matici 

strategií a doporučují [7]: 

 SO- maximální využití silných stránek k dosažení příležitostí a konkurenční 

výhody, 

 WO- odstranění slabých stránek a využití maximálního počtu příležitostí, 

 ST- využití silných stránek k minimalizaci hrozeb, 

 WT- odstranění slabých stránek a minimalizaci hrozeb. 

Poziční mapa 

Po zavedení nového produktu na trh může chtít podnik sledovat, jakou pozici má 

onen výrobek na trhu vůči konkurenci. K určení postavení výrobku na trhu slouží tzv. 

poziční mapy. Základem k sestavení mapy je výzkum trhu, především konkurence, 
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konkurenčních výrobků a vnímání spotřebitelů. Poziční mapa je vymezena určitými 

charakteristikami, které od sebe jednotlivé výrobky odlišují. Běžně používanými 

charakteristikami je cena výrobku, kvalita výrobku, šíře sortimentu a typ zákazníků. 

Výběr konkrétních proměnných pro konstrukci poziční mapy vychází z toho, které 

oblasti chce daný podnik porovnávat. Výsledná mapa, pak znázorňuje rozmístění 

jednotlivých produktů (viz Obr. 2) a možné strategie, které mohou firmy uplatnit. 

Na základě ní lze například určit konkurenty, na které by měl podnik při formulaci 

strategie brát zřetel [1]. 

 

Obr. 2 Poziční mapa [1] 

3.2 Produkt  

Jedním z marketingových nástrojů je produkt, tedy výrobek samotný. Kotler [12] 

definuje produkt jako předmět směny na trhu, který uspokojuje potřeby, přičemž jím 

může být fyzický předmět, služba i myšlenka. Základním rysem produktu je vymezení 

jeho užitku, který zákazníkovi přináší, tedy k čemu je určen. Při popisu produktu je 

důležité identifikovat jeho konkurenční výhody, kterými se odlišuje od výrobků 

konkurence. 

Produkt může být charakterizován podle jednotlivých vrstev. První vrstvou je jádro 

produktu, které představuje uspokojení základní potřeby zákazníka. Jádro tedy 

ukazuje důvod, proč si zákazník daný produkt kupuje. Druhá vrstva představuje 

vlastní produkt, souhrn jeho konkrétních vlastnosti. Zahrnuje např. vzhled produktu, 

design, balení, velikost, úroveň kvality, značku aj. Poslední vrstvu představují 

doplňkové služby, které jsou přidanou hodnotou pro zákazníky. Patří mezi ně např. 

poprodejní servis, instalace, dodávka, oprava, zákaznická podpora, prodloužená 

záruka a další [12]. 



14 
 

3.2.1 Vývoj nového produktu 

V důsledku neustálého vývoje hospodářství a vlivem globalizace jsou podniky 

nuceny inovovat a technicky zdokonalovat své stávající produkty a zároveň vyvíjet 

produkty nové. Proces vývoje a zavedení nového produktu musí být řízen tak, aby 

byla minimalizována rizika a maximalizován zisk podniku. Fáze samotného vývoje 

produktu lze rozlišit na [3]: 

 fázi přípravy- zahrnuje definování nového produktu, zdůvodnění projektu, 

včetně stanovení toho, co v praxi řeší, zlepšuje apod., 

 fázi průzkumu trhu a cílového segmentu- analyzuje, zda na trhu bude zájem 

o nový produkt, zda se na trhu již nenachází, reakce zákazníků apod., 

 fázi definování výhod produktu- určuje způsob odlišení od konkurenčních 

výrobků, výhody, hodnoty pro zákazníka apod., 

 fázi plánování vývoje nového produktu- zahrnuje přidělení zdrojů na vývoj, 

definuje způsob uvedení na trh, stanovuje se koncepce výrobku, 

 fázi kontroly- zkoumá průběh vývoje nového produktu, čerpání zdrojů 

na vývoj, zahrnuje testování koncepce výrobku apod., 

 fázi dokončení vývoje produktu. 

Jakmile je dokončen vývoj produktu a je vybrán nejlepší koncept výrobku, pokračuje 

proces tvorbou marketingové strategie vhodné k uvedení produktu na trh. Současně 

jsou posouzeny objemy prodeje a nákladů pomocí ekonomické analýzy a proveden 

odhad možného zisku. Následuje marketingový test, při kterém je produkt testován 

v podmínkách simulujících skutečný stav na trhu. Na základě všech získaných 

informací se přistoupí k uvedení nového produktu na trh [12]. 

3.2.2 Produktová strategie 

Ve chvíli, kdy je nový produkt vyvinut a připraven k uvedení na trh, je nutné zvolit 

vhodnou strategii.  

První strategií při zavádění nového produktu je tzv. ofenzivní strategi, jak uvádí 

Jakubíková [10]. Podnik se snaží být prvním na trhu. Silné firmy s dobrým finančním 

zázemím udávají trendy a tempo na trhu a ostatní se jim přizpůsobují. Jádrem této 

strategie je zacílit na slabé stránky konkurence. Podstatou při uplatnění této strategie 

je potřeba znát dobře svou konkurenci, jejich nedostatky a především pak slabé 
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stránky jejich produktu. Tato strategie se jeví jako vhodná při zavádění zcela nového 

výrobku na trh, který nemá zatím na trhu napodobeniny či modifikace.  

Modifikací ofenzivní strategie je pak tzv. mírně ofenzivní strategie, kdy se firmy snaží 

následovat vůdce na trhu a jsou schopny pružně reagovat na změny [10].  

Další strategií, kterou uvádí Jakubíková [10] je defenzivní strategie, která představuje 

strategii založenou na obraně ceny a kvality, při níž se firmy snaží o udržení 

vymezené tržní pozice. Nesnaží se být vůdcem na trhu ani následovatelem, ale čas 

od času přichází s novým výrobkem, aby se udržely na trhu.  

Poslední strategií je zůstatková strategie, kdy se firmy snaží přežít [10]. Většinou 

nepřistupují k inovacím, a pokud už inovují, tak pouze v případě snahy o přežití na 

trhu. 
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4 Životní cyklus produktu a náklady životního cyklu 

Kapitola je zaměřena na životní cyklus produktu, definuje jednotlivé fáze životního 

cyklu a strategie, které může podnik v těchto fázích zvolit. S jednotlivými fázemi 

životního cyklu souvisí i náklady, které musí podnik, případně majitel výrobku 

vynaložit. Problematikou nákladů životního cyklu a jejich analýzou se zabývají 

následující podkapitoly. V literatuře se jim nevěnuje mnoho autorů i přesto, že je toto 

téma stále aktuálnější. Značná část textu je čerpána z technické normy ČSN EN 

60300-3-3 [4], která analýzu nákladů životního cyklu upravuje. 

Mezi základní charakteristiky výrobku patří jeho omezená životnost na trhu. Doba, 

po kterou je výrobek prodáván, ale ve spojitosti s náklady životního cyklu i doba, 

po kterou výrobek slouží svému majiteli. V zásadě lze jednotlivé fáze, kterými 

výrobek postupně prochází, rozdělit podle dvou hledisek: 

 z hlediska nákladů životního cyklu- ty jsou popsány v podkapitole 4.1, 

 z hlediska objemu prodeje- ty jsou definovány níže. 

Průběh životního cyklu produktu je ovlivněn různými faktory, vliv má změna poptávky, 

změna kupní síly, technický rozvoj, hospodářské podmínky, struktura obyvatelstva aj. 

Během životního cyklu výrobku lze sledovat čtyři etapy (viz Obr. 3): zavádění, růst, 

zralost a pokles [12]. 

 

Obr. 3 Životní cyklus produktu [10] 

Fáze zavádění je charakteristická pomalým nástupem a postupným překonáváním 

výrobních a obchodních potíží. Objem prodeje roste pomalu, zákazníci nejsou zvyklí 
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na nový produkt a typické jsou vysoké náklady, jak už na výrobu, řešení 

technologických problémů, tak krytí nákladů na prodej a reklamu, které jsou nezbytné 

k růstu prodeje produktu. Z obrázku 2 je patrné, že pro fázi zavádění je typický 

nulový zisk nebo dokonce ztráta. Tuto etapu lze považovat za klíčovou, proto musí 

podnik zvolit vhodnou strategii zaměřenou na oslovení nových zákazníků [14].  

Na základě poměru mezi cenou produktu a náklady vynaloženými na jeho propagaci 

lze podle Kotlera [12] definovat čtyři strategie pro etapu zavádění: 

 Strategie rychlého sbírání- cílem je pomocí nákladné propagace přesvědčit 

zákazníka, aby si koupil nový výrobek za vysokou cenu. 

 Strategie pomalého sbírání- výrobek je prodáván za vysokou cenu, ale 

s nižšími náklady na propagaci. Díky úspoře nákladů na propagaci dochází 

k vyššímu zisku. Strategii lze uplatnit na trhu s omezenou velikostí, kdy není 

potřeba investovat do reklamy, ale i přesto je většina zákazníků informována 

o existenci nového produktu. 

 Strategie rychlého pronikání- umožňuje dosáhnout velkého zisku díky 

kombinaci vysoké míry propagace a nízké ceny výrobku. Cílem je, na trhu, 

kde existuje velké množství konkurence, v krátkém čase oslovit co nejvíce 

zákazníků. 

 Strategie pomalého pronikání- charakteristické je pomalé dosahování zisků 

kombinací nízkých nákladů na propagaci a nízké ceny výrobku. Strategii je 

možno uplatnit na trhu s nízkou konkurencí, kde si zákazníci uvědomují 

existenci nového produktu. 

Fáze růstu se vyznačuje rostoucím objemem prodeje. Produkt se dostává 

do povědomí širšího okruhu zákazníků, působením referencí je možné uspořit 

náklady na reklamu. Dochází ke změně poměru marketingových výdajů k obratu 

a rozložení fixních nákladů na větší počet jednotek, to má za následek vysoké tempo 

růstu zisku, který dosahuje nejvyšších hodnot. Za negativní rys může být považován 

fakt, že se zvyšuje počet konkurentů. V této fázi je vhodné zvolit strategii zaměřenou 

na další pronikání na trh a posilování tržní pozice, vhodné je zacílit na vybrané 

segmenty trhu [2]. 

Ve fázi zralosti se tempo růstu prodeje snižuje a přibližuje se k bodu, ve kterém 

přestává růst obrat. Skutečnost, že většina potenciálních zákazníků již výrobek 
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vyzkoušela a na trhu je velký počet konkurentů, vyvolává tlak na snížení cen, a to 

vede ke snižování zisku. Řešením v této fázi může být zvolení defenzivní strategie, 

tedy obrany s cílem udržet si tržní podíl, jak uvádí Boučková [2]. Dalším krokem je 

modifikace výrobků, např. změna designu, zvyšování kvality výrobku apod. 

Jako poslední fází životního cyklu je fáze poklesu charakteristická výrazným 

poklesem prodeje vedoucím k úplnému zastavení výroby. Výrobci se však i přes 

ukončení výroby snaží svým zákazníkům zajistit spolehlivé užívání, což se projevuje 

na rostoucích nákladech. Strategie ve fázi poklesu by se měla zaměřit 

na maximalizaci výnosnosti produktu [2]. 

Závěrem je nutno zmínit, že model životního cyklu je pouze teoretický, ne všechny 

výrobky mají typický průběh cyklu životnosti, ale lze ho využít jako základ při tvorbě 

marketingové strategie. 

4.1 Náklady životního cyklu 

Za náklady životního cyklu (life cycle cost, LCC) se podle normy ČSN EN 60300-3-3 

[4] považují náklady vynaložené na produkt během celého životního cyklu. Tím jsou 

myšleny jednak náklady na pořízení produktu, náklady na jeho provoz a údržbu 

a náklady na likvidaci produktu. Nutno zmínit, že v pořizovací ceně produktu 

se odrážejí náklady na jeho vývoj a výrobu. Nově zaváděné výrobky tak musí nejen 

uspokojit potřeby zákazníka, ale zároveň musí být bezporuchové 

a konkurenceschopné z hlediska nákladů [5]. 

Každý podnik musí brát v úvahu fakt, že s výkony produktů jsou spojeny náklady 

za celou jeho životnost, nikoli pouze v době výroby. Obzvláště v odvětví 

s technologicky náročnými produkty se prohlubuje význam, který je kladen 

na nevýrobní etapy životního cyklu. Důkladná příprava výroby, technologická 

náročnost výzkumu a vývoje, tedy vyšší počáteční náklady, mohou vést k lepším 

užitným vlastnostem výrobku, a tím výrazně snížit náklady na provoz a údržbu 

produktu, které mohou být rozhodující konkurenční výhodou. Neustálý technologický 

pokrok má za následek zkracování životního cyklu výrobku, což logicky zkracuje 

i dobu, po kterou výrobek generuje zisk [13]. 

V souvislosti s analýzou nákladů životního cyklu je nezbytné definovat životní etapy 

produktu, aktivity konané v těchto etapách a jejich souvislost s jednotlivými náklady. 

Norma ČSN EN 60300-3-3 [4] rozděluje životní cyklus na šest hlavních etap: 
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 Etapa koncepce a stanovení požadavků- zahrnuje náklady spojené 

s aktivitami vykonanými za účelem zajištění realizovatelnosti produktu. Jsou to 

např. náklady na průzkum trhu, analýzu koncepce a návrhu projektu 

a na přípravu požadavků na produkt. 

 Etapa návrhu a vývoje- během ní vzniká dokumentace k výrobě produktu, 

vytváří se prototyp a probíhá jeho testování. Etapa je charakteristická náklady 

na technické práce na návrhu, náklady na návrhovou dokumentaci, zhotovení 

prototypu, vývoj softwaru, zkoušení a hodnocení, volbu prodejce 

a management jakosti. 

 Etapa výroby-  hlavní aktivitou je výroba v souladu s dokumentací vzniklou 

v přechozí etapě. Činnosti a s nimi související náklady se dělí na jednorázové 

a na opakované: 

o jednorázové činnosti- průmyslové inženýrství, analýza 

provozních operací, konstrukce vybavení, vybavení výrobními 

nástroji a zkušebním zařízením, poskytnutí náhradních dílů pro 

opravy, počáteční zácvik, instalace softwaru, složení 

kvalifikačních zkoušek, 

o opakované činnosti- management výroby a jakosti, údržba 

vybavení, náklady na pracovní síly a materiál, provedení 

instalace a výstupní kontroly, balení, skladování a expedice, 

opakovaná školení zaměstnanců. 

 Etapa instalace- v rámci této etapy je produkt uváděn do provozu, s tím 

souvisí činnosti jednorázové a opakované a s nimi související náklady, stejně 

jako v předchozí etapě. 

 Etapa provozu a údržby- obsahuje aktivity vznikající po celou dobu 

očekávaného života produktu, tudíž tvoří velkou část nákladů životního cyklu 

produktu. Zahrnuje náklady spojené: 

o s provozem- jednorázové náklady na zácvik zaměstnanců, 

dokumentaci, náhradní díly a vybavení, opakované náklady 

na pracovní síly, energii, spotřební materiál, průběžná školeni 

a vylepšení softwaru, 

o s preventivní údržbou- náklady na pořízení zkušebního zařízení, 

náhradní díly a spotřební materiál, zácvik zaměstnanců 
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a průběžná školení, náklady na výměnu dílů s omezenou 

životností, 

o s údržbou po poruše- náklady způsobené ztrátou výroby 

a náklady na odškodnění a ztrátu příjmů. 

 Etapa vypořádání (likvidace)- zahrnuje náklady spojené s vyřazením 

a likvidací starších verzí produktu. V souvislosti s legislativou je u některých 

produktů povinné provádět náležitou recyklaci, náklady na tuto etapu se tak 

mohou stát výraznou nákladovou položkou. Do etapy vypořádání se zahrnují 

náklady na odstavení systému, oficiální ukončení provozu, rozebrání 

a odklizení, recyklování nebo bezpečnou likvidaci. 

Pro účely následující analýzy lze obecně náklady vynaložené během výše 

uvedených etap životního cyklu (LCC) rozdělit na náklady pořizovací, vlastnické 

a náklady na vypořádání [4]. 

 

Pořizovací náklady jsou náklady na koupi produktu a jejich výše je na první pohled 

patrná. Při rozhodnutí o pořízení produktu mají pro zákazníka velký význam, 

už jenom z toho důvodu, že jejich výše má možnost porovnat s konkurenčními 

výrobky. 

Hlavní složku LCC tvoří vlastnické náklady. Při koupi produktu je obtížné jejich výši 

předpovědět, mnohokrát si ani zákazníci neuvědomují, jak velkou tato složka nákladů 

hraje roli v celkovém poměru nákladů životního cyklu. Mnohdy totiž přesahují 

samotnou pořizovací cenu výrobku, tudíž je dobré se nad nimi zamyslet. 

Předkládaná práce se jejich analýzou zabývá v praktické části. 

Náklady na vypořádání, jak již bylo popsáno výše v etapě vypořádání, se mohou stát 

výraznou nákladovou položkou v případech, že likvidaci produktu je povinné 

provádět v souvislosti s legislativou. Mezi takto vymezené produkty patří např. 

automobily nebo elektrická zařízení [4]. 

4.2 Analýza nákladů životního cyklu 

Analýzu nákladů životního cyklu norma ČSN EN 60300-3-3 [4] definuje jako proces 

ekonomické analýzy zaměřený na posouzení nákladů životního cyklu produktu 

v době jeho životnosti, posuzuje tedy náklady na pořízení, vlastnictví a na likvidaci 

produktu. Analýza poskytuje údaje pro rozhodovací proces v jednotlivých etapách 
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životního cyklu, na jejím základě mohou být aplikovány strategie za účelem 

optimalizace LCC. Největší využití má v počátečních etapách životního cyklu, lze 

ji však použít kdykoliv k identifikování oblastí s významným nákladovým rizikem. 

Před samotným procesem analýzy nákladů životního cyklu je zapotřebí vypracovat 

model LCC. 

4.2.1 Model LCC 

Stejně jako ostatní modely slouží k znázornění skutečnosti. S jeho pomocí se snáze 

identifikují charakteristické rysy produktu, které se převádějí do vztahu s náklady. 

K tomu aby realisticky znázorňoval skutečnost, má [4]: 

 zobrazovat znaky produktu, prostředí užití, scénáře provozu a údržby, 

 komplexně obsahovat všechny faktory týkající se LCC, 

 být přehledný a snadno pochopitelný, 

 dovolit uživateli vyhodnotit zvolené položky LCC nezávisle na ostatních. 

Před tím než bude model aplikován, je nutné znát obsah a podmínky, za kterých se 

může použít, a také se seznámit s rozsahem dostupných informací a očekávanými 

výsledky. To všechno je potřebné k správné analýze vztahů a nákladových faktorů. 

Výsledný model LCC, pak má v podstatě účetní strukturu, kde každá nákladová 

položka je definována matematickým výrazem [4] 

Model zahrnuje [4]: 

 Strukturu rozčlenění nákladů- zobrazuje náklady vynaložené v jednotlivých 

etapách životního cyklu nebo jen v etapách, které jsou předmětem zájmu. 

 Strukturu rozčlenění produktu- spočívá v rozdělení produktu na jednotlivé nižší 

stupně a nákladové položky, které s nimi souvisí. 

 Volbu kategorií nákladů. 

 Volbu nákladových položek. 

 Ddhad a výpočty nákladů- odhad může být proveden např. pomocí technické 

metody odhadu nákladů, na základě analogie nebo pomocí parametrické 

metody. 

 Prezentace výsledků. 
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Model by měl zohledňovat i environmentální a bezpečnostní hlediska, nejistoty 

a rizika. Nezanedbatelnou roli hrají také ekonomické faktory, měnící se hodnoty 

peněz, zdanění, inflace a směnný kurz [4]. 

4.2.2 Proces analýzy nákladů životního cyklu 

Stejně jako každá jiná analýza se i analýza nákladů životního cyklu provádí 

strukturovaným způsobem, tak aby bylo dosaženo maximálně využitelných výsledků. 

Struktura analýzy obsahuje [4]: 

 plán a stanovení cílů analýzy nákladů životního cyklu, 

 volbu nebo vypracování modelu LCC, 

 použití modelu LCC, 

 dokumentaci analýzy, 

 přezkoumání výsledků analýzy, 

 aktualizaci analýzy. 

V plánu analýzy je vymezen účel a rozsah platnosti analýzy, definují se cíle, tedy 

výsledky, kterých má být dosaženo. Charakteristickými cíli analýzy je podle normy 

ČSN EN 60300-3-3 [4] např. určení nákladových položek, které mají největší vliv na 

celkové náklady produktu, stanovení nákladů produktu pro podklady rozpočtu, smluv, 

plánování apod. Cíle analýzy jsou důležité i pro volbu správného modelu LCC, ten 

musí být dostatečně podrobný, aby vedl k dosažení výsledků určených ve fázi 

plánování. 

Následuje použití modelu LCC. Analýza by měla zahrnovat následující kroky [4]: 

 získání dat o všech nákladových položkách modelu LCC, 

 provedení analýzy u provozních scénářů, 

 zpracování zprávy o analýzách s ohledem na zjištění optimálního scénáře, 

 prozkoumání vstupů a výstupů modelu LCC, stanovení nákladových položek, 

které mají nejvýznamnější vliv na analýzu, 

 kvantifikování rozdílů výkonnosti nebo jiných omezení produktu, 

 zařazení výstupů modelu LCC do logických kategorií (např. fixní a variabilní 

náklady, vlastnické a pořizovací aj.), 

 vykonají se analýzy citlivosti a zjistí se dopad nákladových položek na 

výsledky modelu LCC, 
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 porovnají se výstupy analýzy s cíli, které byly stanoveny v plánech analýzy. 

Pokud nebyly naplněny všechny cíle, může bát provedena modifikace modelu 

LCC. 

Dosažené výsledky, postupy analýzy a popisy modelu je nutné dokumentovat. Díky 

nim je pak možno pochopit důsledky analýzy, formulovat závěry a doporučení, která 

z analýzy vyplývají. Kdykoliv po ukončení analýzy lze požadovat přezkoumání 

výsledků. V rámci přezkoumání je třeba ověřit cíle a rozsah platnosti analýzy, 

přezkoumat model a jeho použití a v neposlední řadě předpoklady učiněné během 

analýzy. Model LCC se udržuje aktuální, takže ho je možné použít kdykoliv během 

životního cyklu produktu k znovu provedení analýzy a získat tak aktuální výsledky [4]. 

Pro provedení analýzy je potřeba opatřit vstupní údaje o jednotlivých nákladech, 

které je možné získat od dodavatelů i zákazníků. Kromě vstupních údajů je důležité 

pochopit principy analýzy nákladů životního cyklu, včetně nákladových položek 

a zdrojů dat o nákladech. Jak uvádí norma ČSN EN 60300-3-3 [4], tyto faktory 

mohou výrazně ovlivnit výsledky analýzy. Použití nesprávného modelu, chybných 

nebo zkreslených dat, nedodržení správného postupu a opomenutí některých 

položek může vést k dosažení chybných výsledků a následně pak učinit nesprávná 

rozhodnutí. 
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5 Doprava v zemědělství a charakteristika produktu 

Před samotnou situační analýzou a analýzou nákladů životního cyklu produktu, 

kterým jsou věnovány následující kapitoly, je nutné charakterizovat dopravu 

v zemědělství, určit její specifika, požadavky zemědělských podniků a důležitá 

kritéria pro výběr zemědělské techniky (kapiitola 5.1). V části 5.2 je přiblíženo 

rozdělení dopravních prostředků v zemědělství, stručně je charakterizována 

i legislativa a bezpečnost práce v tomto odvětví. Samostatná podkapitola 

je věnována popisu Agrotahače TATRA, který je stěžejním tématem diplomové 

práce. 

Doprava je do jisté míry spojena s každým sektorem hospodářství a má přímý vliv 

na efektivitu výroby. Náklady na dopravu a veškerou manipulaci s materiálem 

ovlivňují celkové náklady na výrobu produktů. Obzvláště v zemědělství má tento 

faktor významný podíl na nákladech vynaložených na výrobu. Zemědělská výroba se 

vyznačuje specifickými vlastnostmi, od ostatních odvětví průmyslu ji podle Syrového 

[15] odlišuje: 

 plošný charakter,  

 velké množství druhů materiálů ve výrobním procesu,  

 sezónnost a závislost na přírodních podmínkách (hlavně u rostlinné výroby), 

 dlouhé výrobní cykly,  

 nižší průměrná přepravní rychlost,  

 krátké přepravní vzdálenosti,  

 jednosměrné materiálové toky, 

 různé přepravní podmínky (jízda v terénu, po polní cestě, silnici). 

Vhodně zvolené dopravní prostředky a jejich účelné využití mohou přispět ke snížení 

výrobních nákladů a pozitivně tak ovlivnit celý výrobní a následný prodejní proces. 

5.1 Požadavky zemědělského podniku na dopravu a kritéria pro výběr 

zemědělské techniky 

Na základě uvedených specifických vlastností zemědělské výroby je možné odvodit 

jednotlivé požadavky zemědělských podniků, které jsou dány charakteristickými 

znaky dopravního procesu. Prvním faktorem, který Syrový uvádí [15] je termín 

předpokládaného zahájení a ukončení dopravních operací, ten je vymezen 



25 
 

sezónností zemědělské výroby a závislostí na přírodních podmínkách. Určuje se 

počet pracovních hodin, za které musí být dopravní operace uskutečněny neboli 

doba trvání materiálového toku (např. celková délka sklizní). Dalším znakem je druh 

a hmotnost materiálu určeného k dopravě. Samozřejmě je nutné znát přepravní 

podmínky: vzdálenost, druh a svažitost jízdní trasy, výměru a tvar pozemků, způsob 

nakládky a překládky materiálu apod. 

Vyjmenované znaky určují požadavky na dopravu a současně kritéria, podle kterých 

se posuzuje vhodnost dopravní techniky pro využití zemědělského podniku. Tato 

kritéria jsou [15]: 

 exploatační- výkonnost dopravní soupravy, 

 energetická- jednotková spotřeba na přepravovanou tunu materiálu, 

 ekonomická- jednotkové náklady na přepravovanou tunu materiálu, 

 ekologická- měrný tlak na zemědělskou půdu. 

Výše uvedená kritéria jsou zohledněna při výpočtech v kapitole 7. 

5.2 Dopravní prostředky v zemědělství 

Manipulace s materiálem v zemědělství zahrnuje kromě dopravy i další operace, 

kterými jsou vážení, třídění, balení a skladování. Dopravní proces tvoří nakládka, 

přeprava a vykládka materiálu. Podle oblasti, na které se doprava uskutečňuje, se 

dělí na vnější (mimopodnikovou) a vnitřní (vnitropodnikovou) dopravu. Vnější 

doprava obstarává pohyb materiálu mezi podnikem a odběrateli či dodavateli, tedy 

činiteli reprodukčního procesu. Jejím úkolem je zásobování a odbyt výrobků. Vnitřní 

doprava je hlavní částí dopravního procesu v zemědělství a zabezpečuje toky 

materiálů uvnitř podniku mezi výrobními jednotkami [15]. 

Dopravní část procesu manipulace s materiálem zajišťují dopravní prostředky, které 

lze rozdělit podle druhu použitého technického prostředku na nákladní automobily 

a traktorové dopravní soupravy. 

5.2.1 Nákladní automobily a automobilové dopravní soupravy 

Nákladní automobily se v zemědělství, stejně jako v jiných odvětvích, využívají 

převážně pro silniční dopravu. Pro dopravu osob a přepravu lehkých materiálů jsou 

určeny užitkové automobily o užitečné hmotnosti 500 až 2 500 kg [15]. Rozhodujícím 

při volbě užitkového automobilu je předpokládaná hmotnost a rozměry nákladu, 
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přepravní podmínky (silnice, terén) a předpokládané přepravní vzdálenosti, které 

jsou důležité při volbě výkonu motoru, vybavení kabiny apod.  

Vnější dopravu zabezpečují silniční nákladní automobily, které zásobují zemědělské 

podniky a zajišťují odbyt jejich výrobků. Pro místní dopravu určenou k rozvážce zboží 

se využívají automobily s užitečnou hmotností do 10 000 kg a výkonem motoru 

200 kW, pro přepravu na delší vzdálenosti jsou určeny automobily s výkonem motoru 

180 až 350 kW [15]. Silniční nákladní automobily nejsou vhodné pro jízdu 

na zemědělských pozemcích kvůli použitým pneumatikám, které maji velký tlak 

na půdu a přispívají k její devastaci. Pro dopravu v zemědělském terénu jsou vhodné 

zemědělské nákladní automobily s upraveným konstrukčním provedením.  

Charakter dopravy v zemědělství a její požadavky určují specifické vlastnosti, které 

musí splňovat zemědělský nákladní automobil. Mezi tyto vlastnosti dle Syrového [15] 

patří: nízký měrný tlak na zemědělskou půdu, velká pružnost motoru, vysoká 

průchodnost terénem, konstrukce podvozku vhodná pro využití výměnných 

účelových nástaveb a kabina umožňující dobrý výhled řidiče. 

Terénní nákladní automobily jsou určeny pro přepravu materiálu a jízdu v terénních 

podmínkách. Nejvíce jsou využívány v oblasti stavebnictví, pro těžební práce a práce 

v lese, ale lze je využít i v zemědělství za předpokladu vhodného konstrukčního 

řešení. Charakteristické jsou vyšším výkonem motoru, 250 až 450 kW, pohonem 

všech kol, použitím mechanických i plně automatických převodovek a lepší 

průjezdností terénem. 

Využití nákladních automobilů v zemědělství se u nás rozšířilo v 70. a 80. letech 

minulého století, kdy se předpokládalo, že zemědělské nákladní automobily zajistí 

větší část dopravy v zemědělství. Změny ve struktuře a velikosti zemědělských 

podniků, ke kterým došlo koncem minulého století, však tento trend zastavily. 

Výrazně k tomu přispěl i vstup traktorových dopravních souprav s vysokou 

výkonností na trh. Jsou charakteristické velkou užitnou hmotností 10 000 až 

24 000 kg, konstrukční rychlostí 40 km/h a vysokou výkonností (hlavně na kratší 

vzdálenosti) [15]. Obnovu trendu využití nákladních automobilů v zemědělství v 

Evropě lze opět sledovat v současné době. 
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5.2.2 Traktorové dopravní soupravy 

Traktory jsou díky své technické konstrukci a jízdním vlastnostem využívány 

k přepravě materiálu v rámci dopravy vnitřní. Důsledkem neustálého technologického 

vývoje, jsou na ně kladeny čím dál větší nároky v oblasti efektivnějšího využívání 

energie, paliva a zvýšení kvality prováděných prací. Charakteristickým znakem pro 

provoz traktorů je pohyb v prostředí s odlišnými pracovními podmínkami, které mají 

vliv na spotřebu paliva. To ovlivinilo vývoj konstrukce traktoru v podobě 

automatizovaného řízení, které dokáže řídit např. spalovací motor, převodové ústrojí 

a regulační hydrauliku. U moderních konstrukcí traktorů lze pozorovat zvyšování 

pojezdové rychlosti, což má za následek širší využití traktorů v dopravě i mimo 

tahové práce, ke kterým byly primárně předurčeny. 

Rostoucí nároky na výkonnost motorů ze strany uživatelů a zároveň omezující 

požadavky na jejich negativní vliv na životní prostředí jsou příčinou konstrukčního 

vývoje a modernizace spalovacích motorů. Legislativní požadavky limitující obsah 

škodlivin ve výfukových plynech jsou hlavním důvodem k modernizaci motorů, 

protože množství emisí se odvíjí od konstrukce motoru, jeho okamžitých provozních 

podmínek, složení spalované směsi a chemického složení paliva [15]. 

Mezi zásadní užitné vlastnosti traktorů, které jsou posuzovány potenciálním 

spotřebitelem, patří energetická náročnost provozu, ekologie provozu, technické 

parametry a ovládání stroje. Kromě těchto faktorů by mělo být součástí 

rozhodovacího procesu o koupi zemědělské techniky také posouzení zaměření 

provozu zemědělského podniku, velikost pozemků, na kterých hospodaří, využití 

zemědělské techniky a náklady na pořízení. 

5.3 Legislativa a organizace práce v zemědělství 

Doprava v zemědělství, stejně jako doprava všeobecně, je upravena řadou zákonů, 

vyhlášek, předpisů a směrnic na národní i mezinárodní úrovni. Neustálý technický 

vývoj a hospodářský rozvoj mají za následek zvyšující se požadavky na bezpečnost 

provozu na silnicích a bezpečnost práce v oblasti dopravy a manipulace 

s materiálem. Silniční automobilová doprava má mezinárodní charakter a v rámci 

států Evropské unie je upravena směrnicemi EU zajišťující legislativní shodu 

ve všech členských státech.  
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Rozdělení vozidel je definováno Zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu 

na pozemních komunikacích [19] a dělí se na vozidla silniční (motocykly, osobní 

automobily, autobusy, nákladní automobily, speciální vozidla, přípojná vozidla, 

ostatní silniční vozidla) a na zvláštní vozidla. Do kategorie zvláštních vozidel spadají 

zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, samojízdné pracovní stroje, 

přípojné pracovní stroje, nemotorové pracovní stroje a vozidla, invalidní vozíky. 

V souvislosti s tímto rozdělením je vhodné vzpomenout i Zákon č.16/1993 Sb., o dani 

silniční [17], podle kterého vozidla patřící do kategorie zvláštních vozidel nejsou 

předmětem daně. Skutečnost, že zemědělské traktory a jejich přípojná vozidla jsou 

zbaveny povinnosti platit silniční daň, se bude odrážet v nákladech životního cyklu 

produktu, které jsou v práci popsány v kapitole 7. Ve spojení s náklady životního 

cyklu je vhodné zmínit i zákonné pojištění vozidel upravené Zákonem č.168/1999 

Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla [16]. Zákon 

určuje povinnost sjednat zákonné pojištění pro vozy, které jsou provozovány 

na veřejných pozemních komunikacích, mající přidělenou registrační značku a platný 

technický průkaz. 

Vyhláškami jsou stanoveny největší povolené hmotnosti vozidel, hmotnosti 

připadající na řízenou nápravu traktorů a způsoby spojování vozidel do souprav. 

Dále je zde řada vyhlášek upravujících podmínky provozu vozidel při přepravě po 

veřejných komunikacích a režimu technických kontrol, které jsou u traktorů čtyřleté. 

Nařízení vlády č. 168/2002 určuje způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky. Mimo jiné ukládá povinnost řidičům traktorů dodržovat max. délku doby 

řízení 4,5 hodiny a bezpečnostní přestávky. Denní doba řízení nákladních 

automobilů nesmí překročit 9 hodin [15]. 

Zemědělství se také vyznačuje tím, že je možné čerpat finanční prostředky 

z národních zdrojů a evropského rozpočtu na řadu aktivit, přičemž cílem finanční 

podpory je udržitelný rozvoj tohoto odvětví, zmírnění negativních dopadů 

zemědělství na životní prostředí a podpora hospodářské činnosti v méně příznivých 

oblastech. Dotace lze čerpat v rámci Programu rozvoje venkova nebo nově v rámci 

programu Zemědělec. Investice lze získat např. na pořízení zemědělských strojů, 

na výstavbu, pořízení či vylepšení nemovitého majetku v zemědělských podnicích, 

na podporu hospodaření v systému ekologického zemědělství, na podporu 
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zemědělských postupů zvyšujících úrodnost půdy, na podporu postupů, které posílí 

schopnost zadržování vody v krajině apod. [23]. 

5.4 AGROTAHAČ TATRA 

Agrotahač 6x6 vychází z modelu T518 TATRA PHOENIX, jehož základem je 

osvědčená tatrovácká koncepce podvozku, skládajícího se z centrální nosné roury 

a výkyvných polonáprav, u kterého je na všech nápravách použito vzduchového 

pérování. Vozidlo je vybaveno šestiválcovým motorem Paccar MX o výkonu 340 kW, 

splňující emisní normu Euro 5, manuální nebo automatizovanou převodovkou 

(v některých verzích automatickou převodovkou značky Allison) a dvoustupňovým 

přídavným převodem z dílny kopřivnické automobilky. Rozvor byl oproti klasickému 

nákladnímu vozidlu TATRA zkrácen na 3060 mm a doplněn o zadní řiditelnou 

nápravu do 40 km/h. Doporučeny jsou nízkotlaké flotační pneumatiky s centrálním 

dohušťováním, které snižují měrný tlak na půdu, čímž jsou respektovány požadavky 

zemědělců na minimalizaci utužování zemědělské půdy [9]. Další parametry 

Agrotahače jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tab. 1 Parametry vozidla [9] 

  AGROTAHAČ TATRA PHOENIX 

Motor Paccar MX, EURO 5 

Výkon motoru 265-340 kW 

Převodovka 
ZF manuální/automatizovaná, 16 rychlostí 
Allison, automatická, 6 rychlostí 

Přídavná převodovka TATRA, dvoustupňová 

Rychlost max. 68 km/h 

Provozní hmotnost 11 150 kg 

Celková hmotnost vozidla 25 000 kg 

Celková hmotnost soupravy 48 000 kg 

 

Výše uvedená specifika zajišťují efektivní provoz agrotahače v terénu i na silnici, má 

tedy využití jak v roli silničního vozidla, tak v roli traktoru při pohybu na polích apod. 

Ve spojení s vhodným návěsem dokáže zvýšit produktivitu přeprav zemědělských 

produktů a hmot. Je ideální volbou pro podniky hospodařící na větších rozlohách 

a podniky s vysokým objemem přeprav, převyšující objem mechanizačních prací. 

Další výhodou je rychlost přepravy, která může být rozhodujícím faktorem 

u produktů, jejichž výsledná kvalita je závislá na rychlosti zpracování [9]. 
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Agrotahač 6x6 je homologovaný jako traktor. Osvědčením o homolagaci se dle 

vyhlášky č. 341/2002 Sb. [16] rozumí: „shoda vlastností typu vozidla, typu systému 

vozidla, typu konstrukční části vozidla nebo typu samostatného technického celku 

vozidla s technickými požadavky stanovenými předpisy vydanými Evropským 

společenstvím (směrnice EHS/ES)“. Díky tomuto faktu, tak uživatel může čerpat 

na vozidlo dotace, stačí mít řidičské oprávnění na vozidla typu T a může tankovat 

i tzv. zelenou naftu. 

Speciální tahač zemědělských návěsů a přívěsů vznikl v rámci zákaznického 

projektu ve spolupráci s Rolnickou společností Lesonice a.s. Veřejnosti byl vůz 

poprvé představen na výstavě Země živitelka pořádané v Českých Budějovicích 

v srpnu 2013. V zahraničí byl agrotahač vystavován na nejvýznamnějším 

mezinárodním setkání odborníků na zemědělskou techniku- veletrhu Agritechnica 

v Hannoveru v listopadu téhož roku, vystavovatelé z celého světa zde prezentují své 

technologie pro profesionální rostlinnou výrobu. Sériová výroba agrotahače byla 

zahájena v druhé polovině roku 2014 [9]. 

Obecně pro vozidla značky Tatra platí jejich využitelnost pro provoz v tom nejtěžším 

terénu díky již zmiňované koncepci podvozku. Vynikající komfort pro řidiče, který je 

zaručen výkyvnými polonápravami se vzduchovým pérováním. Ve srovnání s vozidly 

s tuhými nápravami dosahují vozy značky Tatra vyšší rychlosti v terénu, 

což znamená vyšší efektivitu. 

Jako hlavní výhody Agrotahače TATRA uvádí [9]:  

 rychlost přepravy, 

 nízké provozní náklady, 

 šetrnost k půdě, 

 vysoká nosnost. 

 komfort pro řidiče. 
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6 Situační analýza a marketingové cíle produktu 

Východiskem pro formulování marketingových cílů a strategie pro výrobek, 

především pak v jeho vývojové fázi, je situační analýza faktorů makroprostředí 

a mikroprostředí. Následující podkapitoly jsou zaměřeny na analýzu základních 

ukazatelů trhu působnosti, potenciálních konkurentů a zákazníků. Samostatná 

analýza makroprostředí není v práci rozebrána, vliv některých ekonomických, 

politických a technologických faktorů je zahrnut v analýze tržního prostředí. 

6.1 Analýza trhu 

Obecně trh, na kterém automobilka TATRA působí, lze rozdělit podle provozu vozidel 

nebo podle průmyslových segmentů na těžařství, lesnictví, stavebnictví, těžbu ropy 

a plynu, veřejné služby (komunální služby a hasiči) a zemědělství. Největší část trhu, 

ve kterém podnik působí, tvoří odvětví stavebnictví a těžařství. Obě tato odvětví však 

byla zasažena ekonomickou krizí minulých let. Bylo tedy nutné vyhledat nové 

příležitosti a oblasti podnikání. V tomto ohledu se jeví zemědělství jako poměrně 

stabilní odvětví hospodářství s řadou podnikatelských příležitostí a navíc i možností 

čerpání dotací. Uvedením Agrotahače na trh tak bylo záměrné a jeho cílem je 

specializovat se právě na oblast zemědělství. Analýza trhu, za použití vybraných 

ukazatelů, přibližuje dosavadní situaci v zemědělství. 

V první řadě je nutné zmínit specifika zemědělského trhu. Zemědělství a jeho 

produkce je odvětvím s velkou závislostí na přírodních faktorech a zdrojích, jako jsou 

voda, půda a klimatické podmínky. Závislost na přírodních podmínkách a sezónnost 

je charakteristická zejména pro rostlinnou výrobu, další specifika zemědělství jsou 

zmíněny v úvodu předchozí kapitoly. Na výrobu a produkci má vliv i řada 

makroekonomických faktorů. Mezi ty nejdůležitější patří legislativní úpravy, jejichž 

cílem je vyrovnat rozdíly mezi jednotlivými oblastmi a posílit jejich 

konkurenceschopnost. Jak již bylo zmíněno výše (i v kapitole 5.3), činnosti vedoucí 

k dosažení těchto cílů jsou podporovány dotačními programy 

Celková rozloha zemědělské půdy v České republice činí přibližně 4 264 tisíc ha, což 

odpovídá asi polovině celkové rozlohy státu. Podle statistik výměra zemědělské půdy 

na jednoho obyvatele republiky je 0,42 ha, z toho 0,30 ha půdy orné, to jsou přibližně 

hodnoty odpovídající evropskému průměru. Lesní pozemky tvoří více než třetinu 

půdního fondu České republiky (graf 2), její výměra od roku 1995 vzrostla 
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o 16 000 ha, naopak výměra zemědělské půdy klesla o 15 000 ha. Největší část 

zemědělské půdy zaujímá orná půda (přibližně 39 %), 13 % trvalé travní porosty, 

následují zahrady a s menší výměrou ovocné sady a chmelnice, jak lze vidět 

na obrázku 4 [26]. 

 

Obr. 4 Rozdělení půdního fondu ČR [20] 

Zemědělskou a navazující potravinářskou výrobu lze charakterizovat pomocí 

několika ekonomických ukazatelů. Jedním z nich je podíl na hrubé přidané hodnotě 

v národním hospodářství, který v roce 2013 činil 2,37 % (viz Tab. 2). Hodnoty tohoto 

ukazatele jsou srovnatelné s hodnotami, kterých dosahují ostatní země Evropské 

unie. Za základní charakteristiku úspěšnosti odvětví lze považovat ukazatel 

zemědělské produkce. Jak je patrné z tabulky 2, v porovnání s rokem 2000 dochází 

k nárůstu zemědělské produkce. Poměr mezi produkcí rostlinné a živočišné výroby je 

v posledních letech poměrně stabilní, s převahou produkce rostlinné výroby (viz 

Tab. 2). Z hlediska komoditní skladby rostlinné produkce připadá největší podíl 

na obiloviny, přibližně 25 %, a přibližně 16 % na technické plodiny. V případě 

živočišné produkce připadá největší podíl na mléko, přibližně 17 %, a přibližně 17% 

na zvířata [20] 

Tab. 2 Vybrané ekonomické ukazatele [20] 

Ukazatel 
Rok 

2000 2012 2013 

Podíl zemědělství na HPH (%) 2,99 2,36 2,37 

Produkce zemědělských výrobků dle SZÚ (mld. Kč) 100,3 121,3 122,1 

- produkce rostlinných výrobky (mld. Kč) 49,8 75,6 75,2 

- produkce živočišných výrobků a zvířat (mld. Kč) 50,5 45,7 46,9 
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V zemědělství došlo k výrazným majetkovým změnám v důsledku restitucí, které 

se projevily změnou struktury podnikatelských subjektů. Zvýšil se počet samostatně 

podnikajících fyzických osob, došlo k úbytku počtu družstev a naopak ke zvýšení 

počtu obchodních společností. Statistiky ukazují, že celkový podíl podniků fyzických 

osob k 31.12.2013 tvořil 91 % z celkového počtu zemědělských podniků. Z hlediska 

struktury podniků přibližně 92 % jich hospodaří na více než 50 ha zemědělské půdy. 

Většina zemědělské půdy je nyní ve vlastnictví fyzických a právnických osob. Podle 

údajů poskytovaných Ministerstvem zemědělství bylo k 31.12.2004 ve vlastnictví 

státu 599,7 tisíc ha zemědělské půdy, kterou pronajímá Pozemkový fond ČR [26]. 

Vedle rostlinné a živočišné výroby je v souvislosti se zemědělstvím nutné 

vzpomenout i výrobu bioplynu, jako obnovitelného zdroje energie. Podpora 

obnovitelných zdrojů je součástí operačních programů Evropské unie, na které lze 

čerpat evropské prostředky a dotace. Charakteristika bioplynových stanic a jejich 

statistika je podrobněji přiblížena v části 6.3. 

V předchozí kapitole je uvedeno, že doprava je nedílnou součástí všech odvětví 

hospodářství. Z výše uvedené analýzy trhu lze usoudit, jak velkou roli hraje doprava 

a přeprava materiálu v zemědělství. Rostoucí objem zemědělské produkce, 

zvětšování zemědělských podniků a rozvoj bioplynových stanic mají za následek 

rostoucí objem přepravovaných materiálů a rostoucí dopravní vzdálenosti pro jejich 

přepravu. Tyto trendy ovlivňují výběr dopravních prostředků vhodných pro přepravu 

materiálu. 

6.2 Analýza konkurence 

Zvyšující se nároky na produktivitu zemědělských dopravních prostředků si žádají 

dostupnost vozidel vyšších výkonových tříd na trhu. Co se týče samotného 

Agrotahače, není na trhu žádný produkt, který by se mu parametry a možností využití 

podobal, za konkurenci jsou považovány traktory s vysokou výkonností a nákladní 

automobily kategorie N3. 

Rozhodující podíl na trhu s traktory ve světě mají výrobci CNH, John Deere 

a společnost AGCO, jejíž součástí je výrobce Fendt. V České republice byly v roce 

2014 podle statistik Svazu dovozců automobilů [22] nejprodávanější traktory výrobců 

Zetor, John Deere, New Holland a Case. V tomto roce bylo registrováno 2 868 

nových vozidel v kategorii T- zemědělské nebo lesnické traktory. 
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Za největší konkurenty považuje automobilka TATRA výkonné traktory výrobců 

Fendt, JCB a John Deere. Podíl těchto konkurenčních vozidel registrovaných 

v letech 2012-2014 na trhu tvoří průměrně 23 %. Z hlediska počtu registrovaných 

vozů má v roce 2014 největší zastoupení, mezi konkurencí, společnost John Deer, 

celkem 14,40 %, následují vozidla značky Fendt a JCB, jak dokládá tabulka 3. Tatra 

v této statistice nefiguruje, jelikož Agrotahač byl uveden na trh až koncem roku 2014. 

Tab. 3 Celkový počet registrovaných nových vozidel kategorie T v ČR v letech 2012-2014 [22] 

  

rok 2012 rok 2013 rok 2014 

počet 
vozů 

podíl na 
trhu 

počet 
vozů 

podíl na 
trhu 

počet 
vozů 

podíl na 
trhu 

Fendt 90 3,57% 108 3,83% 118 4,11% 

JCB 53 2,10% 65 2,30% 78 2,72% 

John Deer 510 20,21% 471 16,70% 413 14,40% 

Konkurence celkem 653 25,88% 644 22,83% 609 21,23% 

Ostatní 1870 74,12% 2177 77,17% 2259 78,77% 

Celkem 2523   2821   2868   

Největšími světovými výrobci nákladních automobilů v kategorii N3 jsou společnosti 

DAF, MAN, Mercedes-Benz, Scania a Volvo, jediným českým výrobcem nákladních 

automobilů v této kategorii je společnost TATRA TRUCKS. Na základě statistik 

Svazu dovozců automobilů [22] lze pozorovat rostoucí tendenci u počtu nově 

registrovaných nákladních automobilů v kategorii N3 v letech 2012-2014 (viz Tab. 4). 

Zatímco v roce 2012 bylo v České republice registrováno celkem 6 085 nových 

nákladních automobilů v kategorii N3, v roce 2014 se tento počet navýšil o 21,7 % 

(o 1 685 vozidel). Vedoucí postavení jednotlivých značek nákladních automobilů se 

na trhu v průběhu let 2012-2014 téměř nemění. Nejvíce zastoupené jsou značky 

nákladních automobilů DAF, MAN, Mercedes-Benz, Scania a Volvo. 

Tab. 4 Celkový počet registrovaných nových vozidel kategorie N3 v ČR v letech 2012-214 [22] 

  

rok 2012 rok 2013 rok 2014 

počet 
vozů 

podíl na 
trhu 

počet 
vozů 

podíl na 
trhu 

počet 
vozů 

podíl na 
trhu 

DAF 1 218 20,02% 1 440 19,96% 1 194 15,37% 

Iveco 371 6,10% 479 6,64% 413 5,32% 

MAN 936 15,38% 1 303 18,06% 1 138 14,65% 

Mercedes-Benz 1 290 21,20% 1 501 20,80% 1 681 21,63% 

Renault Trucks 361 5,93% 215 2,98% 315 4,05% 

Scania 755 12,41% 754 10,45% 1 269 16,33% 

Tatra 85 1,40% 253 3,51% 131 1,69% 

Volvo 1 033 16,98% 1 248 17,30% 1 606 20,67% 

Ostatní 36 0,59% 22 0,30% 23 0,30% 

Celkem 6 085   7 215   7 770   
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Dle údajů společnosti TATRA TRUCKS a. s. [9] bylo v roce 2012 vyrobeno 530 

vozidel, v roce 2013 jich bylo již 764, což představuje nárůst produkce o 31 % oproti 

roku předchozímu. Při porovnání s počtem registrovaných vozidel TATRA v České 

republice (viz Tab. 4) je patrné, že větší část z nich byla určena na export. 

6.3 Analýza zákazníků 

Potenciálním zákazníkem je v tomto případě subjekt podnikající v oblasti zemědělské 

produkce, kdy Agrotahač, případně jakýkoliv jiný zemědělský stroj, představuje 

důležitý vstup pro jeho podnikání. Z hlediska majetkové struktury zemědělských 

podniků tvoří dle statistik největší část, přibližně 92 %, podniky fyzických osob, 6 % 

připadá na obchodní společnosti a zbytek na zemědělská družstva a ostatní podniky 

(viz Tab. 5). 

Tab. 5 Vybrané ekonomické ukazatele [20] 

Ukazatel 
Rok 

2000 2012 2013 

Podniky zemědělské prvovýroby 56 487 47 903 48 119 

- podniky fyzických osob 53 460 44 032 44 120 

- zemědělská družstva 746 531 529 

- obchodní společnosti 2 107 3 090 3 207 

- ostatní podniky, včetně státních 174 250 263 

Zemědělské podniky lze klasifikovat podle typu výrobního zaměření, ekonomické 

velikosti a rozsahu jiných výdělečných činností vykonávaných v podniku, tento 

klasifikační systém zemědělských podniků je vymezen Nařízením komise (ES) 

č. 1242/2008. Většina zemědělské produkce je zajišťována velkými zemědělskými 

podniky (jejich standardní produkce je nejméně 12 990 tis. Kč), které obhospodařují 

více než 65 % zemědělského půdního fondu České republiky (viz Tab. 6). 

Za nejvýznamnější typ výrobního zaměření lze podle statistických údajů považovat 

smíšenou výrobu a polní výrobu, z hlediska výměry zemědělské půdy na nich mají 

největší zastoupení velké zemědělské podniky. V případě polní výroby je podíl 

velkých zemědělských podniků 57 %, u smíšené výroby dokonce 87 % z celkové 

výměry zemědělské půdy (viz Tab. 6). Na chov zvířat se specializují hlavně střední 

podniky (jejich standardní produkce je nejméně 650 tis. Kč a méně než 

12 990 tis. Kč). 



36 
 

Tab. 6 Výměra zemědělské půdy v ha podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti 
zemědělských podniků [25] 

Výrobní zaměření 
ekonomická velikost 

celkem 
malá střední velká 

Polní výroba 53 247 435 690 665 612 1 154 549 

Chov zvířat 94 881 415 730 309 510 820 121 

Smíšená výroba 38 314 150 532 1 255 928 1 444 774 

Celkem 186 442 1 001 952 2 231 050 3 419 444 

Malé ekonomické podniky (se standardní produkcí menší než 650 tis. Kč) jsou 

nejpočetnější skupinou českého zemědělství, ale hospodaří pouze na 5 % 

zemědělské půdy (viz Tab. 6), jejich průměrná hektarová výměra se pohybuje mezi 

10 až 27 ha (viz Tab. 7). Tabulka 7 uvádí průměrné hektarové výměry jednotlivých 

subjektů z hlediska ekonomické velikosti podniku a výrobního zaměření. Ukazuje, že 

největší průměrnou hektarovou výměru (1 750 ha) mají velké podniky fyzických osob 

zaměřené na smíšenou výrobu. Naopak malé podniky fyzických osob se zaměřením 

na smíšenou výrobu mají průměrnou hektarovou výměru nejmenší, pouze 10 ha.   

Tab. 7 Průměrná hektarová výměra subjektů právnických a fyzických osob v rozlišení podle 
tříd ekonomické velikosti [25] 

Výrobní zaměření 
subjekty fyzických osob subjekty právnických osob 

ekonomická velikost ekonomická velikost 
malá střední velká malá střední velká 

Polní výroba 21 272 1 272 13 109 815 

Chov zvířat 27 434 1 214 15 124 825 

Smíšená výroba 10 357 1 750 11 88 788 

Mezi potenciální zákazníky Agrotahače je možno zahrnout i provozovatele 

bioplynových stanic. Bioplynové stanice zpracovávají biologický odpad 

ze zemědělských podniků a následně je zásobují kvalitním hnojivem, které je 

odpadním produktem při výrobě bioplynu. Jeho výroba je tak velmi ekonomický 

a ekologická zároveň, což jsou dva základní požadavky, které mají v současném 

hospodářství velký význam. Využití Agrotahače se zde nabízí jako vhodná varianta 

pro zásobování stanic i odvoz odpadního produktu. Dle České bioplynové asociace 

[24] bylo na území České republiky k 1.1.2014 provozováno 500 bioplynových stanic 

o celkovém instalovaném výkonu 392,35 MW a s výrobou elektřiny 2 243 GWh. Podíl 

bioplynu na obnovitelných zdrojích je 22,1 %. Lze předpokládat, že jejich počet 

i nadále poroste vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na ekologii a ohleduplný 

přístup k životnímu prostředí. Jak již bylo zmíněno v analýze trhu (6.1), výstavba 

bioplynových stanic je podporována dotačními programy. 
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Podle údajů získaných analýzou trhu a na základě charakteristiky Agrotahače je 

možné odvodit profil ideálního zákazníka. Tím je podnik hospodařící na větších 

rozlohách, s vysokým objemem přeprav materiálu, který se přepravuje i na delší 

vzdálenosti. 

Zákazníkem může být i subjekt, který pronajímá dopravní prostředky jiným 

zemědělským podnikům. Obecně lze říci, že vyjednávací pozice kupujícího je 

poměrně silná a výrobci působící na trhu se snaží, co nejvíce vyhovět jeho 

požadavkům. 

6.4 Marketingové cíle produktu 

Zavedení Agrotahače na trh je provázeno splněním následujících marketingových 

cílů: 

 dosáhnout co nejvyššího počtu prodaných nových vozidel, 

 rozšířit informace o produktu a dostat se do povědomí zákazníků, 

 rychle proniknout na cílový trh, 

 specializovat se v odvětví zemědělství, 

 zacílit na podniky s vyšším objemem přeprav na delší vzdálenosti 

a poskytovatele služeb. 

Cíle byly stanoveny autorkou po konzultaci s vedením podniku. 

Ke splnění marketingových cílů vede marketingová strategie, která je sestavena 

na základě údajů situační analýzy, prognóz vývoje prostředí a dalších ukazatelů. 

K sestavení marketingové strategie může přispět i analýza nákladů životního cyklu 

produktu a provozně-ekonomických ukazatelů, kterou jsou provedeny v následující 

kapitole. 

6.5 SWOT analýza 

Shrnutím předchozích analýz byla vytvořena matice SWOT (viz Tab. 8), kde jsou 

definovány silné a slabé stránky podniku, příležitosti a hrozby, které mohou ovlivnit 

zavedení nového produktu na trh. SWOT analýzu lze aplikovat i na dílčí strategickou 

podnikatelskou jednotku, v diplomové práce je pomocí ní analyzováno podnikatelské 

prostředí související se zavedeným produktem a jeho potenciál. Definované silné, 

slabé stránky, příležitosti a hrozby vycházejí z poznatků získaných pomocí situační 

analýzy, které byly následně konzultovány s vedením společnosti. Jejich kombinací 
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vznikla matice variantních strategií (viz Tab. 9), podle které se dá posoudit v jaké 

situaci se Agrotahač nachází a jaké faktory u něho převládají. SWOT analýza tak 

uzavírá tuto část a slouží jako východisko pro závěrečné shrnutí výsledků. 

Tab. 8 Matice SWOT 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

- zavedená značka, dlouholeté zkušenosti 
s výrobou 

- rozsáhlé distribuční sítě tvořené autorizovanými 
dealery 

- orientace na zákazníka (komplexní řešení 
na míru podle jeho požadavků), zákaznické 
speciály 

- malosériová výroba 

- vlastní výzkumná a vývojová základna 

- unikátní konstrukce podvozku 

- výborné jízdní vlastnosti – vysoká produktivita, 
rychlost přepravy, vysoký objem přeprav 

- nízké provozní náklady 

- univerzální využití (terén i silnice) 

- certifikace, splnění ekologických norem 
a emisních požadavků 

- homologace Agrotahače jako traktor 

- šetrnost k půdě 

- nový produkt na trhu 

- vyšší pořizovací cena 

- poprodejní servis 

- nevyužitelnost pro malé podniky 

- v předchozích letech málo aktivní značka 

- nedostatek kvalifikovaného personálu 
s orientací na cílový trh (obchodníků) 

 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

- nový cílový trh- zemědělství 

- dotace a evropské prostředky v zemědělství 
(podpora zakládání bioplynových stanic) 

- růst zemědělských podniků 

- převaha velkých zemědělských podniků 
s velkou hektarovou výměrou 

- rostoucí přepravní vzdálenosti 

- rostoucí objem zemědělské produkce 

- specifika dopravy v zemědělství 

- rozšiřování působnosti, expanze na zahraniční 
trhy 

- propagace, veletrhy, výstavy 

- oslovení nových obchodních partnerů 

- schopnost inovací 

- poskytovatelé služeb 

- omezení dotací 

- vstup nových konkurenčních produktů na trh 

- tlak spotřebitelů na snížení prodejní ceny 

- ukončení spolupráce ze strany obchodních 
partnerů, dealerů 

- nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

- pokles zemědělské produkce 

- legislativní úpravy (např. vyšší zákonné 
pojištění) 
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Tab. 9 Matice strategií 

SO WO 

- využít rozsáhlé distribuční sítě zavedené 
značky k pokrytí co největší části cílového trhu 

- vyhovět trendům v zemědělství (rostoucí objem 
zemědělské produkce, přeprava na delší 
vzdálenosti) nabídkou produktu s odpovídajícími 
vlastnostmi -> Agrotahač 

- díky vlastnostem Agrotahače (jízdní vlastnosti, 
rychlost přepravy, vysoký objem přeprav, nízké 
provozní náklady, šetrnost k půdě, univerzální 
využití) se diferenciovat od konkurenčních 
vozidel 

- orientovat se na zákazníka a uspokojit jeho 
náročné požadavky s ohledem na specifika 
dopravy v zemědělství 

- dotace v zemědělství představuje pro 
zemědělce možnost k pořízení nového 
zemědělského stroje -> Agrotahače splňujícího 
technická specifika traktoru 

- maximálně se zaměřit na propagaci produktu 
na trhu, nabízet předváděcí jízdy potenciálním 
zákazníkům 

- orientovat se na poskytovatele služeb, kteří 
mohou Agrotahač pronajímat i malým podnikům 

- proškolit personál, vyhledat odborníky v oblasti 
zemědělství, aby lépe porozuměli požadavkům 
zákazníků 

- inovovat produkty a zajistit tak aktivitu značky 

 

ST WT 

-zlepšovat vlastnosti Agrotahače a snížit tak 
počet konkurence 

- univerzální využití Agrotahače zajišťuje jeho 
uplatnitelnost i v případě omezení zemědělské 
produkce, poskytování dotací či legislativních 
úprav 

- vlastnosti Agrotahače, především nízké 
provozní náklady, využít jako argument 
a konkurenční výhodu 

- využít vlastní vývojové a výzkumné základny 
k vychování kvalifikovaných pracovníků v oboru 

 

- zacílit na skupiny malých podniků a zabránit tak 
konkurenci obsadit tento segment trhu 

- zachovat stávající distribuční sítě, pomocí nich 
propagovat nový produkt a posílit tak jeho pozici 
na trhu 

- vyhledat kvalifikované pracovníky a díky nim 
zlepšit poprodejní služby a servis 

 

I přes to, že je Agrotahač na trhu krátce, vyznačuje se řadou silných stránek 

a předností, které převládají nad slabými stránkami a nedostatky. Podle matice 

SWOT a matice variantních strategií lze předpokládat, že se produkt nachází v tzv. 

situaci MAXI-MAXI. Měl by těžit ze svých silných stránek a snažit se je co nejlépe 

využít, tak aby naplnil řadu příležitostí, které se mu na cílovém trhu nabízí. S jejich 

pomocí pak může upevnit svou pozici na trhu.  

Bližší vyhodnocení SWOT analýzy je provedeno v závěrečném shrnutí 

a vyhodnocení poznatků (kapitola 8). 
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7 Analýza nákladů životního cyklu 

Nabídka zemědělské techniky na trhu je velmi široká a rovněž i úkony, které 

vykonává v rámci dopravy a přepravy materiálu v zemědělství. Úkolem podniku je 

výběr vhodné dopravní a manipulační techniky tak, aby byl plně využit její potenciál 

a odpovídal provozním a výrobním požadavkům podniku.  Při výběru dopravní 

techniky je často rozhodující pořizovací cena, ale vzhledem k frekvenci jejího využití 

by měl zákazník uvažovat i o výdajích, které bude muset vynaložit na provoz 

techniky. Pořízení nové techniky a rozšíření dopravního parku zemědělského 

podniku je investičně náročné, proto by mu měla předcházet studie, na jejímž 

základě je možné určit nejvhodnější variantu řešení podle zvoleného hlediska. Tím 

nejčastěji bývají již zmíněné náklady na provoz. 

Tato kapitola je rozdělena na dvě části, které na sebe navazují. V první části jsou 

stanoveny provozně-ekonomické ukazatele vybraných dopravních souprav. 

V podkapitole 7.1.1 jsou definovány předpoklady provedené analýzy a hypotézy, jež 

by měly být potvrzeny nebo naopak vyvráceny. Pro určení provozně-ekonomických 

ukazatelů byla zvolena modelová situace, která je popsaná v části 7.1.2, následuje 

metodika a dílčí výsledky. Celá část je poté vyhodnocena v podkapitole 7.1.5. 

Druhá část kapitoly se zabývá náklady životního cyklu (7.2), pro které byly použity 

výpočty z předcházející části. Samostatně jsou zhodnoceny pořizovací náklady 

a vlastnické náklady dle dostupných údajů. 

Cílem této kapitoly je dokázat na zvolených modelových situacích, že provozní 

náklady automobilů TATRA (především Agrotahače) jsou nižší oproti konkurenci, tak 

aby získané výsledky, mohly být implementovány do marketingové strategie 

produktu. 

7.1 Provozně-ekonomické ukazatele 

Na provozní náklady dopravního prostředku má vliv řada ukazatelů, nejdůležitější je 

jeho energetická spotřeba, od které se odvíjí výše nákladů na přepravu materiálu. 

Hodnoty obou ukazatelů jsou zkoumány v této části diplomové práce. Jejich výsledky 

jsou následně použity pro výpočty nákladů životního cyklu produktu. 



41 
 

7.1.1 Hypotézy a předpoklady 

Cílem provedené analýzy je určit, jaké jsou náklady na dopravu materiálu pomocí 

Agrotahače ve vybrané modelové situaci a porovnat je s náklady konkurenčních 

traktorů. Získané výsledky by měly potvrdit tyto hypotézy: 

 zvolené vozy TATRA dosahují vyšší dopravní výkonnosti než konkurenční 

dopravní technika,  

 spotřeba vozů TATRA je nižší než spotřeba konkurenční dopravní techniky, 

 celkové náklady na dopravu materiálu jsou nižší v případě dopravy vozy 

TATRA než vozy konkurence. 

Pro následující modelovou situaci je nutno definovat několik předpokladů. Prvním 

z nich je stáří analyzovaných dopravních souprav a jejich životnost. Pro nákladní 

automobily, traktory a veškerou manipulační techniku (stejně jako pro jakýkoliv jiný 

dlouhodobý majetek) platí, že se během své životnosti postupně opotřebovává, čímž 

vznikají vyšší náklady na její provoz. Aby nedošlo k ovlivnění konečných výsledků 

případným znevýhodněním některých dopravních souprav, je uvažováno pro 

všechny stejné stáří s délkou odepisování šest let. Dalším předpokladem je 

zůstatková cena, která byla stanovena u všech analyzovaných variant na 20 % 

z pořizovací ceny, žádné dodatečné náklady na pořízení nejsou zohledňovány. 

Samostatnou položku v rámci analýzy vlastnických nákladů (7.2.2) tvoří náklady 

na pojištění a silniční daň. Zákonné pojištění vozidel lze sjednat u množství 

pojišťoven, které ho nabízejí za různé ceny. Pro vozy TATRA byla stanovena výše 

zákonného pojištění podle průměrné ceny pro nákladní vozidla na 25 000 Kč za rok, 

pro traktorové soupravy je průměrná roční výše zákonného pojištění stanovena 

na 900 Kč. Silniční daň se dle Zákona č. 16/1993 Sb. [17] z traktorových souprav 

neplatí, jak je blíže uvedeno v podkapitole 5.3. Pro srovnání je v analýze uvedena 

varianta agrotahače TATRA 6x6 a nákladního automobilu TATRA 8x8. Jelikož je 

agrotahač homologovaný jako traktor, tak u této varianty je silniční daň nulová, 

naopak u nákladního automobilu je roční výše stanovena na 44 000 Kč. S dalšími 

daněmi a poplatky se nepočítá. 

Náklady na uskladnění jsou také posuzovány jako součást vlastnických nákladů. 

Jejich roční výše je závislá na velikosti plochy, která je potřebná pro uskladnění 

dopravní soupravy, a výši ročních nákladů na jednotku skladovací plochy. Vzhledem 
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ke stanovenému cíli analýzy, tedy určení výše nákladů na dopravu materiálu, nejsou 

hodnoty nákladů na uskladnění rozhodujícím faktorem a jejich výše tak byla určena 

orientačně. Velikost skladovací plochy pro nákladní vůz TATRA byla stanovena 

na 25 m2 pro tažné zařízení a 10 m2 pro nástavbu. U traktorové soupravy byla 

velikost skladovací plochy stanovena na 25 m2 pro traktor a pro přívěs 20 m2. Tažné 

zařízení i traktor jsou uskladněny v garáži s ročními náklady na uskladnění 

800 Kč/m2, nástavba a přívěs na odstavné ploše s náklady 100 Kč/m2. 

Další položkou vlastnických nákladů jsou náklady na pracovní sílu. V modelové 

situaci je počítáno se mzdovými náklady ve výši 160 Kč/h. Z hlediska bezpečnosti 

práce jsou řidiči traktorových souprav nuceni dodržovat maximální délky doby řízení 

a dodržovat bezpečnostní přestávky, jak je blíže zmíněno v podkapitole 5.3. 

Ve výpočtech tyto přestávky zohledněny nejsou, tedy se nepředpokládá jejich vliv 

na konečné výsledky analýzy. 

Na základě rozdělení nákladů, cílů a hypotéz, vytyčených v úvodu této podkapitoly, 

lze předpokládat, že nejdůležitější položkou ve zpracované analýze jsou náklady 

na spotřebu energie a celkové náklady na přepravu materiálu. 

7.1.2 Vybraná modelová situace 

Ke stanovení výše nákladů na dopravu materiálu v zemědělství byla jako modelová 

situace zvolena sklizeň pícnin určených k silážování ve vybraném zemědělském 

podniku. Samotná sklizeň je prováděna pomocí sklízecích řezaček, po ní následují 

manipulační operace, které se skládají z nakládky pícniny do sběracího návěsu, 

přepravy do místa skladování a vykládky pícnin. Manipulační operace byly pro 

srovnání zajištěny pěti dopravními soupravami: 

 nákladní automobil TATRA 8x8 o výkonu 340 kW s nástavbou, 

 agrotahač TATRA 6x6 o výkonu 340 kW s nástavbou, 

 traktor o výkony 133 kW s 15t návěsem, 

 traktor o výkonu 90 kW s 10t návěsem, 

 traktor o výkony 55 kW s 7t návěsem. 

Jednotlivé technické a ekonomické parametry jsou pro vozy TATRA a konkurenční 

traktorové soupravy uvedeny v tabulce 11. Sklizeň probíhala na pozemku o výměře 

1 000 ha, předpokládaná výnosnost sklizně je odhadována na 40 t/ha. Počet 

pracovních hodin, za které musí být sklizeň provedena, byl stanoven na 250. 
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Při celkové odhadované výnosnosti 40 000 tun a stanovené délce sklizní 250 hodin 

je pak požadavek na dopravu materiálu (intenzitu sklizní) 160 t/h. Veškeré tyto 

základní údaje, včetně údajů o nakládce, vykládce a popisu cesty, po které přeprava 

probíhala, jsou shrnuty v tabulce 10. 

Potřebné údaje pro analýzy byly poskytnuty nejmenovanou společností, která se 

zabývá prodejem zemědělské techniky. 

Tab. 10 Základní údaje 

Materiál   

výměra pole [ha] 1 000 

objemová hmotnost [kg/m3] 400 

výnos [t/ha] 40 

Sklizňové prostředky   

délka sklizní [h] 250 

Intenzita (výkonnost) sklizní [t/h] 160 

Peněžní ukazatele   

Mzdová sazba [Kč/h] 160 

Cena nafty [Kč/l] 25 

Cena nafty+mazivo [Kč/l] 28 

příspěvky na soc. a zdrav. 0,35 

Cesta   

po silnici [km] 6 

po polní cestě [km] 1 

po orné půdě [km] 0,5 

Nakládka   

prac. rychlost plnění [km/h] 6 

výkonnost nakládky [t/h] 200 

Vykládka   

doba vykládky [min] 3 

 

Tab. 11 Technické a ekonomické parametry dopravních souprav 

  TATRA 8X8 TATRA 6X6 Tr + 15t Tr + 10t Tr + 7t 

výkon motoru [kW] 340 340 133 90 55 

užitečná hmotnost [t] 35 25 15 10 7 

celk. pohot. Hm. Podv.+nást [t] 15 13 16,1 11,2 7,5 

hmotnost materiálu na tažném 
vozidle [t] 

16 15 0 0 0 

hmotnost materiálu na přípojném 
vozidle [t] 

0 0 15 6 6 

celková hmotnost soupravy [t] 50 38 3 21 15 

objem ložného prostoru [m3] 40 38 38 16 14 

pořizovací cena tažného  
vozidla [Kč] 

2 600 000 2 080 000 2 880 108 1 926 244 1 159 886 

pořizovací cena nástavby [Kč] 482 160 385 600 539 297 371 686 267 902 

zůstatková cena 20% [Kč] 520 000 416 000 576 022 385 249 231 977 

zůstatková cena 20% [Kč] 96 432 77 120 107 859 74 337 53 580 

zákonné pojištění [Kč] 25 000 25 000 900 900 900 

silniční daň [Kč] 44 000 0  0  0  0 

nasazení nosiče [h/rok] 560 560 1200 1200 1200 

nasazení nástavby [h/rok] 560 560 560 560 560 
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rychlost: silnice - bez nákladu 
[km/h] 

60 60 30 30 25 

silnice- s nákladem [km/h] 55 55 26 26 23 

polní cesta- bez nákladu [km/h] 40 40 20 20 15 

polní cesta- s nákladem [km/h] 36 36 18 18 13 

pole- bez nákladu [km/h] 30 30 15 15 10 

pole- s nákladem [km/h] 30 30 15 15 10 

roční pojistná sazba [%] 1% 1% 1% 1% 1% 

skladovací plocha- tažné  
zařízení [m2] 

25 25 25 25 25 

skladovací plocha- nástavba [m2] 10 10 20 20 20 

náklady na uskladnění 
nosiče [Kč/m2] 

800 800 800 800 800 

náklady na uskladnění  
nástavby [Kč/m2] 

100 100 100 100 100 

 

7.1.3 Metodika zpracování výsledků 

Pomocí výpočtů byly stanoveny rozhodující ukazatele: spotřeba dopravního 

prostředku a náklady na přepravu materiálu. Použité matematické vztahy čerpají 

z knihy Otakara Syrového: Doprava v zemědělství. 

Jako první bylo nutno určit přepravní výkonnost soupravy pro všechny jízdní trasy, 

které dopravní soupravy absolvovaly (silnice, polní cesta, terén=pole) a následně 

celkovou přepravní výkonnost. 

            (1) 

Wdp (s,c,t)- přepravní výkonnost při jízdě (s- po silnici, c- polní cestě, t- v terénu) [t/h] 

mm- hmotnost přepravovaného materiálu [t] 

L (s,c,t)- přepravní vzdálenost (s- po silnici, c- polní cestě, t- v terénu) [km] 

V0 (s,c,t)- přepravní rychlost při jízdě bez nákladu (s- po silnici, c- polní cestě, t- v terénu) [km/h] 

Vn (s,c,t)- přepravní rychlost při jízdě s nákladem (s- po silnici, c- polní cestě, t- v terénu) [km/h] 

            (2) 

Wdp- celková přepravní výkonnost v dopravním cyklu [t/h] 

Poté byla pomocí součinitele využití jmenovitého výkonu motoru vypočtena hodinová 

spotřeba a dále určena jednotková spotřeba dopravní soupravy. 

                 (3) 

Ɛj- součinitel využití jmenovitého výkonu motoru 

Pe- efektivní výkon motoru [kW] 

Pj- jmenovitý výkon motoru [kW] 
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              (4) 

Qh- hodinová spotřeba energetického prostředku [l/h] 

                      (5) 

Qtp- jednotková spotřeba dopravního prostředku při přepravě (s- po silnici, c- polní cestě, t- v terénu) 
[l/t] 

Qhp0- hodinová spotřeba při jízdě bez nákladu (s- po silnici, c- polní cestě, t- v terénu) [l/h] 

Qhpn- hodinová spotřeba při jízdě s nákladem (s- po silnici, c- polní cestě, t- v terénu) [l/h] 

Pro další výpočty byla zároveň určena souhrnná hodinová spotřeba pro jednotlivé 

jízdní podmínky- jízdu po silnici (Qhps), po polní cestě (Qhpc) a v terénu (Qhpt), podle 

vzorce (6). 

Celková jednotková spotřeba dopravního prostředku při přepravě (Qtp) se stanoví 

součtem dílčích výsledků jednotkových spotřeb pro přepravu po silnici, polní cestě, 

v terénu. 

                (6) 

Qtd (n,v)- jednotková spotřeba dopravního prostředku při nakládce/vykládce [l/t] 

Qhd (n,v)- hodinová spotřeba dopravního prostředku při nakládce/vykládce [l/h] 

Wtd (n,v)- dopravní výkonnost při nakládce/vykládce [t/h] 

               (7) 

Qtd- jednotková spotřeba dopravního prostředku [l/t] 

Pro výpočet nákladů na přepravu materiálu byly nejprve stanoveny fixní (jPNhf) 

a variabilní (jPNhv) hodinové náklady. Variabilní hodinové náklady se skládají 

z jednotkových nákladů na péči o techniku (jPNOh), jednotkových nákladů 

na pohonné hmoty (jPNEh) a jednotkových nákladů na pracovní sílu (jPNPh). 

          (8) 

jPNhf- fixní hodinové náklady [Kč/h] 

Tr- celková doba provozního nasazení za rok [h/rok] 

tr- doba odepisování [rok] 

Cp- pořizovací cena [Kč] 

Cz- zůstatková cena [Kč] 

p- roční pojistná sazba [%] 

Czp- zákonné pojištění [Kč/rok] 
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Ds- silniční daň [Kč/rok] 

Su- velikost plochy potřebné k uskladnění [m2
] 

Cs- roční náklady na jednotku skladovací plochy [Kč/m2 
rok] 

            (9) 

jPNOh- jednotkové náklady na péči o techniku [Kč/h] 

mot- měrná hodnota součinitele péče [rok/l·10
3
] 

Qhrprům- průměrná spotřeba na hodinu nasazení dopravní techniky za rok [l/h], výpočet dle vzorce (4) 

            (10) 

jPNEh- jednotkové náklady na pohonné hmoty [Kč/h] 

Qho- hodinová spotřeba při prováděné operaci [l/h] 

CPHM- cena pohonných hmot a maziv [Kč/l] 

            (11) 

jPNPh- jednotkové náklady na pracovní sílu [Kč/h] 

CM- mzdová sazba [Kč/h] 

kp- součinitel výše příspěvku zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění 

          (12) 

jPNhv- variabilní hodinové náklady [Kč/h] 

Pro výpočet variabilních hodinových nákladů přípojných vozidel a traktorových 

nakladačů se použije vzorec (13). 

            (13) 

Přímé náklady na hodinu provozu použité techniky (jPNh) se stanoví součtem fixních 

a variabilních hodinových nákladů v příslušné dopravní operaci. Výše uvedené 

výpočty se určují zvlášť pro provoz dopravního prostředku a zvlášť pro provoz 

přípojného vozidla (nakladače). Výsledné přímé náklady na hodinu provozu dopravní 

soupravy jsou pak součtem těchto dílčích výsledků. Poté lze pomocí nákladů 

na hodinu provozu (jPNh) určit náklady na jednotku hmotnosti materiálu (jPNt) 

v jednotlivých dopravních operacích- vzorec (14) a následně jejich součtem získat 

celkové jednotkové přímé náklady na dopravu tuny materiálu (jPNtc). 

              (14) 

jPNt- přímé náklady na jednotku hmotnosti materiálu [Kč/t] 

jPNh- přímé náklady na hodinu provozu použité techniky v příslušné operaci [Kč/h] 

Wt- dopravní výkonnost v jednotlivých částech dopravního cyklu [t/h] 
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           (15) 

jPNtc- celkové přímé náklady na jednotku hmotnosti dopravovaného materiálu [Kč/t] 

jPNdn- jednotkové přímé náklady na dopravní prostředek při nakládání [Kč/t] 

jPNdp- jednotkové přímé náklady na dopravní prostředek při přepravě po silnici, polní cestě 
a v terénu [Kč/t] 

jPNdv- jednotkové přímé náklady na dopravní prostředek při vykládání [Kč/t] 

Jednotkové náklady na přepravní práci (jPNtkm) jsou dány vztahem (16), jejich součet 

vyjadřuje celkové jednotkové náklady na přepravní práci. 

                    (16) 

jPNtkm (s,c,t)- přímé náklady na jednotku přepravní práce při jízdě: s- po silnici, c- polní cestě, t- v terénu) 
[Kč/tkm] 

jPNtp (s,c,t)- přímé náklady na jednotku přepraveného materiálu při jízdě: s- po silnici, c- polní cestě, t-
v terénu) [Kč/t], výpočet dle vzorce (14) 

Konečné náklady na odvoz materiálu lze získat součinem celkových přímých nákladů 

na jednotku hmotnosti dopravovaného materiálu (jPNtc) a předpokládaného výnosu, 

který je závislý na výměře pozemku. Součinitel využití výkonnosti dopravních 

prostředků v materiálovém toku (kw) je poměr intenzity materiálového toku 

(výkonnosti sklizní) a výkonnosti dopravních prostředků (Wtd). Je-li ≤1, je výkonnost 

dopravních prostředků dostačující na dopravu požadovaného množství materiálu. Je-

li ≥1, nestačí vlastní dopravní prostředky na pokrytí dopravy požadovaného 

materiálu. 

7.1.4 Dílčí výsledky 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledné hodnoty získané pomocí vztahů 

definovaných v části 7.1.3.  

Při srovnání výkonností dopravních souprav v jednotlivých dopravních operacích lze 

pozorovat velké rozdíly, zejména u přepravy v terénu (polní cestě a poli), mezi 

výkonností u vozidel Tatry a ostatních traktorových souprav (viz Tab. 12). U výpočtu 

celkové dopravní výkonnosti se zohledňuje i výkonnost při nakládce (Tab. 10). 

Celková dopravní výkonnost potvrzuje, že dopravní soupravy Tatry jsou několikrát 

výkonnější než zbylé varianty traktorových souprav. 
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Tab. 12 Výkonnost dopravní soupravy 

  TATRA 8X8 TATRA 6X6 Tr + 15t Tr + 10t Tr + 7t 

Stanovení výkonnosti dopravy           

přepravní výkonnost silnice [t/h] 77 72 35 14 12 

přepravní výkonnost polní cesta [t/h] 303 284 142 57 42 

přepravní výkonnost pole [t/h] 480 450 225 90 60 

celková přepravní výkonnost [t/h] 54 51 25 10 8 

celková vyskladňovací výkonnost [t/h] 384 365 365 153 134 

Celková dopravní výkonnost [t/h] 38 36 21 9 7 

Jednotkové spotřeby pohonných hmot při přepravě, nakládce a vykládce znázorňuje 

tabulka 13 a tabulka 14. Rozdíly v jednotkové spotřebě pohonných hmot pro 

jednotlivé dopravní soupravy nejsou tak znatelné, jako tomu bylo v případě dopravní 

výkonnosti. 

Výpočet jednotkových nákladů na přepravu tuny materiály je zobrazen v tabulce 15 a 

tabulce 16. Nejprve jsou určeny hodinové náklady na provoz dopravního prostředku 

a přípojného vozidla, následně na provoz celé dopravní soupravy. Ve výsledných 

nákladech na přepravovanou tunu materiálu jsou opět zaznamenány značné rozdíly. 
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Tab. 13 Jednotková spotřeba pohonných hmot 1 

 Jednotková spotřeba pohonných hmot TATRA 8X8 TATRA 6X6 Tr + 15t Tr + 10t Tr + 7t 

Efektivní výkon motoru při přepravě           

bez nákladu- silnice [kW] 75 68 29 21 12 

bez nákladu- polní cesta [kW] 75 66 37 26 13 

bez nákladu- pole [kW] 95 83 49 34 15 

s nákladem- silnice [kW] 119 110 48 28 18 

s nákladem- polní cesta [kW] 133 121 64 36 20 

s nákladem- pole [kW] 192 175 95 54 27 

Součinitel využití jmenovitého výkonu motoru při přepravě           

bez nákladu- silnice 0,22 0,2 0,22 0,23 0,22 

bez nákladu- polní cesta 0,22 0,19 0,28 0,29 0,24 

bez nákladu- pole 0,28 0,24 0,37 0,38 0,27 

s nákladem- silnice 0,35 0,32 0,36 0,31 0,33 

s nákladem- polní cesta 0,39 0,36 0,48 0,4 0,36 

s nákladem- pole 0,56 0,51 0,71 0,6 0,49 

Hodinová spotřeba energetického prostředku při přepravě           

bez nákladu- silnice [l/h] 33 32 14 10 6 

bez nákladu- polní cesta [l/h] 33 31 16 11 6 

bez nákladu- pole [l/h] 37 35 18 13 7 

s nákladem- silnice [l/h] 42 40 18 12 8 

s nákladem- polní cesta [l/h] 45 42 21 13 8 

s nákladem- pole [l/h] 54 51 26 16 9 

Jednotková spotřeba- silnice [l/t] 0,49 0,5 0,46 0,79 0,58 

Jednotková spotřeba- polní cesta [l/t] 0,13 0,13 0,13 0,22 0,18 

Jednotková spotřeba- pole [l/t] 0,1 0,1 0,1 0,16 0,14 

Hodinová spotřeba- silnice [l/h] 38 36 16 11 7 

Hodinová spotřeba- polní cesta [l/h] 39 37 19 12 7 

Hodinová spotřeba- pole [l/h] 46 43 22 15 8 

Jednotková spotřeba při přepravě [l/t] 0,72 0,73 0,69 1,17 0,89 
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Tab. 14 Jednotková spotřeba pohonných hmot 2 

 Jednotková spotřeba pohonných hmot TATRA 8X8 TATRA 6X6 Tr + 15t Tr + 10t Tr + 7t 

Efektivní výkon motoru při nakládce [kW] 55 52 32 21 15 

Součinitel využití jmenovitého výkonu motoru při nakládce 0,16 0,15 0,24 0,23 0,27 

Hodinová spotřeba energetického prostředku při nakládce [l/h] 28 28 15 10 7 

Jednotková spotřeba při nakládce [l/t] 0,14 0,14 0,07 0,05 0,03 

Součinitel využití jmenovitého výkonu motoru při vykládce 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Hodinová spotřeba energetického prostředku při vykládce [l/h] 22 22 9 7 4 

Jednotková spotřeba při vykládce [l/t] 0,06 0,06 0,03 0,04 0,03 

Jednotková spotřeba dopravního prostředku [l/t] 0,92 0,93 0,79 1,26 0,96 

 

Tab. 15 Jednotkové přímé náklady na přepravovanou tunu materiálu 1 

 Jednotkové přímé náklady na přepravovanou tunu materiálu TATRA 8X8 TATRA 6X6 Tr + 15t Tr + 10t Tr + 7t 

Fixní hodinové náklady            

Nosič [Kč] 824 613 361 247 156 

Nástavba [Kč] 125 100 142 99 72 

Nákladní automobil/traktor           

měrná hodnota součinitele péče [rok/1000l] 0,0097 0,0097 0,0247 0,0358 0,0573 

průměrná spotřeba na hodinu nasazení prostředku [l/h] 49 49 21 15 9 

jednotkové náklady na péči o techniku [Kč/h] 166 133 198 134 82 

jednotkové náklady na pohonné hmoty a mazadla:           

nakládka [Kč/h] 792,9 770,4 411,4 283,2 195,4 

přeprava- silnice [Kč/h] 1 059,3 1 013,2 453,0 307,3 195,3 

přeprava- polní cesta [Kč/h] 1 096,8 1 037,8 519,0 346,2 205,6 

přeprava- pole [Kč/h] 1 277,6 1 207,5 615,5 411,2 229,8 

vykládka [Kč/h] 619,5 619,5 262,2 183,4 116,8 

jednotkové náklady na pracovní sílu [Kč/h] 216 216 216 216 216 

Variabilní hodinové náklady           

nakládka [Kč/h] 1 175 1 119 826 634 494 

přeprava- silnice [Kč/h] 1 442 1 362 867 658 494 

přeprava- polní cesta [Kč/h] 1 479 1 387 933 697 504 

přeprava- pole [Kč/h] 1 660 1 557 1 030 762 528 

vykládka [Kč/h] 1 002 969 676 534 415 
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Tab. 16 Jednotkové přímé náklady na přepravovanou tunu materiálu 2 

 

TATRA 8X8 TATRA 6X6 Tr + 15t Tr + 10t Tr + 7t 

Přímé hodinové náklady na provoz: nakládka [Kč/h] 2 000 1 732 1 187 881 650 

přeprava- silnice [Kč/h] 2 266 1 975 1 229 905 650 

přeprava- polní cesta [Kč/h] 2 303 2 000 1 295 944 660 

přeprava- pole [Kč/h] 2 484 2 169 1 391 1 009 684 

vykládka [Kč/h] 1 826 1 581 1 038 781 571 

Nástavba/přípojné vozidlo           

měrná hodnota součinitele péče [rok/1000l] 0,3 0,3 0,75 0,75 1,75 

Variabilní hodinové náklady [Kč/h ] 19 15 54 37 63 

Přímé hodinové náklady na provoz [Kč/h] 144  116  196 136 135 

Pracovní souprava           

Přímé hodinové náklady na provoz: nakládka [Kč/h] 2 144 1 848 1 383 1 017 784 

přeprava- silnice [Kč/h] 2 410 2 091 1 424 1 041 784 

přeprava- polní cesta [Kč/h] 2 448 2 115 1 490 1 080 795 

přeprava- pole [Kč/h] 2 629 2 285 1 587 1 145 819 

vykládka [Kč/h] 1 971 1 697 1 233 917 706 

Jednotkové přímé náklady na dopravu tuny materiálu           

nakládka [Kč/t] 11 9 7 5 4 

přeprava- silnice [Kč/t] 32 29 41 75 65 

přeprava- polní cesta [Kč/t] 8 7 10 19 19 

přeprava- pole [Kč/t] 5 5 7 13 14 

vykládka [Kč/t] 5 5 3 6 5 

Celkové jednotkové přímé náklady na dopravu tuny materiálu [Kč/t] 61 56 69 118 107 

Jednotkové náklady na přepravní práci           

přeprava- silnice [Kč/tkm] 5 5 7 12 11 

přeprava- polní cesta [Kč/tkm] 8 7 10 19 19 

přeprava- pole [Kč/tkm] 11 10 14 25 27 

Celkové jednotkové náklady na přepravní práci [Kč/tkm] 24 22 31 57 57 

Náklady na sklizeň pícnin [Kč] 2 436 163 2 222 273 2 749 010 4 702 031 4 293 130 

Součinitel využití výkonnosti dopravních prostředků v mat. toku 4 4 8 18 22 
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7.1.5 Shrnutí dosažených provozně-ekonomických výsledků 

Cílem provedené analýzy provozně-ekonomických ukazatelů bylo určit náklady 

na dopravu materiálu pomocí nákladních vozů TATRA ve vybrané modelové situaci 

a porovnat je s náklady konkurenčních traktorů (traktorových souprav). Přehled 

všech důležitých výsledků a vstupních údajů pro porovnání zobrazuje tabulka 17. 

Z hlediska pořizovací ceny je nejlevnější varianta traktoru o výkonu 55 kW 

s návěsem o hmotnosti 7 t. Po srovnání dalších ukazatelů je ale patrné, že tato 

kombinace je pro zvolenou modelovou situaci finančně nejméně výhodná. Celkové 

náklady na sklizeň pícnin jsou pak dvakrát vyšší než v případě sklizně pomocí 

Agrotahače TATRA 6x6. Na to aby sklizeň proběhla v určeném čase 250 h (viz 

Tab. 10), by bylo potřeba 23 traktorových souprav o výkonu 55 kW s daným 

návěsem.  

Dosažené výsledky dokazují, že nákladní automobily TATRA jsou pro řešení této 

situace výhodnější volbou než ostatní porovnávané varianty. Tento závěr je podložen 

údaji v níže uvedené tabulce 17. Díky výkonu motoru 340 kW dosahují nejvyšší 

dopravní výkonnosti, v dílčích výsledcích lze sledovat, že při přepravě v terénu je 

výkonnost nákladních automobilů TATRA až 8 krát vyšší než u konkurenčních 

dopravních souprav (viz Tab. 12). Hodnota jednotkových přímých nákladů na 

dopravu tuny materiálu potvrzuje fakt, že nejlevněji lze přepravit materiál 

Agrotahačem TATRA 6x6. 

Pro podniky zajišťující dopravu za různých přepravních podmínek je vhodné pro 

hodnocení dopravního procesu použít náklady na jednotku přepravní práce, které 

zohledňují ujeté vzdálenosti v odlišných přepravních podmínkách. Při přepočtu 

výsledků na náklady na přepravní práci vycházejí hodnoty u Agrotahače dokonce 

2,5 krát nižší než u konkurenčních souprav. 

Tab. 17 Vstupní a výsledné údaje 

  TATRA 8X8 TATRA 6X6 Tr + 15t Tr + 10t Tr + 7t 

pořizovací cena tažného 
 vozidla [Kč] 

2 600 000 2 080 000 2 880 108 1 926 244 1 159 886 

pořizovací cena nástavby [Kč] 482 160 385 600 539 297 371 686 267 902 

výkon motoru [kW] 340 340 133 90 55 

objem ložného prostoru [m3] 40 38 38 16 14 

celková dopravní výkonnost [t/h] 38 36 21 9 7 

jednotková spotřeba  
dopravního prostředku [l/t] 

0,92 0,93 0,79 1,26 0,96 
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jednotkové přímé náklady  
na dopravu tuny materiálu [Kč/t] 

61 56 69 118 107 

jednotkové náklady na přepravní 
práci [Kč/tkm] 

24 22 31 57 57 

náklady na sklizeň pícnin [Kč] 2 436 163 2 222 273 2 749 010 4 702 031 4 293 130 

nutný počet dopr. prostředků 5 5 9 19 23 

Dvě z hypotéz stanovených v kapitole 7.1.1 byly potvrzeny. Zvolené vozy TATRA 

dosahují vyšší dopravní výkonnosti než konkurenční dopravní technika a celkové 

náklady na dopravu materiálu jsou nižší v případě dopravy vozy TATRA než vozy 

konkurence. Hypotéza, že spotřeba vozů TATRA je nižší než spotřeba konkurenční 

dopravní techniky, nebyla potvrzena. U varianty s traktorem o výkonu 133 kW 

a návěsem o hmotnosti 15 t byla získaná jednotková spotřeba dopravního prostředku 

0,79 l/t, u nákladního automobilu TATRA 8x8 je tato hodnota 0,92 l/t a u agrotahače 

TATRA 6x6 0,93 l/t. 

7.2 Náklady životního cyklu 

Pro analýzu nákladů životního cyklu dopravní soupravy je použito rozdělení podle 

normy ČSN EN 60300-3-3 [4] na náklady pořizovací, vlastnické a náklady 

na vypořádání. Jejím cílem je, jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, určit hlavně 

provozní náklady za použití dostupných zdrojů. 

Pořizovacími náklady se rozumí cena daného dopravního prostředku, která odpovídá 

nákladům, jež byly vynaloženy na vývoj a výrobu produktu, zároveň musí být 

konkurenceschopná. Do této kategorie nákladů se zahrnují i náklady na instalaci 

výrobku a jeho uvedení do provozu. Pořizovací náklady neboli cena produktu jsou 

jasně definované a při rozhodování o pořízení dopravního prostředku hrají velkou 

roli. 

Spotřebitel však musí vzít v úvahu i vlastnické náklady, které tvoří hlavní složku 

nákladů životního cyklu. Problémem může být fakt, že tyto náklady se nedají tak 

lehce vyjádřit jako náklady pořizovací. Zahrnují náklady na provoz dopravního 

prostředku a jeho údržbu. Je možno je rozdělit do těchto skupin: 

 náklady na spotřebu energie a paliva, 

 náklady na pojištění, silniční daň, 

 náklady na uskladnění, 

 náklady na údržbu 

 náklady na pracovní sílu. 
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Náklady na likvidaci (vypořádání) jsou v případě dopravních prostředků 

nevyhnutelnou položkou a upravuje je Zákon o odpadech č.185/2011 Sb. Na základě 

novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích má 

majitel vozidla povinnost provést jeho tzv. ekologickou likvidaci. Pro účely diplomové 

práce nebyla tato položka blíže analyzována. Předpokládá se, že vozidlo majitel 

prodá za zůstatkovou cenu ve výši 20 % z pořizovací ceny, tím pádem mu 

nevzniknou žádné další náklady spojené s likvidací. 

7.2.1 Pořizovací náklady 

Pořizovacími náklady je cena nákladního automobilu (traktoru). K zajištění 

jejich plného využití je potřeba pořídit i nástavbu, případně návěs. Výpočet celkových 

pořizovacích nákladů jednotlivých dopravních souprav znázorňuje tabulka 18. 

Tab. 18 Celkové pořizovací náklady dopravních souprav 

  TATRA 8X8 TATRA 6X6 Tr + 15t Tr + 10t Tr + 7t 

pořizovací cena tažného vozidla [Kč] 2 600 000 2 080 000 2 880 108 1 926 244 1 159 886 

pořizovací cena nástavby [Kč] 482 160 385 600 539 297 371 686 267 902 

pořizovací cena  
dopravní soupravy [Kč] 

3 082 160 2 465 600 3 419 405 2 297 930 1 427 788 

Je zřejmé, že z hlediska celkové pořizovací ceny je nejlevnější poslední uvedená 

varianta, traktor se 7t návěsem. Agrotahač je podle celkové pořizovací ceny až 

na třetím místě. Pokud by se zákazník rozhodoval jen na základě údajů z tabulky 18, 

bez ohledu na technické vlastnosti jednotlivých dopravních prostředků, 

pravděpodobně by zvolil tu nejlevnější variantu. Skutečnost, že pořizovací náklady 

automobilů TATRA jsou vyšší, je známá již ze SWOT analýzy. Předpokládá se však, 

že tento nedostatek bude vyvážen nižšími provozními náklady. V závěru analýzy 

se ukáže, zda je tento předpoklad pravdivý či nikoliv 

7.2.2 Vlastnické náklady 

Vlastnické náklady představují náklady na provoz a údržbu dopravního prostředku. 

K výpočtu nákladů na provoz a údržbu během celého životního cyklu produktu je 

třeba znát řadu detailů. U hmotného majetku je třeba zohlednit amortizaci, stáří 

daného výrobku se taky nepříznivě podepisuje na zvyšujících se nákladech 

na provoz a údržbu. S přihlédnutím na celkový cíl diplomové práce a vzhledem 

ke skutečnostem, že byl produkt teprve uveden na trh a díky jeho specifickým 

vlastnostem ho není možné přesně přirovnat k jinému produktu, podle kterého by 

mohla být vypočtena výše požadovaných nákladů, je pro výsledné účely uvedena 
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kalkulace vybraných položek na rok provozu a kalkulace nákladů na přepravu pro 

konkrétní situaci. 

V podkapitole 7.1 je uvedena kalkulace celkových nákladů na přepravu tuny 

materiálu v dané modelové situaci. Při jejich výpočtech již byly zohledněny všechny 

nákladové položky, které tvoří souhrnné náklady na provoz a údržbu (náklady 

na spotřebu energie a paliva, na pojištění a silniční daň, na uskladnění, na údržbu 

a na pracovní sílu). Na předpokladu, že vlastnické náklady jsou představovány 

náklady na přepravu materiálu, je založena i následující kalkulace. 

Pro přehledné srovnání s konkurenční dopravní technikou a následné využití při 

formulování závěrů diplomové práce jsou náklady na přepravu materiálu kalkulovány 

pro konkrétní situaci, kterou je zásobování bioplynové stanice v období jednoho roku. 

Vstupními surovinami na roční provoz bioplynové stanice je 14 500 t kukuřiční siláže, 

4 300 t travní siláže a 3 500 t kejdy [21]. Údaje o nákladech na přepravu tuny 

materiálu, získané v předchozí části, byly použity ke kalkulaci výsledných nákladů 

na zásobování bioplynové stanice (tab. 19). 

Tab. 19 Náklady na zásobování vybrané bioplynové stanice 

  TATRA 8X8 TATRA 6X6 Tr + 15t Tr + 10t Tr + 7t 

Náklady na přepravu tuny 
materiálu [Kč/t] 

61 56 69 118 107 

náklady na zásobování:           

- kukuřičná siláž [Kč] 883 109 805 574 996 516 1 704 486 1 556 260 

- travní siláž [Kč] 261 887 238 894 295 519 505 468 461 511 

- kejda [Kč] 213 164 194 449 240 538 411 428 375 649 

Celkové náklady na 
zásobování BPS [Kč/rok] 

1 358 161 1 238 917 1 532 573 2 621 383 2 393 420 

Výše uvedené dosažené celkové náklady potvrzují výsledky získané při analýze 

provozně-ekonomických ukazatelů tedy, že jako nejvýhodnější se jeví zásobování 

bioplynové stanice pomocí Agrotahače TATRA 6x6. Pokud by provozovatel 

bioplynové stanic zvolil toto řešení, doprava vstupních surovin na roční provoz by ho 

stále 1 238 917 Kč. V této ceně jsou započteny náklady na pracovní sílu, údržbu, 

uskladnění a pojištění vozidla, včetně nákladů na spotřebu. Agrotahač lze 

samozřejmě využít i pro odvoz digestátu, náklady na tuto variantu však nemohly být 

stanoveny kvůli nedostatku vstupních údajů. 

Pro srovnání jsou uvedeny výpočty některých vybraných položek nákladů na provoz 

a údržbu (tab. 20). Kalkulace nákladů na údržbu a pracovní sílu je založena 

na předpokládaném hodinovém nasazení dopravního prostředku za rok. Zde je nutné 
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zohlednit dopravní výkonnost jednotlivých dopravních souprav. Výsledky analýzy 

provozně-ekonomických ukazatelů dokazují, že nákladní automobily TATRA jsou 

několikrát výkonnější, za stejný počet hodin jsou schopny přepravit větší množství 

nákladu. Použité hodnoty opět vycházejí z předchozí kapitoly. 

Tab. 20 Vybrané nákladové položky 

  TATRA 8X8 TATRA 6X6 Tr + 15t Tr + 10t Tr + 7t 

Náklady na pojištění, silniční daň           

zákonné pojištění [Kč] 25 000 25 000 900 900 900 

silniční daň [Kč] 44 000 0 0 0 0 

Náklady na pojištění, silniční daň-  
celkem [Kč] 

69 000 25 000 900 900 900 

Náklady na uskladnění           

skladovací plocha- tažné zařízení [m2] 25 25 25 25 25 

skladovací plocha- nástavba [m2] 10 10 20 20 20 

náklady na uskladnění nosiče [Kč/m2] 800 800 800 800 800 

náklady na uskladnění  
nástavby [Kč/m2] 

100 100 100 100 100 

Náklady na uskladnění - celkem [Kč] 21 000 21 000 22 000 22 000 22 000 

Náklady na údržbu           

jednotkové náklady  
166 133 198 134 82 

na péči o techniku [Kč/h] 
nasazení dopravního  
prostředku [h/rok] 

560 560 1 200 1 200 1 200 

Náklady na údržbu- celkem [Kč] 93 115 74 492 237 765 161 334 98 933 

Náklady na pracovní sílu           

jednotkové náklady  
216 216 216 216 216 

na pracovní sílu [Kč/h] 
nasazení dopravního  

560 560 1200 1200 1200 
prostředku [h/rok] 
Náklady na pracovní sílu- celkem [Kč] 120 960 120 960 259 200 259 200 259 200 

Vybrané položky nákladů-  
celkem [Kč] 

304 075 241 452 519 865 443 434 381 033 

Z výše uvedené tabulky lze pozorovat, které náklady jsou nejvíce rozdílné 

u jednotlivé dopravní techniky. Zatímco roční náklady na pojištění a silniční daň jsou 

v případě traktorových souprav velmi nízké, u nákladních automobilů TATRA je tato 

položka poměrně vysoká. Výše zákonného pojištění a silniční daň jsou upraveny 

legislativou, jak je blíže uvedeno v kapitole 5.3. Další znatelné rozdíly jsou u nákladů 

na údržbu. Lze předpokládat, že jejich výše je ovlivněna technologickým vývojem. 

V případě automobilů TATRA byl kladen na vývoj produktu velký důraz, což se sice 

odráží v pořizovací ceně, ale o to výhodnější je pak jejich provoz. Náklady na údržbu 

jsou toho důkazem. Roční náklady na údržbu Agrotahače jsou v tomto případě 

vyčísleny na 74 492 Kč, nejdražší na údržbu je souprava traktoru s 15t návěsem. 

Podle vybraných nákladových položek z hlediska nákladů na údržbu a provoz 

vychází nejlevněji provoz Agrotahače- 241 452 Kč. 
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7.2.3 Shrnutí dosažených výsledků analýzy nákladů 

Cílem provedené analýzy bylo stanovit náklady na provoz, dokázat, že jsou nižší než 

náklady na provoz konkurenční dopravní techniky, a tím zajistit 

konkurenceschopnost produktu i přes jeho vyšší pořizovací cenu. 

Dosažené výsledky analýzy zobrazuje tabulka 21. Z hlediska celkové pořizovací 

ceny dopravní soustavy byla jako nejlevnější vyhodnocena varianta traktoru 

se 7t návěsem. Dále byl proveden výpočet ročních nákladů na zásobování 

bioplynové stanice, podle kterého je nejvýhodnější zajistit zásobování pomocí 

Agrotahače TATRA 6x6. Už při zohlednění těchto dvou údajů, tedy po ročním 

provozu dopravní techniky, která bude používána pro zásobování bioplynové stanice, 

se výše nákladů u Agrotohače a traktorové soupravy se 7t návěsem vyrovnávají, 

u agrotahače jsou dokonce o zhruba 100 tisíc nižší, 3 704 517 Kč. 

Tyto výsledky potvrzují, že náklady na provoz Agrotahače TATRA jsou nižší než 

náklady na provoz konkurenční zemědělské techniky. 

Tab. 21 Shrnutí výsledků analýzy 

  TATRA 8X8 TATRA 6X6 Tr + 15t Tr + 10t Tr + 7t 

pořizovací cena  
dopravní soupravy [Kč] 

3 082 160 2 465 600 3 419 405 2 297 930 1 427 788 

celkové náklady  
na zásobování BPS [Kč/rok] 

1 358 161 1 238 917 1 532 573 2 621 383 2 393 420 

vybrané položky nákladů- celkem 304 075 241 452 519 865 443 434 381 033 

pořizovací cena + roční náklady  
na zásobování BPS [Kč] 

4 440 321 3 704 517 4 951 978 4 919 313 3 821 208 
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8 Vyhodnocení výsledků 

Analýzou trhu, konkurence a zákazníků byly definovány silné, slabé stránky, 

příležitosti a hrozby související se zavedeným produktem. Provedenou SWOT 

analýzou bylo zjištěno, že ve fázi zavedení na trh se podařilo Agfotahači získat 

poměrně výhodné postavení na trhu se zemědělskou technikou. Přispívá k tomu 

řada jeho silných stránek a příležitostí na cílovém trhu.  

Mezi silné stránky Agrotahače patří hlavně odlišnost od konkurenčních produktů, 

která je dána jeho jedinečnými vlastnostmi, malosériová výroba, orientace 

na zákazníka a schopnost nabídnout mu řešení na míru. Doposud se automobilka 

TATRA na zemědělský trh cíleně nespecializovala, neznalost potřeb zákazníků 

a specifik trhu se tak jeví jako jedna ze zásadních slabých stránek. Kvalifikovaný 

personál je potřebný k odhalení všech příležitostí, které se na cílovém trhu vyskytují. 

Na druhou stranu působí automobilka na trhu už dlouho a za tu dobu má 

vybudovanou kvalitní distribuční síť, která se nabízí jako vhodné řešení pro 

propagaci Agrotahače. Další slabou stránkou z pohledu zákazníka může být vyšší 

pořizovací cena produktu oproti řešení, které nabízí konkurence. Zde je nutné 

si uvědomit, že za vyšší pořizovací cenou stojí důraz na etapu výzkumu a vývoje 

výrobku, která zajišťuje již zmiňované jedinečné vlastnosti produktu. Náročné 

technické řešení přináší zákazníkovi lepší jízdní vlastnosti a nižší provozní náklady. 

Právě na tento předpoklad navázala analýza provozně-ekonomických ukazatelů 

a nákladů životního cyklu, jejímž cílem bylo toto tvrzení potvrdit. 

Výsledky analýzy provozně-ekonomických ukazatelů potvrdily dvě stanovené 

hypotézy: 

 nákladní automobily TATRA dosahují vyšší dopravní výkonnosti než vozy 

konkurence, 

 náklady na dopravu materiálu nákladními automobily TATRA jsou nižší 

v porovnání s konkurencí. 

Analýza nákladů se zaměřila na kalkulaci provozních nákladů, které byly názorně 

ukázány na konkrétní situaci. Pomocí ověřených hypotéz z předchozí analýzy bylo 

dokázáno, že už při kalkulaci ročních provozních nákladů na zásobování bioplynové 

stanice, je možné sledovat rozdíly v jejich výši, které vyrovnávají poněkud vyšší 

pořizovací náklady Agrotahače.  
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Získané výsledky byly vyhodnoceny jako dostačující k potvrzení faktu, který byl 

definován jako silná stránka produktu. Nízké provozní náklady jsou silnou stránkou 

produktu a je možné, v případě Agrotahače dokonce vhodné, je implementovat 

do marketingové strategie produktu. S přihlédnutím na další silnou stránku, orientace 

na zákazníka, je doporučeno názorně zákazníkovi předvést jakou úsporu mu může 

Agrotahač přinést v jeho konkrétní situaci, např. provést podobnou kalkulaci jako 

v diplomové práci. 
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9 Závěr 

Cíl diplomové práce byl orientován na marketingovou strategii při zavedení nového 

produktu na trh a analýze faktorů, které ji mohou ovlivnit, či na kterých může být 

postavena. Za analyzovaný faktor byla zvolena jedna ze silných stránek nového 

produktu, Agrotahače, a sice jeho nízké provozní náklady.  

V teoretické části práce byly shrnuty teoretické poznatky z oblasti strategického 

marketingu, popsán proces marketingového řízení a situační analýzy. S ohledem 

na cíl práce byl popsán životní cyklus produktu, náklady životního cyklu a proces 

jejich analýzy. Získané poznatky byly aplikovány v praktické části práce. Nejprve 

však bylo nutné charakterizovat specifika dopravy v zemědělství, požadavky 

zemědělských podniků a legislativu, které předcházely samotné charakteristice 

Agrotahače. Pomocí situační analýzy bylo zhodnoceno podnikatelské prostředí 

a potenciál produktu, získané údaje byly použity pro SWOT analýzu, na jejímž 

základě se dají stanovit marketingové strategie. Analýza pomohla odhalit kromě 

silných stránek a příležitostí i slabé stránky produktu a hrozby, které by mohly 

představovat jistá nebezpečí. Jedná se např. o závislost na zemědělské produkci, 

kdy pokles produkce může znamenat nižší využitelnost Agrotahače. 

Za přínos práce lze považovat druhou část praktické části, která se věnuje hlavně 

výpočtům nákladů na provoz produktu. Jejím cílem bylo dokázat, že náklady 

na provoz Agrotahače jsou nižší než u ostatní dopravní techniky využívané 

v zemědělství, což bylo potvrzeno. 

Závěr diplomové práce je věnován vyhodnocení výsledků získaných SWOT 

analýzou, analýzou nákladů a provozně-ekonomických ukazatelů. Dosažené 

výsledky vedly k závěru, že nízké provozní náklady, jsou dostatečně silným faktorem, 

který může být implementován do marketingové strategie produktu a pozitivně tak 

ovlivnit vnímání produktu zákazníky. 

 



61 
 

Literatura 

[1] BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 

Praha: Grada Publishing, 2007 

[2] BOUČKOVÁ, J. a kol. Marketing. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003 

[3] COOPER, R. G. Winning at New Products: Creating Value Through 

Innovation. Basic Books, 2011 

[4] ČSN EN 60300-3-3 Management spolehlivosti- Část 3-3: Pokyn k použití- 

Analýza nákladů životního cyklu. 

[5] DHILLON, B. Life cycle costing for engineers. Boca Raton: CRC Press, 2010 

[6] FERREL, O. C., HARTLINE, M. Marketing Strategy. Cengage Learning, 2012 

[7] FOTR, J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 

1. vyd. Praha: Grada, 2012 

[8] HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. 2. vyd. Praha: Grada, 2003 

[9] Interní materiály TATRA TRUCKS a. s. 

[10] JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: strategie a trendy. Praha: Grada, 

2008 

[11] KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management. 12th ed. Upper Saddle 

River: Pearson Prentice Hall, 2006 

[12] KOTLER, P. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007 

[13] POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního 

vynakládání nákladů a jejich snížení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009 

[14] STARK, J. Product Lifecycle Management: 21st Century Paradigm for Product 

Realisation. Springer Science & Business Media, 2006 

[15] SYROVÝ, O. a kol. Doprava v zemědělství. Praha: Profi Press, s. r. o., 2008 

[16] Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti 

a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

[17] Zákon č.16/1993 Sb., o dani silniční  



62 
 

[18] Zákon č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

provozem vozidla. 

[19] Zákon č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích 

[20] Zemědělství 2013. Praha: Ministerstvo zemědělství České republiky, 2014 

 

Elektronické zdroje 

[21] EkoBonus [online]. E.ON Česká republika, s.r.o., 2015 [cit. 12.4.2015]. 

Dostupné z: http://www.ekobonus.cz/jak-funguji-bioplynove-stanice-ukazkovy-

priklad-zajimaveho-reseni-z-trebone 

[22] SDA- statistiky [online]. Svaz Dovozců Automobilů, 2015 [cit. 10.4.2015]. 

Dostupné z: http://portal.sda-cia.cz/stat.php?n#str=nova 

[23] SEIFERTOVÁ, E. Zemědělec [online]. Profi Press s. r. o., 2013 [cit. 

16.4.2015]. Dostupné z: http://zemedelec.cz/vlada-schvalila-ctyri-narizeni-coz-

umozni-ziskat-venkovu-do-roku-2020-dotace-ve-vysi-53-miliard-korun/ 

[24] Statistiky výroby bioplynu [online]. Česká bioplynová asociace, 2013 [cit. 

10.4.2015]. Dostupné z: http://www.czba.cz/statistiky-vyroby-bioplynu.html 

[25] Strukturální šetření v zemědělství - analytické vyhodnocení – 2013 [online]. 

Český statistický úřad, 2015. Aktualizováno dne: 16.3.2015 [cit. 10.4.2015]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/strukturalni-setreni-v-zemedelstvi-

analyticke-vyhodnoceni-2013 

[26] Zemědělská výroba [online]. Ministerstvo zemědělství, 2009 [cit. 16.4.2015]. 

Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ 

 


