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1 Úvod 

V dnešním turbulentním a globalizujícím se prostředí je nutné, aby byl podnik 

konkurenceschopný, to znamená, že musí disponovat konkurenčním potenciálem a měl by se 

snažit obstát v tržním prostředí pomocí konkurenčních výhod. 

Tato diplomová práce je zaměřena na konkurenceschopnost malé společnosti a její 

následnou praktickou aplikaci ve společnosti, která se zabývá prodejem zemědělské dopravní 

a aplikační techniky v České republice. Trh se zemědělskou technikou se neustále rozvíjí 

a obchoduje na něm mnoho firem se stroji, které si často konkurují. Je tedy zapotřebí, aby se 

firma, pokud chce uspět, dovedla dobře orientovat na daném trhu, znala dobře potřeby 

českého zemědělství a dovedla dobře zvážit své možnosti a využít jich. 

Cílem diplomové práce je zjistit, zda je společnost v období recese schopna obstát se 

svými produkty na stále se měnícím trhu a být lepší než konkurence. Zaměřím se jak na 

teoretické definování analýz, tak na praktické aplikace ve společnosti CRS Marketing, s.r.o., 

a následné zhodnocení získaných výsledků.  

Budu se zaobírat vědeckými otázkami a hypotézami, které je nutné si položit pro 

budoucí prosperitu a rozvoj společnosti. V rámci diplomové práce bude zkoumána hypotéza, 

zda je společnost schopna plně využívat svého potenciálu. Při dalším zjišťování se budu 

zabývat problémem dynamiky, zda je právě dynamika společnosti dostatečná pro její další 

rozvoj. V oblasti vědeckých otázek je nutné, aby si společnost položila jasné otázky. Je firma 

v současné finanční krizi stále konkurenceschopná? Dokáže si i nyní udržet svou konkurenční 

výhodu, nebo o ni již přišla? Jsou její silné stránky stále silnými, nebo se z nich postupně staly 

stránky slabé? Jaká bude perspektiva dané společnosti pro budoucnost?  

Pro tuto práci byla zvolena SWOT analýza, pomocí které budou analyzovány silné 

a slabé stránky, hrozby a příležitosti společnosti. Dále bude provedena STEP analýza 

a Porterova analýza pěti konkurenčních sil, kde budou rozebráni stávající konkurenti, nově 

vstupující konkurenti na trh, substituční výrobky a samozřejmě dodavatelé a zákazníci. 

Konkurenceschopnost bude zkoumána ještě pomocí potenciálů, kde bude zjišťováno, zda 

společnost má či nemá nějaké potenciály a jestli dokáže využívat jejich sílu.  

Celá tato diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část je charakteristika 

společnosti, kde je blíže popsána společnost CRS Marketing, s.r.o, její postupný vývoj, 

nabízené produkty a její organizační struktura. Obsahem druhé, teoreticko-metodologické 

části budou teoretická východiska a metodologie použitých analýz. Budou zpracována klíčová 
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slova a definice ohledně této problematiky a spolu s nimi nastíněny teoretické metody 

a analýzy zkoumající konkurenceschopnost. Třetí část bude obsahovat praktické analýzy 

a návrhy vedoucí ke zlepšení postavení zkoumané organizace na konkurenčním trhu. 
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2 Charakteristika spole čnosti 

Tato kapitola obsahuje stručnou charakteristiku společnosti CRS Marketing, s.r.o., která 

prodává zemědělskou techniku na českém trhu. Firma není výrobcem zemědělských strojů, 

ale má výhradní zastoupení od světových výrobců, převážně z Německa a z Rakouska.  

Celá kapitola shrnuje základní informace o společnosti z různých oblastí. Jsou zde 

základní údaje z obchodního rejstříku, historie a současnost společnosti, její produkty 

i organizační struktura s jednotlivými funkcemi a jejich náplní. 

2.1 Základní údaje 

Obchodní firma: CRS Marketing, s.r.o.1 

Sídlo:   Čížkovice 83, PSČ 411 12 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  - zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje, výkonů  

  a služeb, 

-  činnost organizačních a ekonomických poradců, 

-  reklamní a propagační činnost, 

-  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 

Klasifikace ekonomických činností – CZ-NACE: 

- Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením 

a příslušenstvím, 

- Maloobchod v nespecializovaných prodejnách, 

- Poradenství v oblasti řízení, 

- Reklamní činnosti, 

- Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti. 

Klasifikace ekonomických činností – dle OKEČ2: 

- Maloobchod v nespecializovaných prodejnách, 

                                                 
1 Justice.cz Oficiální server českého soudnictví. Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online].  
[cit. 2010-01-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.justice.cz/uvod/justice.aspx>. 
Výpis z webové aplikace ARES Ministerstva financí. Ministerstvo financí ČR. [online]. 2010 [cit. 2010-01-22]. 
Dostupný z WWW: <http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_res.cgi?ico=25044168&jazyk=cz&xml=1>. 
2 Klasifikace OKEČ již není aktuální a využívá se zejména klasifikace CZ-NACE. 
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- Poradenství v oblasti podnikání a řízení, 

- Reklamní činnosti, 

- Ostatní podnikatelské činnosti. 

 

Zakladatel a jednatel: Ing. Martin Hruška, r. č. 640330/0541 

Čížkovice 83, PSČ 411 12 

Vklad:   100.000,- Kč 

Splaceno:  100 % 

Základní kapitál:  100.000,- Kč 

Datum zápisu do OR:  12. listopadu 1998 

 

Logo firmy:  

 
 
 
 
Slogan firmy:  „… když nároky stoupají“3 
 

2.2 Historie spole čnosti 

Vývoj této společnosti začal v roce 1991, kdy zakladatel zahájil podnikání jako fyzická 

osoba v oblasti marketingu, a postupem času se v roce 1998 firma zapsala do obchodního 

rejstříku jako CRS Marketing, s.r.o. Majitel se zabýval marketingovou činností v oblasti 

poradenství pro zemědělskou techniku. Jednalo se o zajišťování plánů inzerce a reklamy, 

prezentace v odborném tisku až po zajišťování předváděcích akcí. 

Nejdříve podnikal sám, bez zaměstnanců. Až po pěti letech v roce 1996 byl přijat první 

zaměstnanec. Od téhož roku se začalo s prodejem zemědělské techniky. Do té doby se firma 

zabývala pouze reklamní a marketingovou činností. Jakési začátky prodeje byly však již 

v období 1994 – 1996, kdy se začalo s prodejem modelů zemědělské techniky, jejichž 

hlavními odběrateli byly děti zemědělců a také sběratelé modelů. Jednalo se o poměrně 

zdařilé imitace značkových zemědělských strojů v malém provedení. To byly, dá se říci, první 

                                                 
3 Interní informace firmy 
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prodejní zkušenosti, od kterých se pak již snadněji přešlo k prodeji skutečných velkých strojů, 

s nimiž si „hrají“ dospělí.  

V době počátku prodeje začala být komunikace s potenciálními klienty silnější, 

navazovaly se nové kontakty s různými společnostmi, které měly zájem o zemědělské stroje. 

V roce 1995 proběhla první spolupráce s firmami AG-Bag a Annaburger. Po roční 

spolupráci se první stroj AG-Bag dovezl z Ameriky na jaře roku 1996 přes německého 

zástupce a téhož roku se prodal také první stroj Annaburger. V začátcích se prodávaly 2 – 3 

stroje AG-Bag a 5 – 6 strojů Annaburger za rok. Dnes se však prodej firmy několikanásobně 

zvýšil a ročně se prodá cca 60 strojů Annaburger a od další techniky cca 30 ks. 

V roce 2000 společnost navázala spolupráci s další německou firmou Güstrower – 

rozmetadla na minerální hnojiva, od roku 2004 zastupuje značku Krampe – dopravní technika 

a dále rakouskou firmu VAKUTEC – aplikační cisterny. Poslední spolupráci navázala firma 

CRS Marketing, s.r.o., v roce 2007 s anglickou firmou Walton, jež nabízí sběrací stroj na 

hranaté balíky.  

Společnost se pomalu rozvíjela, postupem času se firma rozrostla, nabrala zaměstnance 

a dnes má své sídlo a stálé zákazníky. 

2.3 Profil firmy 

Společnost CRS Marketing, s.r.o., se specializuje na dodávku technologií v oblasti 

zemědělské dopravy a aplikace hnojiv, technologií výroby krmiv pro hospodářská zvířata 

a technologií výroby kompostů. Od roku 1995 se firma vyprofilovala do pozice 

kompetentního dodavatele systémů pro zemědělskou dopravu. Úzká specializace přináší 

profit jejím zákazníkům a partnerům. Nabízí ty nejprogresivnější technologie z celého světa 

pro profesionály. Firma je autorizovaným zástupcem firem Annaburger Nutzfahrzeug, 

Krampe, AG-Bag, VAKUTEC, Walton, Güstrower, RKW, Trioplast, Silaspray a Dr. Pieper – 

Technologie und Producktentwicklung, WTK, Chemo a firmy Geschwill. Novým oborem, 

který společnost rozvíjí, je kompostování organické hmoty technologií AG-Bag.  

Zvláštní důraz klade firma na intenzivní poradenskou činnost a excelentní servis přímo 

u zákazníka. Každému zákazníkovi nabízí individuální řešení jeho problémů. Cílem je 

nabídnout klientovi co nejlepší program, aby si mohl sám vybrat. Není to pouze o prodeji 

strojů, ale o kompletní technologii, která je zákazníkovi nabízena. Nejedná se pouze o stroj 

a jeho cenu, ale o komplexní službu zákazníkovi, která splní jeho požadavky.  
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Společnost nejen stroje prodává, ale také některé vlastní a zapůjčuje svým klientům. 

Dbá na to, aby stroj byl předveden a obsluha stroje dostatečně proškolena, neboť jen díky 

správnému zacházení se stroj může snadno a efektivně využívat.  

 Na dnešním trhu je spousta společností, které nabízejí různé produkty či služby, a tak 

je nejdůležitější prosadit se a umět své produkty či služby, jak se říká, „prodat“. Společnost 

má svého prodejce (zaměstnance), který se zabývá prodejní činností, ale firma rovněž 

spolupracuje s dalšími prodejci. V prodejní síti jsou velcí prodejci, kteří prodávají traktory 

a závěsnou techniku, ale ty nejlepší prodeje dělají dva soukromí prodejci, kteří se specializují 

na určitý segment aplikační techniky. Jedná se, jak již bylo zmíněno, o dva soukromé 

prodejce (Ing. Denemarka a Agrotrans Otice), kteří jsou podobnými firmami jako  

CRS Marketing, s.r.o., jež sázejí na poradenství. Vlastní 1 – 3 stroje, které také půjčují či 

pronajímají, a tak mají lepší podmínky pro prodej. Firma, která má produkty na vyzkoušení, 

má vždy výhodu oproti ostatním firmám. 

 Trendem je prodávat přes prodejce a je důležité, aby ten, kdo prodává, věděl, co 

prodává. Společnost proto pořádá dvakrát do roka školení těchto prodejců. Vyškolení těch 

správných prodejců nějakou dobu trvá. Již zmínění dva prodejci mají s firmou delší kontakty 

a letité zkušenosti v této oblasti, proto také patří mezi jedny z největších. Jestliže se prodává 

nějaký nový stroj a prodejce nemá všechny potřebné informace, majitel společnosti nového 

zákazníka sám osobně navštíví. 

2.4 Produkty 

Mezi základní produkty, jež společnost nabízí svým zákazníkům, patří technologie 

kompostování. Další problematikou, kterou se firma zabývá, je výroba krmiv. Její specializací 

jsou především dodávky technologií pro výrobu objemných krmiv pro skot. Nabízí vše od 

aplikace konzervantů po skladování ve žlabu, ve vaku nebo v kulatých balících. Nabízí také 

dopravní technologie od těchto výrobců: AG-Bag – senážování do vaků, Dr. Pieper, RKW, 

ROmiLL, Silaspray – aplikátory na aditiva a Trioplast. 

Dále firma CRS Marketing, s.r.o., rozšířila své produkty o zemědělskou elektroniku, již 

nabízí od společnosti WTK, nebo technologie pro skladování nafty, oleje a tekutých hnojiv. 

Největší část produktů, které společnost nabízí, je dopravní a aplikační technika.4 Více 

než padesát procent nákladů v rostlinné výrobě připadá v zemědělství na dopravní 

                                                 
4 Příloha č. 1 – Ukázka produktů firmy CRS Marketing, s.r.o. 
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a transportní operace. Nabídka firmy na dopravní a aplikační techniku pro zemědělství 

a stavebnictví zahrnuje návěsy, rozmetadla na hnůj a komposty, aplikátory kejdy, rozmetadla 

na minerální hnojiva, hákové nosiče kontejnerů a různé speciální dopravní systémy od 

předních evropských výrobců dopravní techniky. Společnost nabízí dopravní technologie od 

těchto výrobců: Annaburger, Bomech, Chemo – transportní a skladovací nádoby, Güstrower, 

Krampe, Vakutec a Walton. 

2.5 Organiza ční struktura spole čnosti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 1    Organizační struktura společnosti5 

 

Jak je vidět z organizační struktury firmy, nejedná se o velkou společnost. Tato liniová 

organizační struktura sestává celkem z devíti pracovních pozic. Na vrcholu je pozice ředitele, 

jemuž jsou přímo podřízeni čtyři zaměstnanci. Jedná se o prodejce, asistenta prodeje, 

ekonomicko-technického pracovníka a administrativní pracovnici. Další zaměstnanci, tedy 

dva techničtí pracovníci, skladník a druhá administrativní pracovnice, jsou podřízeni 

ekonomicko-technickému pracovníkovi. Zároveň však spolu navzájem všichni spolupracují,  

a tak se často dá hovořit o týmové práci. V kvalitních lidech je zakódován úspěch celé 

společnosti, proto jsou všichni zaměstnanci vedeni k profesionálnímu přístupu k práci. Aby 

byla zajištěna jejich profesionalita a kvalita práce, prochází zaměstnanci řadou školení 

v rámci zvyšování kvalifikace. 

Každá pozice ve firmě má svou určitou definovanou pracovní náplň, avšak práce se 

někdy prolíná do všech pozic. Níže jsou více rozebrány jednotlivé funkce. 

                                                 
5 Vlastní zpracování 
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2.5.1 Ředitel  

Jednatel a majitel společnosti je zároveň i jejím ředitelem. Musí mít především odborné 

znalosti v daném oboru na vysoké úrovni, aby byl schopen posoudit situaci zákazníka a co 

nejlépe mu poradit a nabídnout nejvhodnější řešení pro jeho situaci. Dále musí mít značný 

všeobecný přehled o zemědělství a ekonomice nejen v České republice, ale i v celém světě. 

Musí předvídat a plánovat další vývoj firmy. Musí dobře znát svou konkurenci, aby byl 

schopen argumentovat a obhájit produkty své firmy ve srovnání s konkurencí. Je tedy  

ve firmě člověkem, který může poskytnout co nejlepší odborné informace. 

Funkce ředitele v této firmě je dost kumulovaná, a tak osoba, jež tuto funkci zastává, 

musí být dostatečně komunikativní, mít dobré organizační schopnosti, dokázat vést lidi, umět 

je motivovat a delegovat pravomoci těm správným pracovníkům. Rozhodovat se správně 

a včas je rovněž jedna z důležitých schopností, která by řediteli neměla chybět. Protože se 

jedná o nejvyšší pozici ve firmě, je důležité, aby ředitel komunikoval nejen s klienty, ale i se 

svými podřízenými. Komunikace mezi pracovním kolektivem je jedna z  nejvýznamnějších. 

Jestliže komunikace vázne nebo je na „bodu mrazu“, spolupráce je velice špatná 

a komplikovaná a projeví se to pak na chodu celé firmy.  

Ředitel se zabývá prodejem strojů, kdy jeho stěžejní činností je především osobní 

kontakt se zákazníky a prodejními partnery. Osobně navštěvuje klienty, nabízí produkty 

firmy, a to tak, že s nimi konzultuje jejich potřeby a problémy a nabízí možná řešení, která by 

jim vyhovovala. Také udržuje kontakty se stálými zákazníky a hledá další nové zakázky 

a budoucí klienty. Osobně provádí školení prodejců i různé semináře pro své zákazníky. 

Zajišťuje prezentace strojů zákazníkům v praxi v zemědělských podnicích v České republice 

i na Slovensku. 

Dále se ředitel společnosti zabývá marketingovou a propagační činností, která v sobě 

zahrnuje zajišťování náplně propagačních akcí, rozhodování o účasti na výstavách 

a vystavovaných exponátech, dále tvorbu vlastních prospektů, inzerci a prezentaci firmy a její 

činnosti v odborných časopisech formou článků a fotografií. Neméně důležitá je prezentace 

firmy na webových stránkách, již může ředitel díky redakčnímu systému podle potřeby 

kdykoliv aktualizovat.  

2.5.2 Ekonomicko-technický pracovník  

Ekonomicko-technický pracovník je osoba, která má na starosti vnitřní chod firmy a je 

kompetentní osobou pro kontakt s orgány státní správy a bankovními institucemi. Zastává 
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v podniku několik funkcí, především funkci hlavního ekonoma, hlavního účetního 

a vedoucího servisu. 

V ekonomické oblasti je to na prvním místě vedení účetnictví, kdy se jedná o hlavní 

účetnictví, mzdové účetnictví a skladové účetnictví a finanční politiku firmy. Dále má tato 

pozice ve své náplni práce personální činnost, a to především vedení kompletní evidence 

zaměstnanců.  

Z technické oblasti se jedná hlavně o objednávání a organizování dovozu zboží od 

dodavatelů ze zahraničí, zajišťování technické dokumentace ke všem dováženým dopravním 

a aplikačním strojům a uzavírání kupních smluv při jejich prodeji. Dále má tato osoba 

v kompetenci řízení servisu. Jsou jí přímo podřízeni dva techničtí pracovníci, kteří tuto 

servisní činnost vykonávají. Jak je vidět z organizační struktury, řídí také přímo skladníka 

a druhou administrativní pracovnici. Na starosti má rovněž náhradní díly ke všem dováženým 

strojům, a to jejich objednávání, evidenci a přes funkci skladníka i jejich distribuci 

k zákazníkům. 

 Osoba, která zastává tuto pozici, musí mít na vysoké úrovni odborné ekonomické 

znalosti, přehled o finančním vývoji na trhu, ať se jedná o měnové kurzy či bankovní 

a úvěrovou politiku. Jsou nutné též alespoň částečné znalosti z oblasti práva. Dále musí mít 

dostatečné technické znalosti i praktické zkušenosti týkající se zemědělské techniky. 

Člověk na této pozici musí mít dobré řídicí schopnosti. Musí umět dobře komunikovat 

s lidmi a také je motivovat. Důležitá je zde i pečlivost a zodpovědnost. Tato funkce vyžaduje 

samostatnost a operativnost v rozhodování.  

2.5.3 Prodejce  

Pracovní náplní prodejců je především prodej zboží a služeb, které firma nabízí. 

Převážnou část práce představuje kontakt s klienty. Jedná se hlavně o kontakt osobní, 

telefonický nebo písemný. Prodejci mají na starosti jak udržování kontaktu se stávajícími 

klienty, tak i aktivní vyhledávání nových klientů. Podílí se též na školicích a prezentačních 

akcích firmy. Prodejci rovněž úzce spolupracují s ekonomicko-technickým pracovníkem 

společnosti v oblasti prodejních smluv, pronájmů strojů, půjčování předváděcích strojů 

a jejich přepravy. Prodejci taktéž zajišťují přepravu nových strojů k zákazníkům.  

Pozice prodejce je ve firmě důležitá, neboť prosadit se mezi konkurencí na tuzemském 

i zahraničním (slovenském) trhu je v dnešní době pro firmu stále složitější, obzvlášť v době 
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krize. Proto by osoba prodejce měla umět výborně komunikovat, znát velmi dobře firemní 

program, svoji konkurenci, umět dobře argumentovat a zaujmout potenciálního zákazníka.  

2.5.4 Technický pracovník  

Techničtí pracovníci jsou v této společnosti dva, jak je vidět z organizační struktury. 

Jejich nadřízeným je ekonomicko-technický pracovník. Tito pracovníci zajišťují servisní 

činnost a zaškolují klienty, kteří si zakoupí nové stroje. Provádějí též poradenskou činnost 

v oblasti provozování strojů, zásobují zákazníky náhradními díly a podílejí se i na 

vyskladňování a distribuci ostatního zboží zákazníkům. Poskytují také služby klientům 

vlastními firemními stroji.  

 Osoby zastávající tuto práci by měly mít technické znalosti v oblasti zemědělské 

techniky, neboť s touto technikou jak pracují, tedy jezdí s ní, tak jí poskytují servis. Proto je 

zapotřebí, aby techničtí pracovníci měli dobré teoretické i praktické znalosti o prodávaných 

strojích. Samozřejmě musí být tyto osoby proškolovány, mít např. svářečské zkoušky 

a příslušná řidičská oprávnění. 

2.5.5 Skladník 

Osoba zastávající tuto funkci se stará především o sklad s náhradními díly a ostatním 

zbožím. Zajišťuje jak příjem, tak výdej zboží a následnou distribuci zákazníkům po celé 

republice. Tato distribuce se provádí buď osobním odběrem zákazníka přímo ve firmě, nebo 

pomocí zásilkových služeb. Tento pracovník má na starost provoz skladu a jeho udržování. 

Podílí se také na předváděcích akcích, které firma pořádá. Podle potřeby provádí i některé 

služby vlastními stroji firmy, stejně jako techničtí pracovníci. 

Protože práce skladníka se neskládá pouze z administrativních činností, je zapotřebí, aby 

tato osoba měla nejen znalosti o zboží, ale byla i fyzicky zdatná. Musí též vlastnit příslušná 

řidičská oprávnění včetně oprávnění k obsluze vysokozdvižného vozíku.  

2.5.6 Administrativní pracovnice  

Pozice administrativní pracovnice ve firmě je různorodá. Přijímá objednávky, vystavuje 

faktury, má osobní kontakt se zákazníky ve firmě při přímém prodeji zboží. Je také 

v telefonickém kontaktu s klienty, při němž vyřizuje jejich požadavky a přijímá telefonické 

objednávky i případné reklamace. V její pracovní náplni je propagační činnost a organizování 
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propagačních akcí a školení pořádaných firmou. Zajišťuje též reklamní předměty. Dále má 

v pravomoci část personální činnosti, kde vyhledává nové zaměstnance, organizuje přijímací 

řízení a pohovory s uchazeči o zaměstnání. 

Administrativní pracovnice by měla umět komunikovat, neboť nejenže vystavuje 

objednávky a faktury, ale také je vyřizuje a je v kontaktu s klienty, proto je důležité, aby byla 

komunikativní. Protože společnost CRS Marketing, s.r.o., spolupracuje s některými 

německými společnostmi, je zapotřebí, aby osoba na pozici administrativní pracovnice 

hovořila německým jazykem, neboť mnoho hovorů a korespondence se vyřizuje právě 

v tomto jazyce. Tato osoba by měla mít rovněž základní ekonomické znalosti. 

Pozice druhé administrativní pracovnice má podobnou náplň práce, takže se 

v nepřítomnosti zastupují. Náplň na této pozici je dále rozšířena o zásilkovou službu, tedy 

rozesílání zboží expresními, poštovními a přepravními službami zákazníkům po celé České 

republice. Administrativní pracovnice také vyřizuje veškerou korespondenci a vede pokladní 

evidenci. 

2.6 Dílčí shrnutí 

Společnost CRS Marketing, s.r.o., se specializuje na dodávku technologií v oblasti 

zemědělské dopravy a aplikace hnojiv, technologií výroby krmiv pro hospodářská zvířata 

a technologií výroby kompostů. Působí převážně na českém trhu, ale získala si i některé 

zákazníky na Slovensku. Firma dodává zemědělskou techniku od německých a rakouských 

výrobců. Od roku 1991 se společnost pomalu rozvíjela. Postupem času se rozrostla, nabrala 

zaměstnance a dnes má své nové sídlo a stálé zákazníky. Její hlavní doménou je osobní vztah 

se zákazníky. Vedle perfektního servisu a poradenských služeb, díky nimž řeší zákazníci své 

individuální problémy přímo u zdroje, je hlavní silnou stránkou společnosti komplexnost. Ta 

spočívá v celkové péči o klienta – od samotného prodeje zemědělské techniky přes 

poradenství až po profesionální servis. Přestože má společnost v současné době pouhých 

devět zaměstnanců, je plně schopna udržet se na přední příčce trhu.  
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3 Teoreticko-metodologická východiska 

Třetí kapitola diplomové práce zahrnuje teoreticko-metodologická východiska, jež jsou 

dále rozebrána v podkapitolách. Nacházejí se zde různá hlediska, metody a způsoby, jak 

v dnešní době zkoumat konkurenceschopnost malé společnosti.  

V této části je definována jak základní problematika, která se týká samotných definic 

slov konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, konkurenční prostředí či 

potenciál, tak i metody, pomocí nichž lze konkurenci zkoumat. Jednotlivé kapitoly popisují 

vybrané metody pro porovnání konkurenceschopnosti. Jedná se o Porterovu analýzu, SWOT 

analýzu, STEP analýzu a model IDINMOSU.   

3.1 Konkurence, konkurenceschopnost a konkuren ční výhoda 

Každá společnost má své konkurenty. I kdyby byla jedinou firmou ve svém oboru, 

konkurence se může objevit v jiném oboru a může jí konkurovat. Nemusí se jednat přímo 

o stejný výrobek či službu, jež podnik ohrožují, ale může jít také o substitut, který se může 

stát velkým konkurentem. Společnost by neměla nikdy podcenit své konkurenty a ignorovat 

je. Je důležité, aby byla ve střehu, stále mapovala svůj trh a zajímala se o současnou 

i potenciální konkurenci. Sledovat konkurenci je důležitá věc, avšak důležitější je sledovat 

postoje svých zákazníků. Jestliže bude znát svého klienta nejlépe, pak může snadno 

konkurovat ostatním firmám, protože bude přesně vědět, jak uspokojit jeho potřeby.6 

Konkurenceschopnost je schopnost prosadit se v určitém oboru v porovnání s ostatními.7 

Konkurenceschopnost jako podnikatelský potenciál se musí tedy vyznačovat: 

všeobecnými charakteristikami: 

- existuje potenciál jako rozdíl mezi tím, co je (např. na trhu), a tím, co může nebo musí 

být (např. dáno poznatky vědy, legislativou) – tedy je to pravděpodobná změna, která 

vyvolává jednak odpor (konkurenci) ke změně, jednak je to příležitost k umocnění původního 

potenciálu nebo ke vzniku nového potenciálu firmy; 

speciální charakteristikou: 

                                                 
6 KOTLER P. Marketing od A do Z: Osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. Přel. H. Škapová.  
1. vyd. Praha: Management Press, 2003. 203 s. ISBN 80-7261-082-1. 
7 Konkurenceschopnost.ABZ slovník cizích slov. [online]. 2005-2006 [cit. 2010-01-22]. Dostupný z WWW: 
<http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/konkurenceschopnost>. 
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- existuje externí zřetelehodný potenciál, omezující (kladoucí odpor) potenciál firmy 

nebo nabízející příležitost k umocnění potenciálu firmy, tzn. existuje zřetelehodný konkurent 

firmy buď na straně nabídky (např. dodavatelé), nebo na straně potřeby (např. spotřebitelé).8 

V širším pojetí můžeme konkurenceschopnost9 chápat jako soubor předpokladů pro 

dosažení dlouhodobé udržitelné růstové výkonnosti, a tím i zvýšení ekonomické úrovně 

v podmínkách vnitřní a vnější rovnováhy. Je to schopnost neustále vykazovat růst 

produktivity, tedy dosahovat s omezenými vstupy práce a kapitálu vyšších výstupů. 

Konkurenceschopnost podniku se projevuje získáním, udržením a zvyšováním podílu na 

národním, ale i mezinárodním trhu.  

Pro úspěšnost jak podniku, tak i ekonomiky v mezinárodním kontextu lze vymezit čtyři 

rozměry konkurenceschopnosti:10  

� technologická (technology) konkurenceschopnost – výdaje na výzkum a vývoj, 

patenty, vědecké publikace, 

� způsobilostní (capacity) konkurenceschopnost – úroveň vzdělání, difúze technologií 

a jejich optimální využití, kvalitní ICT infrastruktura, 

� cenová konkurenceschopnost – v globalizovaném světě dochází k razantnímu 

snižování nákladů u nediferencovaných produktů a ke stále většímu využití 

technologií šetřících zdroje; cenovou konkurenční výhodu získávají země s nízkými 

jednotkovými pracovními náklady (např. Čína, Indie, Ukrajina), 

� poptávková konkurenceschopnost – soulad mezi strukturálním vývojem zahraniční 

poptávky a vývozem země. 

 

V dnešní době je na trhu spousta podnikatelských subjektů, které se chtějí prosadit 

v tržním prostředí. Udržení konkurenceschopnosti firmy je nezbytnou podmínkou jejího 

přežití. Podniky si mohou vytvořit konkurenční výhodu v mnoha různých oblastech. 

Předpokladem konkurenceschopnosti je využití těch faktorů v provozu firmy, které jí umožní 

vytvořit a udržet si úspěšnou existenci, a tak získat konkurenční výhodu. 

                                                 
8 MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání. 1. vyd. 
Praha: Grada Publishing, 2005. 198 s. ISBN 80-247-1277-6, s. 33. 
9 KISLINGEROVÁ, E. A KOL. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2008. 294. 978-80-7179-882-8. 
10 KISLINGEROVÁ, E. A KOL. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2008. 294. 978-80-7179-882-8, s. 17. 
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Jestliže společnost dělá nebo vlastní „něco“, co je pro konkurenční firmy obtížně 

dosažitelné či dokonce nedosažitelné, je tato skutečnost podstatou konkurenční výhody a z ní 

plynoucích výnosů.  

Konkurenční výhoda je prvek nebo soubor originalit, která staví společnost do 

výhodnější pozice oproti ostatním.11 

Konkurenční výhodou společnosti mohou být: 

• mimořádná jakost, rychlost nebo bezpečnost, 

• poskytování mimořádných služeb,  

• mimořádný design, 

• spolehlivost a nižší náklady, 

• nižší cena, 

• pružná reakce na vývoj na trhu, 

• přizpůsobivost pracovních sil. 

 

Důsledným pozorováním chování svých konkurentů a reakcí na zjištěné informace 

můžeme získat jistou relativní výhodu a tou je konkurenční výhoda. Ta se objevuje v případě, 

že oblast relativní výhody je smysluplná pro cílové klienty, udržitelná po určitou dobu a nelze 

ji snadno napodobit konkurenčními podniky. Konkurenční výhody lze členit do několika 

kategorií, např.: 

•  nákladová výhoda – společnost dosahuje nižších nákladů než ostatní firmy, což jí 

umožňuje snížit cenu oproti konkurenci, 

• marketingová výhoda – je dosažena dominance v oblastech prodeje, povědomí 

o značce výrobku, distribuci či jejich kombinací, a to díky marketingovým aktivitám, 

• diferenciační výhoda – tvoří významnou odlišnost, která přináší zákazníkovi 

požadované uspokojení vyšší než u konkurenčních subjektů.12 

 

Pokud chce jeden podnik imitovat konkurenční výhodu druhého podniku, musí 

pochopit, co je příčinou úspěchu jeho konkurenta. Ve většině odvětví je těžké pochopit, jaké 

zdroje a schopnosti vedou k tvorbě nadprůměrných výkonů. Problém rozpoznání vzniku 

                                                 
11 KOTLER P. Marketing od A do Z: osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. Přel. H. Škapová.  
1. vyd. Praha: Management Press, 2003. 203 s. ISBN 80-7261-082-1. 
12 KOZEL, R. A KOL. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 280 s. ISBN 82-
247-0966-X. 
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konkurenční výhody nespočívá ani tak v samotných zdrojích a schopnostech jako v jejich 

kombinaci a vzájemné provázanosti.  

R. M. Grant (2002) definuje konkurenční výhodu jako schopnost firmy dosahovat na 

určitém trhu vyšší míry ziskovosti než její konkurenti. Základ pro vybudování této schopnosti 

se může nacházet mimo i uvnitř firmy.13  

Vidí dva způsoby, jak společnost může dosáhnout nadprůměrné ziskovosti. Jednou 

možností je dosahovat nejnižších nákladů v oboru či v tržním segmentu a prodávat standardní 

výrobek nebo službu za nejnižší cenu. Druhý způsob spatřuje ve výrobě a prodeji 

diferencovaných výrobků, za něž jsou zákaznici ochotni zaplatit vyšší cenu, pokrývající vyšší 

náklady na jejich výrobu. V těchto výchozích přístupech ke strategii se shoduje  

s M. E. Porterem, který k těmto dvěma strategiím přidává ještě zaměření se na určitý malý 

tržní segment.  

3.2 Pojetí konkurence v mikroekonomii 

Vlastní podstata soudobé mikroekonomické teorie společnosti je postavena na 

zkoumání chování společnosti v konkurenčním prostředí.  

Formy konkurence z pohledu mikroekonomie znázorňuje následující schéma. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Obr. č. 2    Pojetí konkurence v mikroekonomii14 

                                                 
13 KISLINGEROVÁ, E. A KOL. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2005. 422. 80-7179-847-9, s. 98. 
14 MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání. 1. vyd. 
Praha: Grada Publishing, 2005. 198 s. ISBN 80-247-1277-6, s. 66. 
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Mikropodnikatelské 
prostředí 

Mezzopodnikatelské 
prostředí 

PODNIKATELSKÉ PROST ŘEDÍ 

Makropodnikatelské 
prostředí 

� výkonnost ekonomiky 
� inflace x deflace 
� zaměstnanost 
� státní rozpočet 
� mimoekonomické parametry 
 

 
� přírodně ekologické faktory 
� technická dopravní infrastruktura 
� všeobecná a ekonomická kultura 
� ek. a podnikatelská infrastruktura 
� pilotní subjekty 

� umění vlastnit 
� umění uspokojovat potřeby 
� umění komunikovat 
� umění vést lidi 
� umění formulovat podnikatelskou filozofii 

3.3 Konkuren ční prost ředí 

Každá společnost, ať je velká či malá, se zabývá prodejem zboží nebo služeb, obchoduje 

v nějakém podnikatelském prostředí, na nějakém trhu. Aby byla společnost konkurenčně 

schopná, je zapotřebí neustále okolí podniku monitorovat, analyzovat a vyhodnocovat. 

Prostředí podniku můžeme rozdělit na mikroprostředí, mezzoprostředí a makroprostředí. 

V mikroprostředí se jedná o 4 základní umění podnikatele, a to umění vlastnit, umění 

uspokojovat potřeby, umění komunikovat a vést lidi a umění formulovat podnikatelskou 

filozofii.  

Mezzoprostředí je tvořeno blízkým okolím podniku, které ovlivňuje jeho schopnost 

sloužit klientům. Jedná se o zákaznické trhy, distribuční podniky, konkurenci a veřejnost, 

které spolu dohromady vytvářejí systém poskytování hodnoty firmy. Dále v mezzoprostředí 

najdeme přírodně ekologické faktory, technickou a dopravní infrastrukturu, všeobecnou 

a ekonomickou kulturu. 

V makroprostředí jsou naopak širší společenské síly ovlivňující celé mikroprostředí. Je 

to například výkonnost ekonomiky, státní rozpočet, nezaměstnanost, inflace a deflace.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. č. 3    Faktory podnikatelského prostředí15 

                                                 
15 GRUBLOVÁ, E. A KOL. Podniková ekonomika. Dotisk 1. vyd. Ostrava: Repronis Ostrava, 2004. 438 s. 
ISBN 80-86122-75-1, s. 45. 
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3.4 STEP analýza 

STEP analýza je jednou z metod, která zkoumá vnější (globální) prostředí společnosti. 

Tato analýza hodnotí vliv faktorů makroprostředí na podnik v následujících oblastech: 

� S – Společenské faktory – tyto faktory souvisejí se způsobem života lidí včetně jejich 

životních hodnot. Jedná se o demografické prostředí, velikost populace a její růst, 

věkovou strukturu obyvatelstva, hustotu obyvatel, migraci obyvatelstva, rodiny, 

vzdělanost obyvatelstva, životní styl a přístupy k práci a volnému času.  

� T – Technologické faktory – jsou spjaty s vývojem a výrobními prostředky, procesy, 

materiálem, know-how a novými technologiemi. Jedná se o vládní výdaje na vědu 

a výzkum, nové objevy, vynálezy či patenty nebo přeměnu starých technologií v nové. 

� E – Ekonomické faktory – zahrnují v sobě především tok peněz, služeb, zboží, 

informací, energie. Dále jsou to inflace, nezaměstnanost, nabídka peněz a úroková 

míra nebo životní cyklus podniku. 

� P – Politicko-právní faktory – mezi tyto faktory řadíme stabilitu vlády, daňovou 

politiku, monopolní postavení, ochranu životního prostředí a regulaci zahraničního 

obchodu. 

 

V některých publikacích je možné se setkat s dalšími podobnými názvy analýzy, jako je 

PEST, PESTE, PESTLE nebo STEPE. Jsou to jen rozšířené verze původní metody o další 

faktory. U STEPE analýzy představuje poslední písmeno E ekologické (environmentální) 

faktory. Může se jednat například o environmentální management, podporu trvale 

udržitelného rozvoje, nedostatek surovin, zvýšené náklady na energii, zvýšený stupeň 

znečištění, recyklovatelné technologie apod. 

Investicí do životního prostředí dochází ke zvýšení konkurenceschopnosti, jelikož 

dodavatelé apelují na zvýšení zájmu o ekologii. Proto je samotná certifikace v současné době 

velmi žádaná i přes vysoké náklady s ní spojené. Dalším aspektem jsou společenské náklady, 

které by společnost měla zahrnout do svých kalkulací, když v současné legislativě nejsou 

firmy povinné se těmito náklady zabývat.  

V rámci environmentálního managementu je společnost schopna konkurovat 

i zahraničním společnostem. Především zahraniční klienti výrazným způsobem dbají na 

ekologický aspekt, a proto požadují výrobky, které byly vyrobeny způsobem šetrným 

k životnímu prostředí a i jejich používání je ekologicky přijatelné. 
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Ochrana životního prostředí má zásadní význam pro kvalitu života dnešní i budoucí 

generace. Prioritami Evropské unie jsou především boj proti změně klimatu, snižování dopadů 

znečištění na zdraví, ochrana biologické rozmanitosti a také lepší využívání přírodních zdrojů. 

Vysoká úroveň ochrany životního prostředí, která se v současnosti prosazuje, podněcuje 

inovace a dává možnosti vzniku obchodních příležitostí.  

 

„Ochrana životního prostředí bude představovat jednu z největších příležitostí v oblasti 

technologických a manažerských inovací – a ziskového podnikání – jakou kdy průmyslový svět 

viděl.“  Percy Barnevik, prezident firmy Area Brown Boveri.16 

 

Tento citát je charakteristickým pro „ekoprůmyslovou revoluci“, která vidí životní 

prostředí jako konkurenční zbraň. Stále přísnější zákony v oblasti životního prostředí, 

multimiliónové investice do různých čisticích technologií, nárůst odpovědnosti za škody 

a v některých případech i pobyt vedoucích pracovníků ve vězení – všechny tyto prvky do 

značné míry ovlivnily společnosti po celém světě. Ekoprůmyslová revoluce změní globální 

podnikatelské prostředí takovým způsobem, které je pro většinu manažerů nepředstavitelné. 

Jedná se o to, že z hlediska ekologie bude konkurenční laťka umístěna ještě výš než kdykoliv 

předtím. Nejen jednotlivé firmy, ale celá průmyslová odvětví budou zastarávat a postupně 

zanikat. Revoluce nepřinese jen negativní dopady, ale i svá pozitiva. Otevírají se velké 

příležitosti těm společnostem, jež se dokážou přizpůsobit, inovovat a přijít na globální trh 

s novými technologiemi, výrobky a službami. Otázka životního prostředí už nemá pouze 

provozní, ale i strategický význam. Otázky této problematiky se dostaly do centra 

strategického zájmu firem a jejich vrcholový management jim věnuje dostatečnou pozornost. 

Mezi nejdůležitější důvody, proč řešit životní prostředí, patří dlouhodobé přežití společnosti, 

tržní příležitosti, konkurenceschopnost, udržení se na trhu, finance, právní a trestní 

odpovědnost, pověst a image společnosti, přestavba společnosti, ukazatel strategické kondice 

aj.  

  

 

                                                 
16 KIERNAN M. J. Inovuj, nebo nepřežiješ! Zásady strategického řízení pro 21. století. Translated by Hana 
Škapová. 1. vyd. Praha: Management Press 1998. 254 s. ISBN 80-85943-56-5, s. 180. 
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3.5 Porterova analýza  

Velmi často využívaným nástrojem analýzy oborového okolí podniku je tzv. Porterův 

model pěti konkurenčních sil.17 Tyto konkurenční faktory tvoří hrozba nově vstupujících 

firem, hrozba substitučních výrobků nebo služeb, vyjednávací vliv zákazníků, vyjednávací 

vliv dodavatelů a soupeření mezi existujícími firmami. 

Tyto dynamické faktory rozhodují o výnosnosti odvětví, protože ovlivňují ceny, náklady 

a potřebné investice podniků v daném odvětví, což jsou základní složky pro návratnost 

investic. Intenzitu konkurence uvnitř daného odvětví ovlivňuje specifickým způsobem každý 

faktor.  

Cílem této konkurenční strategie pro podnik je nalézt v odvětví takové postavení, kdy 

firma může nejlépe čelit konkurenčním silám nebo jejich působení obrátit ve svůj prospěch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obr. č. 4    Porterův model pěti konkurenčních sil18 

                                                 
17-18 PORTER, M. E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free 
Press, 1998. 592 p. ISBN 0-684-84146-5. 
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3.5.1 Vyjednávací síla zákazník ů 

Silná pozice zákazníka vůči dodavateli se odvíjí od jeho počtu a významu. Síla 

zákazníka roste tehdy, jestliže se na trhu vyskytuje menší počet zákazníků a jsou vůči 

dodavateli jednotní. Lepší pozici při vyjednávání mají také ti zákazníci, kterých je málo, ale 

nakupují velké množství zboží. Další vyjednávací silou zákazníka je možnost se rozhodnout, 

u koho bude nakupovat. Jestliže je tedy na trhu více dodavatelů stejného zboží, má zákazník 

silnou pozici při vyjednávání s dodavateli. Významná je taktéž potenciální možnost vlastní 

výroby daného zboží v případě, že se vyskytly potíže s dodavateli. U zákazníka, jenž preferuje 

především kvalitu daného zboží, vyhrává na trhu ten dodavatel, který má kvalitnější své 

výrobky.  

3.5.2  Vyjednávací síla dodavatel ů 

Vyjednávací síla dodavatelů je podobná jako u zákazníků. Dodavatelé však mají oproti 

zákazníkům větší možnost určovat podmínky, jimiž se pak odběratelé musí řídit. Pozice 

dodavatelů roste v případě, že se jedná o velkého a významného dodavatele, především na 

trhu s malým počtem dodavatelských subjektů, kde nabídka nepřevyšuje poptávku. Jak silná 

bude vyjednávací síla dodavatele, záleží i na tom, kolik je např. dodavatelů na určitém trhu 

a jaká je důležitost a objem dodávek. 

3.5.3 Nově vstupující firmy 

Pokud stávající společnosti na trhu mají snadné a vysoké výnosy, je to jakýmsi 

„lákadlem“ i pro ostatní firmy, které by také chtěly mít tyto výnosy. Avšak vstup na trh není 

bez bariér a rivalita mezi subjekty existuje již od prvního vstupu. Firmy, které jsou na trhu, 

dělají vše pro to, aby byl jejich trh pro nové konkurenty nezajímavý a bariéry vstupu byly 

velké. Mezi bariéry patří vysoké fixní náklady vstupu na trh, nákladové výhody stávajících 

podniků díky jejich zkušenostem apod. V případě, že se ale objeví nová konkurence, je oproti 

stávajícím podnikům v nevýhodě, např. není tak známá, musí vynaložit náklady na reklamu, 

nemá tolik kontaktů a zkušeností. 

3.5.4 Hrozba substitu čních výrobk ů 

Tyto substituční výrobky vždycky ohrožují současné výrobky na trhu. Jsou to výrobky, 

které z hlediska funkce nahrazují jiný výrobek. Ohrožení substitučními výrobky se snižuje 
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v případě, že k danému výrobku či službě neexistují substituty. Nebezpečí substitutů se zvýší 

v případě, jestliže kvalita a cena substitutů bude lepší nebo když budou moci zákazníci snadno 

přecházet k substitučním výrobkům, které pro ně budou atraktivnější. 

3.5.5 Konkurence podnik ů na daném trhu 

Konkurence v odvětví je soutěž mezi subjekty, které podnikají ve stejném oboru. 

Rivalita na trhu je nestálá a odvíjí se od různých faktorů. Čím více je na trhu konkurentů, tím 

větší je i boj mezi nimi o zákazníky. Konkurence se zvyšuje tehdy, jestliže je diferenciace 

mezi produkty menší. Jedná se zejména o jejich kvalitu, tvar a vlastnosti. Dalším faktorem, 

který ovlivní rivalitu podniků na trhu, je samotný trh. Pokud se trh zvětší, konkurence bude 

oslabena. Struktura nákladů je rovněž jedním z faktorů ovlivňující konkurenci na trhu. Jestliže 

mají dodavatelé vysoké fixní náklady, mají tendenci si konkurovat více cenou, za niž budou 

prodávat své zboží či služby.  

3.6 SWOT analýza 

Je velmi jednoduchým nástrojem pro stanovení podnikové strategické situace vzhledem 

k vnitřním a vnějším podnikovým podmínkám. Poskytuje informace jak o silných a slabých 

stránkách společnosti, tak i o možných příležitostech a hrozbách. 

Název SWOT analýzy je vytvořen z prvních písmen anglických názvů, jež jsou: 

� S – strengths = silné stránky, 

� W – weaknesses = slabé stránky, 

� O – opportunities = příležitosti, 

� T – threats = hrozby. 

 

SWOT analýza může být realizována jako součást komplexní analýzy, kdy podklady 

získáme z provedené komplexní analýzy nebo jako samostatný krok. Zjišťují se silné a slabé 

stránky, příležitosti a ohrožení. Následující obrázek ukazuje využití výsledků komplexní 

analýzy pro SWOT analýzu.   
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Obr. č. 5    Využití výsledků komplexní analýzy pro SWOT analýzu19 
 

Analýza zjišťuje tyto čtyři klíčové body, které ukazují, kam by měla společnost upřít 

svou pozornost. Při SWOT analýze se zkoumají interní a externí faktory. Interními faktory 

jsou silné a slabé stránky, externími faktory zase příležitosti a hrozby.  

Cílem interní analýzy20 je nalezení zdrojů a schopností podniku, tedy jeho silných 

a slabých stránek. Silné stránky se hledají ve specifických přednostech společnosti. Pramenem 

specifických předností je majetek (např. technologie, výjimečný stroj, licence atd.) nebo 

schopnosti (především znalosti a dovednosti managementu). Hlavní specifickou přednost 

tvoří tzv. hodnototvorný řetězec. Pokud společnost vyrábí produkt (výrobek nebo službu), za 

nějž jsou klienti ochotni zaplatit, vytváří hodnotu pro zákazníka. 

Hodnototvorný řetězec lze dělit na: 

- hlavní funkce (výroba, marketing – jsou to oddělení, která výrobek či službu 

vytvoří, předají zákazníkovi a poskytnou také servisní službu) 

- podpůrné funkce (zásobování, personalistika, vědecko-technický rozvoj, 

informační systém apod. – jsou to oddělení zajišťující vstupy pro hlavní funkce). 

                                                 
19 BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 
2007. 278 s. ISBN 978-80-247-1535-3, s. 155. 
20 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. A KOL. Podnikání malé a střední firmy. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.  
311 s. ISBN 978-80-247-2409-6. 
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Externí analýza vyhledává v okolí firmy hrozby a příležitosti. Prostředí lze rozdělit na 

mikrookolí (odvětví, obor podnikání) a na makrookolí (národní ekonomiku).  

- K analýze mikrookolí se nejvíce používá Porterův model pěti sil, který 

identifikuje příležitosti a ohrožení.  

- K analýze makrookolí se nejčastěji používá STEP analýza.  

3.6.1 SWOT matice 

Při SWOT analýze se analyzují interní (silné a slabé stránky) a externí (příležitosti 

a ohrožení) faktory. Tyto jednotlivé faktory se uspořádají do tzv. SWOT matice, která je 

znázorněna na následujícím obrázku.  

 

 

 

 

Obr. č. 6    SWOT matice21 

3.6.2 Silné stránky 

Silnou stránku podniku tvoří interní faktory, na základě nichž si společnosti drží silnou 

pozici na trhu. Tyto faktory představují oblast, ve které je podnik úspěšný a jíž rozumí. 

Mohou se použít jako podklad pro stanovení konkurenční výhody. Ve SWOT analýze a jejích 

silných stránkách posuzujeme především podnikové schopnosti, zdroje možností, potenciálu 

a dovednosti.  

Silnou stránkou může být: 

• značka a povědomí mezi zákazníky, 

• kvalita produktů, 

• know-how, 

• cenová výhoda, 

• aktivní přistupování k vývoji a výzkumu, 

• přístup k přírodním zdrojům. 

                                                 
21 BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 
2007. 278 s. ISBN 978-80-247-1535-3, s. 155. 
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3.6.3 Slabé stránky 

 Přesným opakem silných stránek jsou stránky slabé. Znamenají, že společnost je 

v něčem slabá, úroveň některých faktorů je nízká a někdy také nedostatek určité silné stránky 

představuje slabou stránku, což brání efektivnímu výkonu firmy. 

 Slabé stránky mohou být: 

• vyšší cena výrobků, 

• vysoké náklady, 

• nedostatek marketingových zkušeností, 

• špatná lokalizace sídla firmy, 

• neznalost značky. 

3.6.4 Příležitosti 

Příležitosti představují takové možnosti, při jejichž realizaci stoupají vyhlídky na růst či 

lepší využití disponibilních zdrojů a účinnější splnění cílů. Zvýhodňují firmu vůči konkurenci. 

Aby je však mohla společnost využít, musí je nejprve identifikovat a teprve po jejich využití 

s nimi může počítat. 

Příležitostmi mohou být: 

• nové technologie, 

• odstranění bariér, 

• nenaplněné potřeby klientů, 

• rozvoj na nových trzích, 

• rozšíření služeb pro své zákazníky, 

• identifikace slabých míst a doplnění tržních mezer. 

3.6.5 Hrozby 

Hrozby jsou nepříznivé situace nebo změny v podnikovém okolí, které znamenají 

překážky pro činnost. Mohou znamenat úpadek nebo nebezpečí neúspěchu. Společnost musí 

rychle reagovat odpovídajícím způsobem, aby je odstranila či minimalizovala. 

Hrozby mohou být následující: 

• vstup nových konkurentů na trh, 

• konkurenti s nižšími náklady a lepším výrobkem, 
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• nová regulační opatření a daňová zatížení, 

• změny v zákazníkových preferencích, 

• zavedení obchodních bariér. 

3.6.6 Výstup SWOT analýzy 

Výstupem SWOT analýzy by měl být získán přehled silných a slabých stránek, 

příležitostí a ohrožení podniku. Je vhodné je uspořádat do matice, v níž se sledují vzájemné 

vazby (jestli daná hrozba neutralizuje určitou silnou stránku nebo ji příležitost ještě zesílí 

atd.), anebo je uspořádat podle vytvořených doporučených přístupů ke strategiím (strategie 

S-O, W-O, S-T, W-T). V praxi se ovšem nejvíce používá přehled všech silných a slabých 

stránek, hrozeb a příležitostí společnosti, přičemž se vytvoří pořadí jednotlivých S, W, O, T 

podle důležitosti. Suma jednotlivých stránek by neměla být větší než deset, optimální počet je 

však pět položek v jednotlivých silných a slabých stránkách, příležitostech a hrozbách. 

Výsledky strategické analýzy se musí projevit ve změně strategie společnosti, která by se 

měla zaměřit na odstranění slabých stránek, eliminaci hrozeb, posílení a získání dalších 

silných stránek a využití příležitostí.   

3.7 Potenciál 

Pod slovem potenciál se obecně chápe souhrn schopností, celková možnost něco 

udělat.22 Potenciál je rozdíl mezi tím, co je, a tím, co by mohlo nebo musí být (např. dáno 

poznatky vědy, legislativou). Jedná se tedy o pravděpodobnou změnu, která vyvolává jednak 

odpor (konkurenci) ke změně, jednak je to i příležitost k umocnění původního potenciálu či ke 

vzniku nového potenciálu společnosti.  

Podnikatelský potenciál – je rozdíl neboli velikost odchylky jevu od normálu. 

Zjednodušeně můžeme říci, že potenciál je rozdílem mezi tím, co je, a tím, co může nebo má 

(musí) být. Existuje tedy možnost (potenciál) změny současného stavu na budoucí stav.  

Konkurenceschopnost jako potenciál – podstata konkurence firem spočívá v jejich 

konkurenceschopnosti. Samotná konkurenceschopnost je jednou z podob podnikatelského 

potenciálu. Základem úvah o konkurenceschopnosti společnosti je zkoumání vztahu mezi 

potenciálem pro vytvoření produktu a produktem. 

                                                 
22 Potenciál.ABZ slovník cizích slov. [online]. 2005-2006 [cit. 2010-03-10]. Dostupný z WWW: <http://slovnik-
cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/potencial>. 
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Podnikatelský potenciál lze chápat jako pravděpodobnou změnu, která vyvolá jednak 

odpor ke změně, jednak příležitost k umocnění původního potenciálu nebo ke vzniku nového 

potenciálu. Tento potenciál v sobě nese náboj pohybu a náboj změny, jíž bychom se neměli 

bát. Potenciál je naopak nutné vyhledávat a usilovat o jeho změnu.  

Musí se brát v úvahu, že podnikatelský potenciál má svého vlastníka, tzn. že někomu 

patří a jeho uvolnění je spojeno se změnou vlastnictví mezi nositeli. Podnikatelský potenciál 

má tedy svého nositele, resp. objekt, s kterým je svázán. Uvolnění potenciálu poté souvisí 

s transformací vlastnictví mezi nositeli.  

Existenční princip 

Potenciálnosti Reálnosti 
                                                                                                                                                    
 
 
 

 
Obr. č. 7    Geneze konkurenceschopnosti od potenciálu k úspěchu podniku23 

 

Celkový potenciál (PC)24 se skládá ze tří základních typů dle jeho využití:  

� potenciál účelný (U), tzn. potenciál vedoucí účelně, smysluplně a záměrně ke změně, 

to znamená, že dochází k účelnému naplnění podstaty celkového potenciálu subjektu, 

� dosažení účelnosti vyvolává odpor proti změně, a je tudíž zapotřebí vynaložit další 

potenciál, který označujeme jako potenciál vynaložený (VP) (resp. ztracený), 

� zbytek celkového potenciálu se označuje jako potenciál stabilizovaný (SP) (uchovaný, 

resp. odložený, skladovaný, kapitalizovaný). 

Z těchto poznatků můžeme tedy napsat rovnici:  

 PCij = Uij + VPij + SPij.     (vzorec č. 1)25 

                                                 
23 MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání. 1. vyd. 
Praha: Grada Publishing, 2005. 198 s. ISBN 80-247-1277-6, s. 34. 
24-25 MIKOLÁŠ, Z. A KOL. Soudobé koncepce ekonomiky a managementu podniku. [online]. 2008-2009  
[cit. 2010-01-22]. Dostupný z WWW: <http://moodle.vsb.cz/archiv09/mod/resource/index.php?id=415>. 
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Metody a techniky zkoumající podnikatelský potenciál jsou prostředky a nástroji, které 

by nás měly dovést k cíli, tedy k nalezení potenciálu rozvoje podniku či jeho podnikatelského 

prostředí. Pro dosažení cíle je nutné použít vhodnou metodu správným způsobem. Je 

zapotřebí zohlednit typ společnosti nebo podnikatelské prostředí a specifikaci problému, zda 

se hledá odpověď na stanovení hlavních rozvojových tahů růstu podniku či podnikatelského 

prostředí v mikroregionu.  

Při hledání potenciálu se kombinuje více metod a technik. Používají se jak ekonomické, 

tak geografické, sociologické, demografické, speciálně sociálně regionální metody a přístupy.  

Existují různé metody a techniky, jak určit velikost potenciálu. Dělíme je na:  

1. Lokální – zaměřují se pouze na určitý detail, přímo na danou věc, jedná se 

například o pohled specialisty.  

2. Globální – dívají se na společnost jako na celek, ne pouze na určitou část.  

3. Totální – jde o hluboké a komplexní zkoumání potenciálů daného podniku. 

 

Podnikatelský potenciál (PC)26 můžeme určit globální diagnostickou analýzou pomocí 

tří ukazatelů: 

� orientace sil (vektorového silového pole VSP), což je suma bodů všech výše 

vybraných charakteristik VSP 

� globální váha silového pole (GVSP) (tzn. celkový potenciál firmy), což je součet bodů 

všech vybraných charakteristik bez ohledu na znaménko (tzn. orientaci), tedy suma 

absolutních hodnot bodů  GVSP (GVSP = PC) 

� firma se vyznačuje negativními rysy potenciálu a relativní zápornou orientací silového 

pole ROSP  

Dynamika potenciálu firmy se prověřuje podle vzorce:  

 KPC1 > [2 - (SP0 : PC0)]     (vzorec č. 2)27 

 SP0 = GVSPt+1- GVSPt    (vzorec č. 3)28 

                                                 
26-28 MIKOLÁŠ, Z. A KOL. Soudobé koncepce ekonomiky a managementu podniku. [online]. 2008-2009  
[cit. 2010-01-22]. Dostupný z WWW: <http://moodle.vsb.cz/archiv09/mod/resource/index.php?id=415>. 
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3.8 Model IDINMOSU 

Model „IDINMOSU“ je jedním z nových pojetí konkurenceschopnosti firem. Pracuje se 

zde především s pojmy, jako je identita, integrita, mobilita a suverenita podniku.  

Identita firmy je souborem vnitřních a vnějších znaků, které ji reálně (nikoli formálně) 

identifikují v prostředí. Jde o vlastní osobitost, nalezení vlastního JÁ firmy v okolním světě. 

Identita je nalezení a pochopení poslání, role a vlastního obrazu.29 

Identitu společnosti lze vymezit různými znaky, nejčastěji to však bývá těchto pět 

znaků: 

1. idea – nosná myšlenka, která reprezentuje podstatu firemní existence, je jádrem 

firemní mise, proniká pomocí vizí celou společností a postupně vyzrává do 

podnikatelského záměru,  

2. totem – reprezentační místo ideje, je to lokalita, objekt či místo, jež ztělesňuje ideu 

do prostorového zobrazení, 

3. design – estetický, vizuální apod. obraz ideje firmy, který je rozvíjen totemem  

a dalšími znaky identity, 

4. rituál – chování, vystupování, komunikace, procesy apod. odvozené z ideje 

a realizující její obsah, 

5. inovace – proces přeměny ideje, totemu, designu a rituálu do jejich nových  

a vývojových forem. 

Identita je jedním ze stěžejních faktorů konkurenceschopnosti firmy. Můžeme se 

dokonce v souvislosti s identitou firmy a její konkurence setkat s napodobováním, 

odcizováním apod. Trendem ve vývoji současné konkurenceschopnosti firem je zkoumání 

a oslovování globálního spotřebitele.  

Integrita firmy je charakterizována svou soudržností. Zahrnuje dva protiklady firmy.  

Na jedné straně je její pružnost a dynamičnost dána tím, že pracovníci či jednotlivé složky 

společnosti mají svou vlastní identitu (osobitost). Na druhé straně však tuto 

individualizovanou identitu spojují s celkem, tzn. firmou, resp. firma se „svou“ aliancí, 

sdružením apod. Neexistuje-li tedy jeden nebo druhý znak integrity, pak se společnost či 

seskupení podniků dostává do ekonomických a jiných problémů, až nakonec dříve či později 

dospěje k zániku. 

                                                 
29 MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání. 1. vyd. 
Praha: Grada Publishing, 2005. 198 s. ISBN 80-247-1277-6, s. 81. 
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Mobilita je potenciálem (dispozicí) společnosti, jež nese podobu schopnosti a možnosti 

reagovat na změny uvnitř i vně podniku. Mobilitu můžeme vidět jako pohyb firmy 

v časoprostoru, jako přemisťování materiálních a nemateriálních prvků, vztahů a činností 

společnosti. Jde tedy o schopnost a možnost podniku adaptovat se a vyvíjet s ohledem na jeho 

vnitřní a vnější podněty. 

Suverenita je dána postavením firmy v podnikatelském prostředí. Společnost je 

suverénní tehdy, má-li reálnou možnost rozhodovat účelně a účinně o svém budoucím vývoji 

a tato rozhodnutí efektivně realizovat.  

Jestliže jsou tyto čtyři charakteristiky (identita, integrita, mobilita a suverenita) 

nevyspělé či nevyzrálé, existuje zde riziko, že bude ohrožen zdravý rozvoj podniku. Riziko 

nedopadá jen na věřitele, obchodní partnery či zaměstnance firmy, ale obzvlášť je zaměřeno 

proti společnosti a jejím vlastníkům. Ohrožení vlastníků firmy není pouze ekonomické, ale 

často i sociální, politické, případně i existenční. Proto nestačí zkoumat konkurenceschopnost 

firmy jen z marketingového, finančního atd. pohledu, ale právě z pohledu nových dimenzí, 

jako je pohled identity, integrity, mobility a suverenity. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Obr. č. 8    Model soudobé konkurenceschopnosti – „IDINMOSU“30 

                                                 
30 MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání. 1. vyd. 
Praha: Grada Publishing, 2005. 198 s. ISBN 80-247-1277-6, s. 85. 
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Tyto nové dimenze se v konkurenční soutěži podniků na trhu projevují v různých 

podobách, např. celkovým designem společnosti, kulturou podniku a jeho vnitřním klimatem, 

celkovým chováním firmy nebo seskupením firem, komunikací vně a uvnitř společnosti, 

image podniku, produkty společnosti a jejich inovací atd. V současné době se v konkurenci 

spíše sleduje mobilita a suverenita firem. Malé společnosti mají většinou minimální mobilitu 

a suverenitu, naproti tomu velké mezinárodní podniky jsou globálně mobilní.  

Jak lze vidět na předešlém schématu, jádrem konkurenceschopnosti každé firmy, ať už 

se jedná o malou „firmičku“ či transnacionální společnost, je její podnikatelská vize 

a strategie. Garantem tohoto jádra musí být vlastník a vrcholový management společnosti.  

Základními faktory podnikatelského prostředí neboli zdrojem externí 

konkurenceschopnosti firmy jsou příroda (živá i neživá, popřípadě uměle vytvořená), lidská 

společnost ve všech podobách (ekonomická, sociální, politická aj. podoba), prostor 

(v nejširším pojetí, nejen výrobní hala, ale i virtuální prostor) a čas. 

V současné době má konkurenceschopnost z odborného hlediska čtyři základní vnitřní 

atributy, a to lidský, finanční, procesní (technologický) a obchodní potenciál společnosti. Na 

základě teoretických poznatků lze konstatovat, že existují minimálně ještě čtyři další dimenze 

konkurenceschopnosti, kterými jsou již zmiňovaná identita, integrita, mobilita a suverenita 

podniku. 

Nové moderní poznatky, digitalizace a globalizace a spousta dalších věcí směřují vývoj 

v podnikání k vyšším řádům, což znamená, že je zapotřebí zvažovat „druhou negaci 

uvedených potenciálů konkurenceschopnosti“. Jedná se o složitý a několikanásobný proces 

transformace prvotních potenciálů a lidského umu. Proces začíná přeměnou externích zdrojů 

společnosti na základě konkrétní podnikatelské vize a strategie a je následně dál rozvíjen do 

dalších na sebe navazujících vrstev konkurenčního potenciálu. Aby byla společnost 

konkurenceschopná, musí ji konkurence identifikovat, musí se vyznačovat silou a být odolná 

v celistvosti (identitou), musí být dále pružná v reakcích (mobilní), musí být suverénní, tedy 

svébytná ve své existenci. Konkurenceschopnost podniku se transformuje v konkrétních 

podnikatelských aktivitách do podoby konkurenční síly. Tato konkurenční síla má spíše 

statický charakter a je představována identitou, integritou a suverenitou firmy. Jedná se 

o určitý výraz moci podniku v podnikatelském nebo širším prostředí. Naproti tomu aktivní 

složkou konkurenceschopnosti podniku je jeho mobilita, jež jeho mocenský potenciál 
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dynamizuje a rozšiřuje dál do větších rozměrů. Konkurenceschopnost podniku není jen 

v obchodní ekonomické oblasti, ale překračuje hranice ekonomiky do politiky a dále. 

3.9 Pasportizace 

Pasportizace je praktickou a vcelku poměrně jednoduchou metodou, která systematizuje 

informace o společnosti a podnikatelském okolí.  

Tato metoda spočívá v provedení pěti kroků:  

� příprava vhodné vlastní či přejaté metodiky pro pasportizaci, 

� sběr požadovaných údajů o společnosti, resp. o podnikatelském prostředí, 

� přezkoušení věrohodnosti získaných informací, 

� sestavení, prezentace a využívání pasportu, 

� aktualizace pasportu.  

Pasport společnosti či podnikatelského prostředí je obvykle v tabulkovém formátu, kde 

jsou zpracované informace o určité firmě nebo území (zájmové zóně, lokalitě, obci, 

mikroregionu apod.). 

Tento heslovitý informační souhrn obsahuje především slovní, číselné, popř. mapové 

a obrazové informace, které se týkají: 

- identifikace společnosti nebo zájmového území (název, části apod.), 

- základních informací (geografické, historické, technické aj.), 

- retrospektivních charakteristik (např. časové řady, popis ploch, technologií, trhu 

apod.), 

- statistiky podnikání (ekonomická či technická data, počet podniků podle oborů, 

velikost nebo forem podnikání apod.), 

- plochy a výrobních kapacit podle využití (např. zemědělská půda, výrobní 

a průmyslové plochy), 

- seznamu nejdůležitějších společností a provozoven, 

- přehledu žádoucích rozvojových oborů a činností v zájmové zóně z pohledu 

konkurence či územních „správců“ (firma, stát, obec apod.), 

- přehledu nežádoucích oborů a činností ve firmě nebo v zájmové zóně z pohledu 

územních „správců“, 

- ekologických omezení podnikání, 

- kulturních faktorů, památek a zařízení, 
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- chráněných oblastí, přírodních rezervací a zvláštností obce, resp. regionu, 

- přehledu služeb v zájmové zóně (např. stravování, ubytování, místní doprava, 

právní či ekonomické poradenství apod.).31 

 

Pasport bývá uveden lokalizací zájmového území, a to prostřednictvím mapových 

podkladů a schémat, fotografickým zachycením dominant mikroregionálního podnikatelského 

okolí atd. Může být také zpracován výtvarně v podobě informačních, propagačních, 

reprezentačních aj. leporel, přehledů, publikací, účelových tisků, internetových stránek apod. 

3.10 Rozhovor 

Rozhovor je jednou ze zjišťovacích metod, která nám má pomoci při hledání 

relevantních informací o společnosti a patří mezi kvantitativní metody sociálního výzkumu. 

Většinou se provádí formou dialogu, kde tazatel má připraveny základní otázky, které budou 

dané osobě (dotazovanému) pokládány, aby mohl tazatel zjistit veškeré potřebné informace.  

Smyslem dotazování je zadávání otázek respondentům, jejichž odpovědi jsou pokladem 

pro získání požadovaných primárních informací. Otázky mohou být různého typu – otevřené, 

uzavřené i polozavřené. V rámci osobního dotazování je možné rozlišovat jednotlivé druhy 

rozhovorů. Podle závaznosti pokynů je dělení rozhovorů na strukturovaný (standardizovaný), 

polostrukturovaný (polostandardizovaný) a nestrukturalizovaný (nestandardizovaný) 

rozhovor.  

Postupuje se v nich od přesného dodržování způsobu vedení rozhovoru, přesně 

stanoveného pořadí otázek až k úplně volnému rozhovoru. Výhodou strukturovaného 

rozhovoru jsou dobře srovnatelná data, naproti tomu u opačného, nestrukturalizovaného 

rozhovoru se zase zaměřujeme na zjišťování názorů a postojů. V případě polostrukturovaného 

rozhovoru vede tazatel část dialogu ve stanovené posloupnosti a znění otázek a ostatní dotazy 

volně doplňuje.  

Na samotný průběh rozhovoru s respondentem má vliv řada faktorů, které lze předvídat 

s větší či menší pravděpodobností. Je proto vhodné předem celý rozhovor zřetelně naplánovat, 

zejména o jaký druh rozhovoru půjde, čímž si stanovíme styl komunikace.  

 

 

                                                 
31 MIKOLÁŠ, Z. A KOL. Podnikání & synergie. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2002. 85 s. 80-7329-025-1, s. 71. 
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V konkrétní situaci je tedy možné provádět rozhovor: 

- standardizovaným způsobem – kdy je rozhovor předem připravený, je stanoveno, na 

co a jak se budeme ptát, trvá se na dodržování sledu otázek a především na dodržování 

stejné formulace otázek, včetně případných předepsaných možností odpovědí, 

- nestandardizovaným způsobem – který nemá předem určené závazné formulace a sled 

otázek. To však neznamená, že rozhovor není předem připravený a promyšlený, ale že 

záměrně probíhá tak, aby se formou co nejvíce přiblížil volnému rozhovoru.32 

                                                 
32 FORET, M.; STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum: jak poznávat své zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2003. 159 s. ISBN 80-247-0385-8. 
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4 Analytická část, návrhy a doporu čení 

Tato část diplomové práce obsahuje analytickou část s návrhy a doporučeními. 

Jednotlivé podkapitoly se prakticky zaměřují na různé metodiky, jež slouží ke zjištění 

konkurenceschopnosti společnosti CRS Marketing, s.r.o. Je zde použita STEP analýza, která 

umožňuje porovnání konkurenceschopnosti z externího prostředí. Není zde opomenuta ani 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil. Dále je aplikována SWOT analýza a její detailně 

rozpracované silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení, které vycházejí ze současných 

podnikatelských potenciálů firmy.  

4.1 STEP analýza 

STEP analýza zkoumá externí prostředí společnosti CRS Marketing, s.r.o. V této 

kapitole se podrobněji zaměřím na jednotlivé faktory této analýzy, které mohou ovlivnit 

budoucí prosperitu firmy a její postavení na trhu. 

4.1.1 Společenské faktory 

Domnívám se, že společenské faktory nemají významný vliv na prodej zemědělské 

techniky. Českou republiku lze však rozčlenit na kraje, popř. regiony dle členění NUTS, 

přičemž v některých oblastech převládá zemědělství nad jinými odvětvími. Jedná se například 

o střední a jižní Moravu, Vysočinu, střední a východní Čechy, ale i část Moravskoslezského 

kraje. Pohraniční oblasti a dá se říci, že i celé západní Čechy jsou více zastoupeny jinými 

odvětvími, než je zemědělství.   

Mezi společenské faktory ovlivňující zemědělství patří jak demografické prostředí, tak  

i životní styl a přístup k práci. Zemědělství je v dnešní době celkově vnímáno jako odvětví 

s poměrně nižší perspektivou uplatnění. Mladí lidé dávají přednost spíše odvětvím, jako je 

průmysl a služby, neboť je zde patrnější budoucí vývoj. Zaměřují se tedy spíše na 

strojírenství, elektrotechniku a počítače a ekonomiku, protože zde vidí větší uplatnění při 

hledání pracovních pozic. O zemědělské vzdělání v současnosti není tak velký zájem jako 

před několika lety, což dokazují každoroční přijímací řízení na střední, vyšší i vysoké školy se 

zemědělským zaměřením. Studenti mohou v České republice studovat na 21 středních školách 

a 14 vyšších odborných školách, které jsou zaměřené jak na samotné zemědělství, tak na 

lesnictví a ekologii. Mezi nejznámější vysoké školy patří Česká zemědělská univerzita 
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v Praze. Další univerzity, které nabízejí fakulty se zemědělskou, lesnickou, dřevařskou či 

rybářskou tematikou, jsou Mendelova univerzita v Brně a Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf č. 1    Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %)33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2    Profesní struktura odvětví (rok 2008)34 

                                                 
33-34 Zemědělství, lesnictví, myslivost a rybolov. Národní vzdělávací fond, o.p.s. [online]. 17.02.2010  
[cit. 2010-03-25]. Dostupný z WWW: <http://www.budoucnostprofesi.cz/cs/vyvoj-v-
odvetvich/zemedelstvi.html>. 
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Stejně jako je nedostatek určitých profesí v různých oborech, tak i v zemědělství je 

postrádána část profesí pracovníků a v budoucnu se v odvětví bude měnit kvalifikační 

struktura. Nové trendy se projeví i v zemědělství a podpoří poptávku po pracovnících s vyšší 

nebo širší kvalifikací. Bude se jednat např. o další rozvoj biopaliv, především bioplynových 

stanic, kterých by mělo být v budoucích pěti letech vybudováno několik set. Poptávka po 

biopalivech se tedy projeví ve vývoji pracovních pozic spojených s jejich pěstováním, 

zpracováním a skladováním. Dále se také očekává další posun v automatizaci zemědělství. 

Rozvoj se očekává též u ekofarem a předpokládá se rozšiřování agroturistiky. Nastávající 

výrazný pokles zaměstnanosti v odvětí tyto moderní trendy neovlivní, ale zvýší poptávku po 

pracovních místech s úplným středoškolským a vysokoškolským vzděláním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3    Vzdělanostní struktura (v %)35 

                                                                                                                                                         
 
35 Zemědělství, lesnictví, myslivost a rybolov. Národní vzdělávací fond, o.p.s. [online]. 17.02.2010  
[cit. 2010-03-25]. Dostupný z WWW: <http://www.budoucnostprofesi.cz/cs/vyvoj-v-odvetvich/zemedelstvi-a-
lesnictvi-minulost.html>. 
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4.1.2 Technologické faktory 

Firma CRS Marketing, s.r.o., zaměřuje svůj prodej cíleně na to, o co je v českém 

zemědělství zájem. Německý výrobce zemědělské techniky Annaburger sází na inovaci. 

Výrobce disponuje týmem mladých výkonných konstruktérů, kteří přicházejí stále s novými 

nápady. Do vývoje se investuje každoročně nemalé množství finančních prostředků. Stroje 

jsou také vyráběny špičkovou technologií, o čemž svědčí stálý zájem o tuto techniku i počet 

prodaných strojů na území České republiky. Dá se tedy říci, že technologický vývoj jde 

neustále dopředu a firma Annaburger má technologickou výhodu oproti ostatním. 

Každá firma musí nějakým způsobem řešit svůj další vývoj. Může buď kopírovat 

techniku od ostatních výrobců, nebo vyvíjí svou vlastní. Pokud je společnost vybavena 

moderní technikou, může nabízet nová technologická zařízení, která jsou univerzální. Je 

možné je pak využít i v jiných odvětvích, např. ve stavebnictví, v různých službách apod. 

Díky své univerzalitě tyto stroje tvoří konkurenční výhodu firmy. 

4.1.3 Ekonomické faktory 

V roce 2007 se výrazně zvýšila poptávka po evropských zemědělských produktech 

především v Číně a v Indii. Nemalý vliv na tuto situaci měla též velká neúroda v Austrálii. 

Díky všem těmto okolnostem vydělali naši zemědělci v tomto roce mnohem více finančních 

prostředků než v předešlých letech. Vyprodukovaný zisk tak zemědělské podniky mohly nebo 

ještě budou moci investovat do modernizace a rozšíření své techniky. 

V důsledku toho, že byl v celém světě nedostatek obilí, měli zemědělci možnost 

prodávat své produkty za vyšší ceny. Zemědělství je pro dodavatele techniky a průmyslu 

zajímavé, protože je jak producentem potravin, tak výrobcem energie (bioplynové stanice) 

a v budoucnu např. producentem ekologického balení. 

Na finanční krizi, která postihla v roce 2008 téměř všechna odvětví, existuje několik 

úhlů pohledu. Jeden názor spočívá v tom, že krize zasáhla všechny subjekty a neúspěch 

podnikání v zemědělství v tomto roce připisují právě této krizi. Jiný názor se spíše kloní 

k tomu, že současná situace v zemědělství nemá s touto krizí nic společného, že je to pouze 

důsledek několika faktorů, jež se v zemědělství objevují, dá se říci, periodicky. 

Celosvětová krize nemá přímý vliv na současné zemědělství. Některá družstva se sice 

ocitají na hranici své existence, ale není to přímo důsledek krize. Problém spočívá v tom, že 

poslední 2 – 3 roky byly pro zemědělce příznivé. Nemuseli restrukturalizovat své podniky 
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a nebyla potřeba ve větší míře investovat. Personální situace zůstala v podnicích většinou 

nezměněna a nyní je příčinou zvyšujících se nákladů. Zde se naskýtá jedna možnost, jak tuto 

situaci řešit. Na počátku letošního roku prodej citelně poklesl, což nutí vedení podniků, aby 

přistupovalo k novým rozhodnutím.  

Obrat roku 2008 byl velice nadprůměrný, kdežto loňský byl, dá se říci, průměrný. Ceny 

obilí se vyšplhaly v roce 2008 nahoru, což mělo vliv na příliv peněz do zemědělství a podniky 

mohly více investovat. 

V zemědělství jsou důležité dva faktory – kolik se urodí a jaký je kurz USD versus 

EUR. Nyní jdou například nahoru ceny kukuřice a řepky. Příčinou však není krize, nýbrž to, 

kolik se urodilo. Krizí byl ovlivněn hlavně export mléčných výrobků z Evropy do Asie. 

Začalo se méně obchodovat a ceny klesaly. Důsledkem této situace bylo pozastavení investic 

a nákupů u největší skupiny subjektů, jež tvoří producenti mléka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4    Vývoj kurzu USD/EUR36 

 

Situaci v zemědělství ovlivňuje do jisté míry také cena ropy. Čím je vyšší, tím víc se to 

promítá do cen zemědělských komodit, např. obilí, kukuřice, cukru a dalších.  

Mezi ekonomické faktory, které ovlivňují situaci v zemědělství, patří i zaměstnanost 

a věková struktura pracovníků. Zemědělství se v české ekonomice řadí k odvětvím s vyšším 

věkovým průměrem a dlouhodobě trpí úbytkem zájmu ze strany mladé generace. Podíl 

zaměstnanců do 30 let se snížil na polovinu a naopak podíl pracovníků nad 60 let se za 

                                                 
36 Statistical Date Warehouse [online]. [cit. 2010-03-25]. Dostupný z WWW: 
<http://sdw.ecb.europa.eu/home.do?chart=t1.9>. 
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poslední desetiletí o polovinu zvýšil a více než dvě pětiny zaměstnanců v zemědělství jsou 

starší 50 let.37  

Zemědělství je celkově vnímáno jako odvětví s poměrně nižší perspektivou uplatnění, 

o čemž svědčí i to, že by celková zaměstnanost v zemědělství měla do roku 2020 poklesnout 

přibližně o jednu čtvrtinu v porovnání s rokem 2008 a podíl toho odvětví na celkové 

zaměstnanosti v ekonomice dosáhne 2,45 %. Tato predikce v současné době přibližně 

odpovídá podílu zemědělství na celkové zaměstnanosti ve vyspělých státech západní 

Evropy.38 Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že díky věkovému průměru bude značná část 

tohoto poklesu vstřebána přirozenými odchody a nová uvolněná místa staršími zaměstnanci 

již nebudou obsazována. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5    Vývoj zaměstnanosti v odvětví ČR (v tis.)39 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6    Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti v ČR40 

 

                                                 
37-40 Zemědělství, lesnictví, myslivost a rybolov. Národní vzdělávací fond, o.p.s. [online]. 17.02.2010  
[cit. 2010-03-25]. Dostupný z WWW: <http://www.budoucnostprofesi.cz/cs/vyvoj-v-
odvetvich/zemedelstvi.html>. 
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Graf č. 7    Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti (v %)41 

4.1.4 Politicko-právní faktory 

Politická situace ovlivní firmu CRS Marketing, s.r.o., maximálně jen z toho hlediska, 

jakou výši dotace dostanou zemědělci. Vláda každý rok připravuje rozpočet, podle něhož 

dostanou zemědělci část peněz od státu a další příjmy plynou z Evropské unie z Bruselu. 

Možnými potenciálními faktory, které by měly vliv na další podnikání společnosti, by mohla 

být protikrizová opatření, která jsou nově vládou schválena.  

S ředitelem společnosti jsem rovněž prodiskutovala možný vliv nestabilní politické 

scény na české zemědělství. Různé politické zvraty a nestabilita české vlády nemají 

v konečném důsledku na společnost CRS Marketing, s.r.o., žádný významnější vliv. 

Společnost aspoň zatím žádný přímý vliv nezaznamenala. Mezi právní faktory jsem převážně 

zařadila ty zákony, jimiž se firma CRS Marketing, s.r.o., musí řídit (viz příloha č. 2). 

4.1.5 Shrnutí STEP analýzy 

Pomocí STEP analýzy jsem se snažila vymezit určité faktory, které mohou pozitivně či 

negativně ovlivňovat danou společnost.   

Společenské faktory nemají dle mého názoru významný vliv na prodej zemědělské 

techniky, i když zemědělství do jisté míry ovlivňují, neboť chování lidí, jejich zvyky 

a preference se mění, a tak v současnosti není zemědělská oblast pro obyvatelstvo tak 

perspektivní jako např. průmysl nebo služby.  

                                                 
41 Zemědělství, lesnictví, myslivost a rybolov. Národní vzdělávací fond, o.p.s. [online]. 17.02.2010  
[cit. 2010-03-25]. Dostupný z WWW: <http://www.budoucnostprofesi.cz/cs/vyvoj-v-odvetvich/zemedelstvi-a-
lesnictvi-minulost.html>. 
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Z technologického hlediska má společnost oproti ostatní konkurenci výhodu. Její 

němečtí a rakouští dodavatelé stále inovují, zemědělská technika prochází neustálým vývojem 

a její kvalita a univerzální použití jsou stále na vysoké úrovni.  

Ekonomická hlediska nachází čtyři zásadní faktory. V zemědělství je důležité, kolik se 

urodí, jaký je kurz USD versus EUR, dále zaměstnanost či nezaměstnanost a věková struktura 

pracovníků v tomto oboru. 

Co se týče politicko-právních faktorů, ty nemají na společnost až tak velký vliv. Za 

zmínku stojí jen výše dotací pro zemědělce. 

 

Ze STEP analýzy vyplývá, že tyto ukazatele jsou pro společnost důležité. Firma by se 

měla zajímat o prostředí, v němž se nachází, jaká zde panuje situace. Pro jakýkoliv podnik 

jsou v dnešní době důležité informace. Správné informace ve správný čas jsou neocenitelné. 

Doporučení tedy spočívá v neustálém sledování prostředí a získávání nových informací 

a poznatků, aby byla společnost dostatečně připravena a dokázala v jakoukoli dobu nabídnout 

zákazníkovi takové řešení, které by uspokojilo jeho požadavky.  

4.2 Porterova analýza 

Porterův model pěti konkurenčních sil je jednou z častých metod, která se používá pro 

oborovou analýzu okolí podniku. Je tvořen pěti oblastmi – zákazníky a jejich vyjednávací 

silou, dodavateli a jejich vyjednávací silou, nově vstupujícími firmami, hrozbou substitučních 

výrobků a konkurencí podniků na daném trhu.  

V následujících kapitolách jsou podrobně rozpracovány jednotlivé faktory, které působí 

na konkurenceschopnost firmy CRS Marketing, s.r.o. 

4.2.1 Zákazníci a jejich vyjednávací síla 

Převážnou část zákazníků firmy CRS Marketing, s.r.o., tvoří zemědělské podniky. Jedná 

se o podniky, které patří k největším v České republice. Obhospodařují většinou minimálně 

 3 000 ha zemědělské půdy, největší z nich až 9 000 ha. 

Produkty společnosti lze rozdělit do čtyř hlavních kategorií. Na prvním místě je prodej 

profesionální zemědělské techniky od různých výrobců, neboť z prodeje strojů přichází do 

firmy největší příjem finančních prostředků. Další oblastí je senážní program, do něhož spadá 
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Zemědělská technika
35 %

Servis - cizí
4 %

Ostatní
9 %

Senážní program
52 %

prodej silážních plachet, síťoviny, senážních vaků atd. Do třetí oblasti je zahrnut servis cizích 

strojů, které společnost neprodává. Poslední kategorie je nazvaná „ostatní“ a představuje např. 

poradenskou činnost a pronájmy strojů.  

Přestože je CRS Marketing, s.r.o., malou společností, díky svému dobrému postavení na 

trhu si během své existence získala mnoho zákazníků. V současné době má firma přes 1 56042 

zákazníků. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 8     Procentuální rozdělení zákazníků do jednotlivých oblastí prodeje43 
 

Z tohoto grafu lze vyčíst, že větší polovinu z celkového počtu tvoří zákazníci senážního 

programu. Tomuto procentuálnímu zastoupení však neodpovídá výše příjmů, kterou tato 

skupina do společnosti přináší. Důvodem je zde především cena zboží, jež tato skupina 

zákazníků nakupuje. Jedná se především o silážní plachty, senážní vaky, síťovinu a další 

sortiment senážního programu, který se pohybuje v cenové relaci od 2 000,- Kč do  

18.000,- Kč. Na příjmu společnosti se nejvíce podílejí zákazníci, kteří nakupují zemědělskou 

techniku. Tato skupina zákazníků tvoří 35 procent z celkového počtu. Nejmenší část (4 %) 

tvoří klienti vlastnící cizí stroje, jež nekoupili od společnosti CRS Marketing, s.r.o., avšak 

využívají její servisní činnost. Necelých 10 % pak představují zákazníci, kteří nakupují pouze 

náhradní díly, využívají poradenskou činnost nebo si půjčují zemědělskou techniku.  

                                                 
42 Interní firemní informace 
43 Vlastní zpracování 
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Jak jsem se již zmínila, největší prodej firmy je tvořen zemědělskou technikou, přestože 

z pohledu segmentace zákazníků ji tvoří pouhých 35 procent. Jednotlivé stroje se pohybují 

v cenovém rozmezí od 0,5 mil. Kč do 3 mil. Kč, a tedy mají vliv na budoucí 

konkurenceschopnost firmy. V následujících odstavcích jsou proto více rozebráni zákazníci 

zemědělské techniky. 

Prvním zákazníkem byl podnik Agro Chomutice a.s. s koupí návěsu Annaburger. 

Postupem času začaly o nabízenou technologii jevit zájem i další zemědělské podniky. První 

prodaný návěs se stal pro firmu dobrou reklamou v praxi, a tak si společnost CRS Marketing, 

s.r.o., poměrně rychle získala další zákazníky. V současné době přesáhl počet zákazníků 

s dopravní technikou Annaburger již tři stovky. 

Zákazníky jsou většinou velké podniky profesionálně řízené, které mají větší nároky na 

logistiku, služby, na rychlost servisu apod. Jedná se hlavně o podniky zabývající se 

zemědělskou výrobou, pouze jedno procento tvoří podniky z jiných oborů, např. ze 

stavebnictví. Mezi největší zákazníky patří Agrodružstvo Jevišovice. Dalšími velkými 

odběrateli jsou Agro Měřín, Rostěnice a.s., Zemědělská společnost a.s. Komorno, Agro 

Slatiny a.s., Bonagro Blažovice a.s. a další. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č. 9     Procentuální rozdělení zakoupené zemědělské techniky různých výrobců44  

                                                 
44 Vlastní zpracování 
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Nejvíce zákazníci kupují zemědělskou profi techniku od výrobce Annaburger, jež tvoří 

celých 80 % veškerého prodeje. V současné době má CRS Marketing, s.r.o., 300 zákazníků 

s touto technikou a na českých polích pracuje přes 1 000 strojů. Dále se v menším množství 

prodává dopravní technika Krampe, která je jakýmsi „konkurentem“ Annaburgeru. Tato 

značka má již 75 zákazníků, kteří vlastní celkem 90 strojů tohoto rakouského výrobce. O něco 

méně strojů se prodalo od firmy AG-Bag. Již 66 zákazníků má zakoupený svůj vlastní stroj. 

Také rozmetadla průmyslových hnojiv od společnosti Güstrower si v České republice našla 

své klienty. V současnosti má společnost 32 zákazníků a prodaných 35 strojů této techniky.45 

Z interních informací společnosti jsem zjistila, že nejvíce strojů se prodalo zemědělským 

podnikům do středních Čech. 

Díky lepší situaci v zemědělství v letech 2006 – 2007, kdy podniky prosperovaly 

a získaly více finančních prostředků než v dřívějších dobách, mohly více investovat do 

modernizace a rozšíření svého vozového parku.  

Existují dvě strategie prodeje – prodávat přes cenu nebo prodávat přes produkt a jeho 

kvalitu. Prodávat přes cenu je strategie, kdy je zboží levnější oproti jinému, ale jeho kvalita 

není až tak velká. Druhou strategií je prodávat přes produkt, kdy se jedná především o kvalitu 

daného produktu. Firma CRS Marketing, s.r.o., je zaměřená právě na tuto druhou strategii. 

Prodávají se kvalitní profesionální systémy a technologie, přičemž zákazník ušetří až 47 % 

ceny. Je sice pravda, že zboží je dražší, ale celkově klient ušetří více. Koupí profi techniky má 

menší spotřebu, výkonnější techniku a ušetří tak i pracovní sílu. Jedná se o moderní techniku, 

která je sice dražší, ale zvládne více úkonů, čímž se minimalizuje i čas práce. Například 

u systému Multi Land Plus ovládá celý systém jeden člověk a celkové pořizovací náklady 

jsou u toho systému nejnižší.  

Tlak na cenu je zaznamenáván ze strany každého podnikajícího zemědělce. Důvodem 

jsou převážně jeho odběratelé, kteří chtějí kupovat zemědělské produkty za co nejnižší cenu. 

V současné době, kdy je celý svět zasažen krizí, je tlak na náklady a ceny ještě větší.  

Společnost uplatňuje několik slev pro své zákazníky. Jedna z nich je tzv. marketingová 

sleva, kdy firma dá zákazníkovi slevu z ceny stroje, ale tuto slevu si zákazník nějakým 

způsobem „odpracuje“. Jedná se např. o provedení nějaké předváděcí akce pro firmu  

CRS Marketing, s.r.o., kde zákazník prezentuje zakoupený stroj. 

                                                 
45 Interní informace firmy 
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V dnešní době se dělá 20 – 30 % obchodů se zákazníky, kteří již mají nějakou 

zemědělskou techniku od firmy CRS Marketing, s.r.o., zakoupenou. Tyto podniky nakupují 

většinou přímo u CRS Marketing, s.r.o., a mají vždy lepší vyjednávací pozici než ostatní 

zákazníci. Tito zákazníci získají snadněji větší rabat. Spousta těchto zakázek se řeší přes 

prodejce, který obchod s klientem dojednává. Dá se tedy říci, že velké podniky mají lepší 

vyjednávací pozici než menší nebo noví zákazníci.  

4.2.2 Vyjednávací síla dodavatel ů 

Na tuto část Porterovy analýzy je možno se dívat ze dvou hledisek. Buď na dodavatele, 

kteří dodávají stroje firmě CRS Marketing, s.r.o., a to jsou německé společnosti Annaburger 

Nutzfahrzeug GmbH, AG-Bag, Bomech, Chemo, Güstrower, Krampe, Vakutec a Walton, 

nebo z pohledu zákazníka, kdy sama firma CRS Marketing, s.r.o., vystupuje jako dodavatel. 

Nejdříve se zaměřím na firmy vyrábějící zemědělské stroje jako na dodavatele. 

Společnosti Annaburger a AG-Bag mají vlastní přepravní prostředky a doprava zboží se 

nevyčísluje zvlášť, ale je zakalkulována v ceně. Pro dovoz strojů z ostatních dodavatelských 

firem si CRS Marketing, s.r.o., najímá expediční firmy a dopravu hradí z vlastních zdrojů. 

Cenová politika všech firem se v evropském zemědělství v poslední době změnila. 

Vlivem krize do této oblasti neproudí tolik finanční prostředků jako dříve. Před třemi lety 

Čína nakupovala v Evropě zemědělské suroviny, čímž docházelo k nedostatku těchto surovin 

na trhu. Ceny všech zemědělských produktů šly rázem nahoru a také termíny dodání strojů se 

prodloužily. Náhradní díly se před dvěma lety objednávaly rok dopředu a na nové stroje se 

čekalo také celý rok. Ceny strojů se nesnížily, naopak, stále šly nahoru a v  Německu se cena 

zvýšila o 5 %.  

V dnešní době však situace není úplně optimální, protože ceny mléka oproti roku 2008 

klesly na polovinu a peněz z rostlinné výroby bylo také méně v důsledku slabší úrody. 

Všechny tyto dopady se poté celkově projevily na poklesu příjmů peněz do zemědělství. 

Důsledky zmíněných činností měly vliv i na termíny dodání strojů a náhradních dílů, které se 

vrátily do „původní kolejí“ – na čekací dobu 2 – 3 měsíců. 

Pozice firmy CRS Marketing, s.r.o., je asi taková, že pro dodávající firmy je sice velkým 

odběratelem, ale vzhledem k situaci, která v evropském zemědělství nastala, je přesto 

vyjednávací síla této firmy vůči jejím dodavatelům slabá.  

Z druhého pohledu, kdy CRS Marketing, s.r.o., je dodavatelem, mají zákazníci lepší 

vyjednávací pozici než samotná společnost u svých dodavatelů.  
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4.2.3 Nově vstupující firmy 

Trh se nějakým způsobem rozvíjí. Společnost CRS Marketing, s.r.o., se zabývá 

zemědělskou technikou od roku 1996, kdy začínala s prodejem pěti až šesti strojů za rok. 

V posledních letech firma prodala ročně v průměru přes 80 strojů. Zemědělci měli 

v předešlých dvou letech více finančních prostředků a chtěli modernizovat svou zemědělskou 

techniku, protože jejich strojový park byl zastaralý a stroje dosluhující. Jako na každém 

prosperujícím trhu se v tomto oboru začínají objevovat i další firmy, které vidí velkou 

poptávku, a tedy i příležitost proniknout na tento trh a uspět. Společnost CRS Marketing, 

s.r.o., se snaží zamezit vstupu nových konkurentů na trh zejména svou strategií zaměřenou na 

individuální přístup k zákazníkovi a prodejem profi techniky.  

Od května minulého roku pozastavily zemědělské podniky větší investice a kupují spíše 

levnější polskou techniku, která se na českém trhu objevila v poslední době. Tato technika 

však zdaleka nemůže konkurovat svou kvalitou a jedná se pouze o segment malých strojů. 

Problémem často bývá to, že hodně zákazníků nakupuje impulzivně, bez důkladnějšího 

rozmyšlení, a chce řešit svůj problém velmi rychle. Pokud by si však řádně propočítali tuto 

investici, její kvalitu a návratnost, ve většině případů by si tyto levné stroje nekoupili.  

Na trhu se objevila ještě další firma, která vyrábí několik let vozy pro francouzský trh. 

Její podnikání však bylo od začátku problematické a několikrát již zkrachovala. V současnosti 

na český trh nějaké vozy dodává. Jak jsem již uvedla výše, zákazníci na tuto levnou techniku 

reagují, ale často jsou to ukvapená rozhodnutí a zakoupené stroje většinou nenaplní jejich 

očekávání.  

V zemědělství je přibližně 10 % zákazníků, kteří nemají jasnou představu o tom, co 

přesně potřebují, a zkoušejí tak různé značky, přičemž se řídí především jejich cenou.  

V konečném důsledku nicméně stejně neušetří, neboť levnější technika vydrží tak 2 – 3 roky 

a zákazníci stojí znovu před problémem dalších investic. 

Mezi nově vstupující firmy, které by mohly potenciálně konkurovat společnosti  

CRS Marketing, s.r.o., je nová německá společnost HAWE-Wester, jež vyrábí rozmetadla, 

překládací vozy46 a výměnné systémy. Na našem trhu tuto firmu již přes dva roky zastupuje 

podnik Traktory Morava. Druhým možným konkurentem je společnost Kotte-

Landmaschinen, která vyrábí plechové cisterny47 a v České republice ji zastupuje firma 

Pekass a BV Technik Polanka. 

                                                 
46 Příloha č. 3 – obrázek č. 1 
47 Příloha č. 3 – obrázek č. 2 
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4.2.4 Hrozba substitu čních výrobk ů 

Firma CRS Marketing, s.r.o., nemá ve své oblasti podnikání problémy se substituty, 

protože zákazníkovi nabízí široký sortiment strojů. Díky některým svým produktům, jako je 

například výměnný systém Multi Land Plus od firmy Annaburger, jenž má sedm výměnných 

nástaveb, nabízí zákazníkovi možnost mít pouze jediný stroj místo dalších sedmi. Toto řešení 

je pro zákazníka velmi výhodné a konkurence většinou takovéto řešení nemůže nabídnout. 

Dále to pak může být jednoúčelový stroj od firmy Krampe, který lze využít ve stavebnictví. 

Společnost CRS Marketing, s.r.o., tedy prodává „stroj šitý na míru“. 

Možným substitutem pro firmu by mohl být jednoúčelový vůz s výtlačným čelem od 

německé společnosti Fliegl48, který nahrazuje výměnný systém od Annaburgeru. Tato firma 

má však problém s kvalitou. Zákazník si tento stroj zakoupí jednou, ale víckrát většinou ne. 

4.2.5 Konkurence podnik ů na daném trhu 

Rivalita podniků na trhu se vyskytuje všude, a tedy ani na trhu se zemědělskou 

technikou tomu není jinak. Problém tkví v tom, že v zemědělství není tolik peněz jako 

v jiných odvětvích a zemědělské podniky tolik neinvestují. To vede k většímu konkurenčnímu 

boji mezi společnostmi, které prodávají zemědělskou techniku na českém trhu. 

Společnost CRS Marketing, s.r.o., si drží již několik let dobré postavení na trhu, ale aby 

obstála i v současné době, musí být „o krok napřed“ před konkurencí. Proto je pro firmu 

důležité hledat zákazníky v nových oblastech.  

Zemědělské podniky investují velmi omezeně a čekají, jak se bude vyvíjet cena mléka. 

Potenciální ztrátu těchto zákazníků, představovanou mléčnými farmami, se společnost snaží 

eliminovat tím, že svou působnost rozšiřuje především na bioplynové stanice a v malé míře do 

stavebnictví. V současnosti vzniká hodně nových bioplynových stanic, jež jsou potenciálními 

zákazníky společnosti CRS Marketing, s.r.o. V roce 2010 bude tedy na prvním místě 

zaměření na tyto nové klienty. 

Co se týče stávajících konkurenčních firem na daném trhu zemědělské techniky, situace 

je téměř stejná jako před třemi lety. Již sedm let dováží firma Dagros s.r.o. výrobky 

Mengele.49 Jedná se hlavně o menší techniku, kde se většina zákazníků zajímá především 

o cenu.  

                                                 
48 Příloha č. 4 – obrázek č. 1 
49 Příloha č. 5 – obrázek č. 1 
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Někteří výrobci se snaží vyrábět své vozy tak, aby byly co nejlevnější. Většinou však je 

to na úkor kvality, vyrábí se z levných nekvalitních surovin. Jsou to stroje s minimální 

výbavou, které se dají využít pouze pro lehčí náklady. Pokud se jedná o profi a velké levnější 

vozy, ty pak mají většinou stejnou porovnatelnou techniku. Rozdíl však bývá v ceně a jedná 

se přibližně o 1 000 až 2 000 EUR. Čím větší a kvalitnější vůz, tím je samozřejmě dražší.  

Mezi stávající konkurenty na trhu se zemědělskou technikou patří společnost Agrifair se 

stroji Fliegl.50 Stroj s výtlačným čelem a adaptér na rozmetání hnoje konkuruje výměnnému 

systému Multi Land Plus od společnosti Annaburger. Konkurenční výhodou tohoto stroje je 

především nižší cena a rychlejší dodávka. Díly, z nichž se montují stroje Fliegl, se vyrábějí 

sériovou výrobou, naopak stroje Annaburger se vyrábějí přímo na zakázku, a proto je jejich 

cena vyšší a dodací lhůty delší. Avšak kvalita strojů Annaburger je lepší než u všech ostatních 

konkurenčních strojů. Dá se říci, že Annaburger je „Mercedes“ mezi ostatními. 

Další firma konkurující společnosti CRS Marketing, s.r.o., je P&L spol. s.r.o. se stroji 

Bergmann,51 které konkurují především výměnnému systému Multi Land Plus od 

Annaburgeru.  

StromExport s.r.o. je se svými stroji dalším konkurentem výměnnému systému Multi 

Land Plus. Opět je zde výhoda v nižší ceně než u CRS Marketing, s.r.o. Tato firma však 

oproti společnosti CRS Marketing, s.r.o., produkuje pouze jeden typ výměnného systému.52 

ZDT – Zemědělská a dopravní technika spol. s.r.o.53 je tradičním domácím výrobcem 

zemědělské techniky u nás. Tato konkurence může v určitém segmentu firmě CRS Marketing, 

s.r.o., přebrat zákazníky. Mohlo by se jednat o průměrné farmáře, kteří se dívají hlavně na 

cenu strojů.  

Novou konkurenční firmou se stala společnost Moreau Agri, spol. s r.o., se sídlem 

v Uherském Hradišti. Společnost nabízí belgickou zemědělskou techniku. Konkurují převážně 

cisternami a návěsy Joskin a rozmetadly Sulky.  

4.2.6 Shrnutí Porterovy analýzy 

Analýza se skládá z pěti faktorů ovlivňujících budoucí prosperitu firmy. Jedním 

z faktorů jsou zákazníci a jejich vyjednávací síla. Produkty firmy lze rozčlenit do čtyř 

hlavních skupin, z nichž nejvýraznější je pravděpodobně zemědělská technika. Jejími 

                                                 
50 Příloha č. 5 – obrázek č. 2 
51 Příloha č. 5 – obrázky č. 3 a 4 
52 Příloha č. 5 – obrázky č. 5 a 6 
53 Příloha č. 5 – obrázky č. 7 a 8 
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hlavními odběrateli jsou většinou velké, profesionálně řízené podniky. Prodávají se kvalitní 

profesionální systémy a technologie, přičemž zákazník v celku ušetří až 47 % ceny. 

Na vyjednávací sílu dodavatele se lze dívat ze dvou hledisek – na dodavatele jako 

výrobce zemědělské techniky a na dodavatele z pohledu firmy, kdy ona sama je 

dodavatelem/prodejcem produktů. V dnešní době však situace dodavatelů není úplně 

optimální, a tak mají zákazníci společnosti lepší vyjednávací pozici než samotná společnost  

u svých dodavatelů.  

Nově vstupující firmy na trh jsou vždy určitou hrozbou, především mají-li nižší ceny 

než ostatní. Na to však reaguje okolo 10´procent lidí, kteří bez hlubšího prozkoumání koupí to 

levnější. V současné době má firma potencionální konkurenty zemědělské techniky pod 

značnou HAWE-Wester a Kotte-Landmaschinen. 

Substituční výrobky v podobě různých náhražek, kopií či padělků najdeme v každém 

tržním segmentu, tedy i na trhu se zemědělskými technologiemi. Možným substitutem pro 

danou firmu by mohl být jednoúčelový vůz s výtlačným čelem od německé společnosti Fliegl, 

který nahrazuje výměnný systém od Annaburgeru.  

Rivalita podniků na trhu se vyskytuje všude, a tedy ani na trhu se zemědělskou 

technikou tomu není jinak. Mezi stávající konkurenty na trhu se zemědělskou technikou patří 

společnost Agrifair se stroji Fliegl. Další firma konkurující společnosti CRS Marketing, s.r.o., 

je P&L spol. s.r.o. se stroji Bergmann, které konkurují především výměnnému systému Multi 

Land Plus od Annaburgeru. StromExport s.r.o. je se svými stroji dalším konkurentem 

výměnnému systému Multi Land Plus. ZDT – Zemědělská a dopravní technika spol. s.r.o. je 

tradičním domácím výrobcem zemědělské techniky u nás. Novou konkurenční firmou se stala 

společnost Moreau Agri, spol. s r.o., se sídlem v Uherském Hradišti. Společnost nabízí 

belgickou zemědělskou techniku. Konkurují převážně cisternami a návěsy Joskin 

a rozmetadly Sulky.  

4.3 Současné podnikatelské potenciály firmy 

V první části provedu pyramidální dekompozici funkcí, což znamená, že si v dané 

společnosti určím jednotlivé funkce. Rozkladem společnosti na jednotlivé funkce vznikne 

pyramida funkcí, kde budou tyto funkce rozděleny na hlavní, dílčí a základní. Po rozdělení na 

jednotlivé funkce z nich vytvořím schéma, které jasně ukáže dané funkce. Dalším krokem 

bude určení podnikatelského potenciálu společnosti CRS Marketing, s.r.o. Při určování se 
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zaměřím na orientaci sil vektorového pole, což je suma všech bodů jednotlivých funkcí, a na 

globální váhu silového pole GVSP – celkový potenciál firmy. Poté zhodnotím potenciál 

společnosti, kde budu zjišťovat, zda se jedná o silnou či slabou stránku, příležitost nebo 

ohrožení. 

Následující částí bude syntéza a vytvoření incidenční matice. Provedu výběr 3 zásadních 

funkcí, které jsou pro firmu nejdůležitější, a to z každé oblasti silných a slabých stránek, 

příležitosti a ohrožení. Vytvořím tak tabulku o 12 funkcích a jejich bodovém ohodnocení. 

Poté přistoupím k další části, což bude syntéza. Zde budu vycházet z výše vytvořených tří 

tabulek, protože bude nutné je vytvořit pro každý rok, tj. 2008, 2009 a 2010. Vytvořím opět tři 

matice o 12 sloupcích a řádcích, kde jak ve sloupcích, tak v řádcích budou stejné funkce. 

Mezi těmito funkcemi budu hledat jednotlivé závislosti, z nichž posléze vytvořím síťové 

grafy. V závěru této kapitoly zhodnotím výsledky, najdu potenciál společnosti a navrhnu 

případná řešení tak, aby došlo k růstu jejího potenciálu a synergie. 

4.3.1 Diagnóza potenciál ů firmy 

Prvním krokem k diagnostice potenciálů firmy CRS Marketing, s.r.o., byla 

charakteristika hlavních, základních a dílčích funkcí společnosti pro roky 2008, 2009 a 2010.  

Podle hodnotového řetězce užitečnosti jsem rozdělila jednotlivé činnosti firmy do čtyř 

hlavních funkcí, které firma provozuje. Některé funkce jsou hlavními pilíři vybrané 

společnosti, na nichž firma staví svou činnost. Prodej zemědělské techniky a poradenství jsou 

nezbytně nutné k podnikání a jsou považovány za klíčové faktory – „gro“ firmy. Jsou to 

podstatné činnosti a nedají se nahradit dodavatelským způsobem. Jiné aktivity společnosti lze 

považovat za podpůrné, protože se dají outsourcovat nebo se mohou zapojit do síťového 

podnikání. Ve schématu Pyramidální dekompozice firmy pro roky 2008, 2009 a 2010 jsem 

označila funkce, které jsou produktivní a které jsou neproduktivní. Toto řešení jsem provedla 

v příloze č. 6 – Pyramidální dekompozice funkcí firmy, která je tvořena jednotlivými 

zkoumanými roky. 

 

V další části jsem se zabývala přiřazením potenciálů firmy k jednotlivým funkcím 

a jejich rozčleněním na vnitřní a vnější. Poté jsem bodově ocenila všechny potenciály, kdy 

jsem každému potenciálu přiřadila určitý počet bodů podle následující stupnice:  

4 – velmi silný jev, 



51 
 

3 – silný jev,  

2 – slabý jev,  

1 – velmi slabý jev,  

0 – neutrální jev.  

Pro silné stránky a příležitosti nabývaly hodnoty kladných hodnot, v případě slabých 

stránek a hrozeb to byly hodnoty záporné. Po ocenění jsem provedla výpočet absolutních 

(součet absolutních hodnot) a relativních hodnot (prostý součet kladných a záporných hodnot) 

potenciálů firmy pro roky 2008, 2009 a 2010, což lze vidět v příloze č. 7 – Dekompozice 

funkcí a potenciálů společnosti, která v sobě obsahuje jak dekompozici funkcí pro jednotlivé 

roky, tak bodové ohodnocení potenciálu pro každý rok; poslední část přílohy tvoří propočet 

potenciálů. K této problematice jsem ještě vytvořila přehled funkcí spolu s bodovým 

ohodnocením a potenciály – viz příloha č. 8. 

 

Po těchto předešlých krocích následovala analytická část, kde jsem ze získaných údajů 

firmy CRS Marketing, s.r.o., provedla propočet potenciálů. Tyto výpočty mi posloužily při 

dalším stanovení podmínky a dynamiky celkového potenciálu pro roky 2008, 2009 a 2010. 

Viz příloha č. 10 – Propočet podmínky dynamiky celkového potenciálu.  

Po provedené analýze jsem zjistila, že pro rok 2008 je celková hodnota potenciálu 

(GVSP) rovna hodnotě 390 a výsledkem orientace sil vektorového pole (VSP) byla hodnota 

86. Pro tento rok převládá tedy kladný potenciál, který tvoří 22,05 % (ROSP) z celkového 

potenciálu. Je to poměr relativních potenciálů k celkovému absolutnímu potenciálu. Pro rok 

2009 převládají také kladné potenciály, které tvoří 23,32 % (ROSP) z celkového potenciálu. 

Celková hodnota potenciálu je 386 a orientace sil vektorového pole vyšla 90.  Poté následoval 

výpočet dynamiky potenciálu firmy, prověřené podle vzorce KPC1 > [2 - (SP0 : PC0)]. 

Dospěla jsem k závěru, že podmínka dynamiky nebyla splněna, neboť KPC1 není větší než  

[2 - (SP0 : PC0)] ⇒ 0,99 není větší než 1,99. Firma CRS Marketing, s.r.o., nedokázala během 

roku vylepšit všechny negativní ukazatele předchozího roku 2008 a nezajistila požadovanou 

dynamiku transformace svých potenciálů. Pro rok 2010 rovněž převládají kladné potenciály, 

které tvoří 24,77 % (ROSP) z celkového potenciálu. Celková hodnota potenciálu poklesla na 

323 a VSP se snížila na hodnotu 80. Potom jsem jako v předešlém případě provedla výpočet 

dynamiky potenciálu firmy a dospěla jsem k závěru, že ani v tomto roce nebyla podmínka 

dynamiky splněna. KPC1 byl opět menší než [2 - (SP0 : PC0)] ⇒ 0,837 je menší než 1,805. 

Firma ani v dalším roce 2009 nedokázala během celého roku vylepšit všechny negativní 
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ukazatele předchozích let a nezajistila požadovanou dynamiku transformace svých potenciálů. 

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že celkový potenciál klesá, ale ROSP se postupem let 

zvyšuje. 

4.3.2 Syntetická a synkretická analýza 

Díky pyramidální dekompozici vzniklo mnoho potenciálů, a tak jsem ze všech možných 

vybrala dvanáct stěžejních potenciálů (3 silné stránky, 3 slabé stránky, 3 příležitosti 

a 3 hrozby), s nimiž jsem dále pracovala.  

V syntetické a synkretické fázi jsem následně potenciály rozčlenila na základě třídicího 

hlediska na účelné (U), vynaložené (VP) a stabilizované (SP), což je přehledně uspořádané 

v příloze č. 9 – Rozdělení potenciálu dle U, VP a SP.  

Další krok spočíval ve výpočtu zjištěných vah a funkcí a výsledné hodnoty mi přinesly 

celkové ocenění, které je v příloze č. 11 – Váhy funkcí a bodové ocenění potenciálů. 

Z těchto potenciálů společnosti CRS Marketing, s.r.o., jsem pro každý rok vytvořila 

incidenční matice. Každá je seřazena od největší po nejmenší potenciál pro každý segment 

potenciálů samostatně. Názorně je to vidět v příloze č. 12 – Incidenční matice a v příloze č. 13 

– Incidenční tabulka. 

Na základě údajů z incidenčních tabulek jsem pro jednotlivé roky zvlášť sestrojila 

síťové diagramy potenciálů a určila jsem kritické rozvojové a obranné linie potenciálů. Poté 

jsem ve schématu barevně vyznačila počáteční, koncové a uzlové potenciály (viz příloha č. 14 

– Síťové diagramy – výpočet a příloha č. 15 – Síťové diagramy – schéma).  

 

Po syntetické a synkretické fázi (využitím váhy funkcí a bodového potenciálu, 

incidenčních matic, síťových diagramů a určení kritických rozvojových a obranných liniích 

potenciálů za roky 2008 – 2010) jsem dospěla ke zjištění, že kritická rozvojová linie firmy 

CRS Marketing, s.r.o., má stoupající tendenci, směřující k rozvoji a rozmachu firmy. Kritická 

obranná linie potenciálů v posledním roce průzkumu podle provedené analýzy ohrožuje 

prodejní činnost, která je pro firmu klíčová. 

 V roce 2010 tvoří kritickou obrannou linii potenciál ů změna zákonů ⇒⇒⇒⇒ vliv krize 

⇒⇒⇒⇒ konkurence ⇒⇒⇒⇒ špatná situace v zemědělství.  

Tyto vlivy mohou pro firmu znamenat snížení prodeje zemědělské techniky, čímž by 

mohla firma přijít o značné zisky. Změna zákonů, vliv současné finanční krize a špatná 
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situace v zemědělství by mohla znamenat pro zemědělce snížení finančních prostředků, což 

by se mohlo odrazit v prodeji strojů u firmy CRS Marketing, s.r.o. Protože tyto stroje jsou 

kvalitní a profesionální, je i jejich cena vyšší než u jiných konkurenčních produktů. Je tedy 

možné, že v roce 2010 klesne prodej těchto strojů a firma nebude dosahovat takových zisků 

jako v předešlých letech. Proto jsem se rozhodla posílit tuto oblast a outsourcovat činnosti, 

které jsou pro mou firmu sice nezbytné, ale dají se kvalitně zajistit jinými firmami.  

Jde především o to, aby se firma CRS Marketing, s.r.o., plně zaměřila na prodej 

zemědělské techniky, která je pro firmu nejdůležitější a přináší jí zisky. Proto jsem pro firmu 

navrhla, aby více spolupracovala s externími prodejci, vytvořila síť s několika dalšími 

firmami a dosáhla kladného synergického efektu.  

Dále jsem doporučila, aby společnost rozšířila a prohloubila své dosavadní vztahy se 

svým daňovým poradcem. Jednalo by se o částečné outsourcování účetnictví. Ve firmě by 

zůstala personální agenda, objednávky a fakturace a firemní bankovnictví, ale ostatní účetní 

operace a výkazy by byly zajišťovány současným daňovým poradcem, který by také ještě 

zabezpečoval vytváření smluv. 

4.3.3 Projek ční fáze 

Po syntetické a synkretické fázi jsem přikročila k projekční fázi. Na základě vazeb 

z předchozích etap jsem v této části vytvořila predikci organizační struktury firmy pro rok 

2010 a vyčlenila jsem činnosti, které budou zajišťovány externě. Dále jsem dospěla ke 

specifikaci dodavatelsko-odběratelských vztahů (viz příloha č. 16 – Predikce organizační 

struktury firmy CRS Marketing, s.r.o.).  

 
Externími subjekty, s nimiž firma CRS Marketing, s.r.o., spolupracuje, jsou společnosti 

poskytující služby a prodávají zboží od CRS Marketing, s.r.o. Pravidla spolupráce u externích 

spolupracovníků a firem jsou vymezeny obchodním zákoníkem, občanským zákoníkem 

a zákoníkem práce: 

- Smlouva o zprostředkování 

- Smlouva o dílo 

- Dohoda o provedení práce 

Viz příloha č. 16 – Predikce organizační struktura firmy CRS Marketing, s.r.o. 

 



54 
 

Činnosti odběratelsko-dodavatelské, které budou externě zajišťovány, se aplikují 

standardně podle právních norem. Cílem podnikatelské sítě je vytvoření kladného 

synergického efektu. Po vyhodnocení získaných dat z předcházejících analýz jsem dospěla 

k závěru, že společnost CRS Marketing, s.r.o., by měla vytvořit síť s několika dalšími firmami 

a některé své činnosti by měla outsourcovat. 

Z výsledků analýz navrhuji pro firmu CRS Marketing, s.r.o., outsourcovat některé její 

funkce. Jedná se především o funkce spojené s organizováním a pořádáním seminářů 

a školení, protože tato činnost je pro firmu časově náročná. Tuto činnost bude zabezpečovat 

nějaká agentura, která s ní má více zkušeností a její služby budou na profesionální úrovni. Pro 

společnost to bude efektivní, neboť činnosti související s organizováním a plánováním 

seminářů a školení jsou pro ni časově náročné. Firma má dobré finanční prostředky, a proto si 

myslím, že i když to společnost bude stát více finančních prostředků, bude to i přesto 

efektivnější, neboť tak získá profesionální výsledek. 

Další činnost, kterou bych navrhla jako outsourcing, je úklid. Uklízení je pro firmu 

neproduktivní a také časově náročné. Doporučuji, aby byl úklid zajišťován externě. Spíše než 

navázat spolupráci s firmou nebo agenturou zajišťující úklidové služby volím alternativu 

brigády, kdy si studenti nebo lidé v důchodu či na podpoře mohou vydělat menší finanční 

prostředky. Je to pro firmu méně finančně náročně, než kdyby zvolila úklidovou agenturu. 

Účetnictví je nedílnou součástí provozu firmy, avšak není potřebné ho zajišťovat přímo 

ve firmě. U CRS Marketing, s.r.o., zabezpečuje účetnictví ekonomicko-technický pracovník, 

který má ucelený přehled o dění ve firmě. Náplní práce toho člověka není jen vedení 

účetnictví, styk s bankami a jinými institucemi, ale i zajišťování technických dokumentací 

k pořizovaným strojům, objednávání náhradních dílů atd. Proto si myslím, že by část 

účetnictví mohla být zajišťována externě. Společnost spolupracuje již několik let s daňovým 

poradcem, a proto bych byla pro řešení, aby část účetnictví, jako jsou daňová přiznání, výkazy 

a ostatní činnosti, zabezpečoval právě tento daňový poradce a jeho firma. Zbylou část, 

zahrnující personální agendu, fakturaci a objednávky, firemní bankovnictví, by nadále 

provozoval firemní zaměstnanec. Tak by se zajistila efektivnější práce ekonomicko-

technického pracovníka a zároveň by bylo zajištěno vedení účetnictví. 

Hlavním pilířem firmy CRS Marketing, s.r.o., je prodejní činnost, poradenství a služby 

(především servis). Prodejní činnost zabezpečuje interní prodejce firmy a ředitel firmy, který 

má největší podíl na celkovém prodeji. Kromě toho tuto činnost zajišťují externě 

spolupracující podniky (jak PO, tak FO). V případě poradenství tuto činnost zabezpečuje sám 

ředitel – majitel firmy, neboť zná nejlépe svou firmu, a tedy i produkty a problematiku, takže 
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může klientům nejlépe poradit. Servis je zajištěn jako u předešlých činností z vlastních zdrojů. 

Dva interní servisní technici zabezpečují servis po celé České republice. Jak bylo možné vidět 

v syntetické a synkretické části, servisní tým je malý a představuje slabou stránku firmy. 

Proto navrhuji jako řešení rozšířit spolupráci s externími firmami, které prodávají 

zemědělskou techniku, o spolupráci i v oblasti servisu, kdy by byli zaškoleni jejich servisní 

technici a dělali by tak servis pro firmu CRS Marketing, s.r.o. 

Jako potenciální firmy na vytvoření sítě navrhuji společnost RomiLL, která není přímo 

konkurenční firmou, ale pro CRS Marketing, s.r.o., je spolupráce s ní kladným potenciálem. 

Dále jsou možné i eventuální kooperace s firmami Agrotrans Otice a Ing. Jiřím Denemarkem, 

což jsou jedni z nejvíce spolupracujících externích prodejců. Domníváme se, že spojení těchto 

čtyř firem v jednu síť může přinést kladný synergický efekt pro všechny zúčastněné.  

CRS Marketing, s.r.o., si je plně vědoma malého skladovacího prostoru, a proto se 

rozhodla pro výstavbu nového sídla. V předešlých letech vykazovala společnost poměrně 

dobré zisky a rozhodla se část z nich investovat do svých slabých stránek. V budoucnu bude 

staré sídlo společnosti pronajímat firmě, s níž naváže další spolupráci v oblasti bioplynových 

stanic. V projekční fázi jsem do schématu ještě zařadila externí firmu, která bude stavět novou 

budovu se skladovacími prostorami a novými kancelářemi.  

4.3.4 Shrnutí potenciál ů a doporu čení pro firmu 

V této kapitole jsem se zabývala zjištěním, definováním a hodnocením potenciálů firmy 

pro roky 2008, 2009 a 2010, abych poté mohla navrhnout firmě CRS Marketing, s.r.o., možná 

řešení, jak si udržet postavení na trhu a posílit tak svou konkurenční výhodu. 

V první části jsem rozvrhla jednotlivé činnosti dané firmy na hlavní, základní a dílčí 

funkce podle činnosti a charakteristik jednotlivých funkcí. Vytvořila jsem organizační 

schémata pro roky 2008, 2009 a 2010 a rozdělila činnosti na produktivní a neproduktivní, 

které jsem se snažila následně outsourcovat externími firmami.  

V další části jsem k jednotlivým funkcím přiřadila potenciály, jež jsem rozčlenila na 

vnitřní a vnější. K tomuto rozdělení jsem použila SWOT analýzu, která mi rozdělila všechny 

potenciály na silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení.  

Po zjištění všech potenciálů jsem vypočítala celkové bodové ohodnocení potenciálů, 

z něhož jsem vycházela při výpočtu absolutních a relativních hodnot. Tímto propočtem jsem 

došla k závěru, že silné stránky ve vybrané firmě převažují nad slabými stránkami. Potenciály 
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v příležitostech mi daly šanci na zkvalitnění služeb a možnosti vzniku kladného synergického 

efektu. 

Po výše zmíněných krocích jsem propočítala podmínku a dynamiku celkového 

potenciálu pro roky 2008, 2009 a 2010 a následně jsem zjistila, zda je splněna daná 

podmínka. Dospěla jsem k závěru, že podmínky nebyly splněny v žádném roce. Společnost 

CRS Marketing, s.r.o., nedokázala během těchto roků vylepšit všechny negativní ukazatele 

předchozích let a nezajistila požadovanou dynamiku transformace svých potenciálů. Ze 

zjištěných výsledků vyplývá, že celkový potenciál klesá, avšak ROSP se postupem let 

zvyšuje. 

Protože organizační struktura je hodně rozčleněna a má mnoho funkcí, vzniklo mi 

pomocí SWOT analýzy velké množství silných a slabých stran, příležitostí a hrozeb, a tak 

jsem ze všech výsledků vybrala 12 nejdůležitějších potenciálů (z každé oblasti 3), s nimiž 

jsem dále pracovala. Setřídila jsem vybrané potenciály a následně je rozdělila na účelové, 

stabilizované a vynaložené. Poté jsem také potenciály ohodnotila a určila jejich váhy. 

Pomocí vybraných dvanácti nejdůležitějších potenciálů jsem sestavila pro každý rok 

incidenční matici a pak i incidenční tabulky, kde jsem vytvořila návaznosti jednotlivých 

potenciálů navzájem a převedla posléze tyto tabulky do grafické podoby pomocí metody 

síťového diagramu potenciálů. V síťových diagramech pro každý rok jsem vyznačila 

počáteční, koncové a uzlové potenciály a naznačila jejich kritickou rozvojovou a obranou linii 

potenciálu.  

V projekční fázi jsem navrhla možná řešení, jak by firma mohla posílit své slabé 

stránky, jak by se daly outsourcovat některé činnosti podniku a zaměřila jsem se rovněž na 

zvýšení potenciálu. Navrhla jsem outsourcovat činnosti, které jsou sice nezbytné pro provoz 

firmy, avšak dají se zajistit na profesionální úrovni externě, jako je např. úklid. Druhou 

činností by byla část účetnictví, již by zajišťoval stávající daňový poradce. Díky tomuto 

zásahu by firma mohla dosáhnout kladného synergického efektu, protože by byla posílena 

oblast kritické obranné linie potenciálů, která ve všech letech měla hlavního nositele, jímž 

byla konkurence, špatné ošetření smluv a vliv krize. Zavedením těchto opatření by měl 

ekonomicko-technický pracovník více času na promyšlení cenových strategií i důkladné 

ošetření kupních (prodejních) smluv a obchodních podmínek.  

Firma dosahovala v předchozích letech poměrně vysokých zisků, a tak se rozhodla pro 

vybudování nového skladového prostoru spolu s novými kancelářemi. Realizaci tohoto cíle 

zahájila v roce 2008. Podala žádost o pozemky v průmyslové zóně a v roce 2009 začala 
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s plánováním projektu pro výstavbu nového areálu. Tímto rozhodnutím se společnost snaží 

odstranit svou slabou stránku, jíž je malý skladovací prostor, a chtěla by tím uskutečnit své 

příležitosti v podobě možného budoucího pronájmu stávající budovy firmy. 

Abych dosáhla kladného synergického efektu, rozhodla jsem se pro spojení s dalšími 

firmami. Jedná se o firmu RomiLL a dva největší externí prodejce Agrotrans Otice  

a Ing. Jiřího Denemarka. Tímto spojením by poté mohla vzniknout síť s kladným 

synergickým efektem. 

4.4 SWOT analýza 

Při sestavování SWOT analýzy jsem vycházela z dekompozice podnikových činností, 

která je popsána v předešlé kapitole. Tato kapitola v sobě zahrnuje SWOT analýzy pro roky 

2008, 2009 a 2010. 

4.4.1 SWOT analýza pro rok 2008 

SWOT analýza pro tento rok je vypracována hlouběji, protože rok 2008 byl výjimečný 

a považuji ho za výchozí. V tomto roce dosáhla společnost největšího zisku ve své existenci 

a současně se ke konci roku začalo hovořit o světové krizi. Na tomto období se také projevil 

rok 2007, který zanechal v následujícím roce své stopy. Proto tato kapitola podrobněji 

zkoumá jednotlivé silné a slabé stránky, příležitostí a hrozby.  

Při popisu SWOT analýzy vycházím z dekompozice podnikových činností, kde jsem pro 

každou činnost vytvořila SWOT analýzu.54 Protože je však tato analýza velmi rozsáhlá, 

vybrala jsem pro užší zkoumání nejdůležitější silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení, 

s nimiž dále pracuji v této kapitole.    

4.4.1.1 Silné a slabé stránky 

Silné stránky tvoří interní faktory společnosti, na základě kterých si firma 

CRS Marketing, s.r.o., drží neustále silnou pozici na trhu. Tyto faktory představují tu oblast, 

v níž je společnost úspěšná a které rozumí. Ve SWOT analýze a obzvlášť v jejích silných 

stránkách se hodnotí firemní schopnosti, zdroje možností, potenciálu a její dovednosti.  

Silné stránky společnosti CRS Marketing, s.r.o.:  

                                                 
54 Příloha č. 7 Dekompozice funkcí a potenciálů firmy – Bodové ohodnocení  
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� Individuální přístup k zákazníkovi. Výhodou společnosti je, že přistupuje ke každému 

zákazníkovi individuálně. Zajímá se o jeho současnou situaci i potřeby a snaží se 

společně se zákazníkem najít to nejlepší a nejvýhodnější řešení.  

� Poradenství. Poradenství je jednou ze silných stránek této společnosti. Jak jsem již 

uvedla v předešlém odstavci, poradenství je součástí individuálního přístupu 

k zákazníkovi při výběru a prodeji strojů. Je však také nedílnou součástí dalšího 

kontaktu se zákazníkem při praktickém provozování zemědělské techniky.  

� Postavení na trhu. Společnost úspěšně odolává konkurenci již přes 10 let a její podíl na 

trhu se neustále mírně zvětšuje.  

� Zastoupení pro český trh. Firma má výhradní zastoupení již zmíněných zahraničních 

firem na celém území České republiky. Na slovenském trhu zastupuje CRS Marketing, 

s.r.o., pouze některé firmy, protože některé zahraniční společnosti zde mají svá 

zastoupení nebo prodávají přímo. 

� Webové stránky. Společnost se také prezentuje na svých webových stránkách na 

adrese www.crs-marketing.cz. Tyto stránky mají nejrychlejším způsobem prezentovat 

firmu přímo zákazníkovi. Nabízejí reference o firmě, podrobné informace 

o produktech, bazar, novinky, aktuální informace o konaných akcích, seminářích apod. 

či diskusní fórum. Webové stránky jsou díky redakčnímu systému stále aktuální, 

neboť tento systém umožňuje řediteli podle potřeby kdykoliv stránky aktualizovat.  

� Malý počet zaměstnanců – univerzálnost a vysoká efektivita práce. Organizace je sice 

malá, ale postupem času se pomalinku rozrostla. Dříve měla firma jen dva až tři 

zaměstnance, v dnešní době se však počet lidí zvýšil na osm. I když se jedná o malý 

počet pracovníků a někteří se domnívají, že takováto malá společnost nemůže 

konkurovat velkým podnikům, opak je pravdou. Každý zaměstnanec musí zvládat více 

činností, a tak svou univerzálností a vysokým pracovním nasazením vytváří vysokou 

efektivitu práce. Díky svým schopnostem a zkušenostem vykonávají svou práci 

kvalitně a rychle, což se projevuje v chodu celé firmy. 

� Servis. Techničtí pracovníci provádějí servis všech prodávaných strojů. Znají je dobře 

jak po teoretické, tak i po praktické stránce, mají značné zkušenosti a jsou schopni 

rychle reagovat na potřeby zákazníka. Díky tomu se servis může zařadit mezi silné 

stránky firmy.  

� Školení a semináře pro zákazníky. Společnost pořádá každý rok několik seminářů 

a školení pro své klienty, prodejce a pro obsluhu strojů. Jedná se o menší i větší 

školení přímo ve firmě nebo na různých místech v republice.  
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Slabé stránky jsou přesným opakem silných stránek. Představují ty faktory, v nichž je 

společnost CRS Marketing, s.r.o., slabá. Tuto oblast by se společnost měla snažit redukovat. 

Slabé stránky firmy: 

� Dodací lhůta nových strojů je jednou ze slabých stránek. Není to záležitost pouze této 

společnosti, tento problém je na celosvětové úrovni. Dodací lhůty se díky situaci 

v zemědělství prodloužily o sto procent téměř u všech dodavatelů zemědělských 

strojů. Výrazně se zvýšila poptávka po evropských zemědělských produktech 

především v Číně a v Indii, dále byla velká neúroda v Austrálii a díky všem těmto 

faktorům vydělali naši zemědělci mnohem více než v předešlých letech. Tato situace 

přinesla zemědělským podnikům finanční prostředky, které teď mohou investovat 

do modernizace a rozšíření své techniky. Zemědělské stroje se vyrábějí na zakázku 

s konkrétní výbavou dle přání zákazníka, a tak se v současnosti čekací doba na nový 

stroj zvýšila ze tří až čtyř měsíců na deset i více měsíců. 

� Vyšší cena strojů je opodstatněná, protože je do ceny promítnuta jak vyšší kvalita 

materiálů, z nichž se stroje vyrábějí, tak také individuální zakázková výroba, která je 

dražší než výroba sériová. Individuální výroba a kvalitní materiál patří k silným 

stránkám, proto by se z tohoto faktoru mohla stát příležitost. 

� Malý prodejní tým je další slabou stránkou firmy. Aby se firma prosadila na trhu, je 

zapotřebí mít dobře propracovanou prodejní politiku. Prodejní politiku má firma 

celkem dobře propracovanou, avšak problém spočívá v malém prodejním týmu. 

V současné době je prodejní tým malý a o prodej se stará především ředitel firmy 

a jeden prodejce, který je zaměstnancem. Prodej zajišťují též další externí prodejci, 

kteří prodávají jinou zemědělskou techniku, ale mají do svého sortimentu zařazenu 

i tuto techniku. V této prodejní síti jsou jak prodejci velké zemědělské techniky, tak 

malí prodejci, kteří se specializují jen na úzký sortiment prodeje. 

� Demografická poloha může být rovněž slabou stránkou společnosti. Firma je 

zaměřená především na větší zemědělské podniky, které se zabývají výrobou mléka, 

a potřebují tedy vyrábět kvalitní krmivo pro skot. Převážná část těchto podniků je 

soustředěna ve středních Čechách, Vysočině, na Moravě a ve Slezsku. Sídlo firmy se 

tedy nachází mimo hlavní oblasti prodeje, což není ideální poloha. 
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Při sestavení SWOT analýzy pro silné a slabé stránky vyšlo, že:55 

� Výraznou silnou stránkou firmy je individuální přístup k zákazníkovi, poradenství, 

servis, školení a semináře pro zákazníky, webové stránky a malý počet zaměstnanců, 

kteří jsou univerzální a mají vysokou efektivitu práce. 

� Závažnou slabou stránkou je dodací lhůta nových strojů, vyšší cena a malý prodejní 

tým.  

� Nevýznamnou slabou stránkou je demografická poloha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 10     Matice závažnosti/výkonnosti 

Matice závažnosti/výkonnosti ukazuje, jak jsou jednotlivé stránky závažné. Je rozdělena 

do čtyř kvadrantů a každý z nich má svou důležitost. Stránky nacházející se v kvadrantu A by 

se měly posílit. V této matici je však pole A prázdné, což znamená, že společnost nemusí 

žádné své stránky posilovat. V označené části B se nachází nejvíce silných stránek. U těchto 

silných stránek je třeba si udržet svou dosavadní pozici. Nachází se zde poradenství, 

individuální přístup k zákazníkovi, webové stránky, servis, školení a semináře pro zákazníky, 

malý počet zaměstnanců a výhradní zastoupení pro český trh. Tyto silné stránky by si měla 

firma CRS Marketing, s.r.o., udržet a dále je posilovat. Dalším je kvadrant C, představující ty 

silné stránky, které jsou pro podnik nevýznamné. Je zřetelně vidět, že se zde žádná silná 

stránka nevyskytuje. Poslední částí této matici je pole D, v němž se také nenachází žádná silná 

stránka. V případě, že by se zde nějaké nacházely, měla by společnost zvážit, jaké úsilí 

vynakládá na tyto silné stránky. 

Poté, co jsem sestavila seznam silných a slabých stránek společnosti CRS Marketing, 

s.r.o., se zaměřím na jejich dopady. Podrobněji jsem silné a slabé stránky rozepsala v předešlé 

kapitole a nyní se budu dále zaobírat firemními příležitostmi a slabinami přinášejícími hrozby.  

                                                 
55 Příloha č. 17 – Graf č. 1 Matice závažnosti/výkonnosti 
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4.4.1.2 Příležitosti 

Příležitosti představují pro CRS Marketing, s.r.o., takové možnosti, při jejichž realizaci 

stoupají vyhlídky na růst firmy.  

Příležitosti pro CRS Marketing, s.r.o., by mohly následující: 

� Rozšíření služeb je jednou z příležitostí, která se společnosti nabízí. Firma by mohla 

rozšířit své dosavadní služby např. o více seminářů a různých školení pro zákazníky, 

o více prodejních a servisních míst nebo o zrychlení a kvalitu servisu.  

� Identifikace a odstranění slabých míst je pro firmu důležitá jednak kvůli tomu, aby 

byla schopná konkurovat ostatním podnikům, jednak proto, aby odstranila slabé 

stránky a využila možných příležitostí. Jako největší příležitost se jeví posílení 

prodejního týmu firmy. 

� Prorazit na nový trh je pro společnost zajímavou příležitostí, avšak není to až tak 

jednoduché. Firma CRS Marketing, s.r.o., zastupuje na českém trhu několik 

zahraničních společností, ale nemá zastoupení pro další země, protože do některých 

zemí dodává výrobce své produkty přímo nebo přes jiného zástupce.  

� Získání nových zákazníků je jedna z velkých příležitostí, kterou by společnost měla 

využít. Díky posílení prodejního týmu může společnost oslovovat více potenciálních 

klientů.  

� Intenzivnější propagace firmy je jednou z výborných příležitostí, jak se více 

zviditelnit. Dobrým způsobem, jak se prezentovat novým klientům, je například 

vystavování na různých zemědělských výstavách a veletrzích. Dále je také vhodná 

propagace v odborných zemědělských časopisech formou článků nebo inzerce. 

� Zastupovat další společnosti na českém trhu je další příležitostí. Společnost  

CRS Marketing, s.r.o., v současné době zastupuje již několik zahraničních firem, a tak 

se zastoupení další firmy nejeví jako atraktivní příležitost, protože se specifikuje jen 

na určitou oblast zemědělské techniky. V posledním roce navázala další novou 

spolupráci s firmou Walton. 

 

Matice příležitostí, stejně jako předešlou matici, tvoří čtyři kvadranty, kdy každé pole 

má svou charakteristiku:  

• A – výborná příležitost,  

• B – obtížně realizovatelná příležitost, 

• C – málo atraktivní příležitost, 
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• D – nevýznamná příležitost.56 

 

Z této matice57 snadno vyčteme, že v prvním kvadrantu se nachází nejvíce příležitostí, 

zobrazujících výborné příležitosti pro společnost. Jde o příležitosti získání nových zákazníků, 

intenzivnější propagace firmy a identifikace a odstranění slabých míst. Znamená to tedy, že 

tyto tři body jsou výbornými příležitostmi pro společnost CRS Marketing, s.r.o., na něž by se 

měla soustředit a usilovat o jejich naplnění. V poli B se nacházejí obtížně realizovatelné 

příležitosti, které v této matici představuje odstranění obchodních bariér a prosazení na novém 

trhu. Málo atraktivní příležitost, objevující se v kvadrantu C, je zastupovat další společnosti 

na českém trhu. Kvadrant D pak představuje nevýznamnou příležitost, jíž je rozšíření služeb 

společnosti CRS Marketing, s.r.o. 

4.4.1.3 Hrozby 

Hrozby jsou nepříznivé situace nebo změny v podnikovém okolí CRS Marketing, s.r.o., 

které představují překážky pro činnost této firmy.  

Hrozby, které mohou ohrozit společnost CRS Marketing, s.r.o.: 

� Vstup nových konkurentů na trh je hrozbou každé firmy, takže i pro společnost, to 

představuje jednu z hrozeb, která se může objevit. 

� Nová technologie je hrozbou, dá se říci, pro všechny podniky. Pro CRS Marketing, 

s.r.o., prozatím nová technologie není velkou hrozbu, neboť firma nabízí v současné 

době nejnovější technologie v daném oboru. Nová technologie tedy není hrozbou, ale 

firma je hrozbou pro ostatní společnosti nabízející starší zemědělskou techniku. 

� Špatná situace v zemědělství by pro společnost mohla být hrozbou, neboť jestliže by 

tato situace nastala, neměly by zemědělské podniky tak velké zisky a nezbývaly by 

jim finance na to, aby mohly nakupovat novou zemědělskou techniku.   

� Klimatické podmínky (sucho, déšť, globální oteplování atd.) jsou spíše hrozbou přímo 

pro zemědělce než pro CRS Marketing, s.r.o. Jsou-li však klimatické podmínky 

(sucho, déšť, globální oteplování apod.) hrozby pro zemědělce, kteří jsou zákazníky 

této společnosti, pak i pro ni to budou hrozby, s nimiž by měla firma počítat.  

� Stávající konkurenti s nižší cenou mohou být výraznou hrozbou pro firmu, pokud 

nabízejí srovnatelné zboží nebo především srovnatelnou kvalitu. Konkurenti, kteří 

                                                 
56 KOZEL, R. A KOL. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 280 s. ISBN 
82-247-0966-X, s. 41. 
57 Příloha č. 17 – Graf č. 2 Matice příležitostí 
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nabízejí podobné produkty v nižší cenové relaci nebo v nižší kvalitě, nejsou pro 

společnost tak výraznou hrozbou.  

� Legislativní opatření jsou jednou z dalších hrozeb, které se mohou vyskytnout. I když 

v současné době legislativní opatření nejsou hrozbou, mohou se však jimi v budoucnu 

stát. Mohlo by se jednat např. o změny zákonů týkajících se dovozu zahraničního 

zboží nebo změny zákonů, které upravují provozování malých a středních firem.  

� Změny v zákazníkových preferencích představují velkou hrozbu, protože pokud 

nastanou, může se stát, že společnost neprodá své výrobky a prodá právě konkurence. 

Je tudíž zapotřebí, aby firma CRS Marketing, s.r.o., byla ve stálém kontaktu se svými 

zákazníky, znala jejich potřeby a snažila se jim co nejlépe vycházet vstříc. 

� Zavedení obchodních bariér je také hrozba, jež může podnik ovlivnit. Mohlo by jít 

o měnové kurzy, např. oslabení koruny, protože veškeré prodávané zboží se dováží 

z Německa, tudíž by se ceny všech strojů rázem zvedly. 

  

Matici hrozeb, stejně tak jako předešlé dvě matice, tvoří čtyři kvadranty, kdy každé pole 

má svou charakteristiku:  

• A – výrazná hrozba, 

• B – hrozba těžko uskutečnitelná, 

• C – hrozba s malou důležitostí,  

• D – nezávažná hrozba.58 

Z této matice hrozeb59 je patrné, že v prvním kvadrantu se nachází pět výrazných 

hrozeb. Jedná se o špatnou situaci v zemědělství, klimatické podmínky, vstup nových 

konkurentů, stávající konkurenty s nižší cenou a změnu v preferencích zákazníka. Těchto pět 

výrazných hrozeb může firmu ohrozit, a proto by je společnost měla brát v potaz. Jestliže by 

některé z nich nastaly, mohly by firmu vážně ohrozit. V poli B se nachází těžko 

uskutečnitelná hrozba, kterou by mohla být nová technologie. Společnost CRS Marketing, 

s.r.o., však prodává jednu z nejnovějších zemědělských technologií, je tedy tato hrozba těžko 

uskutečnitelná. Hrozba s malou důležitostí, objevující se v kvadrantu C, je v podobě 

legislativních opatření. Nezávažná hrozba, která spočívá v zavedení obchodních bariér, se 

nachází v posledním kvadrantu D.  

                                                 
58 KOZEL, R. A KOL. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 280 s. ISBN 
82-2470966-X, s. 41. 
59 Příloha č. 17 – Graf č. 3 Matice hrozeb 
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4.4.2 SWOT analýza pro rok 2009 

I v následujícím roce 2009 vychází SWOT analýza z původní rozsáhlé analýzy. Pro 

tento rok jsem vybrala dvanáct hlavních rysů, jež charakterizují toto období. Je zde zaměření 

na nejdůležitější tři faktory ve všech čtyřech oblastech. V roce 2009 se projevuje již zmíněná 

světová krize a současná zemědělská situace, která se oproti předešlému roku změnila.  

Co je možná nečekané, silné stránky jsou stejné jako v minulém roce. Mezi nejsilnější 

patří stále individuální přístup k zákazníkovi, okamžitý servis, kvalita a profesionální 

technika. Všechny tyto silné stránky mají nejvyšší, tedy čtvrté ohodnocení. To svědčí o tom, 

že je firma CRS Marketing, s.r.o., schopna udržet své silné stránky, a tedy i svou konkurenční 

výhodu.  

V oblasti slabých stránek považuji za stěžejní skladovací prostory, velkou 

administrativu a malý prodejní a servisní tým. Skladovací prostory stále zůstávají slabým 

místem společnosti a jejich závažnost je v rozsahu od 1 do 4 opět ohodnocena číslem 3. Stejně 

závažný problém představuje velká administrativa, která je spojena s podnikáním a prodejem 

techniky. Malý prodejní tým se již nepovažuje za tak výraznou slabou stránku, neboť se 

rozrostl o dalšího prodejce, který by tak měl posílit firemní prodejní strategii.   

V externí oblasti jsem mezi největší příležitosti zařadila vybudování nových 

skladovacích prostorů, konsignace a spolupráci s firmou zajišťující různé akce. Všechny tyto 

příležitosti mají závažnost číslo tři. To znamená, že pokud by firma využila tyto příležitosti 

a proměnila je ve své silné stránky, mohla by tím posílit své postavení na trhu a mít větší 

konkurenční výhodu.  

Nejen příležitosti, ale i závažné hrozby ohrožují společnost v tomto roce. Za 

nejvýraznější dvě považuji vliv krize a konkurenci na trhu. Vliv krize je asi největší hrozbou 

pro společnost. Zahrnuje v sobě další ohrožení, jako je malý zájem o zemědělskou techniku, 

špatná finanční situace zemědělců a vývoj eura. Stejně tak závažná je konkurence, protože 

firmy budou ještě více bojovat o zákazníka. S tím souvisí i větší nátlak na cenu stroje a tvrdší 

boj na stávajícím trhu. Jako menší hrozbu jsem pak zvolila špatnou situaci v zemědělství, 

která v sobě ponese dopad krize, ale i změnu oproti předešlým dvěma rokům, jež je spojena 

především s úrodou a jejím následným prodejem. 



65 
 

4.4.3 SWOT analýza pro rok 2010 

Predikce SWOT analýzy pro rok 2010 je v určitých směrech podobná předešlým rokům, 

avšak v určitých bodech se liší. 

V oblasti silných stránek jsou to stejné výrazné vlastnosti, jako je individuální přístup 

k zákazníkovi, okamžitý servis, kvalita a profesionální technika. S těmito třemi hlavními 

„zbraněmi“ si firma drží svou pozici na trhu. 

Samozřejmě se snaží eliminovat své slabé stránky a z pohledu minulých let se jí to 

poměrně daří. Přesto mezi nejslabší vlastnosti stále patří skladovací prostory, malý servisní 

a prodejní tým a také změna zákonů. Co se týče malých skladovacích prostor, firma plánuje 

vybudovat nový firemní areál s poměrně velkými skladovacími prostory. Tato slabina se stane 

v budoucích letech silnou stránkou společnosti, jelikož firma bude mít dostatek skladových 

prostor a popřípadě je bude moci i pronajímat jiným podnikajícím subjektům. Malý prodejní 

tým je již též menší slabou stránkou, protože firmu posílil další prodejce, který tak rozšířil 

řady prodejního týmu. Co se týče servisního týmu, zde žádná personální změna nenastala. 

Společnost se však snaží více spolupracovat s partnerskými společnostmi a zaučovat jejich 

servisní pracovníky, aby mohli provádět servis samostatně. Jako poslední slabinu jsem uvedla 

změnu zákonů, která se promítla do podnikání v tomto roce. Jde především o změnu DPH, 

projevující se v prodejní ceně, která se tak navýšila. 

Pro rok 2010 vidím příležitost firmy ve třech bodech. Prvním je navázání kontaktu 

s účetní firmou, která by mohla pomoci v oblasti účetnictví, takže ekonomicko-technický 

pracovník by mohl mít větší prostor pro plánování, strategii a vyřizování obchodních 

záležitostí. Druhou příležitostí je další spolupráce v oblasti konsignačních skladů s dalšími 

prodejci. Poslední příležitostí je již zmiňované vybudování nových skladů společně se sídlem 

firmy.   

Za výrazné hrozby pro rok 2010 považuji opět vliv stávající krize, konkurenci na trhu 

a také končící dotační programy. Stejně jako v předešlém roce se vliv krize jeví jako největší 

hrozba. Její dopady se dále projevují v tržním prostředí a společně s konkurencí se firma 

CRS Marketing, s.r.o., musí s tímto ohrožením „poprat“. Jako další hrozba se pak objevují 

i končící dotační programy, které byly pro mnoho zemědělských podniků příležitostí po 

finanční stránce. 
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4.4.4 Shrnutí SWOT analýz 

Při sestavení SWOT analýzy pro rok 2008 jsem dospěla k závěru, že společnost nemá 

jednu výraznou silnou stránku, ale má jich více. Jedná se především o individuální přístup 

k zákazníkovi, poradenství, servis, školení a semináře pro zákazníky, webové stránky a malý 

počet zaměstnanců, kteří jsou univerzální a mají vysokou efektivitu práce. Jako závažné slabé 

stránky jsem shledala dodací lhůty nových strojů, vyšší cenu a malý prodejní tým. 

Nevýznamnou slabou stránkou je demografická poloha společnosti.  

Výraznými příležitostmi firmy CRS Marketing, s.r.o., jsou noví zákazníci, propagace 

firmy a identifikace a odstranění slabých míst. Znamená to tedy, že tyto tři body jsou 

příležitostmi pro společnost, která by se na ně měla takto dívat a usilovat o jejich naplnění. 

Obtížně realizovatelnými příležitostmi jsem shledala odstranění obchodních bariér a prosazení 

na novém trhu. Za málo atraktivní příležitost považuji zastupování další společnosti na 

českém trhu. A jako nevýznamná příležitost se jeví rozšíření služeb společnosti  

CRS Marketing, s.r.o. 

Mezi výrazné hrozby, jež mohou ohrozit společnost, jsem zahrnula špatnou situaci 

v zemědělství, klimatické podmínky, vstup nových konkurentů, stávající konkurenty s nižší 

cenou a změnu v zákazníkových preferencích. Těchto pět výrazných hrozeb může ohrozit 

firmu, a proto by společnost měla tyto hrozby brát v potaz. Těžko uskutečnitelnou hrozbou 

může být nová technologie, která by mohla ohrozit firmu. Jako hrozba s malou důležitostí se 

jeví legislativní opatření a nezávažnou hrozbu představuje zavedení obchodních bariér.  

V průběhu sestavování SWOT analýzy pro rok 2009 se situace v některých částech 

změnila. Hlavní silné stránky zůstávají stejné jako v předchozím roce a jsou to individuální 

přístup k zákazníkovi, okamžitý servis, kvalita a profesionální technika. V oblasti slabých 

stránek jsou stěžejní pro rok 2009 skladovací prostory, velká administrativa a malý servisní 

a prodejní tým. Jako nejvýraznější dvě hrozby se projevily vliv krize a konkurence na trhu se 

zemědělskou technikou. Příležitosti pro tento rok vidím ve vybudování nových skladovacích 

prostor, konsignaci a spolupráci s firmou zajišťující různé akce. 

Při predikci SWOT analýzy pro rok 2010 jsem došla k závěrům, že silné stránky 

společnosti zůstanou stejné jako v předešlých letech. Poněvadž se firma neustále snaží 

eliminovat své slabé stránky z předchozích let, předpokládám, že se i v letošním roce bude 

společnost snažit snížit slabé stránky v podobě skladovacích prostor a malého prodejního 

a servisního týmu. Firma by rovněž měla neustále sledovat hrozby (vliv stávající krize, 

konkurence na trhu a končící dotační programy), které by mohly ohrozit její činnost. Jako 
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největší příležitost spatřuji ve vybudování nového firemního sídla spolu se skladovacími 

prostorami a navázání spolupráce s účetní firmou, která by mohla pomoci v oblasti účetnictví. 

Po SWOT analýze společnosti CRS Marketing, s.r.o., za jednotlivé roky 2008, 2009 

a 2010 má společnost své silné stránky, které jsou její konkurenční výhodou již několik let. 

V rámci dalšího rozvoje firmy je důležité stále monitorovat a vyhodnocovat situaci na trhu, 

posilovat slabé stránky a usilovat o jejich transformaci v silné stránky, neustále monitorovat 

hrozby objevující se na trhu, posilovat své další, méně výrazné silné stránky a využívat 

příležitostí, které se společnosti naskýtají. 

4.5 Společnost v roce 2010 

V této části je shrnuta situace firmy CRS Marketing, s.r.o., v posledních 3 letech na trhu 

zemědělské techniky. Je zde popsán rok 2008 a 2009, protože právě tyto poslední roky 

ukazují, jak je firma silná a jak obstávala v konkurenčním boji. Dále je v této kapitole 

popsána současná situace firmy, její vnitřní organizace, změny v nabízených produktech 

a novinky, jimiž chce oslovit další potenciální klienty. 

4.5.1 Firma v posledních letech 

Firma CRS Marketing, s.r.o., prošla během posledních dvou let poměrně úspěšným 

obdobím. Rok 2008 byl pro firmu nadprůměrně úspěšný, což zapříčinilo hned několik vlivů. 

V roce 2007 se výrazně zvýšila poptávka po evropských zemědělských produktech především 

v Číně a v Indii, dále byla velká neúroda v Austrálii a díky všem těmto faktorům vydělali naši 

zemědělci mnohem více než v předešlých letech. Tato situace přinesla zemědělských 

podnikům finanční prostředky, které mohly investovat do modernizace a rozšíření své 

techniky. Dalším faktorem byly ceny obilí, které šly v roce 2008 rapidně nahoru, což mělo 

vliv na příliv finančních prostředků do zemědělství, a tak podniky mohly více investovat. 

V důsledku vyšších poptávek v roce 2007 se zvýšily dodací lhůty nových strojů z 2 – 3 

měsíců na 12 měsíců. To se projevilo v roce 2008 na prodeji, kdy firma prodala nejvíce 

zemědělské techniky ve své existenci (170 strojů) a vytvořila čistý zisk ve výši 20,8 mil. Kč. 
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Graf č. 11     Celkový prodej zemědělských strojů v jednotlivých letech60  

  

Rok 2009 byl, dá se říci, jakýmsi průměrným rokem. Prodalo se celkem 87 strojů 

zemědělské techniky a hrubý zisk, který firma vyprodukovala, byl ve výši cca 15,22 mil. Kč. 

Tyto dosažené výsledky měly hned několik příčin. V posledních dvou letech nestíhali výrobci 

kvůli velké poptávce vyrábět a dodací lhůty se rázem prodloužily až na jeden rok. To se poté 

promítlo do celkového prodeje v roce 2009. Celosvětová krize vzniklá v roce 2008 se v tomto 

roce na prodeji strojů výrazně neprojevila. Její mírné dopady firma zaznamenala až 

v následujícím roce. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 12     Celkové tržby a čisté zisky společnosti v jednotlivých letech61  
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Graf č. 13     Celkové čisté zisky společnosti v jednotlivých letech62  

Poznámka: Poslední zelená hodnota za rok 2009 je hrubý zisk.  

 

Z tohoto grafu je patrné, že firma CRS Marketing, s.r.o., si již od svého vzniku, udržuje 

dobrou tržní pozici, je trvale zisková a za posledních osm let její zisky převážně vzrůstaly, 

pouze v roce 2003 a 2006 došlo k mírnému poklesu zisku. Rok 2008 byl nadprůměrně 

úspěšný a firma dosáhla největšího zisku ve své existenci, a to 20,8 mil. Kč.  

 

 

 

 

 

Graf č. 14     Prodej jednotlivých strojů dle výrobců za roky 2007, 2008 a 200963  
 

Z toho grafu snadno vyčteme rozdíly v prodeji za poslední tři roky. Je zde zřetelný rok 

2008, který byl výrazně nadprůměrný. U většiny zemědělské techniky se prodalo více strojů 

než v předchozím i následujícím roce. Podíváme-li se na roky 2007 a 2009, výrazně se neliší. 

Celkově se v roce 2009 prodalo o 10 strojů méně, což v celkovém důsledku není tak 
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dramatický pokles. Graf tedy ukazuje, že pokles prodeje byl způsoben jak malým vlivem 

krize, tak menší poptávkou.  

Jak bude úspěšný či neúspěšný letošní rok, závisí na tom, jak budou zemědělci 

hospodařit. Na začátku roku se ceny komodit nepatrně snižují a obecně velké výkyvy cen se 

nevyskytují. Poptávky po nových strojích jsou celkově stejné, ale na jednu nabídku připadá 

více firem. Vedení zemědělských podniků se již nerozhoduje podle ceny, i když ta má stále 

velkou váhu, ale i podle technických parametrů 

4.5.2 Novinky letošního roku 

Obstát v konkurenčním boji vyžaduje být krok před ostatními. Proto i společnost  

CRS Marketing, s.r.o., přichází na trh s dalšími novinkami, které jí zaručují udržení 

konkurenční výhody oproti ostatním. 

V zemědělství se na rozdíl od průmyslu projevuje jiná personální politika. V průmyslu se 

v důsledku snížení zakázek rychleji přistupuje k propouštění zaměstnanců, aby se operativně 

snížily náklady. V zemědělství se k tomuto kroku přistupuje mnohem citlivěji a rozvážněji. 

Propouštění zaměstnanců patří až k posledním řešením. Mnohem déle se otálí, čeká se na 

změny, které dosavadní situaci mohou zlepšit. Najde se však mnoho dobrých podniků, které 

mají dobrou firemní strategii a jsou schopny bez potíží ustát i dobu pro zemědělství méně 

příznivou.  

Na trhu zemědělské techniky se snížily také dodací lhůty. V listopadu loňského roku se 

snížily na 5 – 6 týdnů. Jedná se však o určité cykly, v sezóně se opět prodlouží na 2 – 3 

měsíce. Při dlouhých čekacích lhůtách, kdy společnost disponovala velmi omezeným 

množstvím vlastních strojů, bylo problematické zapůjčovat stroje na delší pronájem. Dnes má 

však společnost k dispozici celkem velký vozový park, který slouží jak na předváděcí akce, 

tak je i k dispozici zákazníkovi na vyzkoušení k delšímu pronájmu. Rozjela se tedy akce na 

podporu prodeje s názvem „Pronajmi si mě a vyzkoušej“, která má potenciálním klientům 

poskytnout možnost vyzkoušení vozu. Je to dobré opatření, jímž se zvýší poptávka i prodej 

podobně jako např. u prodeje automobilů.  

V letošním roce chce společnost dále rozvíjet svou servisní činnost u starších cisteren. 

Jedná se o staré cisterny, které dříve prodávala jiná společnost nebo se na český trh dostaly 

přímo od německých či rakouských výrobců. CRS Marketing, s.r.o., chce v letošním roce 

oslovit všechny majitele této techniky a nabídnout jim své služby. S tím též souvisí oslovení 

bioplynových stanic, které mohou využít služby servisu cisteren. 
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Novinkou letošního roku, kterou firma začala v lednu nabízet, je servis dělicích hlav na 

hadicových aplikátorech a servis čerpadel. Tato nová služba, poskytovaná firmou CRS 

Marketing, s.r.o., zastupuje německou společnost Vogelsang, jež je nově vstupující firmou na 

český trh. Spolupráce se zmíněnou firmou je prozatím v začátcích. Společnost je však 

schopná nabídnout německé firmě jak kancelářský prostor, tak svého servisního technika. 

Tímto způsobem by poté došlo i ke zlepšení vytíženosti vlastního servisu. CRS Marketing, 

s.r.o., chce uvedeným krokem rozšířit svou působnost především do oblasti bioplynových 

stanic a vyplnit tak mezeru na našem trhu. Tato činnost může firmě přinést nové klienty a 

zvýšení zisku.  

4.5.3 Změna organizace 

Nový rok přinesl změny i do vnitřní struktury společnosti. Změna nastala především 

v organizační struktuře, kde došlo ke změně funkcí a jejich náplní. Po konzultacích s vedením 

společnosti jsem vytvořila novou organizační strukturu. 

 
Obr. č. 9    Nová organizační struktura pro rok 201064 

 
 Jak je možné vyčíst z grafu organizace, došlo k osamostatnění servisního útvaru. 

V původní struktuře byli dva techničtí pracovníci podřízeni ekonomicko-technickému 

pracovníkovi, nyní však tvoří samostatný úsek. Zkušenější technik povýšil na pozici 

vedoucího servisu, který je přímo podřízen řediteli společnosti a zodpovídá za podřízeného 

technika. Náplň práce vedoucího servisu je přibližně stejná jako u technického pracovníka, 

avšak vedoucí má více pravomocí i odpovědnosti, s čímž je spojena větší administrativní 
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činnost. Vedoucí servisu by měl více plánovat jak práci sobě, tak svému podřízenému. Tato 

činnost vyžaduje i více komunikace se zákazníky, domlouvání a zajišťování servisní činnosti 

apod.  

Díky změně organizační struktury má tedy ekonomicko-technický pracovník více 

prostoru pro samotnou ekonomiku společnosti. Zůstává stále hlavním ekonomem a účetním, 

ale funkce vedoucího servisu je již samostatná. Jeho náplň práce zahrnuje stále část technické 

oblasti, zůstává mu objednávání a organizování dovozu zboží od zahraničních dodavatelů 

včetně náhradních dílů, zajišťování technické dokumentace ke všem dováženým dopravním 

a aplikačním strojům a uzavírání kupních smluv při jejich prodeji. Díky změně se pracovník 

na této pozici může více zaměřit na svou ekonomickou činnost.  

Společnost CRS Marketing, s.r.o., obchoduje s dodavateli zemědělské techniky 

z Rakouska a Německa, proto je potřebná dobrá znalost německého jazyka. Německý jazyk 

však perfektně ovládá pouze ředitel společnosti, na němž je postavena komunikace 

s dodavateli. Zaměstnanci podniku tvoří nejdůležitější část firmy. Jsou tím nejcennějším, co 

podnik má a může mít. Každý disponuje různými vlastnostmi a má v sobě jakýsi potenciál. 

Proto se firma rozhodla využít potenciály svých zaměstnanců a zavedla jazykový kurz. 

Zaměstnanci ovládají německý jazyk jen částečně, a tak jeho zdokonalení povede jak k jejich 

profesnímu uplatnění, tak i ke zlepšení komunikace s německými dodavateli, což by přispělo 

k lepší efektivitě práce. 

4.6 Návrhy a doporu čení 

Firma CRS Marketing, s.r.o., kterou jsem si vybrala pro praktickou analýzu své 

diplomové práce, je v současné době malá společnost s devíti65 zaměstnanci, jež úspěšně 

prosperuje a konkuruje na trhu již přes deset let.  

Z analýz, které jsem zpracovávala, jsem dospěla k názoru, že společnost má na trhu 

velmi dobré postavení a zákazníci jsou s jejím zbožím spokojeni, což dokazuje celkový počet 

zákazníků a příliv dalších nových klientů. Aby však byla společnost schopna čelit současné 

i nové konkurenci, je zapotřebí, aby byla ve stálém kontaktu se svými klienty a monitorovala 

a vyhodnocovala situaci na trhu.  

Jak bylo již zmíněno ve SWOT analýze, slabou stránkou společnosti jsou malé 

skladovací prostory a malý servisní a prodejní tým. I když zmíněné slabé stránky snižují 

                                                 
65 Společnost má 9 aktivně pracujících zaměstnanců + 2 pracovnice jsou na mateřské dovolené. 
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konkurenceschopnost společnosti, její individuální přístup k zákazníkovi, poradenství a servis 

jsou stále jejími konkurenčními výhodami oproti ostatním. Společnost pečuje o své zákazníky 

formou různých školení a předváděcích akcí. Pořádá též různé soutěže o ceny, kterých se 

zákazníci účastní. 

Pro zlepšení konkurenceschopnosti doporučuji společnosti CRS Marketing, s.r.o., 

rozšířit prodejní tým o další prodejce. V současnosti je prodejní tým této společnosti malý. 

O prodej se především stará sám ředitel společnosti, dva zaměstnanci, dva soukromí externí 

prodejci a asi deset dalších prodejců zemědělské techniky. Tito prodejci mají své vlastní firmy 

a vedle svého sortimentu prodávají také stroje, které zastupuje společnost CRS Marketing, 

s.r.o. Na celý český trh je tento prodejní tým přesto malý. 

S problémy v oblasti prodeje se však nepotýká jen tato společnost, ale je to problém 

všech prodejců zemědělské techniky. Zemědělské podniky v současnosti nedisponují velkými 

finančními prostředky, a tak svá rozhodnutí o koupi nové zemědělské techniky důkladně 

zvažují a vyhodnocují. Společnost se snaží o zákazníky bojovat s dalšími konkurenty, proto 

v poslední době posílila svou marketingovou činnost. Rozjela se tedy akce na podporu 

prodeje s názvem (již zmíněno na str. 72) „Pronajmi si mě a vyzkoušej“, která má 

potenciálním klientům umožnit vyzkoušení vozu. Je to dobré opatření, kterým se zvýší 

poptávka i prodej podobně jako např. u prodeje automobilů. Tuto prodejní akci lze zařadit do 

souboru konkurenčních výhod, jimiž firma v současnosti disponuje. Doporučuji tedy 

společnosti dál podporovat prodejní strategii různými akcemi a kampaněmi, oslovujícími 

nové klienty.  

Ze STEP analýzy a Porterova modelu pěti konkurenčních sil vyplývá, že tyto ukazatele 

jsou pro společnost důležité. Firma by se měla zajímat o své prostředí, v němž se nachází, 

a zjišťovat, jaká zde panuje situace. Pro jakýkoli podnik jsou v dnešní době důležité 

informace. Správné informace ve správný čas jsou neocenitelné. Doporučení tedy spočívá 

v neustálém sledování svého prostředí a získávání nových informací a poznatků tak, aby byla 

společnost dostatečně připravena a dokázala v jakoukoli dobu nabídnout zákazníkovi takové 

řešení, které by uspokojilo jeho požadavky.  

Po prozkoumání společnosti a jejích potenciálů jsem dospěla k závěru, že firma 

nedokázala během těchto roků vylepšit všechny negativní ukazatele předchozích let 

a nezajistila požadovanou dynamiku transformace svých potenciálů. Proto jsem v projekční 

fázi navrhla možná řešení, jak by firma mohla posílit své slabé stránky a jak by se daly 

outsourcovat některé činnosti podniku. Zaměřila jsem se též na zvýšení potenciálu. Navrhla 
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jsem outsourcovat činnosti, které jsou sice nezbytné pro provoz mé firmy, avšak dají se 

zajistit na profesionální úrovni externě, jako je např. úklid. Druhou činností by byla část 

účetnictví, zajišťovaná stávajícím daňovým poradcem. Díky tomuto zásahu by firma mohla 

dosáhnout kladného synergického efektu, protože by byla posílena oblast kritické obranné 

linie potenciálů, která měla ve všech letech hlavního nositele, jímž byla konkurence, špatné 

ošetření smluv a vliv krize. Zavedením těchto opatření by měl ekonomicko-technický 

pracovník více času na promyšlení cenových strategií, důkladné ošetření kupních (prodejních) 

smluv a obchodních podmínek.  

Firma dosahovala v předchozích letech poměrně vysokých zisků, a tak se rozhodla pro 

vybudování nového skladového prostoru spolu s novými kancelářemi. Realizaci tohoto cíle 

zahájila v roce 2008. Podala žádost o pozemky v průmyslové zóně a v roce 2009 začala 

s plánováním projektu pro výstavbu nového areálu. Tímto rozhodnutím se společnost snaží 

odstranit svou slabou stránku v podobě malého skladovacího prostoru a chtěla by tím 

uskutečnit své příležitosti v podobě možného budoucího pronájmu stávající budovy firmy. 

 

Snažila jsem se navrhnout co možná nejlepší reálná řešení pro zvýšení prosperity dané 

firmy, avšak záleží na vedení společnosti, zda by tato moje navrhovaná řešení přijala 

a uskutečnila. Pokud nebude majitel společnosti přesvědčen o možné realizaci či spokojen 

s navrhovanými řešeními pro zvýšení její konkurenceschopnosti, jsem připravena pokračovat 

v průzkumu a hledání dalších řešení a potenciálů, jež by firmě přinesly zlepšení. 
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5 Závěr 

V dnešní době je na trhu spousta podnikatelských subjektů, které se chtějí prosadit 

v tržním prostředí. Udržení konkurenceschopnosti firmy je v této recesní době nezbytnou 

podmínkou jejího přežití. Podniky si mohou vytvořit konkurenční výhodu v mnoha různých 

oblastech. Předpokladem konkurenceschopnosti je využití těch faktorů v provozu firmy, které 

jí umožní vytvořit a udržet si úspěšnou existenci, a tak získat konkurenční výhodu.  

Firma CRS Marketing, s.r.o., zahájila svoji činnost brzy po revoluci, kdy ještě nebyl 

český trh se zemědělskou technikou dostatečně pokryt. Díky svým kontaktům, dobře 

zmapované situaci na trhu i praktickým zkušenostem vhodně zvolila chybějící sortiment. 

Z dobře vybraného sortimentu zemědělské techniky, promyšlené vize společnosti a včasného 

vstupu na trh těží společnost až do současné doby.  

Konkurenceschopnost je klíčovým prvkem pro přežití a úspěšný vývoj podniku v dnešní 

době. Stále se stupňující tlak na hledání neustále nových konkurenčních výhod je dán 

moderním stylem dnešní doby. Současný podnikatelský svět je o inovaci, kreativitě a pružné 

reakci na nové vývojové trendy, které přináší moderní doba. Uspějí jen ty společnosti, které 

jsou schopny rychle reagovat na potřeby a přání zákazníka.  

Firma za 12 let, během nichž se zabývá prodejem zemědělské techniky, dobře zná své 

zákazníky a umí odhadnout, co potřebují. Jen díky předvídání potřeb zákazníků a neustálému 

monitorování situace na trhu je úspěšná a dokáže konkurovat ostatním prodejcům 

a výrobcům. Doposud se jí dařilo úspěšně postupně doplňovat stávající sortiment prodávané 

zemědělské techniky, takže nyní prodává ucelenou nabídku dopravní a aplikační techniky. 

V tomto směru tak může naplnit potřeby každého zákazníka. 

Pokud chce podnik v této době uspět, musí mít na prvním místě zájmy svého klienta, 

neboť, jak se říká, „zákazník – můj pán“, i když ne všechny firmy to na našem trhu praktikují. 

Společnost nesmí zapomenout na využití informací, které má, a měla by efektivně 

komunikovat uvnitř své firmy, protože aktuální informace ve správný čas při dobré 

komunikaci jsou částečnou výhrou na dnešním trhu. Firma nesmí zapomenout, že ne všechny 

činnosti provozované svými vlastními interními zdroji jsou efektivní a že některé činnosti je 

lepší využívat externě.  

Mou snahou v této práci bylo zvýšit konkurenceschopnost firmy a najít její potenciály, 

které by měla využít pro svůj prospěch v další etapě svého života. 
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Závěrem bych ráda konstatovala, že cíl diplomové práce byl splněn. Firma je schopna 

obstát se svými produkty na stále se měnícím trhu a být lepší než konkurenční soupeři 

i v období recese. Poměrně malá společnost, jakou je CRS Marketing, s.r.o., má na trhu své 

místo a dokáže velmi dobře obstát mezi svou konkurencí. Její konkurenční výhoda tkví 

především v individuálním přístupu k zákazníkovi, v poradenství a v rychlém profesionálním 

servisu. Zároveň se potvrdilo, že díky jasně stanoveným cílům a velmi efektivnímu 

pracovnímu týmu lze dosáhnout velmi dobrých výsledků, avšak v dalších letech by firma 

mohla dosahovat ještě větších úspěchů. I přes kladný potenciál společnosti nebyla dynamika 

ani v jednom roce splněna, proto se obě hypotézy zamítají. Firma nedokázala vylepšit 

negativní ukazatele předešlých roků, takže nezajistila požadovanou dynamiku transformace 

svých potenciálů. Pokud tedy CRS Marketing, s.r.o., v budoucnu využije svůj potenciál, získá 

další konkurenční výhodu a bude o krok napřed před svými konkurenčními „hráči“ na trhu se 

zemědělskou technikou. 
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Seznam zkratek 

� aj. – a jiné 

� apod. – a podobně 

� a.s. – akciová společnost 

� atd. – a tak dále 

� cca – circa  

� CZ-NACE – Klasifikace ekonomických činností 

� č. – číslo 

� ČR – Česká republika 

� DPH – daň z přidané hodnoty 

� EU – Evropská unie 

� EUR – měna euro 

� FO – fyzická osoba 

� GmbH – německá zkratka pro s.r.o. 

� GVSP – globální váha silového pole (celkový potenciál firmy) 

� ha – hektar 

� HTS – označení cisterny 

� http – Hypertext Transfer Protocol – internetový protokol 

� IDINMOSU – název metody – zkratky slov – identita, integrita, mobilita a suverenita 

� ISBN – International Standard Book Number – mezinárodní standardní číslo knihy  

� Ing. – inženýr 

� Kč – koruna česká 

� km - kilometr 

� kol. – kolektiv 

� KPC – relativní celkový potenciál 

� ks – kus 

� m - metr 

� mil. – milión 

� např. – například 

� NUTS - Nomenclature of Units for Territorial Statistics - Nomenklatura územních 

statistických jednotek 

� Obr. - obrázek 



 
 

� OKEČ – Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

� OR – Obchodní rejstřík 

� PC – celkový (podnikatelský) potenciál 

� PESTLE – název analýzy – zkratky slov – politické, ekonomické, sociální, 

technologické, legislativní, environmentální 

� PO – právnická osoba 

� př. n. l. – před naším letopočtem 

� Přel. – přeložil/a 

� PSČ – směrovací číslo 

� r.č. – rodné číslo 

� resp. – respektive 

� ROSP – relativní orientace silového pole 

� s. – strana 

� Sb. – sbírka 

� SP – stabilizovaný potenciál 

� s.r.o. – společnost s ručeným omezeným 

� STEP – název analýzy – zkratky slov – sociální, technologické, ekonomické a 

politické 

� STEPE, PESTE – názvy analýz – zkratky slov – sociální, technologické, ekonomické, 

politické a environmentální 

� Str. – strana 

� SWOT – název metody – zkratky anglických názvů  

� Tab. – tabulka  

� tzn. – to znamená 

� U – účelný potenciál 

� USD – měna americký dolar 

� VP – vynaložený potenciál 

� VSP – vektorové silové pole 

� vyd. – vydání 

� www – World Wide Web – web – celosvětová pavučina 
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