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1.ÚVOD
 

Malé a střední podniky hrají důležitou roli v ekonomice, jen v Evropě je evidováno 

na  19 miliónů malých a středních podniků. Založit takový podnik nebývá kapitálově náročné 

a pokud podnikání nahrává politika státu, může na trh vstoupit kdokoliv s dobrým nápadem. 

Tyto  nově  vzniklé  subjekty  mezi  sebou  navzájem  soupeří.  Každý  konkurent  by  měl 

disponovat  konkurenčním  potenciálem  a  podnikavostí,  v  případě  že  zvažuje  vstup 

do  konkurenčního  vztahu.  Úspěšné  působní  na  trhu  umožňuje  velice  významná 

konkurenceschopnost  podniku.  Tento  pojem  není  jasně  definován  ani  v nejznámějších 

slovnících.  Dle  mého  názoru  je  pojetí   konkurenceschopnosti  individuální  pro  každý 

podnikatelský subjekt, její podstatu vidím v dosahování vytyčených cílů  a udržení podniku 

na trhu.

Cílem mé diplomové práce je vytvořit praktickou pomůcku ke správné volbě strategie, 

tak aby firma  na  trhu zůstala konkurenceschopná. 

V teoretické části vymezím základní pojmy, důležité pro tuto práci, dále definuji malé 

a  střední  podniky  včetně  jejich  přínosů  a  nevýhod.  Podnik  je  při  své  činnosti  obklopen 

vnějším prostředím,  pro správné formulování strategie je nutné provést analýzu okolí. Další 

část se bude zabývat analýzu vnitřního prostředí a typologiemi strategií.

V druhé části práce představím podnik Agriculture, určím jeho poslání, vizi a cíle. 

Praktická  část  bude  zaměřena  na  rozbor  politických,  ekonomických,  sociálních 

a technologických faktorů,  dále stanovím pět konkurenčních sil, působících na firmu. Pomocí 

analýzy SWOT odhalím slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby podniku. Prostřednictvím 

finanční analýzy zhodnotím dosavadní hospodaření podniku Agriculture. Stěžejní částí této 

práce  bude  navrhnutí  strategií  a  na  ni  navazující  taktiky,  budu  vycházet  ze  tří  prognóz 

optimistické, reálné a pesimistické.              
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2.TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1. POJMY

Podnikání 

Obchodní zákoník podnikání definuje jako činnost podnikatelem provozovanou:

- soustavně,  nikoli  příležitostné;  za soustavné se považuje  i  např.  podnikání  sezónní 

(přes léto, přes zimu),

- samostatně, nezávisle na rozhodování jiné osoby (např. zaměstnavatele),

- vlastním jménem, kdy máme určitá práva a povinnosti ve vztazích s třetími osobami,

- na vlastní odpovědnost, a s tím spojené riziko z podnikání,

- za účelem dosažení zisku..

Pokud některé z uvedených rysů neplatí, potom se činnost jakékoliv osoby nedá považovat 

za podnikání a nejspíše se bude týkat vztahů pracovněprávních nebo občanskoprávních

Podnik 

Podnik  je  v našem  obchodním  právu  chápán  jako  předmět  vztahů  nikoliv  jako 

subjekt. Podnik je hromadná věc, skládající se z hmotných i nehmotných složek podnikání. 

K podniku  náleží  věci,  práva  a  jiné  majetkové  hodnoty,  které  patří  podnikateli  a  slouží 

k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají  tomuto účelu sloužit. 

Podnikatel

Obchodní  právo  v  pojetí  našeho  obchodního  zákoníku  je  právem  podnikatelů 

i právem podnikání (obchodů). Obchodní zákoník se tak zásadně vztahuje na právní vztahy 

podnikatelů.  Proto  je  zákonný  pojem  podnikatele  velmi  významný.  Obchodní  zákoník 

vychází z formálního pojetí podnikatele.

Podnikatelem jsou: 

- osoby zapsané v obchodním rejstříku (byť by třeba v ekonomickém slova smyslu vů-

bec     nepodnikaly),

- osoby podnikající na základě živnostenského podnikání,

- osoby podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění na základě zvlášt-

ních   předpisů,

- fyzické osoby  provozující  zemědělskou výrobu a zvláště evidované. [2]
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Podniková vize

Vize dává v základních koncepčních pojmech představu o budoucím směru a pozici 

podniku.  Zaznamenává jevy a trendy, které  jsou v současnosti  neurčité  a  nevýrazné.  Vize 

je cílová komplexní idea o budoucnosti podniku.

[5]

Poslání podniku

Je  soustředěné  na  současnost.  Vystihuje  prostor  pro  strategické  úvahy.  Poslání 

vyjadřuje  představy  vedení  podniku  o  tom,  jaký  je  současný  a  zároveň  budoucí  smysl 

existence.Vize bez poslání tedy nemůže existovat.

Dle Hrona, Tiché a Dostála by správně formulované poslání mělo dokázat odpovědět 

na několik základních otázek: 

-   Kdo jsou naši zákazníci?

-  Jaké jsou naše nejdůležitější výrobky a služby?

-  Na jakém trhu náš podnik působí?

-  Jaký způsob výroby podnik zvolil?

- V čem má náš podnik konkurenční výhodu, v čem se odlišuje?

- Jaký vztah má podnik s veřejností?

- Jsou zaměstnanci důležití pro podnik?

[5]

 Cíl

Cíle podniku jsou reprezentovány ekonomickými charakteristikami (např. tržby, zisky, 

návratnost  atd.)  dále  mohou  být  orientovány  na  oblast  sociální  (veřejně  prospěšné  akce, 

budování image podniku, sponzorství – v případě vazbě podniku na přísunu lidských zdrojů), 

na růst podniku (růst tržního podílu např. kvůli dosažení úspor z rozsahu) příčinou může být 

i konkurenční boj (např. aby zvýšili překážky vstupu do odvětví). Určené cíle by měly splnit  

metodu SMART

S – Stimulating = stimulující,

M – Measurable = měřitelné,

A – Acceptable = přijatelné,

R – Realistic = reálné,

T – Timed = časově vymezené.

[10]
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Holding

Holding neboli  koncern je spojení obchodních společností, z nichž jedna společnost 

ostatní společnosti řídí. Pro holding je charakteristické to, že jedna z obchodních společností 

je mateřská a vlastní rozhodující kapitálový podíl. Nebo na základě jiných skutečností řídí 

a ovlivňuje jednu nebo i více společností, tedy dcery. Všechny obchodní společnosti, tvořící 

holding jsou právně samostatné subjekty. Výhodou holdingu je především spojení předností 

velkých podniků s výhodami menších jednotek holdingu. Vzájemně si pomáhají na působícím 

trhu, jsou lépe konkurenceschopné i z hlediska globalizace.

[17]

Akciová společnost

Akciová společnost je právnickou osobou, kde statutárním orgánem je představenstvo. 

Majetek se rozděluje  na určitý  počet  akcií  s danou emisní  hodnotou.  Akciová společnost 

je právní formou  kapitálové společnosti. Dle Obchodního zákoníku musí obchodní firma ak-

ciové společnosti   zahrnovat  označení  "akciová společnost",  postačí  i  zkratka "akc.  spol." 

nebo  "a.s."..  Základní  kapitál společnosti  musí  vytvářet  minimálně  2  000  000  Kč, 

u společnosti s veřejnou nabídkou akcií potom 20 000 000 Kč. Předností akciové společnosti 

je možná anonymita majitelů, protože držitelé akcií se nezapisují do obchodním rejstříku.

[15]

Strategie

Slovo strategie  má svůj  původ v řeckém strategos,  což  je  umění  vůdce  a  v širším 

kontextu označovalo umění a vědu. Strategie určí  způsob, jak dosáhnout naplnění poslání, 

vize a cílů. Ztvárňuje koncept celkového chování podniku, určuje nezbytné činnosti a alokaci 

zdrojů potřebných pro dosažení zamýšlených záměrů. H. Mintzberg definuje strategii pomocí 

5P: 

1. plan (plán)

2. plot (manévr)

3. pattern (model)

4. positron (pozice)

5. perspektive (budoucnost)

[10, 5]
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 Prognóza

Prognóza  je  výsledkem  prognózování.  Představuje  kvalifikovanou  předpověď  o 

budoucím vývoji jevů a procesů. Stanovuje kvalitativní a kvantitativní parametry budoucích 

událostí a termín jejich vzniku. Je výsledkem specifické odborné činnosti, kde hlavním cílem 

je snížení neurčitosti budoucího vývoje. Vytváří reálnější předpoklady pro přijetí významného 

rozhodnutí.  Má  vždy  časový  a  prostorový  rozměr.  Prognózování  může  být  dlouhodobé 

(10 – 20 let), střednědobé (5 – 10 let) a krátkodobé (do 5 let).

[7]

Definice konkurenceschopnosti

Definicí konkurenceschopnosti existuje nepřeberné množství. Neexistuje respektovaný 

lingvistický výklad podstatného jména konkurenceschopnost, a to ani v nejznámějších slovní-

cích angličtiny.  Konkurenceschopnost je složené z latinského výrazu  cumpetere, kde sloveso 

petere má význam jisté spolupráce, nekonfliktní akce. 

Dle  vymezení  konkurenceschopnosti  na  úrovni  firmy  jde  o  schopnost  úspěšně  soutěžit 

na trzích. Každá firma je na trhu konkurenceschopná, pokud umí obsluhovat trh a dosahuje 

pozitivních výsledků při produkci nenulového množství. Pojem konkurenceschopnost je však 

relativní pojem.

[20]

Pojetí konkurence

Dle slovníku cizích slov znamená slovo konkurence soupeření, soutěžení, eventuelně 

hospodářskou soutěž.  Konkurence je vztah dvou a více subjektů -  konkurentů.  Konkurent 

musí  disponovat  konkurenčním  potenciálem  a  podnikavostí,  aby  mohl  vstoupit 

do konkurenčního vztahu.  V mikroekonomii je pojem konkurence chápán jako rivalita mezi 

prodejci nebo kupujícími stejného zboží a může působit jen v tržním hospodářství.

[8]

2. 2. VYMEZENÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Definicí  pro  rozdělení  malých  a  středních  podniků  je  velké  množství.  Většinou 

se podniky klasifikují podle  počtu zaměstnanců,  výši ročního obratu,  celkové hodnoty aktiv 
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(bilanční suma roční rozvahy) nebo hodnoty majetku (v případě, že podnikatel vede daňovou 

evidenci  a  ne  účetnictví),  popř.  i  podle  podílu  kapitálu  a  vlastnických  práv, které  jsou 

ve vlastnictví jiného podniku, který nesplňuje definici MSP.

2.2.1. Podle statistického pojetí -  které od roku 1997 uvádí Eurostat (jedná se o statistický 

úřad EU) dělení podniků do tří skupin podle počtu zaměstnanců následovně:

 Malé - do 20 zaměstnanců,

 střední - do 100 zaměstnanců,

 velké -  100 a více zaměstnanců.

2.2.2. Definice MSP je zvláště důležitá při žádání o dotace. Od 1. ledna 2005 platí  nařízení  

Evropské komise, kdy člení podniky následovně:

 velmi malý podnik (mikropodnik) – do 10 zaměstnanců, obrat nebo celková bilance 

do  2 mil. EUR,

 malý  podnik –  do  50  zaměstnanců,  s výší  obratu   nebo  celkové  bilance  do  10 

mil.EUR,

 střední podnik – do 250 zaměstnanců, přitom nesmí být obrat vyšší než 50 mil.EUR 

a celková bilance do 43 mil. EUR,

 velký podnik – do 500 zaměstnanců, překračuje uvedené limity obratu, aktiv,

 velmi velký podnik – nad 500 zaměstnanců

 [14] 

2.2.3. Pojetí zákona na podporu podnikání rozlišuje:

  malé  a střední  podnikatele –  zaměstnávají  do 250 zaměstnanců,  jeho aktiva  ne-

přesahují 980 mil. Kč nebo čistý obrat nepřesahuje 1450 mil. Kč,

  malé podnikatele – zaměstnávají méně než 50 zaměstnanců, rozsah aktiv nepřesáhne 

180  mil.  Kč  nebo  má  čistý  obrat  za  poslední  uzavřené  účetní  období  nepřesahující 

250 mil. Kč, 

 drobné podnikatele – zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců a rozsah aktiv nepře-

sáhne 180 mil. Kč nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující 

250 mil. Kč.

[11]

6



2.3. PŘÍNOSY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ(MSP)

Malé a střední podniky hrají významnou roli v ekonomice, kvůli většinovém podílu 

v rámci  všech  podniků.  Malé  a  střední  podniky  se  dokáží  vyhnout  a  přizpůsobit  velkým 

změnám  a  tak  zachovat  stabilní  politickou  situaci  v zemi..  Zároveň  jsou  často  spjaty 

s konkrétním regionem (místo bydliště podnikatele), takže reprezentují místní kapitál a efekty 

z podnikání zůstávají    v daném regionu.V neposlední řadě představují  pro fyzické osoby 

určitou  svobodu  –  volbu  zvolit  si  své  uplatnění  a  realizovat  myšlenky  a  touhy.  Drobní 

podnikatelé také často dotvářejí města a vesnice, které oživují.

I malé a střední podniky mají své výhody a nevýhody.

2.3.1. Výhody

Mezi výhody MSP patří především: 

• jednoduchá organizační struktura – přináší nižší náklady na řízení firmy a nižší míru 

byrokracie, 

• flexibilita – malé a střední podniky mohou rychleji a citlivěji reagovat na změny než 

velké korporace – s tím souvisí i větší pružnost a schopnost improvizace, 

• menší náročnost na energii a suroviny – např. administrativní zátěž u malých podniků 

je menší než u velkých, 

• snáze hledají drobné mezery na trzích a lépe se uplatňují na lokálních trzích, neboť 

mohou individuálně řešit potřeby zákazníků, 

• finanční náročnost na 1 pracovní místo je nižší než ve velké společnosti, 

• jsou nositeli velkého počtu inovací, i když nižšího řádu, 

• osobní a přímý kontakt majitele firmy s ostatními zaměstnanci a možnost udržování 

osobního kontaktu se zákazníky, 

• založení firmy nebývá kapitálové náročné. 

2.3.2. Nevýhody

Naopak mezi nevýhody malých a středních podniků patří:

• horší přístup k cizímu kapitálu než mají velké společnosti, 

• nemohou se zúčastnit podnikání, kde jsou zapotřebí velké investice, 
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• často mají slabší pozici ve veřejných soutěžích o státní zakázky, 

• nemohou si dovolit zaměstnávat špičkové odborníky a vědce, 

• často je ohrožují velké společnosti, 

• časté legislativní změny kladou velké nároky na podnikatele, 

• snadněji se mohou dostat do platební neschopnosti, když odběratelé včas neplatí, 

• nízký tržní podíl, 

• nižší stupeň technologického rozvoje, 

• nižší dostupnost informací a poradenských služeb.[24]

2.4. ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

Podnik je obklopen při své činnosti vnějším okolím, které ovlivňuje samotný vývoj 

podniku. Za okolí podniku považujeme vše, co se nachází za pomyslnými hranicemi podniku, 

jako sociálně ekonomického a technického systému.   Schopnost podniku působit  na okolí 

je omezená, aby si zachoval konkurenceschopnost, musí umět na změny vnějšího prostředí 

včasně reagovat. Pro jednodušší adaptování změn je nutno provést analýzu okolí. 

[7]

 

2.4.1. PEST analýza

PEST  analýza  slouží  k zhodnocení  současného  vývoje  vnějšího  okolí  a  určení 

možných změn do budoucnosti. Umožňuje posoudit případné dopady na podnik, tato analýza 

se  orientuje       na  oblasti  P-  politické  a  legislativní,  E  –  ekonomické,  S  –  sociální, 

T – technologické. 

 Politické a legislativní faktory

Prostřednictvím zákonů a předpisů stát vymezuje možnosti a bariéry v podnikání. Hlavními 

činiteli této oblasti je politická stabilita a stabilita vlády. Značný vliv pro rozhodování o místě 

podnikání hrají daňové zákony, subvence zahraničního obchodu, legislativa a míra ochrany 

životního prostředí

 Ekonomické faktory

Působí na kupní síly a mají vliv i na strukturu výdajů vynaložených domácnostmi. Důležitými 

ekonomickými faktory jsou především příjmy domácnosti, míra nezaměstnanosti, inflace, da-

ňové zatížení a další.

 Sociální faktory
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vyjadřují demografický vývoj (růst populace, průměrný věk), mobilitu pracovních sil (město, 

venkov). Další sociální oblastí je úroveň vzdělání, náboženství a kultura. Kultura ovlivňuje 

společenské hodnoty, preference,  chování lidí.  Kulturní podmínky působí na marketingová 

rozhodnutí. Podniky sledují aktuální trendy a jim přizpůsobují svoji nabídku.

 Technologické faktory

Díky novým technologiím vznikají nové výrobky a vytváří se nové tržní příležitosti. Jedná se 

o turbulentní podmínky, kdy vzniká potřeba přizpůsobení se moderním produktům či službám 

a nezaostávat za konkurencí.    

[23]

Cílem  PEST  analýzy není  sestavit  vyčerpávající  soupis  zmiňovaných  faktorů, 

ale identifikovat oblasti, jejichž změna by mohla mít významný dopad na podnik a posuzovat, 

jaké  změny  by  v  těchto  oblastech  mohly  nastat.  Změny  mohou  mít  důležitý  vliv 

na konkurenční pozici podniku na trhu a upozorňují tedy na potenciální potřebu změny stra-

tegie. Mohou pro podnik znamenat příležitosti a varují před možnými hrozbami. Podniky, kte-

ré jsou citlivější vůči svému okolí, zcela jistě dosahují lepších výsledků, než ty, které své oko-

lí vnímají méně.Globalizace láká vstoupit  podniky na nové mezinárodní trhy, kde            se 

podnikatelé se svými výrobky mohou uplatnit, proto aby se podnik nedopustil chyby, musí 

dobře prozkoumat vnější okolí např. PEST analýzou. 

 [21]

2.4.2. Porterova analýza
Pro  vhodně  navrženou  strategii  je  nutno  nejdříve  analyzovat  konkurenční  síly 

v mikrookolí  (zákazníky,  dodavatele,  konkurenty,  substituty  a  potenciální  konkurenci). 

Těchto pět činitelů rozhoduje o výnosnosti celého odvětví, ovlivňují ceny, náklady a potřebné 

investice firem. Cílem konkurenční strategie je nalézt v odvětví postavení, kdy podnik dokáže 

nejlépe vzdorovat konkurenčnímu chování.  

E. Porter vyvinul model pěti konkurenčních sil, který je zaměřen na rozbor:

 Rizika vstupu nové konkurence,

 soupeření mezi konkurenty v odvětví,

 smluvní sílu odběratelů,

 smluvní sílu dodavatelů,

 hrozbu substitutů.

[21]
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Graficky je model pěti konkurenčních sil zachycen v následujícím obrázku (viz Obr. 2.1).

Obr. 2.1: Hybné síly konkurence v odvětví  (7)

přepracováno ze zdroje Lednický, 2000, str. 51)

Soupeření  nových  konkurentů nastává,  když  na  rostoucím  trhu  je  dosahováno 

nadprůměrných zisků a zároveň je snadné na něj vstoupit. Bariérami vstupu jsou:

 Strategická bariéra, kdy stávající dodavatelé se snaží, aby jejich trh byl pro nově příchozí 

neatraktivní. Náklady na vstup do odvětví mohou být slabou stránkou pro nově vznikající 

podniky, neboť jim může chybět lepší technologie výroby, patenty, minulé zkušenosti, dobrá 

pracovní síla. Oproti konkurenci mohou mít horší přístup k cizím zdrojům, banky jim půjčí 

peníze  s větším úrokem,  nebo menší  obnos peněz,  kvůli  většímu riziku  nově začínajícího 

podniku.

 Strukturní bariéra,  kdy tržní investice jsou nezbytné pro získání místa na trhu. Od-

danost  zákazníků,  kteří  preferují  výrobky současných podniků.  Oddanost  k podniku může 

vzniknout na základě reklamy, kvality výrobků, značce, dobrému prodejnímu servisu. Díky 
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oddanosti zákazníků se snižuje hrozba vstupu nové konkurence, těžké je pronikaní na tento 

trh a zaujmutí.

V případě  dohadovací  schopnosti  dodavatelů jde  o  růst  nebo  pokles  síly 

dodavatelů v závislosti na těchto prvcích:

 Koncentraci  dodavatelů, roste jejich moc.

 Zjednodušení následné integrace, zvyšuje se jejich vliv.

 Dodávkách výjimečných výrobků, zvyšuje se jejich moc.

 Dodávkách činitele, který má podstatný význam pro kvalitu finálního výrobku.

V případě  dohadovací  síly  odběratelů jde  o  případy,  kdy  samotné  podniky  jsou 

součástí celého výrobního řetězce. Mocenská postavení některých podniků určuje, kdo vydělá 

nejvíce. Síla a důležitost zákazníků závisí na těchto faktorech:

 Počtu odběratelů, při menším počtu mají odběratelé větší vliv.

 Stupni koncentrace zákazníků, kdy malý počet zákazníků kupuje velkou část produk-

ce.

 Nebezpečí zpětné integrace, kde cena a ziskovost produktů klesá.

 Stupni odlišení výrobků, pokud je odběratel závislý na specifice produktu, má malou 

dohadovací sílu. 

 Ovlivnitelnost kvalitou výrobku, když je kvalita pro zákazníky důležitá, má dodavatel 

velkou moc.

V případě uplatnění substitutů jde o výrobky, které umí funkčně nahradit současné 

výrobky. Jsou pro dodavatele větším nebezpečím v případě že:

 Poměr jejich kvality a ceny se zvyšuje, jsou pro zákazníky atraktivnější.

 Zákazníci pružně reagují na novou nabídku, substitutem nahradí stávající výrobek.

 Kupující nemusí investovat z důvodu přechodu na substituční výrobek.

V případě  konkurentů v  odvětví jde o úroveň konkurenčního boje  mezi  podniky 

soutěžícím na stejném trhu. Tento stupeň je závislý na:

 Stupni koncentrace, který má vliv na intenzitu konkurenčního boje. Vysoký stupeň 

koncentrace se vyznačuje malým počtem podniků na trhu, které mají vysoký tržní podíl. 

Aktivita jednoho aktéra může způsobit náhlou reakci konkurence.
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 Odlišení výrobků, kdy se při menším odlišení výrobku se konkurenční boj zeslabuje.

 Změna velikosti trhu, při zvětšení trhu klesá ostrost boje.

 Struktura nákladů, při vysokých fixních nákladech se při zmenšujícím se trhu zvyšuje 

soupeření konkurence.

 Rostoucí výrobní kapacita, při rychlejším zvětšování výrobních kapacit, než je nárůst 

trhu se zostřuje konkurenční boj.

 Práh odstoupení, pokud je pro dodavatelé nesnadné odstoupit ze zmenšujícího se trhu, 

konkurenční boj se zostřuje.

[1]

2.5. ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

2.5.1. SWOT analýza 
Tato strategická analýza je propojením externí a interní analýzy současně. Na straně 

vnějšího prostředí hledá možné příležitosti a hrozby pro podnik. Na straně vnitřního prostředí 

jde o zjišťování silných a slabých stránek podniku. V konečné fázi ze všech analýz vyplývá 

strategie, čemu by se měl podnik věnovat, v čem se zlepšit, co více kontrolovat a co nadále 

dělat stejným způsobem. Výsledky interní a externí analýzy se zaznamenávají do tabulky, kde 

v řádcích  jsou  zachycené  slabé  a  silné  stránky  a  naopak  ve  sloupcích  možné  příležitosti 

a hrozby. 

S - interní silné stránky (Strengths)

Jsou  pozitivní  vlastnosti,  v čem  jsem  dobří,  třeba  i  lepší  než  konkurence.  Silnou 

stránkou může být dobrá pověst u odběratelů,  dodavatelů či  veřejnosti.  Pokud se podniku 

povede dosáhnout  úspor  z rozsahu nebo disponovat  vlastní  výjimečnou  technologií,  může 

to mít vliv na úspěšnost před konkurencí. 

W- interní slabé stránky (Weaknesses)

Jsou  negativní  vlastnosti,  co  je  v podniku  třeba  zlepšit,  mají  vliv  na  snížení 

výkonnosti. Důležitou roli hraje např. špatně vyjasněná strategie, pokud se neklade dostatečný 

důraz  na  vývoj  a  výzkum,  slabá  pozice  na  trhu.  Pokud  máme  výrazně  vyšší  náklady 

ve srovnání s konkurencí, nedokážeme na trhu cenově konkurovat, nebo je marže z prodaného 

výrobku menší. 

O - příležitosti (Opportunities) vnějšího prostředí
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Příležitostí  můžeme  rozumět  současný  nebo  budoucí  pozitivní  vliv  na  podnikání. 

Nabízí  se  nám  možnost  vstupu  na  nové  trhy,  inovování  v naší  produktové  řady,  změna 

v zákonech. 

T - hrozby (Threats) vnějšího prostředí

Hrozbou  naopak  chápeme  současný  nebo  budoucí  negativní  vliv  na  podnikání. 

Nepříznivé pro nás může být vstup nového konkurenta na trh, kdy má výrazně nižší náklady 

než my. Pokud se na trhu objeví substitut, který dokáže nahradit náš produkt či službu. Také 

může negativně působit daňová reforma, rostoucí síla odběratelů a dodavatelů.

Vzájemná kombinace těchto  čtyř oblastí poskytuje vhodné strategie, které následně 

vyřeší stav podniku. [7]

SWOT analýza je znázorněna v následující tabulce (viz Obr. 2.2) 

Obr. 2.2:  Uspořádání čtyř hlavních komponentů do SWOT matice umožňující výběr vhodné  

strategie

(přepracováno ze zdroje Lednický, 2000, str. 62)

 Strategie využití (tj.  SO strategie)  vychází ze silných stránek a používá příležitosti 

z vnějšího prostředí. 

 Strategie  hledání (tj.  WO  strategie),  které  vylepšuje  slabé  stránky  při  zohlednění 

příležitostí z vnějšího prostředí. 

 Strategie konfrontace (tj. ST strategie), které prostřednictvím silných stránek omezují 

anebo se vyhýbají  hrozbám přicházejícím z vnějšího prostředí.
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 Strategie  vyhýbání (tj.  WT  strategie),  která  minimalizuje  slabé  stránky  a  vyhýbá 

se hrozbám  z vnějšího prostředí.

 Kombinovaná strategie (kombinující významné skupiny souvisejících S,W,O a T) z 

výše uvedených strategií.[7]

2.6. Finanční analýza (FA) 

V této  finanční  analýze  se  budeme  zabývat  nejrozšířenější  rozborovou  technikou 

poměrových  ukazatelů  zaměřenou  na  účetní  výkazy.  Tyto  ukazatele  slouží  k hodnocení 

dosažených  výsledků  hospodaření.  Ukazatele  se  zpravidla  rozdělují  do  dvou  hlavních 

kategorií:

 Provozní  ukazatele vystihují  výkonnost  podniku,celkovou  úroveň  hospodaření 

s majetkem.

 Finanční  ukazatele se  soustředí  na  posouzení  finanční  situace,  tzn.  Finanční 

struktury, zadluženosti, likviditu.

Obvykle se uvádí rozdělení do pěti základních skupin, podle posuzované vlastnosti podniku, 

zásadních charakteristik na které se zaměřuje. Mezi hlavní charakteristiky patří:

 výnosnost ( jinými slovy rentabilita),

 likvidita, 

 finanční stabilita,

 solventnost,

 aktivita (rychlost a doba obratu aktiv),

 ukazatele kapitálového trhu.

 Ukazatel  výnosnosti  resp. rentability  tvoří  různé  formy  míry  zisku  jako  důležitého 

ukazatele  efektivnosti  podniku  ke  znázornění  schopnosti  dosáhnout  zisku  a  zhodnotit 

kapitál  do podniku vložený. Znázorňuje se poměřením zisku ke kapitálovým vstupům. 

Rentabilita  se  vyjadřuje  v podobě  těchto  hlavních  ukazatelů  (  rentabilita  vlastního 

kapitálu, rentabilita tržeb).

                                                                 zisk
 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) =  -----------------------         (1)

                            vlastní kapitál
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Tento  poměrový  ukazatelem  znázorňuje  celkovou  výnosnost  vlastních  zdrojů,  včetně 

zhodnocení  v zisku.  Nárůst  tohoto  ukazatele  může  vyvolat  větší  zisk  podniku,  pokles 

úrokové  míry  cizího  kapitálu,  pokles  podílu  vlastního  kapitálu  na  celkovém  kapitálu 

a nebo kombinace předchozích možností.

                                                    zisk 
 Rentabilita tržeb (ROS)   = --------------   (2)

                                                              tržby

Další hojně využívaný ukazatel rentability znázorňuje poměry, které v čitateli vyjadřují 

výsledek  hospodaření  a  ve  jmenovateli  obsahují  tržby.  Údaje  tržeb  zahrnuje  provozní 

výsledek hospodaření, ale mohou se zahrnout všechny tržby. Vyjadřuje kolik je podnik 

schopen vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb. V praxi  je tento ukazatel pojmenován jako 

ziskové rozpětí. 

 Ukazatel  platební  schopnosti, resp. likvidita  vystihuje  potenciální  schopnost  podniku 

platit své splatné závazky. Hlavním problémem v této oblasti je zabezpečení dostatečných 

likvidních  prostředků  s rezervou  na  nečekané  události  a  zároveň  bez  nadměrného 

umrtvování kapitálu. Platební schopnost se vyjadřuje následujícími ukazateli:

                pohotové platební prostředky
 Okamžitá likvidita =  ----------------------------------------- (3)

                        krátkodobé závazky

Nejlikvidnějšími prostředky jsou peníze na účtech, peníze v hotovosti a šeky. Kromě toho 

lze do této složky zařadit různé formy rychle mobilizovatelných finančních rezerv, které 

má podnik k dispozici (směnečné pohledávky).

                                                  oběžná aktiva – zásoby
 Pohotová likvidita =  -------------------------------- (4)

                              krátkodobé závazky

U tohoto ukazatele sledujeme z oběžných aktiv pouze pohotové prostředky, tzn. Pokladní 

hotovost,  peníze na bankovních účtech,  obchodovatelné cenné papíry a další.  Hodnota 

tohoto ukazatele by měla být v rozmezí od 1 do 1,5. Výše závisí na typu činnosti podniku 

a odvětví.
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 Ukazatel  aktivity hodnotí  vázanost  kapitálu  v jednotlivých  formách majetku,  srovnává 

schopnost podniku využívat vložených prostředků. Jedná se především o ukazatele doby 

obratu a obratovosti. Mezi nejznámější ukazatele aktivity patří:    

                         zásoby 
 Doba obratu zásob (dny)  =  ---------------- x 360 (5)

                                            tržby

Ukazatel  popisuje  úroveň  běžného  provozního  řízení.  Sleduje  hospodářskou  aktivitu 

podniku.

              pohledávky
 Doba obratu pohledávek (dny) =  ---------------   x 360 (6)

                                                      tržby

Tento ukazatel vystihuje zvolenou strategii podniku v řízení jeho pohledávek a můžeme 

jím pozorovat  jak dlouho čekáme na proplácení faktur. Pokud zjistíme, že ukazatel stále 

překračuje dobu splatnosti,  měli bychom začít jinak komunikovat se svými odběrateli.

                                  závazky
 Doba obratu závazků (dny) =  ----------------------- x 360 (7)

                                       tržby

Tento  ukazatel  určuje  počet  dní,  na  která  nám dodavatelé  poskytli  úvěr.  Odráží  naši 

platební morálku vůči dodavateli.

 Ukazatel finanční stability a zadluženosti

Finanční  stabilita  podniku  se  vyznačuje  strukturou  zdrojů  financování.  Hodnotíme  ji 

na základě rozboru vztahu podnikový aktiv a pasiv.

                                           vlastní kapitál
 Podíl vlastního kapitálu na aktivech =  ----------------------- (8)

                                                     aktiva

Tento ukazatel porovnává údaje z bilance a hodnotí stránky finanční stability. Posuzuje 

do jaké míry podnik kryje majetek vlastními zdroji, vymezuje jeho finanční samostatnost. 

Při vyšší hodnotě tohoto ukazatele může nastat pokles výnosnosti vložených prostředků.

                           cizí kapitál
 Celková zadluženost  =     ----------------------- (9)

                                                    aktiva
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Tento  ukazatel  znázorňuje  podíl  všech  závazků  k celkovým  aktivům,  jinými  slovy 

vyjadřuje podíl  věřitelů na celkovém kapitálu a slouží k financování  svých prostředků. 

Vyšší hodnota odráží větší riziko pro věřitele.

                                         cizí kapitál
 Zadluženost vlastního kapitálu =     ----------------------- (10)

                                                               vlastní kapitál

Přijatelná zadluženost vlastního kapitálu závisí na fázi vývoje podniku a postoji k riziku. 

Pokud chceme mít  podnik  relativně  stabilní,  měla  by se míra  zadluženosti  pohybovat 

v rozmezí 80 – 120 %

[4,5,9]

2.7. TYPOLOGIE STRATEGIÍ

  Rozdělovat  a  členit  strategie  můžeme  několika  způsoby.  Typologie  strategických 

postupů je velmi rozmanitá, proto jsem vybrala strategie od 3 autorů: 

 Porterovy generické strategie,

 Ansoffovu matici o čtyřech strategiích,

 Hronovo členění na strategie integrační, intenzivní, diversifikační a obranné .

2.7.1.Porterovy generické strategie
                                                                                                   Typ konkurenční výhody
Základem každé strategie je konkurenční výhoda 

                       Rozsah konkurenční výhody

Konkurenční výhoda je vnímaná a uznaná schopnost podniku nabídnout jedinečnou nebo lepší 

hodnotu.

Obr. 2.3: Generické strategie podle Portera
      KONKURENČNÍ VÝHODA

   Nižší náklady    Diferenciace

Široký cíl 1. Vůdčí postavení 2. Diferenciace
KONKURENČNÍ v nízkých nákladech
     ROZSAH
    Úzký cíl 3A. Soustředění 3B. Soustředění

       pozornosti na        pozornosti na
       nízké náklady        diferenciaci
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(přepracováno ze zdroje Lednický, 2000, str. 98)

 Vedoucí postavení v nákladech

Firma  se  snaží  o  minimalizaci  nákladů,  může  toho  dosáhnout  např.  výzkumem 

nebo vývojem.

 Soustředění pozornosti na diferenciace

Je zaměřeno na uspokojení potřeby úzké skupiny zákazníků.

 Diferenciace

Dosáhnutí konkurenční výhody díky jedinečnému výrobku nebo službě pro zákazníka.

 Zaměření na nízké náklady

Díky nízkým nákladům je možno dosáhnout většího zisku, z toho plynou výhodné ceny 

pro zákazníka.

2.7.2. Ansoffova matice výrobek– trh
Ansoffova matice výrobek – trh je znázorněna (viz. Obr. 2.3)

Obr. 2.4: Ansoffova matice výrobek– trh

Současný výrobek Nový výrobek

     Současný Strategie proniknutí Strategie vývoje či

           trh       na trh   rozvoje nového

       výrobku

        Nový          Strategie rozvoje   Diverzifikační

           trh                   trhu                strategie

(přepracováno ze zdroje Lednický, 2000, str. 96)

 Proniknutí na trh

Zdokonalení pozice na trhu, kupování více současných výrobků, akce,slevy.

 Rozvoj trhu

Současný produkt kupovali noví zákazníci, propagace, větší balení.

 Rozvoj produktu

Nový produkt na současném trhu, výzkum, vývoj. Např. v pivovaru se začne vyrábět nový 

druh piva – nealkoholické.
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 Diverzifikace

Nová služba, výrobek na novém trhu. Např. pojišťovnictví.

2.7.3.  Strategie podle Hrona a kol. 

 Integrační

Firma  se  snaží  rozšířit  vlastnictví,  mít  větší  dohled  nad  dodavateli,  distributory  nebo 

konkurenty.

 Progresivní integrace – získání moci nad odběrateli = získávání větších pravomocí 

v řízení maloobchodníků a distributorů vlastních výrobků nebo jejich skupování.

 Zpětná integrace – mít větší vliv na dodavatele = získávání většího podílu na vedení 

firemních dodavatelů nebo jejich skupování (např. výrobce nábytku koupí většinový 

podíl na pile).

 Horizontální  integrace –  ovládnutí  konkurence  způsobem  jejich  skupování 

či  spojování  se  s nimi  =  získávání  podílu  na  řízení  firem  konkurentů,  spojování 

se s nimi nebo jejich skupování.

 Intenzivní

Tyto strategie vyžadují ke zvýšení konkurenceschopnosti zintenzivnit činnosti.

 Strategie proniknutí na trh – umístění současných výrobků na nových trzích, vyža-

duje vyšší marketingového úsilí a finanční náklady.

 Strategie rozvoje trhu – zvýšení podílu současných výrobků na současných trzích. 

Znamená snaha zvýšit zájem veřejnosti o naše výrobky prostřednictvím cíleného mar-

ketingu = představování současných výrobků na geograficky nových trzích.

 Strategie  vývoje výrobku –  snaha  o vytvoření  nového výrobku nebo služby buď 

moderního charakteru nebo zlepšením stávajícího produktu. Tato strategie je značně 

nákladná  na  výzkum  a  vývoj,  později  i  na  marketing  =  snaha  zvednout  prodej 

zlepšením nebo modifikací současných výrobků či služeb.
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 Diversifikační

Diversifikace  je  ze  všech  strategických  voleb  v mnoha  směrech  nejvíce  zajímavá,  to 

s sebou  přináší  větší  rizika.  V současnosti  je  méně  oblíbený  pro  svou  nákladovost  a 

komplikovanost řízení. Jedná se o vnikání do odlišných oborů.

 Soustředěná diversifikace – hledáme synergii v nových produktech, trzích, funkcích, 

které se vztahují  k výchozí činnosti podniku = přidávání nových výrobků a služeb, 

které se vztahují k dosavadní nejdůležitější činnosti podniku.

 Horizontální diversifikace – přidání nových produktů, které se k dosavadní činnosti 

nevztahují,  ale slouží současným zákazníkům podniku = přidání nových výrobků a 

služeb, které se k dosavadní činnosti podniku nesouvisí, jsou však určeny pro prodej 

současným zákazníkům této firmy.

 Smíšená diversifikace  – přidání  nových výrobků,  které  se  nevztahují  k dosavadní 

činnosti podniku a rozšíření prodeje novým zákazníkům = přidávání nových výrobků 

a služeb, které se nevztahují k dosavadní nejpodstatnější činnosti podniku.

 Obranná

Znázorňují  pasivní  chování  podniků  a  hledají  možnosti  obrany  proti  agresivním 

konkurentům.

 Strategie spojování podniků – představuje dobrovolné či nedobrovolné fúze jednot-

livých podniků v lépe fungující celek. Nevšední formou je join venture.

 Strategie snižování nákladů – přezkoumání nákladů a redukce majetku se záměrem 

likvidace produkce, o kterou není zájem na trhu.

 Strategie  zbavování  se  majetku –  snižování  majetku  z příčiny  zbytečnosti  nebo 

z hlediska potřeby vyšší hotovosti za účelem dalších strategických investic.

 Strategie likvidace – prodej majetkových položek organizace po dílech za jejich sou-

časnou hodnotu.

[7]
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3. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

Jelikož  se jedná  o citlivá  data,  budu respektovat  přání  podniku,  která  mi  poskytla 

podklady k napsání práce, zachovám její pravý název v anonymitě, stejně tak i další firmy 

budou vystupovat pod jinými názvy, tak aby nedošlo ke zneužití dat. Děkuji za pochopení.

Společnost  Agriculture a.s.  je  začleněna do konsolidačního celku AGRICULTURE 

TRADING HOLDING, a.s. a spadá pod oblast subholdingu v zemědělství, kromě této oblasti 

se  AGRICULTURE  TRADING  holding  a.s.  dále  orientuje  na  potravinářství  a  chemii. 

V diplomové  práci  se  zaměřím  pouze  na  subholding  v zemědělství,  který  je  tvořen  sítí 

servisních a distribučních podniků obchodujících vstupy a výstupy nezbytné pro zemědělskou 

prvovýrobu. 

V následujícím obrázku uvádím členění AGRICULTURE TRADING holding a.s.   pro oblast 

orientovanou na zemědělství: (viz Obr. 3.1).

Obr. 3.1: Členění AGRICULTURE TRADING holding a.s.

(vlastní zpracování)

Dne 1.4. 2008 vznikla společnost  Agriculture a.s. se sídlem v Olomouci. Firma se zabývá 

prodejem zemědělské techniky pro oblast  střední a severní Moravy. Předmětem podnikání 

Agriculture a.s. je vedení velkoobchodu a maloobchodu motorových vozidel s jejich příslu-

šenstvím, poskytování opravy pracovních strojů a silničních vozidel a v neposlední řadě ná-

kup a prodej paliva a maziva. Hlavním a zároveň jediným akcionářem je obchodní společnost 

Agronea, a.s. se sídlem v Kroměříži.

AGRICULTURE 
TRADING 
holding a.s.

Agronea –KM a.s. Farm Trade a.s.
XYZ Hradec 
Králové a.s.

Neza  Kopřivnice 

a.s.

Agronea 
Farmtechnic s.r.o.

Agriculture a.s.
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Díky dlouholetým zkušenostem svých pracovníků mohl vzniknout nový podnik  Agriculture 

a.s.,  který  má  svá  prodejní  a  servisní  střediska  v Olomouci  a  v Zábřehu.  Do  budoucna 

se plánuje vybudování dalšího střediska v Kroměříži. 

Společnost využívá šest pohyblivých dílen a její největší oporou je personální a v neposlední 

řadě technické vybavení importéra. V Současné době firma zaměstnává 52 zaměstnanců v ob-

lasti prodeje a servisu. Dle nařízení Evropské komise tak podnik splňuje kritérium středního 

podniku. 

Vize:  Již od svého vzniku podnik na trhu neustále roste, plánuje rozšíření o další středisko. 

Klade  důraz  na  vybudování  stabilního  místa  na  trhu  a  chce  obstát  v silně  konkurenčním 

prostředí. Do budoucna se uvažuje o zavedení certifikace systému řízení kvality ISO 9001 

a být tím silnější v rostoucím konkurenčním prostředí. Podnik se bude  moci zúčastnit ve-

řejných a soukromých zakázek v rámci Evropské unie.

Posláním :  Agriculture  a.s.  je  poskytnout   komplexní  služby  zákazníkům.  Při  obchodu 

se zaměřuje na konkurenční výhodu pro své zákazníky.  Snaží se svým zákazníkům pomáhat 

s vhodným  výběrem,  zafinancováním  a  spolehlivým  provozem  výrobků  díky  nabízeným 

servisním službám. 

Cílem: Společnosti  chce  mít  spokojené  zákazníky.  S pomocí  významného  importéra 

a schopnými zaměstnanci chce obstát v silně konkurenčním prostředí. 

. 
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4. APLIKAČNÍ ČÁST

4.1. PEST ANALÝZA PODNIKU AGRICULTURE a.s.

V této praktické části zpracuji několik nejdůležitějších faktorů vnějšího prostředí, které 

působí na podnik Agriculture a.s. a určují směr jakým se bude rozvíjet. Kvalitně provedenou 

analýzou tak zhodnotíme podmínky trhu, na který vstupujeme a nebo už delší dobu působíme. 

Určitě je dobré tuto analýzu provádět častěji, neboť pravidla hry se neustále mění. Žijeme 

v turbulentní době a jediná šance jak přežít je se naučit provádět změny s ohledem na aktuální 

situaci.

 Politické a legislativní faktory

Pro každý podnikatelský subjekt je nezbytné dodržovat legislativu a politiku danou 

státem, ve kterém podnikáme. Agriculture je akciovou společností (a.s). Řídí se tedy zákonem 

č.  513/1991 Sb., uvedeném v obchodním zákoníku. Dále musí upravovat vztahy s občany 

dle občanského zákoníku. Své jednání musí být v souladu se zákoníkem práce, živnostenským 

zákonem, zákonem o účetnictví, zákonem o dani z příjmu, zákonem o dani z přidané hodnoty, 

zákonem  o  ochraně  spotřebitele,  zákonem o  ochraně  životního  prostředí,  bezpečnostními 

předpisy a dalšími. Politické a legislativní faktory nemůže sám podnikatelský subjekt ovlivnit. 

Pro začínající podnikatele je doslova rozhodující legislativa, z hlediska výběru na který trh 

vstoupí, jaká jsou v daném státě omezení a mohou si zvolit zemi, kde mají lepší podmínky 

k podnikání. Změny zákonů mají vždy účinek na podnik a to jak pozitivní ( např. snížení daně 

z příjmu právnických osob) tak i negativních ( zvýšení daně z přidané hodnoty, což může 

do jisté míry odradit zákazníky, kvůli navýšení konečné ceny výrobků či služeb). V roce 2009 

byla daň z příjmu právnických osob 20 %, k letošnímu roku 2010 poklesla sazba daně na 

19  %.  Velice  zajímavé  pro  podnik  Agriculture  a.s.  byly  mimořádné  odpisy.  Tyto  odpisy 

umožňují  odepsání  do  nákladů  všech  zemědělských  traktorů  a  jiných  strojů  2.  odpisové 

skupiny za kratší dobu, tedy 24 měsíců. Tato výhodná nabídka končí k 30.6. 2010. a dále 

od 1.7. 2010 lze odepisovat nejdříve na dobu 5 let. 

[13]

 Ekonomické faktory

Na  každý  podnik  působí  míra  nezaměstnanosti,  s vyšším  počtem  nezaměstnaných 

klesá  počet  koupěschopných  zákazníků.  Pokud  se  jedná  o  podnik  Agriculture  a.s.  měli 

bychom znát přibližný počet zemědělských subjektů v Olomouckém kraji. Česká republika 
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se  člení  celkem  na  14  samosprávných  krajů,  pro  měsíc  květen  je  uváděna  míra 

nezaměstnanosti 8,73%. Nejnižší nezaměstnanost je v Hlavním městě Praze 3,91 %, nejvyšší 

v   Ústeckém  kraji  13,18 %,  Olomoucký  kraj  je  třetí  s nevětší  mírou  nezaměstnanosti. 

K 31. 5. 2010 se hodnota nezaměstnanosti  v tomto kraji  pohybovala na 10,87 % a snížila 

se  o  0,  61%,  počet  registrovaných  uchazečů  dosáhl  čísla  36 123. Závislé  na  počasí  jsou 

odvětví  zemědělství  nebo  stavebnictví.  Přes  letní  měsíce  se  nadále  očekává  zvyšování 

pracovních míst a s tím souvisí i snížení nezaměstnanosti pro region. Z hlediska ekonomie 

mluvíme v oblasti zemědělství o sezónní nezaměstnanosti, která spočívá ve své pravidelnosti 

a  vyskytuje  se  v souladu  s přírodním  cyklem.  Spolu  s nezaměstnaností  souvisí  i  výkyvy 

v poptávkách po službách a produktech. 

[18]

Dalším významným ekonomickým faktorem jsou mzdy, které působí na atraktivnost 

odvětví.  Průměrné  platy  v zemědělství,  lesnictví  a  rybářství  v roce  2010  dosáhly  výše 

17 639  Kč.  Pokud  tuto  částku  srovnáme  s průměrem  celého  hospodářství  tedy  s částkou 

23 598 Kč, potom v zemědělství je o jednu čtvrtinu menší mzda.  To má určitě vliv na odliv 

pracovníku působící v této oblasti  do jiné.   Ke zvyšování mzdových tarifů mohou pomoci 

agrární odbory, ovšem letos se jim požadovaný růst nepodařilo dosáhnout, tak jako i v jiných 

oborech je to způsobeno ekonomickou krizí.

[12]

 Zemědělské subjekty mohou čerpat finance buď z českých nebo evropských zdrojů. 

Využívají  především  fondů:  (EZZF) Evropského  zemědělský  záruční  fond  a  (EAFRD) 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.

[19]

 Sociální faktory

V předmětu Hospodářská politika EU jsme se učili o společná zemědělské politice, 

která představuje  jednu z nejvýznamnějších a nejnákladnějších evropských politik. 

Hlavní důvody pro realizaci společné zemědělské politiky jsou:

 zajistit soběstačnost v zásobování zemědělskou produkcí

 udržet cenovou stabilitu zemědělských výrobků a příjmů zemědělských producentů

 zabránit  živelnému odchodu pracovníků z venkova do měst; rozvoj venkova, zvýšit 

jeho atraktivnost

V rámci opatření Agenda 2000 se vedoucí činitelé EU dohodli na realizaci reforem. Jednou 

z nich byl rozvoj venkova a životního prostředí. Tato reforma má řešit podporu zemědělství a 
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pomáhat venkovu hospodařit. Díky těmto opatřením by neměli zemědělci odcházet do jiných 

odvětví a také umožňují podniku Agriculture a.s. působit na trhu.  

Češi se více stěhují  do nově zastavěných oblastí mezi městy a vesnicemi.  Dochází k silné 

suburbanizaci u největších měst. Tento trend trvá už několik let, lidé raději s dětmi odcházejí 

na vesnice.V České republice vznikají nové vesnice na orné půdě, tím samozřejmě snižují 

množství úrodné půdy. Do budoucna se tato situace jeví velmi nevýhodně pro zemědělce. 

Venkovští obyvatelé se chtějí podobat více městu a tak místo pěstování plodin mívají na svém 

pozemku anglický trávník a veškeré potraviny nakupují v supermarketech.

 Technologické faktory 

Další oblast které se analýza PEST týká je technologická.  Pro odlišení od konkurence je dů-

ležité  nabízet  kvalitní  a  cenově  přijatelné  produkty  a  služby.  Agriculture  a.s.  má výhodu 

v tom, že obchoduje se špičkovými výrobci zemědělské techniky. Zákazníci se tak mohou do-

přát např. jednoduchou obsluhu a ovládání strojů, menší spotřebu paliva než dříve a hlavně 

vyšší produktivitu práce. Traktory díky novým technologiím umožňují využít i klimatizaci, 

která se určitě v parných letních dnech na poli bude hodit. 

4.2. PORTEROVA ANALÝZA APLIKOVANÁ NA PODNIK AGRICUL-
TURE 

Dle  této  analýzy  na  podnik  působí  5  konkurenčních  sil,  které  budu teď  v aplikační  části 

popisovat.  Jedná  se  o  těchto  5  sil:  dodavatelé,  odběratelé,  substituty,  nová  konkurence 

a již existující konkurence v odvětví.

 Dodavatelé

Jako  první  se  budu  zabývat  současnými  dodavateli  podniku  Agriculture  a.s.  Mezi 

nejdůležitější dodavatele s kvalitní zemědělskou techniku patří:

 Farm Trade a.s.

Jedná  se  k nejdůležitějšímu  dodavateli,  dodává  celkem  80  %  zemědělské  techniky. 

Společnost Farm Trade a.s. je výhradním importérem značky Nev Holland, tato značka 

se řadí k  2. nejprodávanější  na českém trhu se zemědělskou technikou pro rok 2010. 

Podnik Agriculture  s tímto  dodavatelem obchoduje v rámci  holdingu,  nakupuje od něj 

traktory, stavební a zemědělskou techniku, pozemní dopravní techniku, lisy a kombajny.
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Obr. 4.1: Produkty Nev Holland, které prodává spol. Agriculture

(vlastní zpracování)

 Pekas a.s.

Tento podnik na trhu působí od roku 1991, své produkty nabízí  převážně ve středních 

Čechách, na český trh dodávají hned několik dobrých značek , klade důraz na zajištění 

servisu  pro  nabízenou  techniku  a  rychlou  dodávku  náhradních  dílů.  Pro  podnik 

Agriculture  a.s.  je  to  spolehlivý  partner,  od  kterého  se  může  učit,  neboť  prodeje 

společnosti  Pekas  rok  od  roku  rostou.Od  tohoto  dodavatele  nakupuje  zemědělskou 

techniku.  Prodává  od  něj  cisterny  značky  Kranpe,  od  značky  Anaburger  poskytuje 

dopravní  techniku,  od  ZBT  přívěsy  a  návěsy  a  cisterny  od  značky  Kottle.  Pro  lepší 

představu o nabízeném sortimentu přikládám i obrázky. 

Obr. 4.2: Cisterny, návěsy a nosiče kontejnerů, návěsy a přívěsy, dopravní technika
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(vlastní zpracování)

 Unimarko a.s.

Dalším  dodavatelem  Agriculture  a.s.  je  společnost  Unimarko,  která  působí  v České 

republice,  má zde  dlouhodobou tradici,  proto se jedná  o spolehlivého  partnera.  Tento 

dodavatel  nabízí  jiné  stroje  než  většina  konkurence  a  proto  je  výjimečný.  Poskytuje 

několik  značek  s možností  výběru  z několika  typů.  Nakupuje  od  něj  především 

postřikovací  techniku  značky  HARDY,  a  rozmetadla  průmyslových  hnojiv  značky 

BREDLA.  Důležitým  artiklem,  proč  Agriculture  a.s.  zvolila  právě  tuto  společnost 

je nasmlouvaná nákupní cena strojů.  Díky příznivé ceně se podniku zvyšuje obchodní 

marže na prodaném stroji.

Obr. 4.3: Postřikovací technika, rozmetadla průmyslových hnojiv

                    

(vlastní zpracování) 

 Oplal agri s.r.o.

Dalším  velmi  významným  dodavatelem  je  společnost  Oplal  agri  s.r.o.,  která 

je dlouholetým českým výrobcem zemědělské techniky. Soustřeďuje se na výrobu strojů 

pro  zpracování  půdy  a  také  se  věnuje  výrobě  náhradních  dílů.  Vlastní  moderní 

technologie,  u  kterých  klade  důraz  na  výběr  materiálu.  Agriculture  a.s.  od  tohoto 

dodavatele  nakupuje  zejména  pluhy  (nesené,  polonesené)  a  kypřiče  půdy  (radličkový 

a kombinovaný).  Díky tomuto výrobci  a zároveň dodavateli  má možnost nabízet  větší 

škálu zemědělských strojů. Pro představu tyto stroje uvádím na následujících obrázcích.
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Obr. 4.4: Nesené a polonesené pluhy, kombinované kypřiče, radličkový kypřič

(vlastní zpracování)

Další dodavatelé jsou

 Polagron 

 Agrostavo 

 Odběratelé

Odběratelé jsou výhradně zemědělské subjekty, mezi které patří především:

 FO (živnostníci), 

 PO (a.s., s.r.o.), družstva,  

 obecní úřady.

Dle nařízení EU musí všechny podnikatelské subjekty, které čerpají dotace evropských fondů 

publikovány  ve  Státním  zemědělském  intervenčním  fondu  (SZIF).  V SZIF  je  uveřejněn 

seznam  všech  příjemců  dotací  pro  FO  i  PO,  dělení  probíhá  na  základě  okresů  České 

republiky,  názvu  organizace,  jejich  adresy,  včetně  částky  kterou  čerpají.  Podnikatelé 

a  právnické  osoby  mohou  peníze  získávat  z  Evropského  zemědělského  záručního  fondu 

(EZZF) nebo Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Tento finanční 

prostředek je poskytovaný ze společné zemědělské politiky EU. Díky SZIF má Agriculture 

a.s. přístup ke všem lidem a společnostem podnikajícím v zemědělství, může se na ně obrátit 

se svou nabídkou, kterou přizpůsobují výši poskytnuté dotace. Formou e-mailu nebo letáku 

oslovují stálé zákazníky a další možné zájemce ze střední a severní Moravy o připravovaných 
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akcích  nebo dnech na nichž  se firma prezentuje.  Další  službu,  kterou zavedla  je  posílání 

zpravodaje,  v tomto  zpravodaji  informuje  farmáře  o  novinkách  v zemědělské  technice, 

výhodách těchto inovací, přesných parametrech výrobků a jejich prodejních cenách.

[19, 25]

 Substituty

Substitut  je  jinými  slovy  zástupce.  Dlouho  jsem uvažovala  nad  tím,  kdo  může  zastoupit 

zemědělskou techniku. Myslím, že v tomto odvětví se bude vždy jednat spíše o konkurenci, 

která bude opět nabízet zemědělskou techniku. Substitut  bych do budoucna viděla v jiném 

způsobu prodeje např. jen přes internet.  Další možnost substitutu si představuji v rozšíření 

sortimentu některých hypermarketů nebo hobbymarketů (Obi, Hornbach apod.) na všechnu 

zemědělskou techniku. 

 Nová konkurence

Podnik by měl neustále počítat s možností nové konkurence, která může na trh kdykoli přijít 

a způsobit tak odliv zákazníků. Proto by měl usilovat o vybudování silné pozice na trhu, mít 

hlavně dobrý vztah se svými klienty a neustále o ně pečovat. 

 Konkurence

Agriculture a.s. čelí nejvíce konkurenci působící na střední a severní Moravě, která na trhu 

působí delší dobu. Jedná se zejména společnost P and K  se sídlem v Biskupcích, dále  o 

společnost Lukro z Kroměříže, Agrozev z Prostějova, Bwtechniku a Gordem.

Tab. 4.1: Silné a slabé stránky konkurence v odvětví

Silná stránka Slabá stránka

P and K značky se zajímavými prvky prodávají Nev Holland, nejsou autorizovaní dealeři

 dlouhodobý vztah se zákazníky nemají podporu od výrobce Nev Holland

 zákazníci jsou loajálnější
nemají proplácené garanční kampaně z Nev 
Holland

 více poboček po ČR (Žďár, Prostějov) při poruše platí zákazník a nikoliv Nev Holland

 výhradní importér značek Bermann, Wienhof, Gret Plain nemají autorizované servisy

  vyšší ceny za Nev Holland

Lukno tradice nemají tak silné zázemí

 stejná oblast působnosti jako Agriclture kvůli problémům se firma zmenšila

 nejprodávanější traktory na trhu u značky Hardy horší servis, méně kvalitní prodejci

 
autorizovaní dealeři značky John Deere, Horsche, Luclan, Har-
dy přechod servisních technků k Agriculture

 barterové obchody neprodávají Nev Holland

 

BW tech- působnost na celé Moravě a ve Slezsku nemají možnost barterových obchodů
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nika

 autorizovaný dealer značek Caze, Lenken, Krome, Tecnona nemají za sebou tak silného obchodního partnera

 nabízí více značek než Agriculture finanční problémy

 věrné zákazníky příliš strojů na skladu

 

Gordex delší historie menší firma

 autorizovaní importéři Masej  jen jedna pobočka v Prostějově

 příznivá cena značka, kt prodávají je nevýznamná na trhu

  kvalita strojů je horší

Agrozet velký podnik prodává pouze méně výkonné traktory

 působnost v celé ČR, hlavně jižní Čechy, 13poboček celkem
 Špatně vyjednané smluvní podmínky s John Ced-
rem, výkonnější stroje může prodávat jen Lukro

 největší konkurent na prostějovsku  

 soustřeďuje se na závěsnou techniku  

 značky Poting, Zetorr, John Deere, Tecnona, velký výběr  

(vlastní zpracování, názvy konkurence i značek  jsou z důvodu anonymity pozměněny)

4.2.1. Zhodnocení Porterovy analýzy na podniku Agriculture

K tomu, abychom mohli rozpoznat, která z pěti konkurenčních sil nad podnikem převažuje, 

provedu  vyhodnocení  analýzy.  Ke  každé  z pěti  konkurenčních  sil  (dodavatelé,  zákazníci, 

konkurenti,  noví konkurenti a substituty) uvádím šest otázek pro zjištění situace v podniku 

Agriculture a.s.. Jednotlivé otázky ohodnotím body v rozmezí od 0 – 6, přičemž 0 je nejlepší 

hodnocení a 6 – nejhorší možné. Body obdržené u každé otázky posléze sečtu a výslednou 

hodnotu vydělím počtem položek, v tomto případě se jedná o 6 položek = 6 otázek. Faktor, 

který  dosáhne největšího  počtu  bodů se zároveň stane  nejdůležitější  konkurenční  silu  pro 

podnik.

Tab.: Porterova modelu pěti konkurenčních sil podniku Agriculture a.s. 

Dodavatelé Body

Máme dostatek dodavatelů pro naše nejdůležitější zásoby? 1

Je možné nahradit náš hlavní materiál? 5

Váží si naši dodavatelé  nás jako odběratelů? 3

Jsou naši dodavatelé kritičtí vůči našim požadavkům? 2

Můžeme snadno vyměnit naše dodavatele? 4

Jsou naši dodavatelé vůči nám malí a slabí? 6

Průměr 3,5

Zákazníci Body

Máme zákazníky s malým odběrem? 4

Je pravda, že žádný z našich výrobků nepočítá s plošným uspokojením zákazníka? 2

Je těžké pro naše zákazníky změnit dodavatele? 5

Přináší nám malé množství zákazníků velkou část zisku? 2
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Nevlastní naše akcie některý z našich zákazníků? 2

Přispívají naše výrobky k menší kvalitě služeb našich zákazníků? 1

Průměr 2,6667

Konkurence Body

Je velký počet konkurentů v našem odvětví? 4

Mají všichni konkurenti v oboru stejnou sílu jako my? 3
Je náš obor nezajímavý pro ostatní? 4

Je těžké pro naše zákazníky změnit dodavatele? 4

Je pro nás snadné zvýšit výrobní kapacitu? 6

Je hodně firem v oboru , které zde zůstávají? 5

Průměr 4,3333

Potencionální konkurence Body

Jsou velké náklady na vstup do odvětví? 1

Jsou výrobky v odvětví hodně diferencované? 4

Vyžaduje vstup do odvětví velké kapitálové investice? 0

Bylo by těžké vybudovat jiné distribuční cesty? 1

Byl by pro naše zákazníky přechod ke konkurenci drahý? 3

Je omezeny přístup k výrobním zdrojům? 5

Průměr 2,3333

Substituty Body

Slouží jiné výrobky ke stejným účelům? 5

Mají podobné výrobky stejné nebo nižší náklady na výrobu? 5
Jestli firmy produkují stejné výrobky jako my na jiných trzích, mohou oni přestoupit na 
náš trh?

2

Kvalita konkurenčních výrobků je vyšší než u našich výrobků? 3

Dováží naše konkurence na zakázky? 3

Respektují konkurenci zvláštní požadavky zákazníků? 2

Průměr 3,3333

Vlastní zpracování, dle předmětu Strategický management

 Z tabulky  vyplývá,  že konkurence s 4,33 body je  největší  konkurenční  silou pro podnik 

Agricullture. Naopak nejméně dosažených bodů obdržela nová konkurence a to 2,33 bodů. 

Zdůrazňuji, že jsem jednotlivé položky ohodnotila subjektivně.

4.3. SWOT ANALÝZA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRICULTURE 

Další v praxi prováděnou analýzou bude SWOT, o které jsem se zmínila v teoretické 

části,  že rozebírá  zároveň vnější  a vnitřní  prostředí.  Budu charakterizovat  nejdříve  vnitřní 
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prostředí  podniku  Agriculture  a.s  zaměřím se  na  nejdůležitější  její  slabé  a  silné  stránky. 

Poté  určím z vnějšího prostředí možné hrozby a příležitosti.

 Silné stránky

 silné zázemí,  silný partner

Jak  už  jsem  jednou  zmínila  Agriculture  a.s.  je  začleněna  do  konsolidačního  celku 

AGRICULTURE TRADING HOLDING, a.s.. Může proto využívat silné zázemí obchodních 

partnerů.  Díky  mateřské  společnosti  může  být  lépe  konkurenceschopná.  Vzájemně 

si pomáhají a za dobrých podmínek mezi sebou obchodují. 

 kvalitní servis

Podnik Agriculture. a.s. se může spolehnout na technickou i personální oporu importéra. Nej-

důležitější konkurenční strategií je výborně fungující servis, který maximálně vychází vstříc 

svým klientům. Specialisté se starají o šest mobilních dílen s moderním vybavením. Zaručují 

svým zákazníkům při  jakýchkoliv problémech se strojem do 12 hod příjezd dobře vyško-

lených techniků. A následně do 36 hod od příchodu technika jejich opravu. Pokud se tak ne-

stane, klient dostane zdarma půjčený jiný funkční stroj. V případě mimořádných událostí   na 

stroji může servisní technik přímo na poli náhradní díl ze skladu objednat. Takto si podnik vy-

tváří kladný vztah se zákazníky, kteří budou vždy spokojeni a své zkušenosti můžou předávat 

ostatním zemědělcům.

 náhradní díly za příznivé ceny

Originální  náhradní  díly  Nev  Holland  od  autorizovaných  prodejců  jsou  k dostání 

za  příznivých  podmínek.  Při  porovnávání  s  konkurencí  jsou  podobné  díly  na  stroje 

Nev Holland až o desítky procent levnější. Toho může podnik dosáhnout díky obchodní poli-

tice    a spolupráci Výrobce – Importér – Prodejce.

 poradenství

Zprostředkovávají  informace  a  rady  důležité  pro  zemědělství.  Kvalita  poradenství 

samozřejmě závisí na dotazech a připomínkách  zákazníků. Toto poradenství Agriculture a.s. 

umožňuje na internetových stánkách. Kde probíhá internetový chat, e-mail a nebo se můžete 

zkontaktovat s našimi obchodním zástupci pomocí telefonu.
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 prodej známých značek

Dodavateli  podniku  Agriculture  a.s.  jsou  známe  společnosti  NEV  HOLLAND,  KUHM 

a BERTOUD, které působí po celém světě. Tyto značky jsou již na trhu známé a osvědčené, 

tudíž zákazníkům zaručují vynikající kvalitu strojů a jsou konkurenceschopné. 

 bazar

Kromě nových strojů si  mohou zájemci  zakoupit  a  nebo prodat  stroj  do bazaru.  V tomto 

bazaru  máte možnost  zakoupit  traktory,  sklízecí  mlátičky a další  užitečná  zařízení.  Stroje 

se inzerují  na internetových stránkách Agriculture.  Nabídka se neustále  obnovuje,  o stroji 

se dozvíte jakého je typu, značky, výkonu motoru, roku výroby, době používání i výbavě. 

Cena je vždy stanovena dohodou mezi zájemci. Výhoda bazaru je z obou stran. Zemědělci 

mohou prodat již nepotřebné stroje a na druhé straně pro podnikatele, kteří do strojů nechtějí 

investovat plnou částku jako za nové se mohou domluvit na částce pro ně příznivější. Tímto 

bazarem se odlišují od ostatní konkurence, která tuto službu nezajišťuje.

 2 pobočky na střední Moravě 

Další  důležitou  konkurenční  strategií  jsou  prodejní  a  servisní  střediska  Agriculture,  která 

se nachází na 2 pobočkách v Olomouci a Zábřehu. Do budoucnosti se plánuje otevření další 

pobočky a tak maximálně vycházet vstříc našim zákazníkům, mohou se na nás obracet na více 

místech.  Pobočky  jsou  umístěny  v dobře  dostupných  větších  městech  na  střední  Moravě 

a  mohou rozšiřovat svou klientelu.  Půda ve střední a severní Moravě patří k nejúrodnější 

v České republice, je velmi vhodná pro zemědělství.

 barterové obchody

Podnik Agriculture a.s. zprostředkovává barterový obchod, čímž se odlišuje od konkurence. 

Dle Wikipedie barter spočívá ve směňování zboží nebo služby za zboží nebo služby jiné. 

Jedná se o směnu bez zapojení peněz nebo zlata. Každá strana musí dodat to, o čeho jiná 

strana  má  prospěch.  Od  zemědělských  subjektů  místo  peněz  obdrží  sklizené  plodiny 

a  za  hodnotu  těchto  plodin  mohou  na  oplátku  dostat  naftu,  stroje,  náhradní  díly  a  další. 

Výrazně   ji to pomáhá ke snižování pohledávek, pomáhá zemědělským subjektům s odkupem 

sklizně.

[16]

 dny, na kterých se firma prezentuje
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K propagaci podniku Agriculture a.s. patří  několik akcí,  na kterých představují  své stroje. 

Tyto akce se každý rok opakují. Např. dne 27. srpna 2009 se na zemědělském družstvu Dubu 

nad Moravou konal  DEN PŠENICE,  firma zde  představila  zástupce  značky Nev Holland 

a další.  Návštěvníci dostali informace o strojích, mohli si vyzkoušet zkušební jízdu, osahat 

si stroje. Díky těmto akcím se dostávají do podvědomí možných budoucích zákazníku, což 

je velice důležité,  neboť na trhu působí krátkou dobu. Lidé co dříve ze zvyku nakupovali 

pouze u konkurence se tak dobrou prezentací seznámí s novou firmou.

Na internetových stránkách Agriculture a.s. najdete i  úspěchy, kterých se povedlo dosáhnout. 

Dozvíte se např., že pan Aleš Velký na mistrovství Evropy v orbě skončil na sedmém místě 

se značkou Nev Holland a v orbě louky dokonce na místě třetím. Na dobrovolném programu 

prezentoval podnik i další značky. Umístění v soutěži působí kladně na zájemce o traktor, 

svědčí o dobré kvalitě a výkonnosti.

 Slabé stránky

 jen 2 roky firma působí  na trhu

V dubnu roku 2008 byla založena společnost Agriculture a.s. na trhu působí teprve 2 roky. 

Pro lidi může být tento podnik neznámý. Za tak krátkou dobu nemá ještě dlouhodobou tradici 

a zaměstnanci si s nově začínající firmou nemohou být jisti, co od ní očekávat, zda se bude 

nadále rozvíjet a nebo podlehne silnější konkurenci na trhu.

 zákazníci mají vybudované vazby s konkurencí

Významnou nevýhodu vidím také v tom, že zákazníci nejsou zvyklí nakupovat u nově vzniklé 

společnosti.  Mohou  dávat  přednost  konkurenci,  která  má  v Olomouckém  kraji  stabilnější 

pozici a jsou na ni již několik let zvyklí.

 sezónní odchylky

Další  nevýhodou  podniku  Agriculture  a.s.  a  samozřejmě  i  ostatních  firem  podnikajících 

se  zemědělskou  technikou je  sezónnost  tohoto  odvětví.  Většina  operací  (nákupů,  servisů) 

je  závislá  na  počasí  a  ročním  období.  V případě  neúrody  se  zvyšuje  nesolventnost 

zemědělských  subjektů,  které  si  nemohou  dovolit  nakupovat  další  stroje  a  nebo  mívají 

problém se zaplacením za služby a stroje.

 vysoké pohledávky
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Jak už jsem zmínila s neúrodou je vždy spojená i nesolventnost odběratelů. Kromě neúrody 

trápí všechny podnikatele ekonomická krize. Na ni navazuje problém dostat se úvěrům, splatit 

své  závazky  a  firmám  narůstají  pohledávky.  Je  to  začarovaný  kruh,  kdy  se  výrobky 

od zemědělských subjektů vykupují pod cenu, nejsou potom schopni dostát svým závazkům, 

jsou stále ve ztrátě, která může vést ke krachu.

 Příležitosti

 předsezónní servisní akce

K předstihnutí  konkurence začala Agriculture a.s. s lákáním zákazníkům  na servisní akci. 

Tímto způsobem má příležitost získat před hlavní sezónní slizní na svou stranu zemědělské 

subjektů. Tato akce má hned několik výhod, které se mohou hodit. Zákazníci nebudou plýtvat 

časem, stroje budou mít plně připravené, sníží si prostoje a opravy. Proškolený technik před 

sezónou stroj prohledne, opraví. Všichni kdo budou mít stroje značky Nev Holland a podrobí 

svůj stroj do května ke kontrole dostanou zdarma klimatizaci.

 nové servisní středisko

V dohledné době se plánuje otevření nové pobočky v městě Kroměříž.  Dle mapy se jedná 

o vzdálenosti do 47 km mezi sebou, budou tak lépe dostupné k osobní návštěvě zájemcům. 

Otevření  další  pobočky  zvyšuje  působnost  podniku  na  trhu  a  umožňuje  zesilovat  firmu 

v rámci konkurence.

 odkup pohledávek

Možností jak kromě barterových obchodů snižovat pohledávky jsou také působící Faktoringo-

vé  společnosti,  o  kterých  jsme  se  učili  v předmětu  Finanční  analýza.  Faktoring  spočívá 

v odkupu krátkodobých pohledávek, kterou provádí faktoringová společnost a účtují si za to 

provizi. S tím, že riziko nezaplacení zůstane na dodavateli. 

 dotace z EU

Další z příležitostí jak zvýšit poptávku po nabízených výrobcích a službách umožňují dotace 

z Evropské unie. V zemědělství se zatím využívá fondů EZZF a EAFRD. Státní zemědělský 

intervenčí  fond  podává  informace  o  lidech,  kterým  byla  přidělena  dotace  i  s adresou. 

Agriculture a.s. má možnost z této databáze sehnat údaje o všech zemědělských subjektech, 

působících  v Olomouckém  kraji.Jde  o  dobrou  příležitost  jak  informovat  o  své  nabízené 

technice  a službách.
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 zavedení ISO 9001

ISO 9001 je mezinárodní norma zaměřená na systém řízení jakosti. Vyhovuje všem typům 

organizací,  je  upravená na více sfér podnikání  (výrobní,  obchodní,  servisní a  další).  Díky 

dobře  fungujícímu  managementu  kvality  se  dá  zdokonalit  fungování  procesů  a  pomůže 

nastavit jasná pravidla. Samotná implementace zvýší zákaznickou spokojenost a v neposlední 

řadě bude mít podnik konkurenční výhodu před ostatními, které ISO 9001 zavedené nemají.

[22]

 vytváření nových doplňkových služeb

Jako další  nabízenou službu,  která  by Agriculture  a.s.  mohla  pomoci  a  zrychlit  obchodní 

transakce  je  vytvoření  oddělení,  které  zabezpečí  finanční  služby.  Na základě  ekonomické 

situace klientů a jejich požadavků budou schopni doporučit nejvhodnější způsob financování 

a následně i zařídit vybranou formu financování.

 Hrozby

 nesolventnost zákazníků

Neschopnost plnit své závazky včas vede ke vzniku vyšších pohledávek a to má za následek 

snížení likvidity podniku. Peníze mají vázány v pohledávkách a nemohou je jiným způsobem 

investovat.  Při  odkupu  pohledávek  musí  navíc  podnik  zaplatit  provizi  faktoringové 

společnosti.

 neúroda

V letošním roce se předpokládá neúroda,  která  bude způsobená nadprůměrnými srážkami, 

které  příliš  podmáčeli  krajinu  a  to  mělo  za  vznik  několik  chorob  které  napadli  plodiny, 

především plísně.  Jednoduchou úvahou dojdeme k závěru,  že  pokud bude špatná  sklizeň, 

zemědělské subjekty se mohou snáze dostat do ztrát a to znamená i velkou hrozbu pro další 

působení nedávno vzniklému podniku Agriculture a.s..

 nízká cena výkupních komodit

Nízké  výkupní  ceny  masa,  mléka  a  obilí  mají  za  následek  malé  tržby  a  tato  situace 

v posledních  letech  trápí  zemědělce.  Stát  jim nepomáhá,  tak jak by mohl.  Kvůli  špatným 

podmínkám  může  hrozit  neodvratný  zánik.  Pro  Českou  republiku  by  to  znamenalo  být 

do budoucna zcela závislí na dovozu všech potravin ze zahraničí.
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 nová konkurence

Jakýkoli  nový  konkurent  v odvětví  znamená  možnou  hrozbou  pro  již  působící  podniky. 

Agriculture  musí  stále  sledovat  množství  konkurentů  ve  stejném odvětví,  jejich  nabízené 

služby, neustále se porovnávat a být  lepší než ostatní.

 odchod zemědělců z odvětví

Při  stále  nižších  cenách  za  odkup surovin,  hrozí  hromadný odchod ze  zemědělství.  Platy 

v tomto odvětví  jsou o jednu čtvrtinu  menší  než průměrný plat  v České republice.  Pokud 

nebudu  tato  situace  dotačními  a  subvenčními  programy změněna.  Bude  to  mít  negativní 

dopad na podnik

 prohlubující se ekonomická krize

Další  výraznou  hrozbou  může  být  vzrůstající  ekonomická  krize.  Navýšení  dluhu  České 

republiky  ovlivní  možnost  podpory  zemědělců.  Obavy  bank  před  neschopností  uhradit 

závazky  včas  bude  omezovat  množství  poskytovaných  úvěrů  zemědělským  subjektům, 

a znemožní jim podnikání.

4.3.1 Výsledky SWOT analýzy akciové společnosti Agriculture

K tomu,  abychom  mohli  rozpoznat  zda  převažují  slabé  stránky  nad  silným 

a příležitosti       nad hrozbami musíme všechny faktory ohodnotit.  Každý zmíněný faktor 

nemá v odvětví  stejný význam, proto se bude lišit  váhou, jednotlivým položkám přidělím 

váhu v rozmezí      1- 10. S

Dále se bude každý faktor lišit počtem přidělených bodů, dle míry položky, opět v rozmezí 

1-10. Přičemž 1- nejméně významná a 10 – nejvíce významná pro podnik. Budu postupovat 

takto:  ke  každému  faktoru  přiřadím  dle  svého  uvážení  body  a  váhy,  provedu  mezi  nimi 

součin,  konečný součet  všech součinů podělím počtem uváděných  položek v jednotlivých 

kategoriích (Strengths, Weeknesses, Opportunities, Threats). 

Tab. 4.3: SWOT analýzy podniku Agriculture a.s. s ohodnocenými položkami

SILNÉ STRÁNKY (Strengths) BODY VÁHY SOUČIN
silné zázemí,  silný partner 10 9 90
kvalitní servis 9 7 63
Náhradní díly za příznivé ceny 7 5 35
poradenství 7 6 42
prodej známých značek 10 8 80
Bazar 7 6 42
2 pobočky na střední Moravě 5 2 10
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Barterové obchody 8 8 64
dny, na kterých se firma prezentuje 5 2 10
Součet bodů 68 53 436
SLABÉ STRÁNKY (Weeknesses) BODY VÁHY SOUČIN
jen 2 roky firma působí  na trhu 7 8 56
zákazníci mají vybudované vazby s konku-
rencí 8 7 56
sezónní odchylky 4 6 24
vysoké pohledávky 8 7 56
Součet bodů 27 28 192
PŘÍLEŽITOSTI (Opportunities) BODY VÁHY SOUČIN
předsezónní servisní akce 9 6 54
nové servisní středisko 10 2 20
odkup pohledávek 8 8 64
dotace z EU 9 9 81
Zavedení ISO 9001 8 9 72
vytvoření nových doplňkových služeb 7 2 14
Součet bodů 51 36 305
HROZBY (Threats) BODY VÁHY SOUČIN
nesolventnost zákazníků 10 6 60
Neúroda 9 10 90
nízká cena výkupních komodit 8 8 64
nová konkurence 6 2 12
odchod zemědělců z odvětví 10 10 100
prohlubující se ekonomická krize 8 9 72
Součet bodů 51 45 398

(vlastní zpracování, dle předmětu strategický management)

Další  tabulka  (viz.  Tab.  4.4)  vychází  z předchozích  čísel.  Uvádím  v ní  konečné 

celkové počty bodů, k nim přiřazuji počet položek v jednotlivých kategoriích a následně mezi 

sebou podělím.

Tab. 4.4: SWOT analýzy podniku Agriculture a.s. konečné výsledky

 celkový počet bodů počet položek podíl
SILNÉ STRÁNKY (Strengths) 436 9 48,44444
SLABÉ STRÁNKY 
(Weeknesses) 192 4 48
PŘÍLEŽITOSTI (Opportuni-
ties) 305 6 50,83333
HROZBY (Threats) 398 6 66,33333

(vlastní zpracování)

Volba strategie:

 ze silných a slabých stránek - S

 z příležitostí a hrozeb –T 

Z uvedených výsledků vyplývá,  že silné stránky (Strengths)  jsou nepatrně vyšší  než slabé 

stránky (Weeknesses). Silné stránky dosáhly hodnoty  48,44 a slabé stránky výsledku  48. 
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Pokud  porovnáme  mezi  s sebou  hrozby  (Threats)  a  příležitosti  (Opportunities),  potom 

hodnota 60,33, která náleží hrozbám je vyšší než příležitostí  50,83. Z uvedených výsledků 

volím  strategii  ST tj. konfrontace,  prostřednictvím  silných  stránek  tato  strategie  redukuje 

a nebo se vyhýbá  hrozbám přicházejícím z vnějšího prostředí.

4.4. FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU AGICULTURE

V této části budu vycházet z poskytnutých materiálu od společnosti Agriculture a.s., 

využiji VZZ z roku 2008 a 2009 a také jejich rozvahy za rok 2008 a 2009 (příloha č.1 a č.2) 

čísla jsou v tis. Kč

4.4.1. Ukazatel výnosnosti resp. rentability 

                                                                 zisk
 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) =  -----------------------         (1)

                            vlastní kapitál
 

                190
pro sledované období 2009 =    ------------- x 100 =  3, 52 %

              5 391

      - 1 499
pro minulé období 2008 =    ----------- x 100 =   -28,82 %

                      5 201

Míra  zhodnocení  kapitálu  vloženého  do  podniku  jeho  vlastníky  dosáhla  ve  sledovaném 

období 2009 3, 52 %.  Trend je pozitivní, v minulém období 2008 tento ukazatel dosahoval 

záporné hodnoty -28,82 %. Tržby v roce 2009 vzrostly o 96 210 000 Kč, proto se rentabilita 

VK zvýšila. Společnost vznikla v roce 2008, samozřejmě jí trvalo, než se na trhu prosadila 

a získala si zákazníky. Do budoucna tato hodnota může i nadále růst, jak tomu napovídá sám 

pozitivní trend.

                                                    zisk 
 Rentabilita tržeb (ROS)   = --------------   (2)

                                                              tržby

190
pro sledované období 2009 =    ---------------- x 100 =  0,1391 %

           136 583

    - 1 499
pro minulé období 2008 =    ----------- x 100 =   -3,71 %

                   40 373
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Z jedné  koruny tržeb  podnik  Agriculture  dosáhne  0,139% zisku.  Trend  je  opět  pozitivní, 

zvýšil se od minulého období o 3, 8 %

4.4.2. Ukazatel platební schopnosti, resp. likvidita  vystihuje potenciální schopnost podniku 

platit  své splatné závazky. Hlavním problémem v této oblasti  je zabezpečení  dostatečných 

likvidních prostředků s rezervou na nečekané události a zároveň bez nadměrného umrtvování 

kapitálu. Platební schopnost se vyjadřuje následujícími ukazateli:

                pohotové platební prostředky
 Okamžitá likvidita =  ----------------------------------------- (3)

                        krátkodobé závazky

381
pro sledované období 2009 =    ---------------- =  0,018 %

           21 115

                   1 006
pro minulé období 2008 =    ----------- x 100 =   0, 05%

                  20 024

Podniku Agriculture od minulého období 2008 narostly krátkodobé závazky a ještě výrazněji 

se  navýšili  krátkodobé  pohledávky  a  zároveň  se  snížily  pohotové  platební  prostředky. 

To mělo za následek, že ve sledované období 2009 jde o trend negativní. Okamžitá likvidita 

se snížila o 0,032 %. 

                                                  oběžná aktiva – zásoby
 Pohotová likvidita =  -------------------------------- (4)

                              krátkodobé závazky

     36 659 – 15 953
pro sledované období 2009 = -------------------  =  0,98

           21115

   32 296 – 22 688
pro minulé období 2008 =   -------------------  =   0,479

                       20 024

Trend u tohoto ukazatele je pozitivní  od minulého sledovaného období 2008 narostl o 0, 5 

a dosáhl téměř hodnoty 1, která vypovídá o dobrém stavu pohotové likvidity. Tím, že trend 

je za rok 2009 pozitivní se dá očekávat správný vývoj. Navíc obchodování se zemědělskou 

technikou patří k odvětví, kde tato hodnota se může rychle změnit.
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4.4.3. Ukazatel aktivity hodnotí vázanost kapitálu v jednotlivých formách majetku, srovnává 

schopnost  podniku  využívat  vložených  prostředků.  Jedná  se  především o  ukazatele  doby 

obratu a obratovosti. Mezi nejznámější ukazatele aktivity patří:    

                         zásoby 
 Doba obratu zásob (dny)  =  ---------------- x 360 (5)

                                            tržby

            15 933
pro sledované období 2009 =    -------------- x 360 =  41,9 = 42dní

           136 583

                    22 688
pro minulé období 2008 =    ----------- x 360 =   202,3 =203 dní

                    40 373

Trend u doby obratu zásob je pozitivní, neboť od minulého období 2008 se z původních 203 

dnů se hodnota snížila na 42 dní. Tohoto stavu bylo dosaženo díky větším tržbám za rok 2009 

i  díky  snížení  zásob  o  6 755 000  Kč.   Podnik  byl  za  rok  2009  hospodářsky  aktivnější, 

to    je dáno i tím, že trhu působí déle.

              pohledávky
 Doba obratu pohledávek (dny) =  ---------------   x 360 (6)
                                                                   tržby

 20 325 
pro sledované období 2009 =    ---------------- x 360 =  53,57 = 54 dní

              136 583

      8 602
pro minulé období 2008 =    ----------- x 360 =   73,7 = 74 dní

     40 373

Trend v tomto případě je opět pozitivní, i když doba obratu pohledávek dosahuje stále vysoké 

hodnoty pro rok 2009, dlužníci splácejí své závazky do 54 dnů. Od minulého období 2008 

se tento ukazatel zlepšil o 20 dní.

                                  závazky
 Doba obratu závazků (dny) =  ----------------------- x 360 (7)

                                       tržby

             21115
pro sledované období 2009 =    ---------------- x 360 = 55, 65 = 56 dní

            136 583

    20 024
pro minulé období 2008 =    ----------- x 360 =  178, 55 = 179 dní
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                  40 373

Trend u doby obratu závazku je opět pozitivní, od sledovaného období 2009 se doba zkrátila 

o celých 123 dní, což je zajisté pro podnik Agriculure úspěch.  O těchto 123 dní se zlepšila 

naše platební morálka vůči dodavatelům, kteří nám poskytli úvěr. Závazky se  o 1 091 000 Kč 

zvýšily (v odvětví zemědělské techniky se jedná o malou částku), ale jak už jsem zmínila 

tržby vzrostly téměř o 100 000 000 Kč.

4.4.4. Ukazatel finanční stability a zadluženosti

Finanční  stabilita  podniku  se  vyznačuje  strukturou  zdrojů  financování.  Hodnotíme  ji  na 

základě rozboru vztahu podnikový aktiv a pasiv.

                                           vlastní kapitál
 Podíl vlastního kapitálu na aktivech =  ----------------------- (8)

                                                     aktiva

            5 391
pro sledované období 2009 =    ------------ x 100 =  11,44 %

           47 090

                   5 201
pro minulé období 2008 =    ----------- x 100 =   14,38 %

     36 161

Podnik Agriculture  kryje  svůj  majetek  pro rok 2009 z 11,44% vlastními  zdroji.  Výsledek 

hospodaření za rok 2009 je nižší oproti minulému období o 2,94 %. I přesto, že je tento trend 

negativní, výsledek je celkem uspokojivý, finanční samostatnost podniku je stále dobrá.

.

                           cizí kapitál
 Celková zadluženost  =     ----------------------- (9)

                                                    aktiva

41 699
pro sledované období 2009 =    ---------------- x 100 = 88,55 %

47 090

   30960
pro minulé období 2008 =    ----------- x 100 =   85,62 %

    36 161

Trend  celkové  zadluženosti  je  negativní,  navíc  se  jedná  o  dost  vysoké číslo.  Cizí  zdroje 

pro rok 2009 kryjí 88,55 % majetku podniku Agriculture. Podíl cizích zdrojů na celkovém 

kapitálu vzrostl od roku 2008 o 2,93 %.  Cizí zdroje za rok stouply o 10 739 000 Kč. Podnik 
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by měl zvážit tuto situaci a aktiva by měl financovat více z vlastních zdrojů. Podíl věřitelů 

na celkovém kapitálu je tedy dosti vysoký a tím je i vysoké riziko pro věřitele.

                                         cizí kapitál
 Zadluženost vlastního kapitálu =     ----------------------- (10)

                                                               vlastní kapitál

         41 699
pro sledované období 2009 =    ---------------- =  7,73= 773%

           5 391

    30 960
pro minulé období 2008 =    ----------- =  5,95=595%

    5 201   

Trend zadluženosti vlastního kapitálu je negativní. Od minulého období vzrostla zadluženost 

o  1,78  tedy  o  178  % a  to  by  mělo  být  pro  podnik  varující,  z hlediska  stability  je  lepší 

dosahovat čísel nižších.

4.4.5. Závěrečné shrnutí finanční analýzy

V této části krátce shrnu dosažené výsledky. Ukazatele rentability, likvidity a aktivity 

vykazují  pozitivní  trend,  tzn.  že  výsledky  ve  sledovaném  období  se  srovnáním  období 

minulého  se  zlepšily.  Výrazného  úspěchu  firma  dosáhla  v době  obratu  zásob,  kde  doba 

v minulém období dosahovala 203 dní a snížila jej na příznivějších 42 dní. Zlepšení dosáhla 

i pohotová likvidita, kdy hodnotou 0,98 se blíží optimálnímu rozmezí 1- 1, 5. Tyto výsledky 

jsou  pro  podnik  signálem,  že  i  v době  ekonomické  krize  dokáže  být  nový  podnik 

konkurenceschopný  a  své  místo  na  trhu  si  našel.  Byla  bych  více  obezřetná  na  ukazatel 

finanční stability, dosahuje příliš vysokých čísel, vhodnější je  proto podíl cizího kapitálu vůči 

vlastním zdrojům snížit. 

4.5. NÁVRH STRATEGIE Č.1. OPTIMISTICKÁ

V této  praktické  části  budu ze  shromážděných  informací  analýzy  PEST,  Porterovy 

analýzy  5  konkurenčních  sil,  SWOT  analýzy  navrhovat  strategie  ušité  na  míru  podniku 

Agriculture.  Jak  jsem  již  v teoretické  části  uvedla  existuje  několik  typologií  strategií, 

pro aplikování  jsem vybrala  strategie  od 3 autorů:  Portera,  Ansoffa a Hrona.  První návrh 

strategie bude mít sklon vidět všechny věci z lepší stánky. Tato strategie bude sloužit jako 

návod pro úspěšné působení na trhu a být konkurenceschopný.
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4.5.1. Prognóza vývoje vnějšího prostředí podniku
• Nový zákon pro právnické osoby, který usnadní podnikání v ČR,

• sníží daně z příjmu právnických osob, DPH, 

• snížení nezaměstnanosti,

• zvýšení zájmu o práci v zemědělství, nové pracovní nabídky,

• zvýšení mezd v oboru zemědělství,

• ekonomika bude v expanzi, snazší dostupnost k úvěrům,

• více přidělovaných dotací od vlády a EU, podpora rozvoje venkova, agroturistiky,

• rozvoj  zemědělství a jeho podpora ze strany obyvatel,

• nově vyvinuté technologie výroby, 

• rozšíření sortimentu produktů

• získání větší konkurenční síly a většího podílu na trhu,

• větší počet našich dodavatelů -  získání nových dodavatelů z EU,

• snižování závislosti na jednotlivých dodavatelích,

• získání většího podílu na trhu,

• zvýšení  počtu  nových  zákazníků  (dávají  přednost  kvalitnímu  servisu,  známým 

značkám, tradice podniku pro ně nehraje roli)

4.5.2. Prognóza vývoje vnitřního prostředí podniku
• Silný partner,

• zkvalitněný servis, rychlejší oprava, více mobilních dílen, 

• pořádání akcií, na kterých se bude firma prezentovat,

• autorizovaný dealer nejlepších značek,

4.5.3. Doporučovaná strategie
Vzhledem k tomu, že předpokládám velmi optimistický vývoj dle prognózy vnitřního 

a  vnějšího  prostředí,  neočekávám  možnost  ohrožení  podniku.  Rozhodovat  se  budu  mezi 

strategií integrační, intenzivní a nebo diversifikační. 

Zvolila jsem strategii intenzivní, která je zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti 

vylepšením  dosavadních  činností  podniku.  Jelikož  podnik  na  trhu  působí  teprve  2  roky 

a  podmínky  proniknutí  na  nový  trh  dle  prognózy  jsou  příznivé,  vybírám jako  konečnou 
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strategii proniknutí na trh. Umístění výrobků a služeb na nový trh s sebou ponese i navýšení 

celkových nákladu a zvýší marketingového úsilí. 

V budoucnu se podnik chystá  otevřít  další  pobočku a servisní středisko na střední 

Moravě  a  chce  přilákat  pozornost  nových  zákazníků.  Bude  probíhat  výběr  nových 

zaměstnanců,  kteří  budou důkladně  vyškoleni  do  tohoto  střediska,  podnik  chce  zkvalitnit 

dosavadní  poskytovaný  servis.  Agriculture  se  chce  prosadit  díky  známým  značkám 

zemědělské techniky a podpoře silného partnera.

4.5.4. Doporučovaná taktika
Zemědělské  subjekty  budou o  nově vzniklé  pobočce  a  servisnímu středisku  vědět 

prostřednictvím pořádaných akciích, na kterých se podnik bude prezentovat. K informování 

veřejnosti  o  těchto  akcích  využije  podnik  internetových  stránek,  zaměřených  výhradně 

na zemědělce. Existuje několik vhodných portálů, kam pozvánku na tyto dny umístit např. 

http://www.agronavigator.cz/ nebo  http://www.agroweb.cz/.,osloví  tak  i  nové  potenciální 

zájemce.  Stálým  zákazníkům  pošle  firma  e-mailu,  je  to  výhodnější  a  levnější  způsob 

než využití drahých, často málo efektivních reklam v médiích. Ušetřené peníze můžou sloužit 

podniku  ke  školení  nově  přijatých  zaměstnanců  do  otevíraného  servisu.  Díky  kvalitnímu 

proškolení  budou  servisní  technici  schopni  rychleji  opravit  závady  na  strojích.  Důležitou 

konkurenční  výhodou  podniku  bude  tedy  okamžitá  pomoc  zemědělcům  v nesnázích. 

Zaručíme jim opravu do 24 hod a pokud budou vlastnit stroj zakoupený u našeho podniku, 

tak jim bude téměř zadarmo zapůjčen stroj jiný. Podnik  Agriculture s vyjednávací podporou 

našeho silného partnera z holdingu nám pomůže, abychom se stali  autorizovanými dealery 

těch nejlepších značek na trhu. Výhoda spočívá v tom, že pokud si zákazník zakoupí stroj 

od autorizovaného dealera  a  pokazí  se  mu,  potom náklady spojené s opravou stroje  hradí 

importér  tohoto stroje.  Pokud nebudeme autorizovaným dealerem, musí si  veškeré opravy 

platit zákazník. Navíc můžeme zemědělskou techniku nabízet levněji než konkurence.

4.6. NÁVRH STRATEGIE Č.2. REÁLNÁ

Další  strategie  bude  vycházet  ze  stejných  podkladů  jako  strategie  první. 

S tím  rozdílem,  že  bude  reálná  (skutečná).  Znovu  se  budu  snažit  navrhovanou  strategií 

zachovat konkurenceschopnost podniku.
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4.6.1. Prognóza vývoje vnějšího prostředí podniku

• Daň z příjmu právnických osob klesne z 20 % na 19%

• možnost využití mimořádných odpisů do 30.6.2010,

• zvýšení nezaměstnanosti,

• snížení mezd v zemědělství,

• poskytování dotací z EZZF a EAFRD,

• trend stěhování lidí na vesnice,

• nově vyvinuté traktory s úsporou paliva, výkonnější,

• zvyšování  počtu  dodavatelů  zemědělské  techniky  na  Českém  trhu  (především 

ze zahraničí),

• vzrůstající konkurence na trhu,

• zvýšit podíl na současném trhu,

• nízké náklady,

• zákazníci jsou loajální ke konkurenci s dlouholetou tradicí.

4.6.2. Prognóza vývoje vnitřního prostředí podniku
• Podpora silného partnera,

• dny, na kterých se podnik prezentuje,

• e-shop bazar náhradních dílů,

• telemarketing, rozesílání zpravodajů,

• chat spokojenosti klientů,

• otevírání nové pobočky a servisu bude pozdrženo,

• neúroda,

• předsezónní servisní akce,

• nesolventnost zákazník.

4.6.2. Doporučovaná strategie
Dle současného vývoje podniku a reálné strategie ani v tomto případě nepředpokládám 

ohrožení podniku, proto obranné strategie eliminuji. Chci aby strategie byla opět zaměřena 

na  zvýšení  konkurenceschopnosti,  opět  doporučím  strategii  intenzivní.  Z prognóz  vývoje 

vnitřního prostředí vyplývá, že se podnik zatím nechystá rozšiřovat trh působnosti, ale rád 

by zvýšil podíl na trhu současném, proto jednoznačně vybírám strategii rozvoje trhu. K tomu, 
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abychom zvýšili podíl současných produktů a služeb, musíme zvýšit zájem veřejnosti o naše 

výrobky cestou cíleného marketingu. 

Podnik Agriculture je na trhu se zemědělskou technikou krátkou dobu, v Olomouckém 

kraji  zatím není v podvědomí všech zemědělských subjektů a chtěl  by to změnit.  Spousta 

zákazníků  má  dlouhodobě  vybudovaný  vztah  s konkurencí.  Chce  je  přimět  k vyzkoušení 

jejich kvalitního servisu. Podnik mám možnost nabízet náhradní díly, ale chtěl by vzbudit 

o jejich prodej větší zájem. Postupně nachází spokojené zákazníky, kteří se na ně opakovaně 

obracejí,  dá  se  toho  nějak  využít?  Bylo  by  dobré  je  opětovně  kontaktovat  s novými 

nabídkami? Nebo aby sdělovali své zkušenosti i jiným potenciálním zákazníkům a jak? 

4.6.3. Doporučovaná taktika

Tak jako v předchozí taktice by ke zvýšení zájmu o dění v podniku, pořádaných akcích bylo 

dobré  umístit  krátké  zprávy  na  portály  typu  http://www.agronavigator.cz/ nebo 

http://www.agroweb.cz/.  Dobrou  příležitostí  oslovit  potenciální  zájemce,  zvyklé  jen 

na konkurenci, vidím v předsezónních akcích. Právě probíhající akce Vám stroj na sklizeň 

připraví v předstihu, neztratíte čas v hektickém období sklizní a navíc dostanete klimatizaci 

zdarma. Jak už jsem si sama mohla ověřit, lidé doslova milují akce, když je něco zdarma. 

Navíc se tu  nabízí  prostor  k předstižení  konkurence,  protože  stroj  už budou mít  seřízený. 

Jako další  vhodná taktika je nechat  zákazníky vyjádřit  svůj názor se službami a produkty 

na stránkách podniku formou chatu. Tento trend je v poslední době velmi módní, lidé rádi 

sdělují svoje zkušenosti. Kladné hodnocení podniku bude mít vliv i na zájemce, kteří váhají 

u koho budou nakupovat. Aby firma neztratila kontakt s lidmi, co si již něco koupili, je dobré 

čas od času informovat své klienty telemarketingem nebo pomocí rozesílaného zpravodaje 

o novinkách v zemědělské technice. Určitě to ocení i zákazníci, budou si připadat důležití pro 

podnik  a  nadále  se  na  něj  budou  obracet.  Protože  firma  disponuje  možností  prodeje 

náhradních  dílů  a  je  zbytečné  tyto  díly  nabízet  jen  osobním  kontaktem  s obchodníky 

Agriculture, doporučila bych zavést e- shop s těmito díly. Podnik ušetří velkou část nákladů 

spojenou  s dopravou  obchodních  zástupců  k zájemcům  a  také  to  pomůže  navýšit  počet 

prodaných  dílů.  Každý  má  rád  pohodlí  a  možnost  nakupovat  přes  internet,  a  proto  bych 

zvolila i tento další způsob prodeje. 
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4.7. NÁVRH STRATEGIE Č.3. PESIMISTICKÁ

Poslední strategie bude opět vycházet ze stejných podkladů jako předchozí strategie. 

Bude  vycházet  z pesimistických  hledisek.  Strategii  budu  navrhovat  tak,  aby  podnik  byl 

konkurenceschopný i v situacích pro něj nepříznivých.

4.7.1. Prognóza vývoje vnějšího prostředí podniku
• Změna legislativy – zpřísnění norem, změna zákoníku práce,

• nestabilita  vlády  –  neschopnost  vlády  rychle  měnit  legislativu  a  přizpůsobovat 

se podmínkám tržního prostředí,

• zvýšení daní – daně z příjmu právnických osob, DPH,

• prohlubující se ekonomická krize,

• neefektivně nákladná nová  technologie,

• odchod zemědělců z odvětví,

• ztráta dodavatele,

• nesolventnost zákazníků,

• neúroda,

• zvyšující se síla  konkurence.

4.7.2. Prognóza vývoje vnitřního prostředí podniku

• nejsme autorizovaným dealerem žádné značky,

• barterové obchody,

• odkup pohledávek,

• kvalitní servis.

4.7.3. Doporučovaná strategie

Předchozí  strategie  byly  obě  intenzivní,  tentokrát  nejde  použít  na  pesimistickou 

prognózu.  Podnik  se  již  nebude  snažit  zintenzivnit  jeho  činnost,  ale  bude  bránit  silnější 

konkurenci, která je na trhu delší dobu a zvolí úspornější a za to účinnější opatření k přežití 

horších časů. Z obranné strategie bych doporučila strategii snižování výdajů. Přehodnocením 

nákladů  a redukce majetku za účelem likvidace produkce, o kterou není na trhu zájem.
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Navrhnutí strategie ve všech ohledech nepříznivých podmínkách pro podnik je velice 

těžké. Dle mého názoru by se i ve špatné době měl podnik orientovat na své silné stránky, 

které  jdou udržet  a  nevzdávat  se  jich.  Pokud chce  podnik přežít,  musí  mít  stále  v něčem 

konkurenční  výhodu, být něčím výjimečný.   Strategie  snižování  výdajů redukuje majetek, 

jako majetek lze považovat i Oběžný majetek, který se v rozvaze nachází na straně aktiv, mezi 

něj  patří  např.  pohledávky  nebo  zásoby.Strategie  by  měla  snižovat  zbytečně  vysoké 

pohledávky  a nepotřebné  zásoby,  neboť se v nich  váží  nejlikvidnější  prostředky (peníze), 

které  jdou lépe  využít  na  investice  prospěšné  pro podnik  např.  rozvoj  kvalitního  servisu, 

marketingu.

4.7.3. Doporučovaná taktika

V době  ekonomické  krize  nastává  problém  se  splatností  pohledávek  dlužníků. 

Zejména zemědělci mají  problém po sklizních zpeněžit jejich produkci a proto jim narůstají 

závazky, které často vedou k jejich krachu. Bezesporu největší konkurenční výhodou podniku 

Agriculture je  možnost  zprostředkovat  barterové obchody díky silnému partneru z holdingu. 

Barter   jak  už  jsem  jednou  zmínila  spočívá  ve  směně  zboží  za  jiné.  Zemědělci  mohou 

společnosti  zaplatit  jejich   produkcí  (mléko,  obilí  atd.)  a  zároveň  nenarůstají   společnosti 

nedobytné pohledávky. Takto se na podnik budou i v době krize obracet zemědělci. Kromě této 

konkurenční  výhody,  by  měl  podnik  neustále  vylepšovat  servis  zákazníkům,  díky  volným 

finančním prostředkům z barteru může Agriculture své zaměstnance neustále školit. Dále bych 

podniku doporučovala snížení  nabídky zemědělské techniky, na ty které se nejvíce kupují, díky 

tomu by se i snížily celkové zásoby.  
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5. ZÁVĚR

Tato  diplomová  práce  je  rozdělena  na  tři  části.  V první  části  vysvětluji  několik 

základních pojmů, které jsou pro zpracování důležité a několikrát se v práci objevují (např. 

podnik,  strategie,  poslání,  vize,  cíle  a další).  Dále se zaměřuji  na malé  a střední podniky 

a jejich vymezení. Stěžejní záležitostí této práce byla analýza vnějšího a vnitřního prostředí 

podniku, na které následně navazovaly navrhované strategie.

Pro analýzu vnějšího prostředí  jsem zvolila  analýzu PEST,  Porterovu analýzu pěti  

konkurenčních  sil.  K rozboru  vnitřního  prostředí  podniku  jsem  vybrala  analýzu   SWOT 

a   finanční  analýzu.  Všechny  tyto  analýzy  mají  jedno  společné,  slouží  jako  nástroj 

ke zvyšování konkurenceschopnosti podniku.  [8]   Jako poslední se v teoretické části věnuji 

typologii  strategií.  Možností bylo hned několik,  proto jsem vybrala členění strategií  od tří 

autorů: Porterovy generické strategie, Ansoffovu matici výrobek – trh a strategie integrační, 

intenzivní, diversifikační a obrannou podle Hrona a kol..

Ve druhé části jsem krátce představila akciovou společnost Agriculture, není to ovšem 

její oficiální název, přála si zůstat v anonymitě a toto přání jsem tedy splnila. Jedná se střední 

podnik, zabývající se především prodejem zemědělské techniky na střední    a severní Moravě 

a zároveň zabezpečuje kvalitní servis strojům.

Aplikační část  uvádí teorii  v praxi.  Dle poskytnutých informacích a materiálů jsem 

vytvořila vyhodnocení analýz a následně dospěla ke stanovení strategií a taktik. 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnutí strategií a taktik, tak aby střední podnik 

mohl  být  konkurenceschopný.  Díky třem prognózám - optimistické,  reálné a  pesimistické 

bude  firma  Agriculture  připravena   na  možnosti,  které  mohou  nastat  a  stála  být 

konkurenceschopná.

Závěr  může být  pro podnik Agriculture  takový:  vždy je  zapotřebí  stanovit  faktory 

ovlivňující  podnik a dle návodu, ke který tato práce byla určena můžou vlastníci  podniku 

vybrat vhodnou strategii a taktiku a být konkurenceschopný.
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 [24] http://www.podnikatel.cz/rozjezd/zacinajici-podnikatel/male-a-stredni-podniky-msp/. 

Citováno dne 22.4. 2010

([25] http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/spd.  Citováno 29.4.2010
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EZNAM ZKRATEK

DPH Daň z přidané hodnoty

EZZF Evropský zemědělský záruční fond

EAFRD Evropský fond pro rozvoj vekova

FA Finanční analýza

FO Fyzická osoba

MSP Malé a střední podniky

PEST Strategická analýza vnějšího prostředí firmy

PO Právnická osoba

ROE Rentabilita vlastního kapitálu

ROS Rentabilita tržeb

S.R.O. Společnost s ručením omezeným

SZIF Státní zemědělský intervenčí fond

SWOT Strategická analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy

VK Vlastní kapitál

VZZ Výkaz zisku a ztrát
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SEZNAM VZORCŮ

Rentabilita vlastního kapitálu 

(ROE)

 zisk
vlastní kapitál

(1)

Rentabilita tržeb (ROS)
zisk
tržby

(2)

Okamžitá likvidita
pohotové platební prostředky

krátkodobé závazky
(3)

Pohotová likvidita
oběžná aktiva -  zásoby

krátkodobé závazky
(4)

Doba obratu zásob zásoby x 360
tržby

(5)

Doba obratu pohledávek pohledávky x 360
tržby

(6)

Doba obratu závazků
závazky x 360

tržby
(7)

Podíl vlastního kapitálu na 

aktivech

vlastní kapitál
aktiva (8)

Celková zadluženost cizí kapitál
aktiva (9)

Zadluženost vlastního 

kapitálu
cizí kapitál

vlastní kapitál
(10)
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