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1 Úvod 

Filozofie současného managementu nás učí chápat, že v dnešním globálním 

konkurenčním prostředí nelze očekávat, že podnikatelské příležitosti a úspěchy přijdou samy, 

a budou trvat nekonečně dlouho, aniž bychom se o ně správným způsobem přičinili. Je zcela 

nezbytné příležitosti hledat, vytvářet a připravovat se na jejich rychlé osvojení. 

Budoucnost je výzva pro každou organizaci, která chce přežít a prosperovat. Aby 

organizace mohla prosperovat, je potřeba, aby v dnešním turbulentním a chaotickém 

podnikatelském prostředí měla ty správné informace a znalosti, díky kterým může získat 

převahu nad konkurencí. Společným jmenovatelem budoucnosti je umění včas získat, 

zhodnotit, a využít informace. Přínos organizace založené na informacích je v tom, 

že disponibilita znalostí je zároveň předpokladem rychlého a hospodárného osvojování 

znalostí dalších. Pokud je tento proces rychlejší, hospodárnější a cílenější než u konkurence, 

pak se bezesporu jedná o konkurenční výhodu.  

Jedním ze způsobů jak předčit konkurenci je jednoznačně strategická analýza, která 

jednotlivým podnikatelským subjektům umožní uvědomit si své cíle, vize a možnosti. 

Základem úspěšné strategické analýzy je položit si ty správné otázky, na které je nutno najít 

ty správné odpovědi, jež se mohou stát předpokladem pro budoucí úspěch podniku. Důležitost 

a přínos strategické analýzy, je nezpochybnitelný, a proto bude tato metoda využita i v této 

diplomové práci, která je zaměřena na komparaci agroturistiky v České republice 

a ve vybraném státě EU.  

Agroturistika může být chápana jako kombinace dvou odvětví, a to cestovního ruchu 

a zemědělství. Cestovní ruch patří k významným odvětvím hospodářství mnoha států. Tvoří 

velmi široký komplex činností, na kterých se podílí řada subjektů, čímž se stává zdrojem 

značného multiplikačního efektu v oblasti ekonomické, sociální i environmentální. 

Je značným zdrojem příjmů pro stát i mnoho soukromých osob, a je tak právem řazen mezi 

jedno z nejperspektivnějších odvětví ve většině států. Situace v zemědělství je poněkud 

složitější. Prosperita zemědělců je prioritně závislá na přírodních podmínkách, následně pak 

na zákonech a konkurenci v podobě zahraničních dovozců.  Tyto faktory navíc značně 

komplikuje neustálé zesilující se vliv globalizace a současná ekonomicko-politická krize, 

která se samozřejmě nedotýká jen zemědělství. Tato a další fakta byly jedním z motivů, proč 

vznikla tato diplomová práce, v níž je strategická analýza hlavní metodou.  
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Diplomová práce je zaměřena na komparaci dvou zdánlivě stejných služeb cestovního 

ruchu ve dvou různých státech Evropské unie s využitím metod strategické analýzy. 

Konkrétně jsem se věnovala srovnání agroturistických podniků v České republice a v Itálii. 

Základním cílem této práce je ověřit hypotézu, která vychází z otázky, zda existují rozdíly 

v podnikatelském prostředí a v praktickém pojetí sledovaných podnikatelských subjektů 

v dvou různých státech Evropské unie. Předmětem zájmu je i otázka, zda existují poznatky, 

které by napomohly  rozvoji dané oblasti v jednotlivých státech, a zda by se daly prakticky 

aplikovat.  

Práce je strukturována do pěti celků. V úvodní části je naznačen předmět, cíl zkoumání 

a hlavní motivy, které mě dovedly k rozhodnutí zvolit si dané téma. V druhé kapitole 

orientované na teoretická a empirická východiska jsem si z dostupných zdrojů vytvořila 

teoretickou základnu, ze které jsem později vycházela při ověřování stanovené hypotézy. 

V této teoretické části se objevují základní pojmy využívané v diplomové práci, jako jsou 

strategický management, strategická analýza, metodická východiska, tzn. PEST analýza, 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil, SWOT analýza nebo finanční analýza.  

V následující třetí části se dostávám k charakteristice podnikatelských subjektů, které sloužily 

jako vzorek pro ověření hypotézy. Jedná se o přiblížení firem na obecné a hospodářské 

rovině. Důraz je věnován důkladné strategické analýze. Dále jsou uvedeny postupy, použité 

metody a samotné zjištění. Předposlední kapitola je věnována návrhům a doporučením 

adresované analyzovaným subjektům. Poslední část, tedy závěr, zhodnocuje průběh 

a výsledky práce.  
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2 Význam a struktura strategické analýzy 

Otázka úspěšnosti podniku záleží na mnoha faktorech, a dobrá strategie je jedním 

z nich. Včasný odhad tržních příležitostí a řešení potencionálních problémů ovlivňuje 

to, do jaké míry bude podnik schopný předčít konkurenci a zajistit si tak své postavení 

na trhu. 

 

2.1 Základní teorie strategické analýzy 

Pro správné pochopení významu a využití strategické analýzy je třeba vymezit 

si základní pojmy a definice, ze kterých strategická analýza vychází, a teprve pak bude 

zmíněná samotná strategická analýza, její části, principy a způsoby. 

 

2.1.1 Pojetí strategického managementu  
Strategie jako taková nás provází celá tisíciletí. Z historického hlediska je tento pojem 

spojován zejména s vojenstvím, kdy byl důležitým předpokladem pro vítězství v bojích, a tím 

i pro samotné přežití. V oblasti ekonomie se strategie a strategické řízení začalo objevovat 

až v raných fázích vývoje tržní ekonomiky, a to po 2. světové válce, kdy bylo potřeba obnovit 

válkou poškozené hospodářství jednotlivých zemí. Vzhledem k závažnosti poškození a pod 

sílícím vlivem vědy a techniky se došlo k závěru, že je potřeba začít plánovat 

z dlouhodobějšího hlediska, což zapříčinilo, že se začaly formovat základy pro obor zvaný 

strategický management. Strategický management vznikl v roce 1971 na universitě 

v Pittsburghu, jako reakce amerických firem na rozpínavost Japonců na amerických trzích. 1 

 
 

2.1.2 Význam strategického managementu 

„Strategický management je proces řízení, připravovaný a prosazovaný 

prostřednictvím řízených lidí.“2Strategické řízení pomáhá firmě anticipovat budoucí problémy 

a příležitosti, a zároveň stanovuje jasné cíle a směry, kterými by se měl podnik v budoucnosti 

ubírat. Přehledně a  jasně stanovené cíle jsou důležité i pro zaměstnance, kterým tento postoj 

dodává pocit jistoty. Přehledné a dobře naplánované aktivity působí jako motivační faktor pro 

zaměstnance i jako  podpora při alokaci zdrojů. Využití strategického myšlení a řízení  

___________________________________________________________________________ 
1, KOVÁŘ, František. Strategický management. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie  a managementu, 2008.  
ISBN  978-80-86730-33-2  
2. TAMTÉŽ, STR. 33 
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zajišťuje delší životní cyklus výrobků, rychlejší návratnost vložených prostředků, větší 

efektivnost, méně chyb, lepší zpětnou vazbu i zlepšení týmové práce a atmosféry. 

Je dokázáno, že podniky, které používají strategické řízení v praxi, patří k těm úspěšnějším. 3 

 

2.1.3 Strategická analýza 

Na začátku strategické analýzy je dobré si vytvořit strukturu plánovacího cyklu, který 

nám pomůže orientovat se v jednotlivých fázích plánování. Strategický plánovací cyklus  

poskytuje základní orientační rámec při vnitřní a vnější analýze podniku, definování strategií, 

výběru nejvhodnější strategie a při její realizaci tak, aby nedošlo k opomenutí některých 

důležitých části celého procesu. „Zmiňovaný cyklus se nejčastěji člení na tři na sebe 

navazující části: analytickou, strategickou a realizační část.“ 4 

 

Obr. 1 Strategický plánovací cyklus  
 
 

 

 
 
 
mmmmooi 
 
 
 
 
  
 

 

Zdroj: KOVÁŘ, František. Strategický management. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 
2008. ISBN 978-80-86730-33-2 (str. 54) 
 

 

 

___________________________________________________________________________ 
3KOŠŤAN, Pavol; ŠULEŘ, Oldřich. Firemní strategie, plánování a realizace. Praha: Computer Press, 2002. 
ISBN 80-7226-657-8  
4, KOVÁŘ, František. Strategický management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2008. ISBN 
978-80-86730-33-2 (str. 54) 
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2.1.4 Vize a poslání 

Důležitými stavebními kameny každého podniku jsou vize a poslání. Poslání 

zdůvodňuje existenci firmy, vymezuje její pole působnosti a zároveň působí jako jednotící 

prvek, který usměrňuje jednání manažerů i zaměstnanců tak, aby pracovali v zájmu firmy. 

Spíše než definovat poslání názvem produktu či z hlediska technologie je odborníky 

doporučováno vymezit poslání jako uspokojení potřeb zákazníka, protože produkty 

i technologie se rychle mění, zatímco potřeby většinou zůstávají. Poslání by mělo být 

definováno realisticky, výstižně a nepříliš široce ani ne úzce tak, aby se firma na jeho základě 

mohla jasně rozhodovat. 

Foret5 uvádí, že teprve z jasně formulovaného poslání podniku může od vrcholového 

vedení vzejít podniková vize, prostřednictvím níž mohou zaměstnanci sdílet společné cíle. 

Představuje jasnou, motivující výzvu sjednocující úsilí a činnost všech pracovníků. Úlohou 

vrcholového vedení je podnikovou vizi nejen najít a jasně a stručně zformulovat, 

ale především pro její naplnění nadchnout a získat zaměstnance. Proto by také neměla 

podniková vize zůstat pouze v hlavách a myslích vrcholového vedení, ale měla by být jasně 

napsána a sdělena ostatním klíčovým skupinám veřejnosti, především vlastním 

zaměstnancům. Na tyto základní pilíře firmy pak navazují další aktivity, mezi něž patří 

formulace a následně tvorba strategie. Vize podniku slouží top managementu jako odrazový 

můstek při definici obecných a strategických cílů podniku, což jsou žádoucí budoucí stavy, 

kterých chce vedení firmy dosáhnout. Tyto cíle jsou východiskem pro strategické plánování.  

Dle Lhotského6 je vhodně definována vize podniku důležitým faktorem pro prezentaci 

společnosti vnějším směrem vůči zákazníkům, ale také podstatným motivačním faktorem 

směrem dovnitř pro zaměstnance.   

 

2.1.5 Strategické cíle 

Strategický cíl je stav, kterého se podnik snaží dosáhnout, prostřednictvím své 

existence a svých činností. Cíle různých podniků se mohou lišit. Některé podniky se snaží 

dosáhnout vyšší ziskovosti, spokojenosti zákazníků, jiné zase vedoucího postavení na trhu. 

„Jedno by však měly mít jejich cíle společné, a to fakt, že by měly být definované tak, aby 

odpovídaly pravidlům známým souhrnně jako SMART. 

 

__________________________________________________________________________________________ 
5 FORET, Miroslav. Marketingová komunikace.  Praha: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1041-9  
6 LHOTSKÝ, Jan. Strategický management. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-254-8182-0 
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S (stimulating) = cíle musí stimulovat k dosažení co nejlepších výsledků; 

M (measurable) = dosažení/nedosažení cíle by mělo být měřitelné; 

A (acceptable) = cíle by měly být akceptovatelné i ze strany těch, kdo je budou plnit; 

R (realistic) = reálné, dosažitelné; 

T (timed) = určené v čase. 

 

Faktory ovlivňující volbu cílů: 

• prostředí, v němž podnik působí (poptávka, nabídka, vláda, dodavatelé, konkurenti); 

• očekávání důležitých stakeholders (vlastníci, zákazníci, zaměstnanci, obchodní 

partneři); 

• objem dostupných výrobních faktorů; 

• interní vztahy (zda s cíli souhlasí vlastníci i management); 

• vlastnosti/schopnosti manažerů (někteří se bojí rizika, jiní rádi riskují); 

• minulý vývoj podniku (zkušenosti z realizace minulých cílů).“7 

 

         2. 2 Externí strategická analýza 

          Vnější strategická analýza podniku se odvíjí od deskripce dvou základních složek, jimiž 

je makrookolí a mikrookolí podniku. Analýza makrookolí je společná pro všechna 

mikrookolí, tedy i podniky, pro něž vytváří obecně platné podmínky, za kterých podniky 

v dané zemi podnikají. Mikrookolí bezprostředně obklopuje podnik. Je složeno z podniků, jež 

si obvykle vzájemně konkurují a jejichž výrobky se mohou vzájemně substituovat. Sladění 

strategie s okolím je pro podnik životně důležitou činností, která umožní odhalit ohrožení 

i příležitosti, jež mohou pozitivně nebo negativně ovlivňovat vznik či chod podniku.  

Při analýze okolí podniku bychom měli vycházet ze tří bodů: 
• analýza dosavadní strategie – do jaké míry je naplněna; 

• předpověď vývoje okolí - je možno očekávat významné změny postavení firmy; 

v jejím okolí; 

• zhodnocení významu identifikovaných změn - určení nových příležitostí a hrozeb. 8 

 

__________________________________________________________________________________________ 
7 KEŘKOVSKÝ, Miloslav; VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-
578-X (str. 11) 
8 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Praha: C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-603 -4. 
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Obr. 2 Členění okolí podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Praha: C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-603-4.
 

 

2.2.1 Analýza makrookolí 

Analýza makrookolí sleduje faktory, které ovlivňují firmu zvenčí, 

z národohospodářského hlediska. Tato analýza se skládá ze socioekonomického, 

technologického a vládního sektoru. V socioekonomickém sektoru je nejdůležitější působení 

ekonomických, klimatických, ekologických a sociálních faktorů. 

 

Socioekonomický sektor 

Socioekonomický sektor se skládá ze tří faktorů. Mezi tyty faktory patří faktory 

ekonomické, ekologické, klimatické a sociální. 

• Ekonomické faktory  

Každý podnik je ovlivňován ekonomickými faktory, mezi něž v prvé řadě patří 

makroekonomické indikátory, které známe pod pojmy ekonomický růst, úroková míra, 

směnný kurz a míra inflace. Při analýze ekonomických faktorů nás zajímá stádium 

hospodářského cyklu naší i světové ekonomiky, současná politická situace a její vliv 
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na ekonomiku. Důležité jsou informace z oblasti hospodářské politiky vlády, jež ovlivňuje 

podnikatelské prostředí z hlediska regulace a jeho podpory. Fiskální politika státu určuje 

daňové zatížení podniků a jednotlivců. Užitečné jsou také informace o stavu platební bilance 

státu, deficitu zahraničního obchodu a míře zadlužení. 

• Ekologické a klimatické faktory 

Tyto faktory mohou ovlivňovat výrobní technologie podniků, rozmisťování výrobních 

jednotek nebo způsobit zákazy určitých výrob. Na druhé straně respektování ekologických 

aspektů vytváří i nové podnikatelské příležitosti. 

• Sociální faktory 

K sociálním faktorům, které mohou ovlivňovat podniky, patří v prvé řadě společensko-

politický systém a klima ve společnosti. Druhým faktorem jsou hodnotové stupnice a postoje 

lidí, které ovlivňují rozhodování zákazníků. Trendem současnosti se stal také životní styl 

a životní úroveň, jež má tendence orientovat se na zdraví způsob života a zdravé stravování. 

Důležité je sledovat také strukturu populace a její zdravotní stav. V dnešním světě globalizace 

stoupá migrace a zvyšuje se i věk obyvatel, což může mít vliv na složení a strukturu 

poptávky. Změny ve společnosti ovlivňují mnoho odvětví v negativním smyslu. Stále však 

existuje možnost využít tyto změny pomocí dobrého nápadu ve svůj prospěch.  

 

Technologický sektor 

Vynálezy a inovace mají velký význam pro podniky; investování do technologického 

rozvoje je nezbytností, ale i rizikem protože není zcela jisté, zda bude výzkum úspěšně 

zakončen a výsledky akceptovány spotřebiteli. 

 

Vládní sektor 

Mezi faktory, které ovlivňují fungování podniků, patří vláda, soudy, CB, burza, 

politické strany, nátlakové skupiny nebo média. Stát je významným zadavatelem, ale 

i spotřebitelem.  Kontroluje ve vymezených oblastech fungování trhů a realizuje 

hospodářskou politiku státu. Akce vládního sektoru mohou pro podniky na jedné straně 

vytvářet příležitosti, například podpora podniků snižováním daní, a na druhé straně hrozby 

v podobě zákonů na ochranu životního prostředí. 9 

 

__________________________________________________________________________________________ 
9 KEŘKOVSKÝ, Miloslav; VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-
578-X 
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Metody analýzy okolního prostředí 

Mezi jednu z nejznámějších metod analýzy okolního prostředí podniku patří PEST 

analýza. Název PEST tvoří začáteční písmena čtyř oblastí vnějšího prostředí, které tvoří 

základ této analýzy. Metoda vychází z poznatků minulého vývoje a snaží se o předvídání 

a analyzování budoucích vlivů prostředí ve čtyřech základních oblastech. „V rámci PEST 

analýzy se zkoumají následující oblastí: 

 

„P“ = politické a legislativní (legislativa, pracovní právo, politická stabilita, daňová  

           politika, ochrana životního prostředí); 

„E“ = ekonomické (vývoj HDP, ekonomické cykly, úrokové sazby, míra inflace, míra  

           nezaměstnanosti, ceny energie, spotřeba); 

„S“ = sociálně kulturní (demografický vývoj, mobilita obyvatelstva, vývoj životní úrovně  

          a životního stylu, míra vzdělanosti obyvatelstva, mobilita, rozdělení příjmů, postoje     

           k práci a volnému času, životní hodnoty); 

„T“ = technologické (vládní výdaje na výzkum a vývoj, rychlost technologických změn,  

           míra zastarávání technologií).“ 10 

 

2.2.2 Analýza mikrookolí 

V mikrookolí, neboli oborovém okolí podniku, se nachází tři sektory, které ovlivňují 

chod podniku. Patří mezi ně konkurence, dodavatelé a zákazníci. Analýza mikrookolí slouží 

k odhalování příležitosti a ohrožení, které by měl podnik využít ve svůj prospěch. 

 

Sektor zákazníků 

Při identifikaci sektoru zákazníků si tvůrci strategie musí položit několik základních 

otázek. Prvotní otázkou je, kdo jsou naší zákazníci a jaké jsou jejich potřeby.  

Dle Lhotského 11 je důležité se orientovat na dosavadní ne zákazníky a pokládat si otázky jako 

proč naši potencionální zákazníci nakupují u konkurence a co můžeme udělat pro to, abychom 

byli lepší než konkurence. Významným krokem při strategické analýze je definovat si cílovou 

skupinu zákazníků a faktory, které ovlivňují jejich rozhodování při nakupování. 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 
10 KOŠŤAN, Pavol; ŠULEŘ, Oldřich. Firemní strategie, plánování a realizace. Praha: Computer Press, 2002. 
ISBN 80-7226-657-8 (str. 68) 
11 LHOTSKÝ, Jan. Strategický management. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-254-8182-0 
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Tab. 1 Identifikace kupujících a faktorů, které ovlivňují jejich rozhodnutí nakupovat 

Třída 

zákazníků 

Charakteristika 

zákazníků 

Faktory, které ovlivňují rozhodnutí 

nakupovat 

Spotřebitelé Nakupují pro uspo- 

kojení svých potřeb. 

Dostupnost, pohodlí, půjčky, ceny, kvalita, 

reputace, rozmanitost, záruky. 

Velkoobchod, 

maloobchod 

Nakupují, aby dále 

prodali. 

Konkurenceschopnost a dostupnost výrobku, 

rozmanitost sortimentu, dodavatelská závislost, 

uznání spotřebitelů, potenciální zisk. 

Průmysl  

a instituce 

Nakupují, přetváří  

a prodávají dál. 

Náklady versus ziskovost, financování, cena, 

vyhovění normám a zákonům, informace 

o výrobku, provedení výrobku, technické 

zabezpečení a servis. 

Zdroj: 
KEŘKOVSKÝ, Miloslav; VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-

7179-578-X, (str. 49) 
 

• demografické faktory, které vytvářejí změny v určitých kategoriích zákazníků 

Mezi tyto faktory patří bezesporu změny v populaci. Méně obyvatel znamená menší poptávku 

po zboží a naopak. Na změny v poptávce má vliv rovněž věk populace a příjmy. Ve 

vyspělých zemích se stárne obecně pomaleji než v těch méně vyspělých, což určuje počet 

produktivní skupiny obyvatel. 

• geografické faktory a geografické rozmístění trhů 

Je třeba si uvědomit, kde se zákazníci nacházejí a kde se nachází podnik. Umístění podniku 

má vliv na strukturu distribučních systémů i na rozhodování samotného zákazníka. Pokud 

je podnik příliš vzdálený, může hrozit, že se zákazník rozhodne pro konkurenta, který je méně 

vzdálený. Z toho vyplývá, že přílišná vzdálenost negativně ovlivňuje také dopravní náklady 

firmy. 12 

 

Sektor dodavatelů 

Vzniku všech produktů předchází nákup zdrojů od dodavatelů. Je nezbytné analyzovat 

dostupnost a náklady všech vstupů potřebných k výrobě a stabilitu dodávek. Je potřeba 

vybudovat kvalitní vazbu mezi dodavatelem a odběratelem. Podnik by měl být vybaven 

informacemi o dostupnosti a nákladech na materiál a polotovary, na energii, pořízení peněz  

___________________________________________________________________________ 
12 KEŘKOVSKÝ, Miloslav; VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení. Praha: C. H. Beck, 2002. SBN 80-7179-
578-X 
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a pracovní sílu. Za vhodnou metodu dodavatele je považována metoda just-in-time, která 

snižuje riziko narušení strategie podniku. V současné moderní době jsou stále víc využívány 

moderní principy ve vztazích mezi odběrateli a dodavateli. Stále častěji se můžeme setkat 

s pojmy single sourcing – omezený počet dodavatelů nebo princip výrobního partnerství, což 

znamená spolupráci mezi výrobcem a dodavatelem, nikoliv konkurenční vztah. 13 

 

Sektor konkurentů 

Jedna z nejdůležitějších analýz při tvorbě strategie podniku je bez nejmenších pochyb 

analýza sektoru již existující konkurence. Podnik by si měl zaměřit na konkurenční výhody 

konkurenta i sebe samotného. V úvahu připadají otázky typu jaká je naše současná pozice 

vůči konkurentům, jak se konkurence mění a vyvíjí, v jaké fázi životního cyklu se nachází 

naše výrobky, vstupují do oboru noví konkurenti, opouštějí ho naši staří rivalové a jiné. Často 

užívanou metodou při monitorování konkurence je benchmarking, kdy podnik porovnává 

vnější a vnitřní faktory zprostředkovávající konkurenční výhodu s faktory nejlepšího 

konkurenta. 

Smyslem benchmarkingu je dle Vebera14 poznání vlastní pozice na základě srovnání 

s konkurencí.  Svou pozici si firma musí udržovat a posilovat prostřednictvím toho, co sama 

dobře umí. To co neumí, nebo v čem je horší se musí učit od těch, kteří jsou lepší. Mezi 

srovnávané vnější faktory patří například cena, kvalita, rychlost nákupu či vyřízení poptávky, 

vnější projev podniku, rozsah sortimentu nebo úroveň kvalifikace zaměstnanců. K vnitřním 

faktorům je řazeno strategické zaměření podniku, tržní podíl, úroveň inovačního potenciálu, 

schopnost řízení nákladů nebo flexibilita výrobního procesu.  

Co se týče vstupu nové konkurence na trh, na vždy se může jednat o lehkou záležitost. Vstup 

na nový trh může znamenat řadu omezení, které stíží nebo znemožní podnikání v daném 

oboru. „Bariéry však existují i na druhé straně, a to při výstupu z odvětví.  

 

Bariery vstupu – za častou bariéru je pokládána diferenciace výrobku. Výrazné 

a odlišné výrobky nemusí zákazníci přijmout, pokud jsou navyklí na jiné. Nový podnik 

by měl mít také přibližně stejný rozsah produkce jako stávající výrobce. Dalším problémem 

bývají i  distribuční kanály, hlavně v případech, kdy jsou silně ovlivňovány stávajícím 

podnikem. 

___________________________________________________________________________ 
13 KORÁB, Vojtěch; PETERKA Jiří a REŽŇÁKOVÁ, Mária. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 2008. 
ISBN 978-80-251-1605-0 
14 VEBER, Jaromír. a kol. Management. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-029-5 
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Nevýhodou začínajících podniků je i to, že nemohou využít úspor z rozsahu, uplatňovat 

specifické technologie, know-how nebo mít vysoce kvalifikované pracovníky. Již fungující 

podniky mohou nově vstupujícím firmám znepříjemňovat vstup na trh nepřátelským 

přístupem. 

Bariéry výstupu – mohou zahrnovat zvyky a stereotypy řídících pracovníků. Dlouho 

působící firmy mají často investováno příliš mnoho peněz ve výrobních zařízeních, které jsou 

nevyužitelná pro jiné odvětví. Výstup z odvětví sebou nese také náklady nutné na likvidaci 

existujících výrobních kapacit, či výplatu odstupného. 15 

 

Porterův model konkurenčního prostředí 

Atraktivitu trhu a jeho potenciál určujeme nejčastěji za pomoci Porterova modelu 

konkurenčního prostředí. Cílem této metody je naleznout způsob, jakým se podnik může 

bránit působení konkurenčních sil, a jak jej může využít ve svůj prospěch. „Dle Kováře16 

informace o zdrojích konkurenčního tlaku jsou prospěšné i proto, že mohou poukázat na silné 

a slabé stránky podniku a na jeho příležitosti a ohrožení.“ Porterův model vychází 

z předpokladu, že strategická pozice firmy je určována působením 5 základních faktorů. 

Obr. 3 Porterův model konkurenčního prostředí 

 

Zdroj: PORTER, Michael. Konkurenční strategie. Praha: Victoria Publishing a.s., 1994. 405 s. ISBN 80-

85605-11-2 
__________________________________________________________________________________________ 
15 KEŘKOVSKÝ, Miloslav; VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení.  Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-
578-X (str. 51) 
16 KOVÁŘ, František. Strategický management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2008. ISBN 
978-80-86730-33-2 
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• Vyjednávací síla zákazníků je velká, když: je zákazník velkým nebo významným 

zákazníkem, pokud je možné, že má šanci snadno přejít ke konkurenci, má k dispozici 

potřebné tržní informace, pokud by si zboží mohl začít vyrábět sám nebo v případě, 

že existují snadno dostupné substituty, je citlivý na změnu ceny. 

• Vyjednávací síla dodavatelů je velká, když: dodavatel je velkým nebo významným 

dodavatelem, pokud zákazník nemůže snadno přejít ke konkurenci, to je v případě, 

že zboží je vysoce diferencované, má nějaké speciální vlastnosti. Vyjednávací síla 

dodavatelů je velká v případě, že zákazník nemá k dispozici potřebné tržní informace 

a zboží by si v případě potřeby nemohl začít vyrábět sám, nebo neexistují snadno 

dostupné substituty. 

• Hrozba vstupu nových konkurentů je vysoká, když: náklady na vstup do odvětví jsou 

nízké, v odvětví je stav blížící se dokonalé konkurenci (monopol), výrobky jsou 

nediferencované, pokud se jedná o odvětví s nízkým stupněm regulace, nebo je snadné 

napojit se na existující distribuční kanály. 

• Hrozba substitutů je vysoká, když: k danému výrobku existují blízké substituty, firmy 

nabízející substituty jsou schopny vyrábět s nižšími náklady, přestupní náklady 

na spotřebu substitutu jsou nízké, cena výrobku, který by mohl být nahrazován 

substituty, není pro spotřebitele příznivá, nebo firmy nabízející substituty zvyšují 

nabídku. 
• Rivalita firem působících na daném trhu je vysoká, když:se jedná o málo rostoucí nebo 

zmenšující se trh, pokud se jedná o nové, v budoucnu atraktivní odvětví. Rivalita 

je velká také pokud v odvětví působí hodně konkurentů, ziskovost odvětví je malá 

nebo bariéry odchodu z odvětví jsou vysoké. 17 

 

Portfolio analýza BCG (Boston Consulting Group) 

Většina firem poskytuje více než jeden produkt nebo službu.  Každý prvek sortimentu 

má pro firmu různý přínos a je spojen s vynakládáním různé úrovně finančních prostředků. 

Jednotlivé zboží nebo služby jsou hodnoceny rozdílně i spotřebitelem, který má odlišné 

požadavky na jeho vlastnosti. Podnik by proto měl mít poskytovaný sortiment podle těchto 

kritérií vyhodnocený a roztříděný. Ke správnému rozdělení investičních prostředků, 

vkládaných  

_________________________________________________________________________________________ 
17 LHOTSKÝ, Jan. Strategický management. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-254-8182-0 (str. 39) 
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převzít roli vůdce na trhu. Termín otazník je vhodně zvolen proto, že firma musí dobře zvážit, 

zda do tohoto podnikání má vkládat peníze. 

 

Hvězdy - znamenají úspěšný produkt. Pro hvězdu je typické vedoucí postavení na trhu 

s prudkým růstem. Nemusí to však nutně znamenat, že hvězda produkuje kladný tok 

hotovosti. Firma totiž musí vynakládat často vysoké peněžní prostředky na to, aby se na trhu 

s vysokým tempem růstu udržela a odrážela útoky konkurentů. Oprávněně by se však mohla 

firma znepokojovat, kdyby neměla žádné. 

 

Dojné krávy - při poklesu ročního tempa růstu trhu pod 10 % se hvězda 

za předpokladu, že má největší relativní podíl na trhu, stává dojnou krávou. Dojná kráva pro 

firmu znamená velkou peněžní hotovost. Není potřeba financovat rozšiřování výrobních 

kapacit, protože tempo růstu trhu pokleslo. Obchodní jednotka zaujímá vedoucí postavení 

na trhu, těší se mimořádným ekonomickým výhodám a dosahuje vyšších podílů na celkovém 

zisku. Firma využívá peněžních krav k tomu, aby platila účty a podporovala své hvězdy, 

otazníky a psy. V případě, že tato dojná kráva začne ztrácet svůj vysoký relativní tržní podíl, 

musí firma do ní pumpovat dost peněz, aby si své vedoucí postavení na trhu zachovala. 

Jestliže však místo toho používá vysychající hotovosti k tomu, aby podporovala ostatní 

obchodní jednotky, může se její dojná kráva přeměnit ve psa. 

 

Psi - obchodní jednotky, jež jsou pokládány za psy, vykazují slabé relativní tržní 

podíly na trzích s nízkým tempem růstu. Znamenají nízké zisky, nebo dokonce ztráty, i když 

mohou někdy vyprodukovat slušnou hotovost. Psí obchody jsou náročnější z hlediska času 

na řízení, než je jejich hodnota, a proto by měly být omezovány či postupně zastaveny. 19
 

 

Po takovémto vyhodnocení a roztřídění sortimentu je zapotřebí stanovit pro každý 

produkt cíl, strategii a přiřadit mu finanční prostředky. Pro každý produkt přicházejí v úvahu 

tyto čtyři alternativní strategie: 

Strategie budování - firma uplatní v případě, když věří, že výrobek bude velice 

úspěšný. Cílem je zvýšit tržní podíl produktu na trhu a v souvislosti s tím, je-li to nutné, 

dosáhnout 

___________________________________________________________________________ 
19 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2690-
8 
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zvětšení krátkodobých výnosů. Budování je vhodné především pro otazníky. Aby se mohly 

stát hvězdami, jejich podíl na trhu musí růst. 

 

Strategie udržování-  se uplatňuje v případě, když je výrobek velmi úspěšný. Zde 

je snaha ochraňovat tržní podíl produktu. Strategie udržování je výhodná pro silné dojné 

krávy, mají-li i nadále přinášet velkou peněžní hotovost nebo pro hvězdy.  

 

Strategie sklízení- účelem je zvýšit krátkodobý peněžní tok hotovosti bez ohledu 

na dlouhodobé účinky. Sklízení obvykle znamená také snižování nákladů. Snahou 

je dosáhnout rychlejšího poklesu nákladů, než je pokles obratu, a tím dosáhnout zvýšení 

kladného toku hotovosti. Omezování nákladů musí být promyšlené a relativně neznatelné, aby 

nedošlo k ohrožení zájmů zaměstnanců, zákazníků a distributorů. Tato strategie je vhodná pro 

dojné krávy, jejichž budoucnost je nejistá. Taktiku sklizně lze použít i u otazníků a psů. 

 

Strategie zbavování se - firma se snaží produkt prodat nebo zlikvidovat, protože 

už nepřináší užitek, potřebné finanční prostředky mohou být jinde lépe využity. Tato taktika 

se hodí zejména pro psy a pro otazníky, které působí jako brzda při získávání zisků. 

 

Rozložení portfolia - portfolio by mělo být vyvážené.  Nemělo by se vyskytovat příliš 

mnoho otazníků, jež jsou finančně náročné. Většina příjmů by měla plynout z dojných krav, 

některé i z oblasti psů.  

 

Prognóza vývoje trhu 

Prognóza vývoje trhu je pravděpodobnostní předpověď dalšího vývoje trhu. Predikce 

znamená nepravděpodobnostní předpověď dalšího vývoje. Prognózovat trh znamená 

předpovídat vývoj faktorů, jako jsou chování zákazníků, konkurence, výrobků, služeb, tržního 

potenciálu, tržní rovnováhy, nerovnováhy a podobně. 

 

Tržní rovnováha a nerovnováha 

Cena, která vzniká působením tržních sil, tzn. poptávky a nabídky se nazývá tržní 

cena. Pokud se nabídka rovná poptávce, znamená to, že cena je rovnovážná. Jinak řečeno 

se jedná o rovnováhu trhu, která se vyznačuje plně uspokojenou poptávkou, a spotřebou 

všeho, co je nabízeno při stálých cenách. Nerovnovážný trh znamená pro obchodníky 

nespokojeného zákazníka nebo ztráty.  Nižší cena než rovnovážná ukazuje na neuspokojené 
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zákazníky. Vyšší cena než rovnovážná je znakem neprodejné zásoby. Z toho vyplývá, 

že obchodníci by se měli snažit prodávat za cenu co nejbližší rovnovážné. Tržní rovnováhu 

ovlivňují necenové faktory. Poptávka je ovlivňována cenou komplementů, substitutů, 

důchodem, počtem obyvatel, očekáváním ohledně cen a módou. Nabídka je ovlivňována 

zlepšováním technologií, výši mezd, úrokovými sazbami, cenami surovin, počtem firem 

na trhu, očekáváním ohledně cen a počasím. 20 

 

Obr. 5 Posuny tržní rovnováhy v důsledku působení necenových faktorů  

 

Zdroj: TOMEK, Gustav a VÁVROVÁ, Věra: Výrobek a jeho úspěch na trhu. Praha: Grada Publishing a.s.,  
2001. ISBN 80-247-0053-0 
 

 

2.3 Strategická analýza vnitřního prostředí podniku 
 

Strategická analýza vnitřního prostředí podniku má za úkol odhalit silné a slabé 

stránky podniku.  Analýza zkoumá faktory vědecko-technického rozvoje, marketingové 

a distribuční faktory, faktory výroby a řízení, faktory podnikových a pracovních zdrojů a také 

faktory finanční a rozpočtové. 

 

Faktory vědecko-technického rozvoje 

Vědecko-technický rozvoj značně přispívá k vytváření konkurenčních výhod podniku. 

„Dle Lhotského přispívá ke konkurenčním výhodám ze dvou důvodů. Za prvé vede 

k vytvoření 

___________________________________________________________________________ 
20 JUREČKA, Václav; JÁNOŠÍKOVÁ, Ivana a kolektiv: Mikroekonomie: učební text pro bakalářské studium. 

Ostrava: Vysoká škola báňská, 2006. ISBN 80-248-0910-9 

D 
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P 

Po bitvě Nebe 

Peklo Normální tržní eko 

Nebe -  trh nabízí při rovnováze vyšší cenu, a požaduje více   
zboží, strategie: rozšiřovat kapacity a usilovat o  větší tržní podíl 

Normální tržní ekonomika - trh nabízí nižší cenu a požaduje 
více zboží, strategie: zvětšovat tržní podíl při současné 
racionalizace (zvýšení hospodárnosti) 

Peklo - trh nabízí nižší cenu a požaduje méně zboží, strategie: 
útlum, odchod a hledání nové příležitosti 

Po bitvě - ti, co přežili peklo; trh nabízí vyšší cenu, a                                                       
požaduje méně zboží, strategie: racionalizace a zvyšování 
hospodárnosti  
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nového nebo zlepšení stávajícího výrobku. A za druhé přispívá ke zlepšení výroby, čímž 

přispívá ke snižování nákladů, což napomáhá ke zlepšení cenové politiky podniku.“ 21 

 

Marketingové a distribuční faktory 

Marketing řeší činnosti podniku, které zajišťují přání a potřeby trhu za účelem zajistit 

podniku dostatečný zisk. Důležitost marketingových faktorů se u jednotlivých podniků liší. 

Tendencí dnešní doby je neustále zvyšování role marketingu. Základním nástrojem 

marketingu je marketingový mix, označován nejčastěji jako 4P – product, price, place, 

promotion.  

 

1) Produkt nebo služba - Produkt nebo služba, kterou podnik nabízí, je základním 

kamenem celého podnikání. Zákazník se při výběru produktu zajímá o jeho 

rozmanitost, jakost, design, vlastnosti, balení, velikost, záruku, výnosy. Každý podnik 

by měl mít přehled o tom, jak jeho produkt splňuje jeho kritéria a zda je pro 

zákazníky atraktivní či atraktivnější než produkt konkurence. S tím souvisí i budování 

image výrobků, která zvyšuje jeho atraktivitu, i atraktivitu celého podniku. 

2) Cena - Patrně nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje nákupní chování většinu 

zákazníků je cena. Cenou se zabývá cenová politika firmy. Konkrétně se zabývá 

stanovením ceny na základě kalkulace, srovnání s konkurencí nebo s ohledem 

na cenovou citlivost zákazníků, dále řeší cenové strategie a politiku slev. Posledním 

důležitým prvkem jsou platební podmínky.  

3) Místo a distribuce -Jednou z prvních otázek, kterou podnikatel řeší v podnikatelském 

plánu je místo podnikání. Rozhodnutí o místě podnikání je velmi důležitým 

rozhodnutím z dlouhodobého hlediska, které má vliv na distribuční cesty, pokrytí 

trhu, sortiment, rozmístění, zásobu a dopravu.  

4) Propagace - Propagace slouží jako nástroj komunikace mezi firmou a zákazníkem. 

Bez propagace se zákazníci jen těžko dozvěděli o produktech dané firmy, a těžko 

by si tak nějaký koupili. Existuje několik způsobů propagace. 

• Reklama – zde můžeme zahrnout reklamu v televizi, v radiu, na internetu, 

v tisku, použití katalogu, letáků, reklama v místě nákupu a prodeje, billboardy 

nebo 3 reklamu.   

__________________________________________________________________________________________ 
21 LHOTSKÝ, Jan. Strategický management. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-254-8182-0, (str. 53) 
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• Podpora prodeje – sdělení zákazníkovi, že při svém nákupu dostane něco 

navíc, zdarma bývá častým motivem k nákupu, proto by firmy neměly 

zapomínat na podporu prodeje, jako jsou vzorky zdarma, dárky, soutěže, 

kupony, prémie, odměny za věrnost, veletrhy a výstavy. 

• Public relations – dobrá pověst podniku a jeho vztahy s veřejností jsou dalším 

způsobem, jak povědomí o podniku a tím i zisk. Mezi nejčastější aktivity patří 

publicita formou článků v tisku, konference, interview, organizování událostí, 

lobbing nebo sponzoring. 
• Osobní prodej – přímý prodej umožňuje vybudovat blízké vztahy 

se zákazníkem, pochopit jeho přání a navázat dlouhodobou spolupráci. 22 

 

Faktory výroby a řízení výroby 

Při výrobě je vhodné zaměřit se na analýzu následujících faktorů - úroveň výrobních 

nákladů ve srovnání s náklady konkurence, dostatečnost výrobních kapacit z hlediska 

uspokojování tržní poptávky, účinnost řízení zásob, kvality, spolehlivost a stabilita výrobních 

systémů, hospodárnost využití energií, surovin a polotovarů, dostupnost energií, surovin 

a polotovarů, umístění vnitropodnikových jednotek a podobně. Velmi důležitým aspektem 

je flexibilita, která je měřena například časem, v němž je výrobce schopen uspokojit poptávku 

po určitém zboží. 

 

Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

Analýza podnikových a pracovních zdrojů zahrnuje hmotné, lidské, finanční 

a nehmotné zdroje. Ve většině případů se při analýze zajímáme o faktory, které mohou být 

zdrojem konkurenční výhody, což jsou například image a prestiž podniku, účinnost 

organizační struktury, pracovní klima, kultura podniku, kvalita zaměstnanců, zkušenosti, 

motivace řídících pracovníků a jejich schopnost pracovat jako tým, vztahy s odbory, účinnost 

informačního systému podniku, hospodárnost a účinnost personální politiky a další. 23 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
22BĚLOHLÁVEK, František; KOŠŤAN, Pavol; ŠULEŘ, Oldřich. Management. Olomouc: Rubico, 2001. ISBN 
80-85839-45-8  
23 KEŘKOVSKÝ, Miloslav; VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-
578-X 



28 
 

Faktory finanční a rozpočtové 

Finanční analýza slouží k posouzení finančního zdraví podniku a zhodnocení, na kolik 

jsou finančně reálné připravované budoucí strategické plány. Finanční analýza se skládá 

z rozvahy a výkazu zisků a ztrát, jež jsou vyjádřením téhož ekonomického jevu, tedy majetku 

a výsledku, kterého je dosaženo jeho používáním. Podstatným metodickým nástrojem jsou 

finanční poměrové ukazatelé, mezi něž patří ukazatelé rentability, aktivity, likvidity 

a zadluženosti. Vzorce pro jednotlivé ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 1.  

Ukazatele rentability - rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové 

zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Je formou vyjádření míry zisku, 

která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium při alokaci kapitálu. Poměřují zisk 

s jinými veličinami a hodnotí celkovou efektivnost a výdělkovou schopnost podniku 

respektive jeho produkční sílu.  

Ukazatele likvidity - uvádí schopnost podniku uhradit včas své krátkodobé 

pohledávky. Poměřují to, čím je  možno platit s tím, co je nutné platit. Trvalá platební 

schopnost je jednou ze základních podmínek úspěšné existence podniku v podmínkách trhu.  

Ukazatele aktivity - měří, jak a v jaké rychlosti je podnik schopný využívat svých 

zdrojů. Ukazatele aktivity se mohou vyjadřovat dvěma způsoby - počtem obrátek = rychlost 

obratu = kolikrát se obrátí určitý majetek v tržbách za daný časový interval nebo dobou 

obratu = doba, po kterou jsou finanční prostředky vázány v určité formě majetku. 

Ukazatele zadluženosti - vyjadřují vztah mezi cizími a vlastními zdroji podniku. 

Určitá výše zadlužení je pro podnik užitečná, velká zadluženost však podnik zatěžuje 

splácením úvěrů a úroků, a podnik se tak snadno dostane do špatné finanční situace. Podnik 

má používat cizí kapitál, když výnos, který tím získá, bude vyšší, než jsou náklady spojené 

s jeho. 24 

 

2.4  SWOT analýza 

Shrnuje výsledky externí a interní analýzy a identifikuje silné a slabé stránky (většinou 

vyplývají ze závěrů interní analýzy) a příležitosti a hrozby (většinou vyplývají ze závěrů 

externí analýzy). 25 „Tyto klíčové faktory jsou pak verbálně charakterizovány, případně 

ohodnoceny ve čtyřech kvadrantech tabulky SWOT. Fakta pro SWOT lze shromáždit 

pomocí nejrůznějších technik, například převzetí již z uskutečněných dílčích analýz, 

porovnáním s konkurenty (benchmarking), metoda interview, případně řízená diskuze 
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expertů (brainstorming). Je důležitá při formulaci strategie, protože ta by měla být navržena 

tak, aby eliminovala slabiny a hrozby využitím silných stránek a příležitostí.“ 26 

 

Tab. 2 SWOT analýza 

Silné stránky = „S“ Slabé stránky = „W“ 

Příležitosti = „O“ Ohrožení = „T“ 

Zdroj: KEŘKOVSKÝ, Miloslav; VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-
7179-578-X (str. 120) 
 

Po té, co je vytvořen soupis silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, je potřeba 

přidělit všem položkám v jednotlivých oblastech hodnotu a váhu. Hodnocení vypadá 

následovně: u silných stránek a příležitostí použijeme kladnou stupnici od 1 do 5 s tím, 

že 5 znamená nejvyšší spokojenost a 1 nejnižší spokojenost. U slabých stránek a hrozeb 

použijeme zápornou stupnici od -1 (nejnižší nespokojenost) až -5 (nejvyšší nespokojenost). 

Následně je důležité dát všem položkám váhu. Váha vyjadřuje důležitost jednotlivých položek 

v dané kategorii. Součet vah v dané kategorii musí být roven 1. Čím vyšší číslo (např. 0,9) tím 

větší je důležitost položky v dané kategorii a naopak. 

V dalším kroku se hodnota a váha každé položky vynásobí. Výsledné hodnoty v dané 

oblasti se sečtou. Interní část SWOT je tvořena slabými a silnými stránkami. Výsledné 

hodnoty slabých a silných stránek od sebe odečteme. Externí část SWOT se skládá 

z příležitostí a hrozeb, i jejich výsledné hodnoty od sebe odečteme. Na závěr odečteme 

hodnotu externí a interní části SWOT. Výsledky vyšší než nula jsou pozitivní. Výsledky nula 

a méně jsou negativní. S externí částí SWOT  se toho moc dělat nedá, proto v případě 

špatných výsledků je potřeba zapracovat hlavně na části interní.  

 

 

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

24 KOVÁŘ, František. Strategický management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2008. ISBN 
978-80-86730-33-2 
25 KORÁB, Vojtěch; PETERKA Jiří a REŽŇÁKOVÁ, Mária. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 2008. 
ISBN 978-80-251-1605-0 
26 KEŘKOVSKÝ, Miloslav; VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-
578-X (str. 120) 
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3 Prezentace podniků 

V následující kapitole budou nejprve shrnuty základní informace o agroturistice obecně, 

což znamená její definici, historii, náplň, pozitiva a negativa. Dále kapitola pokračuje 

prezentací zkoumaných podniků. 

 

3.1 Agroturistika 

Agroturistika je podle Pourové27 specifickou formou venkovského cestovního ruchu, 

která je vedle bezprostředního využívání přírody a krajiny venkova charakteristická přímým 

vztahem k zemědělským pracím nebo usedlostem se zemědělskou funkcí. Provozují 

ji podnikatelé v zemědělské výrobě a slouží jim jako dodatečný nebo další finanční zdroj 

k udržení nebo rozšíření jejich hlavní podnikatelské činnosti, tj. výroba zemědělských 

produktů (rostlinných nebo živočišných). Agroturistika je rovněž spojována s dobrovolnou, 

neplacenou prací v zemědělství na venkově, jež může sloužit na pokrytí nákladů na pobyt.  

Agroturistika je ideálním typem rodinné dovolené, jež může návštěvníkům přiblížit 

tradiční či současné venkovské práce a zvyky. Smyslem je poznání života zemědělců 

a venkova, blízký kontakt se zvířaty, zemědělskými plodinami, zlepšení vztahu k půdě, 

posílení vlasteneckých pocitů, tedy sounáležitosti s kořeny českého národa, obyvateli 

venkova, poznání jejich každodenní dřiny a podobně. Jedním z cílů je udržování a rozšiřování 

kulturních a sociálních tradic. Na některých farmách si mohou zákazníci koupit také produkty 

domácích zvířat (mléko, tvaroh, sýry, vejce) nebo čerstvou zeleninu a ovoce. V okolí farmy 

je pak možnost výletů, koupání nebo sběru lesních plodů a hub. Tuto formu turistiky je možné 

realizovat ve všech přírodních podmínkách, s výjimkou pánevních oblastí, silně 

industrializovaných center, oblastí s vysokou devastací přírody jako důsledku průmyslových 

a těžebních činností.  

 

Historie - základy agroturistiky položila změna lidského smýšlení v období 17. století, 

zejména romantismus a romantizování venkova. Intenzivnější rozvoj začal v 1. polovině 20. 

století, ve státech jako je Německo, Rakousko nebo Polsko. V roce 1955 zde vznikla také 

centrála pro dovolenou na venkově (Zentrale für den Landurlaub) a dnes je zde agroturistika  

 

 
27 POUROVÁ, Marie.Agroturistika, možnosti rozvoje a perspektiva v České republice.  Praha 2000, ISBN 80-
213-0672-6 
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plnohodnotným odvětvím cestovního ruchu. Počátky agroturistiky v ČR pozorujeme od roku 

1993, kdy se jí začalo věnovat prvních 15 farem. Agroturistika volně navazuje na tradice 

padesátých let, kdy pracující inteligence jezdila pomáhat sklízet úrodu, nebo těžit uhlí, 

a sedmdesátých a osmdesátých let, kdy studenti jezdili sklízet chmel, a poznávat zemědělství.  

Ubytování tvoří ve většině případů pouze doplňkový příjem. Hlavní finanční zdroje 

přicházejí ze zemědělské výroby, respektive z práce vázané na hospodářství. Přes relativně 

příznivý ekonomický vývoj a rozvoj turismu byl však nárůst nabídky v uplynulých dvou 

desetiletích poměrně malý. Přesný počet agrofarem u nás není zatím znám, ale v současné 

době se odhaduje, že je jich několik stovek. 

 

Formy agroturistiky - vesnická turistika a agroturistika jsou spojeny s vesnickým 

osídlením a profitují zejména z přírodního bohatství místního prostředí. Odlišují se hlavně 

ubytováním, rekreačními aktivitami a charakterem života v období rekreačního pobytu 

na vesnici.  

Agroturistika na rodinné farmě - ubytování je zpravidla poskytováno v zemědělské 

usedlosti (na rodinné farmě) nebo v rekreačních objektech ve vlastnictví nebo užívání 

zemědělského podnikatele (chaty, sruby, rekreační chalupy). Turisté mají možnost se volně 

pohybovat v provozním prostředí podnikatele a seznámit se se vším, co tvoří zemědělskou 

usedlost. Mohou se aktivně účastnit jednoduchých hospodářských prací. Jde o individuální 

turistiku, proto je doporučené omezení počtu lůžek na 10 - 12. Vychází se z praktických 

výsledků a pozorování na farmách, že tento počet lůžek je dobře zvládnutelný při běžném 

zemědělském provozu a nevyžaduje vytvoření dalšího pracovního místa, spíše vytíží rodinné 

příslušníky jinak orientovanými činnostmi. 

Agroturistika provozovaná zemědělskými podniky -Turisté jsou ubytováni 

v rekreačních objektech (chaty, sruby, rekreační domky) nebo v agrohotelech 

a agropenzionech ve vlastnictví nebo užívání zemědělského podniku. Zároveň jsou v přímém 

spojení se zemědělským prostředím a mají možnost využívat služby, jakými jsou například 

jezdecká škola, myslivost, honitba, rybolov, které mají přirozené zázemí v zemědělském 

hospodářství nebo na něj navazují. V tomto případě se agroturistika blíží více venkovské 

turistice, hosté mohou postrádat sounáležitost, sepjetí s rodinou farmáře, která zastává 

průvodcovskou službu po zemědělských aktivitách. 

Ekoagroturistika je specifickou formou agroturistiky. Zahrnuje pobyty na ekologicky 

hospodařících farmách. Tyto farmy nepoužívají při pěstování rostlin a chovu zvířat žádné 

syntetické chemikálie, hnojiva, umělá barviva či konzervační látky. Produkty ekologického 
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zemědělství podléhají přísné kontrole a splňují mezinárodní standardy. Smějí používat 

ochrannou známku BIO. Podstatným znakem této formy agroturistiky je nejen soužití 

s farmářskou rodinou, ale i účast na zemědělských pracích a konzumace produktů jejich 

ekologického zemědělství.  

 

Náplní agroturistiky - mohou být kromě ubytování a stravování různé venkovní 

aktivity, které jsou omezeny pouze fantazií a právními předpisy. Mezi tyto aktivity může být 

zahrnuto například rybaření, lov, jízda na koni, návštěva obory, pořádání pikniků či poznávání 

přírody. Další oblíbenou činností jsou vzdělávací aktivity typu naučné stezky na farmě 

a okolí, poznávací vyjížďky, kurzy vaření, pěstování, exkurze pro studenty nebo ochutnávka 

vín. V rámci agroturistiky se můžeme setkat také se zábavou ve formě dožínek, vinobraní, 

kulturních či kulinářských festivalů. Vyhledávaný je rovněž přímý prodej faremních výrobků 

nebo produktů, které si návštěvníci sami vyrobí nebo nasbírají. 28 

 

Tab. 3 Pozitiva a negativa agroturistiky 

POZITIVA NEGATIVA 

Rozvoj venkova Hlavní a zemědělská sezona se kryjí 

Řešení ekonomických a sociálních problémů 
na venkově 

Někdy negativní dopad na životní prostředí 

Přilepšení zemědělcům při nízké produkci Stres pro provozovatele během sezony 
Minimální ekologická zátěž Nízká ubytovací kapacita 

K ubytování využíváno stávajících prostorů Přetěžování žen (farmářek) 

Lidé mohou poznat venkovské prostředí  

Snížení nezaměstnanosti v regionu  

Zvýšení povědomí o dané oblasti  

Stabilizace osídlení venkova  

Udržování tradic  

Ekonomické oživení regionu  

Zvyšuje příjmy obce i obyvatel  

Zdroj: POUROVÁ, Marie.Agroturistika, možnosti rozvoje a perspektiva v České republice. Praha 2000, ISBN 
80-213-0672-6 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

28VÁCLAVÍK, Tom. Agroturistika na ekofarmách. Brno: Ministerstvo zemědělství České republiky, 2008. 34 
s.[online], [cit. 20. 12. 2011]. Dostupné z: 
http://eagri.cz/public/web/file/38603/Agroturistika_na_ekofarmach.pdf 
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3.2  Představení podniku č. 1 – ekofarma Dvůr Hlaváč 

 

Umístění podniku – Česká republika, oblast Jizerských hor, obec Černousy-Ves. 

Historie podniku – Farma Dvůr Hlaváč má bohatou historii. Pochází z 13. století. 

Po 1. světové válce objekt zakoupila rodina současné majitelky za peníze, které získali 

z prodeje lázeňských kolonád v Poděbradech, jež vlastnili. Statek byl během 2. světové války 

zabaven a původním majitelům vrácen jako rozkradená a zbořená ruina až v roce 1989 

v restituci. Příjmení otce současné majitelky bylo Hlaváč, odtud současný název, Dvůr 

Hlaváč.  Majitelka Anna Ondřejíková provozuje svou zemědělskou činnost na statku od roku 

1994. Kdy začala spolu se svým synem statek postupně rekonstruovat. Agroturistice se začali 

věnovat od roku 2001. 

Rozloha – 100 hektarů pozemků, z toho 60 hektarů les. 

Forma podnikání – majitelé jsou živnostníci.  

Počet zaměstnanců – 2 stálí, v sezoně dle potřeby.  

Cíl podniku do budoucna - je zlepšit svou pozici na trhu, získat nové zákazníky, dokončit 

rekonstrukce objektu, průběžně udržovat spokojenost zákazníků a kvalitu produktů 

a samozřejmě zvyšovat zisk. 

Služby v rámci agroturistiky – ubytování, stravování z vlastních produktů, jízda na koni, 

exkurze, návštěva muzea.  

Možnosti využití volného času na farmě – společenská místnost se společenskými hrami, 

dětské hřiště, účastnění se na hospodářských pracích. 

Chovaná zvířata - tažné i jezdecké koně, ovce, kozy, prasata, krávy, králíky a drobnou 

drůbež. 

Zemědělská činnost - pěstování obilnin, výrobu krmiv, prodej dřeva, výroba mléčných 

výrobků, chov zvířat na maso. Produkty, které jsou vyráběny v rámci zemědělské činnosti, 

si mohou zakoupit i hosté využívající služeb agroturistiky. Dochází zde k prolínání činností. 

Možnosti využití volného času v okolí - Ve vzdálenosti 5-20 km od penzionu se nachází 

velký počet turisticky zajímavých míst. Jsou zde vhodné terény pro turistiku a cykloturistiku, 

lesy vhodné pro sběr hub a ovoce, rybníky ke koupání i rybaření. Okolí je bohaté 

i na historické památky.  
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3.1  Představení podniku č. 2 – agrofarma Perda Niedda 

Umístění podniku – druhý srovnávaný podnik se nachází v Itálii, v regionu Sardinie, 

na jihozápadním pobřeží v okrese Domusnovas.  

Historie podniku – Historie podniku je poměrně krátká. Zemědělská část agrofarmy vznikla 

v roce 1994, po uzavření místních dolů. Právě některé přilehlé budovy patřící k dolům 

posloužily jako základy pro výstavbu areálu farmy. Agroturistikou se Perda Niedda začala 

zabývat až od roku 2001. 

Rozloha - 1967 hektarů pozemku, z toho více než polovinu tvoří les.  

Forma podnikání – družstvo. 

Počet zaměstnanců -  20 stálých, 20 najímají během sezony. 

Cíl podniku do budoucna - je udržet kvalitu svých produktů na vysoké úrovni, zajistit 

maximální spokojenost svých hostů, neustále zlepšovat své postavení na trhu a samozřejmě 

zvyšovat čistý zisk. 

Služby v rámci agroturistiky – ubytování, restaurace, exkurze. 

Možnosti využití volného času na farmě – bazén, dětské hřiště, prostory pro 

karaoke, fotbalové hřiště, možnost zúčastnit se hospodářských prací. 

Chovaná zvířata – ovce, prasata, kozy, včely a drůbež. 

Zemědělská činnost – pěstování pomerančů, citronů, oliv, lilků a rajčat, výrobu medu, 

olivového oleje a produktů nakládaných v oleji. Zde se prolíná provozování agroturistiky 

a zemědělské činnosti, protože i hosté agrofarmy, si mohou zakoupit výrobky, které farma 

vyrábí v rámci své zemědělské činnosti. 

Možnosti využití volného času v okolí - v bezprostřední blízkosti se nachází bývalé doly, 

do kterých agrofarma pořádá exkurze. Ve vzdálenosti maximálně 25 km se nachází mnoho 

krásných pláží, turistické a cyklistické stezky, hory vhodné pro horolezce i mnoho zajímavých 

historických památek. 
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4 Analýza a komparace vybraných podniků 

Následující část se týká analýzy jednotlivých podniků a následného srovnání 

zjištěných výsledků. V úvodní podkapitole je zmíněna užší specifikace předmětu analýzy 

a metody, které budou použity pro získávání dat.  

4.1 Metodika výzkumu 

  Předmětem analýzy bude komparace podnikání v agroturistice v České republice 

a v Itálii, s využitím metod strategické analýzy. Základním cílem bude ověřit hypotézu, která 

vychází z otázky, zda existují rozdíly v podnikatelském prostředí a v praktickém pojetí 

sledovaných podnikatelských subjektů v České republice a v Itálii a jak se dají využít. 

Srovnání vychází z  kompletní strategické analýzy vybraných podnikatelských subjektů 

z jednotlivých zemí. Na úvod bude provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí subjektů.  

Získané informace budou vyhodnoceny a srovnány. Následně budou vyzdviženy rozdíly 

v podnikatelském prostředí a ve způsobu podnikání v jednotlivých zemích, z nichž bude poté 

navržena vhodná strategie a doporučení pro jednotlivé podnikatelské subjekty.  

 

Metody získávání dat 

Strukturovaný dotazník s otevřenými a uzavřenými otázkami - dotazník je tvořen jak 

otevřenými otázkami, tak otázkami s možnostmi volby. Dotazníkem budou získány podklady 

pro vnitřní i vnější analýzu podniků. 

Sběr sekundárních dat - sběr sekundárních dat vychází z informací o podnicích 

a odvětví, které budou dostupné v masových mediích, jako jsou noviny, časopisy a televize 

a dále pak virtuální data, které jsou dostupné na internetu. Tyto data budou sloužit jako zdroj 

informací pro vnější analýzu jednotlivých podniků. Čerpáno bude z různých českých 

a zahraničních internetových stránek.   

Neformální konverzace - neformální konverzace bude sloužit k doplnění 

strukturovaného dotazníku, a bude zdrojem informací pro vnitřní i vnější analýzu podniků. 

Konverzace bude zaměřena na pohled a zkušeností majitelů farem, jež nabyli svým 

dlouholetou praxí. Osobní rozhovor bude sloužit také pro upřesnění a doplnění informací 

z předchozích metod výzkumu. 
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Metody zpracování dat 

     Získaná data z jednotlivých dílčích oblastí analýzy budou zpracována pomocí 

následujících metod strategické analýzy: 

• Makrookolí – PEST analýza 

• Mikrookolí -  Porterův model konkurenčního prostředí 

• Marketingové a distribuční faktory – 4P 

• Faktory finanční a rozpočtové – Finanční analýza 

• Výsledky externí a interní analýzy – SWOT analýza 

 

    4.2 Strategická analýza podniku č. 1 

    V následujícím bodě bude v rámci strategické analýzy proveden rozbor vnitřního 

a vnějšího prostředí vybraného podniku z České republiky.  

 

4.2.1 Analýza makrookolí podniku 

     V rámci této kapitoly bude analyzováno, jak daný podnik ovlivňují vlivy takzvaného 

makrookolí. Pomocí PEST analýzy budou vyhodnoceny čtyři základní oblasti. 

 

• P – politické a legislativní faktory 

Sledovaný podnik je ovlivňován politickou situací v České republice i v Evropské unii.   

Česká republika - z hlediska politiky podnik nejvíce ovlivňuje prostřednictvím Ministerstva 

zemědělství, jež je hlavním rozhodovacím orgánem při schvalování zákonů, vyhlášek 

a předpisů, které působí na fungování, produkci a výstupy agroturistických podniků. 

Za častou a největší překážku je považována přebujelá byrokracie, která se projevuje 

při žádostech o stavební povolení budov historických hodnot, i při získávání investičních 

dotací, u kterých jsou často měněny podmínky, a to i na poslední chvíli, nebo Státní 

zemědělský intervenční fond požaduje nesmyslná potvrzení, která jiné úřady ani nejsou 

schopné vydat. 

Evropská unie - v současné době je hlavním diskutovaným tématem budoucnost 

EU. Dotace pro zemědělce nabízí v České republice Státní zemědělský intervenční fond 

prostřednictvím Programu rozvoje venkova (PRV). Prostředky z programu jsou určeny 

na zlepšení životního prostředí, pro obce, které mohou dostat peníze například na vybudování 

informačního střediska, stezku pro turisty či rekonstrukci objektů, které pak budou sloužit 
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veřejnosti a také venkovskému obyvatelstvu v projektech směřujících k rozšiřování zdrojů 

příjmů.  

Zkušenosti ekofarmy Dvůr Hlaváč s dotacemi - Dvůr Hlaváč nemá s dotacemi 

nejlepší zkušenosti. Majitelka žádala o dotace celkem třikrát. Největší překážkou byla nutnost 

vypracovat projekt s nutností najmout firmy s evropskými cenami. Dalším problémem byla 

chyba ze strany místní akční skupiny LEADER na podporu aktivit pro rozvoj ekonomiky 

venkova. Třetí žádost majitelka vyřídila úspěšně. Vzhledem k tomu, že farma nezískala 

dotace LFA, byla farmě uznána jen nižší částka ve výši 39% z celkových nákladů projektu. 

Ekofarma žádala i o dotace pro LFA. LFA jsou dotace pro oblasti méně příznivé pro 

zemědělství. Dotace jim ovšem byla zamítnuta, protože mají bonitu půdy, a to i přesto, 

že v roce 2009 byla farma díky povodním ve ztrátě. Svou zkušenost s dotacemi shrnula 

majitelka poznatkem, že pokud zemědělec nemá dostatek peněž a dotace není vyšší než 

50 %, doporučuje o dotace nežádat.  

Investice jsou patrně největším problém pro české zemědělce. Zemědělcům 

na ně většinou chybí peníze a úvěry jsou pro ně prakticky nedostupné, a zmiňované dotace 

jsou provázeny obrovským byrokratickým, finančním a organizačním zatížením. To, že jsou 

dotace vypláceny až po několika letech, nutí mnohé zemědělce se zadlužit u bank, což 

následně často vede k bankrotu. Pokud tedy zemědělec nemá dostatek peněž a dotace není 

vyšší než 50 %, doporučuje majitelka o dotace nežádat. 

Legislativní rámec bezprostředně a průběžně ovlivňuje vznik podniku i všechny 

činnosti, které podnik průběžně vykonává. Právní předpisy dotýkající se více či méně 

podnikání ve venkovské turistice zahrnují občanský, živnostenský, obchodní zákoník, zákon 

o odpadech, zákon o životní prostředí či o veterinární péči a mnoho dalších.  Výše uvedené 

příklady jsou součástí tzv. základního rámce legislativních předpisů neboli právního minima 

pro podnikání v agroturistice. Z kapacitních důvodů je přehled zákonů obsažených v právním 

minimu uveden v příloze č. 2.  

Ekologie - pohled na domácí agroturistiku očima turistického průmyslu není příliš 

povzbudivý. V rámci České republiky je zájem zatím minimální. Důvodem je to, že na rozdíl 

například od sousedního Rakouska není pro Čechy ekologie zásadním tématem a není v tomto 

smyslu diskutována a preferována například ani na politické úrovni. Proto o agroturistiku 

v ČR nejeví příliš velký zájem ani čeští ani zahraniční turisté.  

Agroturistika může mít masový úspěch jen tehdy, pokud je ekologie a vztah 

k životnímu prostředí celospolečensky důležitým tématem. To se však logicky týká pouze 

těch ekonomicky nejvyspělejších zemí, které tak mají celospolečenský prostor takováto 
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témata řešit. Z toho důvodu se Česká republika zatím vůbec nemůže srovnávat 

s nejvyspělejšími zeměmi v oblasti agroturistiky jako je například Německo nebo Rakousko. 

V Německu si lidé masově kupují ekologické potraviny z farem, přestože jsou dražší. Důvod 

je zřejmý, vzhledem k průměrným platům není u německého spotřebitele vždy prioritou 

pouze cena. Ani v tomto ohledu se ČR nemůže zatím s těmito zeměmi srovnávat, z čehož 

vyplývá i poptávka po agroturistice, poznávání přírody či ekologické cítění. 

Obecné předpisy - jsou dalším závažným problémem. Nejhorší je zákon o cestovním 

ruchu, jenž považuje pobyt s jakýmkoliv programem za zájezd. To znamená, že každý, kdo 

organizuje pobyt na farmě, musí mít status pojištěné cestovní kanceláře. Přitom je jasné, 

že rizikovost pobytu bez programu je úplně stejná. A bez programu je turisty na venkov těžké 

přilákat. Farmáři, kteří se rozhodnou otevřít svá hospodářství návštěvníkům, musejí počítat 

s překážkami. Do cesty jim je kladou především úřady. Tento druh podnikání je vázán 

na místo a krajinu, z čehož mohou vyplývat komplikace se sousedy, obcí a podobně. 

 

• E – ekonomické faktory 

Mezi nejpodstatnější ekonomické faktory, které mohou mít vliv na fungování podniku, patří 

tempo růstu HDP, úroková míra, míra inflace, růst mezd a měnový kurz. Uvedené faktory 

jsou sledovány v období od roku 2005 do konce roku 2011. 

Růst HDP - do roku 2006 HDP České republiky kontinuálně stoupalo. V roce 2007 

byl zaznamenán mírný pokles. Během krizového roku 2008 HDP prudce klesalo. V roce 2009 

se dokonce dostalo do minusu, meziroční pokles byl 6,6%. Během roku 2010 se dostalo opět 

nad nulu, ovšem v roce 2011 začalo opět klesat. V průběhu dalších let se z důvodu znovu 

zasahující krize očekává stagnace nebo pokles.  

Graf. č. 1 – Růst HDP 

 

Zdroj: Zpráva z finančního portálu kurzy.cz, [online], [cit. 21.01.2012] Dostupné z: 
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/?G=3&A=2&page=2 
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Pokles a stagnace ekonomiky a jejího výkonu negativně ovlivňuje podnikatelské 

prostředí v České republice. Logicky to způsobuje situaci, kdy dochází ke snižování mezd, 

stoupání nezaměstnanosti a následnému snižování spotřeby statků a služeb. Pro analyzovaný 

podnik to může znamenat úbytek potencionálních zákazníků, ale i úbytek konkurentů, 

a nutnost hledat nové způsoby jak se udržet na trhu.  

 

Úroková míra - od základních úrokových sazeb stanovovaných Českou národní 

bankou (dále jen ČNB) se odvíjí úročení komerčních úvěrů. Zvláště citlivé jsou na každý 

pohyb těchto sazeb hypotéky. ČNB se stanovováním sazeb snaží působit na peněžní trh a přes 

něj dál na ekonomiku. Odborníci uvádějí, že největší vliv má právě tzv. repo sazba, pomocí 

které stahuje banka z mezibankovního trhu přebytečné peníze. Hlavní význam repo sazby 

spočívá v tom, že centrální banka pomocí tohoto nástroje naznačuje očekávanou míru inflace. 

V roce 2005 kdy se hodnota repo sazby pohybovala mezi 1,75 a 2,25%. Nejvyšší hodnoty 

za období 2005-2011 bylo dosaženo na začátku roku 2008, a to 3,75 %. Od té doby měla 

tendenci klesat až na současnou hodnotu 0,75 %. Tato hodnota je považována za velmi 

nízkou, což může mít vliv při rozhodování podniku o nových investicích. 

 

Míra inflace - neboli přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

se v České republice pohybuje od roku 2005, s výjimkou roku 2008, kdy se výrazněji zvýšila, 

na poměrně nízké úrovni. Inflace způsobuje, že s jejím růstem si spotřebitel při stejném 

výdělku jako minulý rok, koupí méně, za předpokladu, že se nezvýšil i jeho plat. Současná, 

ne příliš vysoká míra inflace působí na podnik spíše pozitivně z hlediska dodavatelsko-

odběratelských vztahů.  

Graf. č. 2 – Míra inflace 

 

Zdroj: Záznam z finančního portálu kurzy.cz[online], [cit. 21.01.2012], Dostupné 
z: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/?G=4&A=2&page=2 
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Růst mezd - průměrná hrubá měsíční mzda má v posledním desetiletí tendenci růst. 

Za posledních 5 let se zvýšila zhruba o 5607 Kč. Tyto hodnoty však mohou být zavádějící, 

neboť průměr může být ovlivněn platy v hlavním městě a v dalších větších městech. O tom, 

že pozitivně laděné statistiky o vývoji mezd neodpovídají realitě, přesvědčuje i tempo růstu 

reálné mzdy, které za minulý rok dosáhlo pouze 2,1 %, což je podle Českého statistického 

úřadu nejméně za posledních deset let. Reálnou hodnotu z výplat ukrojil také růst 

spotřebitelských cen neboli inflace. Ta znehodnocuje měnu a domácnost tak musí na stejný 

objem svých nákupů vynaložit stále více prostředků. Je nutno říci, že bez ohledu na zvýšení 

průměrné hrubé mzdy reálná mzda u většiny oborů spíše klesla a pokles se očekává i během 

roku 2012. Ceny naopak rostou nejrychleji za poslední tři roky, takže si mnoho lidí příliš 

nepolepší. Na jedné straně to nezní pro podnik příliš pozitivně, protože lidí při nezměněných 

platech a při vyšších cenách budou nuceni utrácet méně. Na druhou stranu mnoho lidí se při 

výběru dovolené budou muset omezit, což by mohlo znamenat, že místo dražší zahraniční 

dovolené si budou muset vybírat z levnějších tuzemských variant. Zde vzniká nová skupina 

potencionálních zákazníků pro sledovaný podnik. 

Nezaměstnanost - od roku 2005 do současnosti se pohybuje mezi 5,5 až 9 %. 

Očekává se její neustálý růst, což způsobuje, že lidé přijímají i méně placenou práci. 

Ekonomika je momentálně v recesi a růstové vyhlídky jsou chabé. Rostoucí nezaměstnanost 

a pokles reálných mezd je odrazem této nepříznivé situace.  

Nezaměstnanost může pro Dvůr Hlaváč znamenat menší příliv zákazníků a nutnost 

vymyslet nové způsoby, jak zákazníky, kteří přecházejí do úsporných režimů nalákat právě 

sem. Současná ekonomická krize způsobila i to, že dnes lidé podnikají daleko kratší výlety 

a mají tendenci se zdržovat blízko domova, což by mohlo být další plus pro agrofarmy. 

Tab. č. 4 Průměrná mzda a nezaměstnanost 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

18344 Kč 19546 Kč 20957 Kč 22691 Kč 23488 Kč 23957 Kč 23984 Kč 

8,97% 8,13% 6,62 % 5,45% 7,95% 9,02% 8,60% 

Zdroj:Záznam z portálu finance.cz, [online], [cit. 21.01.2012], Dostupné    
              z: http://www.finance.cz/ekonomika/prace/mzda/ 

 

Měnový kurz - Ekofarma Dvůr Hlaváč působí v rámci České republiky, ale je hojně 

navštěvována i zahraničními hosty. Zahraniční klientela využívá služeb i produktů, které 

farma nabízí. Měnový kurz tak patří mezi faktory, které mohou mít vliv na ceny služeb. 

Posilující koruna negativně ovlivňuje ceny s ohledem na zahraniční hosty. Vzhledem k tomu, 
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že hosté farmy jsou převážně z Polska a dalších zemí EU, bude zde zhodnocen vývoj eura 

a polského zlotého. V níže uvedené tabulce je možno si všimnout, že od roku 2005 koruna 

vůči oběma měnám posiluje, čímž se české výrobky a dovolená v ČR stává pro zahraniční 

klientelu o něco dražší. 

Tab. č. 5 Měnové kurzy 

rok CZK/EUR CZK/PLN 

2005 29,784 7,41 

2006 28,343 7,22 

2007 27,762 7,32 

2008 24,942 6,87 

2009 26,445 6,20 

2010 25,290 6,25 

2011 24,300 5,92 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky. MFCR: Makroekonomická predikce České republiky z října 

2011, [online], [cit. 21.01.2012], Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Makroekonomicka-
predikce_2011-Q4.pdf 
 

• S – sociálně kulturní faktory 

Současná globální společnost zaznamenala značné změny v  hodnotových stupnicích                              

a postojích lidí. Viditelným trendem dnešní doby je zdravý životní styl, k čemuž 

neodmyslitelně patří zdravé stravování, aktivní trávení času a trávení více času v přírodě, což 

nahrává agroturistickým podnikům, které mohou tento fakt využít ke svému prospěchu. 

Ke zdravému životnímu stylu totiž patří bezpochyby i odpočinek třeba formou cestování.  

Mezi demografické faktory patří také stárnutí populace a následné snižování 

ekonomicky aktivních obyvatel. Dle zprávy Evropské komise z roku 2009 se do roku 2060 

bude postupně snižovat počet ekonomicky aktivních obyvatel, a to až o 15%. Tento fakt může 

být pro podnik v budoucnosti negativní, protože počet obyvatel, kteří si budou moct koupit 

dovolenou, poklesne.  

Trendem současné společnosti je také přesun obyvatel z měst do vesnic. Stěhování 

na vesnici je velmi populární především pro rodiny s dětmi, čímž se také dostávají do bližšího 

kontaktu s domácími zvířaty a životním stylem podobným jako na farmě. To by mohlo 

způsobit částečný úbytek zákazníků.  

Při analýze sociálně kulturních faktorů je potřeba vzít v potaz změny v chování 

potencionálních klientů v oblasti cestovního ruchu. Současná společnost je neustále 

v časovém tlaku, a hledá oddech a únik, kdykoliv je to možné. Lidé jsou proto ochotni 
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cestovat daleko na krátkou dobu, pokud jim tato cesta přinese jedinečný zážitek. Zvyšuje 

se poptávka po zvláštní formě dovolené.  Zájem je o návrat k přírodě a dobrodružství. 

Klesá obliba cestování ve velkých skupinách. Dochází k odklonu od velkých 

turistických středisek a hotelů k zařízením a službám nabízejícím více soukromí, jako 

například chaty, ubytování na venkově, pokoj se snídaní a malé hotýlky s apartmány. 

Je kladen zvýšený důraz na mezilidské vztahy a na prohloubení kontaktu mezi návštěvníky 

a hostiteli.  

Lidé se stávají stejně důležitými jako místa a roste zájem o interaktivní a nové 

zkušenosti v protikladu k pouhým návštěvám míst. Zvyšuje se množství tzv. turistů seniorů, 

kteří stále více vyhledávají poklidné destinace bez extrémních teplot. Rovněž roste zájem 

turistů o specializované produkty cestovního ruchu, které se vztahují k regionálním 

specifikám. Výše zmíněné fakta jsou pro podnik pozitivní, a v případě, že je dokáže správně 

využít, může zvýšit své příjmy.  

 

• T – technologické faktory 

Ekofarma se zabývá produkcí kozího mléka a výrobků, k čemuž využívá i speciální 

technologie, jako jsou chladírna, dojící aparát na konve, přístroj na zpracování sýra. 

Momentálně jsou přístroje v dobrém stavu a není třeba dokupovat v nejbližší době žádnou 

další technologii. Pro podnik by mohl být potenciálně zajímavý operační program Podnikání 

a inovace (OPPI), který je hlavním programovým dokumentem realizace politiky hospodářské 

a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace „Koncepce 

rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-2013“. Mezi jeho specifické cíle patří 

také zintenzivnit aktivitu malých a středních podniků, či zintenzivnit zavádění inovací, 

technologií, výrobků a služeb. Majitelka ovšem žádné dotace využívat nechce. Navíc tento 

operační program za necelý rok končí. 

 

4.2.2 Analýza mikrookolí podniku 

     V kapitole vztahující se k oborovému okolí podniku budou analyzovány relevantní 

vlivy na daný podnik, a to nikoliv z pohledu národohospodářského, nýbrž z pohledu trhu 

a konkrétního podnikatelského prostředí ekofarmy Dvůr Hlaváč. Zákazníci, dodavatelé, 

konkurence a substituty budou zhodnoceny pomocí Porterova pěti-faktorového modelu 

konkurenčního prostředí. 
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• Zákazníci 

Zákazníky agrofarmy Dvůr Hlaváč jsou fyzické osoby. Vzhledem k poloze na pomezí 

polských a německých hranic, farmu navštěvují zákazníci z České republiky i zahraničí.  Patří 

mezi ně hlavně občané Polska, Německa a Lotyšska. Z České republiky jsou nejčastějšími 

klienty obyvatele Prahy a Liberce. Typický zákazník farmy je rodina s dětmi. Tato skupina 

tvoří asi 90 % celkových zákazníků. Zbylých 10 % tvoří převážně páry ve věku mezi 25 – 60 

lety. Firemních zákazníků má farma podstatně méně. Majitelka vzpomněla, že firma zde byla 

ubytována jednou, přičemž zde pořádala své sympozium.  

Majitelé pořádají také exkurze. Před vstupem do Evropské unie o exkurze jevila zájem 

především klientela z České republiky. Po vstupu do Evropské unie stoupl zájem ze zahraničí, 

především z Lotyšska. Hosté se na farmě neubytovávají, a po skončení odjíždějí.  

Jeden z majitelů se mimo podnikání profesionálně věnuje hře na housle. V rámci toho 

začali majitelé na farmě pořádat koncerty, čímž získali další zákazníky a zvýšili tak povědomí 

o ekofarmě. Návštěvnost koncertu rok od roku stoupá, mnohdy se dostaví i 150 lidí. Tato 

záležitost je populární především pro seniory. Řada z nich pochází i ze sousedního Německa 

a Polska.  

Prodej sýra se agroturistické činnosti dotýká jen okrajově, je to spíš záležitost 

zemědělství. Hosté ubytováni na farmě si sýry občas koupí, ale jen v malém množství. 

V sezoně jsou používány při přípravě stravy pro ubytované hosty. 50 % veškeré produkce 

nakoupí restaurace Lesní bouda v Krkonoších, dále sýry hojně nakupuje restaurace v Polsku. 

Místní lidé si sýry kupují jen párkrát do roka. Zákazníci kupující maso nejsou pravidelní.  

Vyjednávací síla zákazníků - v oblasti ubytování velkou část hostů tvoří stálí 

zákazníci, kteří se často vracejí. Tito zákazníci jsou pro agrofarmu stěžejní a dalo by se říct, 

že jejich vyjednávací síla je vysoká. Totéž platí pro hosty nové. Počty hostů, kteří se na farmě 

ubytují, totiž nejsou převratné, proto by se dalo říct, že každé nový host má pro farmu cenu 

zlata. Majitelka zmínila, že kdo jednou přijde, vrací se stále, proto i noví zákazníci jsou 

potencionální stálí zákazníci. V oblasti prodeje sýrů má velkou vyjednávací sílu restaurace 

Lesní bouda v Krkonoších, která odebírá 50% z celkové produkce. Zákazníci, jež nakupují 

sýry a masa příležitostně příliš velkou vyjednávací sílu nemají. Totéž platí o klientech, kteří 

si přišli zajezdit na koni.  

• Dodavatelé 

Ekofarma Dvůr Hlaváč je samozásobitelem skoro ve všech směrech. Suroviny pro přípravu 

jídel si pěstuje a produkuje sama. Jedinými surovinami, které nakupuje, jsou přírodní syřidlo 
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a přírodní kultura. Tyto suroviny potřebné pro výrobu kozích sýrů odebírá ze státního podniku 

MILCOM a.s. Podnik, který dodává tyto produkty je v České republice největší výrobce 

syřidla a přírodní kultury, a poskytuje tak nejlepší ceny, tudíž majitelům odpadá nutnost 

obrátit se na konkurenci v případě, že nebudou souhlasit s cenou.  

Vyjednávací síla dodavatelů - dodavatel MILCOM a.s. je ve svém oboru největší 

velkovýrobce těchto surovin, má proto i poměrně velkou vyjednávací sílu. Ceny, které tento 

velkododavatel poskytuje, jsou i vzhledem k jeho velikosti nejvýhodnější na trhu. V případě, 

že by i přesto ekofarma nesouhlasila s cenou nebo podmínkami našla by jen s obtížemi 

obdobného dodavatele. 

 

• Konkurence 

V libereckém kraji se nachází asi 15 agrofarem, což je ve srovnání se sousedním Polskem 

velmi málo. V sousedním polském okrese Jelenia Góra, který sdílí hranice s krajem 

libereckým je farem zhruba 60.  Do vzdálenosti 60 km se jich od ekofarmy nachází zhruba 

7. Ve vzdálenosti do 30 km se jsou situovány dvě agrofarmy, které by se na první pohled 

mohly zdát pro sledovaný podnik konkurencí. Po bližším prozkoumání bylo zjištěno, že tyto 

ani další farmy v širokém okolí nejsou pro tuto ekofarmu konkurencí. Samotná majitelka 

je jako konkurenci nevnímá, protože většina těchto agrofarem v okolí, nedosahuje v žádném 

směru kvalit ekofarmy Dvůr Hlaváč. Farma v Janově nad Nisou a farma v Raspenavě 

se nezabývají produkci potravin, jejich zemědělská činnost nedosahuje ani zdaleka velikosti 

sledované farmy, a ani v oblasti služeb nemají příliš velkou nabídku. Jediná agrofarma, která 

agrofarmě konkurovala, před lety ukončila svou činnost. 

Intenzita konkurence - na úvod je nutno zmínit, že ekofarma Dvůr Hlaváč nemá 

přímou konkurenci. Agrofarmy vyskytující se v okolí jsou vzdálenější víc než 

20 km a nedosahují ani z poloviny sortimentu a služeb, které nabízí Dvůr Hlaváč. Proto 

z hlediska agroturistiky by se dalo říct, že intenzita konkurence je opravdu minimální. 

Ani konkurence v ubytování obecně prozatím není intenzivní. Co se týče prodeje sýrů, 

v bezprostřední blízkosti se žádný výrobce kozího sýru v takovémto rozsahu nevyskytuje. 

Navíc farma má své dlouholeté a věrné zákazníky, kteří odebírají větší část produkce.  

Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví - vstup nových konkurentů 

do odvětví agroturistiky se v nejbližší době nepředpokládá, protože v okolí se nenachází 

žádný zemědělský podnik, který by k tomu měl příhodné podmínky a začít v agroturistice 

úplně od nuly je v dnešní době velmi složité a finančně náročné. Samozřejmě to ale není 

vyloučeno. Jediná potencionální konkurence v oblasti ubytování by mohla být plánovaná 
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výstavba hotelu na druhém konci vesnice. Výstavba už byla schválena a předpokládaný 

začátek bude v příštím roce. Mohla by to být konkurence v oblasti ubytování, především pro 

potencionální zákazníky, kteří ještě neznají Dvůr Hlaváč. Spíše se ale předpokládá, že každý 

z podniků bude mít převážně svůj okruh zákazníků. 

 

• Substituty 

Substituty ubytování v agrofarmě v okolí nejsou. Ubytování na agrofarmě je jediné svého 

druhu. Nedá se to příliš srovnávat s ubytováním v hotelu nebo penzionu. Navíc klienti 

agrofarmy se zde ubytovávají právě pro atmosféru a komplex nabízených služeb. Co se týče 

prodeje sýrů, kozí sýr nemá přímé substituty. Vzdáleným substitutem by mohl být sýr 

kravský. Faktem je, že restaurace, které kozí sýr odebírají, jej odebírají pro specifickou chuť. 

Malí odběratelé jej kupují někdy pro chuť, ale velmi často také proto, že je zdravý a pomáhá 

při léčení nemocí a alergií. Výzkumy zjistily, že 70 % lidí je alergických na kravskou sušinu, 

kdežto na kozí skoro nikdo. V tomto směru kravský sýr nemůže být pokládán za substitut.  

  Hrozba substitutů - hrozba substitutů je tedy minimální. Jak již bylo zmíněno 

v předešlých odstavcích, existují vzdálenější substituty, ale vzhledem k jedinečným 

vlastnostem agroturistiky se nepředpokládá, že by jimi služby spojené s agroturistikou byly 

nahrazovány. 

 

4.2.3 Strategická analýza vnitřního prostředí podniku 

Po důkladné analýze vnějšího prostředí podniku, je třeba provést i analýzu faktorů, 

které mají svůj původ přímo uvnitř podniku a které neodmyslitelně patří k aspektům, 

jež ovlivňují hladký průběh podnikových procesů a zajišťují tak úspěšnost podniku na trhu. 

 

• Marketingové a distribuční faktory 

V dnešním globalizovaném světě plném moderních technologií a vymožeností je možné 

vyrobit prakticky cokoliv. Pokud to ovšem nemáme komu prodat, nebude mít náš podnik 

nikdy úspěch. Abychom něco mohli prodat, musíme mít především zákazníky. A zákazníky 

získáme jedině tak, že o nás budou vědět. A přesně k tomu slouží níže uvedené marketingové 

faktory.  

1) Produkt 

Dvůr Hlaváč je v oblasti agroturistiky především poskytovatelem služeb. Ze služeb 

ekofarma nabízí v prvé řadě ubytování na statku, ve třech pokojích s celkovou kapacitou 

12 lůžek. Případná kapacita jednotlivých pokojů se kombinovat. Pokoje jsou vybaveny 
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vlastním sociálním zařízením a nyní nově i televizí, o kterou ovšem mezi hosty není příliš 

velký zájem. V nejbližší době majitelka plánuje rozšíření na 24 lůžek. Kromě ubytování 

je zajištěno i stravování. Snídaně vždy. Obědy a večeře v případech, pokud není příliš 

zákazníků. Další placenou službou jsou projížďky na koni a exkurze. Mezi neplacené služby 

patří půjčovna kol, využití společenské místnosti, trampolíny pro děti. Momentálně 

je ve výstavbě i bazén a sauna, která v budoucnu bude rovněž zdarma.  

Mimo činnosti spjaté s agroturistikou farma provozuje zemědělskou činnost, která 

se v některých bodech prolíná s turistickými službami.  Ekofarma produkuje tvrdé a měkké 

přírodní sýry, mléko a syrovátku. Tyto výrobky majitelé občas prodávají i hostům 

agroturistiky. Mimo to se na farmě chovají kozy, ovce, krávy, prasata, králíky a drobnou 

drůbež na maso. Pěstuje obilniny jako pšenice, oves, žito a trikital, což je něco mezi pšenicí 

a ječmenem. Vyrábí siláž, kterou prodávají jiným zemědělcům. Farma si vyrábí vlastní 

mouku, kterou používá pro vlastní spotřebu a pro pokrmy, které připravuje pro hosty. Kromě 

toho majitelka pěstuje zeleninu a ovoce, které používá ke stejným účelům.  

Veškerá výroba, pěstování a chov je na farmě ekologické. Na všechno od krmiv 

a hnojiv, přes výrobu a postupy farma vlastní certifikáty. Dalo by se říct, že neexistuje jediná 

činnost, která by byla v rozporu s ekologií. V rámci dodržování ekologicky nezávadného 

hospodaření má farma pravidelné kontroly. 

2) Cena 

Ceny pro ubytování jsou stanoveny o něco níže než má okolní konkurence. 

To je částečně dáno i tím, že ekofarma většinu věcí dělá svépomocí, a může si tak dovolit 

ceny některých služeb snížit pod ceny konkurentů. Co se týče cen výrobku z kozího mléka, 

farmy ceny určuje nákladově a dle aktuální nabídky a poptávky. Je nutno zmínit, že ceny 

kozího mléka jsou podstatně vyšší, než ceny mléka kravského. Je to podmíněno hlavně tím, 

že kráva může nadojit i 30 litrů, kdežto koza pouze 3. Od tohoto poznatku se odvíjí i cena 

kozích výrobků. Kilo čerstvě zpracovaného kozího sýra má tak hodnotu zhruba 300 Kč. I přes 

vysokou cenu, mají kozí výrobky své příznivce, a to hlavně pro blahodárné účinky na zdraví. 

V poslední době se značně zvýšila i cena kravských sýrů, což je pro trh s kozími sýry 

pozitivní aspekt. 

3) Místo a distribuce 

Farma se nachází asi 60 km od Liberce, 1 km od polských a 3 km od německých 

hranic. Ekofarma je situována v malé vesničce Černousy-Ves, v nadmořské výšce 200 metrů 

nad mořem. Na farmu je možné dopravit autem, případně vlakem. Nejbližší vlaková stanice 
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je 2,8 km vzdálená. Z Polské strany byl přístup složitější. Majitelka farmy vlastnila pozemek, 

který byl při přerozdělování hraničních oblastí přiznán Polsku. Na vzdálenější části pozemku 

byla vybudována přehrada, tím se zabránilo výstavbě silnice, která by ekofarmu spojovala 

s touto turistickou atrakcí. Vhledem k tomu, že obec ani kraj nechtěli potřebnou cestu 

vybudovat, rozhodli se majitelé vyřešit to po svém. Cestu si nechali vybudovat na vlastní 

náklady. Tím si otevřela cestu polským klientům. Díky výstavbě této silnice získala ekofarma 

cenné kontakty na zákazníky z Polska, jež v současnosti tvoří značnou část klientely. Sýry 

prodává v obchůdku přímo v areálu farmy a většina zákazníků se dostaví zde. Pokud 

je potřeba, rozváží i sama. V následující sezoně se bude otvírat v sousedním Německu 

Bernské jezero. Majitelka předpokládá, že by to mohlo přivést nové návštěvníky. S některými 

zákazníky udržuje stále kontakty. Jsou to ovšem i sami zákazníci, kteří se příležitostně 

ozývají.  

 

4) Propagace 

REKLAMA - Majitelka použila k propagaci svého podniku skoro všechny typy reklamy. 

Na internetu má vytvořeny webové stránky a je zaregistrována v několika katalozích 

zaměřených na agroturistiku. V následujícím roce je rozhodnuta zrušit všechny zápisy 

v placených katalozích. Webové stránky si samozřejmě ponechá. Důvodem zrušení je cena, 

která nepřinesla očekávaný počet zákazníků a fakt, že se ve vyhledávačích nezobrazuje 

na příliš vysokých pozicích.  

Agrofarma byla několikrát propagována v celostátní televizi, na programu 

ČT1 v pořadu „Chalupa je hra.“ Reklama byla sponzorována samotnou televizí. Vznikla čistě 

náhodou, když televizní štáb natáčel poblíž a hledal ubytování. Když pracovníci štábu 

objevili ekofarmu, byli natolik nadšení, že se rozhodli propagovat podnik zdarma. Tento krok 

farmě přinesl několik nových zájemců o koupi kozího sýra.  

Na farmě je několikrát ročně pořádán houslový koncert, který je pravidelně 

reklamován v regionální radiové stanici. Majitelka spolupracuje i s místními informačními 

centry, které jsou pověřeny koncerty propagovat. Ačkoliv ze začátku informační centra plně 

nespolupracovala, tak jak by měla. Po osobní domluvě s majitelkou se spolupráce výrazně 

zlepšila a pokračuje dodnes. Ekofarma je dále prezentována ve třech časopisech propagující 

firmy v okolí a má vlastní pohlednice. V současné době se pracuje na zaznačení ekofarmy 

na turistických a cyklistických cedulích v okolí. Akce je sponzorována krajem.  

V roce 2003 byl libereckým krajem vydán samostatný katalog určen k propagaci 

agroturistiky v kraji, kde byla poskytnuta zdarma reklama všem agrofarmám v okolí, a tedy 
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i ekofarmě Dvůr Hlaváč. Farma dodává sýry do několika vyhlášených restaurací. S tím 

je spojena i následující reklama. Byla vydaná kniha o šéfkuchařích a receptech několika 

významných restaurací v Krkonoších i jiných krajích. Vzhledem k tomu, že ekofarma Hlaváč, 

dodává těmto restauracím kozí výrobky, bylo v této knize věnováno několik stránek právě 

paní Ondřejíkové, její farmě a výrobkům. Jedna z restaurací v Krkonoších, které farma 

prodává kozí sýry, výrazně pomáhá farmu propagovat u svých hostů. 

 Ekofarma spolupracuje i s několika cestovními agenturami, které 

si za zprostředkování klientů účtují 10 %. Svého času měla farma reklamu také v Německu. 

Byla vytvořena zákazníkem, který farmu navštívil, vyobrazil reklamu v tamním tisku. 

Vzhledem k rozsáhlým kontaktům paní majitelky na polské i německé strany je podnik často 

propagován bývalými zákazníky, firmami, které měli s ekofarmou co dočinění i ostatními 

lidmi, které paní Ondřejíková za roky své působnosti potkala. Ústní propagace funguje 

i na českém území. Hosté jsou se službami maximálně spokojení a rádi se vracejí, což 

se určitě pozitivně projevuje na dobrém jméně ekofarmy.  

PODPORA PRODEJE - Ekofarma Dvůr Hlaváč se příležitostně účastní výstav a veletrhů, 

které se konají v blízkém okolí. Prodává na místních jarmarcích. Stálým zákazníkům 

je poskytována věrnostní sleva. Za další způsob podpory prodeje by se dalo pokládat také 

to, že paní Ondřejíková hostům upeče zdarma koláče a zapůjčí kola.  

PUBLIC RELATIONS - Spolupráce ekofarmy s veřejnosti je na velmi dobré úrovni. Dvůr 

Hlaváč publikuje články v odborném i běžném tisku. Majitelka často poskytuje rozhovory 

pro časopisy i televizi. Podílí se na organizování trhů a jarmarků v okolí. Spolupracuje 

s výtvarnou školou v okrese, kde se studenti momentálně učí vytvářet reklamu, kterou 

vytvářejí právě pro ekofarmu Dvůr Hlaváč. Nejlepší reklama, kterou studenti vytvoří, bude 

věnována ekofarmě, která ji následně použije ke své propagaci. Ekofarma spolupracuje 

již se zmíněnou restaurací Lesní bouda v Krkonoších, jež odebírá 50% produkce podniku. 

V analýze public relations byla zhodnocena i spolupráce s krajským a obecním úřadem. 

Co se týče obecního úřadu, tam byla hodnocena spolupráce nejhorším možným obodováním. 

Majitelka řešila dlouhá léta spor s dnes již bývalým starostou, který si nesmyslně koupil 

obecní pozemky obklopující vchody do areálu farmy. Spor se dokonce dostal k soudu, který 

paní Hlaváčová prohrála. Majitelka se však nevzdala a pomocí petice nakonec dosáhla 

sesazení tehdejšího starosty. Pozemky si od něj ovšem musela koupit za několikrát navýšenou 

cenu. Soudu se zúčastnil i nynější starosta, který majitelku žádným způsobem nepodpořil, 

zůstal k případu neutrální s tím, že se odkázal na soud. Naopak spolupráce s krajským úřadem 

je majitelkou hodnocena jako vynikající, ať už se to týká snahy o propagaci farmy či snahy 
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o výpomoc při těžkostech se kterými se majitelka setkala při žádání o dotace či výstavbě 

cesty. 

OSOBNÍ PRODEJ - majitelka využívá i osobního prodeje. Své výrobky prodává na trzích, 

jarmarcích a jiných podobných akcích, vhodných k prodeji těchto výrobků. Těchto prodejů 

se účastní v pouze v případech, že jsou v nejbližším okolí. 

 

• Faktory finanční a rozpočtové 

Kapitál – jak již bylo zmíněno, farma je rodinným majetkem. Byla zakoupena z peněz 

za prodej kolonády v Poděbradech, kterou rodina vlastnila před 1. světovou válkou. 

Rekonstrukce, která proběhla po restituci a neustále probíhá je splácená z vlastních prostředků 

a pomocí výdělků ze zemědělské produkce. Konkrétní kapitál pouze za agroturistiku byl 

odhadnut na 1 500 000,- Kč a posloužil k vybudování apartmánů. Ostatní věci, potřebné pro 

agroturistiku, farma již vlastnila ve spojení se zemědělskou činností. 

Náklady na provoz agroturistiky - vzhledem k tomu, že úklid, vaření, péči o hosty 

i účetnictví zastávají majitelka a její syn sami, bez dalších zaměstnanců, jsou to pro 

ně v podstatě čisté výdělky s minimálními náklady. Ekofarma je zároveň samozásobitelem, 

i co se týká surovin potřebných pro přípravu jídla pro hosty. Jedinými náklady jsou náklady 

spojeny s energií a vodou, kterou hosté při své pobytu spotřebují. Kromě osvětlení jediným 

elektrickým spotřebičem v apartmánech je televize, kterou většina hostů ani nevyužívá.  

Jediný opravdu markantnější náklad byla investice na vybudování apartmánů. Ta už je ovšem 

splacená z peněz ze zemědělské produkce. Tato investice se pohybovala v částce 1 500 000. 

Zisk z agroturistiky - Čistý roční zisk za ubytování na farmě se pohybuje kolem 

150 000,-Kč. Rok od roku je to lepší. Výdělky ovšem stoupají velmi pozvolna. Čistý roční 

zisk z prodeje kozích výrobků se také pohybuje plus mínus 150 000,- Kč. Ovšem je třeba 

podotknout, že jen malá část produkce sýrů je spojena s agroturistikou. Většinu výrobků 

odebírají restaurace. Zbylá produkce je pak rozdělena mezi hosty agroturistiky a zákazníky, 

kteří zde přijedou za nákupem kozích výrobků. Čistý zisk za prodané sýry, díky agroturistice, 

je zhruba pětina, to je 30 000,- Kč.  S agroturistikou je spojena ještě jízda na koni, ze které 

farmy získala čistý roční zisk 40 000,-Kč. Za snídaně ekofarma utržila 12 000,- Kč, za obědy 

a večeře 20 000,- Kč. Celkový čistý zisk spojený s agroturistikou tak za rok 2011 dělal 

252 000,- Kč. 

Vstupné na koncert je dobrovolné. Na farmě, v místnosti, kde se pořádají tyto koncerty, byla 

umístěna pokladnička pro případné příspěvky. Hosté obvykle nepřispívají žádné převratné 

částky. Častěji se stává, že nosí hmotné dary. Ať už upomínkové předměty, nebo předměty, 
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které by mohli posloužit pro chod farmy. Objekt je částečně vybaven starožitným nábytkem, 

a několikrát se již stalo, že darem některých hostů byl právě nějaký ten kousek starožitného 

nábytku.  

Zadlužení - Farma momentálně nepoužívá žádný cizí kapitál. V minulosti 

si jednorázově půjčili 300 000,- Kč, které už jsou ovšem řadu let splaceny. Vzhledem k tomu, 

že farma je rodinným majetkem, a zemědělská produkce je vždy v plusu, prozatím ani nebylo 

potřeba nějakého většího zadlužení. 

                                             

• Faktory výroby a řízení výroby 

Co se týče agroturistiky, je ekofarma pouze poskytovatelem služeb, tudíž v tomto směru 

nemusí řešit výrobu ani výrobní zařízení. Z hlediska zemědělské činnosti je však Dvůr Hlaváč 

i výrobním podnikem. Vzhledem k tomu, že se obě činnosti mírně prolínají, budou zmíněny 

i faktory výroby, jež se týkají zemědělské činnosti.  

Podnik se zabývá především výrobou mléčných výrobku z kozího mléka. Veškeré 

výrobky vyprodukované v rámci ekologického chovu koz, jsou denně zpracovávány přímo 

na farmě. Sortiment kozích výrobků obsahuje širokou škálu mlékárenských produktů. 

V současnosti jsou vyráběny – mléko, přírodní měkké a tvrdé sýry, tvaroh a syrovátkový 

nápoj. Nabídka kozích výrobků je pouze sezonní, a to z toho důvodu, že kozy během zimy 

zabřeznou, a mléko spotřebují kůzlata, která jsou následně kvalitnější. Farma během sezony 

vyprodukuje 5 kg sýra denně. Ačkoliv mlékárna má skladovací místnosti, sýry nejsou 

skladovány, ale ihned prodány. Tím farmě odpadají starosti spojené se skladováním. 

Vyrobené sýry jsou přeneseny do obchodu, který je hned vedle a následně prodány. 

Vzhledem k tomu, že většina zákazníků jsou stálí a pravidelní odběratelé, není problém 

odhadnout, kolik je potřeba vyrobit. Navíc je množství produkce omezeno limitem mléka, 

které je možno z koz denně nadojit. 

• Faktory vědecko-technického vývoje 

Ekofarma Dvůr Hlaváč se vzhledem ke své velikosti nevěnuje vlastnímu výzkumu v oblasti 

výroby mléčných produktů. Avšak vzhledem k rostoucímu zájmu o výrobky z kozího mléka 

je v jejím zájmu sledovat změny v daném oboru. Zajímavé jsou především nové technologie 

pro zpracování, chlazení či uchování mléka a mléčných výrobků. 
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• Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

Podnikové zdroje agrofarmy tvoří ubytovací zařízení, plně vybavena vlastní mlékárna, malý 

obchod, zemědělské stroje pro setbu a sklizeň obilnin. Mlékárna je ze zákona složena 

z 11 místností, kde se nachází chladírna, dojící aparát na konve, přístroj na zpracování sýra, 

mlýnek na výrobu mouky. Na farmě se nenachází skladovací místnost, protože veškerý 

vyrobený sýr je ihned prodán.  

Ekofarma Hlaváč je momentálně ryze rodinný podnik. Ačkoliv to zní neuvěřitelně, 

má farma pouze dva zaměstnance, a to paní Ondřejíkovou a jejího syna. Majitelka se stará 

o marketing, vedení, účetnictví, vaření jídla pro hosty, zpracování sýra, úklidu a péči o hosty. 

Její syn zastává práce spojené s pěstováním, sklízením, péči o zvířata, rekonstrukcí objektu, 

opravou zemědělských strojů a vystupováním na koncertě, jež se na farmě pravidelně 

odehrává. Na některé namáhavé pomocné práce spojené s obsluhou zvířat nějakou dobu 

zaměstnávali jednoho zaměstnance, který ale ve finále nebyl příliš výkonný a neoplatil se ani 

po finanční stránce, proto majitelka došla k závěru zaměstnance propustit. Během sezóny 

to vyřeší najmutím potřebného počtu brigádníků. Práce spojené s koňmi zastanou 

dobrovolníci, kteří na farmu chodí jezdit na koni. 

Podnik je ryze rodinný, což je prvotní motivací majitelky a jejího syna. Mimo 

to je vidět, že stimulem pro lepší výkon je neuvěřitelné nadšení pro věc jak majitelky, tak 

jejího syna. Vzhledem k tomu, že nezaměstnávají nikoho dalšího, nemusí majitelka řešit 

motivaci zaměstnanců. Sezónní pracovníci jsou naopak rádi, že si našli na sezonu práci 

a mohou si vydělat na živobytí, což je dostatečná motivace.  

 

4.2.4 SWOT analýza 

Důsledná analýza vnitřního a vnějšího okolí podniku umožnila vytvořit následující 

SWOT analýzu, která je souhrnem získaných poznatků, které poslouží jako podklad pro 

tvorbu konkrétní strategie pro ekofarmu Dvůr Hlaváč.   

Tab. č. 6 – SWOT analýza 
SILNÉ STRÁNKY VÁHA HODNOCENÍ  

Schopnost udělat 99% věcí svépomocí 0,3 5 1,5 

Široká nabídka produktů a služeb 0,15 3 0,45 

Přátelské prostředí 0,1 5 0,5 

Orientace na zákazníka 0,2 5 1 

Nadšení, kontakty a komunikativnost 0,15 5 0,75 
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Dlouholetá praxe 0,1 4 0,4 

SOUČET   4,6 

SLABÉ STRÁNKY    

Nedostatek času během sezony 0,2 -3 -0,6 

Nízká návštěvnost mimo sezonu 0,5 -4 -2 

Neznalost prostředí internetu 0,3 -3 -0,9 

SOUČET   -3,5 

PŘÍLEŽITOSTI    

Stoupající preference levnějších dovolených 0,2 3 0,6 

Rostoucí zájem o zdravý životní styl 0,2 3 0,6 

Rostoucí zájem o ekologii 0,1 3 0,3 

Nové segmenty cestovního ruchu 0,2 4 0,8 

Motivace místních obyvatel ke spolupráci 0,1 3 0,3 

Okolí bohaté na historii a přírodu 0,2 4 0,8 

SOUČET   3,4 

HROZBY    

Nedostatečná podpora státu 0,4 -4 -1,6 

Velká konkurence v zemích EU 0,2 -4 -0,4 

Konkurence v podobě nově vznikajícího 
hotelu 

0,2 -2 -0,4 

Změna globální situace 0,2 -2 -0,4 

SOUČET   -2,8 

    

INTERNÍ 1,1   

EXTERNÍ -0,6   

CELKEM 0,5   

Zdroj: Práce autora 

Bilance SWOT analýzy je vyšší než nula, což je pozitivní. Externí prostředí je těžko 

ovlivnitelné, proto se farma, pokud chce svou bilanci ještě vylepšit, musí zaměřit na interní 

prostředí. Největší nespokojenost u slabých stránek byla u položky nízké návštěvnosti 

a neznalosti internetu. Z toho vyplývá, že by se farma při zlepšování své bilance měla zaměřit 

právě na tyto dvě záležitosti. 
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4.3 Strategická analýza podniku č. 2 

V rámci následující kapitoly bude provedena vnitřní a vnější analýza druhého podniku, 

italské agrofarmy Perda Niedda. Výsledky budou shrnuty ve SWOT analýze, a následně 

srovnány s předchozím podnikem. 

 

4.3.1 Analýza makrookolí podniku 

V rámci této kapitoly bude analyzováno, jak podnik číslo dvě ovlivňují vlivy takzvaného 

makrookolí. Pomocí PEST analýzy budou vyhodnoceny čtyři základní oblasti. 

 

• P – politické faktory 

Itálie- stejně jako na českou agroturistiku, tak i na italskou má hlavní vliv ministerstvo 

zemědělství. Vzhledem k velikosti Itálie řeší řízení a poskytování podpory v zemědělství 

regionální agentury jednotlivých regionů. Pro agroturistiku v Itálii byla stěžejní reforma 

zemědělství přijata 18. května 2001, která předpokládá, že budoucí silou pro zemědělství jsou 

mladí lidé a také ženy. Reforma umožnila rozvinout přímý prodej zemědělců, vztah místních 

obyvatel k zemědělství i zvýšit kvalitu výrobků. V lednu 2012 byl schválen nový klasifikační 

systém pro agrofarmy. Systém má za cíl vytvořit hodnotící kritéria, na základě kterých 

by bylo možno hodnotit komfort a úroveň ubytování v agroturistice a charakterizovat služby 

a produkty, které mohou být nabízeny v rámci propagace místních produktů, krajiny a území. 

Tento nástroj si klade za cíl zajistit větší průhlednost zemědělských dodávek, usnadnit sladění 

poptávky a nabídky a reagovat efektivněji na nové, stále náročnější potřeby trhu. 

Evropská unie – má stejně jako v České republice velký vliv na financování projektů 

v oblasti agroturistiky. Dotace z Evropské unie jsou poskytovány prostřednictvím „Programu 

rozvoje venkova“. Momentálně je aktuální rámcový program na období 2007-2013. Dotace 

mohou být použity na renovace nebo údržby stávající budovy podniků s tím, že není povolena 

výstavba nových budov, dále na nákup nábytku pro bytové a jídelní prostory, na výstavbu 

parkoviště, na nákup vybavení kuchyně i na nákup vybavení související s organizací 

volnočasových aktivit. V zmiňovaném období jsou dotace nabízeny také pro inovace, 

vzdělávání a rozvoj lidského kapitálu, což je zajímavé a neustále aktuální pro každý podnik.  

Zkušenosti agrofarmy Perda Niedda s dotacemi – Perda Niedda doposud žádné 

dotace z tohoto programu nevyužila. Jedinou dotaci z EU farma využila před zmiňovaným 

rámcovým programem, v dobách svých začátků, kdy bylo potřeba zavést na pozemek vodu 

a upravit okolní terén. Majitelé proces získávání dotací označili jako bezproblémový. 
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Legislativní rámec - podnikání v agroturistice je jako v každém státě i v Itálii 

podřízeno zákonům a předpisům. Většina zákonů, které je potřeba dodržovat při podnikání 

v agroturistice, je obsažena v zákoně o agroturistice. Kromě dodržování klasických zákonů 

spojených s podnikáním je v Itálii nutno respektovat i zákony regionální. Tato specifika 

se většinou týkají počtu osob, které mohou být na farmě ubytovány, počtu jídel na osobu, 

které mohou být podávány v restauraci, stavebních a hygienických předpisů. Přehled právního 

minima pro agroturistiku v Itálii je z kapacitních důvodů uveden v příloze č. 3. 

Ekologie – patří v Itálii v posledních letech k tématům velmi diskutovaným. Oproti 

minulosti zde došlo ke značným pokrokům. Většina výrobních podniků si během minulech let 

zvykla na fakt, že je třeba se snažit postupovat při výrobě ekologicky. Ekologický přístup 

je oceňován hlavně spotřebiteli, kteří neváhají si za ekologicky zpracovaný produkt připlatit. 

Týká se to hlavně potravin, a produktů, které jsou spjaty se zdravím a krásou, což je pro 

farmu pozitivní, protože stravování se čerstvými ekologicky vypěstovanými potravinami 

má na zdraví nepochybný vliv. Ekologický přístup občanů je v Itálii vidět i na zacházení 

s odpadem, který je zde striktně tříděn. Případné nedodržení je pokutováno.  

 

• E – ekonomické faktory 

Stejně jako při analýze makrookolí pro Českou republiku budou v následujícím bodě 

zhodnoceny nejpodstatnější ekonomické faktory pro Itálii. Patří k nim tempo růstu HDP, 

úroková míra, míra inflace, růst mezd a měnový kurz, které mohou mít vliv na zkoumaný 

podnik. Zmíněné faktory budou opět sledovány v období od roku 2005 do konce roku 2011. 

Růst HDP - od roku 2005 byl největší propad HDP zaznamenán v roce 2009, kdy jeho 

hodnota klesla pod nulu na - 5,22 %. V období do roku 2010 vystoupala skoro k původním 

hodnotám před rokem 2008 na 1,3 %. Poté mírně kleslo. Růst HDP by se podle italské 

národní banky měl v roce 2012 udržet u 1%.   

Celkový růst ekonomiky, a jejího výkonu pozitivně ovlivňuje podnikatelské prostředí. 

Stoupání HDP znamená růst zaměstnanosti, investic i spotřeby. Pokles způsobuje logicky 

pravý opak. V případě, že HDP nezaznamená pokles a bude se dle prognóz italské národní 

banky držet u 1 %, což pro podnik není příliš pozitivní. Pokles a stagnace ekonomiky a jejího 

výkonu v důsledku podněcuje ke snižování mezd, stoupání nezaměstnanosti a následnému 

snižování spotřeby statků a služeb, tím se snižuje počet dodavatelů a potencionálních 

zákazníků pro sledovaný podnik 
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Graf. č. 3 Růst HDP 

 

Zdroj: Statistický vývoj makroekonomických ukazatelů , [online], [cit. 21.01.2012], Dostupné z: 
http://www.google.cz/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_kd_zg&idim=country:ITA
&dl=cs&hl=cs&q=rust+hdp+italie 
 

Úroková míra - od roku 2005 do roku 2007 Italská národní banka zvýšila úrokovou 

sazbu z 2,25 % na její maximální hodnotu v posledních 7 letech 3,85%. Během roku 2008 

mírně klesla na 3,44%. V roce 2009 byl zaznamenán prudký pokles o 2,1 % na 1,43 %. 

Úroková míra byla snižována až do současné hodnoty 1,13%. Nízká úroková míra je pozitivní 

pro nové investice. Agrofarma Perda Niedda v současnosti ani v minulosti nebyla nucena 

využít žádný bankovní úvěr, tudíž se doposud nemusela zajímat o výši úrokových měr ani 

jiné bankovní produkty. 

Tab. 7 Úroková míra 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2,25 % 3,00 % 3,85 % 3,44 % 1,43 % 1,00% 1,13 % 

Zdroj: Zpráva italské národní banky, [online], [cit. 21.01.2012], Dostupné z: www.bancaditalia.it/ 

 

Míra inflace - se od roku 2005 pohybovala mírně nad 2%. V roce 2008 byl 

zaznamenán skok na 3,5 %. Během roku 2009 klesla dokonce pod 1 %. Ovšem v roce 2011 

se opět vyšplhala k hodnotám obdobným jako v roce 2008.  

Graf 4.  Vývoj inflace  
 

 

Zdroj: 
Záznam z portálu finance.cz, [online], [cit. 21.01.2012], Dostupné 

z http://www.finance.cz/ekonomika/svetove-makroukazatele/inflace/ 
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Míra inflace v Itálii je stále považovaná za poměrně nízkou, ačkoliv ve srovnání s Českou 

republikou je na tom hůře. Rostoucí inflace má za následek snižující se kupní sílu 

spotřebitelů, kteří si při stávajících příjmech budou moci dovolit nakupovat menší množství 

statků.  

 

Nezaměstnanost a průměrná hrubá mzda - dopad hospodářské krize na trh práce 

byl velmi silný, a to jak v Itálii, tak v Evropské unii. V Itálii se díky krizi ukázaly silné rozdíly 

v jednotlivých regionech. V současné době je nevětším problémem integrace mladých lidí 

a cizinců žijící na území Itálie. Nezaměstnanost v celé Itálii v roce 2005 dosáhla 7,7 %, 

následující rok klesla na 6,8% a poté se neustále zvyšovala, až do roku 2011, kdy dosáhla 

hodnoty 8,2 %. Region Sardinie je v pořadí třetí s největší nezaměstnanosti. Je to způsobeno 

i tím, že zde na rozdíl od regionů severní a střední Itálie není mnoho průmyslu. Sardinie žije 

hlavně z cestovního ruchu, zemědělství a služeb. V tabulce je možno vidět, že nezaměstnanost 

se na Sardinii během posledních 7 let pohybuje nad 10 %.  

Z údajů Italského statistického úřadu vyplývá, že průměrná hrubá mzda v Itálii 

neustále roste. Reálná mzda v posledních třech letech ovšem klesá. Ačkoliv se ve srovnání 

s Českou republikou průměrný italský plat zdá poměrně vysoký, ve srovnání se zbytkem 

Evropské unie se řadí k těm nižším. Vzhledem k  poklesu tržeb obchodníků se doporučuje, 

aby maximalizovali zisk tím, že zvýší ceny svých výrobků, což ovšem povede k tomu, 

že obyvatelé Itálie budou nuceni omezovat své nákupy.  

Tab. 8 Průměrná hrubá mzda a nezaměstnanost 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

44 191 Kč 45 193 Kč 46 537 Kč 47 710 Kč 49 033 Kč 49 950 Kč 49958 Kč 

12,9 % 10,8 % 9,9 % 12,2 % 13,3% 14,1% 12,6% 

Zdroj: 
Záznam z portálu italského statistického institutu, [online], [cit. 21.01.2012], Dostupné z 

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC_RETRGI 
 

Měnový kurz - cestovní ruch je pro Itálii velmi důležitým odvětvím. Pro region 

Sardinii je tím nejdůležitějším odvětvím, protože většina příjmů pochází právě z turismu. 

Nejpočetnější skupinu turistů na Sardinii dle statistik tvoří Italové žijící na kontinentu. 

Po nich následují Němci, Švýcaři a Britové. V menší míře ti jsou potom obyvatelé z jiných 

zemí Evropské unie a  minimum Američanů a Rusů a Japonců. Měnový kurz může ovlivnit 

ceny služeb a zboží, proto je potřeba sledovat vývoj měnových kurzů zemí, které nepožívají 

Euro, a jejichž turisté Sardinii navštěvují. V případě agrofarmy Perda Niedda může být 
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zajímavý vývoj britské libry, švýcarského franku nebo amerického dolaru. Z tabulky je vidět, 

že Euro vůči americkému dolaru a švýcarskému franku v posledních letech posiluje. Vůči 

britské libře naopak oslabuje, což znamená, že pro turisty ze Spojeného království Velké 

Británie a Severního Irska budou ceny za služby a výrobky v Itálii výhodnější. Opak platí pro 

turisty ze Švýcarska a země používající americký dolar.  

Tab. 9 Měnové kurzy 

Rok EUR/USD EUR/CHF EUR/GBP 

2005 1.2441 1.54828 0.683796 

2006 1.2556 1.57288 0.68173 

2007 1.3705  1.64272 0.684337 

2008 1.4708 1.58739 0.796285 

2009 1.3948 1.51002 0.89094 

2010 1.3257 1.38034 0.857844 

2011 1.3919 1.23261 0.867884 

Zdroj: Záznam z webu italské národní banky, [online], [cit. 05.03.2012], Dostupné 
z http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/index.jsp?whichArea=Cambi&lingua=it 
 
 

• S – sociální faktory 

Za posledních padesát let se v italské populaci projevují významné demografické změny, 

zejména v důsledku změn návyků, životního stylu a chování. V šedesátých letech 20. století 

se díky baby-boomu staly demografické změny v Itálii diametrálně odlišné od předchozích 

let. Velké demografické problémy v Itálii jsou spojené s klesající mírou porodnosti 

a plodnosti, vznikem nových modelu rodiny, délkou života a stárnutím populace. Stárnutí 

populace a nízká porodnost mají za následek snižování počtu obyvatel v produktivním věku 

je negativním faktorem spíše z dlouhodobého hlediska.  

Faktorem, který může agrofarmy ovlivnit v blízké budoucnosti jsou dle statistik změny 

zvyků Italů ve způsobu trávení dovolené. Místo původních dlouhých dovolených je nyní čím 

dál tím víc typické, že Italové tráví během roku několik kratších. Průměrná doba pobytu 

se za posledních 20 let snížila z původních 30 dnů na 10. Nejčastějším typem dovolené jsou 

prodloužené víkendy a svátky. Vliv na tyto změny má i změna ve složení rodiny. Původní 

početné rodiny jsou v současnosti stále více nahrazovány svobodnými, bezdětnými, 

rozvedenými a budujícími kariéru. Tento stav vyžaduje určitou pružnost, která se odvíjí 

ve způsobu plánování dovolené. Mezi mladými ve věku od 18 do 35 vzrostla tendence trávit 

dovolenou na agrofarmách a v hostelech, což je pozitivní faktor pro zkoumaný podnik. 



58 
 

Nejoblíbenějším typem dovolené u Italů stále zůstává dovolená u moře. V posledních letech 

ovšem stoupá i obliba ekologické turistiky, která zahrnuje také agrofarmy. 

Narůstá počet Italů, kteří hledají kontakt s přírodou a tradicí. Podle posledních 

průzkumů 77% Italů tráví dovolené na území Itálie a 20 % především mladých lidí si volí 

dovolenou v zahraničí. Nejdůležitější hodnoty, podle kterých si vybírají dovolenou, jsou 

spojeny s rodinou, přáteli, odpočinkem, klimatem a jídlem. V Itálii je jídlo a víno doslova 

uctívané, a nachází se na obdobné pozici na stupnici hodnot jako rodina a náboženství. 

Vzhledem k tomu, že během roku Italové nemají moc příležitostí trávit společný čas s rodinou 

a přáteli, snaží se o to, aby si to na dovolené vynahradili. V Itálii je zelená turistika 

synonymem pro jídlo a pití, protože na každé agrofarmě se ze zákona nachází restaurace 

s jídlem připraveným z produktů vlastních nebo z jiných farem. Ve prospěch agrofarem 

nahrává i fakt, že na farmu si návštěvníci často mohou vzít i své čtyřnohé přítele, pro které 

by během dovolené často nenašli ubytování. I když se to týká zhruba jen třetiny farem, 

je sledován zvýšený zájem o tuto službu. Dalším pozitivním faktem i vzhledem k současné 

krizi je, že ubytování na agrofarmě je mnohdy několikanásobně nižší než v hotelech 

a při pronájmech. 

Změnami prochází i pracovní a stravovací zvyky Italů. Zvýšená emancipace a s tím 

spojená docházka žen do práce snížila možnost tradičních rodinných sešlostí při obědě nebo 

večeři. Současně se zvýšil počet rodin složených pouze  z jednoho dospělého a dítěte. Oba 

tyto pro agrofarmy pozitivní fakty v průběhu let podnítily zvýšení počtů obědů a večeří 

strávených mimo domov. Celkový počet osob, jež se stravují mimo domov ovšem díky 

současné krizi poklesl. Asi 80 % Italů jedlo alespoň třikrát týdně mimo domov. Nyní 

je to zhruba jednou týdně. Italové přecházejí na úsporné režimy, snižují kvantitu a mnohdy 

i kvalitu kupovaných výrobků a snaží se utrácet méně nebo vůbec za produkty nepotřebné 

k životu, tedy za zábavu a luxus.  

 

• T – technologické faktory 

Pro agrofarmy jsou důležité i technologické faktory, které mohou pozitivně ovlivnit jejich 

úspěšnost i samotnou existenci. Výzkum, experimentování a inovace provádí na Sardinii 

agentura AGRIS. Agentura pracuje na udržitelném rozvoji, biologické rozmanitosti, rozvoji 

zemědělství, sektoru zemědělsko-průmyslového a lesnictví. Farma je založena na principu  

trvale udržitelného zemědělství s využitím zemědělské techniky, která se snaží chránit životní 

prostředí a biologickou rozmanitost. Je založena na ultra-moderním biodynamickém 

zemědělství, jež je typem zemědělství, které udržuje a zvyšuje úrodnost země, a produkuje 
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potraviny, které posilují lidský metabolismus, a nakonec spočívá na principech ekologického 

zemědělství, které nepoužívají hnojiva, herbicidy, fungicidy, insekticidy.  

 

4.3.2 Analýza mikrookolí podniku 

Po důkladné analýze faktorů, které ovlivňují podnik z národohospodářského hlediska, 

bude následovně provedena analýza faktorů, které ovlivňují konkrétní podnikatelské prostředí 

agrofarmy Perda Niedda. Na základě předešlé analýzy zákazníků, dodavatelů, konkurence 

a substitutů, jež jsou součástí Porterova modelu konkurenčního prostředí, je na místě 

zhodnotit, jakou sílou tyto skupiny působí na agrofarmu Perda Niedda. 

• Zákazníci 

V oblasti ubytování jsou zákazníky agrofarmy Perda Niedda z 60% Italové, zbylých 

40 % jsou cizinci, převážně Němci, Francouzi, Švýcaři. V menší míře pak další národnosti 

jako Angličané, Američané, Francouzi a Japonci a minimum ostatních obyvatel  EU. Počet 

ubytovaných je nejvyšší během letní sezony a během svátků jako jsou například velikonoce. 

Mimo sezonu se občas někdo ubytuje, většinou jde o Italy z kontinentu. Procentuálně nejvíce 

zastoupenou skupinou návštěvníků, kteří hledají ubytování, jsou zde rodiny s dětmi, 

a to 70 %. Dalších 20 % tvoří bezdětné páry, a zbylých 10 % je rozděleno skupiny, firmy 

a školní exkurze. Většina hostů jsou výdělečně činní lidé ve věku od 26 -50 let. V posledních 

letech je zaznamenán i růst zájmů ze strany studentů a mladých lidí do 30 let. Kdyby farma 

neprodukovala olej, med a neměla otevřenou restauraci, jen těžko by mimo sezonu na farmu 

dostala zákazníky.  

Největší zájem o gastronomii má skupina lidí ve věku od 30 do 60 let. Skupina výdělečně 

činná si ráda připlatí za kvalitu. Víc než polovina hostů jsou zákazníci z velkých měst. Něco 

kolem 20 % tvoří zákazníci z menších měst. Jenom pár % tvoří lidé z vesnic, je to způsobeno 

tím, že lidé na vesnicích se obvykle sami živí zemědělskou činností a domácí potraviny 

a zvířata jim nejsou tolik vzácná.  

Přímého prodeje produktů farmy využívají hojně místní lidé, ale i turisté, kteří 

se na agrofarmě ubytují. Největší část produkce ovšem podnik prodává do zbytku Itálie, 

Německa a některých dalších zemí EU. Italové jsou za dobrým domácím jídlem ochotni 

cestovat i několik desítek kilometrů, což je pro farmu značnou výhodou, protože se její trh 

rozrůstá i do oblastí vzdálených několik desítek kilometrů. Farmě zde opět nahrává blízkost 

několika významných památek, moře a hlavního silničního tahu.  
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Vyjednávací síla zákazníků - zákazníky agrofarmy Perda Niedda, kteří využívají 

agroturistiky, jsou pouze fyzické osoby. V současné době plné informací není pro 

potencionální zákazníky těžké zjistit si ceny a kvalitu nabízených služeb. Stěžejním 

prostředkem v této oblasti je internet, který je zdrojem různých recenzí a názorů na kvalitu 

služeb. Za zmínku ale stojí i ústní reference, které jsou také velmi důležitým nástrojem pro 

přilákání potencionálních zákazníků a samozřejmě pro návrat těch stálých. Zhruba třetina 

zákazníků, kteří se zde ubytují, se vrací. Do restaurace se vrací se zhruba 40 % hostů. 

Agrofarma Perda Niedda má v okolí dobré jméno a je známá nejen pro svou kuchyni 

a ubytování, ale i pro své produkty, které vyváží do celé Itálie i zahraničí. Vyjednávací síla 

zákazníků by se dala považovat za ne příliš vysokou, protože jsou to jednotlivci a ne velké 

firmy. Faktem je, že v okolí se nachází mnoho agrofarem, a v případě nespokojenosti není 

problém vybrat si nějakou jinou. Z tohoto hlediska je síla zákazníků již vyšší. Agrofarma 

by proto neměla podceňovat orientaci na zákazníka. 

 

• Dodavatelé  

Pro službu ubytování Agrofarma Perda Niedda nepotřebuje pravidelné dodavatele.  

Stravovacího zařízení je z větší části samozásobitelem. Většinu surovin potřebných 

v restauraci si produkuje sama. Zbylou část chybějících surovin nakupuje ve velkoobchodě 

Metro, jež patří do stejné skupiny jako české Makro. Co se týká produkce medu a oleje, 

přídavné suroviny a produkty, které potřebuje k výrobě, odebírá od dodavatele, kterého farma 

nechtěla uvádět. Manažerka alespoň uvedla, že vzhledem k dlouholeté spolupráci s uvedeným 

dodavatelem mají dobré nákupní podmínky i cenu, kterou by jinde těžko hledali.  

Vyjednávací síla dodavatelů - jak již bylo zmíněno, agrofarma Perda Niedda je z větší 

části samozásobitelem, proto zde vyjednávací síla dodavatelů není příliš vysoká. Mezi 

nejčastěji nakupované produkty patří nealkoholické a alkoholické nápoje, a některé suroviny 

pro přípravu pokrmů v restauraci, které firma nakupuje ve velkoobchodě s potravinami. 

Vzhledem k objemu nákupu, který ročně udělá, má několika procentní slevy, jež se odvíjejí 

od objemu nákupu, které udělá. Slevy jsou pro všechny zákazníky stejné, tudíž je agrofarma 

nějak neovlivní. Přídavné suroviny potřebné pro výrobu sýrů a ostatních produktu, které 

farma vyrábí, odebírá od specializovaného velkoobchodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

jediný podnik v regionu Sardinie, a nepředpokládá se z důvodů nákladů na dopravu, že by 

farma oslovila výrobce na kontinentu, má dodavatel vysokou vyjednávací sílu.  
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• Konkurence 

Agrofarma Perda Niedda nemá bezprostřední konkurenci. Nejbližší agrofarma se nachází 

ve vzdálenosti 20 km. Agrofarma Villa Mansarda je několika násobně menší než sledovaná 

farma. Ani její produkce a šířka sortimentu se farmě Perda Niedda nemůže vyrovnat. 

V blízkém okolí se nachází dvě restaurace s italskou kuchyní a několik penzionů. Vzhledem 

k jedinečnému prostředí agrofarmy nejsou pokládány za bezprostřední konkurencí. Každý 

z podniků má svůj okruh zákazníků. Dle manažerky nevnímají žádný podnik v okolí jako 

konkurenci. 

Intenzita rivality mezi existujícími konkurenty - jak již bylo zmíněno, v okolí 

farmy se nenachází žádná významnější konkurence. Všechny agrofarmy v okolí jsou buď 

v dostatečné vzdálenosti, nebo nenabízejí takový rozsah služeb, jako Perda Niedda. 

V bezprostřední blízkosti není ani žádný poskytovatel obdobných služeb, který 

by se sledovanou farmou soupeřil o zákazníky, proto lze shrnout, že intenzita rivality mezi 

konkurenty je minimální. Agrofarma vnímá silnou konkurenci jen, co se týká produkce medu 

a olivového oleje, což s agroturistikou přímo nesouvisí. 

Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví - agroturistika je v Itálii i na Sardinii 

rostoucím odvětvím s dobrou perspektivou do budoucna. Agrofarma Perda Niedda zatím 

neslyšela o žádném potencionálním konkurentovi z oblasti agroturistiky, který by se chystal 

vstoupit na trh. Podnik je navíc založen na dlouholeté tradici a zkušenostech, které by nová 

konkurence získávala dlouhá léta. Zároveň má dobré jméno na trhu a velmi osobité vztahy 

se svými zákazníky. Vstup nových konkurentů do odvětví ovšem nelze vyloučit. Vstup 

konkurence v oblasti stravování farma nezaznamenala, ani to nějak nesleduje, protože 

restaurací vzniká dnes a denně mnoho, ale žádná z nich nenabízí takový komplex služeb jako 

právě Perda Niedda. 

 

• Substituty 

Mezi substituty v oblasti ubytování se mohou řadit agrofarmy i ostatní ubytovací zařízení 

v okolí, v oblasti stravování jsou to pak restaurace v přilehlém okolí. Substitutem se však 

stávají pouze pro zákazníky, kteří jsou lhostejní k typu ubytování a stravování. V případě 

agrofarmy je však takových klientů málo, protože většina hostů zde přichází právě pro 

ojedinělou kuchyni a atmosféru.  

Hrozba substitutů - jak již bylo uvedeno v bodě o substitutech, agrofarma 

se vyznačuje svou jedinečností a kombinací služeb a produktů, které by zákazník dohromady 

jen těžko hledal. Proto hrozba substitutů není příliš vysoká. Substituovat by se dala každá 
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služba a produkt zvlášť, nikoliv však dohromady. Ubytování na agrofarmě by se dalo nahradit 

ubytováním v campu, stravování na agrofarmě může být substituováno stravováním v jiné 

restauraci a nákup čerstvých potravin může nahradit nákup u menších zemědělců. Faktem 

je, že klienti agrofarmu většinou vyhledávají právě proto, že je zde vše pohromadě. Nakoupí 

si ze zdejší produkce nebo využijí některých služeb proto, že se nabízejí na jednom místě 

s ubytováním a mají to vlastně při jednom. Kdyby se například neubytovali na farmě, ani 

by netoužili po nákupu čerstvých produktů. Dalším nenahraditelným faktorem je atmosféra 

a zážitky, které by nikde jinde nezískali. Hrozba substitutů je tedy minimální. 

 

4.3.3. Strategická analýza vnitřního prostředí podniku 

V následující kapitole bude provedena analýza vnitřního prostředí podniku Perda 

Niedda.  Na závěr bude vše společně i s vnější analýzou podniku shrnuto ve SWOT analýze. 

• Marketingové a distribuční faktory 

Marketing patří k nejdůležitějším oblastem, které se podílí na zajištění úspěchu podniku 

na trhu. V této části věnované právě marketingu, budou analyzovány produkt, cena, místo, 

distribuce a propagace.  

1) Produkt  

Nezbytnou součástí marketingu je produkt nebo služba, kterou firma nabízí. Mezi 

služby a produkty agrofarmy patří ubytování, stravování a prodej výrobků. Ubytování 

je zajištěno v 11 dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích s celkovou kapacitou 20 až 40 

lůžek. Na požádání je možno přidat 1 až 3 přistýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním 

sociálním zařízením, televizí, lednicí, topení a  klimatizací. Ke stravování je hostům 

k dispozici restaurace s kapacitou 80 míst. Restaurace zajišťuje celodenní stravování. 

Je přístupná i pro zákazníky, kteří nejsou ubytováni v objektu. V restauracích se pořádají 

i svatby a setkání. Jídelní lístek je složen z národní a regionální kuchyně. Pokrmy jsou 

připravovány z 90 % ze surovin vyprodukovaných na farmě. Doplňkovou službou 

pro agroturistiku je prodej těchto výrobků. Jedná se hlavně o různé druhy medu, olivového 

oleje, produktů konzervovaných v oleji (houby, papriky, lilek, sušené rajčata), měkké a tvrdé 

sýry a uzeniny. Farma produkuje také maso z prasat, koz, ovcí, divočáků, pěstuje citrony, 

pomeranče, olivy a rajčata. Tyto produkty však volně neprodává, ale používá pro přípravu 

pokrmů ve své restauraci. 
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2) Cena 

Sledovaná agrofarma je podnikem výrobním i obchodním. Ceny jsou podnikem 

stanovovány nákladově. V porovnání s konkurencí má podnik ceny podobné, v některých 

případech výrazně nižší, což si může dovolit hlavně z důvodu úspor z rozsahu. 

Pro agroturistiku jsou podstatné ceny ubytování. Cena za ubytování se snídaní mimo sezonu 

pro jednu osobu na noc je 1000,-Kč, za ubytování s polopenzí 1375,- Kč, za ubytování 

s plnou penzí 1750,-Kč. V sezoně pak ubytování se snídaní vyjde na 1250,-Kč, ubytování 

s polopenzí 1625,- Kč a ubytování s plnou penzí 2000,- Kč. Večeře nebo oběd dle menu stojí 

750 za osobu. Cena za stravu pro osobu při svatbách je 1800,- Kč. 

 

3) Místo a distribuce 

Podnik se nachází v jižní části ostrova Sardinie, v provincii Carbonia. Je vzdálen 

asi 3 km od nejbližšího města, poblíž hlavní silnice číslo 130. Zemědělská část podniku 

zde funguje již několik desítek let, z toho vyplynula logicky i pozice agrofarmy. Strategické 

umístění blízko silnice 130 vedoucí do měst Iglesias, Carbonia a k moři, a také vzdálenost 

15 km od moře a nejnavštěvovanějších historických památek zajišťuje podniku příliv 

potencionálních zákazníků.  Své produkty Perda Niedda prodává svým zákazníkům na farmě, 

kdy si nakoupí přímo na místě. Ostatní produkci vyváží vlastními dopravními prostředky 

do zbytku Itálie, Německa a jiných zemí EU. 

 

4) Propagace 

REKLAMA – před 6 lety si agrofarma nechala vytvořit kvalitní webové stránky, 

které zaregistrovala do různých tematických katalogů a do katalogů vybraných cestovních 

agentur. Webové stránky si také nechali zoptimalizovat na klíčová slova, dle kterých si myslí, 

že je jejich potencionální zákazníci hledají. Agrofarma Perda Niedda využila vymožeností 

internetu a nedávno si vytvořila firemní prezentaci i na facebooku, čímž získala možnost být 

v kontaktu se svými stálými i potencionálními zákazníky a zároveň je informovat o dění 

na farmě. Podnik je zaznačen na informačních tabulích v okolí, na čemž má zásluhu 

regionální centrum pro podporu turismu.  V několika nejbližších informačních centrech jsou 

k dispozici barevné letáčky s mapkou, a zaměstnanci centra mají k dispozici informace, které 

o Perda Niedda mají zákazníkům podávat. Další typ reklamy, kterou agrofarma využívá, jsou 

propagační články v různých typech časopisů. Zrovna nedávno jim vyšel článek 

v celonárodních novinách na téma regionální kuchyně. Farma si zakládá na své originální 
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domácí kuchyni složené z tradičních rodinných receptů, několikrát ročně tak publikuje 

i články v časopisech o vaření. Reklamu dělá i značka medu, který je populární jak 

na Sardinii, tak na kontinentě. Značka „Millefiori“ v překladu tisíc květů, je produkt známy 

v každém místním obchodě. Olej podnik neprodává pod svým jménem, ale dodává ho jiným 

firmám, které ho prodávají pod svou značkou.  

PODPORA PRODEJE – Farma se jednou ročně účastní zemědělského veletrhu 

v hlavním městě a na výstavě medu. Jednou za rok, v období sklizně na podzim se na Sardinii 

pořádají svátky sklizně. V každé vesnici se pořádají hody na téma určitých produktů, kde 

místní občané a zemědělci nabízejí pro návštěvníky pokrmy na ochutnávku ze své kuchyně 

zdarma. Perda Niedda se pravidelně účastní několika těchto oslav, v různých obcích, čímž 

si dělá dobré jméno a reklamu v okolních městech a vesnicích. Pro velkoodběratele má farma 

připravený věrnostní systém, který se odvíjí o počtu odebraného zboží. 

PUBLIC RELATIONS – agrofarma poskytuje rozhovory do časopisů, novin 

i televize. Jak již bylo zmíněno, publikuje i formou článků v různých druzích tisku. Perda 

Niedda se účastní také zemědělských veletrhů a výstav. Farma spolupracuje na velmi dobré 

úrovni s místním obecním i okresním úřadem. Tyto úřady ji zprostředkovávají například 

školní exkurze, vypomáhali při získání dotací i v mnoha dalších směrech. Manažerka uvedla, 

že spolupráce s úřady byla a je velmi rychlá a věcná, tudíž by se dalo říct, že je na velmi 

dobré úrovni. Místní občané jsou za agrofarmu vděční. Jsou rádi, že se v obci něco děje, 

a že tam přijíždějí turisté. Co ovšem oceňují nejvíce je to, že agrofarma dává mnohým 

občanům zaměstnání. Vzhledem k tomu, že menší vesnice na Sardinii žijí hlavně 

ze zemědělství, místní lidé si uvědomují přínos, který taková agrofarma pro obec má.  

 

• Faktory finanční 

Kapitál - agrofarma při svých začátcích začínala se základním kapitálem 25 875 000,- 

Kč. Z toho 13 000 000,- Kč bylo vyřešeno půjčkami od banky a 1 200 000 obdržela farma 

jako dotace od Evropské unie na vytvoření vodovodní sítě v oblasti. Zbylou část kapitálu, 

tedy 11 675 000,-Kč dala dohromady skupina 20 vlastníků. Banky půjčky těmto společnostem 

dávají na období mezi 10 až 15 lety. Perda Niedda si tuto půjčku vzala na 10 let. Nyní 

je půjčka již splacena.  

Náklady na provoz agroturistiky  - farma vede účetnictví pro agrofarmu i pro 

zemědělskou činnost dohromady, zároveň se některé činnosti prolínají, z toho důvodu bylo 

těžké určit konkrétní náklady na agroturistiku. Zákazníci agroturistiky jsou v mnoha 
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případech i zákazníky zemědělského podniku, proto je tedy těžké přesně určit, kolik výrobků 

bylo prodáno hostům, kteří se zde přijeli ubytovat a kolik třeba hostům, kteří přijeli 

do restaurace nebo ostatním drobným klientům. Celkové náklady za účetní období 2011 byly 

farmou uvedeny v hodnotě 7 500 000,-Kč plus daně a poplatky ve výši 5 000 000,-Kč. 

Počáteční náklady na vybudování prostorů pro ubytování farma odhadla na 3 000 000,- Kč.  

Zisk z agroturistiky – farma uvedla, že hospodářský výsledek za rok 2011 byl 

20 000 000,-Kč. Zisk z restaurace byl 3 300 750,-Kč a zisk za ubytování 1 095 000,-Kč. 

Největší část zisku pocházela ze zemědělské produkce, a to ve výši 15 604 250,-Kč. 

Hospodářský výsledek před zdaněním činil 12 500 000,-Kč, hospodářský výsledek po zdanění 

pak 7 500 000,-Kč. Hospodářský výsledek za minulý rok je pozitivní. Jak uvedla manažerka, 

zisky mají rok od roku stoupající tendenci, ačkoliv tento růst je velmi pozvolný.  

Zadlužení – farma v současné době není zadlužena žádnými dlouhodobými půjčkami. 

Jediný úvěr, v hodnotě 13 000 000,-Kč, který si majitelé vzali na začátku své činnosti, byl 

na období 10 let, a nyní už je splacen. V Itálii si tento typ úvěru mohou firmy vzít na 10, 

maximálně však na 15 let. Podnik si po finanční stránce vede dobře, má dostatek kapitálu 

a není příliš zadlužen. Zadlužení tvoří pouze krátkodobé pohledávky, mezi nimiž jsou 

většinou dodavatelské úvěry a nevyplacené mzdy. 

 

• Faktory výroby a řízení výroby 

Faktory výroby se vztahují k výrobní činnosti podniku, která zasahuje do agroturistiky 

jen okrajově. Přesto zde budou zmíněny alespoň pro představu základní informace. Podnik 

jak již bylo zmíněno, produkuje olivový olej. K výrobě olivového oleje využívá speciální 

přístroj pro sklizeň oliv, vzduchový odsávač pro čištění od listí, mycí přístroj, lis, mixovací 

nádobu, odstředivku, degustační laboratoř, nádrže na míchání a nalévání oleje do lahví. 

Agrofarma vlastní i potřebné skladovací prostory. K výrobě medu se požívá hlavně medomet 

a poloautomatická plnička. Manažerka podniku uvedla, že bez produkce oleje a medu, 

a celoročně otevřené restaurace by nedokázali udržet agrofarmu otevřenou celý rok. Klientů, 

kteří zde přes rok přijdou přespat, je velmi málo. Kapacity se zaplní až během sezony. 

 

• Faktory vědecko-technického rozvoje 

Podnik se při své velikosti nezabývá výzkumem v žádné oblasti. Je to však podnik výrobní, 

a  nové technologie v oblasti výroby olivového oleje nebo medu se zájmem sleduje. 

Technologie jsou neustále kupředu, a podnik je v případě vzniku nové technologie, která 

výrazně ušetří náklady, ochoten investovat do rozšíření nebo výměnu výrobního zařízení. 
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• Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

Agrofarma Perda Niedda používá formu podnikání zvanou „societa cooperativa“, což v České 

republice odpovídá družstevní společnosti. Počet členů a spoluvlastníků je 20. Tito 

spoluvlastníci mají vzhledem k tomu, že každý do společnosti vstoupil s různým vkladem, 

různá prává při rozhodování. Jen část této společnosti je rodinná. Této části odpovídá zhruba 

čtvrtina. Jsou to zároveň většinoví vlastníci. Jednotně podnik navenek zastupuje zvolený 

manažer. Tato forma podnikání v agroturistice je na Sardinii výjimečná, obvykle agroturistiku 

provozují ryze rodinné firmy, nebo z větší části rodinné firmy.  

Co se týče podnikových zdrojů hmotných a nehmotných, podnik využívá 3 vlastní 

dopravní prostředky, 1 osobní automobil, software pro evidenční a účetní účely a zařízení pro 

výrobu. Lidské zdroje jsou složeny z 20 stálých pracovníků a 20 sezonních pracovníků, kteří 

jsou najímání během sezony buď jako brigádníci nebo zaměstnanci se smlouvou na dobu 

určitou, a to nejméně na 3 měsíce, nejvíce na 6 měsíců. Sezonní pracovníci vypomáhají 

na recepci, v restauraci jako pomocní kuchaři, číšníci, při úklidu i zemědělských pracích. 

Struktura zaměstnanců potřebných pro agroturistiku je následující: 1 manažer, 1 vedoucí 

kuchyně, 1 vedoucí obsluhy, 1 vedoucí pro venkovní aktivity, 1 vedoucí prodeje produktů, 

1 osoba odpovědna za ubytování, 1 vedoucí marketingu, 1 pomocník kuchaře, 2 číšníci, 

1 zahradník, 1 uklizečka. Během sezony se počty zaměstnanců znásobí. Stálí pracovníci jsou 

z větší části vzdělaní v oboru. Nachází se mezi nimi veterinář, účetní, ekonom i profesionální 

zemědělci.  

Co se týká motivace zaměstnanců, stálá část zaměstnanců a zároveň částeční vlastníci 

jsou motivováni sami o sobě. Úspěšný podnik znamená logicky větší zisk pro každého 

z vlastníků. Sezonní pracovníky dle manažerky motivuje současná krize, která v oblasti 

razantně zvýšila nezaměstnanost, proto si každý z najatých pracovníků váží svého místa, 

a snaží se jej vykonávat, jak nejlépe dovede. Zároveň také proto, že ví, že má jen dočasnou 

smlouvu, a může tak být velmi rychle a jednoduše nahrazen. Manažerka podniku uvedla, 

že si nepamatuje na nějaké problémy se zaměstnanci, které by se týkaly nevýkonnosti nebo 

chybějící motivace. Mimo to mezi pracovníky panuje vcelku dobrá atmosféra, možná také 

proto, že jsou většinou z jedné vesnice, dobře se znají a mnozí z nich jsou i příbuzní.  
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4.5.4 SWOT analýza 

Na základě důsledné analýzy vnitřního a vnějšího okolí podniku vznikla následující 

SWOT analýza, která shrnula získané poznatky a poslouží jako informační základna pro 

vytvoření konkrétní strategie pro agrofarmu  Perda Niedda.  

Tab č. 10 – SWOT analýza 
SILNÉ STRÁNKY VÁHA HODNOCENÍ SOUČIN 

Znalost prostředí internetu 0,2 4 0,8 

Příprava pokrmů, které nejsou oficiálně 
známy 

0,25 5 1,25 

Široká nabídka produktů 0,25 5 1,25 

Vysoká vzdělanost zaměstnanců 0,05 4 0,2 

Dobré jméno v okolí 0,15 5 0,75 

Mnohaletá praxe 0,1 4 0,4 

SOUČET   4,65 

SLABÉ STRÁNKY    

Nízká návštěvnost mimo sezonu 0,5 -3 -1,5 

Slabý osobní kontakt se zákazníky 0,3 -2 -0,6 

Riziko, že hosté budou přilákání jen do 
restaurace, a neubytují se 

0,2 -3 -0,6 

SOUČET   -2,7 

PŘÍLEŽITOSTI    

Rozvoj cestovního ruchu přírody 0,1 4 0,4 

Okolí bohaté ne historii a přírodu 0,2 5 1 

Pozitivní trend v oblasti stravování 0,2 5 1 

Snadná dostupnost 0,1 3 0,3 

Trend přechodu na levnější formy 
ubytování, a na kratší dovolené vícekrát 
během roku 

0,15 4 0,6 

Ochota regionu rozvíjet agroturistiku a 
pomáhat podnikatelským subjektům 

0,1 4 0,4 

Zaměření se na nové segmenty trhu 
(senioři) 

0,15 5 0,75 

SOUČET   4,45 

HROZBY    

Přítomnost nepřímé konkurence 
v oblasti stravování a ubytování 

0,5 -3 -1,5 

Změna globální situace 0,5 -3 -1,5 
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SOUČET   -3 

Externí 1,25   

Interní 1,95   

Součet 0,7   

Zdroj: práce autora 

Výsledek bilance SWOT analýzy je i u italské farmy nad nulou, a dá se tedy říct, 

že je pozitivní.  Je však důležité se neustále zlepšovat. Perda Niedda by měla zapracovat 

na nízké návštěvnosti mimo sezonu a na osobnějším přístupu k zákazníkům. 

 

 

4.4 Srovnání vnějšího podnikatelského prostředí 

Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že podnikání v agroturistice je více méně 

všude stejné, opak je pravdou.  Srovnání podnikání v agroturistice v  České republice a v Itálii 

vykazuje celou řadu významných rozdílů. Pro větší přehlednost budou tyto faktory rozděleny 

podle PEST analýzy. Části, ve kterých nebyly zaznamenány žádné rozdíly, budou vynechány. 

 

P – politické a legislativní faktory 

Definice - už samotná definice agroturistiky ukazuje na první rozdíl. Zatímco v České 

republice je agroturistika široký pojem, který je vymezen hned několika různými definicemi, 

v Itálii má agroturistika jednu pevnou definici, která se nedá obejít. Je pevně stanoveno, 

co a jak provozovatel agroturistiky musí splňovat. Tyto rozdíly vyplývají i z právního rámce 

používaného v obou zemích.  

Právní minimum – v  České republice obsahuje základní právní minimum pro 

podnikání v agroturistice 21 zákonů, plus samozřejmě spousta dalších, odvíjejících 

se od konkrétních činností daného podniku. V Itálii je právní minimum zajištěno 

prostřednictvím 9 zákonů stejných pro všechny agrofarmy, plus 1 zákonu odlišného podle 

regionu, ve kterém se daný podnik nachází. Většina zákonů, podle kterých se podnikatel 

v agroturistice v Itálii musí řídit, jsou však obsaženy v zákoně o agroturistice a v regionálních 

zákonech.  

Kdo může agroturistiku provozovat - na předchozí bod navazuje zjištění, že v ČR 

může agroturistiku provozovat lidově řečeno kdokoliv, kdo má u domu jednu kozu, dva koně 

a psa, čímž je v ČR podstatně snižována vážnost a kvalita agroturistiky.  



69 
 

Klasifikace agroturistiky - novinkou v italské agroturistice je zákon o klasifikaci 

schválen v roce 2012, jehož účelem je vytvořit hodnotící kritéria, na základě kterých by bylo 

možno hodnotit komfort a úroveň ubytování v agroturistice a charakterizovat služby 

a produkty, které mohou být nabízeny v rámci propagace místních produktů, krajiny a území. 

Tento nástroj si klade za cíl zajistit větší průhlednost zemědělských dodávek, usnadnit sladění 

poptávky a nabídky a reagovat efektivněji na nové, stále náročnější potřeby trhu. To je něco, 

co v České republice zatím chybí a může to mít vliv na kvalitu a úroveň místních agrofarem.  

Umístění agrofarem - pozice farem na Sardinii musí být dle regionálního zákona 

ve vnitrozemí, zhruba 15-20 km od moře, maximálně však půl hodiny cesty, tak aby se tam 

dalo každodenně dojíždět autem. Není tam pokládána za hlavní druh dovolené. Slouží skoro 

vždy jako doplněk k dovolené u moře. Zájem je většinou o farmy v horách poblíž většího 

města. Pozice agrofarem v České republice není stanovena. Většinou se očekává, 

že v blízkosti bude něco zajímavého, jako například hory, historické památky a podobně, 

ovšem není to podmínkou. V České republice je pobyt na agrofarmě pro místní obyvatele 

brán spíše jako hlavní dovolená, nikoliv doplněk něčeho jiného. 

Byrokratická zátěž – je jedna z věcí, která to podnikatelům v agroturistice rozhodně 

nezjednodušuje.  Dle výpovědi zástupců jednotlivých podniků, je v ČR tento problém 

podstatně rozšířenější než v Itálii. Příliš papírování, nepružné zákony, neochota, v mnohých 

případech i neschopnost poradit v záležitostech týkajících se různých povoleních, kontrol, 

vyřizování dotací působí negativně na podnikatelská rozhodnutí, a mnoho zemědělců 

to odradí při rozhodování, zda v agroturistice začít nebo ne.  

Ekologie -dalším výrazným rozdílem je přístup k ekologii. Přístup Italů k ekologii 

je rozšířen celonárodně. Je také podporován na všech úrovních. Itálie se ekologický přístupem 

k podnikání začala zabývat podstatně dříve, než Česká republika, a jde vidět, že zde 

má ekologie své právoplatné místo, které je respektováno. V České republice je sice snaha, 

ale lidé zatím nejsou příliš ochotní připlácet za produkty ekologicky zpracované.  

 

S – sociálně kulturní faktory 

Zvyky a tradice – z hlediska sociálních faktorů, je Italská agroturistika ve výhodě, 

protože většina tamějších agrofarem je založena na výrobě vlastních produktů, a vzhledem 

k tomu, že jídlo je v Itálii něco jako náboženství, a zároveň je spojováno s tradičními zvyky 

rodiny, která patří rovněž k nejdůležitějším hodnotám Italů, mají italské agrofarmy 

o zákazníky postaráno. Klasická italská agrofarma totiž slouží nejen jako druh ubytovacího 

zařízení, ale také jako velmi oblíbené a vyhledávané místo pro stravování. V České republice 
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není výroba vlastních produktů ještě příliš rozšířena. Zároveň zde vyvstává otázka, 

zda by se našel dostatek potencionálních spotřebitelů, kteří by měli zájem tyto o kvalitnější, 

ale dražší výrobky. Typická italská rodina se stravuje několikrát týdně mimo domov, 

při současné krizi počet jídel venku o něco klesl, ale stále je tento zvyk uplatňován. Italové 

jsou velmi hrdí na italskou kuchyni a především na tu regionální, která je pro agrofarmy 

typická. Ze zákona je totiž agrofarmám uložena povinnost při provozování stravovacího 

zařízení nabízet z větší části regionální kuchyni, jež je připravována buď z vlastních produktů, 

nebo z produktů jiných farem v regionu. Kuchyně agrofarem znamená domácí kuchyni 

se vším všudy.  

Přístup veřejnosti - v České republice není na příliš dobré úrovni. Ačkoliv je zde 

v posledních letech zaznamenán vývoj k lepšímu, mnoho fyzických osob, firem i institucí 

si neuvědomuje, jakou hodnotu agroturistika má. Spolupráce s institucemi sice probíhá, ale 

obrovská byrokratická zátěž je pro zemědělce často devastující. Obrovským problémem 

v agroturistice je nezájem místních obyvatel účastnit se agroturistiky. Místní lidé se často 

bojí, že ztratí soukromí, že se bude ničit životní prostředí a podobně. Neuvědomují si však, 

že turismus jim také umožní žít na vyšší úrovni, že nová infrastruktura a obnova kulturních 

památek poslouží i jim. V Itálii je přístup místních lidí pro-aktivnější, což je určitě spojeno 

i s větší informovaností veřejnosti. 

 

4.5  Srovnání podnikání vybraných podniků 

Rozdíly vykazuje i podnikání sledovaných agrofarem. Vzhledem k tomu, že byl 

v každé zemi zkoumán pouze jeden podnik, nedá se to srovnávat plošně, a vyvozovat z toho, 

že agrofarmy v každé z těchto zemí fungují zrovna tak, jako ty sledované. Pro větší 

přehlednost budou rozdíly uváděny pod stejnými kapitolami, jako při analýze mikrookolí 

a vnitřní analýze podniku. Části, ve kterých nebyl zjištěn rozdíl, budou vynechány. 

 

Mikrookolí podniků 

Zákazníci - jsou u obou agrofarem z největší části rodiny s dětmi. Převažují hosté 

z dané země, ale i klientela ze zahraničí. V České republice je přísun zahraniční klientely dán 

pozicí přímo na polsko-německých hranicích. Agrofarmy v ČR v současnosti nejsou příliš 

vyhledávány zahraničními zákazníky. U italské farmy je to dáno kvalitnější propagací 

v zahraničí, i větším přílivem turistů do dané oblasti. Itálie je ve výhodě, protože kromě 

ubytování má také celoročně otevřenou restauraci, a to nejen pro ubytované hosty.  
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Marketingové a distribuční faktory 

PRODUKT - šíře nabídky produktů, které farmy nabízejí, jsou zhruba na stejné 

úrovni. Každá z farem sice nabízí různé produkty, což je dáno zemědělským pásmem, 

ve kterém se nachází, každopádně nabídka produktů je dostatečná i pro přípravu jídel pro 

stravovací zařízení. Služby nabízené agrofarmami jsou velmi podobné. Dvůr Hlaváč je lepší 

v tom, že nabízí i kulturní vyžití jako jsou koncerty. Kulturní akce takového rázu na italské 

farmě neprovozují.  

Farmy se shodují v tom, že každá svým hostům poskytuje stravování. V Itálii 

je to u agrofarem běžné. V ČR tato služba u ostatních farem není příliš rozšířená, čímž 

se Dvůr Hlaváč dostává v tomto směru na evropskou úroveň, což je pozitivní. Podstatným 

rozdílem však je, že italská farma nabízí stravování hostům, kteří se na farmě ubytují i široké 

veřejnosti. Česká farma nabízí stravování pouze hostům, kteří se zde ubytují. V Itálii 

je agroturistika synonymem dobrého jídla, a agrofarma bez restaurace by se uchytila 

jen těžko. V České republice je zcela běžné, že agrofarmy nabízejí pouze ubytování, v lepším 

případě se snídaní nebo polopenzí. 

Pozitivem české farmy je i to, že své hosty zve k rodinnému stolu, čímž zlepšuje 

a utváří vzájemné vztahy. Je to dáno i počtem zaměstnanců a hostů. Česká agrofarma 

má přece jenom lepší podmínky, a to hlavně díky své velikosti, která umožňuje mít k hostům 

osobnější přístup. U italské farmy je vidět, že během sezony pracovníci nemají tolik času 

se věnovat hostům s tak individuálním přístupem, jako to dělá Dvůr hlaváč. 

PROPAGACE - u Italské agrofarmy byla vysledována tendence prezentovat 

se hlavně pomocí moderních internetových technologií, zatímco česká farma ačkoliv 

se na internetu prezentuje, dává tomuto způsobu menší důraz, dokonce uvažuje o tom, 

že placenou formu této prezentace úplně vynechá.  

Z hlediska propagace byl zjištěn i značný rozdíl na obecné úrovni. Agroturistika 

je v České republice oborem, který je spíše doplňkovým typem cestovního ruchu. V zahraničí 

je propagována hojně Praha, a některé atraktivní části, přičemž na agroturistiku je tato 

propagace zaměřena jen málo. Zároveň zde neexistuje jednotná databáze agroturistických 

zařízení, což znamená, že o mnoha farmách se v zahraničí ani nedozvědí. Itálie je v tomto 

směru o trochu dál. Existuje jednotná databáze rozdělena dle regionů, a má svou prezentaci 

na zahraničních serverech i v cestovních kancelářích. 
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Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

Zaměstnanci - nápadný rozdíl, kterým se vyznačovala česká ekofarma, byl počet 

zaměstnanců. Zatímco v českém podniku byli pouze dva stálí zaměstnanci, kteří práci 

věnovali veškerý svůj volný čas, a byla to ryze rodinná farma, v Italském podniku byl 

základní počet zaměstnanců 20, a rodinných zaměstnanců zde bylo minimum. Byl vyvrácen 

původní předpoklad, že rodinné podniky fungují spíše v Itálii než v ČR. Oba podniky 

využívají sezonních zaměstnanců. Italská farma má se stálými najatými pracovníky výborné 

zkušenosti. Česká farma po dvou špatných zkušenostech na stále pracovníky zanevřela. 

Forma podnikání - dalším rozdílem byla forma podnikání, kterou jednotliví 

podnikatelé zvolili. Zatímco v ČR byli oba majitele živnostníci. V Itálii podnik podnikal jako 

družstevní uskupení.  
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5 Vyhodnocení analýzy, náměty a doporučení 

Na základě provedené komplexní strategické analýzy okolí podniků a jejich vnitřního 

prostředí, a na základě definování relevantních faktorů SWOT analýzy, je nyní cílem této 

práce navrhnout náměty a doporučení, které budou vycházet z rozdílů zjištěných 

u jednotlivých agrofarem i z logických úvah, které vznikly díky zjištěným informacím 

z daného oboru. Návrhy a doporučení budou vytvářeny tak, aby spěly k co nejúspěšnějšímu 

budoucímu vývoji sledovaných podniků, při podmínkách, které jej obklopují. Jako první 

budou vytvořeny návrhy pro českou agrofarmu a po té pro italskou.  

 

5. 1 Návrhy a doporučení pro ekofarmu Dvůr Hlaváč 

Priorita č. 1 – Zvýšení návštěvnosti mimo sezonu 

Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, ekofarma Dvůr Hlaváč má mimo sezónu 

(červenec, srpen) velmi nízkou návštěvnost a díky tomu i málo příjmů z agroturistiky. 

Z důvodu nedostatečného obsazení mimo sezonu by bylo zajímavé zaměřit se na novou 

cílovou skupinu turistů, na seniory. Senioři jsou v dnešní době stále velmi aktivní. Tato 

generace často vyhledává své vrstevníky a cestuje ráda ve skupině. Hledá kvalitní, ale 

komplexní dovolenou na jednom místě. Nemá příliš zájem o časté přesuny a ocení komplex 

služeb pod jednou střechou. Není tak náročná jako mladší turisté, ale vyžaduje určité pohodlí. 

Nezanedbatelný faktorem je stále cena. 

• Pro Dvůr Hlaváč by mohlo být zajímavé orientovat se na skupinu aktivních seniorů, 

pro které nabízí agrofarma ideální podmínky pro trávení aktivní dovolené. Dvůr 

Hlaváč organizuje koncerty, které jsou populární především pro seniory. Agrofarma 

by mohla organizovat různá setkání seniorů spojena s ochutnávkami, přednáškami, 

výstavami tradičních řemesel a prací, tanečních večerů a podobných kulturních akcí. 

Mohla by nabízet balíčky, které by zahrnovaly vybrané služby. 

• Dalším způsobem jak zvýšit návštěvnost mimo sezonu je organizace firemních akcí. 

Na farmě již firma ubytována byla, ale zatím jen jedna a jednou. Farma má prostory 

i vybavení pro ubytování menší skupiny firemní klientely. Dvůr Hlaváč by měl 

vytvořit reklamu orientující se samostatně i na tuto klientelu. 

• V posledních letech výrazně stoupla oblíbenost ubytování spojeného s wellness 

službami. Dvůr Hlaváč momentálně staví bazén a saunu. Po dokončení výstavby 

by bylo vhodné začít propagovat ekofarmu jako ubytování s wellness službami, což 
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je určitě lákavé pro normální zákazníky, ale i pro firmy a seniory. Na farmě se nachází 

dostatek prostorů, a z toho důvodu by majitelka mohla nabízet i masáže. 

Na ty by se mohla domluvit s profesionální masérkou z okolí, která by na farmu 

dojížděla jen některé dny v týdnu. Mezi sebou by si pak domluvily, kolik by případné 

provize pro majitelku farmy.  

Rozpočet: Je potřeba zakoupit masérské lehátko, jeho hodnota je zhruba 3400,-Kč 

• Vzhledem k tomu, že ekofarma příliš nesleduje konkurenci, je docela určitě možné, 

že tak přichází o klienty, se kterými ani nepočítá. Typický klient agrofarmy, který zde 

přenocuje, bydlí obvykle ve vzdálenějších místech od farmy, tudíž vyvstává možnost, 

že pokud se rozhodne pro agrofarmu na severu Čech, může si vybrat z konkurence, 

která je i 80 km daleko. Farma by proto měla začít sledovat vývoj konkurenci 

ve vzdálenějším okolí. Sledovat způsoby propagace a místa, kde se propaguje. 

Ze zjištěných informací, pak může agrofarma sestavit nový marketingový plán. 

Se vstupem do EU se konkurence zvětšila o agrofarmy v celé Evropě, proto by bylo 

vhodné zaměřit se i na zahraniční propagaci. 

 

Priorita č. 2 – Zlepšit propagaci se zaměřením na internet 

Na zvýšení návštěvnosti má svůj velký podíl i dostatečná, a správně cílená reklama. 

Ekofarma Dvůr Hlaváč se propaguje různými způsoby, z šetření však vyplývá, že propagace 

prostřednictvím internetu je na slabší úrovni, což je škoda, protože právě internet je místem, 

kde v dnešní době 80 % lidí hledá dovolenou či krátkodobý pobyt. Vhledem k současným 

trendům jako je stoupající preference levnější dovolené, rostoucí zájem o zdravý životní styl, 

či ekologii se farmě naskytují zajímavé příležitosti, kterých by mohla využít. Při tvorbě 

reklamy doporučuji zaměřit se na zmíněné trendy, a při navrhování konkrétních kampaní tyto 

fakta použít jako argumenty. 

Reklama na internetu 

• K rozšíření zákaznického portfolia určitě velkou mírou přispěje zlepšení internetové 

prezentace. Byla by vhodná tvorba profesionálních webových stránek a jejich 

následná optimalizace odborníkem. Registrace do tematických katalogů. Tvorba 

firemního profilu na facebooku, který umožní široké agrofarmě získat široké spektrum 

zákazníků. Facebook se v posledních letech stal velmi oblíbeným způsobem firemní 

prezentace. Farma tak může udržovat kontakt se stálými zákazníky, informovat 
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je o dění a změnách na farmě, pořádat soutěže a získávat stále nové a nové příznivce. 

Zvýšit povědomí o podniku může majitel také psaním PR článků na tematických 

stránkách, což je mnohdy možno i zdarma.  

Rozpočet: Tvorba webové prezentace a její optimalizace by vyšla přibližně na 5000,-

Kč. Tvorba firemního profilu na facebooku je zdarma. Následné zviditelňování 

webových stránek prostřednictvím PR článků je zdarma, v případě, že si je podnik 

bude psát sám.  

• V posledních měsících se staly populární i slevové portály. Ekofarma by mohla využít 

období, kdy je farma méně obsazena a nabízet v těchto termínech ubytování se slevou. 

Slevové portály jsou rozděleny podle regionů, ale dá se zde inzerovat 

i celorepublikově. Stránky denně navštíví stovky tisíc návštěvníků. Tyto portály 

dokázaly, že lidé mají rádi slevy. Výrobky či služby ve slevě si často koupí 

i v případě, že by to bez dané slevy neudělali. Díky inzerci na těchto místech se farma 

může dostat do podvědomí potencionálních zákazníků. 

Rozpočet: Cena za prezentaci na slevovém portálu www.slevovenabidky.cz je 500,-

 Kč na měsíc. Na www.slevomat.cz firma platí pouze provizi ve výši 15-20%.  

• Farma sousedí s Německem a Polskem, tím se pro ni stávají potencionálními 

zákazníky i občané těchto zemí. V letošním roce se také otevře nové rekreační 

středisko u jezera v Německu. To jsou důvody, proč začít ekofarmu propagovat 

i v zahraničí. Majitelka by mohla navázat kontakt s provozovateli některých služeb 

v oblasti a domluvit se, že se budou navzájem propagovat. 

Rozpočet: Vzájemná propagace poskytovatelů služeb by mohla být po domluvě 

i zdarma. Majitelka by si mohla vytvořit i propagační letáčky, které by u jezera mohly 

být nabízeny. Cena propagačního materiálu by vyšla na 1500,-Kč. 

 

Reklama mimo internet 

• Reklama na tramvajích či autobusech ve velkých i znečištěných městech (Praha, Brno, 

Plzeň). Reklama bude obsahovat odkaz na nové webové stránky agrofarmy. Ukáže 

dovolenou na farmě jako dovolenou v krásné přírodě, se zvířaty, veselými hrajícími 

si dětmi a usmívající se hospodářkou s čerstvým domácím sýrem. Slogan ukáže 

na rozdíl mezi rušným, znečištěným a uspěchaným městem, a klidným, k odpočinku 
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stvořenému venkovu. Reklama by mohla být vytvořena specializovanou firmou 

a hrazena z prostředků ECEATU, Czechtourismu nebo Svazu venkovské turistiky. 

Rozpočet: Plošná reklama na prostředích MHD v Praze, ve velikosti 220cm x 60 cm, 

stojí 2 350,- na měsíc. Ekofarma by tuto reklamu mohla používat jen několikrát 

v roce, hlavně před sezonou, tím by náklady nebyly tolik vysoké. V případě, 

že by se farmě podařilo získat prostředky například z ECEATU, mohla by na tom 

ušetřit mnohem více, případně reklamu získat zdarma. 

• Zvýšit spolupráci s cestovními agenturami i ve vzdálenějších městech, které by mohly 

nabízet akční balíčky a akce orientované na seniory a firemní klientelu.  

• Ekofarma by se mohla rovněž propagovat v tištěném katalogu chaty a chalupy, který 

nabízí dovolenou na venkově, je celorepublikový a zákazníky hojně využíván. 

Vzhledem k ceně za nocleh na farmě, může majitelka s klidem konkurovat těm, kteří 

pronajímají chaty či domy. 

Rozpočet: Zápis v tomto katalogu začíná na několika korunách měsíčně. Záleží 

na umístění a velikosti reklamy.  

• Zavedení motivačního provizního systému pro klienty, který by minulé hosty 

agrofarmy odměňoval za každého nového získaného zákazníka buď přiměřenou fixní 

finanční odměnou, procentuální odměnou, slevou při dalším pobytu nebo dárkem 

z produkce. 

Rozpočet: Provize mohou být rozděleny dle počtů dnů a klientů, které farmy získala 

díky doporučení. V případě, že se jedná o týdenní pobyt, by si majitelka mohla dovolit 

dát jako odměnu fixní částku třeba ve výši 100,-Kč plus nějaké to procento. V případě, 

že se bude jednat o krátkodobý pobyt, může majitelka motivovat procentuální 

odměnou.  

 

Priorita č. 3 – Zapojení místních obyvatel do cestovního ruchu  

Jedním z problémů agrofarmy Dvůr Hlaváč i agroturistiky obecně, je nezájem 

místních obyvatel účastnit se agroturistiky. Lidé se často bojí, že ztratí soukromí, že se bude 

ničit životní prostředí a podobně. Neuvědomují si však, že turismus jim také umožní 

žít na vyšší úrovni, že nová infrastruktura a obnova kulturních památek poslouží i jim, nejen 

podnikatelskému subjektu, který agrofarmu provozuje. 
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• Tento problém by mohl být vyřešen návrhem, aby ve spolupráci s dalšími 

poskytovateli služeb v obci a okolí a s obecními samosprávami agrofarma pořádala 

netradiční události a doprovodné akce i mimo sezónu, např. domácí zabíjačku prasat, 

ukázky dojení koz s možností si vyzkoušet, různé soutěže. Program mohou vytvářet 

zájemci z řad poskytovatelů služeb i dobrovolníků z obce, což může mít pozitivní vliv 

k navázání nebo prohloubení jejich vztahů, které budou základem další spolupráce. 

• Podporu místních podnikatelů by majitelka farmy mohla vyřešit pozváním příhodných 

podnikatelských subjektů na přednášku o výhodách agroturistiky. Vzhledem 

k výborným komunikačním a prezentačním schopnostem majitelky, je víc než jisté, 

že by dané subjekty přesvědčila. Mohli by společně vytvořit uskupení na základě 

dohody, ze kterého by jednotlivci mohli čerpat výhody ze vzájemné spolupráce. 

Těmito podnikatelskými subjekty nejsou myšleny pouze restaurace, ale kamenné 

obchody, internetové obchody, benzínové pumpy a další poskytovatelé různých 

osobních služeb.  

• Nezájem místního obyvatelstva a jeho ne příliš pozitivní přístup by mohla majitelka 

řešit uspořádáním setkání ve spolupráci s obecním úřadem, kde by v prvé řadě 

vysvětlila místním lidem, v čem je pro ně a pro jejich obec cestovní ruch přínosný. 

Hlavním problémem je dle mého názoru neinformovanost místních lidí, nedokážou 

si představit, jaký by z toho mohli mít prospěch. Setkání nebo přednáška může být 

spojena s návštěvou odborníků nejlépe z okolí a oblastí, kde již spolupráce s místními 

obyvateli funguje. Přednášky tedy podpoří i spolupráci mezi obcemi navzájem, místní 

obyvatelé budou získávat informace a zkušenosti od obyvatel jiných obcí, kteří již 

pracují v cestovním ruchu a zaujímají k němu pozitivní postoj. Přednáška by měla být 

zdarma, měla by bát propagována plakáty na veřejných místech a nemělo by chybět 

ani občerstvení zdarma, případně nějaký zajímavý dárek.  

• Vzhledem k nedalekým lyžařským sjezdovkám, by farma mohla zajišťovat půjčování 

různých sportovních potřeb, a to ve spolupráci s provozovateli půjčoven a opraven 

v obcích. Ti by následně mohli odkazovat své klienty na ekofarmu ústně nebo 

prostřednictvím letáčků. 
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5. 2 Návrhy a doporučení pro agrofarmu Perda Niedda 

Priorita č. 1 -  Zvýšení návštěvnosti mimo sezonu 

Nedostatečné obsazení mimo sezonu je problémem i u italské farmy.  

• Vzhledem k tomu, že i italská farma je zaměřena podobně jako česká farma na rodiny 

s dětmi, je doporučováno i této farmě zaměřit se na novou cílovou skupinu turistů. 

Díky podmínkám a své velikosti by se agrofarma mohla kromě firemních akcí 

a exkurzí orientovat i na pořádání akcí pro seniory. Perda Niedda by mohla 

organizovat různá setkání seniorů spojena s ochutnávkami, přednáškami, výstavami 

tradičních řemesel a prací, tanečních večerů a podobných kulturních akcí. Mohla 

by nabízet balíčky, které by zahrnovali vybrané služby. Tyto balíčky by mohla nabízet 

prostřednictvím několika nových reklam, které by seniory vyzývaly třeba 

k zorganizování školních srazů, nebo setkání klubu důchodců, kteří by na farmě mohli 

zavzpomínat na staré tradice. Farma by mohla při těchto příležitostech nabízet také 

dárkové balíčky ze svých produktů. Ne všichni senioři využívají internet, proto 

by bylo vhodné, kdyby farma oslovila kluby seniorů v blízkém i vzdálenějším okolí, 

a dohodla se na vzájemné spolupráci. Dalším vhodným typem reklamy na upoutání 

seniorů je reklama v časopisech a novinách, které senioři odebírají.  

Rozpočet: Za propagaci v domovech důchodců může nabídnout firma nějaké procento 

ze zisku za ubytování. Šlo by o částku přímo úměrnou počtu ubytovaných. V rámci 

reklamy v novinách, může farma reklamovat v novinách „Corriere“. Patří k nejvíce 

odebíraným novinám a mají zdarma i internetovou verzi. Cena za bannerovou reklamu 

je stanovena dle velikosti a podle umístění. Předpokládaná částka na den je mezi 400-

 1500Kč. 

• Zároveň by Perda Niedda mohla zvýšit počet firemní klientely. Vzhledem 

k horolezeckým kurzům, trekkingovým stezkám může farma vytvořit nový speciální 

balíček pro firmy, které hledají vhodné místo pro teambuilding, který se v poslední 

době stává u firem populární. Opět by bylo potřeba vytvořit cílenou reklamu. Nejlépe 

prostřednictvím internetu. Příležitostí by mohla být reklama v cestovních agenturách, 

které se orientují na pořádání teambuildingů a firemních akcích.  

Rozpočet: Propagace touto formou je většinou účtována formou provizí, které 

si agentura strhává z každého zákazníka. Obvykle se tato provize pohybuje mezi 10-

20%. 
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• Příležitost jak dostat do podvědomí zákazníků je i osobní prodej, kterému se farma 

zatím mimo svůj areál nevěnuje. Příležitostí pro farmu může být také jeden 

z největších trhů čerstvých potravin, který je otevřen každý den v hlavním městě 

ostrova, 40 km vzdáleném. Na tomto trhu je dostatek prostorů, které si farma může 

pronajmout i jednorázově.  Při prodeji na tomto místě by mohla nalákat nové 

zákazníky, kterým by u stánku mohla propagovat nejnovější akce týkající se ubytování 

a služeb na farmě. Perda Niedda by zde mohla prodávat jen párkrát za měsíc, tak aby 

se dostala do podvědomí. 

Rozpočet: Pronajmout si místo na tržnici je možno i na jeden den. Cena nájmu 

se pohybuje mezi 800 -1500,- Kč za den. 

• I agrofarma Perda Niedda by mohla zavést provizní systém, který by motivoval 

klienty z minulých období doporučovat agrofarmu. Za odměnu by klienti stejně jako 

u předešlé farmy mohly dostávat slevy na služby nebo produkty, nebo procentuální 

odměnu. 

• Stejně jako u české agrofarmy, by i italská mohla využít slevových portálů, které 

se v Itálii za poslední rok rovněž staly velmi oblíbenými. Vzhledem k velikosti Itálie 

a ochoty místních cestovat i během roku na víkend, či během svátků je zde šance, 

že farma osloví nové zákazníky, hlavně tedy v období mimo sezonu. 

Rozpočet: Za propagaci na slevový portál www.sconti.cz  strhává 10-20% 

za prodanou službu. 

• Agrofarma Perda Niedda se vyznačuje svou skvělou kuchyní, která je známá široko 

daleko. Větší část receptů vychází ze starých rodinných tradic. Farma taky může 

vytvořit ubytovací balíček, ve kterém by byl zahrnut i kurz vaření. Tato nabídka 

by mohla populární i pro zahraniční hosty, kteří si italskou kuchyni oblíbili, ale neumí 

ji připravit. V případě, že by se chtěli orientovat na zahraniční klienty, bude třeba 

vytvořit i adekvátní reklamu. Na škodu by nebyla propagace v nějakém zahraničním 

časopise o vaření, či v nabídce cestovních agentur zaměřujících se na euro-víkendy 

a krátkodobé pobyty. 

Rozpočet: Propagaci v zahraničí by si mohla farma zajistit i zdarma, prostřednictvím 

místní agentury regionálního rozvoje. 

• Ani farma Perda Niedda příliš nesleduje vzdálenější konkurenci. V případě této farmy 

by to bylo namístě, protože Italové jsou kvůli agroturistice ochotní cestovat i několik 

desítek či stovek kilometrů. Také Perda Niedda by měla začít sledovat taktiky 
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vzdálenější konkurence a vytvořit si nový marketingový plán, který by zahrnoval 

i propagaci mimo okres či kraj. 

 

Priorita č. 2 – Vytvořit bližší kontakt se zákazníky 

Farma svou velikostí působí trochu neosobně, ačkoliv zaměstnanci jsou příjemní a snaží 

se hostům vytvořit co nejlepší zážitky z pobytu, chybí zde rodinná atmosféra a větší blízkost 

s klienty, která je pro agroturistiku tolik typická.  

• Perda Niedda by si měla vyhradit prostor a personál, který se bude snažit zákazníkům 

přiblížit, dát jim pocit domácího prostředí. Není potřeba najímat nový personál. Bude 

stačit jen proškolit zaměstnance, tak aby se více zaměřovali na zákazníky. V rámci 

bližšího kontaktu se zákazníky mohou na farmě pořádat místo večeře nebo obědu 

společné grilování nebo táborák na zahradě, kdy vztahy se zákazníky může 

prohlubovat někdo z majitelů nebo z personálu. Tento krok farmu nebude stát vůbec 

nic, naopak může přinést ještě větší spokojenost zákazníků. 

• Na farmě sice existuje kniha hostů, kde se lidé mohou podepsat, kde mohou zanechat 

vzkaz, ale neexistuje žádné místo pro připomínky a nápady. Farma by mohla vytvořit 

schránku na viditelném místě, kde by se hosté mohli podělit o své připomínky 

a názory.  

 

Priorita č. 3 – Zvýšit šanci, že hosté nenavštíví pouze restauraci, a také se ubytují. 

Perda Niedda má viditelně vyšší zisky z restaurace než z ubytování. Farma se často 

potýká s problémem, kdy hosté navštíví restauraci, ale už se neubytují. Tím Perda 

Niedda přichází o dodatečný zisk za ubytování.  

• Návrhem je, aby majitelé vytvořili výhodné balíčky, které by zvýhodňovaly 

ty zákazníky, kteří by se zde i ubytovali. S tím souvisí i zmiňovaná reklama 

na slevových portálech, kde by měly byt vytvářeny slevy právě na ubytování 

dohromady se stravováním.  

• Farma by dále mohla vytvářet zábavné programy na více dní, které by hosté 

znali předem, tudíž v případě, že je něco zaujme, se mohou připravit 

na to, že zůstanou o něco déle. Tento program by mohla prezentovat na svém 

profilu na facebooku i na nástěnce v restauraci.   
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6 Závěr 

Zemědělci patří mezi nejohroženější skupinu podnikatelů, protože čelí větším rizikům 

než podnikatelé v ostatních odvětvích národního hospodářství. Riziko klimatických výkyvů, 

častých změn v poptávce, konkurence levné dotované produkce ze zahraničí i obtížné 

podmínky pro podnikání v tomto oboru zatěžovaly zemědělce od začátku jejich podnikání 

a obtěžují je až dodnes. Možnost alternativních příjmů je proto pro zemědělce velmi důležitá. 

Agroturistika navíc nepřináší prospěch pouze podnikateli, který tuto činnost provozuje, 

ale má blahodárné účinky i pro obce, regiony a stát. Důkazem jsou toho zkušenosti řady zemí, 

které v agroturistice patří mezi špičky.  

Mezi takové země patří i Itálie.  Z provedené kompletní analýzy a následného srovnání 

jednoho italského a jednoho českého agroturistického podniku se potvrdila stanovena 

hypotéza. Bylo zjištěno, že Itálie a Česká republika nabízejí rozdílné podmínky pro podnikání 

v agroturistice. Způsob podnikání jednotlivých podniků se sice odlišuje, ale není 

to jednoznačně způsobeno rozdílnou zemí. Podnikatelské prostředí, v jednotlivých zemích, 

je rozdílné v řadě aspektů. Na závěr by se dalo jednoznačně určit, že podnikatelské prostředí 

v Itálii je pro agroturistiku příznivější. Určitě je to do jisté míry zapříčiněno tím, že Itálie 

má v oblasti agroturistiky větší praxi a dlouhodobější zkušenosti. Zároveň je delší dobu 

v Evropské unii, tudíž italské agrofarmy měly mnohem více času na získání dotací a následný 

rozvoj. Pro Českou republiku z toho plyne, že se má ještě co učit v mnoha směrech, a určitě 

by nebylo na škodu, kdyby se poučila z chyb a zkušeností zemí, které jsou v agroturistice 

na špičce. Z hlediska vnějšího prostředí, je to hlavně celorepublikový problém, protože 

politickou, ekonomickou nebo sociální situaci jedna farma jen těžko ovlivní. Vnitřní chod 

firmy je v Itálii a České republice více méně stejný.  Byly zaznamenány rozdíly, ale to se týká 

spíše konkrétních agrofarem, nedá se to aplikovat jako obecný vzorec. Zkoumaná agrofarma 

v Itálii byla jako celek, tedy i se zemědělskou činností, větší než agrofarma v České republice. 

Větší byl i její příjem, proto při hledání toho, co by se jednotlivé farmy od sebe mohly přiučit, 

byla příkladem v mnoha směrech právě tato farma. Je však nutno zmínit, že se našlo i pár 

věcí, kterými při své velikosti mohla být vzorem i agrofarma česká, což je dobrým znamením. 

Naznačuje to, že ačkoliv je agroturistika v ČR ještě lidově řečeno v plenkách, mnozí čeští 

zemědělci se chopili šance, a snaží se jít ve šlépějích evropských kolegů, a jejich pokroky 

jsou natolik viditelné, že mnohdy mohou v mnoha směrech konkurovat i těm vyspělejším.  

Spolupráce s jednotlivými podniky probíhala bez problémů. Zástupci obou 

zmiňovaných farem byli od prvního momentu ochotní pomoc při tvorbě této práce. 
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Oba podniky poctivě zodpověděly připravený dotazník i doplňující dotazy. Majitelka české 

farmy pojala dotazy formou vyprávění, čímž mě detailně uvedla do problematiky 

agroturistiky v ČR. Zástupkyně italské farmy pojala toto zkoumání poněkud věcněji, 

a to hlavně z časových důvodů, kdy měla bohužel omezený čas, který zodpovězení otázek 

mohla věnovat. Snažila se tedy odpovídat jen na otázky kolem strukturovaného dotazníku. 

Každopádně i přesto se povedlo dát dohromady dostatek informací pro potvrzení či vyvrácení 

stanovené hypotézy i pro získání dostatečného objemu dat pro kompletní strategickou analýzu 

obou podniků.  

Současná krize, nejistota a spousta mlhavých informací si vyžadují flexibilní firmy, 

které jsou schopny reagovat na potřeby trhu i změny ekonomického prostředí. Obě firmy 

uvedly, že jejich zisky byly až dodnes stoupající, není však zaručeno, že tomu tak bude 

i nadále. Z těchto i dalších důvodů musí obě zmiňované farmy zlepšovat své silné stránky, 

využívat příležitostí, řešit slabé stránky a snažit se zabránit potencionálním hrozbám, 

či alespoň zmírnit jejich dopad. 

Závěrem je nutno dodat, že v dnešním globalizovaném světě se naskytují možnosti, 

o kterých se předchůdcům dnešních podniků ani nezdálo. V minulosti se podniky mohly učit 

od konkurence v nejbližším okolí, čímž si mnohdy moc nepomohly. Moderní technologie 

a provázanost celého světa dává podnikům možnost učit se od těch nejlepších z nejlepších, 

čímž samozřejmě stoupá šance předčít konkurenci, která se o tyto věci zajímá jen na lokální 

úrovni. V agroturistice je řada zemí na pomyslné špičce, a to je příležitost pro ty, kteří mají 

do vrcholu ještě daleko. Česká republika patří mezi země, jež v tomto oboru pomalu stoupají, 

a studium postupů a návodů, jakými se řídili její dnes úspěšnější předchůdci je něco, 

co by jí mohlo napomoct. Česká republika má velký potenciál pro rozvoj agroturistiky. 

Má strategickou polohu v srdci Evropy, pyšní se přírodním a kulturním bohatstvím, je zde 

velké množství kvalitně značených turistických tras a stezek, navíc celoročně nabízí produkty 

pro turisty. Rozhodně by byla velká škoda těchto předpokladů nevyužít, zvláště v oboru 

agroturistiky, který má tolik pozitiv pro obyvatelstvo i krajinu.  
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Příloha č. 1 – Finanční poměrové ukazatelé 
 
Ukazatelé rentability 

a) ROA = rentabilita celkového vloženého kapitálu 

 
b) ROE = rentabilita vlastního kapitálu 

 
c) ROS = rentabilita tržeb 

 

 

Ukazatelé likvidity 

a) celková likvidita 

 

b) běžná likvidita 

 

 

Ukazatelé aktivity 
a) obrat celkových aktiv 

 

b) doba obratu zásob 

denní tržby 

celková aktiva 

oběžná aktiva - zásoby 

krátkodobé závazky 

oběžná aktiva 

krátkodobé závazky 

EBIT  

tržby 

EAT (čistý zisk po zdanění) 

E (vlastní kapitál) 

EBIT (zisk před zdaněním a zaplacením úroků) 

A (celková aktiva) 
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c) počet obrátek zásob 

 

d) doba obratu pohledávek 

 

 

Ukazatelé zadluženosti 
a) celková zadluženost 

 

b) ukazatel úrokového krytí 

 

c) ukazatel věřitelského rizika 

 

 

 

d) ukazatel vlastního kapitálu 
 
 

 

 

 

 

 

 

EBIT 

úroky 

celkové dluhy 

celková aktiva 

365 

počet obrátek 

denní tržby 

průměrné zásoby 

365 

počet obrátek 

cizí zdroje 

celková aktiva 

vlastní kapitál 

celková aktiva 
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Příloha č. 2 – Právní minimum pro agroturistiku v České republice 

1) Zákon č. 513 ze dne 1. ledna 1992 občanský zákoník. Dostupný 

z http://www.sbirkazakonu.info/obcansky-zakonik/. Zákon definuje například 

smlouvu o ubytování a odpovědnost za škodu způsobenou hostům ztrátou věcí 

uložených v místnostech, kde jsou ubytováni.  

2) Zákon č. 513 ze dne 1. ledna 1992 obchodní zákoník. Dostupný 

z http://www.sbirkazakonu.info/obchodni-zakonik/.  Zákon určuje subjekty   objekty 

obchodně právních vztahů a vymezuje pojem podnikání, upravuje vztahy 

v obchodních společnostech a kapitálové vztahy. 

3) Zákon č. 455 ze dne 1. ledna 1992 živnostenský zákon. Dostupný 

z http://www.sbirkazakonu.info/zivnostensky-zakon/.  Zákon obsahuje ustanovení 

týkající se rozdělení živností, živnostenského oprávnění, provozování většího počtu 

živností, odborné způsobilosti. 

4) Zákon č. 185 ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

Dostupný z http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2001s185. Zákon 

stanovuje v souladu s právem Evropské unie pravidla pro předcházení vzniku odpadů 

a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví 

člověka a trvale udržitelného rozvoje. 

5) Zákon č. 262ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce. Dostupný 

z http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2006s262. Zákon je velmi 

důležitý pro podnikatele, kteří vytvoří pracovní příležitost. Řeší práva zaměstnavatelů 

a zaměstnanců, bezpečnost práce, zákonné pojištění odpovědnosti za škodu 

při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

6) Zákon č. 586 ze dne 20. listopadu 1992o daních z příjmu. Dostupný 

z http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=1992s586.  Zákon řeší daň 

z příjmů fyzických a právnických osob, daň ze závislé činnosti, nemá vztah jen 

k podnikatelům a jejich případným společníků, ale také k zaměstnancům, pokud 

podnikatel vytvoří nové pracovní příležitosti. Tento zákon je základem veškerého 

podnikání. 

7) Zákon č. 235 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty. Dostupný 

z http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2004s235. Zákon vymezuje 

plátce ze zákona – dle výše obratu za posledních 12 měsíců a vymezuje základní 

a sníženou DPH. Stále platí pro ubytovací služby pětiprocentní sazba DPH. 
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8) Zákon č. 338 ze dne 4. Května 1992 o dani z nemovitosti. Dostupný 

z http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirkazakonu/?lawsSbirkaCislo=338&lawsCastka

Cislo=&lawsSbirkaCastkaRok=1992&lawsSearchSubmit=Odeslat. Zákon se vztahuje 

na všechny nemovitosti, které poplatník využívá k dosažení a udržení příjmů 

podléhajících daní z příjmů (mimo obytných domů). 

9) Zákon č. 16 ze dne 21. prosince 1992 o silniční dani. Dostupný 

z http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_3147.html. Zákon platí pro všechny 

podnikatele, kteří užívají vozidlo pro svou podnikatelskou činnost a odepisují vozidlo 

jako hmotný statek nebo cestovné do nákladů. 

10) Zákon č. 337 ze dne 5. května 1992 o správě daní a poplatků. Dostupný 

z http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?CP=1992s337&DR=SB. Zákon upravuje 

postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim 

vznikají při správě daní. 

11) Zákon č. 184 ze dne 25. Dubna o místních poplatcích. Dostupný 

z http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=1991s184.Je třeba se seznámit 

s vyhláškou příslušného obecního popř. Městského úřadu a vybírat poplatek dle této 

vyhlášky. Součástí těchto vyhlášek je i tzv. ohlašovací povinnost tj. vedení knihy 

hostů. 

12) Zákon č. 592 ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní 

pojištění.Dostupný z 

http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=1992s592.Zákon upravuje výši 

pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, penále, způsob jejich placení, kontrolu, 

vedení evidence plátců pojistného a zřízení zvláštního účtu všeobecného zdravotního 

pojištění. 

13) Zákon č. 117 ze dne 26. května1995 o sociální podpoře. Dostupný 

z http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=1995s117. 

14) Zákon č. 114 ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny. Dostupný 

z http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=1992s114.Účelem zákona 

je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí 

forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. 

15) Zákon č. 100 ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákon. Dostupný 

z http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2001s100. 

16) Zákon č. 123 ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí.  
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Dostupný z http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=1998s123. 

     17) Zákon č. 86 ze dne 14. února 2002 o ochraně ovzduší a změnách některých dalších        

zákonů. Dostupný z http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2002s086.  

     18) Zákon č. 334 ze dne 12. května 1992 o ochraně zemědělského půdního fondu.         

Dostupný z http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=1992s334.  

     19) Zákon č. 166 ze dne 13. července  1999 o veterinární péči                                                                                             

          Dostupný z  http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=1999s166.  

     20) Zákon č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích. Dostupný  

z http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2000s128.  

   21) Zákon č. 129 ze dne 12. dubna  2000 o krajích. Dostupný  

z http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2000s129.  
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Příloha č. 3 – Právní minimum pro podnikání pro agroturistiku v Itálii. 

 

1) Zákon č. 20 ze dne  1. Ledna 2006, č. 96. Zákon o agroturistice. Dostupný 

z http://www.camera.it/parlam/leggi/06096l.htm.  

2) Zákon č. 11 ze dne 11.února 1992, č. 157. Zákon o myslivosti. Dostupný 

z http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Caccia/Legge157-1992.htm. 

3) Zákon č. 30ze dne prosince 1991, č. 415, čl. 5. Zákon o dani. 

4) Zákon č. 8. ze dne 27. července 1985, čl. 431. Zákon ochraně životního prostředí.  

Dostupný z:http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985;431.  

5) Zákon č. 17 ze dne 25. května 1983, č. 217. Právní rámec pro cestovní ruch a pomoc 

při modernizaci a kvalifikaci turistické nabídky. Dostupný 

z:  http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-17;217. 

6) Nařízení ze dne 26. března 1980, č. 327. Nařízení o ochraně zdraví a hygieně.  

7) Zákon č. 28 ze dne 29. ledna 1977, č. 10.Zákon o výstavbě pozemků. Dostupný 

z: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10. 

8) Zákon č.9 ze dne 16. Února 1963, č. 59. Zákon o přímém prodeji zemědělských 

produktů. Dostupný z:http://www.agriturismo.it/it/extra/aprire-un-agriturismo-

25?page=4.  

9) Zákon č. 30 ze dne 6. dubna1962, č. 283. Pravidla hygieny výroby a prodeje potravin 

a nápojů. Dostupný z: http://www.agraria.org/estimo%20economia/Agriturismo.htm.  

10) Zákon č. 18 ze dne 23. června 1998. Regionální zákon o agroturistice pro Sardinii. 

Dostupný z:http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1998018. 

Dle tohoto zákona agrofamy na Sardinii musí například připravovat pokrmy 

v restauracích výhradně ze svých produktů nebo produktů jiných farem, musí 

dodržovat skladbu jídla, která se sestává z pokrmů typických pro daný region. 
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Příloha č. 4 – Dotazník 

1) Jak dlouho podnik funguje. _____________________ 
 

2) Odkdy na farmě poskytujete ubytování? ___________________________ 
 

3) Kolik má podnik zaměstnanců? 
Uveďte počet ____________________ 
 

4) Vaše firma je: 
a) Rodinná, všichni zaměstnanci jsou členové rodiny 
b) Rodinná z větší části 
c) Rodinná z menší části 
d) Nikdo z personálu není z rodiny 

 
5) Jaké jsou hlavní cíle Vašeho podniku 

a) Uspokojit potřeby zákazníků 
b) Poskytování služeb a výrobků vysoké kvality 
c) Upevnění pozice na trhu 
d) Zvýšení zisku 
e) Zlepšení spokojenosti pracovníků 
f) Jiná odpověď _______________________________________________________ 

 
6) Jakou formu ubytování poskytujete? 

a) Ubytování na statku 
b) Ubytování se snídaní 
c) Ubytování v kempu 
d) Dětské tábory 
e) Výměnné pobyty pro mládež 
f) Ubytování důchodců 

 
7) Jaká je kapacita ubytování? _____________________________ 

 
8) Nachází se ve Vašem objektu stravovací zařízení? 

a) Ano, máme restauraci s celodenním stravováním 
b) Ano, poskytujeme jen snídaně 
c) Ano, poskytujeme polopenzi 
d) Ne, ale prodáváme vlastní výrobky 
e) Ne, nemáme stravovací zařízení, ani neprodáváme žádné výrobky 
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9) V případě, že máte stravovací zařízení. Jsou některé z produktů používány při 
přípravě pokrmů vyráběny na Vaší farmě? 
a) Ano, převážná většina produktů je vyráběna na naší farmě, nebo dodávána z jiných 

farem 
b) Ano, některé z používaných produktů jsou vyráběny na naší farmě 
c) Ne, pro přípravu pokrmů používáme kupované suroviny 

 
10) V případě, že nabízíte stravování, nabízíte pozvání hostům k rodinnému stolu? 

a) ano 
b) ne 
 

11) V případě, že vyrábíte vlastní výrobky, o jaké výrobky se jedná? 
a) Mléčné výrobky – mléko, sýr 
b) Maso 
c) Med 
d) Víno 
e) Jiné výrobky ______________________________________________________ 

 
12) Jak funguje výroba těchto produktů? Jaké používáte při výrobě technologie?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
13) Jaké zvířata chováte? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

14)  Jaké rostliny pěstujete? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
15) Jakých vzdělávacích aktivit mohou Vaši zákazníci využít? 

a) Školní exkurze 
b) Prohlídky technického zázemí zemědělského statku 
c) Ukázka farmářských dovedností a pracovních zkušeností (kování koní, trénink 

                   koní, shánění dobytka, rození mláďat, stlaní slámy, oplocování, řezání dřeva) 
d) Výlety na vinice, vinobraní 
e) Návštěvy zahrad 
f) Jiná odpověď _____________________________________________________ 

 
16) Jakých druhů zábavy mohou využít Vaši zákazníci na farmě? 

a) Koncerty a jiné kulturní události 
b) Festivaly a veletrhy (dožínky, festivaly jídla) 
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c) Společenské tance, zábavy 
d) Podnikové akce, oslavy 
g) Dětská zoo (možnost dotyku a hlazení zvířat) 
h) Zemědělské trhy, jarmarky 
i) Rodinné oslavy, setkání 
j) Další _____________________________________________________________ 

 
17) Jakou další formou venkovního vyžití mohou trávit volný čas Vaši zákazníci na 

farmě 
a) Jízda na koni 
b) Poznávání přírody 
c) Rybaření 
d) Pomáhání na farmě 
e) Jiná odpověď _______________________________________________________ 

 
18) Jakým způsobem mohou Vaši zákazníci trávit volný čas v okolí farmy? 

a) Horská turistika 
b) Houbaření 
c) Rybaření 
d) Cyklistika 
e) Koupání 
f) Návštěva historických památek 
g) Výprava za divokou zvěří 
h) Návštěva obory 
i) Další odpovědi _____________________________________________________ 

 
 

19) Kdo jsou nejčastěji Vašimi zákazníky (uveďte přibližně v procentech) 
a) Rodiny s dětmi 
b) Bezdětné páry 
c) Školy 
d) Jednotlivci 
e) Skupiny  

 
20) Jaká je věková skupina Vašich zákazníků 

a) Děti a mládež do 18 let 
b) Lidé do 30 let 
c) Lidé mezi 30-60 lety 
d) Lidé nad 60 let 

 
21) Jaká je Vaše cílová skupina zákazníků: 

a) Rodiny s dětmi 
b) Školní exkurze, studenti 
c) Mladí lidé do 30 let 
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d) Lidé nad 30 let 
e) Důchodci 
f) Jiná skupina ________________________________________________________ 
 

22) Vracejí se k Vám často stejní zákazníci? 
a) Ano, máme okruh stálých zákazníků, vracejí se pravidelně 
b) Ano, někteří se vracejí, ale ne pravidelně 
c) Ne 
d) Jiná odpověď_____________________________________________________ 

 
23) Máte i zahraniční zákazníky? 

a) Ano, celkem často 
b) Ano, občas 
c) Ne 
d) Jiná odpověď _____________________________________________________ 

 
24) Jaká je jazyková vybavenost Vašich zaměstnanců? 

a) Všichni mluví anglicky 
b) Někteří mluví anglicky 
c) Domluvíme se i německy 
d) Domluvíme se i rusky 
e) Domluvíme se i italsky 
f) Domluvíme se i francouzsky 
g) Jiné jazyky_________________________________________________________ 

 
25) Máte zpětnou vazbu se zákazníky? 

a) Ano, každý zákazník má po pobytu možnost napsat na určené místo své náměty a 
připomínky  

b) Ano, naši zaměstnanci se snaží už během pobytu zjistit, v čem jsou zákazníci 
spokojení, a co jim případně schází 

c) Ne, nemáme žádný druh zpětné vazby se zákazníky 
 

26)  Jsou Vaši zaměstnanci schopní poskytnout informace o okolí? 
a) Ano 
b) Ne 

 
27)  Jaké jsou Vaše dodavatelsko-odběratelské vztahy? 

a) Dodáváme námi vyrobené produkty  
b) Námi vyrobené produkty prodáváme jen na farmě našim hostům 
c) Odebíráme suroviny a produkty pro naši restauraci 
d) Odebíráme produkty jiného druhu potřebné pro provoz agrofarmy 

__________________________________________________________________ 
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28) Máte nějakého velkého, důležitého dodavatele? Pokud ano, existují i další 
dodavatelé, kteří by jej mohli nahradit?  

 
29)  Nachází se v blízkém okolí nějaká konkurence? 

a) Ano, nedaleko se nachází jiná agrofarma. Její název je ______________________ 
b) Ne, jiné agrofarmy v blízkém okolí nejsou 
c) Ano, nedaleko se nachází jiný typ ubytovacího zařízení, který nám konkuruje 
d) Ne, v bezprostředním okolí se nenachází jiné ubytovací zařízení 
e) V blízkosti se nachází jiný druh konkurence ______________________________ 

 
30)  Je zde možnost, že by se poblíž objevila nějaká nová konkurence? 

 
_____________________________________________________________________ 

 
31)  V případě, že se v blízkém okolí nachází konkurence, napište, v čem si myslíte, že 

je konkurence lepší. 
a) Má lepší ceny 
b) Mají kvalitnější služby, produkty 
c) Větší výběr možností trávení volného času 
d) Jsou na trhu déle, mají více stálých zákazníků 
e) Mají lepší jméno na trhu 
f) Jiná odpověď _______________________________________________________ 

 
32) Sledujete, jak si počíná Vaše nejbližší konkurence? 

a) ano________________________________________________________________ 
b) ne  
 

33) V čem si myslíte, že je lepší Vaše firma ve srovnání s konkurencí? 
a) Nabízíte kvalitnější služby, produkty 
b) Máte lepší cenu 
c) Větší výběr volnočasových aktivit 
d) Máte lepší jméno na trhu 
e) Jste na trhu déle a máte více věrných zákazníků 
f) Umíte lépe podnikat a řídit Váš podnik 
g) Jiná odpověď _______________________________________________________ 
 
 

34) O co mají Vaši zákazníci u Vás největší zájem? 
_____________________________________________________________________ 
 

35) O který z Vašich produktů nebo služeb je nejmenší zájem? 
_____________________________________________________________________ 
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36) Který z Vašich produktů nebo služeb je nejnákladnější? 
_____________________________________________________________________ 

 
37) Který z Vašich produktů nebo služeb je nejméně nákladný? 

_____________________________________________________________________ 
 

38) Jaká je spolupráce ze strany obecních, krajských úřadů a místních informačních 
center? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

39) Jaký druh propagace používáte? 
a) Reklama v televizi 
b) Reklama v radiu 
c) Reklama v časopisech.  
d) Reklama v novinách 
e) Reklama formou letáků 
f) Reklama na internetu 
g) Máme informační tabule v okolí 
h) Spolupracujeme s informačními centry v okolí 
i) Platíme si billboard 
j) Jiný druh reklamy ___________________________________________________ 

 
40)  Propagujete se i v zahraničí? 

a) ano / jak _________________________________________________________ 
b) ne 
 

41) Má Vaše farma webové stránky? 
a) Ano 
b) Ne 

 
42)  Které formy podpory prodeje používáte 

a) Věrnostní slevy 
b) Dárek při využití služeb nebo nákupu produktů 
c) Soutěže 
d) Účast na veletrzích 
e) Účast na výstavách 
f) Jiný typ podpory prodeje ______________________________________________ 

 
43) Udržujete kontakt se zákazníky? 

a) Ano, stálým zákazníkům pravidelně zasíláme speciální nabídky z naší farmy 
b) Ano, stálým zákazníkům občas zašleme nějakou nabídku, ale spíše nepravidelně 
c) Kontaktujeme i potencionální zákazníky 
d) Ne, zákazníky nekontaktujeme 
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e) Jiná odpověď _______________________________________________________ 
 

44) V jakých oblastech byste nejvíce ocenil (a) nepřímou podporu? 
a) propagace v zahraničí 
b) propagace v ČR 
c) vytváření informačních systémů v oblasti 
d) vytváření informačních portálu na internetu 
e) zjednodušení legislativy 

            f) poradenství pro podnikatele v turistice 
            g) zajištění kontaktů mezi provozovateli turistických zařízení a poskytovateli služeb 
             h) další ______________________________________________________________ 

 
45) Jak spolupracujete s veřejností? 

a) Publikujeme se formou článků v tisku 
b) Poskytujeme rozhovory 
c) Organizujeme nebo se podílíme na organizování různých událostí 
d) Jsme sponzory 
e) Spolupracujeme s poskytovateli jiných služeb v okolí 
f) Jiný typ spolupráce __________________________________________________ 

 

    45) Jaká je úroveň Vaší spolupráce s těmito institucemi:  

         (1 - výborná spolupráce, 5 - nedostatečná, žádná nespolupracujete) 
         U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí 1-5: 

         s krajskými úřady: 1 2 3 4 5 

         s obecními úřady: 1 2 3 4 5 

         s informačním střediskem: 1 2 3 4 5 

         s okolními poskytovateli služeb:: 1 2 3 4 5 
 

46) Jaká je struktura Vašich zaměstnanců? 
 

47) Jakým způsobem motivujete Vaše zaměstnance? 
 

48)  Získali jste nějaký druh dotací? 
a) Ano, získali jsme dotace z EU, z programu ________________________ 
b) Získali jsme sponzorské dary __________________________ 
c) Jiný druh dotací ____________________________ 
d) nedostali jsme žádné dotace 

 

49)  Na co jste dotace využili? 
___________________________________________________________________ 
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50) Setkali jste se s nějakými složitostmi na začátku podnikání v agroturistice? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

51) Co Vám naopak nejvíce pomohlo při začátcích? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

52) Jak se Vám v posledních letech daří v agroturistice. 
a) příjmy stoupají 
b) příjmy klesají 
c) příjmy stagnují 
 

53) Jak na Vaše podnikání v agroturistice pohlíží spoluobčané? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

54) Co je podle Vás nejdůležitější pro podnikání v agroturistice? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

55) Uveďte prosím Váš čistý příjem z agroturistiky (ubytování, stravování, prodej 
výrobků a jiných služeb) za minulý rok a předminulý. 

________________________________________________________________________ 

52) Uveďte prosím Vaše celkové náklady spojené s provozem agroturistiky 

________________________________________________________________________ 

53) Uveďte prosím celkový vložený kapitál do agroturistiky. Rozlište vlastní kapitál 
a půjčený.  

________________________________________________________________________ 

54) Uveďte celkové závazky (dlužné částky) a celková aktiva. Pokud máte úvěr, při 
jakém úroku. 

________________________________________________________________________ 

55) Dají se odhadnout denní držby? 

_______________________________ 

56) Uveďte výši krátkodobých závazků 
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