
 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje obchodních aktivit stávajícího 

zemědělského mikro podniku prostřednictvím rozšíření výroby o nový druh plodiny, 

propagací jejího prodeje a zajištěním jejího maximálně možného výnosu. Teoretická část 

práce obsahuje vymezení hlavních pojmů, potřebných k pochopení dané problematiky. 

Analytická část popisuje komplexní představení stávajícího podniku pomocí souhrnné 

analýzy jeho současného stavu. Předmětem závěrečné části práce je soubor návrhů, 

směřující k úspěšnému rozvoji obchodních aktivit vybraného podniku, navržených na 

základě výsledků předchozích analýz. 
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Podnikatelský plán, rozvoj podniku, analýza, propagace, investice, nové technologie, 

finanční zhodnocení, opatření proti riziku 

 

Abstract 

The diploma thesis is based on the development of the business activities of an existing 

agricultural micro enterprise by extending production of a new crop type, its sales 

promotion and ensuring of a maximum return. The theoretical part of the thesis contains 

the definition of the main concepts needed to understanding problematics. The analytical 

part describes a comprehensive presentation of an existing enterprise by a summary 

analysis of its current state. The subject of the final part of the thesis is a set of proposals, 

directed to the successful development of the business activities, designed based on the 

results of previous analyzes. 
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ÚVOD 

 

Půda je jedním z výrobních faktorů, jejímž hlavním charakteristickým znakem je fakt, 

že je limitována množstvím. A jak se říká „Kupujte půdu, už se nevyrábí.“ Půda nedá 

nijak vyrobit ani rozmnožit. A jako s takovou se k ní musí přistupovat. Je jediným 

z výrobních faktorů, který se nedá uměle navyšovat.  

V posledních letech vystupuje do popředí trend založený na postupném úbytku orné 

půdy ve prospěch stavebních a podnikatelských prostor. Tím se snžižuje počet 

podnikatelů v oblasti zemědělství a nevyužitím polností nastává vyšší příležitost k rozvoji 

pro stávající zemědělce. 

V posledních desetiletích také došlo k výraznému nárůstu povědomí veřejnosti o 

složení potravin a zdravém životním stylu. Společně s tím je také na vzestupu úroveň 

gastronomie. S touto rostoucí úrovní roste také náročnost konzumentů na kvalitu 

dodávaných potravin, což je příležitost pro poctivé výrobce, kteří se nebojí dělat věci 

správně s potřebnou dávkou profesionality a náročnosti. Výše uvedené poznatky jsou 

úzce spjaty s mohou být příležitostí pro trvale udržitelný rozvoj. 

 

Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit mikro podniku Roman 

Selinger, který byl založen v roce 1993 a do dnešního dne se zabývá produkcí obilovin a 

olejnin. Případný rozvoj by měl být realizován od června roku 2019. Firma je již 

dlouhodobě rozvinutá, a i když je zisková, setrvačně stagnuje na jedné úrovni. Proto je 

cílem práce zařadit do strategického plánování rozšiřující aktivitu, která společnost 

posune k tomu, aby byla silnější, rostla s dobou, byla konkurenceschopná, ziskovější a 

inovovanější.  

Plánované rozšíření bude podpořeno propagací, zavedením moderních technologií a 

opatřeními proti potenciálně možným rizikům, která mohou během realizace a výroby 

vziknout, přičemž budou mít negativní dopad na firmu. 

Podnik Roman Selinger jsem si vybrala proto, že je to firma mých rodičů a mám tedy 

blízký přístup k informacím o historickém vývoji, strategiích a obecně o celkových 

interních záležitostech podniku. K podniku mám také osobní vztah, díky kterým jsem 

schopna navrhnout ideální řešení, které povede k nejlepší možné variantě rozvoje této 

společnosti. 
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1 Vymezení problému, cíle práce a metodika 

1.1 Vymezení problému 

V rámci diplomové práce byl pro rozvoj obchodních aktivit zvolen rodinný, zemědělský 

mikro podnik Roman Selinger. Majitel firmy je osoba samostatně výdělečně činná, provozující 

tuto činnost již od roku 1996. Během podnikání v zemědělské činnosti přešel pan Selinger 

plynule od živočišné do rostlinné výroby.  

Za dobu působení v této oblasti si zajistil určité postavení a pevné vztahy jak na straně 

vstupů, tak na straně výstupů a zároveň má vybudovány dlouhodobé vazby s outsorcingovými 

společnostmi, které mu pomáhají s odbornou technikou, ať už se jedná o servisní společnosti 

nebo firmy zabývající se specifickými službami, jako jsou například sklízení, postřikování nebo 

jiná úprava polností. 

Podnik je dlouhodobě v dobré kondici, majitel je s vývojem a se současnou ekonomickou 

situací spokojen. I přes příznivou situaci je firma vystavena rizikům ze strany konkurence i 

jiných okolních vlivů. Je tedy podstatné neustálé monitorování trhu, trendů a příležitostí, které 

je důležité rozpoznat a využít ke svému rozvoji a prospěchu. 

Největší hrozbou posledních let, zejména zde na jižní Moravě, je stále častěji se opakující 

sucho. Rozhodujícím obdobím pro kvalitní vegetaci rostlin je zejména jaro. V extrémních 

případech může dojít k situaci, která nastala například v roce 2017, kdy sucho je tak enormní, 

že může dojít i k mírným ztrátám v rámci daného období. 

Zájmem pana Selingera je najít možnosti rozvoje podniku, jejichž činnosti by pokryly 

období, které působí ztrátově na jeho podnikání. Majitel je ochoten vynaložit finanční, časové 

i materiální/nemateriální prostředky (půda, haly, stroje) k plánovanému rozvoji, který mu zajistí 

pevnější postavení na trhu, ziskovější podnik a dobré jméno. 

Podrobná analýza současného stavu společnosti nám ukáže potenciální možnosti rozvoje, 

hrozby, které podnik a jeho vývoj ohrožují, příležitosti, které by bylo vhodné využít a další pro 

firmu velmi důležité informace. 
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1.2 Cíle práce 

1.2.1 Hlavní cíl práce 

Primárním cílem této diplomové práce je navrhnout takové řešení rozvoje obchodních 

aktivit mikro podniku Roman Selinger, jehož realizací by dosáhl vyšších tržeb, vyššího 

podílu na trhu, zvýšení konkurenceschopnosti oproti stávající či potenciální konkurenci 

a udržel tak nadále zdravý chod společnosti.  

1.2.2 Dílčí cíle práce 

Sestavení takového dlouhodobého strategického plánu, kterého má být primárně 

dosaženo, docílím pomocí splnění dílčích cílů práce, vypsaných níže. Zásadní část, ze 

které práce vychází, je analýza současného stavu firmy a jeho okolí. Ta v sobě skrývá 

interní a externí analýzy, které budou v souvislosti s firmou zpracovány, a to: 

 Analýza vnějšího prostředí (Makroprostředí) 

 Analýza makroprostředí  

 PESTLE analýza 

 Analýza oborového prostředí  

 Porterův model pěti konkurenčních sil 

 Analýza trhu 

 Analýza vnitřního prostředí firmy (Mikroprostředí)  

 Analýza stávajících obchodních aktivit podniku 

 „7S“ analýza 

 Analýza zdrojů 

 Vybrané finanční ukazatele 

 Analýza marketingových aktivit 

 SWOT analýza 

 

Dalšími dílčími cíli, které budou spadat do náplně této práce, je již přímo návrh řešení, 

ve kterém bude rozebrán: 
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 Podrobný popis rozvíjené obchodní aktivity 

 Analýza návrhů, které budou výsledkem analýzy současného stavu firmy 

(strategie SWOT, rizika) 

 Ekonomické zhodnocení projektu. 

1.3 Metodika, metody a postup řešení 

Úspěšnost podnikatele závisí na znalosti konkrétního trhu, který se snaží obsadit. Aby 

byly zajištěny potřebné informace, je potřeba dodržet určité kroky. Diplomová práce tedy 

bude zpracována na tři hlavní části. V první, teoretické části budou nastíněny 

nejdůležitější literární a odborné poznatky, ze kterých bude následně vycházet analytická 

a návrhová část. Zde bude popsána problematika podnikání, podnikatele a potenciálních 

rizik, které mohou podnikatele při zakládání a vedení podniku ohrozit. Dále také budou 

popsány teoretické poznatky z analýz, které budou v práci použity. 

Druhá část práce se bude zabývat zejména detailním popisem okolí, které významně 

ovlivňuje podnik, tedy analýzou vnitřního a vnějšího prostředí, jejichž výsledky se shrnou 

ve SWOT matici, ze které bude určena strategie pro další rozvoj podniku. 

Nejdříve bude popsána analýza vnějšího prostředí, která se dělí na analýzu 

makroprostředí, konkrétně PESTLE analýzu a analýzu oborového prostředí, která v sobě 

zahrnuje analýzu trhu a Porterův model pěti konkurenčních sil. 

PESTLE analýza identifikuje faktory, které mají vliv na podnik, určí rozsah účinku 

těchto faktorů na společnost a rozhodne, které faktory na nás budou mít primární vliv, a 

kterým je tedy důležité věnovat pozornost. Popisuje politické, ekonomické, sociální, 

technologické, legislativní a ekologické okolí podniku. Analýza trhu spadá pod analýzu 

vnějšího prostředí, konkrétně oborového prostředí. Zde bude vymezen trh zemědělských 

rostlin v rámci působení analyzované firmy. Porterův model pěti konkurenčních sil 

v sobě skrývá aspekty jako bariéry vstupu na trh a pět hybných sil, kterými jsou 

vyjednávací síla dodavatelů, vyjednávací síla odběratelů, hrozba vzniku nových 

substitutů, stávající rivalita mezi podniky a vznik potenciálních konkurentů. 

Druhá část analýzy bude věnována analýze vnitřního prostředí. Primárním cílem této 

analýzy je zjištění silných a slabých stránek společnosti, k jejichž identifikaci bude 
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využita analýza současných obchodních a marketingových aktivit podniku, Mc Kinseyho 

7S analýza, analýza zdrojů a vybrané finanční ukazatele. 

Analýza současných obchodních aktivit podniku popíše činnost firmy z pohledu 

obchodních činností, a to nákupu a prodeje. Budou zde popsáni dodavatelé, jejich 

přístupy, flexibilita, doba dodávek, nákupní ceny a vztah k majiteli analyzované firmy, 

obdobně jako prodej, informace o něm a odběratelích, s ním spojených. Pomocí Mc 

Kinsleyho 7S analýzy bude popsána organizační struktura, styl řízení, schopnosti, sdílené 

hodnoty, strategie, spolupracovníci a informační systémy firmy. Třetí. část analýzy 

vnitřního okolí podniku bude věnována analýzaé zdrojů, přesněji popisu hmotných neboli 

fyzických zdrojů, dále pak nehmotných, lidských a finančních zdrojů. Dále budou 

popsány vybrané finanční ukazatele, které se bude soustředit na finanční situaci podniku, 

především ukazatele ROA, ROE, ROS a celková zadluženost firmy. Poslední částí bude 

analýza marketingových aktivit, které se zaměřují na předprodejní činnosti, identifikaci a 

vyvolávání potřeb u potenciálních zákazníků. 

Poslední analytická část bude věnována SWOT analýze, která analyzuje jak vnitřní 

okolí (slabé a silné stránky podniku), tak i vnější okolí podniku (příležitosti a hrozby). 

Z výsledku SWOT analýzy je možné navrhnout různé strategie, které podnik může využít 

ke svému rozvoji. 

Ve chvíli, kdy jsme schopni porozumět chování trhu, místním podmínkám, vnitřní a 

vnější okolí podniku, jenž nám ukáží výsledky předchozí analytické části, můžeme 

navrhnout vhodnou strategii. Ta bude rozebrána v poslední, třetí část této diplomové 

práce, která tedy ponese návrh řešení, kde bude vyhotoven koncept, jeho ekonomické 

zhodnocení, mezi které se řadí například možné predikce vývoje konceptu (pesimistická, 

realistická a optimistická varianta), analýza rizika a harmonogram zavádění změny do 

podniku, který nám přehledně zobrazí dílčí činnosti, dobu jejich trvání, včetně doby trvání 

celého projektu. 

Reálná implementace změny v podniku je jistě stěžejní. Navrhovaná změna by proto 

měla korespondovat s vizí majitele a s předpoklady společnosti, zároveň musí vycházet z 

nových poznatků trhu, trendů, příležitostí, firmě se nabízejících a využití silných stránek 

podniku. Důležité bude také precizní zjištění veškerých ekonomických, finančních, 

účetních, prodejních, marketingových a dalších změn, které s sebou rozšíření organizace 

ponese.  
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Podnik a podnikání 

2.1.1 Desatero úspěšného podnikatele 

Desatero úspěšného podnikatele je podle Vebera, Srpové a kolektivu (2012) seznam rysů, 

kterých by se podnikatel měl držet, pokud chce být svým osobním přístupem přínosný pro 

rozvoj podniku a jeho úspěšnost. 

1) Vytrvalost – obecně je známo, že podnikání je běh na dlouhou trať také proto, patří do 

kategorie sociálně-ekonomických jevů, které spadají pod jevy s určitým stupněm 

setrvačnosti. V případě jakékoliv podnikatelské činnosti, se výsledky projeví vždy 

s časovým odstupem. Stejný náhled je i na případné nezdary podnikatelů. Tyto nezdary 

by podnikatele neměly odradit, ale poučit jej, aby se jim vyvaroval. 

2) Sebedůvěra – pro podnikatele je velmi důležité, aby měl důvěru sám v sebe a ve své 

schopnosti. Podstatnou schopností je umění rozpoznat, která rizika mu hrozí. 

Sebedůvěra každého podnikatele je posilována zejména úspěchy, ale také získanými 

informacemi, pečlivou přípravou a správnými rozhodnutími. 

3) Odpovědnost – zde se jedná o právní ručení i o aspekty morální odpovědnosti. 

Odpovědnost je pro důležitá vůči odběratelům, dodavatelům i vůči dodržování zákonů, 

placení daní a dalších. 

4) Informovanost – pro každého podnikatele platí, že část jeho předpokladů je vrozených 

a část získaných (díky vzdělání, praxi, zkušenostem). Základem úspěšného podnikání 

je tedy informovanost podnikatele o konkurenci, zákaznících, trhu, práci nebo i 

ekonomické a politické situaci. 

5) Iniciativní chování – podmínkou pro splnění tohoto faktoru je nutnost vykonání 

činnosti dříve, než je k ní donucen nebo je požádán o její splnění. Opačné, tedy reaktivní 

chování se vykazuje nízkou mírou rizika a vyšší pohodlností pro majitele, většinou ale 

nepřináší žádoucí efekt. 
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6) Monitoring a využití příležitostí a silných stránek osobnosti – podnikatelé disponují 

jednotlivými přednostmi, které by měli umět správně využívat včetně neustálého 

sledování okolí a rozhodování, zda vývoj trhu není příležitostí pro vlastní rozvoj. 

7) Koncepce cena – kvalita – čas – jedinou vhodnou strategií již není lákání zákazníků 

na nižší cenu, než má konkurence. Významnou roli hraje pro dnešní spotřebitele kvalita 

výrobků a služeb společně s rychlostí reakce na zákaznické požadavky. 

8) Úsilí o úspěch – je rozdělen na dvě kategorie, objektivní a subjektivní úspěch. 

Objektivní se hodnotí podle výsledku hospodaření, subjektivní je dán pocitovým 

vněmem jedince nebo celé společnosti. 

9) Racionální chování – tržní ekonomika v dnešní době vyžaduje prediktivní chování 

podnikatelů. Neúspěšné podnikání může nastat díky třem možnostem, a to nastavením 

nesprávného plánu, nesprávným přístupem ke splnění plánu nebo díky nečekaným 

událostem, které se nedaly předvídat. Za první dvě varianty je zodpovědný podnikatel. 

10) Respektování okolní reality – podnikatelé musí respektovat prostředí, ve kterém 

podniká, jeho zákony, demografickou strukturu a další. V otázce konkurentů není 

hlavním cílem podnikatele jejich zničení, ale soupeření, učení se, popřípadě tvorba 

spojenectví. 

2.1.2 Podnik 

Třízení podle velikosti 

Třízení malých a středních podniků podle Vebera a Srpové (2012) je následující: 

 Mikropodnik – neboli drobný podnikatel je ten, který zaměstnává méně než 10 

pracovníků a má přitom roční obrat do 2 mil EUR nebo jehož bilanční suma roční 

rozvahy dosahuje částky maximálně 2 mil. EUR 

 Malý podnik – je takový, který má maximálně 50 zaměstnanců, jeho roční obrat 

nepřesáhne 10 mil. EUR nebo jehož bilanční suma roční rozvahy je do 10 mil. EUR. 

 Střední podnik – zaměstnává méně než 250 pracovníků, roční obrat má nejvýše 50 mil. 

EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesáhne 43 mil. EUR. 
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Třízení podle sektorů a hospodářských odvětví 

Odvětví jsou součástí národního hospodářství, do kterých se národní hospodářství podle 

určitých stanovisek hospodářství rozděluje. Za hlavní rozdělení se udává veřejný, soukromý 

a smíšený sektor, popřípadě primární, sekundární a terciální sektor. 

Ekonomika se podle Synka a kol. (2002) dělí do tří základních sektorů: 

 zemědělství, 

 průmysl, 

 služby. 

2.1.3 Podnikání 

Obchodní zákoník vymezuje pojem podnikání „soustavnou činnost prováděnou samostatně 

podnikatelem vlastní jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku“. (zákon č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník) 

Živnostenský zákon pak definuje „Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek 

stanovených tímto zákonem“. (zákon č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) 

2.1.4 Bariéry podnikání 

Bariéry podnikání je souhrn faktorů, jejichž působením člověk nechce, nemůže nebo neumí 

podnikat. Tyto faktory lze zahrnout do dvou skupin, a to interní a externí faktory. 

 Interní bariéry hrají roli na straně člověka, který: 

 Nechce podnikat (není motivován, má strach z potenciálních rizik, z důvodu osobních 

vlastností a jiné) 

 Neumí podnikat (nedostatečná znalost primárních požadavků souvisejících 

s podnikáním) 

 Nemůže podnikat (nedisponuje potřebnými zdroji nebo vhodnými prostory) 

Externí bariéry v sobě nesou velkou řadu faktorů z okolního prostředí společnosti, mezi 

které se řadí například ekonomické, legislativní, právní prostředí, veřejné mínění nebo 

podnikatelská infrastruktura (Veber, Srpová a kolektiv, 2012). 
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2.2 Řízení změny ve firmě 

Důležitou roli hraje v dnešní době rychlost provedení změny, její rozsah a celková četnost 

prováděných změn. Zamýšlená změna může pro firmu znamenat příležitost, na druhé straně ale 

i hrozbu, popřípadě ztrátu. Nastane převážně v případě, že je naplánovaná a řízená, ale i jako 

nečekaná událost zvenčí. Pro vybudování úspěšného podniku je pro nás zajisté důležité, řídit se 

změnami plánovanými, které můžeme řídit, ale zároveň monitorovat a připravovat se na 

nečekané události. Pro určení vhodné doby pro provedení změny ještě nebylo od odborníků 

stanoveno rozhodné vyjádření. Změna se provádí za účelem zvýšení konkurenceschopnosti, 

životaschopnosti efektivity společnosti. Plánovaná změna je předem neúspěšná, v případech, 

kdy pracovníci nepřijmou zamýšlenou změnu, plánovaná změna je vychází z minulosti, je velké 

množství plánovaných změn nebo není plánovaná změna dostatečně vyrozuměna. 

Podle Smejkala a Raise (2013) existují 2 předpoklady úspěšného provedení změny: 

 znalost technických požadavků, 

 znalost postojů a motivací lidí. 

 

Schéma 1: vztah mezi změnou, úspěchy, neúspěchy a rizikem 

Zdroj: Kubíčková a Rais, 20 12, str.19 

Smejkal a Rais (2013) rozlišují několik typů modelů, které se používají pro úspěšné řízení 

změn, kterými jsou inkrementální modely změn, transformační modely řízené změny narušené 

rovnováhy a Model změny firmy prostřednictvím nepřetržité informace. 

2.3 Obchod 

Obchod se stal součásti každodenního života všech lidí je nyní považován za zcela 

samozřejmou věc. Za obchod je možné identifikovat většinu ekonomických vztahů, které se 



 

20 

 

rozvinuly do současného stavu tržní společnosti. Historie obchodu je spojována s dělbou práce, 

která se postupem času vyvinula do dnešní podoby. Během tohoto vývoje vznikla také potřeba 

jakého si prostředník neboli mezičlánku, který je spojovacím článkem mezi výrobou a 

konečnou spotřebou. Vzhledem k tomu, jak jsou obchodní činnosti a jejich procesy 

zdokonalovány, dochází ke zvyšování nároku na jejich realizaci. (Pražská a Jinda, 2002) 

Obecně je obchod vymezován pojmem činnost. Hlavními faktory obchodu pak jsou nákup 

a prodej produktů, případně služeb nebo informací. Obchodování v rámci státu, regionu nebo 

lokality je označován za obchod vnitřní, který se stal díky stále narůstajícím počtem obchodníků 

velmi důležitou součástí národní ekonomiky. Neustálý nárůst peněžních příjmů obyvatelstva a 

vývoj procesů v rámci nákupu, jsou jedněmi z aspektů, vedoucích v minulosti k rozvoji 

maloobchodu. V současné době se obchodní aktivity stále více podřizují požadavkům 

odběratelů. (Pražská a Jindra, 2002) 

2.3.1 Vymezení obchodní činnosti 

Obchodní činnost má v rámci tržního mechanismu zcela zásadní postavení. V rámci 

zachování zdravé proporcionality mechanismu musí být dodrženy následující charakteristiky:  

 potřeby, zpravidla neomezené, ukazující specifické vlastnosti tržních subjektů; 

 statky, jejichž charakteristikou je omezenost vlastními možnostmi (výrobními 

kapacitami). Statky jsou dále rozdělovány na volné, veřejné a vzácné. 

Aby došlo k základnímu vymezení obchodní činnosti, uchylují se autoři odborných 

publikací k formulaci obchodu jako výsledku peněžních vztahů mezi výrobcem a 

spotřebitelem. V zásadě se tedy jedná na jedné straně o existující statky a na straně druhé o 

potřeby. Úspěšná obchodní činnost předpokládá dokonalou provázanost mnoha vědních oborů, 

kterými jsou převážně společenské vědy, psychologie, management, sociologie, zbožíznalství, 

obory umělecké a estetické, obchodní a občanské právo a další. (2 VYMEZENÍ OBCHODNÍ 

ČINNOSTI / 2.1 Vymezení pojmu a obsahu trhu – Daňový systém, 2018) 

2.3.2 Obchodní strategie 

Pojmu strategie se v rámci managementu užívá poměrně často. Jeho význam ovšem závisí 

vždy na konkrétní situaci. Často se stává, že je tento pojem zaměňován s posláním nebo vizí. 
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Strategie v obecné rovině znamená způsob, jakým by mělo být postupováno, aby bylo dosaženo 

žádoucího cíle. Nejčastějšími přístupy k vymezení pojmu strategie jsou plán, model chování, 

pozice a model organizace. (Grasseová, Dubec a Řehák, 2010) 

 

Schéma 2: Postup tvorby a zavedení strategie 

Zdroj: Dedouchová, 1998, str. 96 

2.3.3 Obchod ve smyslu činnosti 

Obchodem se obecně rozumí činnost ve významu uskutečňování nákupu a prodeje zboží. 

Jednotlivé produkty, dostávající se do spektra obchodu, nemusí mít pouze hmotný charakter, 

ale mohou jím být i produkty nehmotné, například služby. Některé podniky dokonce provozují 

obchod jako svoji primární činnost a stávají se tedy specialisty na obchodní transakce neboli 

obchodníky. Obchod je nedílnou součástí i dalších subjektů, přestože nečiní jejich hlavní náplň. 

V tomto případě se jedná o výrobce. I pro výrobní podniky je obchodní činnost potřebná, 

protože potřebují zajistit vstupy a výstup na jednotlivých činnosti logistického řetězce v rámci 

svých podniků. V těchto podnicích je obchodní činnost (nákup a prodej) většinou 

specializována do obchodních oddělení. (Zamazalová, 2009) 

 

 

Funkce obchodu jsou podle Cimlera a Zadražilové (2007, str.13):  

a) Přeměna výrobního sortimentu na obchodní. 

b) Eliminace rozdílů z hlediska místa výroby a prodeje. 

c) Zmírnění následků mezi časy výroby a prodeje. 
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d) Zajištění požadované kvality a kvantity produkce. 

e) Častější a důraznější ovlivňování poptávky a výroby. 

f) Důraz na zajišťování racionálních logisticky zásobovacích cest. 

g) Zajištění likvidity společnosti. 

Obchod je také nazýván jako zprostředkovatel mezi výrobcem a spotřebitelem. To má vliv 

na vývoj jeho postavení, které se mění současně se změnou postavení obou dalších subjektů. 

To je dáno souhrnem okolností, jakými jsou například poměr nabídky a poptávky na současném 

trhu, konkurenční prostředí, vývoj jednotlivých částí marketingového prostředí a dalšími.  

Obchod vystupuje jako prostředník tak, aby zajistil efektivní spojení mezi oběma subjekty 

a usnadnil jim tak jejich role. Dostává se tak do obtížné situace, kdy je vystaven tlakům, jak ze 

starny výrobce, tak ze strany spotřebitele. Každý ze subjektů tlačí na zprostředkovatele a snaží 

se upřednostnit vlastní zájmy. Prostředník neboli obchod má za úkol hledat kompromisní 

řešení. (Zamazalová, 2009) 

2.4 Analýza vnějšího prostředí 

2.4.1 Analýza makroprostředí 

Analýza makroprostředí představuje soubor nepředvídatelných vlivů okolí. Tyto činnosti 

působí každý den na naši společnost a jelikož jim nemůžeme zabránit, musíme na ně pružně 

reagovat. Působení těchto činností přináší časté změny, které mohou pro jednoho podnikatele 

znamenat příležitost a pro druhého hrozbu. Vnější prostředí je také souborem vlivů, vývojových 

trendů a tendencí, které je potřeba sledovat a neustále analyzovat, abychom byli připraveni 

odhadnout důsledky a přizpůsobit jim (Kozel, 2006). 

2.4.1.1 PESTLE analýza 

Pestle analýza slouží jako nástroj ke snazšímu pochopení okolí podniku. Věnuje se 

společenským vlivům, které ovlivňují podnik jako celek i jeho vnitřní prostředí. Jeho součástí 

jsou vlivy historické, demografické, technologické, vlivy přírodních podmínek a mnohé další.  

Výše vypsané vlivy jsou proměnlivé v čase a ovlivňují trh. Důležitou součástí při řízení 

firmy je tedy predikce těchto vývoje těchto vlivů včetně velikosti jejich působení na náš podnik. 
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Nedílnou součástí úspěšného podnikání je také tvorba bariér proti nepříznivým vlivům těchto 

faktorů, popřípadě příprava podmínek k jejich využití (Jakubíková, 2013). 

Od 80. let se pro analýzu makroprostředí používá PEST analýza, která popisuje podle 

Dvořáčka a Slunčíka (2012): 

 (P) Politicko-legislativní faktory (politická stabilita, daňová politika, ochrana 

spotřebitele, ochrana životního prostředí, zákony upravující hospodářskou soutěž) 

 (E) Ekonomické faktory (úroková míra, inflace, nezaměstnanost, hospodářské cykly, 

devizové kurzy, vývoj cen energií a další) 

 (S) Sociokulturní faktory (demografický vývoj, úroveň vzdělání, změny životního 

stylu, mobilita a další) 

 (T) Technicko-technologické faktory (změny technologie, vládní podpora vědy a 

výzkumu, nové objevy, rychlost zastarávání a další) 

Postupem času se k výše zmíněným faktorům začaly přidávat další, a PEST analýza se 

rozrostla na PESTLE nebo také PESTEL, ve které se osamostatnili politické faktory a celá 

analýza je tak doplněna o: 

 (L) Legislativní faktory 

 (E) Enviromentální faktory. 

Dále se také můžeme setkat s rozšířenými verzemi PESTLIED, kde k základnímu PEST 

rozlišení se přidává legislativa, internacionalizace, enviromentální a demografické faktory 

nebo také STEEPLE analýza, ve které konfiguruje také etické faktory.   

 

 

 

 

 

Obrázek 1: PESTLE analýza 
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Zdroj: (PESTEL Analysis Market Research Report. Country Market Research Reports, 2010) 

2.4.2 Analýza oborového prostředí 

2.4.2.1 Analýza trhu 

V případě, že se budeme bavit o analyzování jako o činnosti, je možné téměř s jistotou 

říct, že je lidskou součástí každodenního života, kdy je řešena matematická úloha, při návštěvě 

nového objektu nebo kdy se člověk jen obyčejně ztratí. Tato dovednost je vhodná zejména pro 

podnikatele v případě, kdy zakládá nový podnik nebo stávající rozšiřuje. Dříve, než přejde ke 

vstupu na trh, je důležité mít zanalyzováno spotřebitelské chování, zjištěno, zda není trh 

přesycen, případně jestli se na trhu nevyskytuje nějaká mezera, která by se dala využít jako 

příležitost k jejímu zaplnění. Velmi důležitou roli zde hraje rozhodnutí, na který trh chceme se 

společností vstupovat společně s vymezením okolních vlivů, které by mohly potenciálně 

ovlivnit poptávku a v neposlední řadě zjištění potenciálu růstu množství zákazníků. 

V souvislosti s analýzou trhu je podstatné identifikovat konkurenty podniku, a to především ty, 

kteří se pyšní v dané oblasti největším tržním podílem (Struck, 1992). 

Ti, jenž tvoří podnikatelské plány si ve většině případů myslí, že přinášejí na trh nové, 

převratné objevy a neexistuje pro ně tedy žádná konkurence, ale většinou se mýlí. Například 

koupě nového autobusu nejmodernějšího typu není jistotou, že si zákazník zvolí naši společnost 

z důvodu existence mnoha jiných, alternativních způsobů přepravy, jako automobilová, 

vlaková nebo letadlová doprava. Precizní analýza konkurentů je proto velice důležitá. V první 

řadě by měly být vymezeny společnosti, jejichž působení je na námi vybraném trhu a produkují 

stejné nebo velmi podobné výrobky. Dále pak ty, kteří pro nás v současné době nepředstavují 

konkurenci, ale je velmi pravděpodobné, že se jimi brzy stanou (Srpová a Řehoř, 2010). 

Pokud budeme chtít působit na trhu, který je obrovský a vyskytuje se na něm nesčetné 

množství konkurentů, není vhodné analyzovat každého, sebemenšího konkurenta. V tomto 

případě si konkurenty rozdělíme na hlavní a vedlejší, přičemž hlavní jsou ti, kteří mají vysokou 

podobnost s naší firmou, a zároveň jsou velkými hráči na námi využívaném trhu. V takovém 

případě se musí vyhodnotit určitá kritéria jako jakost výrobků a služeb, tržní podíl, obrat, 

zákazníky, růst a další. Pomocí takového srovnávání konkurentů pak snáze stanovíme 

konkurenční výhodu jednotlivých firem (Srpová, 2011). 
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2.4.2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model je postaven na pěti hybných silách a šesti bariérách vstupu, mezi 

kterými je například oddanost zákazníků, míra hospodárnosti a absolutní nákladové výhody.  

Hybné síly jsou označeny: 

a) Rivalita mezi podniky uvnitř mikro okolí; 

b) Smluvní síla dodavatelů; 

c) Smluvní síly kupujících; 

d) Riziko vstupu potenciálních konkurentů; 

e) Hrozba substitučních výrobků. 

Tyto síly a bariéry jsou rozhodující pro konkurenceschopnost vybrané společnosti. 

Podnik vstupuje na nový trh, čelí šesti bariérám a hrozbám z pěti faktorů Porterova modelu. 

Podle Pražské (2002) respektuje analýza následující pravidla: 

 Atraktivita vstupu – pro podniky je atraktivita vstupu tím menší, čím více působí 

jednotlivé faktory (nárůst cen, dosažení obratu a další). 

 Silné konkurenční síly – představují pro společnost hrozbu díky tvorbě nepříznivých 

podmínek v oblasti obchodního podnikání (hustá prodejní síť konkurence) 

 Slabé konkurenční síly – představují pro podnik příležitost, protože vytváří prostor pro 

získání většího tržního podílu. 

 Poměr sil v prostředí se v čase mění – kvůli této podmínce je podstatné zanalyzovat 

silné stránky, kterých využijeme a slabé stránky konkurence. Vhodnou kombinací pak 

určíme ideální strategii. 

 I silné stránky konkurenčních sil – lze díky správné strategii využít, aby z nich měla 

prospěch naše firma. 
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Obrázek 2: Porterův model pěti hybných sil 

Zdroj: Analýza pěti sil 5F (Porter's Five Forces) - ManagementMania.com, 2017 

Potenciální konkurenti 

Jedná se o společnosti, které nám v současné době nekonkurují, ale při rozhodnutí nebo změně 

technologie se jimi mohou stát. Výše hrozby vstupu potenciálních konkurentů závisí zejména 

velikost bariér při vstupu na nový trh, to znamená, jaké faktory a v jaké výši brání firmům při 

vstupu a prosazení se na konkrétním trhu. Pokud je ovšem riziko na nízké úrovni, vzniká pro 

stávající podnikatele na trhu výhoda, díky které mohou například zvýšit ceny a dosáhnout 

vyššího zisku. Joe Bain rozlišil tří primární typy bariér při vstupu nového konkurenta podle 

Dedouchové (2001): 

 oddanost zákazníků; 

 absolutní míru nákladové výhody; 

 míra hospodárnost. 

Rivalita mezi konkurenty 

Jedná se o soutěživost mezi stávajícími společnostmi uvnitř specifického mikro okolí. 

V případě, že je rivalita mezi podniky na nízké úrovni, nabízí se příležitost ze zvyšování cen 

produktů a zároveň zvyšování ziskovosti. Pokud je naopak rivalita na vysoké úrovni, dochází 

k cenové konkurenci a následně k cenové válce. Rozsah rivality je dán třemi faktory, a to podle 

Dedouchové (2001): 

 strukturou mikro okolí; 

 poptávkovými podmínkami; 

 výškou výstupních bariér. 
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Smluvní síla kupujících 

 V případě, že zákazníci tlačí ceny dolů a zároveň trvají na vysoké kvalitě produktů, 

čímž se firmě zvyšují výrobní náklady, pro nás představují hrozbu. Na druhou stranu, při nízké 

smluvní síle kupujících je pro stávající podniky vytvářena příležitost ke zvyšování cena zisku. 

Porter uvádí, že se kupujícím zvyšuje smluvní síla, pokud mohou pohrozit, že si výrobky budou 

vyrábět sami, pokud má kupující možnost nakupovat produkty od několika firem zároveň nebo 

v případě, že si kupující může vybrat nižší cenu mezi více producenty a ti tak proti sobě stojí a 

jsou nuceni snižovat ceny (Dedouchová, 2001). 

Smluvní síla dodavatelů 

 V případě, že nastane situace, kdy firma musí přijmout a zaplatit vyšší cenu nebo se 

smířit s nižší kvalitou, které plyne ze zvyšování cen dodavatelů, působí pro nás jako hrozba. 

V opačném případě, tedy v situaci slabých dodavatelů si může firma dovolit žádat nižší ceny, 

popřípadě zvýšení kvality. Podniky jsou tedy závislé na schopnostech dodavatelů 

(Dedouchová, 2001). 

Hrozba substitučních produktů 

 Výskyt substitutů, které jsou velmi podobné našim produktům, je pro nás hrozbou. 

Jejich existence limituje námi určované ceny, za které jsou produkty prodávány a je snižována 

možnost vyššího zisku. Pokud ovšem blízké substituty neexistují ve velkém množství, využívá 

podnik příležitosti ke zvyšování cen a zisku (Dedouchová, 2001). 
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2.5 Analýza vnitřního prostředí 

2.5.1 Mc Kinseyho „7 S“ analýza 

 

Obrázek 3: 7 S analýza 

Zdroj: Buzan a Griffiths, 2013, str.199 

 

Desítky let se již diskutuje nad pojmem „úspěch firmy“. Do těchto diskuzí se již zapojilo 

mnoho odborných firem a konzultantů, z nichž nejvýznamnější je konzultační firma Mc 

Kinsey, která se snažila o nalezení kritických faktorů, které zásadně ovlivňují úspěch firmy. 

Tyto desetileté výzkumy od tisíců amerických firem byly zobecněny v přístupu, který byl 

poprvé předložen v knize Hledání dokonalosti od T.J. Peterse a R.H. Watermana. Tento přístup 

říká, že je podnik ovlivňován nejméně sedmi významnými faktory, které jsou ve vzájemné 

souvislosti a musí být tedy rovnoměrně rozvíjeny (Kubíčková a Rais, 2012). 

Mezi tyto faktory patří:  

 Struktura firmy (Structure), 

 Strategie firmy (Strategy), 

 Spolupracovníci ve firmě (Staff), 

 Schopnosti spolupracovníků (Skills), 

 Styl řízení firmy (Style), 

 Systémy a postupy ve firmě (Systems), 

 Sdílené hodnoty (Shared values). 
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Mallya (2007) rozděluje faktory McKinseyho analýzy na dvě skupiny. Horní 3 faktory, 

tedy strategii, strukturu a systémy řízení nazval jako „tvrdá 3S“, dolní faktory, které jsou méně 

hmatatelné a mají kulturní povahu jsou pak zahrnuty pod pojmem „měkká 4S“.  

Strategie podniku 

Pomocí strategie podniku je vyjádřeno, jakým způsobem se společnost snaží dosáhnout 

svých vizí, jakým způsobem reaguje na hrozby a jakým způsobem využívá příležitostí, které se 

mu naskytují ve vybraném oboru podnikání (Mallya, 2007). 

 

Obrázek 4: Hierarchie strategií 

Zdroj: Vlastní zpracování (Podklad: Smejkal a Rais, 2013, str.42) 

Struktura 

Struktura je chápána jako obsahová a funkční náplň uspořádání v organizaci, která se 

zabývá vztahy nadřízenosti a podřízenosti, vztahy mezi jednotkami, sdílením informací, 

kontrolou mechanismů a dalším. Z důvodu možných změn podnikových procesů a stylů je 

nutné, přizpůsobovat organizační strukturu těmto změnám. Pokud má být společnost schopná 

reagovat na tyto změny a zároveň směřovat k dosažení výsledků, měla by zavést síťovou 

strukturu (Mallya, 2007). 

Mulačová, Mulač a kolektiv (2013) vymezují organizační struktury: 

a) Liniová – tato organizační struktura je využívána především u živnostníků a u 

drobných podniků. Tvoří ji zejména liniové prvky a vazby. Její smysl spočívá v tom, 
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že se každý pracovník zodpovídá jen jednomu svému nadřízenému. Ten pak 

vykonává veškeré řídící funkce a je zodpovědný za veškerou aktivitu svých 

podřízených. 

b) Štábní – je využívaná převážně ve středních a velkých podnicích. Základ štábní 

organizační struktury tvoří liniová organizační struktura, která je doplněna o štáb. 

Úkolem štábu je poskytování informací, kontrolní a odborné činnosti a poradenské 

služby liniovému vedoucímu. Výhodou je vyšší úroveň kvality při rozhodování 

nebo více možností pří kontrole podřízených. Nevýhodou jsou možné konflikty 

mezi štábem a linií nebo izolovanost štábních míst. 

c) Liniově štábní – tento typ organizační struktury je využíván u velkých korporací. 

Nastává, když nadřízení liniových útvarů delegují vybrané pravomoci do štábů, ze 

kterých se následně stávají jednotky, které mají část štábních a část liniových 

pravomocí. 

Systémy 

Posledním z kritických faktorů úspěchu z oblasti tvrdých tří S, jsou systémy. Ty jsou 

nazývány jako formální a neformální procedury, které jsou jedním z podkladů pro řízení 

každodenních aktivit společnosti. Patří do nich především systémy informační, komunikační, 

kontrolní, inovační, včetně systémů alokace zdrojů (Mallya, 2007). 

Spolupracovníci 

Pod pojmem spolupracovníci se skrývají lidské zdroje firmy. Do celku řízení lidských 

zdrojů patří také jejich rozvoj, vztahy mezi nimi, školení, motivování nebo chování vůči 

podniku. Nezbytné je také rozlišovat aspekty kvantifikovatelné, mezi které patří například 

systém zvyšování kvalifikace nebo formální systém motivace a aspekty nekvantifikovatelné, 

do kterých se řadí morální hlediska nebo postoje a podniková loajalita (Mallya, 2007). 

John Rockefeller jednou řekl: „Schopnost řídit lidi je zboží, které se dá koupit jako cukr 

a káva, a já jsem ochoten za ně zaplatit více než za cokoliv jiného“. Čím je podnik úspěšnější, 

tím více si uvědomuje, že základem úspěchu nejsou finance nebo myšlení, ale lidem dodávají 

Smejkal a Rais (2013). Dále také tvrdí, že lidé a jejich selhání jsou hlavním provozním rizikem 

podniku. Důležitou pozornost by tedy měla firma věnovat motivaci spolupracovníků, a to jak 

zaměstnanců, tak manažerů. 
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Sdílené hodnoty 

Pojem sdílené hodnoty se taky někdy nazývá jako kultura firmy.  Jedná se o soubor 

různých představ, přístupů. Mýtů a sdílených hodnot, které jsou v podniku dlouhodobě 

udržovány. Tento soubor názorů jsou podkladem pro tvorbu neformální normy, která pozitivně 

působí na chování spolupracovníků ve firmě. Je tedy zřejmé, že sdílené hodnoty a 

spolupracovníci jsou v rámci společnosti velmi úzce spojeni (Smejkal a Rais, 2013). 

V rámci jednoho podniku se všichni spolupracovníci snaží dosáhnout jednoho, stejného 

cíle. Pokud všichni pracují na jednom cíli a jsou o něm přesvědčeni, dosahuje se cíle snadněji. 

K tomu pomáhají právě sdílené hodnoty. Ve firemní společnosti se musí o těchto hodnotách 

otevřeně mluvit, musí je lidé znát a chovat se podle nich. Zaměstnanci by měli podle Charvát 

(2006) zastávat hodnoty: 

 Díky zákazníkům jsou hrazeny mzdy a platy, které dostávají, zaměstnanci tedy 

budou dělat vše k uspokojení zákaznických potřeb. 

 Všechny práce, které jsou v podniku vykonávány jsou důležité, tedy i práce 

každého zaměstnance je podstatná a rozhodující. 

 Každý zaměstnanec musí přijmout odpovědnost za problémy, které nastaly a za 

jejich řešení a další. 

Styl řízení 

Styl řízení nebo také styl vedení je přístup vedoucích pracovníků k jednání se svými 

podřízenými. Existuje již velké množství stylů, z nichž mnohé jsou extrémní. Většina řídících 

pracovníků si vybírá styl vsazený mezi těmito extrémními styly řízení. Někteří manažeři také 

mění řídící styl podle pocitu a dané situace, jiní řídí své podřízené za všech okolností stejně. 

Každý manažer má svůj vlastní styl řízení (Armstrong, 2007). 

Smejkal a Rais (2013) označili za hlavní tři typy řídících stylů autoritativní, demokratický a 

laissez-fair. 

 Autoritativní – tento způsob řízení vylučuje jakékoliv zapojení nebo účast ostatních 

zaměstnanců do řízení společnosti. Vedoucí pracovník dostává relevantní informace od 

svých podřízených, které potvrdí nebo doplní o své kvalifikované znalosti. Hlavním 

znakem autoritativního stylu řízení je, že vedoucí rozhoduje sám. 
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 Demokratický – jedná se o styl řízení, který umožňuje podřízeným pracovníkům větší 

míru zapojení a účasti na rozhodování o podniku. Vedoucí pracovník deleguje většinu 

pravomocí na podřízené, ale za konečné rozhodnutí vždy zodpovídá on sám. Jedná se o 

obousměrnou komunikaci. Vedoucí podřízeným sdělí své záměry a dává prostor 

k vyjádření se. Ti zapojují vlastní tvořivost a mají pocit sounáležitosti. Nevýhodou 

demokratického stylu rozhodování je časová náročnost. 

 Laissez-fair – typickým znakem je volný průběh řízení. Rozdělení práce a její postup 

si skupiny pracovníků určí samy a komunikují pouze mezi sebou. Vedoucí pracovník 

do řízení zasahuje pouze minimálně. Nevýhodou je však bezcílné tápání v případě, že 

nastane potřeba rozhodnutí vedoucího pracovníka. 

Schopnosti 

Ve společnosti je také důležité, nevěnovat veškerou pozornost rozvoji a inovacím 

technické stránce podniku a výrobní kvalifikaci personálu, podstatnou roli zde také hraje tlak 

manažerů na zvyšování gramotnosti (ekonomické, právní a informační) všech spolupracovníků 

ve společnosti. Klíčovým bodem je schopnost rychle se adaptovat (Smejkal a Rais, 2013). 

2.5.2 Analýza zdrojů 

Analýza zdrojů, někdy nazývána jako audit zdrojů zobrazuje množství, povahu zdrojů, 

které jsou pro firmu dostupnými, míru zapojitelnosti a jedinečnosti těchto zdrojů, tedy jak těžké 

je jejich napodobení. Provádí se především pro správné pochopení strategické způsobilosti.  

Johnson a Scholes (2000) dělí tyto zdroje do čtyř základních skupin: 

Fyzické zdroje – při výčtu tohoto typu zdrojů je důležité zohledňovat nejen výčet strojů a 

produkčních kapacit, ale také musí být zodpovězeny otázky o povaze těchto zdrojů, mezi které 

patří například stáří, stav, umístění nebo způsobilost. 

Nehmotné zdroje – při obchodování, jsou nehmotné zdroje velmi důležitou součástí firmy, 

jelikož nemalá část obchodní hodnoty bývá jméno a pověst dané společnosti. Maloobchody, 

zásobování nebo služby drží jako hlavní aktiva především image, značku a dobré kontakty.  

Lidské zdroje – zde jsou popsány veškeré kvalifikace, které jsou pojeny se společností a jejich 

úroveň, včetně adaptability lidských zdrojů. 
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Finanční zdroje –  v této oblasti jsou zahrnuty zdroje peněz a jejich využití, co se týče přízemí 

kapitálu, kontrola pohledávek a závazků, správa hotovosti nebo snaha o udržení vztahů 

s dodavateli těchto zdrojů. 

2.5.2.1 Finanční zhodnocení 

Metody hodnocení ekonomické efektivnosti jsou podkladem pro analýzu současné 

finanční situace podniku a jeho dosavadního vývoje. Jako neméně důležitou roli hraje také při 

analýze různých variant finančního plánování. Tyto podrobné informace, které se pojí převážně 

s podnikatelským záměrem se zajišťují pro případ zhodnocení investičního projektu (zda by 

měl být přijet nebo odmítnut), popřípadě pomáhá vybrat optimální variantu z několika 

nabízených možností (Konečný, 2004). 

Nejčastěji používané metody pro zhodnocení finanční situace podniku jsou podle 

Konečného (2007):  

 Ukazatele rentability 

 Doba návratnosti 

 Metody založené na diskontování (ČSH – čistá současná hodnota, VVP – vnitřní 

výnosové procento, míra výnosnosti nebo index rentability) 

Rentabilita tržeb 

 Finanční ukazatel ROS udává marži zisku, který jedním z primárních ukazatelů 

hodnotících úspěšnosti firmy. Vyjadřuje poměr zisku a tržeb, tedy kolik Kč zisku připadne na 

1 Kč tržeb. (Růčková, 2011) 

Rovnice 1: Rentabilita vlastního kapitálu 

Zdroj: Vlastí zpracování 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

Rentabilita aktiv 

 ROA, anebo výkonost celkového vloženého kapitálu bez ohledu na to, kterými zdroji 

byla podnikatelská aktivita financována. Primární hodnocení je zde zaměřeno na schopnost 

reprodukce kapitálu. Díky ROA je hodnocena celková efektivnost. (Růčková, 2011) 
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Rovnice 2: Rentabilita aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Hodnota ROE je ukazatel, díky kterému investoři zjišťují, jestli je kapitál, který do 

podniku vložili reprodukován s takovou intenzitou, která odpovídá riziku investice.  Pokud 

hodnota ROE roste, může to znamenat vylepšení VH, snížení podílu VK ve firmě nebo snížení 

úroku CK. (Schwalbe 2011).  

Rovnice 3:Rentabilita Vlastního kapitálu 

Zdroj: Vlastí zpracování 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost, někdy také nazývána věřitelským rizikem, definuje finanční 

úroveň podniku. Výsledek je ukazatelem míry krytí celkového majetku společnosti cizími 

zdroji. Pokud je hodnota celkové zadluženosti příliš vysoká, znamená to vysoké riziko pro 

věřitele. (Ukazatelé zadluženosti: Finanční analýza. Finanční analýza [online]. 2018) 

Rovnice 4: Celková zadluženost 

Zdroj: Vlastní zpracování 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Du Pontův diagram 

Je pyramidová soustava, která slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb 

mezi ukazateli jejich rozkladem. Analyzuje a hodnotí složité ekonomické situace podniku, které 

v jedné tabulce stručně a přehledně zachycuje a hledá souvislosti mezi výnosností a finanční 

stabilitou firmy. (Růčková, 2011) 
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2.5.3 Marketingové aktivity podniku 

Východiskem pro dosažení vymezených cílů podniku je identifikace makretingových 

aktivit v souladu s marketingovou kampaní a stanoveným rozpočtem. Určení směru, kterým 

bude směřovat celá marketingová strategie je součástí zmíněných marketingových aktivit, které 

jsou součástí marketingového mixu. Správném zvolení jednotlivých faktorů marketingového 

mixu je jedním z klíčových bodů vedoucích k úspěchu firmy. 

Jedná se o komplexní soubor taktických nástrojů používaných v marketingu pro tvorbu a 

úpravu nabídky podle požadavků zákazníků na cílových trzích. Marketingový mix je souhrn 

všeho, co je podnik schopen udělat pro manipulaci s poptávkou po konkrétním produktu. 

Reálné činnosti mohou být rozděleny do čtyř kategorií, které jsou proslavené pod znakem 4P, 

mezi které se řadí 1.P-product (produktová politika), 2.P-price (cenová politika), 3.P-

promotion (komunikační politika) a 4.P-place (distribuční politika), (Kotler, 2007). 

Buzan a Griffiths (2013) popisují čtyři klíčové rozměry marketingového mixu: 

 Product – znamená veškeré produkty a služby, které podnik nabízí, jejich primární 

i druhotné vlastnosti, včetně vlastností hmatatelných i nehmatatelných. 

 Price – tento rozměr zahrnuje veškerá rozhodnutí, která jsou spojená s cenou 

výrobků a služeb.  

 Place – nazýváno distribucí, kdy je rozhodováno o možných cestách dopravy 

k zákazníkovi (přímý/nepřímý kanál), nebo místem (rozhodování o maloobchodním 

nebo velkoobchodním prodejem). 

 Promotion – nebo také propagace je marketingová komunikace, která vede ze 

strany zákazníka ke tvorbě poptávky, případně přímo k objednávce. Typy propagace 

jsou reklama, public relation, direct marketing a další. 

Zamazalová (2009) dodává, že v některých specifických oborech podnikání se analyzuje 

v marketingovém mixu 5P, které je doplněno o 5.P-people (lidé). Při poskytování služeb je již 

zaveden model 7P, kde jsou přidány 6.P-process (proces) a 7.P-physical evidence (fyzický 

důkaz). 

Podle Kotlera a Kellera (2013) seskupil McCarthy veškeré marketingové aktivity do čtyř 

základních širokých kategorií, které jsou vypsané výše, jako základní 4 P nástroje. Kotler a 

Keller (2013) aktualizovali tyto nástroje v návaznosti na komplexnost, bohatství a šíři celého 
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marketing tak, aby bylo odráženo pojetí holistické koncepce marketingu. Zmíněné pojetí staví 

na vývoji, procesech, plnění programů, šíři aktivit a následnou její komplexní integritě. Vychází 

z názoru, že v otázce marketingu záleží na všem a je důležitě, věnovat se šíři marketingu a jeho 

ucelené propojenosti. Vzhledem k této aktualizaci bylo sestaveno nové pojetí marketingových 

nástrojů 4P, a to lidé (people), procesy (processes), programy (programs) a výkon 

(performance). 

Marketingový mix 4 C 

Tabulka 1: Rozdíl marketingových mixů 4P a 4C 

4P 4C 

Product (Produkt) Customer needs and wants (Potřeba a přání zákazníka) 

Price (Cena) Cost to the customer (Náklady na straně zákazníka) 

Place (Distribuce) Convenience (Dostupnost) 

Promotion (Komunikace) Communication (Komunikace) 

Zdroj: Vlastní zpracování (Podklad: Kotler, 2007, str.71) 

 

Marketingový mix 4C je alternativou k marketingovému mixu 4P.  Zásadním rozdílem 

mezi nimi je orientace, přičemž marketingový mix 4P je zaměřený na podnik, kdežto 

marketingový mix 4C je orientován na zákazníka.  

Nejzásadnějším přístupem mixu 4C je postup při tvorbě marketingové strategie z pohledu 

zákazníka a až následný přechod na pohled firmy. Používá se jako doplňující faktor mixu 4P. 

(Marketingový mix 4C (Marketing mix 4C), 2018) 

2.6 SWOT analýza  

Analýza vnitřního prostředí a vnějšího okolí firmy je jedním z hlavních nástrojů 

používaných ke stanovení podnikové strategie. Výsledkem SWOT analýzy je komplexní 

soubor informací o silných a slabých stránkách v podniku společně s příležitostmi, které může 

firma využít ke svému prospěchu a potenciálních hrozeb, které je potřeba s dostatečným 

předstihem předvídat a následně se jim vyvarovat. Silné stránky podnik identifikuje, aby je 

mohl použít jako podporu pro následný rozvoj, slabé stránky pro redukci případně úplnou 

eliminaci. Výhodou je snadné zpracování a jeho nízká nákladovost. 
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Účelné využívání všech čtyř složek analýzy vnitřního a vnějšího prostředí vede k dosažení 

konkurenční výhody analyzované firmy nad ostatními (Veber a Srpová, 2012). 

Z praxe bylo prokázáno časté zaměňování silných a slabých stránek s příležitostmi a 

hrozbami. Jejich rozlišení je velmi důležité, záměna vede k mylným výsledkům a znehodnocuje 

tak celkový požadovaný přínos. Snadné rozlišení je v tom, že silné a stránky se vyhodnocují 

v souvislosti s vnitřní situací podniku (analýza zejména firemních zdrojů a jejich následné 

využití), kdežto příležitosti a hrozby plynou z vnějšího okolí firmy, tedy z makroprostředí, které 

společnost obklopuje díky velkému množství různých faktorů a nelze podnikem ovlivnit 

(Kozel, 2006). 

Tabulka 2: SWOT analýza 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (Podklad: SWOT analýza - Sun Marketing,2010) 

 

Pro úspěšné zpracování vytvoříme soupis těchto čtyř složek, tedy slabých stránek, slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb a následně je rozdělíme do čtyř kvadrantů podle tabulky 2. Každý 

z kvadrantů bude obsahovat právě tolik relevantních faktorů, kolik bude potřeba vzhledem 

k rozsáhlosti našeho analyzování (Kozel, 2006). 

K zajištění správného využití SWOT analýzy při tvorbě podnikatelské strategie je třeba její 

správná aplikace vzhledem k vývoji v trendech v makroprostředí i mikroprostředí a následná 

vzájemná interakce mezi těmito oblastmi. Kombinace slabých a silných stránek s příležitostmi 

a hrozbami zajišťuje 4 možné strategie, které může podnik zvážit a využít (Sedláčková a 

Buchta, 2006). 

Tyto čtyři různé strategie popisuje Srpová a Řehoř (2010) jako: 

 Strategie SO (Strenghts and Opportunities) – po analýze společnost zjistila, že je 

obklopena několika vhodnými příležitostmi a zároveň v sobě skrývá nespočetné 
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množství silných stránek, které ve vhodné kombinaci s nabízenými příležitostmi 

nachází to nejlepší využití. Je vhodné zde použít růstovou až agresivně orientovanou 

strategii. SO strategie je založena na ofenzivním přístupu a přirozeně se jedná o 

nejžádanější strategii. 

 Strategie ST (Strenghts and Threats) – se často označuje jako „diverzifikační 

strategie“. Je postavená na využívání silných stránek podniku k pokrytí 

nepříznivých vlivů okolí. Předpokladem je včasná analýza hrozeb působících na 

podnik a jejich minimalizace při maximálním využití silných stránek. 

 Strategie OW (Opportunities and Weaknesses) – podnik čelí množství příležitostí 

a zároveň se snaží vypořádat se počtem slabých stránek. Strategie OW je založená 

na maximálním využití příležitostí k co nejvyšší eliminaci slabých stránek 

 Strategie WT (Weaknesses and Threats) – pokud podnik potřebuje použít strategii 

WT, nachází se v nejhorší možné situaci. Z jedné strany čelí velkému množství 

hrozeb z okolí a zároveň se vypořádává se svými vlastními slabými stránkami, které 

v podniku převládají nad silnými. Podstatou této strategie je minimalizace slabých 

stránek i rizik. Jedná se o defenzivní, obrannou strategii, ve které dochází 

k přijímání kompromisů a opouštění pozic. 

2.7 Význam zemědělství a jeho zvláštnosti 

Definice zemědělství může znít jako kvalifikované obdělávání půdy, aby byla získána úroda 

(v případě rostlinné výroby), chov hospodářské zvěře (v případě živočišné výroby) a všechny 

činnosti jim přidružené. Hrozba zemědělsky zaměřených podnikatelů je neustálý úbytek 

zemědělské půdy. Základní funkce zemědělských firem je zajišťování potravin pro obyvatele a 

základních surovin, určených pro průmyslovou oblast. Tyto dvě hlavní funkce se řadí do oblasti 

produkční, do mimoprodukční se pak řadí péče o krajinný ráz a životní prostředí. Zemědělská 

produkce se výrazně podílí na zahraničním obchodu.  

Zemědělská prvovýroba je založena podle Synka a Kislingerová (2010) na několika 

zvláštnostech: 

a) Velká závislost na přírodních podmínkách – znesnadňuje majitelům organizaci práci. 

Jedná se o příčinu, která si žádá obrovské zkušenosti a flexibilitu pracovníků 

v kombinaci s rychle měnícími se podmínkami. 
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b) Časový nesoulad průběhu výrobního a pracovního procesu – zvláštnost týkající se 

především rostlinné výroby. Příklad: proces výroby pšenice probíhá přibližně 10 

měsíců, kdežto proces, během kterého se obdělává 1 ha pšenice, trvá zhruba 70 hodin. 

c) Sezónnost práce – zvláštnost objevující se opět převážně v rostlinné výrobě. Jedná se 

o nerovnovážné používání zemědělské techniky včetně potřeby pracovních sil 

v podniku. Problematikou je tedy sezónní potřeba nekvalifikovaných pracovníků, 

nerovnoměrného rozložení pracovních sil a obtížnost při hledání kvalifikovaných sil. 

2.8 Analýza rizik 

Jedná se o identifikaci hrozeb, pravděpodobnosti jejich výskytu a dopadu na aktiva podniku. 

Obecně se jedná o definování rizik, které na námi analyzovaný podnik působí a přiřazení 

hodnoty jejich závažnosti, díky čemuž jsme schopni rizika řídit. Abychom mohli řídit rizika, 

která nám potenciálně hrozí, musíme je nejdřív analyzovat. Analýza rizik má podle Smejkala a 

Raise (2013) následující postup: 

 Identifikace rizika (pomocí metody Delphi, Brainstormingu, SWOT analýzy, 

kontrolního seznamu, Pre-Mortem a dalších) 

 Stanovení významnosti rizika 

 Měření rizika (statistické charakteristiky) 

 Hodnocení rizika (jejichž výsledkem je určení takového opatření, které 

identifikovaná rizika redukuje, popřípadě eliminuje). 

Metody používané pro analýzu rizik, se podle Smejkala a Raise (2013) řadí do tří 

kategorií, a to kvalitativní metody, kvantitativní metody a metody kombinované. 

Doporučovaná a zároveň nejpoužívanější metoda se podle Máchala, Ondrouchové a 

Presové (2015) využívá metoda RIPRAN, která patří do kategorie řízení rizik kvantitativní 

metodou. Jedná se o následující kroky: 

 

Schéma 3: Analýza rizik 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Identifikace 
rizik

Kvantifikace 
rizik

Návrh na 
snížení rizik

Celkové 
posouzení rizik
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Ohodnocení rizika 

V rámci hodnocení rizik, je nutné vypočítat hodnotu rizika, která je dána součinem 

přiřazených hodnot pravděpodobnosti výskytu a velikosti dopadu na jednotlivých rizik na 

společnost. Klasifikační stupnice pro přiřazování hodnot pravděpodobnostem a dopadu 

vyjadřuje stupnice v tabulce 3. 

Tabulka 3: Klasifikační stupnice pro hodnocení rizika 

Klasifikační stupnice 

Pravděpodobnost Stupnice Dopad Stupnice 

Velmi nepravděpodobné 1 Bezvýznamné 1 

Výjimečně možné 2 Málo významné 2 

Běžně možné 3 Významné 3 

Velmi pravděpodobné 4 Velmi významné 4 

Bezmála jisté 5 Kritické 5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Metody snižování rizika 

Snižování rizika lze zapříčinit pomocí několika nástrojů, mezi které patří nejčastěji 

diverzifikace, pojištění, přenesení rizika, sdílením rizik, tvorbou rezerv a dalšími. Podle určení 

velikosti pravděpodobnosti možného výskytu rizika v kombinací s velikostí dopadu, které na 

daný projekt bude mít, se podle Smejkala a Dočekala (2013) používá rozdělení podle 

následující tabulky 4. 

Tabulka 4: Metody snižování rizik 

  Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost 

Vysoká tvrdost Vyhnutí se riziku, redukce Pojištění 

Nízká tvrdost Retence, Redukce Retence 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

41 

 

3 Analytická část práce 

3.1 Představení společnosti, historie, vývoj 

3.1.1 Historie 

Firma Roman Selinger byla založena 31.5.1993, kdy bylo na žádost pana Selingera 

vydáno Obecním úřadem v Loděnicích (ve smyslu §12c zákona č. 219/91 o soukromém 

podnikání občanů) Osvědčení s pořadovým číslem 10/93. 

Po revoluci v roce 1989 byl pan Selinger propuštěn z tehdejšího zaměstnání a 

rozhodoval se co dělat dál. Několikrát se ještě nechal krátce zaměstnat v jiných podnicích, ale 

vzhledem k tomu, že byl čerstvě ženatý a narodilo se mu první dítě, měl potřebu se realizovat 

v něčem stabilním a smysluplném, aby zajistil svou rodinu. Jelikož manželka pocházela 

z historicky rolnické rodiny, která vlastnila 11 hektarů orné půdy, vyvstávala možnost podnikat 

v oblasti zemědělství. Pan Selinger se této příležitosti chopil, z širší rodiny si pronajal další 

hektary a začal tak pomalu budovat svoji vlastní firmu. 

V roce 1993 tedy začal hospodařit na třiceti hektarech půdy, přičemž se věnoval pouze 

rostlinné výrobě. První rok pěstoval pouze brambory a ozimý ječmen. Co se týče strojů, ve 

svém vlastnictví byl v zastaralém, ale funkčním stavu pouze traktor, vlečka, pluh, secí stroj, 

vály, sklízecí mlátička, lis na slámu a sazeč. V témže roce se také podařilo majiteli firma 

dosáhnout na tehdy ještě návratnou dotaci ve výši téměř ¾ milionu na nákup zemědělské 

techniky, z níž pořídil 2 traktory Zetor, pluh, obraceč, shrnovač, rozmetadlo, šrotovník, 

rozmetadlo statkových hnojiv a postřikovač. Dle záznamů se tehdy cena nafty pohybovala 

okolo 12,90Kč.  V následujících letech odkoupil stodolu a bývalý kravín a na dvoře rodinného 

pozemku postavil malý vepřín. Tím rozšířil své podnikání i o živočišnou výrobu.  

Začátky podnikání v zemědělství byly rozmanité, zajímavé, zároveň ale i velmi těžké, 

jelikož pan Selinger neměl z oblasti zemědělství žádné vzdělání ani zkušenosti. V průběhu 

následujících let byly zajištěny další hektary obhospodařované půdy k pronájmu a podnik tak 

dále rostl. Z důvodu růstu bylo zapotřebí pořídit více techniky, která zvládla obhospodařit větší 

polní výměry. Tím ale chyběla skladovací kapacita a bylo tedy zapotřebí investovat do 

budování skladových hal a do prostor pro uskladnění zemědělské techniky. 
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3.1.2 Zemědělská technika 

Co se týče investic do zemědělské techniky, dalo by se vyhodnotit, že pan Selinger 

jednal vždy svědomitě a s rozmyslem. Svou firmu nikdy nezatěžoval neuváženými půjčkami 

nebo úvěry. Nakupoval vždy jen nezbytně nutné, ekonomicky výhodné, v podniku využitelné 

stroje. Tímto způsobem firmu strojově zajistil, a tedy po celou dobu byl a do dnešní doby je 

stoprocentně soběstačně strojově vybaven pro bezproblémový chod firmy. 

3.1.3 Zemědělská půda 

Základní prostředek k provozování zemědělské činnosti je půda. Zemědělci, ať už 

fyzické nebo právnické osoby, tak i pan Selinger mají půdu v osopím vlastnictví nebo vázanou 

nájemními, pachtovními smlouvami. Tato smlouva zajišťuje nájemníkům právo hospodařit na 

půdě i po změně vlastníka, jelikož zůstává nadále v platnosti. Jediná možnost, kdy vlastník 

může propachtovat půdu jinému propachtovateli jsou pozemkové úpravy, kdy ze zákona končí 

platnost pachtovních smluv. Během pozemkových úprav nastává také prostor pro „boj o půdu. 

V roce 1993 začal pan Selinger podnikat na třiceti hektarech půdy. Během následujících 

let oslovoval vlastníky sousedních pozemků i pozemků v jiných katastrech nemovitostí a 

získával tak další půdu k hospodaření. V 90. letech se Jednotná zemědělská družstva a Státní 

statky transformovaly do soukromého vlastnictví a vznikaly tak příležitosti pro vznik nových 

společností. V té době tedy začali hospodařit soukromí zemědělci, protože měli možnost sehnat 

si zemědělskou půdu pro obdělávání. Této příležitosti využil i majitel mnou analyzované 

společnosti a pořídil si několik hektarů půdy do soukromého vlastnictví. Vlastníci orných půd 

nabízeli pozemky k prodeji i přes jejich vázanost dlouholetými smlouvami. Pan Selinger 

nabídek využil, pozemky odkoupil a nájemcům podal výpovědi (až sedmileté). Po výpovědní 

lhůtě mu byly pozemky vydány k užívání. Několikrát využil i nabídky Státního pozemkového 

fondu, který nabízel státní zemědělskou půdu k prodeji. V dražbě, formou obálkové metody, 

například vydražil největší státní zemědělský pozemek v obci, přičemž kupní cena byla 

smluvně stanovena na 30 ročních splátek. Veškeré nabídky od vlastníků půdy vždy využil a 

odkoupil. K dnešnímu dni hospodaří majitel podniku převážně na půdě v osobním vlastnictví, 

a to v katastrálním území Loděnice, Šumice, Cvrčovice, Odrovice a Malešovice. 
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Tabulka 5: Vývoj výměry obhospodařovaných ploch 

   Vývoj výměry obhospodařovaných ploch 

Rok  1993 1995 2000 2005 2010 2015 2018 

Výměra (ha)  35 49 114 365 375 410 406 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.1.4 Skladovací prostory 

Nedostatečné skladovací prostory byly a jsou úzkým místem každého začínajícího 

zemědělce. Podnikatelé disponující halami měli možnost obilí v době sklizně uskladnit a 

spekulovat o pozdější prodejní ceně. Zemědělci, kteří haly nevlastnili, byli nuceni odvážet 

sklizeň přímo do výkupních hal. Vzhledem k potřebě rychlé sklizně s tak nenabízí příležitost 

k výběru odběratele a podnikatelé jsou tedy nuceni respektovat výkupní cenu. 

Pan Selinger ve svých začátcích také hospodařil bez skladovacích hal a v závislosti na 

počasí byl několik let nucen ne vždy výhodně prodávat zboží přímo během sklizně. Perné chvíle 

nastávaly vždy, kdy kombajny na polích plnily traktorové vlečky, traktoristé odváželi obilí do 

i několik desítek kilometrů vzdálených sil, kde často vyčkávaly i několikahodinové fronty a 

kombajny mezitím musely na polích také stát a čekat. Během toho se mnohdy horšilo počasí, 

přicházely deště a bouřky a komplikovaly sklizeň. 

Z tohoto důvodu bylo nutné řešit vlastní skladovací prostory. V roce 2000 pan Selinger 

odkoupil obecní nevyužitou plochu a staré ocelové konstrukce, které rozmontoval, 

zrekonstruoval a následně s pomocí rodiny v průběhu dvou let postavil první skladovací halu. 

Stavbu zajistil bez úvěrového zatížení včetně pozdější přístavby, která byla dostavěna 

s čističkou na obilí v roce 2005. Ve stejném roce vybudoval i druhou halu, sloužící pro 

uskladnění zemědělské techniky opět pomocí vlastních sil a vlastních finančních prostředků. 

V následujícím roce se pustil do výstavby dílny a kanceláře v areálu hospodářského 

dvoru a později i do vybetonování manipulační plochy celého areálu. V roce 2011-2016 

proběhla výstavba zděno-ocelové haly spolu s nájezdovou váhou, přístavbou, oplocením a 

betonáže manipulačních ploch. V současné době jsou pro firmu skladovací kapacity naprosto 

dostačující a další investice do nemovitostí kromě nákupu polností nejsou v plánu. 
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Odběratelsko – dodavatelské vztahy 

V oblasti odběratelských vztahů je pan Selinger mimořádně opatrný a zodpovědný, dalo 

by se říci, že zde sází na jistotu. V počátcích podnikání, jak již bylo zmíněno, byl nucen 

prodávat komodity do místního spádového výkupu, ZZN, Zenza.  

Během následujících let prodával mimo obchodní společnosti přímo mlynářům, 

krmivářským firmám, do olejářské výroby, krmivářským firmám, do bioplynové zpracovny, 

rybníkářům nebo firmám obchodujících s osivem. V průběhu let si vybudoval dobré obchodní 

vztahy jak s dodavateli, tak s odběrateli, a přestože dostává každý rok dostává nabídky od 

různých známých i neznámých společností, spolupracuje jen s pověřenými firmami a 

důvěryhodnými partnery. Díky rozvážnému obchodování a pečlivému sjednávání obchodních 

podmínek má vždy všechny pohledávky splaceny včas. Obchodoval a obchoduje především 

v ČR, příležitostně ale i v zahraničí. Stejně tak počet dodavatelů se za roky podnikání zúžil na 

několik stálých partnerů. V zemědělství jsou tvořeny zásadní vztahy s dodavateli osiv, hnojiv, 

agrochemie a pohonných hmot. Co se týče agrochemie, spolupracuje pan Selinger dlouhodobě 

s jedním dodavatelem, od kterého nakupuje formou předplatby, kdy každý rok provede 

předplatbu na celý následující rok a dodavatel má tak šanci poskytnout výhodnou prodejní cenu 

a bonusové slevy. Ve vztazích k dodavatelům vždy řádně plnil a stále plní závazky, nikdy není 

s platbou prodlení. 

Pracovní síla 

Majitel firmy je fyzická osoba a veškeré strategické rozhodnutí ohledně chodu a vize 

jeho firmy provádí sám. Rozhoduje a vyhodnocuje nabídky a následně sjednává nákup osiv, 

hnojiv, PHM, chemie, DHIM, zvažuje investice, řeší prodej, uzavírá obchody a smlouvy. 

 Do roku 2014 zaměstnával pan Selinger žádné pracovníky. Veškerou práci, včetně 

strategického rozhodování, tedy příprava k setí, smykování, setí, válení, chemickou ochranu, 

hnojení umělými nebo statkovými hnojivy, diskování, podmítání, orbu a další si zajistil sám 

s pomocí brigádníků. Od zmíněného roku zaměstnává jednoho celoročního zaměstnance 

s pružnou pracovní dobou. 

 Externě také objednává některé typy služeb, jako jsou sklizňové práce nebo setí 

kukuřice a slunečnice. 
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3.2 Analýza vnějšího prostředí 

3.2.1 Analýza makroprostředí (PESTLE) 

PESTLE analýza slouží jako prostředek pro analýzu okolí podniku. Jedná se o 

komplexní pohled státu, regionu, kraje nebo i obce. 

3.2.1.1 Sociální faktory 

Životní styl obyvatelstva 

Z údajů Českého statistického ústavu vyplývá zvýšený zájem Čechů o zdravý životní 

styl a s ním spojenou zdravou stravu. Stále se zvyšuje procento obyvatel, kteří zjišťují, co 

kupují, z čeho vaří a odkud potraviny pocházejí. Spotřebitelé dávají čím dál více přednost 

regionálním před dovozovým potravinám. Zajímají se také více o nákup mléka ovoce a 

zeleniny. 

 

Graf 1: Vývoj spotřeby mouky v ČR (v Kg na osobu) 

Zdroj: Spotřeba potravin - 2016 | ČSÚ, 2016 

I přes zvýšený zájem o zdravé potraviny spotřebitelé stále kupují více pečivo z pšeničné 

mouky oproti zdravější, žitné mouce. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, 

znázorněných v grafu 1. Hlavním faktorem je podle mého názoru vysoká cena žitné mouky 

z důvodu nízkému počtu hektarů obhospodařovaných žitem. Pokud by stát zavedl například 

dotace na pěstování žita a zemědělci by začali pěstovat tuto surovinu ve velkém, klesla by 

výkupní ceny žita i cena žitné mouky. 
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Věkový průměr podnikatelů 

Z grafu 2 můžeme vyčíst, že podnikatelé se svým podnikem stárnou. Průměrný věk 

podnikatelů působících v oblasti zemědělství se tedy zvyšuje. Z toho vychází fakt, že čím dál 

méně mladých lidí se stává podnikateli. Pokud někdo začíná podnikat, je již pokročilejšího věku 

a mění tak zaměstnání za podnikatelský plán. 

 

Graf 2: Vývoj průměrného věku podnikatelů v zemědělství (1993-2014) 

Zdroj: Podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti je v ČR jeden z nejvyšších v rámci EU28, | ČSÚ, 2018) 

 Lidé nechtějí v zemědělském sektoru pracovat z důvodu neznalosti vývoje zemědělství, 

a tedy si myslí, že se jedná o špinavou a podřadnou práci. Zájem o zaměstnání v zemědělství 

není nijak valný. Obyvatelé, kteří žijí na vesnicích a mají k této práci kladný vztah jsou 

výjimkou. Pokud by tedy pan Selinger hledal stálé zaměstnance, uspěje spíše v této oblasti. 

Další výhodou při práci v této firmě je pro obyvatele venkova dostupnost. Díky nižší 

vzdělanosti na vesnicích a blízké dostupnosti by tedy zájemci o tuto pracovní pozici měli být. 

3.2.1.2 Legislativní faktory 

Zavedení EET 

Při drobném prodeji zemědělských komodit od července roku 2019 bude ze zákona 

povinnost vystavovat účtenku EET. Je důležité, aby na to společnost byla připravena a měla 

nakoupenou EET pokladnu.  

EET by podnik využíval v případě rozšíření o zeleninovou část, kdy by část odbytu byla 

realizována přímo z prodejny koncovým zákazníkům. 

rok 
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Zákony o zemědělství 

 Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 

upravuje a definuje podnikání v zemědělství, množství dotací, na které lze dosáhnout, 

dále také informace o půdním fondu, státní kontrole, působnosti státních orgánů a 

mnohé další. Jde především o právní předpis zemědělského sektoru. 

Existuje další řada zákonů, kterými se musí podnikatel v oblasti zemědělství řídit, výpis 

některých z nich je uveden níže: 

 Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 

Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákonů č. 147/2002 Sb. 

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

 Zákon č. 156/1998 Sb., zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zák. č. 123/1998 Sb., 100/2001 

Sb.)  

3.2.1.3 Ekonomické Faktory 

Výkyvy kurzu eura 

Jedna z velmi důležitých ekonomických faktorů je vývoj kurzu eura, který ovlivňuje cenu 

odebíraných obilovin. Většina produkce se totiž prodává přes překupníky do Itálie nebo 

Rakouska. Několikrát se také pan Selinger snažil navázat obchodní vztahy přímo s kupujícím 

v Rakousku, cena obilí se ale mění s takovou rychlostí, že obchod byl uzavřen jen dvakrát. 

Přestože jsou obiloviny prodávány převážně přes české překupníky, je cena ovlivněna výkyvy 

eura. Čím vyšší je euro v zemi, se kterou se obchoduje, tím výhodnější to pro zemi, která 
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prodává je. To tedy ovlivňuje i cenu, ze kterou vykupují zboží čeští překupníci. Následující graf 

znázorňuje výkyv eura během posledních pěti let.  

 

Graf 3: Vývoj kurzu eura k české koruně (1/2013-4/2018) 

Zdroj: Graf EUR / Kč od 01.01.2013 do 13.04.2018, ČNB, grafy kurzů měn., 2018) 

Inflace 

Míra inflace se od roku 2014 držela na velmi nízké úrovni a dalo se tedy očekávat její 

rychlý vzrůst. V prosinci roku 2016 se spotřebitelské ceny zvýšily o 2% a inflace tak dosáhla 

inflačního cíle ČNB. (MF letos očekává; růst HDP o 2,6 %, 2017).  

Ke konci roku 2017 byla inflace okolo 2,3 % a spekulovalo se o dalším růstu. Ten nastal 

do prosince loňského roku, kdy se zastavila na 2,5 % a od ledna 2018 inflace opět klesá. Nyní 

se nachází opět na úrovni okolo 2,3 %. Nejvyšší inflace byla po finanční krizi v roce 2007, tedy 

v roce 2008, kdy dosahovala výše přes 6 %. Vývoj inflace od ledna roku 2014 do současnosti 

je zobrazen v grafu 4. 

 

Graf 4: Vývoj inflace v ČR (1/2014-9/2017) 

Zdroj: Míra inflace | ČSÚ, 2017 
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HDP 

Podnikatel svou činností vytváří také HDP. Ekonomika během posledních pěti let stále 

roste a lze tak říct, že je v dobré stavu. Predikce následujících tří let říká, že se bude pokračovat 

v podobném trendu. Vývoj HDP je uveden v tabulce níže. 

 

Tabulka 6: Růst HDP v ČR (2013-2019) 

Zdroj: Makroekonomická predikce - duben 2018, 2018) 

DPH 

V politice se často debatuje o výši daně z přidané hodnoty, kterou odvádí podnikatelé 

při prodeji a nechávají si ji vracet při nákupech produktů, které souvisejí s podnikatelskou 

činností. DPH je v současnosti výše daně z přidané hodnoty 21 %, snížená daň je ve výši 15 %. 

V loňském roce byla jednou z nejdiskutovanějších témat její snižování. To by bylo pro firmu 

pozitivní. Pan Selinger ale musí počítat i s opačnou variantou. 

Zaměstnanost 

I když nás růst či pokles zaměstnanosti v této situaci nezajímá, je důležité mít o něm 

alespoň povědomí. Pokud se totiž firma Roman Selinger rozhodne o plánovaném rozšíření 

firmy o zeleninovou produkci, bude již zaměstnance potřebovat. 

Nezaměstnanost za posledních pět let stále klesá. Už v roce 2014 dosáhla Česká republika 

se svoji 4 %ní nezaměstnaností postu země s nejnižší nezaměstnaností v Evropské Unii. Tento 

trend stále trvá. Ve třetím čtvrtletí roku 2017 klesla nezaměstnanost na 2,8 % a stále tak drží 

první místo v žebříčku s nejnižší nezaměstnaností v EU. Pracovník míst je stále mnoho a 

nezaměstnaných osob v ČR čím dál míň. Tento fakt způsobuje to, že si nezaměstnaní mohou 

místo vybírat a reálně diskutovat o výši platu. 
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3.2.1.1 Technologické faktory 

V dnešní době pokroku a inovací se nedá obejít bez toho, aniž by se firmy těmto 

inovacím přizpůsobovaly. Nové technologické změny zajišťují v tomto oboru efektivnější, 

časově méně náročnou práci. Tento čas se pak dá využít ve prospěch analyzování dalších 

inovací pro rozvoj firmy, který pomáhá udržet podnik konkurenceschopným. 

Pan Selinger využívá od nejstarších strojů, například traktorů značky Zetor 7711, který 

je vybaven pouze základními funkcemi, díky kterým může provádět řidič svou činnost po 

novější typy značky Fendt, které jsou vybaveny klimatizací, smart sedačkou, navigací a 

silnějším výkonem, díky kterému utáhnou větší a těžší stroje a potřebná práce je tak vykonána 

rychleji a pohodlněji. Díky novodobé technice se již zemědělství nedá nazývat špinavou prací. 

3.2.1.2 Politické faktory 

Konec používání glyfosátů 

Používání glyfosátů je nyní jedním z nejdiskutovanějších témat v politickém prostředí. 

Mnoho politických stran mělo zrušení glyfosátů jako jeden z hlavních bodů v programu. Pokud 

by nastala situace, že by tato látka byla opravdu zakázána, nebylo by možné se v dostatečné 

míře zbavit veškerých plevelů, tím by se snížila výnosnost na všech polnostech a tím ziskovost 

zemědělských firem. Vzhledem k tomu, že by tato změna postihla všechny zemědělce, nikoliv 

jen firmu Roman Selinger, snížily by se tyto výnosy globálně všem společnostem a tím by se 

nijak nesnížila konkurenceschopnost mnou analyzované firmy.  

Tato hrozba se dá ovšem využít jako příležitost, kdy by bylo vhodné rozšířit firmu a 

ekologické zemědělství a byla by založena ekofarma. Činnost tohoto druhu by byla nákladnější 

a pracovně vytíženější, na druhou stranu ale jistě několikanásobně výnosnější. 

Dotace 

Dalším, velmi důležitým, politickým faktorem, který ovlivňuje podnikatelské subjekty 

v oblasti zemědělství, jsou dotace. Námi analyzovaná společnost využívá v současnosti tyto 

typy dotací: 
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a)  PGRLF, a.s. – podpora pojištění; tento fond proplácí firmě část zemědělského 

pojištění plodin 

b)  Dotace na půdu – poskytování tohoto příspěvku je pro podporu části úroků 

z hypotečního úvěru, kterým je financována zemědělská půda. Tyto dotace poskytuje 

opět PGRLF, tentokrát z programu PÚDA. 

c)  Dotace na zelené hnojení – důležitou podmínkou pro udělení dotace je povinnost 

zasadit zelené hnojivo do 20.září každého roku a zaorávat jej nejdříve 15.února. Jako 

zelené se hnojení nejčastěji používá svazenka, směs hořčice a řepky nebo směs hrachu, 

peluška a ovse. Zelené hnojivo se používá, pokud není k dispozici hnůj od zvířat nebo 

kompost. Jeho působením se zlepšuje kvalita půdy a zároveň je půda chráněna. Tyto 

dotace dostávají zemědělci, kteří dodržují zemědělské postupy, které jsou příznivé pro 

klimatické a životní prostředí 

d) Platba za zemědělskou půdu – nabízí jednorázovou platbu na plochu zemědělské 

půdy. Tento příspěvek přiznává SZIF. 

e) Dotace na pěstování vysoko náročné zeleniny 

f) Dotace na zeleninovou sadbu (při osevné ploše větší než jeden hektar) 

Tabulka 7: Souhrn faktorů PESTLE analýzy 

Faktory   O Neutrální vliv T 

Sociální 

Zvýšený zájem Čechů o zeleninu X     

Převyšující zájem Čechů o pšeničnou mouku   X   

Zvyšující se věkový průměr podnikatelů   X   

Legislativní 
Zavedení EET     X 

Zákony o zemědělství   X   

Ekonomické 

Kurz EUR     X 

Růst inflace   X   

Růst HDP   X   

DPH   X   

Zvyšující se nezaměstnanost X     

Možnost získání podnikatelského úvěru X     

Technologické Inovační progres v zemědělské technice X     
 Konec používání glyfosátů     X 

Politické Dotace na greening X     

  Dotace na produkci zeleniny s vysokou pracností X     

  Příspěvky na půdu SZIF X     

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2.2 Analýza oborového prostředí 

3.2.2.1 Analýza trhu a okolí 

Vývoj množství orné půdy 

V ČR zemědělci hospodaří na více než polovině celkové rozlohy státu, z čehož asi jednu 

třetinu tvoří lesní porosty. Zemědělské půdy už nikdy více nebude, naopak jak již bylo 

několikrát zmíněno, orné půdy každým rokem ubývá. Zemědělci i zemědělské podniky jsou si 

tohoto faktu vědomi a snaží se o zachování alespoň stávající výměry, jelikož získat další půdu 

k hospodaření je velmi těžké, někdy až nemožné. Půda se díky tomuto trendu stává čím dál 

vzácnější a je tedy výhodné si ji udržet, popřípadě rozšiřovat. Počet obyvatel na celém světě 

stále roste a v důsledku toho jsou také vyčerpávány přírodní zdroje, na kterých je populace 

závislá (ať už orná půdy, tak voda, suroviny a další).  

Tabulka 8: Vývoj množství orné půdy v ČR 

k 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Orná půda (ha) 3 000 390     2 993 236     2 985 792     2 978 989     2 971 957     2 965 606     2 958 603     

Rozdíl (v ha)  x  -7154 -7444 -6803 -7032 -6351 -7003 

Rozdíl (v %)  x  -0,24 % -0,25 % -0,23 % -0,24 % -0,21 % -0,24 % 

Zdroj: Český statistický úřad | ČSÚ, 2018 

Nová generace v zemědělství 

Z důvodu globálního růstu populace v kombinaci se snižováním množství úrodné 

hospodářské půdy jsou také vyvíjeny nové hybridní odrůdy plodin, které jsou několikanásobně 

výnosnější než ty historicky známé. I přes neustálé ubývání orné půdy je tedy možnost 

udržování takového množství potravin, aby zasytilo obyvatelstvo planety.  

Nová generace také zamýšlí nové technologie spojené s pěstováním prvoplodin. Čeští 

zemědělci již na tento moderní trend reagují a začínají se podílet na tzv.: smart farmingu, který 

v sobě ukrývá monitoring porostů nebo efektivní hnojení a dávkování pesticidů, které je tímto 

způsobem šetrnější k životnímu prostředí a méně nákladné pro zemědělce. Způsob efektivního 

hnojení pomocí dronů spočívá v tom, že hnojivo je pomocí dronu ukládáno přímo ke kořenům 

rostliny a zabraňuje tak ztrátám v mezerách mezi plodinami. Dávkování pesticidů je 

realizováno pomocí monitoringu porostních podmínek. Díky dronům lze také mapovat místa, 
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která jsou potenciálně nejvýnosnější. (Digitální zemědělství: drony dohlédnou na pšenici, 

kamera najde plevel, 2018). 

Trendy ve spotřebě a produkci 

 Jak již bylo zmíněno v podkapitole vnější, SLEPT analýzy, konkrétně v sociálních 

faktorech, podle Českého statistického úřadu se v České republice zvýšila spotřeba zeleniny. 

Spotřebitelé se zabývají původem a složením potravin, které kupují a konzumují. Stále více 

roste zájem o regionální a národní potraviny oproti dovozovým. 

 Z následujícího grafu 5 můžeme vidět změnu v produkci před vstupem a po vstupu 

České republiky do Evropské unie. Řepka olejka se pěstovala z velké části k vývozu již před 

rokem 2004, ostatní obiloviny dostaly větší příležitost až následně. Největší propast v otázce 

soběstačnosti je v produkci zeleniny. 

 

Graf 5: Soběstačnost české produkce 

Zdroj: Proměna českého zemědělství po vstupu do EU – eDOTACE, 2018) 

 Zejména českého česneku je na českém trhu nedostatek. Nyní se pěstuje na přibližně 

třech stech hektarech, přičemž Česká republika dokáže spotřebovat úrodu i z osmi set hektarů. 

Z důvodu nedostatku česneku na trhu, se bude výkupní cena další roky zvyšovat.  (Česneku je 

málo. Zdraží, ale jen mírně, 2018) 

Výroba zeleniny je obecně známo ziskovější (z důvodu pracnosti), než výroba obilí. 

Jeden z největších pěstitelů česneku v ČR Pavel Reš podal vyjádření, ve které sdělil, začal 

pěstovat česnek v roce 2010 na devíti hektarech a jeho zisk se zvýšil oproti dřívějšímu zisku 

z prodeje obilovin o 1,5 milionu Kč za rok. (Česnek si hlídám se sukovicí, jinak by ho lidé 

rozkradli, říká farmář - iDNES.cz, 2018). 
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Vývoj trhu s půdou v ČR 

Půda je základní výrobní faktor a je neoddělitelně spojen se zemědělstvím. Poptávka po 

půdě je způsobena zejména snahou o rozšíření zemědělského podnikání nebo z důvodu 

investičních záměrů. Cena půdy se odvíjejí podle její kvality. Bez ohledu na bonitu půdy, cena 

za metr čtvereční každoročně prudce roste, což můžeme vidět na grafu 6 níže. Očekává se, že 

vlastníc pozemků si budou čím dál více uvědomovat jejich hodnotu, zájem ze strany investorů 

potrvá a postupně nastane srovnání cen půdy v České republice a okolních zemích.  

Největší rozdíl v cenách půdy byl z roku 2015 do roku 2016, kdy se cena zvýšila o 

necelých 26 %. Oproti roku 2016 se pak zvýšila o 15,2 % a to na 23,51 Kč/m2. (ZPRAVA-o-

trhu-s-pudou-FARMYCZ-leden-2018, 2018) 

 

Graf 6:Vývoj cen orné půdy v ČR 

Zdroj: ZPRAVA-o-trhu-s-pudou-FARMYCZ-leden-2018, 2018 

Budoucí výhled 

 V následujících letech se očekává růst ekonomiky a sním spojená zvýšená spotřeba 

domácností. Tím by nastala příznivá situace pro české zemědělce, která je navíc podpořena 

přesunem českých spotřebitelů k regionálním a kvalitním potravinám. Ministerstvo 

zemědělství se chce do roku 2030 zaměřit na podporu soběstačnosti, zvýší se tedy podpora 

převážně zeleniny, ovoce a brambor. Tato podpora spočívá především v příspěvcích na zelené 

hnojivo (greening), které přispívá příznivému klimatu a životnímu prostředí, do budoucna se 

pak chystá podpořit nové technologie, jako jsou elektronická řízení, navigační systémy, 

robotizace nebo automatizace. (Proměna českého zemědělství po vstupu do EU, 2018) 

Vývoj spotřeby  

 Podle názoru majitele firmy by v případě rozšíření výroby o zeleninové produkty bylo 

nejlepší zaměřit se na zeleninu s dlouhou trvanlivostí, a to z důvodu možné spekulace s cenou 
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při uskladnění, kdy majitel nepodléhá nátlaku okamžitého prodeje a nízkým výkupním cenám 

a také díky možnosti celoročního prodeje. Není tedy nutné produkovat zeleninu jen v takovém 

množství podle aktuální poptávky, ale podle očekávané poptávky celého následujícího roku. 

Pro potřebuju zjištění vhodné zeleniny pro rozšíření podniku byly tedy vybrány následující 

druhy: česnek, cibule, brambory, mrkev, celer a petržel. Vývoj osevních ploch, tedy i množství 

vypěstovaných jednotlivých druhů zeleniny se nachází v tabulce 9. 

Tabulka 9: Vývoj osevních ploch plodin 

Plodina 

Vývoj osevních ploch jednotlivých plodin (ha) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pšenice     863 132         815 381         829 393         835 941         829 820         839 710         832 062     

Ječmen     372 780         382 330         348 992         350 518         365 946         325 725         327 707     

Kukuřice     109 651         109 565         111 931         100 453           93 575           79 303           83 762     

Slunečnice     197 579         214 876         218 786         235 531         231 533         249 886         256 410     

Řepka     373 386         401 319         418 808         389 298         366 180         392 991         394 262     

  

Česnek             82               164               181               232               236               233               329     

Cibule         1 830             1 515             1 527             1 730             1 581             1 545             1 704     

Brambory       26 450           23 652           23 205           23 992           22 681           23 414           23 418     

Celer           334               186               270               306               294               335               342     

Mrkev           688               547               597               691               721               805               827     

Petržel           231               180               186               271               247               368               267     

Zdroj: Portál eAGRI, 2018; Český statistický úřad | ČSÚ, 2018 

Podmínky pro pěstování 

 Po analýze technických zdrojů podniku Roman Selinger bylo zjištěno, že firma 

disponuje širokou škálou zemědělských strojů, mezi kterými je i taková techniky, která je 

vhodná pro produkci zeleninové výroby. K pěstování zeleniny je potřeba zejména sazeč, 

postřikovač, rozmetadlo, vyorávač a traktory, za které je zmíněné příslušenství zapřaženo. 
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Obrázek 5: Skupiny půdních typů v ČR 

Zdroj: Jaké typy půd u nás máme? | Vítejte na Zemi, 2018 

 

Obrázek 6: Průměrné množství srážek v ČR 

Zdroj: INFOMET | Informační web ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav | meteorologie, klimatologie, 

hydrologie, čistota ovzduší, předpověď počasí, 2018 

Obrázek 5 zobrazuje mapu s různými typy půd nacházejících se na území České 

republiky. Můžeme říct, že jižní Morava je oblast s jednou z nejúrodnějších typů půd, tedy 

černozemí a hnědozemí, které je vhodné pro zemědělskou činnost. Obrázek 6 znázorňuje 

průměrný počet srážek v republice, který je naopak pro zemědělství kritickým. Nízké množství 

srážek se dá ale snadno nahradit závlahovým systémem, který je v dnešní době velmi vyspělým. 

Společně s kvalitní a úrodnou půdou je zde také velmi slunečné podnebí, které pěstování plodin 

pozitivně přispívá k růstu. 

Souhrn předchozí analýzy je sepsán v tabulce 11. Pro každý potenciálně možný typ 

zeleniny vhodný k rozšíření podnikatelských aktivit firmy pana Selingera, je místní půdy velmi 

vhodná pro úspěšnou produkci. Podle počtu nízkého množství srážek je ovšem nutné pořizovat 

zavlažovací systém, rovněž do všech typů zeleniny. Také byl zjištěn stav hospodářských strojů, 

které má majitel firmy k dispozici a mezi kterými je, k produkci zeleniny potřebný, postřikovač 
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a rozmetadlo. Tyto dva stroje jsou univerzální, a tedy použitelné pro obhospodařování obilovin 

i zeleniny. Dalšími potřebnými stroji pro pěstování zeleniny jsou sazeč a vyorávač, které jsou 

specifické pro jednotlivé druhy zeleniny, natož pro hospodaření s obilovinami. Při produkci 

každého typu zeleniny by tedy bylo potřebné zakoupit i vhodné typy vyorávačů. 

Tabulka 10: Podmínky pro výrobu vybrané zeleniny 

Produkt Půda Zavlažování 
Stroje  

Sazeč Postřikovač Rozmetadlo Vyorávač  
Cibule Vhodná Potřeba Ne Ano Ano Ne  
Česnek Vhodná Potřeba Ne Ano Ano Ne  
Brambory Vhodná Potřeba Ne Ano Ano Ne  
Mrkev Vhodná Potřeba Ne Ano Ano Ne  
Petržel Vhodná Potřeba Ne Ano Ano Ne  
Celer Vhodná Potřeba Ne Ano Ano Ne  

  Způsob skladování Možnost uskladnění 

Cibule Vzdušné, tmavé, chladné místo s nízkou vlhkostí Ano 

Česnek Vzdušné, tmavé, chladné místo s nízkou vlhkostí 15 °C Ano 

Brambory Vzdušné, tmavé, chladné, vlhké místo 8 °C, v substrátu Ne 

Mrkev Vzdušné, tmavé, chladné, vlhké místo, v substrátu Ne 

Petržel Vzdušné, tmavé, chladné, vlhké místo, v substrátu Ne 

Celer Vzdušné, tmavé, chladné, vlhké místo, v substrátu Ne 

Zdroj: Zelenina Archivy – Skladujte potraviny správně! Skladujte potraviny správně! 2018 

 

Dotace na zeleninu 

Dotace na produkci zeleniny jsou rozdělovány podle počtu hektarů, přičemž vyplácejí 

se od jednoho hektaru osázené půdy. Druhý typ dotací se uděluje podle kategorie náročnosti 

plodin. Do skupiny plodin s vysokou pracností se řadí kukuřice cukrová, tykev, hrách zahradní, 

fazol zahradní, celer naťový, špenát a petržel naťová. Větší výše dotací se pak získává na 

plodiny s velmi vysokou pracností, mezi které patří košťálová zelenina (zelí hlávkové, kapusta 

hlávková, celer bulvový, ředkvička, ředkev a řepa salátová), plodová zelenina (rajčata, papriky, 

okurky – nakladačky i salátové), cibulová zelenina (cibule, mrkev, pór a česnek) a zelenina 

listová a stonková (salát, čekanka, pekingské zelí, celer, chřest a pažitka). (Podpora na produkci 

zeleninových druhů s vysokou pracností (Dotace, eAGRI), 2018) 
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Způsob odbytu zeleniny 

 Podle Zelinářské unie Čech a Moravy byl zjištěn způsob odbytu zeleniny vypěstované 

českými farmáři. Z historických dat unie je také známo, že tento poměr různého druhu odbytu 

je v podobném rozložení v průběhu posledních pěti let. Nejvyšší množství zeleniny je 

prodáváno do supermarketů a hypermarketů, kde je v poslední době o český česnek velký 

zájem. Tento způsob prodeje je pro drobné výrobce zeleniny nevýhodný z důvodu velmi nízké 

výkupní ceně zeleniny a vysokému poplatku za zařazení výrobku do prodeje. Do supermarketů 

a hypermarketů je vhodné prodávat při velkém množství odběru. Druhý nejčastější způsob 

prodeje je pro příležitost dalšího zpracování. V případě úspěšného rozjezdu v produkci 

některého z typů zeleniny by nastává motivace a příležitost podnik dále rozšířit právě o 

zpracovnu zeleniny a prodávat zeleninu dál s přidanou hodnotou. 8,5 % zeleniny je pak prodáno 

do velkoobchodů a zbylé množství je doručováno do restaurací, na stále více oblíbené 

farmářské trhy nebo do rozvozů bedýnek. 

 

Graf 7: Způsob odbytu zeleniny v roce 2017 

Zdroj: Odbytové organizace | ZUČM – Zelinářská unie Čech a Moravy, 2018 

 

Tabulka 11: Souhrn faktorů analýzy trhu 

Faktory O T 

Každoroční úbytek orné půdy   X 

Příchod nové generace v zemědělství X   

Zvýšená spotřeba zeleniny X   

Růst spotřeby domácností X   

Podpora státu v soběstačnosti X   

Vhodná půda pro zemědělskou výrobu X   

Vhodné podnebí pro zemědělskou výrobu X   

Nízký počet srážek v místě oblasti podnikání   X 

Snižování hladiny podzemních vod   X 

Nepříznivé přírodní podmínky   X 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2.2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model je jedním z nejdůležitějších nástrojů, díky kterému bude následně 

zanalyzováno konkurenční prostředí firmy a zároveň její strategické řízení. 

Stávající konkurence 

Zemědělství je z hlediska konkurence zcela ojedinělým oborem. Když pomineme fakt, že 

půda je jako jediný výrobní faktor neměnný (nedá se vyrobit) a spíše v poslední době ustupuje 

výstavbě rodinných domů a komerčních prostor, musíme aspoň zdůraznit, že význam 

konkurence je ve významu tzv. „klasické polařiny“ spíše globální. Pro rozklíčování výše 

zmíněného je třeba zmínit, že tzv. „polařinou“ se rozumí v dnešním zemědělství zejména 

pěstování obilovin a olejnin jako jsou například pšenice, ječmen, kukuřice, řepka a slunečnice. 

Význam globality je potom zejména v tom, že zemědělské podniky ani tak neovlivňují místní 

konkurenti více než ti vzdálenější či naopak, ale spíše se jedná o celkový počet hektarů, 

zastoupení konkrétních plodin na celkové výměře a celkové úrodě na globálním trhu. Limitem 

je potom počasí, zejména potom celkový úhrn srážek. K tomu všemu je třeba připočíst kvalitu 

práce zemědělců, kteří se rozhodují v krátkých časových intervalech a jejich rozhodnutí mohou 

mít na úrodu také zásadní vliv. Všechny zmíněné faktory potom každoročně utvářejí tržní cenu, 

za kterou jsou komodity od prvovýrobců vykupovány. 

 Zemědělci nezačleňují do svých aktivit tradiční tvorbu ceny ve smyslu, jak ji známe z 

marketingu, dokonce ani ve většině případů nesahají k žádné propagaci svých produktů. K 

prvovýrobcům, kteří dále nezpracovávají svoje komodity a prodávají je dále jako surový 

produkt sami firmy posílají svoje obchodní zástupce, kteří se snaží od nich jejich zboží 

vykoupit. Jedná se např. o velké obchodní firmy s vlastními sklady a sily přeprodávající 

produkci, dále potom o firmy sekundárního sektoru, které surové produkty zpracovávají a 

dodávají přidanou hodnotu atd. Ke klasickému konkurenčnímu prostředí, jak ho známe v 

ostatních odvětvích se zemědělství vrací v zelinářském oboru. Největšími konkurenty jsou tedy 

pro firmu Roman Selinger vlastníci největšího množství obhospodařovaných hektarů 

zemědělské půdy. 
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Tabulka 12: Seznam největších stávajících konkurentů 

  Majitel Počet hektarů 

1 Olomoucké arcibiskupství           23 997     

2 Ostravsko-opavské arcibiskupství           22 942     

3 CPI Property Group           20 000     

4 Jerome Colloredo-Mannsfeld           15 459     

5 Agrofert           15 400     

6 Pražské arcibiskupství           12 850     

7 Mendelova univerzita v Brně           11 531     

8 Pavel Tykač           11 382     

9 RenoFarmy           11 000     

10 Rybářství Třeboň           10 556     

11 Gerimo, Simmo           10 116     

12 Agro Měřín            9 184     

13 Jan Schwarzenberg            8 787     

Zdroj: NOVODOBÍ POZEMKOVÍ MAGNÁTI - Euro.cz, 2018 

V rámci stávající konkurence jsou v tomto oboru také společnosti, které provozují svoji 

zemědělskou činnost ve stejné oblasti a dochází mezi nimi tedy konkurenční boje o půdu. 

Vzhledem k faktu, že téměř žádný podnik zabývající se zemědělstvím, nedrží veškerou půdu 

ve svém vlastnictví a jsou tedy v nájmu. V tomto případě je potřeba udržovat velmi dobré 

vztahy s pronajímateli půdy (dodržovat platební termíny a jiné). 

Druhý konkurenční souboj také nastává o vodu. Jako všechny jiné rostliny, tak i 

hospodářské plodiny nerostou bez zmiňované vody. Firma pana Selingera leží ve slunečné 

oblasti s kvalitní půdou, která je jednou z nejlepších v České republice. Ovšem co se týče 

množství srážek, jedná se naopak o jednu z nejsušších oblastí a v rámci některých plodin je 

nutné zavést umělé zavlažování kvůli kterému se snižuje hladina podzemních vod a tato 

skutečnost negativně ovlivňuje ostatní pěstované plodiny. S ohledem na poslední dvě uvedená 

fakta, jsou pro firmu Roman Selinger největšími konkurenty společnosti Loděnice, s.r.o. a 

Zemědělské družstvo Višňové. 

Loděnice, s.r.o. 

Společnost Loděnice, s.r.o. byla založena 10.9.1993 panem Karlem Pilařem. 

V současné době jsou vlastníky firmy dva synové pana Pilaře, Ing. Karel Pilař a Jiří Pilař, 

společně s vnukem, Ing. Tomášem Pilařem. Od založení podniku do roku 2014 se firma 

zabývala zejména prvovýrobou obilovina a olejnin, stejně jako firma pana Selingera. Od roku 

2014 byla ovšem výroba rozšířena cibuli a papriky. Ke dnešnímu dni je rodina Pilařova druhou 

největší firmou zabývající se pěstitelstvím paprik v České republice.  
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Loděnice, s.r.o. obhospodařuje více než 600 hektarů zemědělské půdy, z nichž velká 

většina je držena ve vlastnictví. Na trvalý pracovní poměr je zde zaměstnáno 5 pracovníků, na 

sezónní práce (duben-listopad) jsou pak pravidelně najímány desítky pracovníků, kteří 

pomáhají s přípravou a sběrem pěstované zeleniny. K potřebnému růstu cibule a paprik byly 

provedeny čtyři vrty k čerpání podzemní vody a následnému zavlažování. 

 

Zemědělské družstvo Višňové 

Družstvo bylo založeno v prosinci roku 1950. Předseda družstva je firma 

AGROSERVIS, 1. Zemědělská, a.s., zastoupený Ing. Jiřím Pevným, místopředseda družstva 

firma AGROSERVIS TRADING, a.s. v zastoupení panem Ing. Pavlem Sovou. Ing. Jiří Pevný 

je jednatelem nebo společníkem v dalších 17 společnostech, díky kterým má možnost 

obhospodařovat půdu o rozloze téměř 14000 hektarů. Tato zemědělská půda se rozléhá téměř 

celé jižní Moravě a v oblasti působnosti si tedy navzájem s panem Selingerem konkurují a jsou 

soupeři ve vlastnictví půdy. S ohledem na velkou výměru polností nedisponují dostatečnou 

zemědělskou technikou a pracovními silami a některé přípravné polní práce nejsou schopni 

dokončit včas a jsou nuceni ji vynechat. 

Nová konkurence 

Jak již bylo zmíněno, počet hektarů užívaných zemědělci, rapidně klesá. S tím také klesá 

možnost vstupu nové konkurence do odvětví. V případě, že nynější konkurence z trhu odejde a 

vstoupí do něj konkurenti noví, budou čelit dlouholetým tradicím, konexím a nedocenitelným 

zkušenostem stávajících konkurentů. Vstup nových konkurentů tedy pro firmu Roman Selinger 

není až takovou hrozbou, jako spíše posilování konkurentů stávajících. 

Nové potenciální konkurenty také při vstupu na tento trh odráží vysoká počáteční investice 

do strojů, polí, skladovacích prostor a mnoho dalších překážek. 

Substituční produkty 

Firma produkuje převážně obiloviny a olejniny. V dřívějších letech se zabývala i pěstování 

máku. Mezi tyto pěstované plodiny můžeme zařadit pšenici ozimou, ječmen jarní, kukuřici, 

řepku a slunečnici. Jako předplodiny jsou sety především svazenka polní, dále také hořčici bílou 

nebo řepku olejku. Dříve také byl pěstován hrách. Tyto předplodiny jsou sety za účelem výživy 
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půdy a jsou na ni také pobírány dotace. Vzhledem k širokému portfoliu setých plodin, je, co se 

týče obilovin a olejnin je substituční hrozba nereálná. 

Vliv odběratelů 

Podnik prodává obiloviny a olejniny dvěma způsoby. První možností je drobný odprodej 

přímo zákazníkům, kteří si komodity kupují převážně pro dobytek nebo na chov ptáků. Tito 

odběratelé si sami přijíždějí a vzhledem k velmi malému množství odběru nemají žádný vliv 

na prodejní cenu. 

Druhá skupina odběratelů je ta hlavní, tedy prodej překupníkům z agronomických 

oblastí. Tito překupníci si převážně posílají vlastní kamiony a z prodejní ceny je tedy strhnut 

náklad na přepravu. Překupníků, kteří se zabývají nákupem a prodejem těchto typů komodit je 

na trhu několik. Firma RS spoléhá na dlouholeté vztahy a obchoduje tak převážně s jedním 

nebo dvěma překupníky, u kterých má jistotu, že mu nabízejí tu nejlepší cenu, za kterou 

obiloviny na trhu lze prodat. Většinu těchto obilovin a olejnin je prodána fiktivně ještě před 

vzrůstem plodin, zbylé jsou pak uskladněny v halách a spekuluje se o prodejní ceně. 

Vyjednávací síla těchto odběratelů je tedy velmi vysoká. 

Dvakrát se také naskytla panu Selingerovi příležitost a pšenici posílal přímo do 

zpracovny, do Rakouska. V tomto případě si musel zvlášť zajistit dopravní společnost a zaplatit 

řidiče a najeté kilometry. Prodejní cena pšenice byla tedy konečná. 

Tabulka 13: Seznam odběratelů firmy Roman Selinger 

Odběratelé komodit 

ADW AGRO, a.s. Krahulov 

AGROKOP HB, s.r.o. Havlíčkův Brod 

Agrofert Znojmo, a.s. 

Agroservis TRADING, a.s. Višňová 

Agroservis 1.zemědělská, a.s. Višňová 

Glencore Grain Czech, s.r.o. Praha 

Raiffeisen Agro Morava, spol. s.r.o. Vranovice 

Raiffeisen Lagerhaus Weinvierter mitte mistelbach 

Sladovny Soufflet ČR, s.r.o. Prostějov 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vliv dodavatelů 

Dodavatelé jsou pro firmu prodejci osiva, hnojiv a postřiků. Jak již bylo zmíněno, pan 

Selinger si zakládá na dobrých vztazích, a to jak na vztazích s odběrateli, tak s dodavateli. 

Dlouhodobě tedy spolupracuje s prodejci, kteří se snaží zajistit nejlevnější produkty na trhu 

v kombinaci s vysokou kvalitou. Vliv dodavatelů je tedy velmi vysoký, a to z důvodu, že 

podmínky prodeje jsou stanoveny přímo od výrobce a firma RS je nakupuje přes obchodníky.  

Dalšími dodavateli jsou pro podnik prodejci zemědělských technik a jejich náhradních 

dílů. Nakupování techniky již ale nespadá pod jednoho dodavatele, ale je nakupována téměř 

pokaždé od jiného prodejce. V téhle oblasti je vliv opět silný, ale ne tak silný, jako u při 

dodávání osiv, hnojiv a postřiků. Podmínky jsou zde stanoveny od výrobce, přičemž mají 

obchodníci volnou ruku v poskytování slev. 

Tabulka 14: Seznam dodavatelů firmy Roman Selinger 

Dodavatelé 

ADW AGRO, a.s. Krahulov hnojiva 

Agrofert Znojmo, a.s. hnojiva 

AGROKOP CZ, a.s. Třebíč chemie 

  osivo 

CÍGLER SOFTWARE, a.s. Brno ek. systém 

DIBENA MORAVA, s.r.o. Brno PHM 

ELITA Semenářská, a.s. Brno osivo 

E.ON Energie, a.s. České Budějovice energie 

JK.SPEED KIPPER, s.r.o. Brno doprava 

NAVOS, a.s. Kroměříž Hnojivo, osivo 

Rapool CZ, s.r.o. Brno osivo 

Saaten-Union CZ, s.r.o. Brno osivo 

Vodafone Czech Republic, a.s. Praha telekomunikace 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 15: Souhrn faktorů Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil 

  Faktory O Neutrální vliv T 

Stávající konkurence 
Vliv pozemkových magnátů     X 

Existence zemědělců v blízkém okolí     X 

Potenciální konkurence Velké bariéry pro vstup nové konkurence X     

Substituční produkty Nereálná hrozba substitutů X     

Vliv dodavatelů 
Prodejní síla dodavatelů   X   

Neodborně vykonaná práce externích služeb     X 

Vliv odběratelů Výkupní síla odběratelů     X 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3 Analýza vnitřního prostředí  

3.3.1 Analýza obchodních aktivit 

Podnik je zaměřen na výrobu surových produktů, které jsou po výkupu dále 

zpracovávány a je jim přidávána přidávána přidaná hodnota pro koncové spotřebitele, přičemž 

na začátku celého procesu prvovýroby musí dojít ke vstupům, což je v případě zemědělství 

osivo jednotlivých plodin. V průběhu vegetace se naskladňuje zboží, které zvyšuje výnos a 

zlepšují kvalitu základních produktů. Na konci vegetace pak dojde ke sklizni produkce, její 

uskladnění a k prodeji předem domluveným odběratelům (za předem domluvené ceny), 

v případě vyšší produkce, než byl předpoklad k prodji odběratelům za současné ceny udávané 

trhem. O tradiční úlohu tradičního zprostředkovatele se dělí majitel firmy a obchodní zástupci 

velkých firem. V období před sklizní jsou obchodní zástupci jednotlivých firem vysíláni 

k osobnímu jednání s prvovýrobci, tedy i s panem Selingerem. Na tento popud jsou pak 

uskutečňovány prodeje. 

Mezi obchodní aktivity firmy Roman Selinger patří tedy nákup a prodej, přičemž po 

nákupu zdrojů vlastní výrobou přidává komoditám přidanou hodnotu. Za dobu působení na trhu 

si majitel podniku již vybudoval dlouhodobé vztahy jak s dodavateli, tak s odběrateli a díky 

této strategii udržování dobrých vztahů dokáže dosáhnout na výhody, které se běžným 

zákazníkům nedostává a dokáže tak v kritických měsících uspořit významné množství času a 

finančních nákladů. 

Nákup 

Firma realizuje svoje nákupní aktivity skrze vybranou skupinu dodavatelů. Okruh 

dodavatelů se mění jen velmi zřídka, protože majitel si zakládá na odběratelsko-dodavatelských 

dlouhodobých fungujících vztazích. Rád dlouhodobě spolupracuje s těmi prodejci, kteří mají 

zájem zajistit co nejlevnější produkty na trhu v kombinaci s jejich vysokou kvalitou. Dalším 

důležitým faktorem je schopnost dodávky v době aktuální potřeby. Zmínění dodavatelé firmě 

poskytují zejména osiva, hnojiva, postřiky, pohonné hmoty a komodity potřebné k zemědělské 

technice. 

Hnojiva jsou dodávána v nejvyšší míře firmami ADW Agro, a.s. Krahulov a Agrofert 

Znojmo, a.s. Nejzásadnější množství hnojiv je dodáváno jednou ročně, a to před sezónnou na 
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sklad, konkrétnější časová specifikace není možná, protože závisí na vývoji ceny hnojiv na trhu. 

Díky možnosti uskladnění je tedy možné uskutečnit nákup hnojiv s velkým časovým 

předstihem a předzásobit se tak a využít díky tomu nízké akční ceny mimo sezónu. V případě 

větší potřeby, při aktuální potřebě, je možné přiobjednat takové množství hnojiva, které 

odpovídá aktuálním požadavkům. V tomto případě je ovšem nutné počítat s tím, že takto malá 

objednávka je zasílána spolu s větší objednávkou jiného odběratele v podobné lokalitě „na 

vytížení“.  Ceny hnojiv se pohybují podle typu hnojiv, a to dusíkatých, fosforečných, 

draselných nebo smíšených, od 4.500 – 10.000 Kč na tunu. Dodavatelé hnojiv jsou spolehliví, 

flexibilní a ochotní při požadavcích, zejména pokud s nimi odběratelé, udrží dlouhodobé dobré 

vztahy tak, jako to dělá pan Selinger. 

V rámci chemií majitel spolupracuje s firmou Agrokop, díky čemuž může bezplatně 

využívat bezplatně služby jejich agronomů. Není povolené jednotlivé postřiky skladovat, a 

proto jsou dováženy zásilkovou službou firmy, vyrábějící postřiky v době aktuální potřeby. Po 

ukončení sezóny nastává pro držitele přebytečných postřiků povinnost, postřiky dodatečně 

využít nebo vrátit specializované firmě. Nákup tedy probíhá nepravidelně dle aktuální situace 

na polích. Ceny postřiků se odvíjí opět podle typu pesticidů, konkrétně podle herbicidů, 

insekticidů a fungicidů, a to od 80 do 5.000 Kč za litr. V rámci sezóny jsou dodavatelé 

minerálních chemií nejvíce flexibilní a během několika od poptávky jsou schopni dodat 

potřebné postřiky. Díky dlouhodým, dobrým vztahům s dodavateli má majitel možnost získat 

požadované postřiky ještě tentýž den. 

Osiva jsou dodávána především společnostmi Agrokop CZ, a.s. Třebíč, NAVOS, a.s. 

Kroměříž nebo ELITA Semenářská, a.s. U osiv záleží zejména na druhu plodiny, protože každá 

firma je odborníkem na jiný typ plodin. Agrokop je hlavním dodavatelem osiva brukve řepky 

olejky, ELITA dodává osiva kukuřice a slunečnice, NAVOS poté pšenici a ječměn. Cena osiv 

jednotlivých plodin se odvíjí v závislosti od typů odrůd, kukuřice, slunečnice a řepka také podle 

výsevní jednotky na zrnu, která je u zmíněných plodin průměně 8000 zrn na hektar. Nákupní 

cena pšenice a ječmenu se pohybuje okolo 1000 Kč za 1000 kg, kukuřice a slunečnice 2.5000 

– 6.000 Kč za výsevnou jednotku, potřebnou k 1 ha, řepky pak 1.500 – 3.000 Kč za osivo k osetí 

jednoho hektaru půdy. Cena osiv plodin se odívíjí také podle skutku, zda je osivo již předem 

od dodavatele namořeno nebo je potřeba si dodatečnou službou objednat moření zvlášť. Osiva 

se zpravidla nakupují 3-4 týdny před výsevem, přičemž dovoz zprostředkovává dodavatel. 

Pšenice a ječmen jsou naváženy pomocí kamionů přibližně po 26 tunách, kde osivo je dodáváno 
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ve vacích s objemem od 500 do 1000 kg. Osivo kukuřice a slunečnice je dodáváno ve dvaceti 

kilových papírových sáčcích, převážně pomocí dodávky na europaletách. Vztahy s dodavateli 

osiv jsou rovněž dlouholeté a pevné. 

S ohledem na vlastnictví čerpací stanice nejsou pohonné hmoty nakupovány postupně, 

ale firma se zásobeuj naftou na období dopředu a stroje tankují přímo v objektu podniku. Nafta 

je dodávána dle aktuální potřeby, tedy vytíženosti strojového parku. V době příprav, sklizně a 

jiného obhospodařování půdy, je potřeba zvýšená a dodávky jsou častější. V období zimních 

měsíců je nafta dodávána výjimečně. Dodavatel pohonných hmot je DIBENA MORAVA, s.r.o. 

Tohoto dodavatele můžeme označit za velmi spolehlivého, se kterým nikdy nenastaly žádné 

problémy. Potřebu pohonných hmot je důležité plánovat s dostatečným předstihem a odhadovat 

očekávanou spotřebu správně odhadovat, jelikož dodavatel PHM není tak flexibilní jako 

dodavatelé, například výše zmíněných pesticidů. 

Prodej 

Podnik realizuje prodej obilovin a olejnin v zásadě dvěma způsoby. První a méně častý 

je drobný odprodej koncovým uživatelům, kteří si komodity kupují zejména pro dobytek, 

drůbež nebo chov ptáků. Takovýto odběratelé obyčejně přijíždějí vlastními vozy a jejich odběr 

nemá na firmu zásadnější vliv. Druhou, zásadnější skupinou odběratelů jsou překupníci 

z agronomické oblasti. Typickým znakem těchto obchodů je fakt, že překupníci posílají pro 

produkty vlastní kamiony a z prodejní ceny je poté strhnuty náklady přepravu. Takovýchto 

překupníků je na trhu velké množství. Firma Roman Selinger, obdobě jako u dodavatelských 

vztahů buduje dlouhodobou spolupráci a obchody realizuje převážně s jedním nebo dvěma 

překupníky, u kterých se domnívá, že mu nabízejí tu nejlepší cenu, za kterou lze v daném čase 

komodity na trhu prodat. Značné procento těchto produktů je prodáno již v průběhu vegetace, 

přebývající produkt je následně uskladněn v halách a o obchodní ceně se spekuluje. Výjimečně 

se také vyskytují možnosti prodat produkty přímo zpracovatelům, v tomto případě existují dva 

typy ceny, v jednom z nich je cena tak zvaně ze dvora, kdy si odběratel sám zajistí dopravu, 

přičemž cena je již konečná a nic z ní není dodatečně strženo. Druhou možností je, že si firma 

Roman Selinger zajistí dopravu, přičemž musí zaplatit řidiče a ujeté kilometry a výkupní cena 

je poté vyšší.  

Mezi nejvýznamnější a nejstálejší odběratele komodit patří ADW Agro, a.s. Krahulov, 

AGROKOP HB, s.r.o., Havlíčkův Brod a Agrofert Znojmo. 
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3.3.1 Mc Kinseyho 7S analýza 

Analýza 7S slouží pro hodnocení interních faktorů firmy. Je jedním z modelů pro 

kritické pro kritické faktory úspěchu.  

3.3.1.1 Strategie 

Podnikatel Roman Selinger řídí svou firmu sám a nemusí tak sdělovat žádné interní 

informace dalším spolumajitelům. Informace tak předává pouze svému zaměstnanci, aby jej 

informoval o budoucích dlouhodobých plánech firmy. Neexistují žádné písemné dokumentace 

o oficiálním vývoji a budoucí strategii firmy. Primárním úkolem firmy je udržení a zvyšování 

její ziskovosti, kvality a konkurenceschopnosti. To spočívá ve intenzivní a usilovné práci, 

sledování vývoje na trhu a inovování společnosti. Zásadní je přikládat vysoký význam každému 

procesu v průběhu pěstování. Od sledování nových typů osiva díky agronomickým znalcům, 

odebírání specializovaných časopisů nebo navštěvování odborných seminářů, přes zhodnocení 

vhodného hnojiva, postřiků po včasnou sklizeň a uskladnění zrn ve správných podmínkách, 

které nezpůsobí plísně nebo nedá možnost množení škůdcům. 

Díky motu „kupujte půdu, už se nevyrábí“, můžeme s jistotou říct, že orná půda se již 

velikostně zvětšovat nebude, jelikož se jako jediný z výrobních faktorů (myšleno půda) nedá 

uměle vyrobit ani navýšit. Můžeme tedy usoudit, že také konkurence se již zvyšovat nebude, 

jen se bude měnit, případně jednotliví konkurenti mohou zvyšovat svoji tržní sílu. Pokud se 

budou konkurenti do budoucna měnit, bude mít firma Roman Selinger stále silnější pozici díky 

dlouholeté tradici a zkušenostem. V případě růstu stávajících konkurentů musí pan Selinger do 

své budoucí strategie zahrnout veškeré kroky vedoucí k udržení si své stávající 

konkurenceschopnosti. 

V případě rozšíření podniku o další aktivity je potřeba zahrnout do dlouhodobé strategii 

zvýšení počtu zaměstnanců a nákup strojů sloužících k obhospodaření plodin jiného typu 

výroby, než je dosud využíván. 

3.3.1.2 Organizační struktura 

Roman Selinger má jediného zaměstnance a jejich vztah je hierarchický, tedy jasná 

vazba nadřízený a podřízený. Veškeré rozhodovací právo má o své firmě sám majitel. 



 

68 

 

Rozhoduje o nákupu osiva, hnojiv, postřiků, o najímání externích služeb, o nákupu strojů, o 

nájmu, případně pronájmu půdy, o dodavatelích i odběratelích plodin. 

Externě ovšem během celého roku najímá účetní služby. Díky mikro velikosti firmy 

není potřeba vést podvojné účetnictví, a proto je vedeno v nenáročném účetním softwaru 

MoneyS3. Veškeré podklady pro zpracování podnikatel dodává včas. 

V období, kdy je v zemědělství hlavní sezóna, najímají se ještě další externí služby, 

které nemůže podnikatel vykonávat sám, jelikož na ně není dostatečně technicky vybaven. 

V období od července do listopadu přijíždějí firmy s kombajny za účelem sekání zralých 

plodin, se secími stroji na sedí kukuřice, protože secí mašiny na klasická zrna pšenic a ječmenů 

má Roman Selinger ve svém vlastnictví a firmy na rozmetání speciálních druhů minerálních 

hnojiv, ke kterým je potřeba stroj jménem teragáror.  

V dřívějších letech firma dávala pracovní příležitost lidem, kteří díky svému postižení 

nebo nízkému vzdělání nemohli najít práci. Na dohodu o provedení práce tak ve firmě 

vypomáhal jeden hluchoněmý pracovník, později také několik nezaměstnaných, kteří během 

brigády u této firmy měli možnost najít klasické celoroční uplatnění v jiných společnostech. 

 

Schéma 4: Organizační struktura firmy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3.1.3 Systémy řízení 

Z důvodu velikosti podniku a také zaměření, není potřeba vlastnit jakýkoliv informační 

systém. Kvůli možnostem dotací je ovšem důležité vést precizně veškeré záznamy o všech 
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činnostech a důkladně je zakládat. Jediným důležitým softwarem, který je pro firmu důležitý, 

je účetní software, který je ovšem využíván externě. 

Pro využívání dotací jsou k dispozici formuláře a tabulky, které ale nejsou součástí 

programu, ale zakládají se manuálně do šanonů pro případ návštěvy auditu, který společnost 

navštěvuje pravidelně. 

3.3.1.4 Styl řízení 

S ohledem na množství zaměstnanců, jedná se o styl řízení benevolentní autoritativní. 

V období, když má firma sezónu a najímá si brigádně pracovníky, se může styl řízení považovat 

za autoritativní exploativní, a to z toho důvodu, že brigádníci se neúčastní žádného 

strategického rozhodování o firmě a nejsou ani seznámení s budoucími plány. Nemají tedy 

právo, jakkoliv zasahovat do řízení společnosti. 

V tomto období, tedy v období od května do listopadu, kdy jsou brigádní síly najímány, 

probíhá ve firmě přátelská nálada. Brigádníci, kteří v podniku vypomáhají, mají totiž 

k zemědělství i k majiteli podniku velmi kladný vztah a pracují tak zodpovědně a s plným 

nasazením. 

Celoročním brigádníkem je také jeden důchodce, který se celý život živil jako opravář 

zemědělských strojů a v případě potřeby, je panu Selingerovi vždy k dispozici. Díky ještě 

mnohonásobně větším zkušenostem a dobrému vztahu s majitelem, je v tomto případě zaveden 

spíše autoritativní benevolentní styl řízení. 

3.3.1.5 Spolupracovníci 

Za jistou formu spolupráce se dá jistě nazvat dohoda s mysliveckou asociací. Vzhledem 

k tomu, že jižní Morava a konkrétně okolí Loděnic je spíše nížinatá krajina, bez výskytu lesů, 

kde by se divoká zvěř mohla schovat a do kterých by muselo sdružení myslivců nakupovat a 

zavážet krmivo a výstelku, je důležité udržovat s místními zemědělci dobré vztahy, jelikož 

potřebují pro divokou zvěř zázemí v místních polnostech, kde se zvěř krmí, ukrývá a množí. Za 

tyto služby je zemědělcům poskytnuta náhrada v podobě masa z divoké zvěře. 

Pro společnost je důležitá znalost legislativy a veškerých podmínek pro získání dotací, 

a tedy pečlivost při evidenci potřebných dokumentů a zápisů činnosti, které jsou na 
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zemědělských půdách vykonávány. Z tohoto důvodu je velmi důležité udržovat dobré vztahy 

s externí pracovnicí, která má na starost tyto úkony. Za vysokou mzdu je požadována 

profesionalita a vysoké nároky na znalosti a pečlivost. 

Za spolupráci se dá také považovat nepsaná dohoda se společností Chrást, kterou pan 

Selinger najímá v sezóně, v období žní, na sklizeň úrody pomocí novými typy kombajnů. Tato 

spolupráce spočívá v tom, že do budoucna nebude najímána žádná jiná společnost na sekání 

potřebných komodit, a za to je firmě Roman Selinger slíbena loajalita a povinnost vykonat 

služby v ten den, kdy je sklizeň potřeba. Brigádníci jsou placeni hodinovou mzdou a jsou 

domlouvání s dostatečným předstihem před každou sezónou. 

3.3.1.6 Sdílené hodnoty 

U podniku s jedním zaměstnancem se těžko definuje jakákoliv podniková kultura. 

Přestože se v tomto oboru nelze vyhnout postřikům s účinnou látkou glyfosát, která je v dnešní 

době velmi žhavým a diskutovaným tématem, snaží se pan Selinger být zodpovědný ke svému 

okolí. Za dobu svého podnikání již dvakrát vysázel na polních cestách několik kilometrů dlouhé 

větrolamy, o které se stará a zařezává. 

Jako každý podnikatel přispívá několikrát ročně na kulturní akce v místní obci. 

Nejčastěji je do tomboly věnován pytel pšenice, kukuřice nebo také další komodity, v jiných 

případech dává finanční příspěvky. Tím se pomáhá kulturnímu rozvoji obce. 

Dále je také pro pana Selingera důležitý odpovědný přístup ke svým odběratelům. Zrna, 

která jsou určená k prodeji, jsou skladována na čistých a suchých místech, kde je možný vliv 

pro zábranu výskytu plísní a hmyzu. Pokud si dodavatelé pro komoditu přijedou nákladními 

auty, jsou okamžitě naloženi a odjíždějí, aniž by byli zdrženi od vykonávání dalších aktivit, 

které jsou pro odběratelskou firmu důležité. Firma Selinger si tak zakládá na organizaci práce, 

dobrých vztazích s odběrateli i dodavateli, externími pracovníky i odbornými poradci. Důležitá 

je také preciznost při i té nejméně důležité práci. 

3.3.1.7 Schopnosti 

Jak již bylo zmíněno výše, firma Roman Selinger má již dlouholetou tradici, která se 

pojí s nedocenitelnou zkušeností, jenž se z katalogů nastudovat nedá. Za 26 let podnikání je 

také vybudován dlouhodobý až přátelský vztah s mnoha odborníky z několika 
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specializovaných oblastí. Pokud se tedy nově vyskytne na trhu nějaké nové osivo, hnojivo či 

postřik, je Roman Selinger jedním ze zákazníků, kteří se o něm dozví mezi prvními. Jak už bylo 

zmíněno, nejdůležitější schopností je v tomto oboru zkušenost, a to zkušenost s počasím, 

s kombinací předplodin a několikaletého plánování výsevu plodin. Také v plánování hnojení, 

kdy je potřeba déšť, který by hnojivo rozpil do půdy a vytvořil účinnou látku pod zemí a další. 

V neposlední řadě je také důležité znát ceny jednotlivých osiv, hnojiv i postřiků. Ceny těchto 

přípravků pravidelně osciluje kolem určité hodnoty a nákup v pravou chvíli přináší podniku 

velké finanční úlevy v nákladech. Aspekt, kterému osobně přikládám nejdůležitější význam je 

schopnost předpokladu budoucí bilance obilovin vždy pro následující rok a společně s tím 

odhad poptávky. V případě, že se podnikatel trefí do vysoce žádoucí obiloviny, která bude 

následující rok nadstandardně placena a zároveň ji konkurence nebude pěstovat v takovém 

množství, bude ziskovost v tomto sledovaném roce velmi vysoká. 

Roman Selinger 

Funkce: Majitel 

Schopnosti: šestadvacetiletá praxe v podnikání i v oboru zemědělství, silné 

komunikační a vyjednávací schopnosti, strategické myšlení, udržování dobrých vztahů 

s dodavateli a odběrateli, komunikace s klíčovými zákazníky 

Martin Hladík 

Funkce: Zaměstnanec 

Schopnosti: znalost nových IT technologií uplatňujících se na zemědělských strojích, 

schopnost rychlého učení se, komunikace se zahraničními odběrateli 

Rostislav Polák 

Funkce: Celoroční brigádník v důchodu 

Schopnosti: Celoživotní praxe s opravou zemědělských strojů, komplexní znalost 

sestavení i funkce hospodářských strojů, zkušenosti se zemědělstvím, růstem plodin, 

potřebou látek k jejich růstu. 

Tabulka 16: Souhrn faktorů 7 S analýzy 

Faktory   S W 

Strategie 

Dobré jméno společnosti X   

Dlouhodobá stagnace ve výrobě   X 

Pokročilý věk majitele firmy   X 

Systémy 
Dlouhodobá spolupráce s účetní X   

Vypisování dotačních žádostí papírově   X 
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Styl řízení 
Nízký počet pracovníků (snadné vedení) X   

Dlouhodobá spolupráce s brigádníky X   

Schopnosti 

Dlouholeté zkušenosti majitele X   

Specializace pracovníků X   

Špatné komunikační schopnosti majitele     

Spolupracovníci 

Výborné vztahy s dodavateli X   

Výborné vztahy s odběrateli X   

Na první pohled nezajímavá práce pro pracovníky   X 

Zdroje: Vlastní zpracování 

3.3.2 Analýza zdrojů 

3.3.2.1 Fyzické 

Za dobu působení firmy Roman Selinger v oboru, získal do vlastnictví níže vypsanou 

budovy, zemědělskou i nezemědělskou techniku, kterou můžeme vidět v následujícím 

schématu. Jednotlivé stroje a budovy jsou rozděleny do čtyř hlavních kategorií, a to strojů, 

přívěsů, návěsů a nemovitostí. 

Ve vlastnictví podniku se nachází řada traktorů, využívaných k tažení strojů, transportu 

komodit, hnojiv a osiv na vlečkách, sušička kukuřičných zrn. Další velkou složku tvoří návěsy, 

díky kterým je možné postřikovat půdu proti chorobám nebo škůdcům, smykovat, orat nebo 

připravovat půdu pro vhodný růst plodin.  

Všechny stroje jsou plně funkční, i přes fakt, že některé z nich jsou staršího typu. 

Všechny stroje jsou v současné době využívány k stávající podnikatelské činnosti. Rovněž 

nemovitosti jsou využívány ke každoroční produkci obilovin a olejnin. Pouze sýpka, která se 

nachází na hospodářském dvoře majitele, je nevyužívaná. Budovy, kromě zmíněné sýpky, jsou 

zánovní, budované na přelomu tisíciletí, jedna ze skladovacích hal je dokonce stará pouze šest 

let. 
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Schéma 5: Výpis fyzických zdrojů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3.2.1 Nehmotné 

Jedná se o nehmatatelné hodnoty, které podnik vyznává. Především se jedná o 

mnohaletou zkušenost podnikatele spojenou se znalostmi plodin, osiva, hnojiv, postřiků, 

osevních postupů, a dalších v kombinaci s potřebným počasím a vývojem na trhu. Důležitými 

nehmotnými zdroji jsou pro podnikatele také dobré vztahy s dodavateli, odběrateli, ale také 

s ostatními zainteresovanými stranami. V neposlední řadě je také důležitá znalost dotací a 

fondů, které je možno během podnikání využívat.  

3.3.2.2 Lidské 

Firma v současné době zaměstnává jednoho stálého pracovníka a jednoho celoročního 

brigádníka, který má celoživotní zkušenosti s opravou zemědělských strojů a v této oblasti je 

také zaměstnáván. Sezónně pak najímá další čtyři brigádníky, kteří mají také kladný vztah 

k zemědělství a odpovědnou zkušenost s manipulací zemědělských strojů a práci v zemědělství 

obecně. 

Stroje

• Traktor Fendt Vario

• Traktor Zetor Fortera

• Traktor Zetor 7711

• Traktor Zetor 7011

• Traktor Zetor 7245

• Traktor Zetor xxxx

• JCB nakladač

• Mobilní sušička zrnin

• Čistička Petkus

• 2 x firemní automobil

Přívěsy

• 1x autovlek (15 tun)

• 4x vlek za traktor (8-9 
tun)

• 1x sklápějcí vlek

• přívěsný vozík za 
osobní automobil

Návěsy

• Postřikovač Hardi Total 
Commander

• Secí stroj

• Rozmetadlo umělých 
hnojiv Bogballe

• Diskový podmítač 
Dalbo

• Podmítač Kockerling

• Otočný pluh Privat

• Podmítač Saturn

• Vály Gambridge

• Smyk + Brány

• Podmítač dvoumetrový

• Cisterna 11000 l

• Cisterna na LTO 11000 l

• Čerpací stanice fuel 
system 7400 l

• Nájezdová váha

• Nesený postřikovač 
Hardi 800 l

Nemovitosti

• 406 ha orné půdy

• 2x skladovací hala na 
obilí

• 1x skladovací hala na 
zemědělské stroje

• 2x dílna k opravě 
zemědělských strojů

• 1x hospodářský dvůr 
(objekt s dílnou, 
kanceláří a stroji)

• 1 x sýpka
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Dále se také od příštího roku nabízí možnost vstupu rodinných příslušníků do podniku 

a byl by tak možný rozvoj obchodních aktivit, během kterého se zvýší množství práce, 

strategického rozhodování a zodpovědnosti a byl by potřebný více než jeden nadřízený. 

3.3.2.3 Finanční 

V rámci finančních zdrojů je zde uveden vývoj tržeb, ke kterému byly poskytnuty 

potřebné údaje. Majitel během osobního rozhovoru uvedl, že finanční situace podniku je velmi 

dobrá a několik po sobě jdoucích let nebyla firma ztrátová. V případě potřeby je tedy možné 

čerpat finance z rezerv minulých let.  

Tabulka 17: Vývoj tržeb firma Roman Selinger 

Rok 2015 2016 2017 

Tržby (Kč)     7 563 390         7 345 200         6 265 340     

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přestože je firma v dobré finanční kondici, v případě investičně náročného projektu při 

rozšíření by zřejmě musel sáhnout po dalším podnikatelské úvěru. Většinu zisku, který díky 

své firmě vytvoří, investuje dále do svého podnikání. V roce 2012 investoval do haly skladující 

obilí, v roce 2014 se vybetonovala příjezdová plocha k hale uskladňující zemědělské stroje, 

2016 přístavek k hale pro uskladnění hnojiv (z důvodu možného dřívějšího nákupu a spekulaci 

s cenou), v roce 2017 betonový nájezd k hale uskladňující obilí a výstavba nové dílny k opravě 

zemědělských strojů. Všechny tyto investice byly financovány z vlastních zdrojů majitele. 

Mimo investic pan Selinger stále udržuje rezervní fond pro případ, že by nastaly nepříznivé 

podmínky. 

Společnost je zatížena dvěma úvěry použitými k financování zemědělské půdy. První 

půjčku získala společnost od státu v roce 2003 jako bezúročnou. Zapůjčená částka byla 

vyčíslena na 7.840.000 Kč, přičemž poslední splátka bude splacena 3.11.2032. Druhý úvěr je 

hypoteční a byl uzavřen v roce 2009 na částku 2.732.199 Kč. Poslední splátka je splatná 

20.2.2019. Jednotlivé splátky posledních tří let, tedy roků 2015-2017 jsou vidět v tabulce 12. 

Úrok není fixně vázán a každoročně se mění. V roce 2017 byl úvěr refinancován a úrok z něj 

se v půlce roku snížil z 7,3 % na 4,8 %. Splátky jsou placeny ročně, a to vždy ke konci roku. 
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Tabulka 18: Splátkový kalendář úvěru 

Rok Počáteční stav (Kč) Splátka (Kč) Úrok (Kč) Úmor (Kč) Konečný stav (Kč) 

2015 1 366 149     355 781         82 571,26     273 210 1 092 939 

2016 1 092 939     333 137         59 927,47     273 210 819 729 

2017 819 729     299 659         26 448,52     273 210 546 519 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Firma Roman Selinger poskytla údaje o celkový tržbách od roku 1993, pro potřebu 

finanční analýzy jsou zde ovšem uvedeny jen údaje za poslední tři roky. Tržby jsou 

porovnávány meziročně z důvodu uzavření zemědělského cyklu. Jiné typy podnikání vykazují 

tržby během celého roku, zemědělci je získávají převážně sezónně. 

V roce 2015 dostáhla firma tržeb téměř 7,6 milionů Kč. V roce následujícím tržby klesly 

o 2,88 %, tedy o necelých 220.000 Kč. Částka změny v tržbách je téměř zanedbatelná. Mohla 

nastat z důvodu jiné kombinace zasetých a prodaných prvoplodin v kombinaci 

s celorepublikovým prodejem, který ovlivňuje výkupní cenu. V roce 2017 ale tržby klesly o 

14,7 %, tedy o necelých 1.080.000 Kč. Loňská nepříznivá situace nastala kvůli přírodním 

podmínkám, která díky malému množství srážek v době vegetace plodin zhoršila úrodu téměř 

všem zemědělcům v České republice. Pan Selinger měl v roce 2017 hospodářský výsledek 

kukuřice nulový. Nepříznivé počasí zajistilo nízkou výnosnost a špatnou kvalitu, přičemž její 

prodej do bioplynové stanice uhradil náklady na sadbu, postřiky, hnojivo a sklizeň, potřebných 

pro vypěstování kukuřice. 

 

 

Schéma 6: DuPontův diagram 

Zdroj: Vlastní zpracování 

ROE

0,049

ROA

0,015

Aktiva/VK

3,317

ROS

0,168
Obrat aktiv

0,088
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ROS 

Rovnice 5: Výpočet ROS 

Zdroj: Vlastní zpracování 

𝑅𝑂𝑆 =  
1054400

6265340
= 0,168 

Jak již bylo zmíněno, rentabilita tržeb vyjadřuje, kolik korun zisku připadá na jednu 

korunu tržeb. Hodnota ROS tedy říká, že podnik využívá paušálních výdajů, které si mohou ze 

zákona podnikatelé vložit do účetnictví, a to ve výši 80 % z dosažených tržeb. 80 %ní paušál 

mohou využívat také sektory lesního a vodního hospodářství a osoby pracující na řemeslnou 

živnost. Zbylých 20 % tržeb je pak sníženo o 15 % daň, která je následně pokrácená o nabízející 

se slevy (na poplatníka, na manželku a další). Výsledná hodnota ROS je jak 16,8 %. 

Obrat aktiv 

 Obrat aktiv 0,088 znamená, že se celková aktiva během roku obrátila 0,088x. Je to velmi 

malý počet obrátek, a to z důvodu velkého množství dlouhodobého majetku, který se váže 

především v půdě a dlouhodobém hmotném majetku, který je budován již 25 let a nabyl za tuto 

dobu jisté hodnoty. 

Rovnice 6: Výpočet obratu aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
6265340

71197000
= 0,088 

ROA 

Nízká hodnota ukazatele rentability aktiv je dána opět především vysokou hodnotou 

dlouhodobého majetku podniku, který je vázán především v půdě a neztrácí tak svoji hodnotu, 

naopak ji s postupem času nabývá. Hodnota vyjadřuje, jak efektivně podnik zvládá zajišťovat 

výrobní kapacitu.  

Rovnice 7: Výpočet ROA 

Zdroj: Vlastní zpracování 

𝑅𝑂𝐴 =  
1054400

71197000
= 0,015 



 

77 

 

Finační páka 

Poměr celkových aktiv k hodnotě vlastního kapitálu se nazývá finanční pákou. Jeho 

hodnota udává, v jakém poměru jsou celková aktiva financována cizími zdroji. Z následujícího 

je vidět, že celková aktiva převyšují více než trojnásobně vlastní kapitál. 

Rovnice 8: Výpočet finanční páky 

Zdroj: Vlastní zpracování 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑎 =  
71197000

21465000
= 3,317 

ROE 

ROE udává zhodnocení vloženého kapitálu vyčíslený k poslednímu roku, tedy kolik 

korun čistého zisku připadá na korunu investovaného kapitálu. Hodnota ukazatele ROE 

ukazuje, že vložená finanční hodnota byla za rok 2017 více než 2x. 

Rovnice 9: Výpočet ROE 

Zdroj: Vlastní zpracování 

𝑅𝑂𝐸 =  
1054400

21465000
= 0,049 

Celková zadluženost 

Čím vyšší hodnota by nám v tomto případě vyšla, tím vyšším rizikem by firma byla pro 

věřitele. Zobrazuje pom zadluženosti na celkových aktivech podniku. Nízká zadluženost 

poukazuje na dobrou finanční stabilitu podniku. 

Rovnice 10: Výpočet Celkové zadluženosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
1912600

71197000
= 0,0269 
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Tabulka 19: Souhrn faktorů analýzy zdrojů 

Zdroje Faktory S W 

Hmotné 

Úrodná půda X   

Soběstačnost z hlediska zemědělských strojů X   

Nevyužívání moderní technologie   X 

Prostory pro skladování strojů X   

Prostory pro skladování plodin požadující nízkou 

vlhkost 
X   

Chybějící prostory pro skladování plodin požadujících 

vysokou vlhkost 
  X 

Široká škála zemědělských strojů X   

Nehmotné 

Znalosti technologických postupů produkce X   

Výborné vztahy s dodavateli a odběrateli X   

Dobré vztahy s konkurencí (konzultace) X   

Lidské 
Nedostatečná kapacita pracovníků pro rozvoj   X 

Dlouhodobá spolupráce s brigádníky X   

Finanční 

Dobrá finanční situace podniku X   

Velmi nízká zatíženost cizími zdroji X   

Mnohonásobně zhodnocený vlastní kapitál X   

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3.3 Analýza marketingových aktivit 

Jak již bylo uvedeno, při produkci obilovin a olejnin, není potřeba rozsáhle propracovaný 

systém marketingových aktivit. Před každou sezónou zástupci jednotlivých odběratelských 

společností vysílá své obchodní zástupce k uzavírání kontraktů. Producenti zemědělských 

komodit se tedy nijak nepropagují. Obchody jsou projednávány a uzavírány osobní formou na 

základě sjednané schůzky se zmíněnými zástupci agronomických firem. Po uzavření podmínek 

prodeje je také projednávána problematika distribuce, která je blíže popsána v následující 

podkapitole v rámci marketingového mixu. 

V následujícím marketingový mixu budou uvedeny 4 základní nástroje, které se vhodně 

kombinují za účelem dosažení maximální hodnoty pro zákazníka v souladu s firemní strategií. 

Firma Roman Selinger, kterou analyzuji, klade velký důraz na kvalitu a výnosnost 

produkovaných plodin. Dále je pro něj také důležitý vztah s odběrateli, kterými jsou 

agronomické společnosti vykupující tyto vypěstované plodiny a prodávají je dál. Tyto vztahy 

jsou dlouhodobé a v rámci těchto dlouhodobých dobrých vztahů jsou ochotni zemědělcům 

nabízet lepší výkupní ceny. 
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Produkt 

Velikost osevních ploch jednotlivých plodin se každý rok odvíjí podle očekávané 

poptávky v následujících letech. 

 

Schéma 7: Výpis produktů produkovaných firmou Roman Selinger 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Cena 

Cena produktů se vyvíjí podle globálních parametrů vypěstovaných plodin, tedy jaké 

množství konkrétní plodiny vypěstovala konkurence, popřípadě v jaké kvalitě. Jestliže se 

v mezinárodním měřítku vyprodukovalo největší množství například pšenice, bude jí přebytek 

a výkupní cena i zde, na jihu Moravy bude nízká. Pokud je v nějaké lokalitě ideální prostředí 

pro pěstování  plodiny, jako je dostatek vody, slunce, kvalitní půdy, je jisté, že v této lokalitě 

bude plodina prodávána za vyšší cenu, než v lokalitách, kde byly plodiny poničeny, například 

vysokým větrem. 

 

 

Pšenice jarní/ozimá

• Vhodné předplodiny: jeteloviny, luskoviny, olejniny, okopaniny

Ječmen jarní

• Vhodné předplodiny: okopaniny a řepka, v druhé řadě olejniny a 
luskoviny (můžou způsobit polehání ječmene)

Ječmen ozimý

• Vhodné předplodiny: není náročný na předplodiny

Brukev řepka olejka

• Vhodné předplodiny: Ječmen ozimý

Slunečnice roční

• Vhodné předplodiny: Pšenice ozimá

• Sama slunečnice je velmi špatnou předplodinou

Kukuřice setá

• Vhodné předplodiny: jeteloviny, víceleté pícniny, okopaniny

• Společně s pšenicí patří mezi dvě nejlepší předplodiny
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Tabulka 20: Vývoj cen produkovaných plodin 

Prodejní cena (Kč/t) 

Plodina 2015 2016 2017 

Pšenice ozimá 4750 3400 4000 

Ječmen jarní 3500 3200 3300 

Kukuřice setá 4000 3400 3065 

Slunečnice x x 10350 

Brukev řepka olejka 10800 10500 10200 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Distribuce 

Distribuce zemědělských komodit probíhá podle několika následujících variant: 

a) Smluvně zajištěn odvoz od odběratele 

b) Smluvně zajištěn odvoz dodavatelem – nájem kamionové dopravy (externě) 

c) Smluvně zajištěn odvoz dodavatelem – traktory s vlečkami (vlastní doprava) 

Prodejní cena obchodované komodity se snižuje při smluvní podmínce zajištění odvozu 

odběratelem. V tomto případě je smluvně domluven datum a čas dodávky.  

Vlastní dopravu si dodavatel zajišťuje zejména při krátké dodací vzdálenosti od vlastního 

skladu. Pan Selinger využívá vlastních traktorů s vlečkami při prodeji plodin do Rakšic, 

Rybníků, Vojkovic, Šakvic, Vranovic a Ivančic, jak je znázorněno na mapě níže. 

 

 

Obrázek 7: Vlastní distribuční cesty 

Zdroj: Mapy Google, 2018 
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Propagace 

Osobní formou  

 Telefon 

 Email 

 Osobně 

Doporučení 

 Kontakt na rakouské odběratele 

 Jiné české výkupnictví 

Odvětví zemědělství, zejména prodej obilovin a olejnin je oproti jiným typům podnikání 

velmi specifický. Při prodeji běžných produktů, ať už nakoupených nebo vyráběných, včetně 

prodeje zeleniny podnikatelé hledají odběratele a domlouvají obchody díky jejich iniciativě. 

Prodej obilovin je odlišný v přístupu, tedy tím, že odběratelé si zajišťují kontakty, oslovují 

prvovýrobce a dělají jim nabídky k odkupu. 

Oslovování probíhá zejména telefonicky, a to jak hovorem nebo sms zprávou, dále emailem 

nebo dopisy. Nabídka výkupu pak může vypadat následovně: 

 

Dobrý den pan Selinger, 

Pšenice z nové sklizně na smlouvu 

N 12,5     OH 76 

Cena 3.600 Kč/t dodáno Krahulov 

Cena 3.550 Kč/t dodáno Ivančice 

S pozdravem L.R., ADW 

 

Nebo také: 

 

Dobrý den pane Selinger, 

Cena řepky z nové sklizně na terminovanou smlouvu je 9.000 Kč/t 

S pozdravem, L.R., ADW
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3.4 SWOT analýza 

Tabulka 21: SWOT matice 

 

Vlastní zpracování 
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3.4.1 Fáze hodnocení SWOT 

3.4.1.1 Porovnání vah jednotlivých části matice SWOT 

V následující kapitole jsou popsány váhy jednotlivých faktorů každé z kvadrantů 

SWOT matice. Váhy jsou ohodnoceny na základě přiřazování hodnot, přičemž hodnota 0 

znamená, že znak ve sloupci má nižší důležitost, než znak porovnávaný (v řádku, v horní části 

tabulky), hodnota 0,5 udává, že hodnota zkoumaná má s hodnotou porovnávanou stejně velkou 

důležitost a hodnota 1 je nositelem důležitosti oproti hodnotě porovnávané. 

Tabulka 22: Hodnocení vah faktorů silných stránek podniku 

Hodnocený/Porovnávaný S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Suma 
Váha 

(%) 

S1 x 0,5 0,5 0 0 1 0,5 0,5 0 3 8,33 

S2 0,5 x 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 6 15,28 

S3 0,5 0 x 0 0 0,5 1 0,5 0 2,5 6,94 

S4 1 0,5 1 x 0,5 0,5 1 0,5 0,5 5,5 15,28 

S5 1 0,5 1 0,5 x 0,5 1 1 0 5,5 15,28 

S6 0 0 0,5 0,5 0,5 x 1 0,5 0,5 3,5 9,72 

S7 0,5 0 0 0 0 0 x 0 0 0,5 1,39 

S8 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 x 0,5 4 11,11 

S9 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 x 6 16,67 

Suma                   36,0 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z výsledků tabulky můžeme vyhodnotit faktory, hrající nejvýznamnější roli v rámci 

silných stránek firmy. Nejsilnější stránkou společnosti jsou dlouholeté a neocenitelné 

zkušenosti majitele, díky kterým je schopný udržet svou firmu konkurenceschopnou a zároveň 

brání vstupu nových konkurentů na trh. Zkušenosti v oboru zemědělství jsou velkou překážkou 

pro nově vstupující firmy. Dalšími nejdůležitějšími stránkami jsou výborné vztahy s dodavateli 

a odběrateli, které si majitel buduje již 20 let působnosti na trhu. Vztahy s oběma 

zainteresovanými stranami je velmi důležitý z hlediska nabídky cen, spolehlivosti a vstřícnosti 

během uzavírání obchodů. Podstatným faktorem pro pana Selingera je také fakt, že jeho 

pozemky se nachází v oblasti jižní Moravy, která se, co se týče kvality půdy, řadí mezi 

nejideálnější v České republice. Společně se slunečným počasím je provozované zemědělství 

vhodným odvětvím. 
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Tabulka 23: Hodnocení vah faktorů slabých stránek podniku 

Hodnocený/Porovnání 
W1 W2 W3 W4 W5 Suma 

Váha 

(%) 

W1 x 0 0,5 0 1 1,5 15 

W2 1 x 0,5 0,5 1 3 30 

W3 0,5 0,5 x 1 1 3 30 

W4 1 0,5 0 x 0,5 2 20 

W5 0 0 0 0,5 x 0,5 5 

Suma           10 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Po porovnání váhy jednotlivých slabých stránek firmy jsme schopni určit její největší 

slabiny, kterou jsou především skladovací kapacity potravin vyžadující vysokou vlhkost. Firma 

RS se k dnešnímu dni zabývala pouze výrobou a skladováním plodin vyžadující vlhkost okolo 

60 %. Těmito prostory je také vybavena. Pokud by bylo ovšem potřeba uskladnit plodiny 

vyžadující vlhkost 90 % a výš, byla by potřeba vyprojektovat a investovat zcela nové prostory. 

Další slabou stránkou je nedostatek pracovních sil, potřebných v případě rozšíření podniku 

k náročnější produkci. V produktivním věku byl pan Selinger schopný podnik rozšířit sám 

včetně vykonávání velké části pracovních činností. S pokročilým věkem již na náročnou práci 

a obchodní rozhodování nestačí. Vzhledem k faktu, že pan Selinger více než 15 let budou svoji 

firmu sám, bez zaměstnanců a další pomoci, má nyní problémy s komunikací a delegací 

pravomocí a úkolů směrem ke svým podřízeným. 

 

Tabulka 24: Hodnocení vah faktorů příležitostí podniku 

Hodnocený/Porovnání O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 Suma Váha (%) 

O1 x 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 6 16,44 

O2 0 x 0,5 0,5 1 0 1 0 0 3 8,22 

O3 0,5 0,5 x 0 0 0,5 1 0 0,5 3 8,22 

O4 0,5 0,5 1 x 0 0,5 1 0,5 0 4 10,96 

O5 0 0 1 1 x 0 0,5 0,5 0,5 3,5 9,59 

O6 0,5 1 0,5 1 1 x 1 0,5 0,5 6 16,44 

O7 0 0 0 0 0,5 0 x 0 0,5 1 2,74 

O8 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 x 1 6 16,44 

O9 0 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0 x 4 10,96 

Suma                   36,5 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Největší příležitostí pro rozvoj firmy pana Selinger je zvýšený zájem českých 

spotřebitelů od lokální a regionální zeleninu. Během analýzy vnějšího a vnitřního prostředí bylo 

zjištěno, že orná půda je každým rokem vzácnější, což jde paralelně i se zemědělským 

odvětvím. I díky stále vyspělejší technologie bude produkce potravin stále více žádnou a stále 

méně dostupnou. Je tedy vhodné si půdu udržet a nadále se věnovat podnikání v zemědělství. 

Rozšíření firmy je tedy vhodné v rámci zemědělské činnosti. Při zanalyzování soběstačného 

zásobování české produkce v mnoha oblastech bylo zjištěno, že pěstování obilovin je nad rámec 

samozásobování, ale velká část je vyvážena do Evropské unie. Velkým nedostatkem pro ČR je 

výroba zeleniny. Český trh je pouze z 50 % zásoben produkcí českými farmáři. Z tohoto 

důvodu ministerstvo zemědělství zavedlo podporu ve formě dotací, aby se soběstačnost v této 

produkci zvýšila. Tato skutečnost je pro české hospodáře, a především pro pana Selingera 

velkou příležitostí. Mimo dotace od ministerstva zemědělství jsou pro zelinářskou produkci 

nabízeny dotace od SZIF, PGRLF, EU a dalších na množství obhospodařované půdy, na použití 

zeleného hnojení, čímž je přispíváno k životnímu prostředí, na nákup zeleninové sadby (při 

produkci vyšší než 1 ha osázené půdy) a jiné. 

Tabulka 25: Hodnocení vah faktorů hrozeb podniku 

Hodnocený/Porovnání T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Suma Váha (%) 

T1 x 1 0 0,5 0 0,5 0,5 2,5 11,90 

T2 0 X 0 0 0 0,5 0 0,5 2,38 

T3 1 1 x 0,5 0,5 1 0,5 4,5 21,43 

T4 0,5 1 0,5 x 0 0,5 0 2,5 11,90 

T5 1 1 0,5 1 x 1 0,5 5 23,81 

T6 0,5 0,5 0 0,5 0 X 0,5 2 9,52 

T7 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 x 4 19,05 

Suma               21 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Největší hrozbou pro podnikatele v zemědělském sektoru jsou přírodní katastrofy. Především 

letošní jaro (2018) je kritické. Meteorologové hlásí nulové srážky po celé ČR, ale především 

na jižní Moravě. Z meteorologického ústavu vyšla zpráva, že Česko schne a je vyhlášen stupeň 

nebezpečí výskytu požáru. Z důvodu nízkého množství srážek se nezadržitelně snižuje i hladina 

podzemních vod potřebná k růstu farmářské produkce. Další hrozbou jsou také politické 

nařízení, mezi které patří v posledních letech často diskutované téma, používání glyfosátů. Bez 

této účinné látky je náročné pěstovat plodiny s vysokou výnosností. 
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3.4.1.2 Posouzení stavu a důležitosti silných a slabých stránek podniku 

Po rozhovoru s majitelem byla vytvořena analýza, která hodnotí jeho názor na silné a 

slabé stránky jeho podniku. Je zde posuzován stav jednotlivých faktorů a také důležitost pro 

podnik. Můžeme vidět, že většina silných stránek je se nachází v kolonce příznivého stavu, 

slabé stránky jsou zase převážně v průměrném, nikoliv špatném. Důležitost je u obou faktorů 

spíše vysoká než nízká. 

Tabulka 26: Posouzení stavu a důležitostí faktorů silných a slabých stránek podniku 

Hodnocení silných 

a slabých stránek 

Posouzení stavu Důležitost 

Dobrý Průměrný Špatný Vysoká Průměrná Nízká 

S1 x     x     

S2 x     x     

S3     x   x   

S4 x     x     

S5 x     x     

S6   x   x     

S7   x       x 

S8 x     x     

S9 x     x     

W1   x       x 

W2   x     x   

W3   x     x   

W4     x   x   

W5     x x     

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.4.1.3 Posouzení vzájemných vlivů kvadrantů SWOT 

Následující tabulka posuzuje, které vztahy mezi jednotlivými kvadranty SWOT analýzy. 

Z předchozího zkoumání bylo vybrán pět faktorů z každého ovlivňujícího atributu, které jsou 

pro podnik nejdůležitější. Následně byly zkoumány vztahy mezi nimi, tedy mezi příležitostmi 

a silnými stránkami, příležitostmi a slabými stránkami, hrozbami a silnými stránkami a mezi 

hrozbami a slabými stránkami. Suma výsledných hodnot jednotlivých vztahů je vypsána 

v tabulce 27 níže. 
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Tabulka 27: Vztahy mezi kvadranty SWOT 

  S2 S4 S5 S8 S9 
Suma 

O+S 
  W1 W2 W3 W4 W5 

Suma 

O+W 

O1 2 3 4 4 4 17 O1 1 5 4 2 2 14 

O4 1 1 1 2 1 6 O4 1 4 1 1 1 8 

O6 3 1 2 2 3 11 O6 1 4 3 1 3 12 

O8 2 1 1 4 4 12 O8 1 4 3 1 1 10 

O9 1 1 1 3 2 8 O9 5 1 5 5 2 18 

Suma 

O+S 
9 7 9 15 14 54 

Suma 

O+W 
9 18 16   9 62 

  S2 S4 S5 S8 S9 
Suma 

T+S 
  W1 W2 W3 W4 W5 

Suma 

T+W 

T1 1 1 1 2 3 8 T1 1 1 1 1 1 5 

T3 1 1 1 3 3 9 T3 1 1 1 1 2 6 

T4 1 2 2 1 1 7 T4 4 1 2 3 3 13 

T5 2 1 1 3 2   T5 1 1 1 1 2 6 

T7 1 2 2 2 2 9 T7 1 1 1 1 2 6 

Suma 

T+S 
6 7 7 11 11 33 

Suma 

T+W 
8 5 6 7 10 36 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

SWOT matice, vyobrazená v tabulce 28 vyjadřuje, která kombinace ovlivňujících 

faktorů má analyzovanou společnost největší vliv. Podle výsledků můžeme konstatovat, že 

ideálně strategie pro úspěšný rozvoj firmy je strategie maxi-mini, tedy díky vyhledání 

příležitostí, které pomohou omezit a překročit vlastní slabiny. 

Tabulka 28: SWOT matice 

  

Silné stránky 

(Strenghts) 

Slabé stránky 

(Weaknesses) 

Příležitosti 

(Opportunities) 
54 62 

Hrozby 

(Threats) 
33 36 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.5 Vyhodnocení provedených analýz 

Nejdůležitějším faktorem analýzy vnějšího okolí je zjištění neustálého ubývání orné půdy. 

Každý rok přijde Česká republika o přibližně 25 ha půdy vhodné k obhospodařování. 

V souvislosti s tímto faktem také neustále roste prodejní cena těchto pozemků. Oblast, ve které 

se firma pana Selingera pohybuje se díky analýze makroprostředí ukázala jako jedna 

z nejúrodnějších v ČR díky kvalitě půdy a slunečnému podnebí. Na základě těchto výsledků je 

doporučeno firmě Roman Selinger zabývat se nadále zemědělskou činností a nerozšiřovat 

výrobu o diametrálně rozdílnou podnikatelskou činnost.  

Z důvodu globálního růstu počtu obyvatel a snižující se plochou orné, zemědělské půdy 

přichází nová generace zemědělství, díky které jsou vyvíjeny nové hybridy rostlin, které 

mnohonásobně výnosnější než ty, které se pěstili před 50 lety. S vývojem zemědělství je 

neoddělitelně spojen i vývoj technologie a digitalizace, kdy bude využíváno dronů a navigací, 

díky čemuž bude zemědělství méně nákladné a šetrnější k přírodě.  

Dalším faktem, který je třeba konstatovat je vysoká výnosnost při výrobě zeleniny, která je 

mnohem pracnější, než produkce obilovin a olejnin. Nejvíce výnosná je zelenina s dlouhodobou 

skladovatelností, díky které je možné spekulovat o ceně a nepodléhat nátlaku aktuálních 

nabídek. Dalším pozitivem je také možnost výroby zeleniny podle očekávané poptávky během 

celého následujícího roku, nikoliv podle aktuální poptávky.  

Při analýze vnitřního prostředí, konkrétně fyzických zdrojů byl zjištěn majetkový stav 

firmy. Podnik je soběstačně vybaven zemědělskou technikou potřebnou k nynějším činnostem. 

Pro výrobu zeleniny, která je činností rozšiřující je nedostatkem pouze sazeč a vyorávač 

zeleniny společně se zavlažovací technikou. Rostlinná výroba je velmi náročná na práci, 

strategie, plánování, obchody a jiné faktory, které by byly pro majitele podniku již velmi 

obtížné vzhledem k pokročilému věku a využije tedy možnosti nástupu rodinných příslušníků, 

kteří budou mít částečnou rozhodovací moc nad chodem firmy. 
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4 Vlastní návrh řešení 

Na základě zpracovaných a vyhodnocených analýz můžeme navrhnout doporučení, která 

povedou ke splnění cíle prácie tedy rozvoji obchodních i neobchodních aktivit podniku, zvýšení 

jeho konkurenceschopnosti a ziskovosti. V návaznosti na vyhodnocené analýzy bude 

uskutečněn rozvoj firmy Roman Selinger o výrobu nové plodiny, konkrétně česneku. Díky 

produkci zeleniny dojde k výrazným změnám v odbytu, kdy bude potřeba aktivního zapojení 

majitele do obchodu a vybudování komplexní odbytové strategie, která při produkci obilovin a 

olejnin nebyla nutná. Dále bude potřeba pružně hýbat s cenou v závislosti na situaci na trhu a 

na způsobu distribuce, díky čemuž bude nutné zabývat se cenovou politikou. Stanovit si 

minimální marži a cenu uzpůsobit počtu mezičlánků, kterých je u různých způsobů prodeje, 

různé množství. V neposlední řadě je podstatné zaměřit se také na propagaci, která dosud byla 

rovněž nevyužívaná. Zvolení vhodné strategie propagačních faktorů je jedním z hlavních 

aspektů určujících úspěšnost společností. 

V rámci rozvoje podniku se tedy změna bude řídit v oblasti nákupu, výroby i prodeje. Pro 

nákup požadovaného hnojiva a chemie doporučuji využívat nadále dlouhodobých a dobrý 

vztahů se stávajícími dodavateli, nákup osiva bude ovšem zprostředkováván jinými, 

specifickými společnostmi, a to především od osvářské firmy s dlouhodobou tradicí, jejímž 

majitelem je známý český šlechtitel, Ing. Jan Kozák. Posledí pozornost je také nutné věnovat 

nákupu zemědělské techniky, která bude při rozšíření produkce nedostačující.  

Dále je také potřeba zamřit se také na výrobu, tedy na přidávání hodnoty nakupovaným 

zdrojům. Je důležité znát technologické postupy produkce, včetně potřebné zemědělské 

techniky, její spotřeby a životnosti. 

Prodeje zeleniny je oproti prodeji obilovin a olejnin naprosto odlišný. Při této aktivitě je 

potřeba zaměřit se na odbyt a vlastní iniciativou vyhledávat potenciální odběratele. K snazšímu 

prodeji bude návrhová část zaměřená také na propagační aktivity, díky kterým bude snaha 

dostat jméno firmy do podvědomí spotřebitelů, kteří následně realizují u podniku Roman 

Selinger nákup. Navrhovanými změnami bude v této oblasti především osobní prodej, 

internetový obchod v kombinaci s webovou stránkou, podpora prodeje a samotná reklama, tedy 

všechny články marketingového komunikačního mixu. 

Obchodní aktivity rozvoje budou cílit na spotřebitele, které charakterizuje kladný přístup 

ke zdravému životnímu stylu a trend vracení se ke kvalitním farmářským produktům, tedy ti, 
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kteří se chtějí kvlitně a zdravě stravovat a motiv kvality je pro ně silnější než velkoobchodní 

cena. Popsaná skupina spotřebitelů je stále rostoucí a na ní je zaměřen celý projekt. 

4.1 Rozšíření podniku o výrobu česneku 

Po vyhodnocení všech analýz, které jednoznačně směřují podnikatelskou činnosti k udržení 

se v zemědělském sektoru byla vyhodnocena možnost rozšíření podniku o zeleninovou výrobu. 

Tato možnost je podpořena hned několika faktory: 

a) Podpora českých zemědělců ministerstvem zemědělství v oblasti soběstačnosti 

(produkce zeleniny je nejvíce nedostatečná z veškeré produkce). 

b) Úrodná půda, vhodná pro produkci zeleniny. 

c) Slunečné podnebí, vhodné pro produkci zeleniny. 

d) Dobrá finanční situace podniku pro investici do dalšího rozvoje firmy. 

e) Možnost uskladnění zeleniny požadující nízkou vlhkost prostředí (česnek, cibule). 

f) Cibule je pěstována ve stejné lokalitě a nastalo by omezení osobního prodeje v místě 

výroby. 

g) Dobré jméno podniku, díky kterému je možné dostat podnikatelský úvěr. 

h) Nové technologické možnosti pro výrobu zeleniny. 

i) Nástup člena rodiny do vedoucí pozice pro tvorbu dlouhodobé strategie. 

4.1.1 Postup prací při produkci česneku 

V tabulce 29 je sepsán postup produkce česneku během celého jeho ročního cyklu od 

nákupu sadby po konečný prodej včetně zemědělské techniky, která je potřebná pro 

uskutečnění jednotlivých činností. Cyklus pěstování zeleniny začíná koupí sadby, která je 

realizována vždy v červnu každého roku. Po sklizni předchozí plodiny je důležité připravit 

urychleně půdu pro následné využívání. Kvalitnímu růstu česneku vyhovuje předem pohnojená 

půda zeleným hnojením, které se vysazuje bezprostředně po sklizni předchozí plodiny. Růst 

hořčice by měl být delší než dva měsíce. Následně je zelené hnojení posekáno a zaoráno. 

Nejlepších účinků pak dosahuje v případě, že se zaorané hnojení rozkládá v půdě další 3 

měsíce. V mezidobí, kdy se připravuje půda, je čas využíván k nákupu, rozdrobení a moření 

česnekové sadby. Po vysazení česneku přichází období klidu, které je vhodné využít pro 
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uzavírání smluv s odběrateli. Během jarních měsíců, kdy se česnek nachází ve vegetačním 

období je potřebné do česnekové úrody zanést dostatečné množství vody. Ke konci cyklu zbývá 

fyzicky náročnější sklizení a čištění česneku. Poslední fází je rozvezení produkce koncovým 

zákazníkům. 

Tabulka 29: Pracovní postup při produkci česneku 

Úkol Celoroční postup práce Doba Zemědělská technika 

1 Nákup sadby VI/2018 X 

2 Diskování VII/2018 CASE CVX + diskový podmítač 

3 Greening VII/2018 Zetor Fortera + rozmetadlo 

4 Posekání zeleného hnojení IX/2018 Zetor 245 + mulčovač 

5 Zaorání zeleného hnojení IX/2018 Zetor 7245 + pluh 

6 Rozlouskání sadby IX/2018 X 

7 Namoření sadby X/2018 X 

8 Příprava půdy X/2018 Zetor Fortera + kombinátor 

9 Příprava půdy XI/2018 Zetor Fortera + kombinátor 

10 Sázení česneku XI/2018 Zetor Fortera + sazeč 

11 Válení půdy XI/2018 Zetor 7245 + vály 

12 Provedení postřiku proti plevelu XI/2018 Zetor 7711 + postřikovač 

13 Rozhazování dusíkatého hnojiva III/2019 Zetor Fortera + rozmetadlo 

14 Rozrušení půdy lehkými branami III/2019 Zetor 7245 + lehké brány 

15 Postřik proti houbomilce III/2019 Zetor 7711 + postřikovač 

16 Rozhazování dusíkatého hnojiva IV/2019 Zetor Fortera + rozmetadlo 

17 Provedení postřiku proti plevelu IV/2019 Zetor 7711 + postřikovač 

18 Rozrušení půdy lehkými branami IV/2019 Zetor 7245 + lehké brány 

19 Příprava závlah IV/2019 X 

20 Zavlažování IV/2019 X 

21 Aplikace močoviny na list V/2019 Zetor 7711 + postřikovač 

22 Zavlažování V/2019 X 

23 Stříhání pacibulek V/2019 X 

24 Aplikace močoviny na list VI/2019 Zetor 7711 + postřikovač 

25 Zavlažování VI/2019 X 

26 Aplikace močoviny na list VI/2019 Zetor 7711 + postřikovač 

27 Vyorávání zralého česneku VII/2019 Zetor Fortera + vyorávač 

28 Čištění česneku VII/2019 X 

29 Sušení česneku VIII/2019 X 

30 Čištění česneku VIII/2019 X 

31 Prodej do VI/2020 X 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Náklady na jednotlivé fáze produkce jsou vyčísleny v tabulce 30. Největší položkou je 

nákup česnekové sadby, která bude odebírána od Ing. Jana Kozáka, který nabízí množstevní 

výkupní cenu již od odběru 250 kg. Dalšími důležitými přípravky, díky kterým je zajištěna 

výnosná produkce plodiny je zelené hnojení pomocí hořčice, namoření koncentrátem Sulky a 
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přihnojování ledkem vápenatým a granulovanou močovinou. Náklady na produkci česneku se 

rovnoměrně zvyšují s počtem narůstajících hektarů, přičemž náklady na obhospodaření 

jednoho hektaru půdy jsou 70.312 Kč. 

Tabulka 30: Náklady na produkci česneku (na 1 ha) 

Úkol Celoroční postup práce Přípravek 
Množství 

(na 1 ha) 

⌀ cena na 

1 ha (Kč) 

Cena bez 

DPH (Kč) 

1 Nákup sadby Slavin 450 kg 65177 53 865 

3 Greening Hořčice 17 kg 1000 826 

7 Namoření sadby Sulka 1 l 200 165 

12 Provedení postřiku proti plevelu Karate 50 ml 200 165 

13 Rozhazování dusíkatého hnojiva Ledek vápenatý 30 kg 400 331 

15 Postřik proti houbomilce Karate 50 ml 200 165 

16 Rozhazování dusíkatého hnojiva Ledek vápenatý 30 kg 400 331 

17 Provedení postřiku proti plevelu Stomp 5 l 2500 2 066 

21 Aplikace močoviny na list 
Granulovaná 

močovina 
200 kg 5000 

4 132 

24 Aplikace močoviny na list Granulovaná m. 200 kg 5000 4 132 

26 Aplikace močoviny na list Granulovaná m. 200 kg 5000 4 132 

  Náklady celkem         85 077     70 312 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2 Řízení rizik 

4.2.1 Identifikace rizik 

Každý plánovaný, precizně zpracovaný projekt, od výstavby garáže, přes plánování 

večírku po rozšíření aktivit stávajícího podniku, má plánovací část a cíl, kterého chce 

dosáhnout. Nikdy však není žádná činnost jistá a je třeba uvědomit si rizika, která mohou nastat 

a díky kterým by se plán mohl odchýlit od předem očekávaných výsledků. Je třeba rizika 

identifkovat, ohodnotit a navrhnout vhodná opatření, která mají za úkol minimalizovat jejich 

dopad na plánovanou akci. 

Hlavní rizika během rozšíření podnikatelských aktivit podniku Roman Selinger jsou 

vypsána v tabulce 31. 
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Tabulka 31: Identifikace rizik 

Riziko Scénář 

R1 Nevzejití česneku Napadení česneku houbomilkou česnekovou 

R2 Šatná výnosnost česneku Nedostatečné množství srážek 

R3 
Nedostatečné zabezpečení 

česnekových polností 
Krádež česneku 

R4 
Pokles poptávky po českém 

česneku 
Čínský česnek vytlačí z trhu česnek český 

R5 
Nedostatečné podmínky pro 

uskladnění 
Česnek chytne přes zimní období plíseň 

R6 Likvidita Nedostatek potřebných financí pro rozvoj podniku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Riziko, které jsem identifikovala na prvním místě je možný nálet savého hmyzu 

houbomilky česnekové. Houbomilka je hmyz, pravidelně nalétající na česnek vždy z jara, 

pokud denní teploty přesáhnou tři po sobě jdoucí dny teploty vyšší 10°C. V případě, že by její 

roj hromadně nalétl na plodinu a sál ji, mohlo by poničit a zahubit až 100 % pěstované 

produkce.  

 Velkou hrozbou pro podnik při pěstování česneku je velmi nízká výnosnost. Podnikatelé 

při produkci česneku očekávají desetinásobek toho, co je zasazeno. Tomu je tak v případě, když 

je půda ideálně připravená a během vegetační doby plodiny nastanou vhodné podmínky. 

V případě, že se sejde dostatečné množství srážek a předejde se napadání jakýmikoliv škůdci, 

mohou hospodáři očekávat i 12tinásobek sadby. Je třeba počítat s rizikem, že tomu tak nebude. 

Hospodářská půda se nachází v oblasti, kde spadnou ročně velmi nízké hodnoty srážek a je 

důležité s tímto faktem počítat a nastavit odpovídající opatření zabraňující nebo snižující jeho 

dopad na podnik. 

 Výstrahou pro české spotřebitele ještě stále je dovoz čínského, levného česneku do ČR 

a jeho prodej v hypermarketech a supermarketech. Spotřebitelé již poznali nepříznivou kvalitu 

této dovozové potraviny a přecházejí zpět k česneku českému, ostrému. Ke ztrátě důvěry 

zahraniční plodiny zapříčinila již zmíněná zkušenost konzumentů, ale také informace, 

vycházející kolem čínského česneku, které jej označují za přílohový, tedy žlučníku vhodný a 

nepálivý. Je to z důvodu jiné kultury ve stravování. 

 Při výrobě česneku je také důležité myslet na jeho skladovatelnost. V dnešní době jsou 

již vyšlechtěny takové odrůdy, které jsou skladovatelné až 2 roky. Česnek kuchyňský vyžaduje 
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tmavé, vzdušné místo s vlhkostí vzduchu do 60 %. Pokud nejsou vhodné podmínky pro 

skladování česneku, je možné jej uchovat venku, na vzdušném místě, kde by nevznikla 

pravděpodobnost zmoknutí, ale jen do doby prvních mrazů během měsíce prosince. Mráz, 

vysoká vlhkost i slunce produkci zničí. 

 V posledních letech se také objevily případy, kdy zemědělci došli ráno zkontrolovat 

úrodu a ona tam nebyla. Vyskytuje se čím dál více případů krádeže ovoce, brambor, ale i 

česneku. Pokud je česnek zasazen a vyrůstá v dobře připravené půdě, která není uhutněná, lze 

česnek vytahovat ze země bez vyorání. Tato situace nastává převážně v oblastech s písčitou 

zeminou, při vhodném počasí situace může nastat i u černo a hnědozemě. V případě, že si v noci 

přijede zloděj s dostatečně vekou nákladní plochou, může si odnést až několik stovek kilogramů 

česneku. 

 Poslední, již méně výraznou hrozbou, která bude působit na firmu RS je otázka 

likvidity. Uzavírání obchodů při prodeji česneku by se mnohonásobně zvýšilo a nastává zde 

potřeba vyšší obezřetnosti ohledně splatnosti pohledávek. V případě prodeje přes internetový 

obchod nastává riziko nedodržování lhůt splatnosti. 

4.2.2 Ohodnocení rizik 

Tabulka 32: Klasifikační stupnice 

Klasifikační stupnice 

Pravděpodobnost Stupnice Dopad Stupnice 

Velmi nepravděpodobné 1 Bezvýznamné 1 

Výjimečně možné 2 Málo významné 2 

Běžně možné 3 Významné 3 

Velmi pravděpodobné 4 
Velmi 

významné 
4 

Bezmála jisté 5 Kritické 5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Podle klasifikační stupnice, která je uvedena v tabulce 32 byla vytvořena tabulka 10 

s riziky, kterým byla přiřazena hodnota pravděpodobnosti výskytu rizika (1– nejnižší 

pravděpodobnost výskytu, 5– nejvyšší možná pravděpodobnost výskytu) a zároveň hodnota 

dopadu, jaký by na podnik měl (1– nejméně drastický dopad na podnik, 

5- nejvíce drastický dopad na podnik). 
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Tabulka 33: Hodnocení rizika 

Riziko Pravděpodobnost Dopad Hodnota rizika 

R1 Nevzejití česneku 3 5 15 

R2 Špatná výnosnost česneku 3 3 9 

R3 
Nedostatečné zabezpečení 

česnekových polností 
1 2 4 

R4 Ztráta poptávky po česneku 2 3 6 

R5 
Nedostatečné podmínky pro 

uskladnění 
5 4 20 

R6 Likvidita 2 1 2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pro analýzu rizik podniku je důležitá hodnota rizika. Tu dostaneme vynásobením 

hodnot pravděpodobnosti a dopadu v každém z identifikovaných potencionálních rizik. 

Význam a důležitost dosažených výsledků jsou popsány v tabulce 34 níže. 

Tabulka 34: Legenda kategorie rizik 

Legenda kategorie rizik Intervaly 

Běžné 1-8 

Závažné 9-16 

Kritické 17-25 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Pokud se hodnota rizika nachází v intervalu 1-8, znamená to, že mluvíme o riziku přijatelném 

a pouze ho monitorujeme. V intervalu 9-15 již znamená, že riziko je závažné, věnujeme mu 

tedy zvýšenou pozornost a plánujeme protiopatření. Za kritické se považují rizika, která se 

dostanou do intervalu v hodnotě rizik 16-25, tato rizika ohrožují projekt a je důležité vykonat 

náležité řešení. 

 

Graf 8: Mapa rizik 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2.3 Návrhy na opatření proti riziku 

V otázce problematiky savého hmyzu houbomilky česnekové navrhuji průběžný 

monitoring v době jejího pravidelného náletu, který probíhá každý rok, pravidelně v době, kdy 

venkovní teplota stoupne tři po sobě jdoucí dny nad 10°C. Během těchto dní je doporučováno 

rozmístit po půdě se zasazeným česnekem žluté nádoby, které jsou pro hmyz atraktivní a které 

vyhledávají. Tyto nádoby musí obsahovat tekutý lepkavý roztok, do kterého se houbomilky 

přichytávají. Pokud jsou v nádobě během jednoho dne nalezeny více než dvě houbomilky 

česnekové, došlo k náletu na rostliny a je podstatné aplikovat vhodný postřik. 

 V případě rizika nevzejití rostlin v důsledku nízkého množství srážek, který má v této 

krajině velmi vysokou pravděpodobnost výskytu, doporučuji neustálé monitorování vlhkosti 

půdy, nacházející se pod zasetými plodinami v kombinaci se zjištěním potřeby vody v období 

vegetace rostlin. Ideální vlhkost pro správnou vegetaci plodin je každých 14 dní 20 mm na 1 

m2. Aby firma byla schopná zajistit dostatečné množství vody, navrhuji pořízení hloubkového 

vrtu, kterým by byla odčerpávána podzemní voda pomocí hloubkového čerpadla do cisteren, 

ze kterých by bylo následně možné vodu přelévat v případě potřeby do pojízdných nádrží, ze 

kterých by se voda vypouštěla do předem připravených, do česneku položených zavlažovacích 

hadic. 

 Během tří týdnů před sklizní se posledních pár let potýkají s krádeží úrody. Některé 

typy půd jsou vhodné pro snadné sklízení plodin, které je možné z půdy pouze vytahovat. Aby 

nedošlo k těmto komplikacím, doporučuji nákup a instalaci foto pastí kolem osázených polí, 

případě pojištění plodin proti krádeži. 

 V posledních letech se také drží trend nákupu zahraničního (zejména čínského) a 

levného česneku. Čínský česnek vytlačoval z trhu české farmáře, kteří nebyli schopni 

produkovat zeleninu s tak nízkými náklady, aby konkurovali právě dovozovému česneku. 

Tento trend naštěstí pomalu ustupuje a spotřebitelé začínají doceňovat kvalitu česneku českého. 

Navrhuji tedy investici do propagace (na webových stránkách, instagramu, na výstavištích i 

osobní formou), která potenciálním klientům vysvětlí pracnost a nákladovost, kvůli které cena 

českého česneku přesahuje prodejní cenu česneku čínského. Dále také je důležité spotřebitelům 

sdělit účel produkce dovozového česneku, který nedosahuje českými spotřebiteli požadovanou 

ostrost z důvodu jiné funkce pěstitelství. 

 Dalším rizikem, které ohrožuje produkci česneku jsou nedostatečné podmínky pro 

skladování. Firma Roman Selinger vlastní třípatrovou budovu, která je vhodná pro uskladnění 
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plodiny v období léta. Jakmile ale nastane zima, se kterou přijdou první mrazy, hrozí umrznutí 

a zničení úrody. V této problematice doporučuji rekonstrukci sýpky (zateplení, rekonstrukce 

oken), v jejímž důsledku nastanou vhodné podmínky a česnek bude moct být uskladnění až do 

období další sklizně. 

 Posledním výraznějším rizikem, díky kterému mohou nastat problémy s likviditou, 

která může nastat při nedodržování doby splatnosti pohledávek je navrhuji důslednější kontrolu 

dodržování lhůt splatnosti odběratelů, popřípadě vytvoření rezervního fondu. 

Tabulka 35: Návrh na opatření proti riziku 

Riziko Opatření 
Nová hodnota 

pravděpodobnosti 

Nová 

hodnota 

dopadu 

Hodnota 

rizika 

Předpoklad nákladů  

 (tis. Kč / 1 ha) 

R1 
Aplikace postřiku proti 

savému hmyzu 
1 4 4 

 Postřik: 3  

(rok) 

R2 

Umělé zavlažování, nákup 

zavlažovacích hadic a 

hloubkového vrtu 

3 1 3 

 VRT: 1 350 
(jednorázově) 

Hadice 20  

(10 let)  

R3 
Instalace foto pastí, pojištění 

plodiny 
2 1 2 

Foto past 2 
(jednorázově) 

Pojištění 10  

(1 rok) 

R4 Investice do marketingu 2 2 4 12 (1 rok) 

R5 Přestavba sýpky 3 2 6 
Rekonstrukce: 500 

(jednorázově) 

R6 
Kontrola dodržování lhůt 

splatností odb., vytváření RF 
1 2 2 - 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Následující graf zobrazuje zhodnocení rizikových faktorů před a po zavedení opatření 

zabraňující jejich vzniku, případě šíře dopadu. Díky vhodnému opatření proti riziku bude 

nejvíce zamezeno riziku nedostatečné možnosti skladování, díky čemuž může firma prodávat 

zeleninu delší období a zisky se tak mohou až zdvojnásobit.  

 

 

Graf 9: Pavučinový graf 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3 Vyhodnocení konkurence 

4.3.1 Český česnek z Podkrkonoší 

Firma Český česnek z Podkrkonoší je na českém trhu již 2 desetiletí v okolí města 

Libštátu. Během svého působení rozšířili svou produkci o několik odrůd, mezi kterými je 

například Bjetin, Vekan, Dukát, Havran nebo Bělský Rusák. Do své produkce také zařadili 

výrobu a prodej cibule. Sadbový česnek je zakupován od největšího českého šlechtitele a 

částečně i producenta česneku, Ing. Jana Kozáka, který s pomocí své rodiny úspěšně šlechtí a 

prodává česnekové odrůdy již několik desítek let. 

Prodej je uskutečňován převážně „ze dvora“ a přes internetový obchod. Prodejní cena 

česneku I. třídy se pohybuje okolo 200 Kč/ 1 kg, II. třídy 110 Kč/1 kg, III. třídy 60 Kč/ 1 kg. 

K výrobě používají hospodářské stroje francouzské značky ERME, které byly pořízeny 

přes českou společnost FOMEX team, spol., s.r.o., sídlících v Sojovicích. 

4.3.2 Český česnek z Vysočiny 

Firma Český česnek z Vysočiny je na českém trhu již dlouhodobě, přičemž se do roku 2011 

zabývala pouze výrobou obilovin a olejnin. Od roku 2011 byla zařazena do produkce také 

výroby česneku, kdy první osázená plocha byla 0,2 ha a nyní je produkován na téměř 4 

hektarech, a to v oblasti okolí města Znojma. 

Produkty jsou prodávány také převážně osobní formou a pomocí internetového obchodu. 

Společnost nabízí prodej ranných odrůd Germidour, Blanco a Therador. Všechny tři česnekové 

odrůdy jsou nabízeny za prodejní cenu 165 Kč/ 1 kg. Z česnekové úrody je také nabízen prodej 

česnekového copu a možnosti firemních balíčků. 

Společnost má zakoupeny hospodářské stroje francouzské značky ERME, díky kterým mají 

možnost nabízet jejich služby. K česneku je tedy také nabízena možnost výsadby, sklizně a 

čištění. 
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4.4 Konkretizace návrhů 

4.4.1 Potřeba zemědělské techniky 

Firma Roman Selinger je již 25 let na trhu v zemědělství a po celou dobu podnikání byl 

schopen zajistit se potřebnými zemědělskými stroji, které používá ke své hospodářské činnosti, 

a které má nyní ve svém vlastnictví. Zemědělská technika, která je využívaná k produkci 

obilovin a olejnin a může být využita během rozšíření podnikatelských aktivit podniku 

k produkci česneku, je zejména rozmetadlo umělých hnojiv (obrázek 8 zleva), postřikovač 

(obrázek 8 uprostřed) a lehké brány, pomáhající k rozrušení a provzdušnění půdní kůry 

(obrázek 8 vpravo).  

 

Obrázek 8: Zleva: 1) Rozmetadlo hnojiv 2) Postřikovač 3) Lehké brány 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Specifickými stroji, využívanými k produkci zeleniny, zejména česneku již pan 

Selinger nedisponuje a je tedy nutné si potřebnou zemědělskou techniku zajistit. V tomto 

případě doporučuji pořídit stroje od francouzské značky ERME, která se zabývá 

specializovanou výrobou a prodejem zemědělské techniky zaměřené na produkci česneku. 

Stroje od značky ERME využívají i dva hlavní konkurenti pana Selingera v rámci pěstování 

česneku v České republice, a to firma „Český česnek z Podkrkonoší“ a „Český česnek z 

Vysočiny“. Společnost ERME nabízí stroje pomocné k přípravě, výsadbě, odplevelení, 

vyorávání, čištění i sušení orné půdy a česneku. V případě koupě techniky potřebné produkci 

česneku je možné uvažovat i o prodeji služeb, jako je sadba, vyorávání nebo čištění a sušení 

česneku. 
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Obrázek 9: Zleva 1) Sazeč česneku 2) Sklízeč česneku 

Zdroj: Naše mechanizace, 2014 

 Nákup vybrané techniky potřebné k produkci česneku je vyčíslen v tabulce 37. 

Tabulka 36: Náklady na pořízení hospodářských strojů 

  Nákup produktu Cena s DPH (Kč) Cena bez DPH (Kč) 

1. Sazeč             700 000                     553 000     

2. Sklízeč              900 000                     711 000     

Náklady za mechaniku celkem               1 600 000                  1 264 000     

Zdroj: Vlastní zpracován 

4.4.2 Nákup vrtu, zavlažovacích hadic 

Jako každá zelenina, tak i česnek kuchyňský potřebuje v době vegetace určité množství 

vody. Vzhledem k oblasti, která je jednou s nejnižším počtem srážek v ČR, je třeba vybudovat 

vrtanou studnu, hlubokou minimálně 150 m, ze které bude neustále odčerpávána voda pomocí 

ponorného čerpadla do velkokapacitní nádrže, stojící na povrchu. 

Z několika tisícilitrové nádrže pak bude cisternou voda dovážena přímo k místu růstu 

česneku, ve kterém bude natažena kapková závlaha, pomocí které bude voda vtláčena 

výkonným čerpadlem do natažených hadic přímo ke kořínkům zeleniny. 

Kapková závlaha je pro česnek vhodným typem závlahy z důvodů: 

a) Česnek nepotřebuje závlahu na list, ale ke kořínkům. 

b) Při jiné, než kapkové závlaze jsou během slunečných dní ničeny rostliny (vpouštěný 

ledové vody z podzemních vod na rozehřáté listy rostlin). Voda protékající 

z kapkové závlahy se přes půdu ohřeje a až poté se dostane k rostlině. 

c) Je ušetřeno množství vody. Kapková závlaha je účelově vpouštěna přímo 

k rostlinám a není tedy rozprašována po celé ploše. Dochází zde k úspoře až o ¾. 
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Tabulka 37: Náklady na pořízení zavlažovacího sytému 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Obrázek 10: Kapková závlaha 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4.3 Rekonstrukce sýpky 

Původní projekt uvažoval celou rekonstrukci, včetně zateplení, výměny střešních tašek 

a dostavby místnosti před vstupem do budovy, ve které by se uskutečňoval prodej. Po 

zhodnocení stavu budovy bylo zjištěno, že střešní tašky jsou ve velmi dobrém stavu a není třeba 

je měnit. Přístavek, který měl být určen jako prodejní místo není třeba realizovat, protože 

budova je prostorná a pokud se využijí všechna tři patra na uskladnění česneku, přízemí může 

být využito pro zmíněný prodej. Zamýšlené zateplení by byla rovněž zbytečná investice, jelikož 

skladovaný česnek nepotřebuje zateplené prostředí. Jedinou jeho podmínkou je, že se k němu 

nesmí dostat mráz, který se do budovy nyní dostane skrz nevyplněná okna. Poslední rozhodnutí 

spočívalo v otázce fasády, kdy by budova dostala novodobý vzhled upravené budovy. Po 

rozhovoru s majitelem byl zmíněn názor, že budova, ve které bude probíhat prodej česneku by 

měla působit farmářským, dřevěným dojmem tak, jak stará sýpka vypadá dnes. Realizace nové 

fasády byla nakonec také zamítnuta. 

  Nákup produktu S DPH (v Kč) Bez DPH (v Kč) 

1. Projektová dokumentace              5 000             3 950     

2. Hydrogeologický průzkum              5 000             3 950     

1. Provedení vrtu (1250 Kč/ 1 m) 200 m hluboký          250 000         197 500     

2. Ponorné čerpadlo CALPEDA 4 SDFM 22/21, 230 V            13 660           10 791     

3. Nákup vysokokapacitní nádrže (75 000 litrů; sklolaminát)          250 000         206 611     

4. Nákup cisterny          900 000         743 802     

5. Tlakové čerpadlo                  -                    -       

6. Nákup zavlažovacích hadic (1 ha - 8 km) (8Kč / 1 m)            64 000           52 892     

Náklady na zavlažování celkem      1 487 660      1 219 496 
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Rekonstrukce bude tedy spočívat v zabudování oken a drobných bezpečnostních 

úpravách v nosných zdích a zpevnění nájezdové plochy. Vzhled prodejny je důležitý, protože 

na první pohled láká nebo odrazuje zákazníky. Budova je postavena na kraji obce, do které se 

vjíždí dlouhou rovnou cestou a při vhodné volbě rekonstrukce bude pro kolemjedoucí auta 

atraktivní. Navíc jsou u budovy dvě parkovací místa, která potenciální zákazníci jistě ocení.   

 

Obrázek 11: Sýpka pro uskladnění plodin vyžadujících nízkou vlhkost 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Náklady na rekonstrukci budovy budou sestaveny z položek sepsaných v tabulce 39. 

Z důvodu drobné rekonstrukce nosné zdi a zpevnění nájezdové plochy bude potřeba zakoupení 

projektu výstavby. Pro zabezpečení budovy proti vstupu mrazu budou zakoupeny plastová 

dvouvrstvá okna (celkem 15 ks), která zajistí možnosti skladování plodiny, která vyžaduje 

větrané, suché místo, do kterého se nedostane příliš teplé ani příliš chladné ovzduší. Z důvodu 

bezpečnosti proti krádeži budou zakoupeny dvoje bezpečnostní dveře (jedny vedoucí do ulice, 

jedna vedoucí do hospodářského dvoru majitele). Náklady na zednické práce zajišťující 

zapracování oken a dveří jsou taktéž započítány do nákladů celkových. 

Tabulka 38: Náklady na rekonstrukci budovy pro uskladnění česneku 

  Nákup Cena s DPH (Kč) Cena bez DPH (Kč) 

1. Projekt výstavby               30 000                      24 793     

2. Zakoupení oken 15 x 1730 Kč (1 m x 1,2 m)               25 950                      21 446     

3. Umisťování oken 15 x 5195 Kč               78 000                      64 463     

4. Zakoupení dveří bezpečnostních 2x 24900 Kč               49 800                      41 157     

5. Umisťování dveří 2x 7195 Kč               14 390                      11 893     

6. Zakoupení a realizace opravy omítky               35 000                      28 926     

7. Zpevnění parkovací plochy               18 000                      14 876     

  Náklady za rekonstrukci celkem           251 140                   207 554     

Zdroj: Vlastní zpracování 

Následuje tabulka s PERT metodou, která znázorňuje veškeré potřebné činnosti včetně jejich 

návaznosti, kritické cesty a celkové časové rezervy jednotlivých aktivit při plánované 

rekonstrukci skladovací budovy.



 

103 

 

Tabulka 39: PERT metoda rekonstrukce sýpky 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Schéma 8: CPM diagram zobrazující činnosti při rekonstrukci sýpky 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z CPM diagramu můžeme určit kritickou cestu, kterou je nejdelší možná cesty projektu 

od první činnosti do té poslední. Díky kritické cestě, sestavené z činností A-B-C-D-E-F-G-P-

R-S-T a 13 ti uzlů, byla stanovena doba trvání projektu 223 dní. Pomocí síťového grafu a PERT 

analýzy byly spočítány celkové rezervy, které jsou nulové v případě činností spadajících do 

kritické cesty. Pokud by se tedy došlo ke zpoždění jedné nebo více činností z kritické cesty, 

došlo by ke zpoždění celého projektu.  

4.4.4 Komunikace 

4.4.4.1 Logo 

Důležitým vizuálním doplňkem každé firmy je logo neboli logotyp, díky kterému je 

možné ztvárnit filozofii společnosti nebo vlastní ztotožnění se.  Používáním loga se firma odliší 

a zvýrazní od ostatních. V dnešní době technologií a neomezenému kreativnímu myšlení se 

způsob propagace posunul na velmi vysokou úroveň. Pokud je o tvorbě loga tedy uvažováno, 
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je třeba si na jeho realizaci vymezit velké množství času a vytvořit neobvyklé, neotřelé, na první 

pohled zajímavé logo, které zákazníka chytne za srdce.  

Jelikož pan Selinger není zkušený v designové tvorbě a programování, doporučuji 

najmout odbornou službu, kterou nabízí například firma lacnelogo.cz za 1890 Kč. 

Logo pro podnik pana Selingera by mohlo vypadat následovně: 

 

 

Obrázek 12: Nápad pro realizaci firemního loga 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4.4.2 Tvorba webových stránek 

Vizuální stránka webových stránek je faktorem, který zákazníka na první pohled naláká 

nebo odradí od nákupu. U koupě tvorby webových stránek je doporučováno nešetřit a 

investovat takovou finanční částku, která bude odpovídat požadavkům. Stránky by měly být 

poutavé, přehledné, navozovat příjemný pocit a pocit výhodné koupě. Web, který nabízí 

zeleninu by měl být situován do hnědo zelené barvy a působit přírodním, farmářským 

vzhledem.  

Navrhuji zakoupení webových stránek včetně internetové domény 

www.ceskycesnek.cz od společnosti Atomer.cz. Firma Atomer nabízí širokou škálu modelů, 

kterou je možné v rámci zakoupeného balíčku nakombinovat a nakonfigurovat dle vlastních 

požadavků a v průběhu využívání webových stránek měnit.  

Jak již bylo zmíněno, pan Selinger nemá zkušenosti s designérstvím, popřípadě 

s designérskými programy, ve kterých je možné tvořit propagační materiály, tak nemá 

http://www.ceskycesnek.cz/
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zkušenosti ani znalosti k tvorbě webových stránek. Doporučuji tedy od výše zmíněného 

podniku zakoupení mimo jiné i internetového obchodu na míru, který nabízí společnost Atomer 

za částku 18.990 Kč. 

V základním balíčku, který firma Atomer.cz nabízí zdarma, je například neomezený 

počet nabízených produktů, neomezený přenos dat, vlastní doména, základní SEO 

optimalizace, statistiky, podpora sociálních sítí a další. K primárnímu balíčku doporučuji 

zakoupit následující moduly: 

Tabulka 40: Náklady na provoz e-shopu 

Modul Cena (v Kč) bez DPH/ měsíc Cena v Kč s DPH/měsíc 

Reklamní banner 8 9,68 

SEO zboží 17 20,57 

SEO kategorií 5 6,05 

Charakteristiky zboží 6 7,26 

Diskuze a hodnocení zboží 10 12,1 

Napojení na porovnávače cen 26 31,46 

→ Heureka.cz 0 0 

→ Pricemania.cz 0 0 

→ Google.com 26 31,46 

→ Zbozi.cz  8 9,68 

Zákazníci 10 12,1 

Věrnostní program 6 7,26 

Export pro Money S3 24 29,04 

Platební systém PayPal 25 30,25 

Způsob dopravy a platby 

(Zásilkovna.cz, úlozenka.cz, 

balíkomat, slovenská pošta) 

6 7,26 

Náklady celkem/1 měsíc 151 182,71 

Zdroj: Vlastní zpracování podle nabídky firmy Atomer.cz 

 

Hlavní myšlenkou projektu je prodej ostrého, zdravého, českého, domácího česneku. 

Webové stránky budou obsahovat následující záložky: 

 Prodávané odrůdy (Benátčan, Slavin, Dukát, Karel IV. A především Bjetin – česnek, 

který je šetrný ke žlučníku) + jejich identifikace a specifikace. 

 Prodávané speciality (česnekové copy), zvýhodněné nabídky. 

 Prodejní ceny (Cena za česnek mokrý, cena za česnek na uskladnění, cena za česnek 

I. třídy, cena za česnek II. třídy, cena za česnek III. třídy), cena dopravy a balení. 
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 Tipy ke správnému uskladnění česneku. 

 Tipy na recepty, jejichž hlavní součástí je česnek. 

 Česnek pro zdraví – léčivé účinky. 

 Podrobný popis pěstování česneku (Od moření po spotřebu). 

 Fotografická dokumentace průběhu produkce. 

 Prostor pro dotazy. 

 Prostor pro diskuze. 

 Synchronizace s facebookovými stránkami. 

 Kontakty. 

 Adresa prodejního místa.  

Pomocí těchto prvků očekávám růst prodeje přes internetový obchod. Do 5 let bude 

česnek kuchyňský prodáván ve výši až 10.000 kg ročně. 

4.4.4.3 SEO optimalizace 

Zakoupení SEO optimalizace je doporučeno již v rámci zakoupení balíčku při zakládání 

internetového obchodu od společnosti Agionet. Díky využívání SEO optimalizace budou 

webové stránky firmy Roman Selinger po zadání klíčových slov zobrazovat na prvních místech 

ve vyhledávači, přímo za placenými na stránkách Google.cz a Seznam.cz. SEO optimalizace 

má za úkol přilákat velké množství zákazníků, přimět je k dlouhému setrvání na e-shopu a 

následovnému nákupu.  

4.4.4.4 PPC 

Pro prezentaci firmy a jejich webových stránek doporučuji zakoupení služby PPC 

reklamy. Po zhodnocení ceny a možností nabízených služeb jednotlivých zprostředkovatelů 

byla vybrána společnost Agionet. Náklady na zmíněnou formu propagace jsou rozloženy na 

dvě dílčí služby, a to na náklady za samotný proklik, díky kterému jsou lákáni zákazníci a 

náklady za správu zakoupené kampaně tvořené z tvorby reklamy, ceny za jeden proklik a 

výběru klíčových slov. 

Zakoupení výše popsané kampaně pro Seznam.cz (Sklik) a také pro Google (Google 

Adwords) u firmy Agionet je vyčísleno částkou 2000 Kč. Vznik kampaně je spojen s tvorbou 



 

108 

 

několika variant klíčových slov, tak, aby účelově zaujala vhodné spotřebitele. Dále navrhuji 

stanovit rozpočet pro Google Adwords ve výši 4000 Kč a pro Sklik 3000 Kč v hlavní prodejní 

sezóně, v ostatních měsících pak 2000 Kč pro GA a 1000 Kč pro Sklik. Celkové měsíční 

náklady na služby PPC jsou celkem 7000 Kč měsíčně v období června až prosince, v ostatních 

měsících budou měsíční náklady na proklik 3000 Kč. Každý další následující měsíc je možné 

s placenou částku měnit a přizpůsobovat se aktuální situaci ve firmě. Kampaň je také možné 

kdykoliv zastavit. 

PPC reklamu bych zvolila z důvodu: 

a) rychlá účinnost; 

b) možnost měřitelnosti díky výsledkům analýz nabízejících poskytovatelem; 

c) zaměření přímo na klíčové spotřebitele; 

d) přímá kontrola nad výdaji (cena za získání klienta, počet potřebných prokliků je 

potřeba pro získání zákazníka); 

e) nízké náklady zajišťující získání zákazníka. 

4.4.4.5 Komunikace přes sociální sítě 

Trend marketingu na sociálních sítí se neustále zvyšuje. Spotřebitelé vyhledávají 

produkty, recenze, výhodné nabídky a povědomí o značkách z velké části právě zde. Navrhuji 

tedy založení profilu na sociálních sítích Facebook.com a Instagram.com. 

Facebook.com  

Hlavní výhodou prezentace firmy na facebookových stránkách jsou nulové náklady. 

Facebookový profil slouží jako jedna z forem bezplatné komunikace se zákazníkem, kde může 

být sdílen aktuální stav úrody společně s fotodokumentací, aktuální nabídkami a slevami. 

Nabízí se zde také možnost získání zpětné vazby od zákazníků a návrhů pro zlepšení 

zákaznických služeb. V neposlední řadě mohou být na těchto stránkách sdíleny fotky sezónních 

jídel, která jsou připravována z domácího česneku. Facebook také nabízí možnost zacílení 

jednotlivých reklam, čehož doporučuji využít a zacílit na uživatele věkové kategorie 20 až 45 

let. Propagace webových stránek na Facebooku probíhá opět formou prokliků. Náklady na 

jeden den jsou 365 Kč., očekávaný počet prokliků je průměrně 60 denně. Očekávám, že 20 % 
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z celkových zákazníků e-shopu uskuteční nákup díky zjištění propagaci firmy na 

facebookových stránkách. 

Instragram.com 

Na instagramovém profilu je možné nalákat čím dál více zákazníků. Založení takového 

profilu je rovněž, stejně jako facebookového profilu, zcela zdarma. Využívá se převážně k foto 

prezentaci, kde se pomocí tak zvaných hashtagů, kterými jsou fotky popisovány dá snadno 

propagovat. Mezi nejpoužívanější hashtagy bych zařadila slova jako: „česnek“, „zdraví“, 

„všeprozdraví“, „domácí“, a další. Díky založení instagramového profilu očekávám 5 % účast 

na celkovém počtu potenciálních zákazníků e-shopu firmy Roman Selinger. 

4.4.4.6 Propagační materiály 

Papírové tašky a krabice 

Papírové tašky budí přírodní dojem a skvěle se hodí pro nákup potravin. Zákazník 

odnášející si zakoupený česnek v papírové tašce nabývá dojmu farmářského nákupu, který je 

čím dál více pro spotřebitele atraktivní. 

Po rozhovoru s prodejci na zeleninových stáncích byl zjištěn poměr prodaného 

množství na jednotlivé koupě. Průměrně 60 % zákazník přijde zakoupit 1 kg česneku, 25 % 

spotřebitelů 2 kg, 10 % jich zakoupí během jedné návštěvy 2-3 kg a zbylých 5 % nakupuje 5 

kg česneku a více. Předpokládaný objem prodeje z prodejny, která se bude nacházet v lokalitě 

výroby česneku, je 5000 kg. V procentuálním propočtu pak bude odcházet 3000 zákazníků se 

zakoupeným jedním kilogramem česneku, 625 klientů s dvěma kilogramy, 150 zákazníků si 

přijde zakoupit 3-4 kilogramy a pro 5 kilogramů a více navštíví prodejnu v Loděnicích 42 

spotřebitelů ročně. 

Počet zakoupených papírových tašek bude tedy přizpůsoben očekávané poptávce. 

Náklady na pořízení obalového materiálu při osobním prodeji je následující: 

Tabulka 41: Náklady na obalový materiál 

Typ 
Cena za 

kus (v Kč) 

Počet 

ks 

Cena celkem 

(v Kč) s DPH 

Cena celkem (v 

Kč) bez DPH 

K osobnímu prodeji         

papírová taška na 1-2 kg (230x100x320)             4         3 625                14 500                   11 984     

papírová taška na 3-4 kg (320x140x420)             5            150                   750                     620     
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papírová krabice 5 kg a více (600x400x200)             2            42                   84                      70     

K prodeji přes e-shop         

papírová krabice 5 kg a více (600x400x200)             2         1 700                3 400                   2 810     

Náklady celkem             18 734                 1 5 484     

Zdroj: Vlastní zpracování 

Samolepky s logem 

V rámci propagace doporučuji zakoupení samolepek s logem firmy Roman Selinger. 

Samolepky budou využívány pro identifikaci zboží a firmy na papírový krabicích a taškách, ve 

kterých bude česnek prodáván, ať osobní, tak internetovou formou. Předpokládané množství 

uskutečněných obchodů je 3800 osobním prodejem a 1500 přes internetový obchod během 

období jednoho roku.  

Doporučuji koupi kulatých samolepek velikosti papíru A7, jejichž náklady by při 

odběru 5000 ks ročně činily 0,53 Kč/ 1ks a celkem 2650 Kč bez DPH. 

Vizitky s poučením  

Pro snazší identifikaci podniku navrhuji koupi firemních vizitek, které by měly ze zadní 

strany poučné návody k pěstování, uskladnění, recepty a jinými vychytávkami spojenými 

s česnekem. Nákup 1000 ks vizitek nabízí firma sarpet.cz za 250 Kč. Pro účely mnou 

analyzované firmy navrhuji nákup 3000 ks vizitek, které budou zasílány se zbožím 

zakoupeným přes internetový obchod, ale také rozdávány klientům při osobním odběru 

v kamenné prodejně. Vizitky budou rozdávány také obchodním partnerům, tedy odběratelům 

(obchodníci na zelných stáncích, majitelé restaurací, obchodníci prodávající zeleninu 

v kamenných prodejnách). Náklady na nákup vizitek bude 620 Kč ročně bez DPH. Během tří 

let se očekává uzavření pevných dlouhodobých vztahů s velkoodběrateli a získání trvalé 

klientely, která bude vizitky již mít, náklady dalších let na vizitky tak budou klesající. 

4.4.4.7 Podpora prodeje 

V kapitolách výše byla doporučena koupě zákaznického systému, díky které bude mít 

firma přehled o svých klientech. Po registraci doporučuji zavést věrnostní program, který by 

umožňoval potenciálním klientům levnější nákup. Prodejce by tak získal větší důvěru a jistotu 

ve své zákazníky a ti by byli spokojení s nižší nákupní cenou produktu. 

Dále navrhuji zavést systém množstevních slev. Při koupi  
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při odběru 5-10 kg: sleva 5 % na celý nákup;  

při odběru 11-15 kg sleva 7 % na celý nákup; 

při odběru 16-20 kg, sleva 9 % na celý nákup; 

při odběru 21 kg a více, sleva 11 % na celý nákup. 

Na možnost množstevních slev by bylo také vhodné upozornit na webových stránkách 

firmy, kde by bylo zákazníky upozorněno, že pokud se domluví více odběratelů, kteří udělají 

jednu větší objednávku, získají množstevní cenu, případně dopravu zdarma. 

Díky motivaci k levnějšímu nákupu při větším odběrném množství a zákaznického 

odměňovacího systému očekávám růst tržeb o 5 %. 

4.4.4.8 Prodejna „ze dvora“ 

V kapitole rekonstrukce sýpky, která je sepsána výše, se nachází popis čtyřpatrové 

budovy, která bude opravena za účelem uskladnění prodávané plodiny. Při zanalyzování stavu 

a možností budovy byla vyhodnocena použitelnost jednotlivých pater, přičemž místo pro 

uskladnění česneku je dostatečné při využití čtyř nadzemních pater. Přízemí, do kterého vedou 

vstupní dveře bude využito jako prostor pro prodejnu, ve které se bude provozovat prodej 

vyprodukované zeleniny. Jak již bylo zmíněno, budova je velmi dobře situována, nachází se u 

hlavní silnice a při zvolení vhodného poutače, bude prodejna nepřehlédnutelná. U budovy se 

také nachází dvě parkovací místa, která zákazníci jistě ocení. Formou osobního prodeje 

z vlastní prodejny očekávám poptávku 5000 kg ročně. Díky vhodné propagaci a referenci 

dobrého jména firmy očekávám růst poptávky během tří let na 10000 kg ročně.    

Náklady na vybavení prodejny jsou sepsány v tabulce 43. Otevírací doba prodejny by 

byla omezená podle frekvence volného času spotřebitelů. Hlavní segment zákazníků budou lidé 

v produktivním věku, tedy zaměstnaní lidé, kteří mají v týdnu volný čas k nákupu především 

po pracovní době, tedy nejdříve od 15:00 hodin. Otevírací doba bude následující: 

Po-Pá: 15:00 – 18:00 

So: 8:00 – 11:00 

Ne: Zavřeno 

Tabulka 42: Náklady na výbavu prodejny 

Nákup Cena s DPH (Kč) Cena bez DPH (Kč) 

Pracovní stůl                  2 500                          2 066     

Židle                     900                             744     
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Notebook                  4 990                          4 124     

Malá kalibrovaná váha                     490                             405     

Velká kalibrovaná váha                  8 000                          6 612     

Náklady celkem               16 880                       13 950     

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4.5 Distribuce 

V rámci zakoupení webové stránky propojené s internetovým obchodem od firmy 

Atomer.cz, která je popsána v dřívějších kapitolách, je zakoupen podpůrný modul, který 

umožňuje posílat zboží na pobočky společností zásilkovna.cz a úloženka.cz. Dále doporučuji 

uzavřít dlouhodobou smlouvu s dopravními službami DPD a PPL.  

Dále navrhuji pravidelný týdenní rozvoz menším spotřebitelům po oblasti jižní Moravy, 

při větších odběrech (nad 100 kg) celorepublikově. K možnosti realizace této doplňkové služby 

navrhuji koupi dodávky, která umožní převoz velkého množství zeleniny. Náklady na 

dodávkou budou činit 219.000 Kč bez DPH. 

Tabulka 43: Cena dopravy 

Doprava Platba předem (v Kč) Platba na dobírku (V Kč) 

Osobní prodej                             -                                         -       

DPD/PPL                           140                                     190     

Česká pošta                           210                                     240     

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4.6 Využití dotačního systému 

Při dodržení osevního postupu a všech podmínek, které jsou vyžadovány pro získání 

dotací je možné zažádat o dotace, vypsané v tabulce 45. Výše dotací, které jsou zde vyčísleny 

odpovídají průměrným dotacím, přiděleným zemědělcům v letech 2014-2017. Z předchozích 

analýz bylo zjištěno, že soběstačnost v produkci těchto plodin je v České republice je velmi 

nedostatečná, podpora státu je při výrobě vysoce pracné zeleniny je díky tomu vysoká. 

Jednotlivé dotace, které se budou vyplácet v roce 2018 jsou již vypsány. Celková částka, která 

bude mezi zemědělce, zažádajících si o tento příspěvek, bude vyčíslena až po ukončení sezóny 

a přijetí všech žádostí, a to na konci roku. 
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Tabulka 44: Výpis dotací, které je možné využít 

Typ dotace Dotace na ha (v Kč) 

Na zelené hnojení                  1 853,35     

Na vysoce pracnou zeleninu                11 462,28     

Na plochu zemědělské půdy                  3 377,73     

Dotace celkem na 1 ha              16 693,36     

Zdroj: Vlastní zpracování podle portálu eagri.cz, 2017 

 

4.4.7 Pracovníci 

V rámci vyhodnocených analýz byla zjištěna možnost nástupu nového pracovníka do 

firmy, a to přímo člena rodina. Rozšíření podniku bez navýšení pracovní síly by bylo vzhledem 

k pokročilému věku majitele nereálné.  

Během rozšíření podniku o výrobu velmi pracného typu zeleniny bylo navrženo 

zařazení pracovníka do řídící funkce. Z důvodu rodinných vztahů bude mít nový zaměstnanec 

vyšší důvěru a budou na něj delegovány povinnosti zajišťující plynulý chod společnosti. 

Pracovník má navíc dlouholeté zkušenosti s vedením vlastního týmu a nemá tedy problémy 

s komunikací a rozdělováním práce mezi podřízené. Rozhodovací pravomoci bude mít i nadále 

majitel firmy, pan Selinger.  

Tabulka 45: Náklady na stálého zaměstnance 

Hrubá mzda         30 000     Hrubá mzda       360 000     

OSSZ firma           7 500     OSSZ zaměstnanec (6,5%)         23 400     

VZP firma           2 700     VZP zaměstnanec (4,5%)         16 200     

Super hrubá mzda         40 200     Základ daně ze super hrubé mzdy       320 400     

Roční SH mzda 
     482 400     

Daň 15 % ze super hrubé mzdy         72 360     

Náklad 

zaměstnavatele Sleva na poplatníka         24 840     

  Daň 15 % po slevě         47 520     

  Čistá mzda zaměstnance      272 880     

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nový člen pracovního týmu bude mít na starost zeleninovou produkci, od nákupu sadby, 

přes výběr a obstarávání pomocné pracovní síly (sezónních pracovníků) po nacházení 

odběratelů včetně kontraktů s nimi uzavíraných. 

Sezónní brigádníky navrhuji najmout na dohodu o provedení práce, která dává možnost 

pracovníkům výdělek až 10.000 Kč měsíčně, aniž by za ně zaměstnavatel musel odvádět 
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jakékoliv pojištění. Potřeba brigádníků je vypsána v tabulce 46. K prodeji z výdejního místa je 

potřeba jednoho pracovníka, který bude k dispozici v měsících červen až říjen, od pondělí do 

soboty, vždy 4 hodiny denně. Brigádníci, jejichž pracovní síla bude potřeba zejména při fyzické 

práci během likvidace plevelů a očišťování výsledného produktu, se odvíjí podle počtu 

obhospodařované plochy česnekem kuchyňským. 

Tabulka 46: Náklady na brigádníky 

Práce 
Typ 

smlouvy 

Počet 

potřebných 

pracovníků 

h/měsíc Měsíc 
Plat 

(Kč/h) 
Plat/měsíc Celkem 

Počet potřebných pracovníků bez závislosti na množství obdělávaných hektarů 

Prodej z 

prodejny 
DPP 1 96 VI,VII,VIII,IX,X 100 9600 48000 

Proporcionální růst potřebných pracovníků k počtu obdělávaných hektarů 

Okopávání DPP 1 (1 ha) 20 V 100 2000 2000 

Čištění DPP 1 (1 ha) 100 VII,VIII,IX 100 10000 30000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Novou organizační struktura, která vznikne přijetím nových pracovníků zobrazuje 

schéma 10. 

 

Schéma 9: Nová organizační struktura podniku 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.4.1 Způsob prodeje 

Při stávajícím výrobě česneku na ploše 10 hektarů je očekáván výnos 45 tun 

vyprodukované plodiny. Při udržování této výměry se předpokládá schopnost prodeje bez 

využití velkoobchodů. Realizovaný prodej bude uskutečněn následující formou: 

 5 tun – přes internetový obchod 

 5 tun – osobní formou v prodejním místě 

 5 tun – restauračním zařízením 

 30 tun – zelináři (zelné stánky, maloprodejny, a další) 

Při rozšíření výroby česneku o další obhospodařované hektary půdy by se ovšem muselo 

začít přemýšlet o využití obchodních řetězců. Vzhledem k velmi nízké výkupní ceně a 

nákladům za zařazení výrobku do jejich sortimentu, by bylo vhodné využívat a uzavírat 

obchody s drobnými obchodníky se zeleninou, popřípadě pěstovat česnek na zakázku pro 

šlechtitele Ing. Jana Kozáka. 

4.4.2 Financování 

Vzhledem k dobrému finančnímu stavu firmy v návaznosti na jeho dlouholetou působnost 

na trhu je nyní možné navrhované rozšíření podniku samofinancovat. Vzhledem k možnosti 

účtování velkých investice formou odpisů, je náklad velkých položek rozpočítán na více 

následujících let a nová situace není pro firmu tak zatěžující. 
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4.5 Realizační plán projektu 

4.5.1 I.fáze „budovatelská“ 

Stěžejní částí projektu bych nazvala fází budovatelskou. Pro úspěšné pěstování velmi 

pracné zeleniny je důležité vytvořit podmínky, které produkci umožňují. V návrhové části byly 

tyto návrhy sepsány a finančně vyčísleny.  

Pro možnost uskladnění česneku bude po domluvě s panem Selingerem rekonstruována 

sýpka, která se nachází v místě hospodářského dvora majitele firmy. V dřívějších kapitolách 

práce byla stanovena PERT matice, která zobrazuje jednotlivé kroky při plánované opravě 

budovy. Společně s touto maticí je vyhotoven i CPM diagram, díky kterému je jasně vidět sled 

jednotlivých kroků, které budou vykonávány souběžně nebo postupně podle časů jejich 

realizace. 

Další aktivitou, kterou zařazuji do první fáze projektu je vyhotovení hloubkového vrtu, 

který umožní majiteli čerpat podzemní vodu, díky které bude plodina zavlažována. K realizaci 

vrtu je potřebné vyhotovení projektu osobou s autorizací, který může trvat i několik měsíců. 

Následovat pak bude již přímo fáze výkonu vrtu. Odborné firmy zajišťují provedení tohoto typu 

práce s garancí do jednoho týdne. 

První fáze projektu je předpokládána v období III-V/2019. 

4.5.2 II.fáze „realizační“ 

Druhá fáze bude probíhat bezprostředně po skončení fáze předchozí. Jedná se přímo již 

o realizaci výroby. Jednotlivé etapy produkce jsou sepsány v kapitole 3.6.1 včetně přesné doby 

jejich realizace, a potřebné zemědělské techniky. 

Společně s výrobou bude také čas věnován propagaci, od nákupu propagačních 

materiálů, přes vybavování vlastní prodejny po analýzu dodatečných požadavků budoucích 

potenciálních zákazníků. 

Druhá fáze bude probíhat v období V/2019-VI/2020. 

 Tabulka 42 zobrazuje logický rámec projektu rozšíření obchodních aktivit podniku, 

který zobrazuje popis činností, objektivně ověřitelné ukazatele, způsob ověřování, předpoklady 

realizace a další. 
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Tabulka 47: Logický rámec projektu 

 

Zdroj: Vlastní zpracován 
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4.6 Zhodnocení návrhu 

Na základě vyhotovených analýz a konzultací s majitelem firmy ohledně interních a 

externích podnětů, očekávané poptávky, technologického postupu, možností výnosů a dalších 

faktorů byly vyhotoveny 3 možné varianty plánovaných tržeb a jednotlivých složek nákladů. 

Jednotlivé varianty jsou pojmenovány podle očekávání jejich výskytu, a to optimistická, 

realistická a pesimistická. 

Fixní náklady obsahují především odpisy na nákup zemědělské techniky, náklady na 

pracovníky, náklady na provoz internetového obchodu, provozní náklady firmy a další. 

Nejvyšší náklady ve složce variabilních nákladů představuj nákup certifikované sadby a nákup 

zavlažovacích, jednoletých hadic. Rozpočítány jsou také náklady na aktivity, potřebné 

k realizaci výroby, tedy náklady na hnojiva a postřiky, potřebné v jednotlivých měsíc podle 

výrobního postupu v kapitole 3.6.1. Následující varianty jsou odrazem variant, které mohou při 

výrobě česneku nastat.  

Tabulka 48: Pesimistická varianta 

Pesimistická varianta 

Měsíce FN (v Kč) VN (v Kč) Jednorázová investice (v Kč) Tržby (v Kč) T-N (v Kč) 

Červen 77992 1264080 207554 rekonstrukce sýpky 1079998 -262074 

Červenec 77992 119600 1890 tvorba loga 294545 96953 

Srpen 77992 109600 18990 webové stránky 229090 41499 

Září 77992 109600 2000 PPC reklama 261818 74226 

Říjen 77992 11600 13950 vybavení prodejny 752726 663134 

Listopad 77992 2000     163636 83644 

Prosinec 77992       130909 52917 

Leden 77992       163636 85644 

Únor 77992       196363 118371 

Březen 77992 6000     0 -83992 

Duben 77992 29000     0 -106992 

Květen 77992 100000     0 -177992 

Celkem 935901 1751480 244384   3439720 507955 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poptávka je dostatečná a očekává se prodej veškeré produkce. V rámci tržeb a nákladů 

je tedy nutné soustředit se na možnosti produkovaných výnosů. Při nedodržení technologického 

postupu nebo při nepříznivých přírodních podmínkách se očekává pesimistická varianta, tedy 

osminásobek množství zasazeného objemu certifikované sadby. Při zohlednění investičních, 
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fixních i variabilních nákladů se při pesimistické variantě očekává roční zisk více než 340.000 

Kč. 

Tabulka 49: Realistická varianta projektu 

Realistická varianta 

Měsíce FN (v Kč) VN (v Kč) Jednorázové investice (v Kč) Tržby (v Kč) T-N (v Kč) 

Červen 77992 1264080 207554 rekonstrukce sýpky 1349997 -199629 

Červenec 77992 119600 1890 tvorba loga 368181 168699 

Srpen 77992 109600 18990 webové stránky 286363 79781 

Září 77992 109600 2000 PPC reklama 327272 137680 

Říjen 77992 11600 13950 vybavení prodejny 940907 837365 

Listopad 77992 2000     204545 124553 

Prosinec 77992       163636 85644 

Leden 77992       204545 126553 

Únor 77992       245454 167462 

Březen 77992 6000     0 -83992 

Duben 77992 29000     0 -106992 

Květen 77992 100000     0 -177992 

Celkem 935901 1751480 244384   4257900 1326135 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Realistická varianta očekávaných tržeb a nákladů předpokládá standardní výnos, který 

se uvádí u jednotlivých druhů česneku, tedy desetinásobek sadby, optimistická varianta 

očekává nadprůměrné výnosy, a to celkem dvanáctinásobek zasazeného objemu sadby.  

Tabulka 50: Optimistická varianta projektu 

Optimistická varianta 

Měsíce FN (v Kč) VN (v Kč) Jednorázová investice (v Kč) Tržby (v Kč) T-N (v Kč) 

Červen 77992 1264080 207554 rekonstrukce sýpky 1620000 277928 

Červenec 77992 119600 1890 tvorba loga 441818 244226 

Srpen 77992 109600 18990 webové stránky 343636 156045 

Září 77992 109600 2000 PPC reklama 392727 205135 

Říjen 77992 11600 13950 vybavení prodejny 1129091 1039499 

Listopad 77992 2000     245455 165463 

Prosinec 77992       196364 118372 

Leden 77992       245455 167463 

Únor 77992       294545 216554 

Březen 77992 6000     0 -83992 

Duben 77992 29000     0 -106992 

Květen 77992 100000     0 -177992 

Celkem 935901 1751480 244384   5076090 2144325 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.7 Porovnání tržeb a výnosů variant před a po rozvoji 

Pro účely srovnání nákladů před a po realizaci připravovaného rozvoje obchodních 

aktivit firmy byla stanovena prognóza tržeb pro následující rok, vycházející z údajů tržeb za 

posledních 10 let (po odstranění odchylek od normálu). Předpokládané tržby byly poté lineárně 

přepočteny na množství obdělávané půdy bez 10 hektarů, na kterých je předpokládána výroba 

česneku. Z předchozího finančního zhodnocení byla vybrána realistická varianta jako 

nejpravděpodobnější, a proto je s ní počítáno i nyní. 

Z následujících údajů vyplývá, že tržby z výroby a prodeje vysoko pracné zeleniny, 

konkrétně česneku převyšují hodnoty tržeb obilovinové a olejniné výroby. Z hlediska finanční 

stránky je rozvoj podniku o produkci a prodej česneku výhodný. 

 

Tabulka 51: Srovnání výnosů nákladů před a po předpokládaném rozvoji 

Odhad původní výroba (406 ha) Odhad po rozvoji – obiloviny (396 ha) 

Tržby Náklady  Zisk (v Kč) Tržby  Náklady T-N (v Kč) 

    7 448 552         5 958 842         1 489 710           7 265 090          5 812 072         1 453 018     

   Odhad po rozvoji 2 - česnek (10 ha) 

   Tržby Náklady T-N (v Kč) 

         4 257 900          2 931 765         1 326 135     

   
Celkem 

   
Tržby (v Kč) Náklady (v Kč) T-N (v Kč) 

   
    11 522 990          8 743 837         2 779 153     

Zdroj: Vlastní zpracování  
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4.8 Návrhy do budoucna 

Při úspěšném vstupu na trh s česnekem a snadném prodeji veškeré produkce doporučuji 

postupně rozšiřovat česnekovou výrobu až na takovou produkci, která plně uspokojí poptávku 

po českém česneku. Ten je nyní v ČR pěstován na téměř třech stech hektarech zemědělské 

půdy, čeští konzumenti dokáží spotřebovat produkci až z osmi set hektarů. Prostor pro realizace 

je tedy otevřený. 

Po dokonalém zvládnutí výrobní technologie česneku kuchyňského, doporučuji do 

budoucna rozšířit produkci o výrobu brambor. Poptávka po této plodině je v České republice 

rovněž neuspokojená. Zároveň jsou také brambory velmi vhodnou předplodinou pro 

doporučovanou výrobu česneku. Půda je po bramborách lépe vyživená a česnek následující rok 

dosahuje nadprůměrné množství vyprodukovaného objemu. 

Prostor pro další rozšíření se pak nabízí v otázce zařízení průmyslové kuchyně, kde by 

bylo možné zeleninu zpracovávat do nejrůznějších trvanlivých forem. Česnek může být 

zavařován (s bylinkami, s chilli papričkami, ve sladkokyselém nálevu a další), nakládán (v 

olivovém oleji nebo v řepkovém oleji), mlet do pasty (se solí nebo bez soli), zmrazován a další 

možnosti skladování. 

Posledním doporučením, které navrhuji do budoucna pro firmu Roman Selinger je 

investice do nákupu kalibračního válce, který má hodnotu 1.200.000 Kč. Ten má za úkol čištění 

a stroužkování česneku. Výdaje na zaměstnance, který nyní provádějí tuto práci manuálně, jsou 

více, než 300.000 Kč ročně (při nynějším stavu obhospodařované půdy – 10 hektarů). 

K manipulaci se strojem je lidská síla také potřebná, ale pouze k obsluze a výdaje na 

zaměstnance by se mnohonásobně snížily. Návratnost investice do nákupu kalibračního válce 

by tak mohla být, při současném množství výroby, do pěti let. 
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5 Závěr 

Cílem práce bylo takové zpracování návrhů, díky kterému by byl navržen vhodný typ 

rozvoje obchodních aktivit zemědělského mikro podniku Roman Selinger, díky kterým by se 

podnik stal konkurenceschopnějším, ziskovějším, inovativnějším a silnějším. Jednotlivé návrhy 

vychází ze zpracování podrobných analýz vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících firmu.  

Teoretická část práce obsahuje poznatky a východiska, s jejichž pomocí bylo možné určitě 

kritické body, které slouží k pochopení problematiky a jsou tedy nutným východiskem pro 

splnění plánovaného cíle. Tato část se zabývá především problematikou obchodu a obchodních 

aktivit, hrozbou konkurence, potenciálními riziky a jejich dopadech na analyzovanou firmu. 

Následující analytická část pak vychází z předchozích teoretických předpokladů. Je v ní 

komplexně popsáno vnitřní i vnější prostředí firmy, včetně marketingových a obchodních 

vycházejících z analýz. Ty jsou poté sepsány a vyhodnoceny pomocí SWOT analýzy, která 

vyjadřuje vztahy mezi jednotlivými faktory a směry, kterými by se firma při rozvoji měla 

vydávat. V rámci analýzy vnějšího prostředí bylo zjištěno neustálé ubývání orné půdy, která 

dává možnost stávajícím zemědělcům více se realizovat ve svém oboru. Dále byla vyhodnocena 

nedostatečná soběstačnost v produkci zeleniny na území ČR, která je z důvodu této 

problematiky podporována ministerstvem zemědělství. V důsledku těchto poznatků bylo 

navrženo setrvání v zemědělském sektoru a rozvoj obchodních aktivit v oblasti zemědělství, a 

to produkováním zeleniny. Po rozhovoru s majitelem dohodnut rozvoj produkce takové 

zeleniny, která by byla vhodná pro uskladnění, pro možnosti spekulace s prodejní cenou a 

možnosti celoročního prodeje. Zelenina by tak nemusela být produkována s ohledem na 

aktuální poptávku, ale na očekávanou poptávku celého následujícího hospodářského roku. 

Po analýze fyzických zdrojů, byla zjištěna možnost skladování zeleniny, vyžadující tmavé, 

vzdušné prostředí s nízkým procentem vlhkosti vzduchu. Díky tomuto faktu byl zúžen výběr 

zeleniny na cibuli a česnek.  Analýza konkurence podala informace o stávajících konkurentech, 

mezi kterými byla i firma Loděnice, s.r.o., která působí ve stejné lokalitě jako firma pana 

Selingera, přičemž je druhým největším producentem cibule v ČR. Z důvodu možného snížení 

zisku, kvůli již známému jménu a uzavřeným kontraktům v prodeji cibule byl navržen rozvoj 

podniku o výrobu česneku. 

Třetí část práce obsahuje technologický postup při pěstování této plodiny, identifikaci 

možných rizik včetně opatření proti jejich negativnímu dopadu na analyzovanou společnost. 
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Havními riziky jsou nepříznivé přírodní podmínky, například snížené množství srážek. Kvůli 

tomuto riziku bylo navrženo opatření pořízení zavlažovacího systému, který významně snižuje 

riziko vzniku deficitu vody v půdě.  Další hrozbou, působící na podnik je nedostatečnost 

skladovacích kapacit, které přináší možnost navýšení kapacity a tím možnosti vyšší produkce 

a uspokojení vyšší poptávky po česneku. Zároveň také nabízí možnost spekulace s prodejní 

cenou. 

Po zajištění výrobních aspektů se práce věnuje obchodním aktivitám, tedy nákupu a 

převážně prodeji, které během obchodování s komoditami obilovin a olejnin nebyly využívány 

v tak vysoké míře, jako bude potřeba při obchodování s česnekem. Při prodeji zeleniny je třeba 

zajišťovat si odbyt pomocí vlastní iniciativy. Realizovaný odbyt bude probíhat třemi způsoby. 

První způsob bude realizován pomocí jednoho z nástrojů marketingových aktivit, a to formou 

osobního prodeje z vlastní prodejny. Druhý způsob prodeje bude probíhat podle druhého 

nástroje, a to pomocí internetového obchodu. Třetím, posledním způsobem bude odprodej 

komodit drobným obchodníkům po území České republiky, kteří budou česnek následně 

prodávat dál. Pro zajištění povědomí o firmě Roman Selinger a jeho česnekové produkci budou 

využívány i jiné formy marketingových aktivit jako je například reklama, při které bude 

využíván přesvědčovací typ reklamy, pomocí například předem kvalitně připravené PPC 

reklamy. Další způsob propagace bude využíván pomocí reklamy a marketingu na sociálních 

sítích. Prezentace firem na sociálních sítích je stále rostoucí trend, díky kterému je možné získat 

velké procento zákazníků.  Projekt výroby a prodeje zeleniny bude pojat formou tradičního 

farmářského působení na psychologii spotřebitelů, které je rovně stále roustoucím trendem. 

K této strategii směřuje celý návrh projektu, který je integrován do vzhledu prodejního místa, 

papírových obalových materiálů nebo vzhled webové stránky. 

Poslední částí projektu je finanční zhodnocení, které zobrazuje ekonomické dopady 

navrhovaných změn, které byly vyhodnoceny ve třech možných variantách, a to optimistické, 

realistické a pesimistické. V rámci práce je uvažována realistická varianta jako 

nejpravděpodobnější. Zisk vzniklý po zavedení výroby nové plodiny dosáhne částky více než 

1.300.000 Kč. Vzhledem k zjištěným faktům můžeme konstatovat, že navrhovaný způsob 

rozšíření podniku je reálný a může tak být dosaženo předem stanovených cílů. 



 

124 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

Knihy 

1. ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. Praha: 

Grada, 2007. ISBN 978-802-4714-073. 

2. BUZAN, Tony a Chris GRIFFITHS. Myšlenkové mapy v byznysu: revoluce ve vaší práci a 

podnikání. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2013. ISBN 978-802-6501-299. 

3. CIMLER, Petr a Dana ZADRAŽILOVÁ. Retail management. Praha: Management Press, 2007. 

ISBN 978-80-7261-167-6. 

4. DEDUCHOVÁ, M. Kvalitní strategie – předpoklad úspěchu firmy. Praha : Profess, 1998. str. 108. 

ISBN 80-85253-25-0. 

5. DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Praha: C.H. Beck, 2001. C.H. Beck pro praxi. ISBN 

80-717-9603-4. 

6. DVOŘÁČEK, Jiří a Peter SLUNČÍK. Podnik a jeho okolí: jak přežít v konkurenčním prostředí. V 

Praze: C.H. Beck, 2012. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-807-4002-243 

7. GRASSEOVÁ, Monika, DUBEC, Radek a ŘEHÁK, David. Analýza podniku v rukou manažera. 

Brno : Computer Press, a.s., 2010. ISBN 978-80-251-2621-9. 

8. CHARVÁT, Jaroslav. Firemní strategie pro praxi: praktický návod pro manažery a podnikatele : 

od firemní kultury po schopnost vydělávat peníze : příklady a studie z praxe v ČR. Praha: Grada, 

2006. Expert (Grada). ISBN 80-247-1389-6.  

9. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 

2013. Expert (Grada). ISBN 9788024746708. 

10. JOHNSON, G. a K. SCHOLES. Cesty k úspěšnému podniku. Brno: ComputerPress, 2000. 803 s. 

ISBN 80-7226-220-3. 

11. KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2004. 

102 s. ISBN 80-86510-65-4. 

12. KONEČNÝ, M. Podniková ekonomika. 6. přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 

2007. 184 s. ISBN 978-80-214-3465-3. 

13. KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-

1545-2. 

14. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 2013. 

ISBN 978-802-4741-505 

15. KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody 

a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 

277 s. Expert (Grada). ISBN 80-247-0966-X 



 

125 

 

16. KUBÍČKOVÁ, Lea a Karel RAIS. Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 

2012. Expert (Grada). ISBN 978-802-4745-640. 

17. MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada, 2007. Expert 

(Grada). ISBN 978-802-4719-115. 

18. MÁCHAL, Pavel, Martina ONDROUCHOVÁ a Radmila PRESOVÁ. Světové standardy 

projektového řízení: pro malé a střední firmy : IPMA, PMI, PRINCE2. Praha: Grada, 2015. 

Manažer. ISBN 978-802-4753-218 

19. MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Grada, 2013. 

Finanční řízení. ISBN 978-802-4747-804. 

20. PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. Obchodní podnikání – Retail Management. 2.Vydání. Praha: 

Management Press, 2002. Str. 874. ISBN 80-7261-059-7. 

21. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: 

Grada, c2011. Finanční řízení. ISBN 9788024739168 

22. SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2006. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-717-9367-1 

23. SCHWALBE, Kathy. Řízení projektů v IT: kompletní průvodce. Brno: Computer Press, 2011. 

ISBN 978-802-5128-824. 

24. SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4., aktualiz. a 

rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-802-4746-449. 

25. SRPOVÁ, Jitka. Podnikatelský plán a strategie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 194 s. Expert (Grada). 

ISBN 978-80-247-4103-1 

26. SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti 

českých podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 427 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247- 3339-

5 

27. STRUCK, Uwe. Přesvědčivý podnikatelský plán: předpoklad získání potřebného kapitálu. 1. vyd. 

Praha: Management Press, 1992, 136 s. ISBN 80-856-0312- 

28. SYNEK, Miloslav a kolektiv. Podniková ekonomika. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2002, 479 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-717-9736-7 

29. SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2010. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-807-4003-363 

30. VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: 

Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-802-4745-206. 

31. ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada, 2009. Manažer. ISBN 978-

802-4720-494. 



 

126 

 

WEBOVÉ STRÁNKY 

32. 2 VYMEZENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI / 2.1 Vymezení pojmu a obsahu trhu - Daňový 

systém. Daňový systém - Vše co student potřebuje vědět [online]. 2018 [cit. 2018-05-17]. Dostupné 

z: http://danovy-system.studentske.cz/2010/10/2-vymezeni-obchodni-cinnosti-21.html 

33. Analýza pěti sil 5F (Porter's Five Forces) - ManagementMania.com. Sociální síť pro business - 

ManagementMania.com[online]. Wilmington, 2017 [cit. 2018-01-21]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/analyza-5f 

34. Český statistický úřad | ČSÚ [online]. 2018 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: https://www.czso.cz/ 

35. Česnek si hlídám se sukovicí, jinak by ho lidé rozkradli, říká farmář - iDNES.cz. Ekonomika 

iDNES.cz – Nejnovější zprávy z ekonomiky [online]. 2018 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: 

https://ekonomika.idnes.cz/cesnek-si-hlidam-se-sukovici-jinak-by-ho-lide-rozkradli-rika-farmar-

10c-/ekonomika.aspx?c=A120619_152157_ekonomika_spi 

36. Česneku je málo. Zdraží, ale jen mírně - Agris.cz. Agris.cz - agrární www portál [online]. 2018 

[cit. 2018-05-05]. Dostupné z: http://www.agris.cz/clanek/196957 

37. Digitální zemědělství: drony dohlédnou na pšenici, kamera najde plevel - iDNES.cz. Auto 

iDNES.cz – Vše o autech [online]. 2018 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: 

https://auto.idnes.cz/zemedel 

38. Graf EUR / Kč od 26.11.2012 do 27.11.2017, ČNB, grafy kurzů měn. Kurzy měn, akcie, komodity, 

zákony, zaměstnání - Kurzy.cz [online]. Praha, 2017 [cit. 2018-02-27]. Dostupné z: 

http://www.kurzy.cz/kurzy-men/grafy/nr/CZK-EUR/od-26.11.2012/ 

39. INFOMET | Informační web ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav | meteorologie, 

klimatologie, hydrologie, čistota ovzduší, předpověď počasí. INFOMET | Informační web ČHMÚ 

| Český hydrometeorologický ústav | meteorologie, klimatologie, hydrologie, čistota ovzduší, 

předpověď počasí [online]. 2018 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: 

http://infomet.cz/index.php?id=read&idd=1449751161 

40. Jaké typy půd u nás máme? | Vítejte na Zemi. Hlavní stránka | Vítejte na Zemi [online]. 2018 [cit. 

2018-05-05]. Dostupné z: 

http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=jake_typy_pud_u_nas_mame&site=puda 

41. Makroekonomická predikce - duben 2018 | 2018 | Ministerstvo financí ČR. Ministerstvo financí 

ČR [online]. 2018 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-

sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2018/makroekonomicka-predikce-duben-

2018-31528 

42. Mapy Google. Google [online]. 2018 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: 

https://www.google.com/maps 

https://managementmania.com/cs/analyza-5f
https://www.czso.cz/
https://ekonomika.idnes.cz/cesnek-si-hlidam-se-sukovici-jinak-by-ho-lide-rozkradli-rika-farmar-10c-/ekonomika.aspx?c=A120619_152157_ekonomika_spi
https://ekonomika.idnes.cz/cesnek-si-hlidam-se-sukovici-jinak-by-ho-lide-rozkradli-rika-farmar-10c-/ekonomika.aspx?c=A120619_152157_ekonomika_spi
http://www.agris.cz/clanek/196957
https://auto.idnes.cz/zemedel
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/grafy/nr/CZK-EUR/od-26.11.2012/
http://infomet.cz/index.php?id=read&idd=1449751161
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=jake_typy_pud_u_nas_mame&site=puda
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2018/makroekonomicka-predikce-duben-2018-31528
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2018/makroekonomicka-predikce-duben-2018-31528
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2018/makroekonomicka-predikce-duben-2018-31528
https://www.google.com/maps


 

127 

 

43. Marketingový mix 4C (Marketing mix 4C) - ManagementMania.com. Sociální síť pro business - 

ManagementMania.com[online]. 2018 [cit. 2018-05-18]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/marketingovy-mix-4c 

44. MF letos očekává; růst HDP o 2,6 % | 2017 | Ministerstvo financí ČR. Ministerstvo financí 

ČR [online]. Praha, 2017 [cit. 2017-11-27]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-

zpravy/2017/mf-letos-ocekava-rust-hdp-o-26-27460. 

45. Míra inflace | ČSÚ. Český statistický úřad | ČSÚ [online]. Praha, 2017 [cit. 2018-02-27]. Dostupné 

z: https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace_animovany_graf 

46. NOVODOBÍ POZEMKOVÍ MAGNÁTI - Euro.cz. Euro.cz / Ekonomika, byznys, 

finance [online]. 2018 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: https://www.euro.cz/archiv/novodobi-

pozemkovi-magnati-1337298 

47. Odbytové organizace | ZUČM – Zelinářská unie Čech a Moravy. ZUČM – Zelinářská unie Čech a 

Moravy [online]. 2018 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: http://zucm.cz/odbytove-organizace/ 

48. PESTEL Analysis Market Research Report. Country Market Research Reports [online]. 2010 [cit. 

2018-01-18]. Dostupné z: https://www.marketresearchreports.com/market-research-reports-

inc/china-pestel-analysis-market-research-report 

49. Podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností (Dotace, eAGRI). Portál eAGRI - 

resortní portál Ministerstva zemědělství [online]. 2018 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/legislativa/legislativa-cr/prv/101870474.html 

50. Portál eAGRI - resortní portál Ministerstva zemědělství [online]. Praha, 2018 [cit. 2018-05-05]. 

Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/ 

51. Podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti je v České republice jeden z nejvyšších v rámci 

EU28. Český statistický úřad | ČSÚ [online]. Praha, 2015 [cit. 2017-11-27]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/20568827/czam080315analyza.pdf/e2611dce-7fa5-49dd-

a4db-6b0bb8652243?version=1.0 

52. Proměna českého zemědělství po vstupu do EU - eDOTACE. EDOTACE - dotace, dotační 

programy - váš průvodce světem dotací [online]. 2018 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: 

http://www.edotace.cz/clanky/promena-ceskeho-zemedelstvi-po-vstupu-do-eu 

53. Spotřeba potravin - 2016 | ČSÚ. Český statistický úřad | ČSÚ [online]. 2016 [cit. 2018-05-02]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/spotreba-potravin-2016 

54. SWOT analýza - Sun Marketing. PPC reklama, tvorba webů, sociální sítě - Sun 

Marketing [online]. 2010 [cit. 2018-02-12]. Dostupné z: 

http://www.sunmarketing.cz/nastroje/navody-pro-klienty/swot-analyza 

55. Ukazatelé zadluženosti :: Finanční analýza. Finanční analýza [online]. 2018 [cit. 2018-05-16]. 

Dostupné z: https://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-zadluzenosti/ 

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2017/mf-letos-ocekava-rust-hdp-o-26-27460
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2017/mf-letos-ocekava-rust-hdp-o-26-27460
https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace_animovany_graf
https://www.euro.cz/archiv/novodobi-pozemkovi-magnati-1337298
https://www.euro.cz/archiv/novodobi-pozemkovi-magnati-1337298
http://zucm.cz/odbytove-organizace/
https://www.marketresearchreports.com/market-research-reports-inc/china-pestel-analysis-market-research-report
https://www.marketresearchreports.com/market-research-reports-inc/china-pestel-analysis-market-research-report
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/legislativa/legislativa-cr/prv/101870474.html
http://eagri.cz/public/web/mze/
https://www.czso.cz/documents/10180/20568827/czam080315analyza.pdf/e2611dce-7fa5-49dd-a4db-6b0bb8652243?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20568827/czam080315analyza.pdf/e2611dce-7fa5-49dd-a4db-6b0bb8652243?version=1.0
http://www.edotace.cz/clanky/promena-ceskeho-zemedelstvi-po-vstupu-do-eu
https://www.czso.cz/csu/czso/spotreba-potravin-2016


 

128 

 

56. Zelenina Archivy - Skladujte potraviny správně!. Skladujte potraviny správně! - Poradíme vám, 

jak uchováte potraviny čerstvé a dobré [online]. 2018 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: 

http://skladnicka.cz/category/jak-skladovat-zeleninu/ 

57. ZPRAVA-o-trhu-s-pudou-FARMYCZ-leden-2018. Pole, louky, statky, farmy, lesy - informace a 

služby FARMY.CZ [online]. Praha: FARMY.CZ s.r.o, 2018 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: 

http://www.farmy.cz/dokumenty/ZPRAVA-o-trhu-s-pudou-FARMYCZ-leden-2018.pdf 

Ostatní zdroje 

58. Zákon č. 513/1991: obchodní zákoník. In: Sbírka zákonů. 2011 

59. Zákon č. 455/1991: o živnostenském podnikání. In: Sbírka zákonů. 2011 

http://skladnicka.cz/category/jak-skladovat-zeleninu/
http://www.farmy.cz/dokumenty/ZPRAVA-o-trhu-s-pudou-FARMYCZ-leden-2018.pdf


 

129 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK, GRAFŮ, ROVNIC A SCHÉMAT 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: PESTLE analýza ................................................................................................................. 23 

Obrázek 2: Porterův model pěti hybných sil ......................................................................................... 26 

Obrázek 3: 7 S analýza .......................................................................................................................... 28 

Obrázek 4: Hierarchie strategií ............................................................................................................. 29 

Obrázek 5: Skupiny půdních typů v ČR ............................................................................................... 56 

Obrázek 6: Průměrné množství srážek v ČR ........................................................................................ 56 

Obrázek 7: Vlastní distribuční cesty ..................................................................................................... 80 

Obrázek 8: Zleva: 1) Rozmetadlo hnojiv 2) Postřikovač 3) Lehké brány............................................. 99 

Obrázek 9: Zleva 1) Sazeč česneku 2) Sklízeč česneku ...................................................................... 100 

Obrázek 10: Kapková závlaha ............................................................................................................ 101 

Obrázek 11: Sýpka pro uskladnění plodin vyžadujících nízkou vlhkost ............................................ 102 

Obrázek 12: Nápad pro realizaci firemního loga ................................................................................ 105 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Rozdíl marketingových mixů 4P a 4C ................................................................................ 36 

Tabulka 2: SWOT analýza .................................................................................................................... 37 

Tabulka 3: Klasifikační stupnice pro hodnocení rizika ......................................................................... 40 

Tabulka 4: Metody snižování rizik ....................................................................................................... 40 

Tabulka 5: Vývoj výměry obhospodařovaných ploch .......................................................................... 43 

Tabulka 6: Růst HDP v ČR (2013-2019) .............................................................................................. 49 

Tabulka 7: Souhrn faktorů PESTLE analýzy ........................................................................................ 51 

Tabulka 8: Vývoj množství orné půdy v ČR ........................................................................................ 52 

Tabulka 9: Vývoj osevních ploch plodin .............................................................................................. 55 

Tabulka 10: Podmínky pro výrobu vybrané zeleniny ........................................................................... 57 

Tabulka 11: Souhrn faktorů analýzy trhu .............................................................................................. 58 

Tabulka 12: Seznam největších stávajících konkurentů ....................................................................... 60 

Tabulka 13: Seznam odběratelů firmy Roman Selinger ....................................................................... 62 

Tabulka 14: Seznam dodavatelů firmy Roman Selinger ....................................................................... 63 

Tabulka 15: Souhrn faktorů Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil ................................................ 63 

Tabulka 16: Souhrn faktorů 7 S analýzy ............................................................................................... 71 

Tabulka 17: Vývoj tržeb firma Roman Selinger ................................................................................... 74 

Tabulka 18: Splátkový kalendář úvěru ................................................................................................. 75 



 

130 

 

Tabulka 19: Souhrn faktorů analýzy zdrojů .......................................................................................... 78 

Tabulka 20: Vývoj cen produkovaných plodin ..................................................................................... 80 

Tabulka 21: SWOT matice.................................................................................................................... 82 

Tabulka 22: Hodnocení vah faktorů silných stránek podniku ............................................................... 83 

Tabulka 23: Hodnocení vah faktorů slabých stránek podniku .............................................................. 84 

Tabulka 24: Hodnocení vah faktorů příležitostí podniku ...................................................................... 84 

Tabulka 25: Hodnocení vah faktorů hrozeb podniku ............................................................................ 85 

Tabulka 26: Posouzení stavu a důležitostí faktorů silných a slabých stránek podniku ......................... 86 

Tabulka 27: Vztahy mezi kvadranty SWOT ......................................................................................... 87 

Tabulka 28: SWOT matice.................................................................................................................... 87 

Tabulka 29: Pracovní postup při produkci česneku .............................................................................. 91 

Tabulka 30: Náklady na produkci česneku (na 1 ha) ............................................................................ 92 

Tabulka 31: Identifikace rizik ............................................................................................................... 93 

Tabulka 32: Klasifikační stupnice ......................................................................................................... 94 

Tabulka 33: Hodnocení rizika ............................................................................................................... 95 

Tabulka 34: Legenda kategorie rizik ..................................................................................................... 95 

Tabulka 35: Návrh na opatření proti riziku ........................................................................................... 97 

Tabulka 36: Náklady na pořízení hospodářských strojů ..................................................................... 100 

Tabulka 37: Náklady na pořízení zavlažovacího sytému .................................................................... 101 

Tabulka 38: Náklady na rekonstrukci budovy pro uskladnění česneku .............................................. 102 

Tabulka 39: PERT metoda rekonstrukce sýpky .................................................................................. 103 

Tabulka 40: Náklady na provoz e-shopu ............................................................................................ 106 

Tabulka 41: Náklady na obalový materiál .......................................................................................... 109 

Tabulka 42: Náklady na výbavu prodejny .......................................................................................... 111 

Tabulka 43: Cena dopravy .................................................................................................................. 112 

Tabulka 44: Výpis dotací, které je možné využít ................................................................................ 113 

Tabulka 45: Náklady na stálého zaměstnance..................................................................................... 113 

Tabulka 46: Náklady na brigádníky .................................................................................................... 114 

Tabulka 47: Logický rámec projektu .................................................................................................. 117 

Tabulka 48: Pesimistická varianta ...................................................................................................... 118 

Tabulka 49: Realistická varianta projektu ........................................................................................... 119 

Tabulka 50: Optimistická varianta projektu ........................................................................................ 119 

Tabulka 51: Srovnání výnosů nákladů před a po předpokládaném rozvoji ........................................ 120 

Seznam grafů 

Graf 1: Vývoj spotřeby mouky v ČR (v Kg na osobu) ......................................................................... 45 



 

131 

 

Graf 2: Vývoj průměrného věku podnikatelů v zemědělství (1993-2014) ........................................... 46 

Graf 3: Vývoj kurzu eura k české koruně (1/2013-4/2018) .................................................................. 48 

Graf 4: Vývoj inflace v ČR (1/2014-9/2017) ........................................................................................ 48 

Graf 5: Soběstačnost české produkce .................................................................................................... 53 

Graf 6:Vývoj cen orné půdy v ČR ........................................................................................................ 54 

Graf 7: Způsob odbytu zeleniny v roce 2017 ........................................................................................ 58 

Graf 8: Mapa rizik ................................................................................................................................. 95 

Graf 9: Pavučinový graf ........................................................................................................................ 97 

Seznam schémat 

Schéma 1: vztah mezi změnou, úspěchy, neúspěchy a rizikem ............................................................ 19 

Schéma 2: Postup tvorby a zavedení strategie ...................................................................................... 21 

Schéma 4: Analýza rizik ....................................................................................................................... 39 

Schéma 5: Organizační struktura firmy ................................................................................................ 68 

Schéma 6: Výpis fyzických zdrojů ....................................................................................................... 73 

Schéma 7: DuPontův diagram ............................................................................................................... 75 

Schéma 8: Výpis produktů produkovaných firmou Roman Selinger.................................................... 79 

Schéma 9: CPM diagram zobrazující činnosti při rekonstrukci sýpky ............................................... 104 

Schéma 10: Nová organizační struktura podniku ............................................................................... 114 

Seznam rovnic 

Rovnice 1: Rentabilita vlastního kapitálu ............................................................................................. 33 

Rovnice 2: Rentabilita aktiv .................................................................................................................. 34 

Rovnice 3:Rentabilita Vlastního kapitálu ............................................................................................. 34 

Rovnice 4: Celková zadluženost ........................................................................................................... 34 

Rovnice 5: Výpočet ROS ...................................................................................................................... 76 

Rovnice 6: Výpočet obratu aktiv ........................................................................................................... 76 

Rovnice 7: Výpočet ROA ..................................................................................................................... 76 

Rovnice 8: Výpočet finanční páky ........................................................................................................ 77 

Rovnice 9: Výpočet ROE ...................................................................................................................... 77 

Rovnice 10: Výpočet Celkové zadluženosti ......................................................................................... 77 

 


