
 

 

  



 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza možností proniknutí konkrétního podniku na zahraniční trhy 

 

The Analysis of the Possible Penetration of the Concrete Company in Foreign Markets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Veronika Skácelová 

 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Hana Štverková, Ph.D., MBA 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2014 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

  

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí mé diplomové práce Ing. Haně Štverkové,  

Ph.D., MBA za její cenné připomínky a odborné rady při zpracování této diplomové práce.



3 

 

Obsah 
 

1 Úvod ................................................................................................................................... 6 

2 Teoretická východiska podnikání na zahraničních trzích .................................................. 8 

2.1 Podnikání na zahraničních trzích ..................................................................................... 8 

2.2 Analýza zahraničních trhů .............................................................................................. 11 

2.2.1 Základní a technická analýza .................................................................................. 12 

2.3 Bariéry a rizika mezinárodního podnikání ..................................................................... 13 

2.3.1 Smluvní prostředky ................................................................................................. 13 

2.3.2 Autonomní prostředky ............................................................................................. 13 

2.3.3 Rizika mezinárodního podnikání ............................................................................ 14 

2.4 Příprava pro vstup na zahraniční trhy ............................................................................ 18 

2.4.1 Teritoriální průzkum ............................................................................................... 19 

2.4.2 Obchodně-politický průzkum .................................................................................. 20 

2.4.3 Komoditní průzkum ................................................................................................ 20 

2.4.4 Spotřebitelský průzkum ........................................................................................... 21 

2.4.5 Průzkum konkurence ............................................................................................... 22 

2.4.6 Průzkum cen ............................................................................................................ 22 

2.4.7 Technický průzkum ................................................................................................. 23 

2.4.8 Daňový průzkum ..................................................................................................... 24 

2.4.9 Právní průzkum ....................................................................................................... 24 

2.4.10 Průzkum obchodních metod .................................................................................. 25 

2.4.11 Průzkum kontraktní měny, platebních podmínek a instrumentů ........................... 25 

2.4.12 Průzkum dopravní cesty a prostředků ................................................................... 26 

2.4.13 Průzkum sociálních a kulturních zvyklostí ........................................................... 26 

2.5 Formy vstupu na zahraniční trhy .................................................................................... 27 

2.5.1 Vývozní a dovozní operace ......................................................................................... 27 

2.5.2 Formy vstupu na zahraniční trhy nenáročné na kapitálové investice .......................... 31 

2.5.3 Kapitálové vstupy podniku na zahraniční trhy ............................................................ 33 

2.6 Postavení malých a středních podniků v zahraničním obchodu ČR .............................. 34 

2.7 Shrnutí kapitoly .............................................................................................................. 35 

3 Metodika proniknutí na zahraniční trhy ........................................................................... 37 

3.1 Situační analýza .............................................................................................................. 37 

3.2 Analýza prostředí ........................................................................................................... 39 

3.2.1 PEST analýza .......................................................................................................... 39 

3.2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil .................................................................... 43 



4 

 

3.2.3 SWOT analýza ........................................................................................................ 43 

3.2.4 Metoda párového hodnocení ................................................................................... 44 

3.3 Analýzy používané ke sběru dat ..................................................................................... 45 

3.3.1 Sekundární analýza ................................................................................................. 45 

3.3.2 Monitoring ............................................................................................................... 46 

3.4 Shrnutí a postup zpracování ........................................................................................... 46 

3.5 Shrnutí teoreticko-metodické části ................................................................................. 47 

4 Charakteristika podniku ................................................................................................... 48 

4.1 Profil společnosti ............................................................................................................ 48 

4.2 Historie společnosti ........................................................................................................ 49 

4.3 Produkty společnosti ...................................................................................................... 50 

4.4 Ekonomická situace společnosti ..................................................................................... 53 

5 Analýza současné situace ................................................................................................. 55 

5.1 Analýza zahraničního trhu – Rusko ............................................................................... 55 

5.1.1 Základní informace o teritoriu ................................................................................. 55 

5.1.2 PEST analýza Ruska ............................................................................................... 56 

5.1.3 Shrnutí PEST analýzy Ruska .................................................................................. 68 

5.1.4 SWOT analýza Ruska ............................................................................................. 69 

5.2 Analýza zahraničního trhu – Francie ............................................................................. 72 

5.2.1 Základní informace o teritoriu ................................................................................. 72 

5.2.2 PEST analýza Francie ............................................................................................. 73 

5.2.3 Shrnutí PEST analýzy Francie ................................................................................ 81 

5.2.4 SWOT analýza Francie ........................................................................................... 81 

5.3 Párové hodnocení Ruska a Francie ................................................................................ 84 

5.4 Porterova analýza pěti konkurenčních sil ....................................................................... 85 

5.3.1 Shrnutí Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil .................................................. 88 

5.5 SWOT analýza společnosti ............................................................................................ 89 

5.4.1 Shrnutí SWOT analýzy společnosti ........................................................................ 92 

6 Návrhy a doporučení ........................................................................................................ 93 

6.1 Výběr státu a doporučení strategie ................................................................................. 93 

6.2 Kroky pro úspěšný vstup společnosti na trh ................................................................... 94 

6.3 Nákladová analýza vstupu na zahraniční trh .................................................................. 95 

6.4 Časová analýza vstupu ................................................................................................... 97 

6.5 Další doporučení pro vstup společnosti na zahraniční trh .............................................. 97 

6.6 Shrnutí návrhů a doporučení .......................................................................................... 98 

7 Závěr ............................................................................................................................... 100 

Seznam použité literatury ....................................................................................................... 101 



5 

 

Seznam zkratek ...................................................................................................................... 108 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

Seznam příloh 

Přílohy 

 
  



6 

 

1 Úvod  

 

Každá firma, která chce dlouhodobě prosperovat, se musí neustále přizpůsobovat 

měnícím se podmínkám, které souvisejí s globalizací a měnící se lidskou společností. Během 

posledních let došlo k významným změnám v národních ekonomikách, které se kvůli silné 

dynamice přímých zahraničních investic propojily. Dochází k odstraňování celních bariér   

a vytváření zón volného obchodu. Obchodování na zahraničních trzích se tak podobá 

obchodování uvnitř státu. Vlivem nárůstu obchodování s meziprodukty dochází 

k obrovskému nárůstu obratu zahraničního obchodu v poměru k vytvořené přidané hodnotě. 

Zahraniční obchod je v současné době silně ovlivňován také globalizací a obchodováním 

v oblasti nadnárodních korporací.   

 

Před vstupem společnosti na zahraniční trh je třeba zjistit informace týkající se 

obchodního systému a charakteru dané země. Neméně důležité je zvolení způsobu, kterým 

společnost na trh pronikne. Je třeba také vyhodnotit výhody a nevýhody vstupu a rozhodnout, 

jaký by měl být podíl zahraničního obchodu na celkovém obratu.  

 

Na rozdíl od tuzemských trhů je při orientaci na zahraniční trh potřeba větší znalosti 

prostředí. Podnikání na zahraničních trzích představuje také komplikovanější mezinárodní 

vztahy, boj s kulturními odlišnostmi, jazykovými bariérami, rozdílnými legislativními 

předpisy apod. Důvody pro vstup na zahraniční trhy mohou být různé. Nejčastějším důvodem 

jsou vyhlídky na vyšší ziskovost, nemožnost větších přírůstků na domácím trhu nebo udržení 

tržního podílu.  

 

Cílem této diplomové práce je analyzovat vybrané zahraniční trhy a rozhodnout, zda 

by společnost na trh měla vstoupit. Zahraniční trhy budou analyzovány prostřednictvím PEST 

analýzy a bude provedena také jejich SWOT analýza. Pro srovnání států bude využita metoda 

párového hodnocení. Dále bude provedena analýza pěti konkurenčních sil dle Portera    

a SWOT analýza podniku.  

 

Druhá kapitola diplomové práce je zaměřena na teoretická východiska podnikání na 

zahraničních trzích. Kapitola se zabývá teorií podnikání v zahraničí a důvody pro podnikání 

v zahraničí. Dále je zde probrána analýza zahraničních trhů a bariéry pro vstup na zahraniční 
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trh. Druhá kapitola obsahuje i teoretické vymezení přípravy pro vstup na zahraniční trhy, kde 

jsou popsány jednotlivé průzkumy. Předposlední část druhé kapitoly je zaměřena na popis 

forem vstupu na zahraniční trhy a v závěru kapitoly je shrnut význam a postavení malých   

a středních podniků v zahraničním obchodu České republiky.  

 

Třetí kapitola s názvem Metodika proniknutí na zahraniční trhy obsahuje teorii 

situační analýzy, analýzy prostředí a analýzy pro sběr dat. V situační analýze je rozepsána 

především analýza 4C, která se používá k analýze globalizačních trendů. V analýze prostředí 

je popsána analýza vnějšího prostředí (mikroprostředí a makroprostředí) a vnitřního prostředí. 

V poslední části je popsána sekundární analýza a monitoring. Tyto analýzy jsou používány 

pro sběr dat.  

 

Čtvrtá kapitola obsahuje charakteristiku vybraného podniku. V kapitole je popsána 

jeho historie a produkty. V další části kapitoly je zahrnut popis ekonomické situace 

společnosti. 

 

 Pátá kapitola zahrnuje analýzu současné situace a analýzy vybraných trhů, na které by 

podnik mohl vstoupit. Je provedena PEST analýza vybraných států a také SWOT analýza. 

Státy jsou pak srovnány na základě metody párového hodnocení. V další části kapitoly je 

provedena analýza pěti konkurenčních sil. Na závěr je provedena SWOT analýza podniku.  

 

V šesté kapitole jsou obsaženy návrhy a doporučení pro vstup na zahraniční trhy, které 

vychází z provedených analýz v páté kapitole. 
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2 Teoretická východiska podnikání na zahraničních trzích 

 

Tato kapitola je rozdělena do šesti podkapitol a jejím cílem je teoretické vymezení 

podnikání na zahraničních trzích. Zabývá se problematikou analýzy zahraničních trhů, 

objasňuje důvody, bariéry i rizika podnikání v zahraničí. Kapitola dále obsahuje popis 

problematiky přípravy pro vstup na zahraniční trhy a vymezení forem vstupu. Poslední část je 

věnována postavení malých a středních podniků v zahraničním obchodu České republiky. 

 

2.1 Podnikání na zahraničních trzích 
 

 S podnikáním na zahraničních trzích je nepochybně spojena globalizace. Její sílící vliv 

zapříčinil rozrůstání čím dál většího počtu firem za hranice státu. Globalizace může být 

definována jako volný pohyb zboží, služeb a kapitálu. Tato definice ale nezahrnuje všechny 

aspekty globalizace nebo globálních změn. Globalizace může být také procesem, který 

spojuje světové ekonomiky, kultury a technologie. To znamená, že globalizace zahrnuje také 

přesun informací, kvalifikovaných zaměstnanců, směnu technologií a finančních prostředků 

mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi.   

 

  „Mezinárodní obchod představuje vývoz, resp. dovoz zboží nebo služeb určených 

spotřebitelům v jiných zemích. Zahraniční investice vzniká v případě, kdy podnik investuje 

zdroje do podnikatelských aktivit mimo svou zemi.“ (Dedouchová, 2001, str. 181) 

 

 „Přijetím obchodního zákoníku (zákon č. 516/1991 Sb.) byla dovršena liberalizace   

a po 40 letech státního monopolu zahraničního obchodu se tato činnost stala běžnou součástí 

podnikatelské činnosti. Subjektem obchodní činnosti v zahraničí podle obchodního zákoníku 

může být:  

- osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů, 

- fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu.“ (Synek, 2006, str. 340) 
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V České republice se tedy mohou exportní či importní činností zabývat subjekty 

výroby, subjekty zaměřené na obchod i subjekty poskytující služby.  

 

 Odlišnost mezinárodního podnikání od ryze domácího spočívá v různosti kultur, 

politických a ekonomických systémů, právních systémů. I přes všechny trendy směřující ke 

globalizaci trhů a produkce se odlišnosti nachází také v úrovni ekonomické vyspělosti    

a rozvoji zemí. Je proto důležité, aby se manažeři uměli přizpůsobit a přijmout odpovídající 

politiku a strategii a dokázali se s těmito odlišnostmi vyrovnat. Díky obchodování s různými 

kontinenty zintenzivnily mezinárodní kontakty, a tím i činnost interkulturní komunikace. 

K tomu vedl vznik a růst nadnárodních institucí a firem s mezinárodním managementem   

a podniků s kulturně a jazykově odlišnými zaměstnanci. (Dedouchová, 2001) 

 

 V první řadě musí manažeři rozhodnout, kam umístit podnikatelské aktivity se 

záměrem minimalizovat náklady a maximalizovat přírůstky hodnoty. Důležité je též 

rozhodnout, jak nejlépe koordinovat činnost podnikatelských aktivit, a především, na který 

zahraniční trh vstoupit. „Volba způsobu vstupu představuje riziko, které má rozhodující 

dlouhodobé důsledky na zdraví podniku.“ (Dedouchová, 2001, str. 181) 

 

Od roku 2009 měla vliv na mezinárodní obchod světová krize. Hlavní příznaky vlivu 

globální krize na světový export a import obecně jsou: 

1. Pokles domácí poptávky. Vznikla v důsledku snížení výdajů na spotřebu     

a investice v ekonomice, což vedlo ke snížení dovozu a současně vývozu jiných 

států. 

2. Makroekonomická nestabilita. Nejistý budoucí vývoj demotivuje ekonomické 

subjekty v dovozu nebo vývozu zboží či služeb.  

3. Zhoršení situace na finančních trzích, které představuje omezení přístupu 

k úvěrům nebo růst úrokových sazeb. 

4. Vývoj měnových kurzů a kurzového režimu. Přechod na jiný kurzový režim 

ztěžuje obchodování. Zhodnocení měny snižuje cenovou konkurenceschopnost 

exportérů a zvyšuje import do země a naopak.  

5. Růst protekcionismu. Státy se snaží podporovat domácí výrobce, zavádí dočasné 

obchodní překážky u členských zemí Světové obchodní organizace a dovozních 

cel, množstevní a jiné omezení u nečlenských států. (Dedouchová, 2001     

a Kalínská, 2010) 
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Každý trh má omezenou kapacitu. Manažeři proto využívají mnoho mezinárodních 

obchodních příležitostí. Při exportu zboží může firma těžit z celé řady výhod, které jsou 

uvedeny níže:  

1. Snížení závislosti na místním trhu – domácí trh může být vystaven ekonomickým 

tlakům, ale pokud je firma globální, může mít okamžitý přístup k prakticky 

neomezené škále zákazníků a díky různým kulturám, které mají různé požadavky  

a potřeby, může firma využitím těchto rozdílů zpestřit sortiment. 

2. Zvýšená šance na úspěch – UK Trade and Investment trvdí, že společnosti, které 

jsou globální, mají o 12 % větší šanci na přežití a vyniknou více než ti, kteří 

nechtějí exportovat.  

3. Zvýšení efektivity – globální produkcí lze výhodně využít přebytečných kapacit 

v podnikání a vyhnout se sezónním trendům. 

4. Zvýšení produktivity – statistiky z UK Trade and Investment uvádí, že podniky 

zapojené do mezinárodního obchodu mohou zvýšit svou produktivitu o 34 %. 

5. Hospodářské výhody – firmy mohou využít kolísání měnových kurzů, důležité je 

dát si pozor na dovozní cla v zemi, kam se vyváží. 

6. Inovace – protože je zboží vyváženo pro širší okruh zákazníků, může firma 

dostávat širší zpětnou vazbu. 

7. Růst – podnikání v zahraničí poskytuje větší příležitost k růstu firmy a růstu 

ekonomiky jako celku. (Yildizgoren, 2012) 

 

Zahraniční obchod lze po vstupu České republiky do Evropské unie definovat jako 

souhrn vnitrounijního obchodu (tj. obchodu se členskými státy EU) a obchodu se státy mimo 

EU.  

 

Zahraniční obchod lze definovat také jako směnu zboží či služeb přes mezinárodní 

hranice. Tento typ obchodu umožňuje větší konkurenci a více konkurenceschopné ceny na 

trhu. Výsledkem je soutěž v cenově dostupnějších produktech pro spotřebitele. Směna zboží 

přes hranice ovlivňuje také ekonomiku světa. 

 

Autorka práce vychází z předpokladu, že zahraniční obchod je možností pro firmy, jak 

poskytnout své zboží díky přesunu přes hranice většímu okruhu spotřebitelů a poskytuje tak 

možnost zvýšit svou konkurenceschopnost. 
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Zahraniční trh je definován trvalým sídlem (pobytem) třetí strany na jiném státním 

území, než má jednotka zjišťování. Zahraniční trh je část trhu, na kterém na základě nabídky  

a poptávky dochází k pohybu peněz, zboží či služeb mezi subjekty z navzájem různých zemí, 

přičemž měna, ve které se obchod uzavírá, musí být pro jeden z těch subjektů měnou domácí. 

 

2.2 Analýza zahraničních trhů  
 

 Pro úspěšný vstup firmy na cizí trhy je základním předpokladem analýza zahraničních 

trhů. Tato analýza je nutná především u malých a středních firem, pro které by mohl možný 

neúspěch na zahraničních trzích znamenat ztráty jak krátkodobé, tak dlouhodobé, případně by 

mohl vést k likvidaci. Mezi faktory, které zvýrazňují význam analýzy zahraničních trhů, patří 

slábnoucí trhy komodit, finanční krize, velká měnová a finanční nestabilita, kolísání světové 

úrokové sazby a špatně odhadnutelná situace na světových trzích. Vznikají také nové bariéry 

pro vstup, panuje mimořádně silná mezinárodní konkurence, ceny přírodních zdrojů se 

zvyšují a světová poptávka po základních surovinách převyšuje nabídku. Před expanzí je 

třeba zvážit možná rizika a odpovědět na otázky, které se týkají schopnosti podnikat 

v globálním měřítku. Těžko lze odhadovat také reakce vlád na různé ekonomické situace. 

(Kotler, 2007 a Svatoš, 2009) 

 

 Analýza trhu má za cíl vytvořit analýzu související se strategickým plánováním, 

k čemuž je potřeba využít řadu propracovaných technik a metod. „Analýza zahraničního trhu 

je proces, jehož cílem je na základě dostupných informací jasně a v rámci možností přesně 

popsat povahu zahraničního trhu. Taková analýza by měla být jen výchozí etapou zahájení 

zahraničněobchodních aktivit na novém zahraničním trhu, ale i rozhodující činností, na které 

bude ve velké míře záviset úspěch, popřípadě definovat „slabá místa“, tedy možná rizika 

neúspěchu na novém trhu.“ (Svatoš, 2009, str. 149) 

 

 Na mezinárodních trzích hrozí firmám mnoho druhů rizik, které jsou neoddělitelnou 

součástí podnikání. Úkolem podnikatelů je rizika včas rozpoznat provedením analýzy, 

následně je vyhodnotit a přijmout opatření k jejich eliminaci nebo zavrhnout vstup na 

zahraniční trh. Je nezbytné provést také finanční analýzu, která představuje klíčový faktor 

k určení potencionální rentability zahraničněobchodní operace. (Machková, 2009 a Svatoš, 

2009) 
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 Analýzu zahraničních trhů lze provést různými způsoby: 

1. Dle původce analýzy: 

- analýza prováděná subjektem, který se zajímá o daný zahraniční trh (obchodní 

či výrobní firma), 

- analýza prováděná firmou, která se specializuje na průzkum trhu, 

- analýza prováděná státem nebo pomocí státních institucí. 

2. Podle místa provedení analýzy: 

- analýza od stolu – informace, které jsou získány tímto průzkumem, se 

nazývají sekundární informace. Výhodu představují nízké náklady      

a dostupnost. Mnohdy se však může jednat o informace zastaralé a neaktuální. 

- terénní analýza – práce přímo v teritoriu. Získávány jsou primární informace, 

které přímo souvisí s řešeným úkolem. Tyto informace jsou aktuální a nové. 

Před tímto průzkumem je doporučeno provést nejdříve analýzu od stolu. 

3. Podle charakteru použitých analytických metod: 

- expertní přístupy (ankety, dotazníky, ideové konference, brainstorming), 

- statisticko-matematické přístupy (extrapolace trendu, strukturální analýza, 

input-output a regresivní analýza). (Svatoš, 2009) 

 

V analytických přístupech vzhledem k charakteristice vývoje zahraničních trhů se 

rozlišuje základní analýza neboli fundamentální a technická analýza. 

 

2.2.1 Základní a technická analýza 

 Základní a technická analýza prověřuje všechny mikroekonomické         

a makroekonomické faktory, které ovlivňují nabídku a poptávku vybraného trhu. 

Analyzovány jsou faktory jako je stav obchodní či platební bilance, pohyby měnového kurzu, 

vývoj cen akcií firem potencionálního trhu. Faktory, které jsou předmětem této analýzy lze 

rozdělit na dlouhodobé (trendy), cyklické (vycházející z hospodářského cyklu) a krátkodobé 

(přechodné, nahodilé či sezónní). Tyto faktory lze rozdělit na poptávkové, nabídkové nebo 

obchodně-politické. Dále je lze roztřídit na vnitřní (tuzemské) a vnější (zahraniční). (Svatoš, 

2009) 

 

 Technická analýza je omezena na rozbor cenového či kurzového vývoje a stanovení 

nabídkových či poptávkových signálů. Vychází z předpokladu zahrnutí základních faktorů do 

ceny nebo kurzu, a proto se jimi dále nezabývá.  
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 Výzkum zahraničního trhu je nezbytný především kvůli politické a ekonomické 

odlišnosti zahraničního trhu od trhu domácího, makroekonomické i mikroekonomické 

odlišnosti, legislativní, standardní a technické odlišnosti. Odlišnost je také v oblasti sociální, 

kulturní a spotřebitelské, dále infrastrukturní, komunikační a služební. 

 

2.3 Bariéry a rizika mezinárodního podnikání  
 

 Každý stát může používat odlišné prostředky k ochraně svého domácího trhu. Proto by 

vstupu firmy na zahraniční trh měla předcházet analýza překážek, které daná země uplatňuje. 

Překážky vstupu na zahraniční trhy lze klasifikovat do několika kategorií. 

 

2.3.1 Smluvní prostředky  

Smluvní prostředky jsou uplatňovány v bilaterálních i multilaterálních mezinárodních 

ekonomických vztazích formovaných na úrovni jednotlivých států. Východiskem pro smluvní 

ujednání jsou autonomní prostředky obchodní politiky. Mezi smluvní prostředky lze zařadit 

obchodní smlouvy, platební či úvěrové dohody apod. V multilaterálních vztazích je 

mezinárodní obchod určen členstvím státu v různých mezinárodních organizacích      

a seskupeních, např. Světová obchodní organizace (WTO), Organizace spojených národů 

(OSN), Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) nebo Mezinárodní měnový fond 

(MMF). Mezi integrační seskupení, která ovlivňují mezinárodní obchod, patří např. Evropská 

unie, integrační seskupení jihoamerických zemí MERCOSUR nebo Sdružení národů 

jihovýchodní Asie (ASEAN). (Svatoš, 2009 a Štrach, 2009) 

 

2.3.2 Autonomní prostředky  

Autonomní prostředky vycházejí z rozhodnutí státu a jednostranných zájmů. Cílem 

autonomních prostředků je regulovat nebo úplně vyloučit přístup zahraniční konkurence na 

domácí trh. Přitom stát ale musí dodržovat a respektovat smlouvy a dohody, které uzavřel 

v rámci smluvních opatření mezinárodní obchodní politiky. Tyto prostředky lze rozdělit na 

tarifní (jednostranné rozhodnutí státu) a netarifní (autolimitační dohody – dohody      

o dobrovolném vymezení vývozu). (Fojtíková, 2009 a Štrach, 2009) 

  

Mezi tarifní opatření lze řadit např. cla (obchodník odvádí při převozu zboží přes 

hranice poplatek danému státu): 

- skleníková cla – používají se na ochranu nově vznikajících odvětví, 
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- prohibitivní cla – příliš vysoká, prakticky znemožní dovoz, 

- cla odvetná (rezortní) – forma odpovědi určitému státu na diskriminaci vůči 

dovozu zboží, 

- cla negociační (bojová) – vyjednávací prostředek v obchodněpolitických 

jednáních, 

- cla preferenční – svou sazbou zvýhodňují vybrané země na základě integračních 

seskupení nebo preferenčních úmluv, 

- cla diferenční – znevýhodňují dopravu zboží v určitém směru, 

- antidumpingová cla – dodatečná cla vyrovnávající rozdíl mezi produkční cenou 

zboží a podporou, které dané zboží obdrželo od svého výrobce či státu při vývozu. 

 

Cla lze dále rozdělit na dovozní nebo vývozní. Výši cel určuje celní sazebník platný 

v rámci určitého celního systému. Pro vyčíslení se používají tři základní metody, tj. valorická 

(stanovena procentem z celní hodnoty zboží, tj. z fakturované ceny), specifická (fixní částka 

za metrickou jednotku zboží) a diferencovaná (kombinace valorické a specifické). 

V Evropské unii je používán jednotný celní sazebník TARIC, v mezinárodním měřítku tvoří 

mnohostrannou dohodu rámec dohody GATT. (Fojtíková, 2009, Štěrbová, 2013 a Štrach, 

2009) 

 

 Kromě tarifních opatření je mezinárodní obchod omezován řadou netarifních bariér. 

Za netarifní bariéru je považováno každé opatření, které může svým způsobem ovlivnit 

obchod. Patří zde například množstevní omezení, administrativní překážky, sledování vývozu 

a dovozu, minimální ceny a dohody o dobrovolném omezení vývozu. Mimo tyto opatření lze 

zmínit i předpisy týkající se oblasti života a zdraví člověka, zvířat a technických standardů 

apod. (Kalínská, 2010 a Štrach, 2009)  

 

2.3.3 Rizika mezinárodního podnikání 

 Zapojení do mezinárodního podnikání může znamenat kromě nových příležitostí   

i řadu rizik. V dnešním globalizovaném světě je obtížné předvídat různá rizika, což dokazuje  

i krize z roku 2008. Rizika, které přináší podnikání na mezinárodních trzích nelze zcela 

vyloučit, je však možné je omezit. Vždy je nutné rizika analyzovat a určit, které z nich je 

podnik schopen unést a v jakém rozsahu. Mezinárodní podnikání ovlivňuje rizikovost nejen 

nepříznivě, ale i pozitivním způsobem. Podnikání na zahraničních trzích snižuje do určité 

míry závislost firmy na jednotlivých tržních podmínkách. „Potencionální vývoj podmínek 
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však může při podstupování některých typů rizik vést i k tomu, že faktické výsledky budou 

příznivější oproti očekávaným. Týká se to zejména těch rizik, která souvisejí s vývojem tržní 

situace, například rizika pohybu cen, kurzů měn, úroků apod. Hodnotově vyjádřeno, riziko 

představuje možnost vzniku ztráty v důsledku nepředvídaných výdajů, nedosažení 

očekávaných výnosů, eventuálně v důsledku zkázy hodnot, ale na druhé straně s sebou přináší 

i možnost dosažení vyšších výnosů nebo nižších nákladů ve srovnání s původním 

předpokladem.“ (Machková, 2002, str. 187) 

 

 Rizika mezinárodního podnikání lze rozdělit do těchto skupin: 

- teritoriální rizika, 

- kurzová rizika, 

- tržní rizika, 

- rizika zahraničních obchodních partnerů, 

- rizika spojená s mezinárodní přepravou zboží, 

- rizika odpovědnostní. 

 

Teritoriální rizika souvisejí především s ekonomickou a politickou nestabilitou 

jednotlivých zemí. Mohou být také následkem embarga, přírodních katastrof, apod. „Mezi 

hlavní druhy teritoriálních rizik patří: 

- platební potíže vyvolané politickými událostmi (války, občanské nepokoje, 

revoluce, stávky atp.), 

- riziko transferu (uvalení moratoria na převod deviz do zahraničí, které je 

způsobeno ekonomickými potížemi cílové země), 

- administrativní zásahy státu (odebrání dovozní licence, zavedení 

antidumpingových cel, předpisy omezující možnost podnikání), 

- opatření ve třetích zemích, která znemožňují transfer deviz, 

- přírodní katastrofy (zemětřesení, povodně, atd.).“ (Machková, 2009, str. 38) 

 

Teritoriální rizika se dají předem jen obtížně předvídat. Důsledkem těchto rizik 

mohou být nedobytné pohledávky, zrušení kontraktů, apod. Mnohokrát působí teritoriální 

rizika dlouhodobě a ve většině případů směřují k nenaplnění strategických podnikatelských 

záměrů na daném trhu. Firmy se mohou chránit před negativními dopady řadou preventivních 

(např. respektování rizikovosti teritoria při volbě cílového trhu, volbě formy vstupu, apod.)  

a zajišťovacích opatření. (Machková, 2009 a Svatoš, 2009) 
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V současné době se hodnocení rizika jednotlivých zemí věnují různé agentury (např. 

Fitch, Coface, Moody´s, apod.), banky a pojišťovny. Země jsou začleněny do několika 

kategorií a na základě tohoto zařazení jsou jim přiřazeny (např. bankou) konkrétní podmínky, 

za kterých jsou ochotny poskytovat služby. Pojišťovny na základě hodnocení určuje výši 

pojistných sazeb. Hodnocení zemí tak ovlivňuje i příliv zahraničních investic, protože dobré 

hodnocení země zajistí firmám získat úvěry v zahraničí za výhodnějších podmínek atp. 

Významnou možnost omezení teritoriálních rizik představuje pojištění, které je ve většině 

státu poskytováno pouze se státní podporou. V České republice je pojištění proti teritoriálním 

rizikům poskytováno se státní podporou společností EGAP (Exportní a garanční pojišťovací 

společnost). EGAP nabízí pokrytí úvěrových rizik spojených s exportem zboží a služeb, 

financováním výroby pro vývoz a vystavováním záruk za vývozce i rizika spojená 

s investicemi v zahraničí. Základní podmínkou pro využití pojištění se státní podporou je 

minimálně 50% podíl výrobků a služeb českého původu na celkové hodnotě exportu. 

(Machková, 2009) 

 

Mezi nejvýraznější rizika patří kurzová rizika, která mimořádným způsobem 

ovlivňují exportní činnost společností. Tyto rizika jsou důsledkem proměnlivého vývoje 

kurzů jednotlivých měn. Měnový kurz je ovlivněn ekonomickými faktory, ale i faktory 

neekonomickými, a proto je obtížné jeho předvídání.  Na omezení kurzového rizika jsou 

nejčastěji používány nástroje, jako je např. vhodná měnová struktura pohledávek a závazků, 

využívání zajišťovacích nástrojů, volba měny, prodej pohledávek, atd. (Machková, 2009   

a Svatoš, 2009) 

 

„Volba měny patří mezi tzv. smluvní prostředky omezení kurzového rizika. Obecně lze 

konstatovat, že pro prodávajícího je výhodné vyjádřit cenu v měně, jejíž kurz má vzestupnou 

tendenci, zatímco kupující se snaží stanovit cenu v měně slabé. Možnosti volby měny závisejí 

na teritoriu obchodu, na obchodních zvyklostech i na ekonomické síle a konkurenčním 

postavení firem, které kontrakt uzavírají.“ (Machková, 2009, str. 41) 

 

 Řada firem spoléhá na zajišťovací nástroje (termínové nákupy nebo termínové prodeje 

zahraničních měn), které umožňují stanovit podmínky nákupu nebo prodeje měny 

v budoucnu. Nejběžnější zajišťovací nástroje jsou pevné termínované nástroje (forwardy, 

swapy, futures) a opce. Prodej pohledávky (factoring, forfaiting) umožňuje firmě získat 

likvidní prostředky a tím příznivě ovlivní finanční toky. 
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 Rizika tržní plynou ze změny tržní situace. Ta může být vyvolána například poklesem 

poptávky po určitém zboží, hospodářským poklesem v určité zemi, vstupem silné konkurence 

na zahraniční trh, změnou spotřebitelských preferencí, sezónními výkyvy, atp. Tržní rizika 

mohou vést ke ztrátě podílu na zahraničním trhu, neprodejnosti výrobků, zablokování 

distribučních cest a k mnoha dalším nepříznivým dopadům. Účinnou ochranou před tržním 

rizikem je strategické marketingové řízení, tzn. systematicky prováděný výzkum zahraničních 

trhů, optimalizace zásob, racionalizace nákupu u subdodavatelů, posilování vztahů 

s klíčovými zákazníky a optimální využívání mezinárodního marketingového mixu. 

(Machková, 2009 a Vochozka, 2012) 

 

 Komerční rizika neboli rizika zahraničních obchodních partnerů vyplývají 

z nesplnění závazku obchodního partnera nebo společníka. V mezinárodních obchodních 

operacích dochází nejčastěji k těmto problémům: nesplnění či vadné plnění kontraktu 

dodavatelem, neodůvodněné nepřevzetí zboží odběratelem, platební neochota či neschopnost 

a neodůvodněné odstoupení obchodního partnera od smlouvy. Prevencí těchto problémů 

může být pečlivý výběr seriózních obchodních partnerů na základě prověřených informací, 

volba vhodných platebních podmínek, zajišťovacích nástrojů, využívání dostupných možností 

pojištění atd. Informace o kvalitě a platební morálce obchodních partnerů lze získat z mnoha 

zdrojů. Kromě veřejně dostupných informací lze využít i placené služby, které poskytuje 

agentura CzechTrade. Tato agentura poskytuje informace o právní formě zahraniční 

společnosti, datu založení, výši základního kapitálu, akcionářích, představenstvu, počtu 

zaměstnanců, obratu, základních účetních informacích o firmě (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, 

finanční ukazatele) a indexu bonity. Tyto informace poskytuje i mnoho dalších firem, např. 

ratingové společnosti. Komerční úvěrová pojišťovna EGAP poskytuje pojištění proti 

krátkodobým komerčním rizikům nezaplacení z důvodu platební neschopnosti či nevůle. 

(Janatka, 2011, Machková, 2009 a Svatoš, 2009) 

 

 Přepravní rizika vznikají v souvislosti s přepravou zboží na zahraniční trhy. Během 

přepravy může dojít k poškození či ztrátě. Následky nese subjekt, který v okamžiku 

poškození nebo ztráty nesl riziko mezinárodní přepravy. Přepravní rizika, stejně jako předešlé 

rizika, lze omezit pojištěním, ale také volbou spolehlivého dopravce či dodací podmínky.  

 

 Odpovědnostní rizika z hlediska mezinárodního marketingu představují především 

odpovědnost za výrobek. Spotřebitel je oprávněn v případě poškození zdraví či majetku, 
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požadovat náhradu škody od výrobce nebo jiné zodpovědné osoby. Riziko odpovědnostní lze 

snížit kontrolou kvality, ale také pojištěním.  

 

2.4 Příprava pro vstup na zahraniční trhy 
 

 Většina průmyslových podniků nemůže existovat bez vývozu, který znamená vyšší 

výrobní série a také vyšší rentabilitu výrobního procesu. Bez vývozu je v zemi jakou je ČR 

výroba některých výrobků neefektivní, a proto většina výrobců hledá zahraniční trhy. 

Prosazení výrobku na zahraničním trhu vyžaduje především velké úsilí věnované „ušití 

výrobku na tělo“, ale také vytvoření správného designu, obalu, návodu k použití a další. 

(Beneš, 2004) 

 

Prvním krokem firmy je určení potenciálního trhu a provedení průzkumu. Průzkum lze 

provést vlastními silami nebo požádat o spolupráci specializovanou firmu. Rozlišuje se 

marketingový průzkum a průzkum trhu. Marketingový průzkum je součástí marketingového 

informačního systému firmy a pomocí něho lze získat informace o vnějším a vnitřním 

prostředí (změny ekonomických, sociologických, demografických, politických a kulturních 

faktorů). Průzkum trhu představuje významnou součást marketingového průzkumu.  

  

 Marketingový průzkum tedy představuje dlouhodobou, komplexní a systematickou 

činnost. Průzkum trhu slouží především k řešení aktuálních problémů a k jednorázovému 

zjištění potřebných informací. Výzkum trhu bývá zpravidla dlouhodobý a komplexní, 

průzkum je krátkodobý a účelový, často pro jedinou informaci. Výzkum (průzkum) trhu lze 

rozdělit následovně: 

- s dlouhodobějším zaměřením (10 let a více) – zjišťuje tendence vývoje trhu  

a je zaměřen na odhad dalšího vývoje. Je využíván k sestavování 

perspektivních plánů a stanovení koncepce firmy. 

- se střednědobým zaměřením (5 let) – zabývá se stavem trhu určité komodity 

nebo celkovým stavem trhu. 

- s krátkodobým zaměřením (roční, čtvrtletní) – je zaměřen na náhodné či 

sezónní výkyvy ve spotřebě. Zjišťuje, jestli bude ekonomika v příštím období 

procházet expanzí či krizovým obdobím. (Machková, 2009) 
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Výsledky průzkumu slouží pro zpracování studie vstupu na trh. Dle obsahu a záměru 

lze průzkumy rozdělit na: 

- teritoriální průzkum, 

- obchodně-politický průzkum, 

- komoditní průzkum, 

- spotřebitelský průzkum, 

- průzkum konkurence, 

- průzkum cen a s tím souvisejících faktorů, 

- technický průzkum, 

- daňový průzkum, 

- právní průzkum,  

- průzkum obchodních metod, 

- průzkum kontraktní měny, platebních podmínek a instrumentů, 

- průzkum dopravní cesty a prostředků, 

- průzkum sociálních a kulturních zvyklostí. 

 

2.4.1 Teritoriální průzkum 

 Teritoriální průzkum je významný v případech, kdy má vývozce možnost realizovat 

v příslušné zemi investice, založit afilaci nebo filiálku, což představuje skutečnost, že má 

vývozce na trhu dlouhodobější plány. Důležitý je také při záměru vyvézt jeden nebo více 

investičních celků. V současnosti, informace o svém teritoriu, poskytují všechny státy světa. 

Jedná se o analýzu národních a obchodních bank, analýzy obchodních komor a různých 

ministerstev, analýzy specializovaných organizací (statistické úřady, agentury pro podporu 

obchodu. Velmi často analýzy provádí zahraniční obecně respektované kanceláře, např. Price 

Waterhouse Coopers. (Svatoš, 2009 a Synek, 2011) 

 

Mezi úkoly teritoriálních průzkumů patří:  

- sběr základních informací o teritoriu, všeobecných informací o trhu, jeho 

solventnosti a pověsti, 

- průzkum hospodářské politiky státu, politické struktury, mechanismy     

a ovlivňování ekonomiky státem, 

- průzkum obchodní politiky státu (vízová povinnost, smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění, smlouvy o ochraně investic, multilaterální a bilaterální 

obchodní smlouvy a dohody, apod.), 



20 

 

- průzkum institucí a organizací majících vliv na obchodní politiku státu, 

- průzkum makroekonomických ukazatelů (HDP, HDP na hlavu, stav platební 

bilance státu a zahraniční obchod, inflace, nezaměstnanost), 

- průzkum demografických ukazatelů (životní úroveň obyvatelstva, počet    

a struktura obyvatelstva, příjmy a výdaje obyvatelstva). 

 

Teritoriální průzkum neslouží pouze k vyhodnocení rizika, ale také k vyhodnocení 

průchodnosti exportního zájmu a jeho perspektivy. 

 

2.4.2 Obchodně-politický průzkum 

 Tento průzkum je součástí průzkumu státní regulace vnějších ekonomických vztahů. 

Jeho cílem je zjištění, jakým překážkám či výhodám je vystaveno zboží, které chce firma do 

země vyvážet. Jedná se především o výši cla a zjištění, jak je možné využít celní politiku ve 

prospěch konkurenceschopnosti zboží. Svůj význam má také znalost omezení např. z důvodů 

kvantitativních, znalost podmínek pro dovozní licence a další. (Beneš, 2004 a Svatoš, 2009) 

 

 Je nutné zjišťovat bilaterální úpravy vzájemných vztahů, tzn. dohody, smlouvy    

a memoranda, které byly podepsány Evropskou unií s daným státem. 

 

2.4.3 Komoditní průzkum 

 Úspěch výrobku na daném mezinárodním trhu je přímo úměrný množství úsilí, které 

bylo investováno na zjišťování, zda je umístění výrobku na tento trh vhodné. Některé podniky 

čelí vážnému dilematu v této otázce. Budou podniky schopny dojít ke kompromisu a prodávat 

výrobky v zahraničí tak, aby byly splněny požadavky daného trhu? 

 

Cílem komoditního průzkumu je tedy zjistit, jaké možnosti uplatnění má výrobek na 

trhu z hlediska velikosti či kapacity, z hlediska užitných hodnot, designu, atraktivity výrobku 

apod. Komoditní průzkum může provést společnost sama, nebo může požádat o pomoc 

společnost, která se na tuto problematiku specializuje. (Beneš, 2004 a Synek, 2011) 

 

 Komoditní průzkum studuje umístění daných druhů zboží, se kterými chce firma 

obchodovat na vybraném trhu. Průzkum se zaměřuje na sběr informací, které se týkají 

produktu, jeho vlastností, cenového vývoje, užitné hodnoty produktu, způsobu jeho výroby  

a technických požadavků na daný produkt. Zajímá se také o objem světové produkce daného 
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produktu a stav výroby na zkoumaném teritoriu. Sleduje investiční aktivity v příslušném 

výrobním odvětví, vědu a průzkum zaměřený na daný produkt na zkoumaném trhu, z čehož je 

možné odhadnout množství budoucí produkce a tendence budoucího technického rozvoje. 

Zkoumá celkový vývoz a dovoz daného produktu, hlavní světové dovozce a vývozce. Zabývá 

se také stavem a silou konkurence, jestli existuje na trhu v souvislosti s daným produktem 

monopol. Komoditní průzkum je soustřeďován také na sběr informací týkajících se celního 

zatížení, obchodních bariér a restrikcí. (Svatoš, 2009) 

  

 Výrobky jsou tříděny do následujících kategorií: 

- produkty široké spotřeby, 

- zboží dlouhodobé spotřeby, 

- investiční výrobky, 

- výrobky doplňkového charakteru, 

- polotovary, komponenty a technické uzly.  

 

2.4.4 Spotřebitelský průzkum 

 Je součástí marketingového výzkumu zahraničního trhu a zaměřuje se na chování 

zákazníků (spokojenost, chování a přání zákazníků). Je třeba vědět, proč zákazník zboží 

používá, k jakému účelu, kdy ho používat přestává a kdy se používání opakuje. Pokud je 

zboží firmy určeno i institucím na daném trhu, je nutné znát i chování těchto institucí. 

(Svatoš, 2009) 

 

 Spotřební chování zákazníků lze zkoumat různými způsoby. Nejběžnější je určení 

chování spotřebitele, které vychází ze tří složek. První složkou je spotřebitel. Výzkum 

vycházející z chování spotřebitele je nejdůležitější. Tento výzkum se dále dělí na výzkum 

spotřebních činností a zvyklostí (schémata spotřebního chování spotřebitelů), motivační 

výzkum (procesy, které se dějí při rozhodování spotřebitelů) a komunikační výzkum (činnosti 

probíhající mezi prodejcem a spotřebitelem vedoucí k dosažení vzájemného porozumění). 

Další složkou je výrobek. Výzkum vycházející z výrobku zahrnuje užitné vlastnosti, ale    

i další faktory, např. obal výrobku či služby. Výrobek konkretizuje motivaci a přání 

spotřebitelů. Obvyklé průzkumy, které vycházejí z výrobku, jsou například dojmový test, 

testování image výrobku, zbožíznalecký průzkum apod. Poslední složkou je okolí. Výzkum 

vycházející z okolí zahrnuje hlavně okolí ekonomické. (Svatoš, 2009) 
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 Zdrojem informací ve spotřebitelském průzkumu může být státní průmyslová 

koncepce, úvahy, odvětvové a oborové koncepce apod. Významné mohou být také informace 

od vládních či ministerských úředníků, které bývají tlumočeny při mezistátních jednáních. 

V získání informací mohou získat důležitou roli zastupitelské úřady, specializované 

kanceláře, prostředníci či zprostředkovatelé. Průzkum potřeb se často omezuje na informace 

potenciálního dovozce (zástupce), které nejsou vždy dostačující. (Beneš, 2004)  

 

2.4.5 Průzkum konkurence 

 K dosažení úspěchu musí firma poskytnout vyšší hodnotu a uspokojení pro zákazníka 

než konkurence. Každá společnost by si měla uvědomit svou velikost a pozici v odvětví ve 

srovnání s velikostí a postavením konkurence. Firma musí neustále srovnávat své produkty, 

ceny a distribuční kanály se svými nejbližšími konkurenty. Srovnávání s konkurencí umožní 

najít možné oblasti konkurenčních výhod a nevýhod a může zahájit účinné marketingové 

kampaně proti konkurenci a připravit si silnější obranu. (Kotler, 2007 a Svatoš, 2009) 

 

 Konkurenci představují domácí a zahraniční firmy na trhu, které uspokojují svými 

produkty stejný okruh zákazníků a jejichž nabídka je velmi podobná. Proto je nezbytné, aby 

byla konkurence sledována. Jsou využívány analýzy odvětví a trhu, při nichž jsou 

shromažďovány informace o záměrech a strategiích, silných a slabých stránkách      

a přednostech konkurentů. Důležité je také sledovat strategie, záměry a cíle konkurence. Na 

základě těchto informací může firma odhadovat další aktivity konkurentů a budovat své silné 

stránky. (Svatoš, 2009) 

 

2.4.6 Průzkum cen 

 Cena produktu představuje komunikační faktor, tzn. že oznamuje informace     

o ekonomickém základu daného produktu, o nákladech, které s produktem souvisí a o užitku, 

který můžeme od produktu očekávat. 

 Cenu lze tvořit několika způsoby: 

- ceny vycházející z nabídky,  

1. metoda nákladově orientované ceny – podstatou je kalkulace nákladů, 

k níž je připočítána zisková přirážka,  

2. metoda žádoucích cen – podstatou je stanovení předem požadované 

ziskovosti a od ní je pak odvozena cena, 
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- ceny vycházející z poptávky, 

1. cena na základě vnímané hodnoty – podstatou je stanovení ceny     

a pozorování reakcí zákazníka (cenový marketingový průzkum), 

2. určování cen pomocí cenových prahů – práh je stanoven při takové ceně, 

při níž se výrazně změní spotřebitelská poptávka, 

3. cena vycházející z cen konkurence – stanovena z průměru cen konkurence. 

 

Rozhodujícím faktorem pro tvorbu ceny jsou náklady firmy a také náklady 

konkurence. V souvislosti s tím se mluví o psychologické ceně, tj. cena, která je založena 

především na emotivním vnímání než na racionálních úvahách zákazníka.  

 

Strategie firmy může mít podobu strategie nízkých cen (cena je součástí image firmy) 

nebo strategie vysokých cen (zdůrazňuje kvalitu a nabízené služby).  

 

Konkrétní praktické provádění cenového průzkumu spočívá v získání cenové 

dokumentace. K tomu patří:  

- ceníky – obsahují prodejní marže, které je třeba eliminovat a firma musí znát 

způsob tvoření ceníkové položky, včetně způsobu promítnutí zaváděcích, 

množstevních a kvalitativních rabatů do ceny,  

- katalogy – obsahují všeobecné informace o firmě, technické údaje a údaje   

o jednotlivých výrobcích,  

- objednávky, poptávky, nabídky – mohou být velmi dobrým pramenem 

informací, které vývozce může získat rozesláním desítek informativních 

nabídek a poptávek a ty pak vyhodnotí, 

- maloobchodní a velkoobchodní ceny, 

- informace z obchodních jednání u dovozních firem v zemi, která je 

předmětem zájmu, 

- odborné časopisy a noviny vydávané asociacemi a jinými institucemi, 

- údaje z webových stran konkurence, 

- informace z veletrhů a výstav, apod. (Beneš, 2004 a Svatoš, 2009) 

 

2.4.7 Technický průzkum 

 Podstatou technického průzkumu je porovnat technickou úroveň výrobku firmy 

s konkurencí na trhu (domácím i zahraničním). Je prováděno řízení, které umožňuje 
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z technického hlediska vyvézt zboží do konkrétní země. Porovnání technické úrovně výrobku 

firmy s konkurenčním je rozhodující pro stanovení cenové nabídky. Technický průzkum je 

nutný z hlediska zjištění všech platných norem na daném trhu. Vyvážený výrobek musí těmto 

normám odpovídat. Firmy se při průzkumu musí seznámit také se zákony souvisejícími 

s výrobkem a s procesem homologace (shody). Proces homologace je administrativně    

i časově náročný a nákladný. (Beneš, 2004 a Svatoš, 2009) 

  

 Technické normy jsou základní dokumentací, pomocí které se prokazuje shoda 

s příslušnými technickými předpisy. V případě České republiky jsou to normy ČSN, nařízení 

vlády a evropské směrnice. Mezi další známé normy patří ISO (mezinárodní normy pro 

normalizaci), ETSI EN (telekomunikační normy) a IEC (mezinárodní technické normy). 

(Svatoš, 2009) 

 

2.4.8 Daňový průzkum 

 Daně představují zdroj finančních prostředků pro stát a region a podněcují změny 

v rozložení ekonomického potenciálu. Z důvodu negociačního efektu daní státy přistoupily ke 

sjednávání dohod o vyloučení dvojího zdanění.  

 

 Pro vývozce je důležitá daň z přidané hodnoty, protože tato daň zdražuje produkt na 

trhu a ovlivňuje tak jeho prodej. Neméně důležitá je i spotřební daň, pokud se vztahuje na 

daný produkt.  

 

2.4.9 Právní průzkum 

 Je zapotřebí zjistit, z jakých principů vychází místní právní řád země, na kterou chce 

vývozce vyvážet své produkty. Pro právní výzkum může české osobě pomoci zastoupení ČR 

v daném teritoriu, smíšené obchodní komory či specializované agentury. To samozřejmě 

představuje značné finanční výdaje. (Beneš, 2004 a Svatoš, 2009) 

 

Důležitá je i forma, v jaké jsou uzavírány závazkové smlouvy s partnery ze zahraničí. 

Může být vyžadována pouze písemná forma nebo je povolena i jiná forma. (Beneš, 2004) 
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2.4.10 Průzkum obchodních metod 

 Analýza zahraničního trhu obsahuje také rozhodnutí o obchodní metodě neboli 

způsobu vstupu, následuje vyhledání optimálního obchodního partnera na vybraném trhu   

a nalezení nejlepších distribučních cest ke konečným spotřebitelům. Na zahraničním trhu je 

však téměř nemožný prodej vlastním personálem, proto firma usiluje o získání prostředníků či 

zprostředkovatelů. (Svatoš, 2009) 

 

Obchodní cesty zboží od výrobce k zákazníkovi lze rozdělit na přímou metodu    

a nepřímou metodu (pomocí prostředníka). Přímá obchodní cesta představuje přímý vztah 

výrobce a konzumenta, je zde co nejméně zprostředkovatelů a prostředníků. Nepřímou cestou 

se uskutečňuje prodej s využitím tzv. třetích osob (např. velkoobchodníků). (Beneš, 2004   

a Svatoš, 2009) 

 

Využití prostředníka může být výhodné zvláště pro malé a střední podniky, pro které 

by zřizování vlastního specializovaného oddělení bylo příliš nákladné.  

 

2.4.11 Průzkum kontraktní měny, platebních podmínek a instrumentů 

 Cena je vždy vyjádřena v určité měně. Vývozce či dovozce tak nese kurzové riziko. 

Obecně lze říct, že pro prodávajícího je výhodné stanovit cenu v měně, která má vzestupnou 

tendenci, pro kupujícího je pak výhodná slabá měna. Při eliminaci kurzových rizik se 

používají především mimosmluvní metody, např. termínové operace s devizami. 

(Černohlávková, 1998 a Svatoš, 2009) 

 

Díky posilování české koruny je pro firmy důležitá analýza kurzového vývoje, výběru 

kontraktní měny a zajištění měny pro zahraničněobchodní operace. Velmi důležité je sjednání 

platebních podmínek, které spolu s cenou mnohokrát rozhodují o uzavření kontraktu. 

K platebním podmínkám neodmyslitelně patří výběr platebního instrumentu, který snižuje či 

vylučuje riziko. Cena takové služby samozřejmě ovlivní rentabilitu kontraktu a často je 

překážkou k realizaci. Součástí průzkumu není pouze posouzení platební schopnosti státu, ale 

také platební způsobilosti partnera. (Beneš, 2004 a Svatoš, 2009) 
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2.4.12 Průzkum dopravní cesty a prostředků 

 Doprava představuje mimořádně důležitou roli a v mnoha případech podstatně 

ovlivňuje realizaci zahraničního obchodu. Celkové náklady na přepravu zboží mají 

mnohokrát velký podíl na konečné ceně. Rychlost a bezpečnost dopravy určuje, zda se zboží 

dostane na trh ve správné chvíli a kvalitě, což je mnohdy rozhodujícím faktorem vývozní 

operace. Správný výběr dopravy zajišťuje i konkurenceschopnost firmy.  

 

 V současnosti se vedle běžných cest zahraničního obchodu uplatňuje celá řada nových 

dopravních způsobů. To přineslo sebou větší rychlosti dodávek, ale také další výhody, jako je 

např. úspora balení, větší bezpečnost zboží, snížení rizika ztráty apod., což vedlo i ke snížení 

pojištění.  

 

2.4.13 Průzkum sociálních a kulturních zvyklostí 

 Pracovníci firmy se mohou střetnout s celou řadou rozdílů v kulturně-sociálních 

podmínkách obchodních zvyklostí. Kulturní rozdíly jsou kvalifikovány v Hofstedově modelu, 

který studuje a porovnává kulturní odlišnosti různých zemí na základě čtyř dimenzí.  

 

 První dimenzí je mocenský odstup. Tato dimenze vyjadřuje vztah lidí dané kultury 

k autoritě. Představuje rozsah, v němž méně mocní členové institucí a organizací v dané zemi 

přijímají skutečnost, že moc je rozdělována nerovnoměrně. Druhou dimenzí je 

individualismus versus kolektivismus. Vyjadřuje rozsah závislosti jednotlivce na kolektivu 

(firmě, rodině, atd.) a míru volnosti pro jeho vlastní iniciativu. V individualistické kultuře 

jsou vztahy mezi skupinou a jednotlivcem volnější. Jednotlivec je více nezávislý a odpovědný 

za sebe. V kolektivismu jde o dosažení souladu a konsensu. Třetí dimenzí je averze k riziku, 

určuje rozsah, v němž se příslušníci kultury cítí ohroženi nejistými či neznámými situacemi. 

Vyjadřuje, nakolik lidem vadí podstupovat riziko. Čtvrtá dimenze je označována jako 

maskulinní versus femininní společnost. Femininní společnost se projevuje důležitostí 

mezilidských vztahů, pohodou doma i v zaměstnání. Maskulinní společnost rozděluje životní 

role podle pohlaví (muži dominují, ženy se starají o rodinu). Další dimenzí je dlouhodobá 

versus krátkodobá orientace. Dlouhodobá orientace v určité národní kultuře vyjadřuje 

pěstování vlastností lidí vztažených k vytrvalosti, budoucím odměnám a ochotě podřizovat se 

ve prospěch dlouhodobých cílů. Krátkodobá orientace je zaměřená na blízké cíle a okamžité 

výsledky. (Průcha, 2010 a Vysekalová, 2011) 
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2.4.14 Shrnutí 

 Jednotlivé průzkumy poskytují informace o možnostech podnikání v zahraničí. 

Pomocí nich podnik může rozhodnout, jestli je opravdu vhodné či výhodné na daný trh 

vstoupit. Informace z průzkumu lze využít pro určení atraktivnosti trhu, firmy mohou 

s pomocí průzkumu odhadnout úroveň prodeje, seznámit se se sociálně kulturními 

zvláštnostmi, které ovlivňují chování spotřebitelů, obchodních mezičlánků a výrobců. 

Průzkumem lze poznat distribuční cesty, zvolit taktiku pronikání na trh, odhadnout rentabilitu 

z hlediska krátkodobého a střednědobého horizontu apod. (Černohlávková, 1998) 

 

 Zpravidla podniky nejsou schopny odhadnout reálně svůj dosažitelný podíl na 

zahraničním trhu. K tomu je potřeba mít základní údaje o výsledcích obchodní činnosti. 

Pravděpodobnost špatného odhadu může být eliminována díky pomoci místního obchodního 

zástupce, který může díky znalosti místního trhu upravovat někdy příliš optimistické cíle.  

 

 Pro účely této diplomové práce bude využit především teritoriální průzkum, 

obchodně-politický průzkum, průzkum konkurence a daňový průzkum.  

 

2.5 Formy vstupu na zahraniční trhy 
 

„Proces sjednocování Evropy přinesl rozšíření trhu pro evropské firmy a nové 

potenciální možnosti nalezení nových odbytišť. Velký trh umožňuje lépe vytížit výrobní 

kapacity a s rozšiřováním působnosti firmy na zahraničních trzích vzrůstá šance na zvyšování 

obratů, resp. zisků.“ (Vochozka, 2012, str. 506). Každá firma, která se připravuje vstoupit na 

zahraniční trh, je vystavena vlivu mnoha faktorů a je pro ni nutné vypracovat podrobnou 

analýzu jak vlastního potenciálu, tak makroekonomických vlivů. 

 

Formy vstupu na zahraniční trhy jsou možné prostřednictvím vývozních a dovozních 

operací (mezinárodní obchodní metody), vstupem nenáročným na kapitálové investice (např. 

licence, franchising atd.) nebo kapitálovým vstupem podniku na zahraniční trhy. 

 

2.5.1 Vývozní a dovozní operace 

 Vývozní a dovozní operace jsou tradiční a nejjednodušší formou vstupu firem na 

zahraniční trhy. Vývoz je mnohokrát chápán jako forma vstupu na zahraniční trh nevyžadující 

investice. Pokud však chce podnik na trhu uspět a získat větší podíl, musí investovat značné 



28 

 

zdroje do mezinárodního marketingu. Jsou nutné investice do výzkumu zahraničního trhu   

a marketingová strategie firmy se musí přizpůsobit podmínkám zahraničního trhu. Je potřeba 

přizpůsobit výrobkovou politiku, zajistit nezbytné doprovodné služby a financovat náklady 

s nimi spojené. Dále se musí vybudovat distribuční cesty, stanovit vhodná cenová strategie  

a je třeba vložit značné prostředky do komunikační politiky. (Machková, 2009 a Vochozka, 

2007) 

 

 Při exportu lze použít různé obchodní metody. Volba metody závisí na mnoha 

faktorech, zejména na obchodněpolitických podmínkách, charakteru výrobků a služeb, výběru 

obchodního partnera a na efektivnosti realizace zahraničněobchodních operací (poměr 

vynaložených nákladů a rizik k docilovaným cenám). Obchodní metody jsou uskutečňovány 

na základě smluvních vztahů s těmito obchodními partnery: 

- prostředníky, 

- výhradními prodejci,  

- obchodními zástupci, 

- mandatáři, 

- komisionáři, 

- piggyback, 

- přímým vývozem a  

- sdružením malých vývozců (exportní aliance). 

 

Prostřednické vztahy 

 Prostředníky může být celá řada subjektů, které obchodují vlastním jménem na vlastní 

účet a na vlastní riziko. Tyto subjekty prodávají nakoupené zboží dalším odběratelů, jejich 

příjmem je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Služby prostředníka je výhodné především 

pro malé a střední podniky, protože existence exportního oddělení je pro ně příliš nákladné. 

Výhoda je i znalost prostředníků zahraničních trhů, naopak nevýhodou je ztráta kontaktu se 

zákazníkem, tudíž i ztráta kontroly nad mezinárodní marketingovou strategií. (Machková, 

2009 a Vochozka, 2007) 

 

Výhradní prodejci 

 „Smlouvou o výhradním prodeji se dodavatel zavazuje, že zboží určené ve smlouvě 

nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli, tj. výhradnímu prodejci.“ 

(Vochozka, 2012, str. 508). Mezi výhody patří rychlý vstup na zahraniční trhy díky možnosti 
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prodeje zboží v již vybudovaných distribučních cestách, výrobce má možnost proniknou i na 

vzdálené trhy a trhy, na kterých nepředpokládá příliš vysoký obrat, ale chce na nich být 

přítomen za poměrně nízkých nákladů a rizika. Za nevýhodu lze označit ztrátu 

bezprostředního kontaktu s trhem a možnost zablokovat vstup na zahraniční trh. Jestli 

výhradní prodejce nesplní očekávání, není schopný zajistit širokou distribuci zboží     

a očekávané objemy prodeje, protože výhradní prodejce je jediný, kdo má právo zboží na 

daný trh dovážet. (Machková, 2009 a Vochozka, 2012) 

 

Obchodní zastoupení 

 V mezinárodním obchodě působí mnoho subjektů na zastupitelské bázi. Důležité je 

vytvoření kvalitní zastupitelské sítě v zahraničí, protože kvalita sítě rozhoduje o úspěchu 

podniku na zahraničních trzích. Zástupce se smlouvou o obchodním zastoupení zavazuje 

dlouhodobě vykonávat činnost, která směřuje k uzavírání určitého druhu smluv nebo 

sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného na jeho účet. Specifickým druhem je 

výhradní obchodní zastoupení, kdy je zastoupený povinen na daném území pro určený okruh 

obchodů nepoužívat jiného obchodního zástupce. Obchodní zástupce nesmí v tomto rozsahu 

uzavírat obchody na vlastní účet či účet jiné osoby a zastupovat jiné osoby. (Machková, 2009) 

 

Mandátní a komisionářské vztahy 

 Mandatář se v mandátní smlouvě zavazuje, že pro mandanta na jeho účet za úplatu 

zařídí určitou obchodní záležitost jeho jménem prostřednictvím právních úkonů či 

uskutečněním jiné činnosti. Pro mandátní smlouvu není povinná písemná forma. Pokud je 

vyřízení záležitosti předmětem podnikatelské činnosti mandatáře, má se za to, že úplata byla 

smluvena. Mezi zásadní části mandátní smlouvy patří: 

1. určení smluvních stran (mandanta a mandatáře), 

2. stanovení předmětu smlouvy, 

3. úplatnost. 

 

Komisionářská smlouva představuje závazek komisionáře zařídit vlastním jménem pro 

komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost a komitent se zavazuje zaplatit 

komisionářovi úplatu. Tato smlouva se liší od smlouvy o zprostředkování přímým závazkem 

k uzavření konkrétní smlouvy. Naproti tomu se prostředkovatel zavazuje zprostředkovat 

příležitost k uzavření smlouvy.  
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Výhody využití služeb komisionáře: 

- možnosti kontroly nad cenami (komisionář prodává zboží za ceny stanovené 

komitentem), 

- možnost využití goodwillu komisionáře, 

- využití obchodní kontaktů a distribučních cest komisionáře. 

 

Nevýhodou je samostatnost komisionáře a nemožnost uplatnění firemní image na 

zahraničním trhu. (Machková, 2009 a Vochozka, 2012)  

 

Piggyback 

 „Piggyback znamená spolupráci více firem ze stejného oboru podnikání v oblasti 

vývozu, při které obvykle velká a známá firma dává za úplatu menším firmám k dispozici své 

zahraniční distribuční cesty.“ (Vochozka, 2012, str. 509) Výhoda pro malé firmy je 

v možnosti využití jména a zkušeností velké firmy, která poskytuje svému partnerovi 

marketingové a logistické služby. Nevýhodou pro malé firmy může být tlak silnějších 

partnerů na nízké ceny, velké nároky na kvalitu dodávek a logistiku a nevýhodné platební 

podmínky. Pro velké firmy je piggyback výhodný v možnosti nabídnout zákazníkům 

kompletní sortiment služeb a úplata, kterou získává od svých obchodních partnerů. Naopak 

nevýhodný je piggyback pro velkou firmu v případě, že malé firmy nejsou schopné řádně   

a včas dodávat požadované množství zboží, protože by mohlo dojít k poškození jejich image.  

 

Přímý vývoz 

 Používá se nejčastěji v průmyslovém marketingu při vývozu strojů, výrobních zařízení 

a investičních celků. Při těchto dodávkách je nutné poskytovat celou řadu odborných služeb,  

u kterých je bezprostřední přítomnost výrobce na zahraničním trhu nutná. Přímá obchodní 

metoda vyžaduje dokonalou znalost technické i obchodní problematiky a působí pozitivně 

v oblasti stabilizace obchodních vztahů. Mezi výhody této formy lze řadit možnost kontroly 

nad realizací vlastní marketingové strategie na mezinárodních trzích. Vývozce u této metody 

dosahuje vyšších cen, protože zabezpečuje sám celou řadu realizací a nese tak veškeré 

náklady i rizika mezinárodního obchodu. (Vochozka, 2012 a Štrach, 2009) 

 

Sdružení malých vývozců 

 Malé a střední podniky často nemají dostatečné zdroje a zkušenosti s podnikáním na 

zahraničních trzích, ale i přesto mají zájem o export zboží. Výhodné pro ně může být založení 
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vývozního sdružení. Většinou jde o sdružení vývozců ze stejného oboru podnikání, jejichž 

nabídka se může doplňovat (textilní průmysl, nábytkářský průmysl, strojírenské výrobky). 

Právní forma sdružení závisí na zvyklostech a právním řádu země původu. Sdružení vývozců 

má obvykle funkci vývozního oddělení, tzn., že provádí výzkum zahraničních trhů, 

zpracovává nabídky, vyřizuje objednávky, zajišťuje mezinárodní logistiku. Zastupuje také své 

členy v zahraničí (zprostředkovává účast na zahraničních výstavách a veletrzích, vyhledává 

vhodné místní zástupce, řídí zastupitelskou síť, zajišťuje komunikaci se zahraničními trhy). 

Výhodou sdružení exportních firem je úspora nákladů, možnost omezení exportních rizik, 

výhodnější vyjednávací pozice apod. Nevýhoda může být v nevyváženosti vztahů v rámci 

sdružení, tzn. ztráta určité míry samostatnosti. V České republice je podpora exportních 

aliancí součástí proexportní politiky. (Machková, 2009 a Vochozka, 2012) 

 

2.5.2 Formy vstupu na zahraniční trhy nenáročné na kapitálové investice 

 Mezi nejčastější formy vstupu na zahraniční trhy nenáročné na kapitálové investice lze 

zařadit licence, franchising, smlouvy o řízení, zušlechťovací operace a výrobní kooperace. 

Tyto formy vstupu jsou využívány v případech, kdy se firmy rozhodnou, že nebudou 

v zahraničí investovat, ale chtějí v rámci rozvoje podnikatelských aktivit zvýraznit přítomnost 

svých výrobků či služeb na cílovém trhu jiným způsobem než vývozními operacemi.  

 

Licence 

 Licence je udělována tím, kdo má absolutní právo k využití nehmotného statku. Toto 

právo zabraňuje komukoliv jinému využívat nehmotný statek, majitel se však může 

rozhodnout, že umožní využít nehmotný statek určité osobě a poskytne mu svolení, tj. licenci. 

Rozlišuje se licence k využívání patentů, průmyslových vzorů (vnější úprava výrobku), 

užitných vzorů (technické řešení výrobku) a ochranných označení (využití ochranné známky 

nebo obchodního jména firmy) nebo licenci k využívání know-how (nepravá licence). 

V těchto případech lze udělovat výlučné nebo nevýlučné licence. Licenci nelze poskytnout 

k označení původu zboží.  Velké firmy s významnou pozicí na trhu jsou často ochotny licence 

poskytovat jen v případě dokonalé mezinárodní patentové ochrany. Licence bývají často 

součástí nehmotného vkladu při společném podnikání. (Machková, 2009, Štrach, 2009    

a Vochozka, 2012) 
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Franchising 

 „Franchising je smluvní vztah mezi partnery, ve kterém franšizér (poskytovatel 

franšízy) opravňuje a zavazuje jednotlivé franšízanty (nabyvatele) užívat obchodní jméno 

a/nebo ochrannou známku a právo užívat předmět podnikání své společnosti, tj. poskytuje své 

know-how včetně systému řízení, zabezpečování služeb a poskytování prodejní a technické 

pomoci, a nabyvatel (franšízant) se zavazuje zaplatit smluvně stanovenou odměnu a dodržovat 

komerční politiku poskytovatele.“ (Machková, 2009, str. 81). Uplatňuje se v různých 

oblastech podnikání, např. maloobchodě, hotelnictví, provozování benzinových čerpadel, atd. 

Franchising je výhodný pro velké (rychlá internacionalizace bez náročnosti na kapitálové 

zdroje, snížení rizik) i malé firmy (snížení podnikatelských rizik). (Machková, 2009     

a Vochozka, 2012) 

 

Smlouvy o řízení 

Smlouvy o řízení mají podobné rysy jako franchising a jsou zvláštním typem smluv, 

který je poměrně často používán firmami z vyspělých zemí se specifickým manažerským 

know-how. Předmětem těchto smluv je poskytnutí řídících manažerů a znalostí na smluvním 

základě. Jde například o řízení výrobního závodu, poradenské služby či řízení v oblasti 

služeb. Odměnou může být určité procento z obratu, podíl na zisku či možnost získání části 

akcií společnosti za předem dohodnutých podmínek. Zpravidla je manažerské know-how 

považováno za nehmotný vklad do podnikání. Smlouvy o řízení jsou nejčastěji využívány při 

řízení podniků v rozvojových zemích a tranzitivních ekonomikách, v oblasti hotelového 

managementu, při dodávkách investičních celků na klíč atd. (Machková, 2009 a Vochozka, 

2012) 

 

Zušlechťovací operace 

 „Podstatou zušlechťovacích operací je zpracování nebo přepracování surovin, 

materiálů či polotovarů do vyššího stupně finality, popř. do podoby hotového výrobku. 

Zušlechťovací operace jsou někdy označovány jako tzv. práce ve mzdě anebo outsorcing.“ 

(Machková, 2009, str. 83). Hlavním důvodem realizace zušlechťovacích operací jsou nižší 

náklady na přepracování v zahraničí nebo méně přísná legislativa v oblasti ekologické či 

pracovněprávní. Z právního hlediska jsou posuzovány jako smlouvy o dílo. (Machková, 2009) 
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Výrobní kooperace  

 Mezinárodní výrobní kooperace je založena na rozdělení výrobního programu mezi 

výrobce z různých zemí, aniž by došlo k jejich kapitálovému propojení či sloučení. Finální 

výrobek je pak sestavován jedním nebo oběma výrobci. Kromě čistě výrobní kooperace může 

být zaměřena i na oblast výzkumu a vývoje, oblast odbytu nebo může existovat i ve službách.  

 

2.5.3 Kapitálové vstupy podniku na zahraniční trhy 

 Jsou nejvyšším stupněm internacionalizace firemní aktivit a kvůli investiční náročnosti 

jsou typické zejména pro velké firmy. Nejčastější formou je forma přímých nebo 

portfoliových investic (nákup akcií nebo jiných cenných papírů – finanční aktiva). „Přímou 

zahraniční investici je možné charakterizovat jako investici, jejímž účelem je založení, získání 

nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů mezi investorem jedné země a podnikem se 

sídlem v jiné zemi.“ (Vochozka, 2012, str. 513) Vlastnosti přímých investic jsou vlastní 

financování, nezávislost v podnikání, samostatné a jednoznačné rozhodování, úplná kontrola, 

statut a image zahraniční firmy, plná zodpovědnost za hospodářské výsledky a samostatné 

stanovení cenové kontroly. Mohou mít formu kapitálových vkladů, vnitrofiremních půjček či 

reinvestovaného zisku. Nejčastěji jde o: 

- Fúze – dohoda podnikatelů o splynutí jejich podniků v jeden podnik. 

Splynutím buď všechny podniky zanikají a vzniká nový podnik, nebo jeden 

podnik existuje dále a ostatní do něj vplynou. 

- Akvizice – převzetí podniku na základě koupě a prodeje. Může mít charakter 

přátelského nebo nepřátelského převzetí.   

- Investice na zelené louce – nově založené nebo nově postavené podniky. 

Oproti akvizicím mají pro hostitelskou zemi určité výhody, přinášejí do země 

více kapitálu, nových moderních technologií, jsou přínosem z hlediska tvorby 

pracovních míst a zvyšují konkurenci na trhu.   

- Společné podnikání (joint venture) – spojení prostředků dvou nebo více 

subjektů do společného vlastnictví. Cílem společného podnikání je realizovat 

společný podnikatelský záměr, podílet se na vytvořeném zisku, podstupovat 

podnikatelské rizika a krýt případné ztráty. V mezinárodním prostředí se 

nejčastěji vyskytují smluvní společné podniky a společné podniky založené na 

kapitálových investicích.   

- Strategické aliance – obdoba společného podnikání. Partnery jsou velké, 

kapitálově silné firmy z vyspělých zemí. Cílem aliance může být společný 
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vývoj nebo výroba určitých komponentů. Nejde tedy o výrobu finálních 

produktů, ale o úsporu nákladů z rozsahu. (Štrach, 2009 a Vochozka, 2012) 

 

2.6 Postavení malých a středních podniků v zahraničním obchodu ČR 
 

Malé a střední podniky jsou dle definice EU podniky s počtem zaměstnanců do 250 

osob. Od roku 2007 bylo postavení malých a středních podniků v zahraničním obchodu ČR 

posilováno. Meziroční tempo růstu vývozu a dovozu malých a středních podniků se 

zvyšovalo především v roce 2010 a 2011, kdy převyšovalo desetiprocentní úroveň. V grafu 

č. 2.1 lze vidět vývoj dovozu a vývozu malých a středních podniků mezi roky 2007 až 2011.  

 

Graf č. 2.1 Postavení malých a středních podniků v zahraničním obchodě České 

republiky (v mil. Kč)  

 

Zdroj: CzechTrade, 2011 

 

 Více než 80 % z celkového českého exportu směřuje do zemí Evropské unie a třetina 

z toho jde do Spolkové republiky Německo. To dokazuje, jak je struktura exportu křehká, což 

činí zranitelnou celou tuzemskou republiku. V posledních letech se ale daří uvedenou 

teritoriální i komoditní závislost českého exportu postupně eliminovat. Pokračuje reorientace 

exportu na východní trhy, především do Ruska a Číny. Začíná přibývat firem, které jsou 

schopny vyvážet zboží a služby s vyšší přidanou hodnotou. Významný podíl na tomto trendu 

nesou právě malé a střední podniky. (BusinessInfo, 2012) 

 

 Vývoz malých a středních podniků v posledních letech vykazuje nepřetržitý nárůst   

a lze jej očekávat i do budoucna. Znamená to, že lze očekávat zvyšující se podíl malých   

a středních podniků na zahraničním vývozu. V roce 2012 se vývoz malých a středních 
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podniků zvýšil o 6,56 % a na celkovém vývozu se podílel 53,51 %. (Ministerstvo průmyslu  

a obchodu, 2013) 

 

Graf č. 2.2 Objem exportu malých a středních podniků v letech 2007 až 2011 (v mil. Kč) 

 

Zdroj:  Businessinfo, 2012 

 

2.7 Shrnutí kapitoly 
 

 Ve druhé kapitole byla popsána problematika podnikání na zahraničních trzích. Pro 

úspěšný vstup společnosti na cizí trhy je základním předpokladem analýza zahraničních trhů, 

která pomůže společnostem lépe se připravit na možné bariéry a rizika. Mezi bariéry vstupu 

lze řadit smluvní prostředky uplatňované v mezinárodních ekonomických vztazích nebo 

autonomní prostředky vycházející z rozhodnutí států a jednostranných zájmů. Tyto mají za cíl 

regulovat či vyloučit přístup zahraniční konkurence.  

 

 Nezbytnou součástí vstupu společnosti na zahraniční trhy je příprava v podobě určení 

potenciálního trhu a provedení průzkumu. Výsledky průzkumu pak slouží pro zpracování 

studie vstupu na trh. Společnost může na zahraniční trh vstoupit prostřednictvím vývozních  

a dovozních operací, vstupem nenáročným na kapitálové investice nebo kapitálovým vstupem 

podniku na zahraniční trhy. 
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 V závěru kapitoly je zpráva o vývoji malých a středních podniků v zahraničním 

obchodě České republiky. Postavení malých a středních podniků v zahraničním obchodě je 

stále posilováno a do budoucna lze očekávat další zvyšování. V roce 2012 se malé a střední 

podniky podílely na celkovém vývozu 53,51 %.  
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3 Metodika proniknutí na zahraniční trhy 

 

Tato kapitola je rozdělena do tří podkapitol. První podkapitola se zabývá situační 

analýzou, kde jsou zmíněny analýzy 5C, 4C a 7C. Nejvíce je věnována pozornost analýze 4C, 

která je používána pro analýzu globalizačních trendů. Další podkapitola je zaměřena na 

analýzu vnějšího i vnitřního prostředí. V kapitole je popsána také metoda párového 

hodnocení, která bude použita pro srovnání vybraných států. V poslední části kapitoly jsou 

popsány metody, které budou používány pro sběr dat v diplomové práci, tj. sekundární 

analýza a monitoring.   

 

3.1 Situační analýza 
 

 Situační analýza představuje všeobecnou metodu, která je zaměřena na zkoumání 

jednotlivých složek a vlastností vnějšího prostředí. Cílem provádění situační analýzy je nalézt 

správný poměr mezi příležitostmi, které jsou ve vnějším prostředí a jsou výhodné pro firmu  

a schopnostmi a zdroji firmy.  

 

 Situační analýza bývá také označována jako analýza 5C: 

- company – podnik, 

- collaborators – spolupracující firmy a osoby, 

- customers – zákazníci, 

- competitors – konkurence, 

- climate/context – makroekonomické faktory (PEST analýza). 

 

Analýzy prostředí firmy může být provedena metodou 4C, která se používá k analýze 

globalizačních trendů a předchází volbě vhodné strategie globální expanze. 4C představují 

označení základních skupin faktorů, na kterých je metoda založena: 

- customer – zákazník, 

- country – národní specifika, 

- cost – náklady, 

- competitors – konkurence. 

 

 Lze předpokládat, že požadavky zákazníků se budou v různých regionech lišit, proto 

by se na tuto skutečnost měla společnost zaměřit primárně. S tím souvisí také použití 
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marketingové komunikační strategie. Různé zahraniční podniky musely mnohokrát v České 

republice řešit dilema globálních strategií (projevující se především v názvech produktů), aby 

mohly využívat jejich výhod, např. při snižování nákladů na marketing). 

 

 U nákladů jsou sledovány náklady na vývoj, které se zvyšují přímo úměrně 

technologické důmyslnosti produktů. Zkracuje se doba životního cyklu výrobku, což vyvíjí 

tlak na podniky, které musí rychleji vyvíjet nové produkty. V určitých odvětvích jsou náklady 

na vývoj tak vysoké, že je unesou jen ty největší podniky, které operují na globálních trzích. 

V řadě odvětví jsou vysoké také výrobní a marketingové náklady. Velkou bariéru proti 

globalizaci představují náklady na dopravu. Snahou Evropské unie a Severoamerické dohody 

o volném obchodu (NAFTA) je tyto náklady omezovat a vybudovat účinnější a hospodárnější 

dopravní infrastrukturu. (Sedláčková, 2006 a Vochozka, 2012) 

  

 Do národních specifik patří obchodní politika, technické standardy a kulturní    

a institucionální normy. Některé země si stále udržují své protekcionistické obchodní politiky. 

Jedná se především o země, které stojí mimo obchodní seskupení, jako např. Evropská unie, 

WTO nebo NAFTA. Celní bariéry, dovozní kvóty a protekcionismus tak může dělat některé 

zboží nekonkurenceschopné v porovnání s ostatními lokálními produkty. Technické standardy 

zajišťují každé zemi, že jsou na její trh dováženy pouze bezpečné výrobky. Proto jsou 

výrobky před uvedením na trhy zkoušeny akreditovanými laboratořemi. Kulturní      

a institucionální normy představují mnohdy normy nepsané a mohou tvořit velké bariéry pro 

použití jednotné strategie. Jedná se například o reklamní kodexy, obchodní praktiky či 

způsoby vyjednávání. (Sedláčková, 2006 a Vochozka, 2012) 

 

 U konkurence je sledována provázanost činností a trhů, která může přispívat ke 

globalizaci. Pokud podnik umístí výrobu do regionů, kde jsou nízké výrobní náklady, může 

tuto konkurenční výhodu využít proti ostatním konkurentům v regionech, kde jsou výrobní 

podmínky méně příznivé. Konkurenti jsou pak nuceni použít podobné strategie. Porovnáním 

těchto faktorů z hlediska globální expanze lze dojít ke třem možným variantám: 

1. většina konkurentů je globálních, neexistují výrazné překážky ke globalizaci, globální 

trh je homogenní, 

2. existují určité překážky pro globalizaci, globální trh je heterogenní, každý region 

vyžaduje jiný přístup, 
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3. existují významné rozdíly v regionech, globální expanze není potřebná ani efektivní. 

(Sedláčková, 2006) 

 

V dnešní době, která je specifická internacionalizací a globalizací trhů i podnikání by 

měla být situační analýza provedena pomocí 7C: 

- country – národní specifika, 

- climate/context – makroekonomické faktory, 

- company – podnik, spolupracující firmy a osoby, 

- customers – zákazníci, 

- competitors – konkurence, 

- cost – náklady.  

 

3.2 Analýza prostředí 

 
 Prostředí podniku se dělí na vnější a vnitřní. Vnější prostředí je dále členěno na 

makroprostředí a mikroprostředí. Makroprostředí působí svými faktory, vlivy či silami na 

mikroprostředí. Pro zhodnocení vývoje vnějšího prostředí je často používána PEST analýza. 

Existuje také rozšířená analýza PESTEL, která obsahuje také ekologické vlivy. 

Mikroprostředí je představováno odvětvím, ve kterém firma podniká a zahrnuje vlivy    

a okolnosti, které firma svými aktivitami může ovlivnit. Nejprve je třeba analyzovat odvětví 

(velikost trhu, fáze životního cyklu, vstupní a výstupní bariéry, apod.). Pro analýzu 

mikroprostředí se využívá Porterův model pěti konkurenčních sil. Vnitřní prostředí firmy 

představují zdroje – materiálové, finanční a lidské. Patří sem management a jeho zaměstnanci, 

kultura firmy, organizační struktura, etika, materiální prostředí apod. Vnitřní prostředí 

podniku tvoří faktory, které můžou být podnikem přímo řízeny a ovlivňovány. Kombinaci 

analýzy vnitřního a vnějšího prostředí představuje SWOT analýza, která zkoumá silné a slabé 

stránky podniku a jeho příležitosti a ohrožení.  

 

 Pro účely diplomové práce byla vybrána k analýze makroprostředí PEST analýza, dále 

k analýze mikroprostředí Porterův model pěti konkurenčních sil a SWOT analýza. 

 

3.2.1 PEST analýza 

Než vstoupí podnik na zahraniční trh, je třeba provést řadu analýz. Základním 

nástrojem je tzv. PEST analýza, která představuje analýzu makroprostředí dané země. PEST 
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analýza zkoumá politické a právní prostředí, ekonomické prostředí, sociálně-kulturní 

prostředí a technologické prostředí.  

 

Politické a právní prostředí 

Politické a právní prostředí představují základní faktory rozhodování o podnikání ve 

vybrané zemi. Politické prostředí je prezentováno zákony, vládními úřady a zájmovými 

skupinami, které omezují nebo ovlivňují nejrůznější organizace a jednotlivce ve společnosti. 

Mezi faktory politicko-právního prostředí patří politický systém, politická stabilita, politické 

vazby země na další státy, vztah k firmám obecně, vztah k zahraničním firmám, členství země 

v regionálních integračních seskupeních, místní, státní, globální zákony a předpisy apod. 

(Kotler, 2007 a Machková, 2009) 

 

Stabilní prostředí země motivuje vývozce a zahraniční investory a má pozitivní vliv na 

začleňování zemí do procesu internacionalizace. Nestabilní prostředí uvádí země do 

ekonomické izolace. Země se dle politické stability člení na: 

- země politicky stabilní, 

- země politicky nestabilní, 

- země před válečným konfliktem a 

- země ve válečném stavu. 

 

Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí obsahuje faktory ovlivňující kupní sílu a nákupní zvyky 

spotřebitele. Podnikatelé se musí přizpůsobovat skutečnosti, že kupní síla není rozložena mezi 

jednotlivé země rovnoměrně. Na některých trzích jsou lidé bohatší než na jiných, tento stav se 

však neustále mění. Příjmy nejsou vyvážené ani v rámci jednoho národního trhu. Existují 

rozdíly mezi regiony, nebo např. mezi jednotlivými segmenty populace. (Jakubíková, 2012  

a Kotler, 2007) 

 

V ekonomickém prostředí by mělo být analyzována hospodářská politika vlády, 

především zahraničněobchodní politika, kurzová politika, politika ve vztahu k zahraničním 

subjektům a základní makroekonomické ukazatele a jejich vývoj.  
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Politika vlády vůči zahraničním investorům 

Jedním z nejvýraznějších projevů globalizace světové ekonomiky jsou mezinárodní 

kapitálové toky. Vztah k zahraničním investorům je ovlivňován hospodářskou vyspělostí 

země. Vyspělé země se snaží příliv zahraničních investic podporovat vytvářením stabilního 

hospodářského prostředí a investičními pobídkami. Tyto pobídky jsou mnohokrát jedním 

z faktorů, které ovlivňují rozhodnutí o umístění konkrétní investice. Investiční pobídky 

mohou být ve formě slevy na dani z příjmu právnických osob, nulových dovozních sazeb na 

dovoz technologií ze zahraničí, poskytnutí dotací na nově vytvořená pracovní místa     

a rekvalifikace apod. Rozvojové země na rozdíl od vyspělých často brání vstupu zahraničního 

kapitálu do země. 

 

Zahraničněobchodní politika  

Představuje soubor aktivit státu, kterými působí na zahraniční obchod své země 

prostřednictvím obchodněpolitických nástrojů. Méně vyspělé země mívají často 

protekcionářský charakter, protože rozvojové země se snaží chránit domácí trh před 

konkurencí ze zahraničí. Vyspělé země naopak prosazují liberálnější přístup. Nástroje, které 

jsou používány pro realizaci obchodní politiky, jsou rozděleny na smluvní nástroje obchodní 

politiky, autonomní nástroje obchodní politiky a proexportní nástroje obchodní politiky.  Tyto 

nástroje již byly popsány v kapitole 2.3 Bariéry a rizika mezinárodního podnikání.  

 

Kurzová politika 

 „Kurzová politika ovlivňuje do značné míry všechny mezinárodní podnikatelské 

aktivity. Kurzová politika může být založena buď na systému pevných kurzů, anebo na 

systému pohyblivých kurzů (tzv. floating).“ (Machková, 2009, str. 29). Mezinárodní měnový 

fond rozlišuje pět kategorií kurzových systémů (tři jsou systémy pevných měnových kurzů – 

systém vázaný na jednu měnu, systém vázaný k měnovému koši, systém založený na 

omezené pohyblivosti kurzů a dva systémy pohyblivých kurzů – systém založený na volné 

pohyblivosti kurzů a systém založený na řízené pohyblivosti kurzů). Nestabilita měnových 

kurzů a s tím spojené kurzové riziko zvyšuje nespolehlivost cenových kalkulací a zvyšuje 

náklady spojené s nutností zajištění proti kurzovému riziku. Kurzové změny ovlivňují také 

konkurenceschopnost vývozců.  
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Makroekonomické ukazatele 

K nejvíce analyzovaným ukazatelům patří vývoj HDP na obyvatele, tempo růstu HDP, 

míra inflace, míra nezaměstnanosti, vývoj investic a platební bilance atd. Do analýzy 

makroekonomických ukazatelů se často zahrnují analýzy demografických ukazatelů     

a ukazatelů životní úrovně a spotřeby.  

 

 Sociálně-kulturní prostředí 

 Kulturu lze definovat jako identitu lidí, která vytváří vzor vztahů a chování ve 

společnosti. Vlivy tohoto prostředí ovlivňují celkový charakter spotřebního a nákupního 

chování. Vazby, které určují sociálně-kulturní vyspělost jedince a celé společnosti jsou různé, 

přesto lze mezi nimi vypozorovat určité tendence. Vývoj kultury má významný dopad na 

poptávku a marketingovou komunikaci (určuje, jaká marketingová komunikace je přijatelná 

nebo nepřijatelná). Dle míry otevřenosti společnosti se rozlišují země s otevřenou kulturou  

a země s uzavřenou kulturou. (Jakubíková, 2012 a Kotler, 2007) 

 

Technologické prostředí 

 Technologie je jedna z nejdramatičtějších sil, které utváří lidské životy. Technologický 

vývoj patří mezi faktory, které mění poptávku zákazníků s obrovskou rychlostí a razancí. 

Technologické prostředí poskytuje údaje o technické vyspělosti země a možnosti využití 

vědecko-výzkumného potenciálu. Pro analýzu tohoto prostředí je využíváno mnoha různých 

ukazatelů. K základním ukazatelům pro mezinárodní srovnání patří ukazatel hrubých 

domácích výdajů na výzkum a vývoj GERD a ukazatel BERD vyjadřující celkové výdaje na 

vlastní výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru. Dále jsou využívány ukazatele, jako je 

např. výše výdajů na výzkum a vývoj v jednotlivých odvětvích, počet vědeckých pracovníků, 

počet uživatelů internetu, vybavenost výpočetní technikou, počet mezinárodních patentů, 

apod. 

 

 Konkurenceschopnost zemí podstatně ovlivňují investice do výzkumu a vývoje. 

Dlouhodobě největšími investory jsou severské země Evropy, USA, Švýcarsko a Japonsko. 

Česká republika se umísťuje pod průměrem zemí Evropské unie.  

 

V druhé polovině 90. let se rozšířilo elektronické obchodování nejen v oblasti prodeje 

spotřebního zboží při prodeji konečným spotřebitelům (B2C), ale také v oblasti 
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mezifiremního obchodování (B2B). Poměrně nový je pojem obchodování C2C, který je 

založen na komunikaci a obchodování soukromých osob. Dále je to pojem C2B, který 

vyjadřuje skutečnost, že díky internetu dnes mohou i zákazníci sami vyhledávat firemní 

nabídky, iniciovat nákupy a v některých případech dokonce aktivně ovlivnit nákupní 

podmínky.  

 

3.2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

 Úkolem analýzy mikrookolí je analyzovat konkureční síly a odhalit příležitosti nebo 

ohrožení podniku, které je třeba využít či omezit. Pro tuto analýzu byl E. Porterem vytvořen 

model pěti konkurenčních sil.  

 

Porterův model pěti konkurenčních sil vychází z předpokladu, že strategická pozice 

podniku působícího v určitém odvětví je určována především působením pěti základních 

faktorů: 

1. vyjednávací silou zákazníků – jedná se především o vyjednávací sílu o ceně, 

2. vyjednávací silou dodavatelů – síla dodavatelů je přirozeně vyšší s rostoucí závislostí 

na dodavatelích (technologická závislost na konkrétních dodavatelích, přítomnost 

alternativních dodavatelů u nás i v zahraniční, míra konkurence mezi dodavateli, atd.), 

3. hrozbou vstupu nových konkurentů – důležitá zejména v nových, progresivně se 

rozvíjejících oborech, kde není znám objem trhu jako celku nebo kde objem trhu roste 

rychle, 

4. hrozbou substitutů – síla vyplývající z hrozby substitutů je dána např. relativní výší 

cen substitutů a diferenciací substitutů, 

5. rivalitou firem působících na daném trhu – je nutné porozumět konkurenčním 

pravidlům odvětví a odhadnout intenzitu konkurenční rivality, která je dána řadou 

faktorů, např. počtem a velikostí konkurentů v okolí, mírou růstu trhu, diferenciací 

produktů atd. (Dedouchová, 2001 a Keřkovský, 2004) 

 

3.2.3 SWOT analýza 

 SWOT analýza představuje jednoduchý nástroj pro systematickou analýzu, která je 

zaměřená na charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících podnik. Při SWOT analýze je 

využíváno předchozích analýz a na jejich základě se určují hlavní silné a slabé stránky 

podniku, které se porovnávají s hlavními vlivy okolí a určují se tak příležitosti a ohrožení. 
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Tato metoda je základní a je třeba brát ohled na to, že nepopisuje vztah mezi jednotlivými 

faktory a ani jejich sílu.  

 

 Prvním krokem analýzy obvykle bývá identifikace a předpověď hlavních změn v okolí 

podniku. Pozornost by měla být věnována především hybným silám, které vedou ke změně  

a klíčovým faktorům úspěchu. Druhým krokem SWOT analýzy je identifikovat silné a slabé 

stránky podniku za pomoci informací získaných z vnitřních zdrojů. Ve třetím kroku jsou 

posouzeny vzájemné vztahy silných a slabých stránek. Dále jsou posouzeny hlavní změny 

v okolí podniku.  

 

 První kvadrant analýzy určuje příležitosti a nabízí i množství silných stránek, které 

podporují využití příležitostí. Výsledkem je růstová nebo agresivně orientovaná strategie max 

– max. Tato pozice je cílem většiny podniků. Druhý kvadrant ukazuje silné stránky, které se 

střetávají s hrozbami, tato strategie je označována jako min – max a předpokládá 

maximalizaci silných stránek a minimalizaci ohrožení. Proto je třeba identifikovat hrozby   

a přeměnit je za pomoci silných stránek v příležitosti. Ve třetím kvadrantu jsou podniky, které 

mají mnoho příležitostí na trhu, ale čelí velkému množství slabých stránek. Strategie těchto 

podniků je max – min a klade důraz na maximalizaci příležitostí, aby překonaly slabé stránky.  

Poslední kvadrant ukazuje na situaci, kdy v podniku převažují slabé stránky a zároveň je 

podnik vystavován mnoha hrozbám. Tato ofenzivní či defenzivní strategie je označena jako    

min – min a orientuje se na minimalizaci slabých stránek a rizik. (Kotler, 2007 a Sedláčková, 

2006) 

 

3.2.4 Metoda párového hodnocení  

 Párové porovnávání je jednou z technik, které jsou vhodné pro porovnání navržených 

možností řešení. Postupně jsou vybírány kritéria, kterými jsou posuzována možná řešení. Při 

této metodě se používá hodnocení vždy dvou položek. Metoda umožňuje hodnotiteli 

soustředit se na dané dvě položky a všimnout si jejich rozdílů a podobností.  

 

 Metoda párového porovnávání tak zohledňuje omezení lidského intelektu. Z hlediska 

hodnotitele se jedná o subjektivní, intuitivní a syntetické porovnávání, které s ohledem na 

zkušenost a odbornost hodnotitele může přinášet velmi přesné výsledky. Porovnávání může 

provádět jeden hodnotitel, výhodnější však bývá, když se hodnocení zúčastní celý tým 

hodnotitelů. Diskuze pak vede k lepším výsledkům. (Blažek, 2011) 
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3.3 Analýzy používané ke sběru dat 
 

Při průzkumu trhu se rozlišuje primární a sekundární forma analýzy. Při primární 

analýze jsou generovány nové informace, které jsou nutné k zodpovězení nějaké specifické 

otázky. Další metodou pro sběr dat je monitoring, který je prováděn podniky zaměřenými na 

monitorování podnikatelského prostředí.  

 

3.3.1 Sekundární analýza 

Sekundární analýza se zabývá sběrem, přípravou, analýzou a interpretací stávajících 

informací. Sekundární informace lze rozdělit na: 

- prvotní informace získané na základě rozsáhlejších šetření, 

- náhradní informace (místo primárních informací), 

- dodatkové informace sloužící k doplnění získaných informací, 

- kontrolní informace k odsouhlasení dat. 

 

Sekundární výzkum využívá vnitřní podnikové zdroje (např. intranet, účetnictví, 

všeobecné podnikové statistiky, informace obchodních zástupců, databáze zákazníků, 

výsledky výzkumu a vývoje, atd.) nebo externí podnikové zdroje, které jsou k dispozici mimo 

podnik (např. úřední statistiky, odborná literatura a časopisy, externí databanky, výzkumné 

instituty, veletrhy a výstavy, vyhledávání na internetu, specifické firemní publikace apod.). 

Výběr vhodných zdrojů závisí na problému a odvětví. (Trommsdorff, 2009) 

 

 V důsledku globalizace potřeba informací neustále narůstá a význam externích 

databází se zvětšuje. Externí databáze poskytují kvalitativní i kvantitativní informace    

o celkovém hospodářském a mezinárodním vývoji, o situaci na trhu, o odvětvích, výrobcích  

a dodavatelích, veřejných zakázkách, atd. Velký význam mají online databáze, pomocí 

kterých lze informace rychle získat a použít. Sekundární informace jsou také poměrně levně 

získatelné a snižují dobu analýz. Vypovídací schopnost sekundárních analytických postupů 

má ale své hranice. Problémy mohou vznikat v nedostatečné kvalitě, přesnosti, podrobnosti  

a srovnatelnosti, protože původní informace sloužily k jiným účelům než analýzy podniku. 

Sekundární analýzy dodávají hodnotné informace strategickým analýzám okolí, jako je 

scanning a monitoring. (Trommsdorff, 2009) 
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3.3.2 Monitoring 

Monitoring je permanentní činnost podniků, které jsou zaměřené na účelové 

monitorování podnikatelského prostředí. Nejčastěji probíhá monitoring v pěti krocích: 

1. příprava, 

2. sledování a shromažďování číselných údajů a dalších informací, 

3. zpracování získaných údajů a informací pro potřeby hodnocení, 

4. vlastní hodnocení průběhu a výsledků sledovaných procesů dle použitých ukazatelů  

a srovnávacích měřítek, 

5. prezentace výsledků. 

 

Velký význam má postup přípravy monitoringu, který obsahuje určení předmětu 

hodnocení (obvykle efektů realizace projektu), určení ukazatelů kterými se budou hodnotit 

obory zájmu, určení sledovaných veličin (měrných jednotek a dalších doprovodných 

informací). Dále se v přípravě monitoringu určují zásady sledování, tzn., že se určuje četnost 

a reprezentativnost sledování, časový harmonogram, ověřování objektivity, apod. Důležité je 

také vytvoření technických a organizačních podmínek pro sledování. (Ludvík, 2000) 

 

 „Nejužší formou monitoringu jsou např. konjukturální výzkumy Českého statistického 

úřadu. Některé rozsáhlé koncepce (např. regionálních agentur nebo informačních center) 

pojímají monitoring jako plošný (regionální) marketingový průzkum.“ (Ludvík, 2000, str. 49). 

Monitoring má obrovský význam pro výzkumné řešení a přípravu kroků rozhodnutí 

v podnikatelském prostředí.  

 

3.4 Shrnutí a postup zpracování  
 

Ve třetí kapitole diplomové práce byla popsána metodika proniknutí na zahraniční 

trhy. Situační analýza, která je používána k analýze globalizačních trendů, může být 

provedena metodou 4C nebo 5C. V důsledku globalizace trhů i podnikání roste také význam 

rozšířené analýzy pomocí metody 7C.  Při rozhodování o vstupu firmy na zahraniční trhy je 

důležitá analýza prostředí. Podnikatelské prostředí lze rozdělit na vnitřní a vnější, které se 

dále dělí na makroprostředí a mikroprostředí. Často je pro analýzu vnějšího prostředí 

používána PEST analýza nebo rozšířená analýza PESTEL. Pro analýzu mikroprostředí je 

využíván Porterův model pěti konkurenčních sil, který zkoumá odvětví, ve kterém firma 

působí. Pro kombinaci analýzy vnitřního a vnějšího prostředí je používána SWOT analýza. 
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Pro aplikační část diplomové práce bude využita nejdříve PEST analýza vybraných 

zahraničních trhů a následně bude provedena SWOT analýza trhů. Na základě analýz bude 

provedeno párové srovnání vybraných států. Poté se autorka práce zaměří na analýzu 

mikroprostředí pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil společnosti. Na závěr bude 

provedena SWOT analýza podniku. Pro tyto analýzy budou využívány sekundární informace, 

které jsou dostupné z předchozích šetření a monitoring, který bude využit při sledování 

podnikatelského prostředí vybraných států. Na základě výsledků z provedených analýz bude 

doporučen vstup podniku na tyto trhy. 

 

3.5 Shrnutí teoreticko-metodické části 

 
 Druhá a třetí kapitola diplomové práce se zabývá teoretickými východisky podnikání 

na zahraničních trzích. Ve druhé kapitole je popsána problematika podnikání na zahraničních 

trzích, které s sebou přináší řadu rizik. Patří sem např. rizika kurzová, tržní, rizika obchodních 

partnerů, rizika vznikající při převozu zboží apod. Společnost musí provést důkladnou 

analýzu zahraničního trhu, při které odhalí možné bariéry v podobě smluvních či 

autonomních prostředků. Třetí kapitola obsahuje metodiku proniknutí na zahraniční trhy. 

Obsahuje popis analýz, které jsou používány pro průzkum prostředí. Pro analýzu vnějšího 

prostředí se používá často analýza PEST či PESTEL, pro analýzu mikroprostředí je zde 

popsán Porterův model pěti konkurenčních sil. Kombinací analýzy vnitřního a vnějšího 

prostředí pak představuje SWOT analýza.  
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4 Charakteristika podniku 

 

4.1 Profil společnosti 
 

Pro účely diplomové práce bude skutečný název společnosti pozměněn na ABC 

z důvodu ochrany zájmů společnosti. Jedná se o společnost s ručením omezeným. Předmětem 

podnikání společnosti ABC je výroba zboží z plastů, zprostředkovatelské služby, silniční 

motorová doprava, zámečnictví, truhlářství a koupě zboží za účelem dalšího prodeje. 

(Obchodní rejstřík a Sbírka listin, 2014) 

 

Jedná se o českou společnost s dlouhodobou zkušeností ve výrobě laminátových 

výrobků. Výroba se zaměřuje na malé, střední i velké díly v jednoduché nebo sendvičové 

struktuře. Ve druhé polovině 90. let byla podnikatelská činnost rozšířena o výrobu výrobků 

z termoplastů vakuovým tvarováním a provozování dvou maloobchodních jednotek – prodej 

barev, laků a papírnictví. (Interní materiály společnosti, 2013) 

 

Společnost se snaží vyrábět výrobky na takové úrovni, aby naplnila požadavky 

odběratelů. Součástí toho je snaha o udržování dobrých obchodních vztahů a ochrana 

duševního vlastnictví. Důraz je kladen na odmítání korupce a transparentnost v získávání 

zakázek. Trvalým cílem je nepřetržité zlepšování činností uvnitř podniku, zvyšování kvality 

výrobků i poskytovaných služeb a rozvíjení infrastruktury pracovního prostředí.  Společnost 

se snaží zvyšovat tržní podíl v souvislosti se zachováním konkurenceschopnosti. Investice 

společnosti jsou vkládány především za účelem dlouhodobého zhodnocování. Neoddělitelnou 

součástí podnikové kultury je plnění náročných ekologických a bezpečnostních požadavků 

v procesu výroby a při používání produktů zákazníky. Cílem společnosti je nepřetržité 

snižování dopadů činnosti společnosti na životní prostředí. (Interní materiály společnosti, 

2013) 

 

Důležitou prioritou společnosti je spokojenost zaměstnanců společnosti, jejich zdraví  

a bezpečnost, v neposlední řadě je kladen důraz na rozvíjení dovedností a rozšiřování 

vzdělávání. Při zaměstnávání je kladen význam na rovné příležitosti mužů a žen. Tyto faktory 

by měly zvýšit loajalitu a produktivitu práce zaměstnanců. (Interní materiály společnosti, 

2013) 
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4.2 Historie společnosti  
 

 Společnost vznikla v roce 1991. Jejímu vzniku předcházelo dokončení výrobního 

závodu Lamino Střelná státním podnikem Vagónka Studénka se specializací na konstrukční 

laminátové díly pro osobní železniční vozy. V roce 1994 probíhalo postupné rozšiřování 

používaných technologií, bylo investováno do výpočetní techniky, strojního vybavení, 

budování obchodního a technického úseku, rozšiřování objemu výroby a budování 

dodavatelsko-odběratelských vztahů. V dalším roce byla zahájena výroba vakuově tažených 

termoplastů a byly zahájeny dodávky pro automobilový průmysl. (Interní materiály 

společnosti, 2013) 

 

 V roce 1998 proběhlo zakoupení domu služeb v Horním Lidči, kde byla provedena 

rekonstrukce pro obchodní a administrativní účely a byly zde vybudovány prodejní plochy. 

V následujícím roce byla provedena rekonstrukce a dobudování stávající kotelny ve Střelné, 

v roce 2000 byla vybudována plynová kotelna. (Interní materiály společnosti, 2013) 

 

 Od roku 2000 byly zahájeny práce na zavádění systému managementu jakosti podle 

ISO norem 9001:2000. V roce 2002 získala společnost certifikaci dle ISO 9001:2000 a byla 

provedena rekonstrukce sociálního objektu a výstavba zámečnické dílny ve Střelné. V dalších 

letech byl zakoupen informační systém Helios IG a konstrukční program Solid Works. 

(Interní materiály společnosti, 2013) 

 

 V roce 2004 společnost zpracovávala objemově nejvýznamnější zakázku na výrobu 

konstrukčních a interiérových dílů tramvají pro zákazníka z Francie. V tomto roce také 

obdržela Certifikát technické způsobilosti dodavatele od Českých drah a.s. Další rok 

společnost začala pracovat na další objemově významné zakázce na dodávku GFK dílů    

a náhradních dílů pro 26 vozů RIC Siemens Praha. Byla provedena také výroba laminátových 

dílů pro 15 vozů finských drah, jejichž odběratelem byla ČKD Vagonka Ostrava. (Obchodní 

rejstřík a Sbírka listin, 2014) 

 

 V roce 2006 probíhaly další rekonstrukce a byl vytvořen nový systém skladování. 

Společnost se v tomto roce stala zakládajícím členem plastikářského klastru, což mělo za účel 

umožnit lepší přístup ke vzdělávání v oblasti plastů, výhodnější podmínky při nákupu 

elektřiny, apod. Společnost se zúčastnila Programu rozvoje dodavatelů agentury CzechInvest, 
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v jehož rámci prošla závěrečnou podnikatelskou prověrkou založenou na koncepci modelu 

EFQM. Ve spolupráci s agenturou CzechInvest se zapojila také do projektu benchmarkingu, 

pro porovnání výkonnosti v oblasti automobilového průmyslu. (Obchodní rejstřík a Sbírka 

listin, 2014) 

 

 Společnost zahájila v roce 2008 výrobu nového typu van zavazadlového prostoru 

osobních automobilů z termoplastů. V roce 2009 získala Potvrzení o odborně-technické 

způsobilosti pro Železniční společnost Slovensko, a.s. V roce 2010 firma založila akciovou 

společnost Activ Form, a.s. (Obchodní rejstřík a Sbírka listin, 2014) 

 

 Společnost byla v roce 2011 vyhodnocena ve veřejné soutěži poskytovatelem 

v programu TIP. Projekt bude probíhat v letech 2011 – 2014. Účelem projektu je příprava 

nových typů polymerních matric se sníženou hořlavostí určených pro lamináty zpracované 

technologií RTM a pultruzní profily využitelné především pro dopravní projekty. Minulý rok 

společnost pokračovala v pracích na realizaci projektu TIP. Firma získala certifikát lepícího 

procesu dle DIN 6701-2. Byla zpracována projektová studie pro zvětšení manipulačních 

prostor a pro provedení stavby laminovny. (Obchodní rejstřík a Sbírka listin, 2014) 

 

Společnost prosazuje v podnikové kultuře týmový způsob v rozhodování a koordinaci 

projektů mají na starost projektoví manažeři. V čele společnosti je ředitel společnosti, dále je 

zde úsek jakosti, na který dohlíží manažer kvality. Oblast lidských zdrojů má na starosti 

vedoucí personálního a správního úseku. Obchodní záležitosti vyřizuje vedoucí 

ekonomického úseku. Dále je zde úsek IT, který má na starosti vedoucí úseku správy 

výpočetní techniky a v této oblasti má v organizační struktuře místo i manažer pro inovaci  

a rozvoj technologií. (Obchodní rejstřík a Sbírka listin, 2014) 

 

Statutárním orgánem společnosti je jednatel, který je oprávněn jednat jménem 

společnosti. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Dozorčí rada společnosti není 

jmenována. Schéma organizační struktury společnosti je uvedeno v příloze č. 1. 

 

4.3 Produkty společnosti  
 

 Produkce společnosti se zaměřuje na komponenty pro automobilový, železniční    

a tramvajový průmysl. Zákazníkům jsou nabízeny komplexní služby. Poskytují spolupráci na 

vývoji nových produktů, výrobu modelů, forem a prototypových dílů. Zaměřují se také na 
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produkci samostatných výrobků s kvalitní povrchovou úpravou. Společnost má svoji vlastní 

dopravu. Na základě toho je společnost schopna dle požadavků zákazníků dodávat výrobky 

„just in time“.  

 

Společnost se specializuje na výrobu plastových součástek k montáži u zákazníka do 

vyšších celků. Výrobky jsou vyráběny na objednávku dle dokumentace, kterou dodá zákazník 

společnosti, nebo společnost spolupracuje se zákazníkem na vývoji jednotlivých 

konstrukčních prvků. Výrobu společnosti lze rozdělit do několika výrobkových řad. 

Především jde o interiérové a exteriérové díly pro automobilový průmysl (osobní a nákladní 

automobily, motocykly, autobusy) a vnitřní a vnější komponenty pro železniční průmysl 

(tramvaje, vlakové jednotky.) Dále jsou produkovány díly pro zemědělskou techniku     

a námořní průmysl.  

 

Společnost se zaměřuje zejména na výrobu těchto produktů: 

 konstrukční prvky motorových vozidel (užitkových a osobních automobilů, 

autobusů a speciální úpravy – spoilery, nárazníky, apod.), 

 konstrukční prvky kolejových vozidel (interiéry a konstrukce karosérií 

osobních kolejových železničních vozů a tramvají, čela tramvají, bočnicové, 

okenní a stropní panely, kompletní jádra WC), 

 stavební dílce (větrací potrubí, kryty, díly fasád hal), 

 výrobky vyrobené vakuovým tvarováním termoplastů (interiérové díly pro 

obložení autobusu, vana zavazadlového prostoru automobilu), 

 díly pro přepravu koní a pro zemědělskou techniku, 

 možnost vlastní povrchové úpravy lakováním.  

 

Graf č. 4.1 Rozdělení komponent pro výrobu dle odvětví 

 
Zdroj: Interní materiály společnosti, 2013 
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Produkty společnosti jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů od firem Skolil 

composite, Polyvia nova, Velox, Matrix, Senoplast, Polydex CS a Havel composite. Firmy 

dodávají společnosti tyto materiály: 

 polyesterové, epoxydové a akrylátové pryskyřice, 

 rohože, tkaniny, průmyslové suché zipy, rovingy ze skelných a uhlíkových 

vláken a tkaniny z aramidových vláken pod označením kevlar,  

 desky, fólie z kopolymeru ABS a polypropylenu (i vyztuženého skelnými 

vlákny nebo plnivy). (Obchodní rejstřík a Sbírka listin, 2014) 

 

Pro výrobu produktů je používáno několik technologií. Technologie ruční laminace 

představuje klasickou metodu kontaktního ručního kladení, která je vhodná pro tvarově 

rozmanité výrobky a pro výrobu prototypů nebo malosériových zakázek. Předností této 

technologie je investiční nenáročnost s ohledem na cenu výrobního zařízení. Dále se používá 

RTM technologie neboli injekční vstřikování, která se používá pro složité a přesné výrobky 

ve větších sériích. Prepreg technologie používá tzv. prepregy, skládající se z pryskyřice    

a sklovýztuže. Její předností je jednodušší výrobní proces, výborné mechanické vlastnosti   

a nízká objemová hmotnost produktu. Materiály prepreg se využívají v námořním, 

železničním, leteckém průmyslu a pro výrobu rekreačních a sportovních potřeb. Technologie 

laminace pod plachetkou se podobá RTM technologii a je určena pro větší díly, které musí 

splňovat přísnější pevnostní kritéria. Její výhodou je vyšší produktivita proti ruční laminaci  

a vyšší kvalita rubové strany výrobku. Dále se používá technologie vakuového tvarování 

termoplastů. Výhodou technologie je vysoká produktivita při využívání vícenásobných forem 

a nízké náklady na zhotovení forem. (Obchodní rejstřík a Sbírka listin, 2014) 

 

 Činnost společnosti se kromě domácího trhu orientuje i na trhy zahraniční. Obchodní 

vztahy navazuje především v oblasti kolejové techniky. Zhruba třetina produkce je tvořena 

výrobky pro zahraniční partnery, zvláště z Francie a Německa. Transport výrobků do 

zahraničí je prováděn vlastní dopravou zejména u větších dodávek. K přepravě menšího 

množství výrobků jsou využívány služby přepravních společností. (Obchodní rejstřík a Sbírka 

listin, 2014) 
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4.4 Ekonomická situace společnosti 
 

 Společnost disponuje základním kapitálem ve výši 25 100 tis. Kč, aktiva ke dni 31. 12. 

2012 jsou ve výši 68 972 tis. Kč. Rozvahový den společnosti je stanoven k 31. prosinci 

každého roku. Údaje ve výkazech jsou uváděny v tisících korunách českých. Účetnictví 

společnosti je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění   

a dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (Obchodní rejstřík a Sbírka listin, 2014) 

 

 V tabulce č. 4.1 je zachycen stav aktiv a pasiv v období od roku 2010 do roku 2012. 

V další tabulce (tabulka č. 4.2) jsou zaznamenány výsledky hospodaření v jednotlivých 

obdobích. V hospodářském roce 2010 společnost vykazovala ztrátu ve výši 7 918 tis. Kč. 

V tomto roce byly zahájeny práce a nákup technologií v rámci získání dotací z Operačního 

programu Podnikání a inovace. V rámci tohoto programu byl čerpán investiční úvěr ve výši 

15 mil. Kč. V následujícím roce, tj. rok 2011 společnost vykazovala zisk ve výši 2 093 tis. 

Kč. V tomto roce bylo investováno do nových progresivních technologií využívaných ve 

výrobě laminátových kompozitních dílů, termoplastů a předimpregnovaných výztuží. Na tyto 

technologie byly získány dotace od Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva 

průmyslu a obchodu ve výši 50 % z pořizovací ceny, tj. 5 953 tis. Kč. V minulém roce se zisk 

společnosti snížil na 1 543 tis. Kč. Činnost společnost byla zaměřena především na realizaci 

projektu TIP, na kterou získala účelovou dotaci ve výši 1 214 tis. Kč. (Obchodní rejstřík   

a Sbírka listin, 2014) 

 

Tab. č. 4.1 Majetková analýza společnosti v tis. Kč 

 Stav k 31. 12. 2010 Stav k 31. 12. 2011 Stav k 31. 12. 2012 

Dlouhodobá A 50 342 46 560 47 641 

Krátkodobá A 18 454 22 369 23 014 

Časové rozlišení 27 43 177 

AKTIVA celkem 68 823 68 972 70 832 

    

Vlastní kapitál 25 170 26 839 28 122 

Cizí zdroje 43 499 41 719 42 351 

Časové rozlišení 154 414 359 

PASIVA celkem 68 823 68 972 70 832 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy. 
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Tab. č. 4.2 Výkaz zisku a ztráty společnosti v tis. Kč 

 Stav k 31. 12. 

2010 

Stav k 31. 12. 

2011 

Stav k 31. 12. 

2012 

Tržby za prodej zboží 3 169 3 170 3 003 

Výkony 51 405 66 519 69 881 

Přidaná hodnota  22 965 29 007 29865 

Provozní výsledek hospodaření - 5 150 5 102 4 380 

Finanční výsledek hospodaření - 2 786 - 3 008 - 2 837 

Výsledek hosp. za účetní období - 4 835 1 667 1 283 

Výsledek hospodaření před zdaň. - 7 918 2 093 1 543 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy. 

 

Na tržbách společnosti se v roce 2012 podílela nejvíce Česká republika, dále 

Slovensko, Německo, Francie, Itálie a Švýcarsko. Podíl jednotlivých států na celkových 

tržbách za roky 2010 – 2012 lze vidět v tabulce č. 4.3. (Obchodní rejstřík a Sbírka listin, 

2014) 

 

Tab. č. 4.3 Podíl jednotlivých zemí na celkových tržbách 

Tržby v tis. Kč 

Stát 
rok 

2010 

rok 

2011 

rok 

2012 

ČR 32 128 41 118 51 641 

Francie 6 663 6 033 428 

Slovensko 12 306 15 402 16 828 

Rakousko 70  -   -  

Německo 2 468 4 795 3 474 

Itálie  - 52 365 

Švýcarsko  -  -  155 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy. 
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5 Analýza současné situace 

 

Tato kapitola představuje praktickou část diplomové práce, jejímž cílem je analýza 

vybraných zahraničních trhů. Po dohodě s vedením společnosti byly vybrány 2 trhy. Prvním 

vybraným zahraničním trhem je trh ruský a druhým je trh francouzský, kde společnost již 

v minulosti působila v okolí Štrasburku a Nantes. Pro analýzu makroprostředí bude provedena 

PEST analýza a také SWOT analýza obou států. Na základě těchto analýz bude provedeno 

párové hodnocení států. Mikroprostředí bude analyzováno pomocí Porterova modelu pěti 

konkurenčních sil a na závěr bude provedena SWOT analýza. 

 

5.1 Analýza zahraničního trhu – Rusko 
 

Rusko představuje velice významný trh, což si v posledních letech uvědomuje stále 

více českých firem. Proniknutí na ruský trh znamená zvýšení konkurenceschopnosti firem, 

jejich produktů, obchodních a platebních podmínek. Ke konkurenceschopnosti firem přispívá 

také proexportní politika vlády České republiky.  

 

Mezi perspektivní obory pro export z České republiky patří mimo jiné veřejná 

doprava, stavebnictví, dodávky sanitárních výrobků a automobilový průmysl. Místní průmysl 

potřebuje modernizace a rozšíření výrobních kapacit s využitím moderních technologií    

a technologického vybavení a zařízení, zejména ve strojírenském a automobilovém průmyslu, 

výrobě kolejových vozidel, dopravních prostředků pro přepravu osob, včetně ekologizace 

těchto výrob.  

 

5.1.1 Základní informace o teritoriu 

Tab. č. 5.1 Základní sociologické a geografické informace o Rusku 

Oficiální název státu Ruská federace – Rusko 

Rozloha 17 098 246 km
2
 

Počet obyvatel (k 1. 1. 2013) 143,347 mil.  

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva 75,6 mil, tj. 53 %  

Národnostní složení Rusové – 80,9 % 

Tataři – 3,83 %      

Ukrajinci – 2,03 % 

Baškirové – 1,15% 

Čuvaši – 1,05 % 

Čečenci – 1,04 % 

Arméni – 0,86 % 
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Náboženské složení Pravoslavní – 73,6 % 

Staroobřadci – 1,4 % 

Muslimové – 7 % 

Katolíci – 1 % 

Protestanti – 1 %  

Buddhisté – 1 % 

Judaisté – 1 % 

Ateisté – 14 % 

Úřední jazyk Ruština 

Administrativní členění 83 subjektů, členění na 7 federálních okruhů 

Hlavní město Moskva 

Peněžní jednotka ruský rubl (RUB) 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Businessinfo, 2013  

 

5.1.2 PEST analýza Ruska 

 V této subkapitole bude provedena PEST analýza Ruska. 

 

Politicko-právní prostředí 

Politický systém 

 Rusko je dle Ústavy z roku 1993 federálním státem a skládá se z 83 subjektů. 

Nositelem státní moci je prezident, Federální shromáždění (Rada federace a Státní duma), 

vláda a soudy. Hlavou státu je od 7. května 2012 prezident Vladimir Vladimirovič Putin, 

který je v jednotlivých federálních okruzích reprezentován zplnomocněnými představiteli. 

(Businessinfo, 2013) 

 

 Prezident je volem na období 6 let ve všeobecných přímých volbách a ve funkci může 

setrvat dvě na sebe navazující období. Má k dispozici Administraci prezidenta jako výkonný 

aparát. Rada bezpečnosti představuje poradní orgán prezidenta. Prezident může využít své 

zákonodárné iniciativy nebo vládnout pomocí nařízení, které mají právní účinek na úrovni 

federálních zákonů. (Businessinfo, 2013) 

 

 Výkonná moc je v Rusku zajišťována Federální vládou, která je podřízena 

prezidentovi a nese hlavní odpovědnost za realizaci jeho politických cílů. Parlament Ruské 

federace je rozdělen na dolní a horní komoru. Dolní komora, tzv. Státní duma je tvořena 450 

poslanci, kteří jsou voleni na čtyřleté období. Horní komora, tzv. Rada federace je tvořena 

178 členy (předsedů regionálních parlamentů a zmocněnci gubernátorů). (Businessinfo, 2013) 
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Členství země v integračních uskupeních 

 Rada federace považuje za důležité členství v mnoha integračních uskupeních    

a klubech na základě rovnoprávnosti. Za zásadní prvek stability mezinárodních vztahů je 

považováno členství v Organizaci spojených národů (OSN). Dále je Ruská federace členem 

skupiny osmi (G8) a skupiny dvaceti (G20). V roce 2013 bylo Rusko předsedou G20 a jeho 

priority byly soustředěny do tří oblastí. První oblastí byla efektivní regulace v zájmu 

ekonomického růstu, druhou oblast tvořily investice v zájmu ekonomického růstu a vytváření 

pracovních míst a třetí oblast byla zaměřena na důvěru a transparentnost v zájmu 

ekonomického růstu. V rámci jednání G8 prosazuje Rusko bezpečnostní témata, která 

spočívají zejména v boji proti terorismu, globální energetické bezpečnosti a spolupráci proti 

šíření zbraní a materiálů hromadného ničení. V posledních letech je zdůrazňována 

problematika Sýrie. (Businessinfo, 2013) 

 

Rusko je členem Společenství nezávislých států (SNS), organizace Smlouvy     

o kolektivní bezpečnosti (OSKB), Šanghajské organizace spolupráce (ŠOS), Organizace pro 

bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Rady Evropy (RE), Světové obchodní organizace 

(WTO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). (Businessinfo, 2013) 

 

Politické vazby na další státy a seskupení 

Důležité jsou vztahy Ruské federace s NATO, které jsou negativně ovlivněny 

bezpečnostní situací u ruských hranic. Rusko dále spolupracuje s Evropskou unií od roku 

1993, kdy byla podepsána Společná politická deklarace o partnerství a spolupráci mezi 

Ruskou federací a EU. Základem pro vztahy se stala Dohoda o partnerství a spolupráci 

uzavřená v roce 1994, která vstoupila v platnost v roce 1997. Tato dohoda zahrnuje 

předpoklad spolupráce v oblasti obchodní a ekonomické, v oblasti vědy, technologií, 

energetiky, dopravy, vesmíru, spravedlnosti a vnitřních věcí. Od května 2008 probíhají 

vyjednávání o nové Dohodě o partnerství a spolupráci. Klíčová je ve vzájemných vztazích 

role energetiky. Stále více je kladen důraz na bezvízový styk. Na summitu v roce 2011 byly 

ujednány společné kroky k zavedení bezvízového režimu mezi Ruskem a schengenským 

prostorem. Kvůli zimním olympijským hrám v Soči však Rusko uznalo, že požadavek 

bezvízového styku je nereálný. Na posledním summitu v roce 2013 byla významným 

tématem situace v Sýrii. Rusko kritizovalo EU za neobnovení embarga na dovoz zbraní. 

(Businessinfo, 2013) 
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Korupce 

 Korupce zemí je vyhodnocována pomocí indexu vnímání korupce (CPI), který 

seřazuje země podle vnímání existence korupce mezi úředníky veřejné správy a politiky. 

Tento index vychází z výsledků průzkumů, které se vztahují ke korupci a ukazují názory 

odborníků a představitelů podnikatelské sféry. Průzkumy jsou zajišťovány nezávislými    

a renomovanými institucemi.  

 

 CPI hodnotí země na stupnici 0 – 100. 100 znamená, že země je téměř bez korupce  

a 0 naopak představuje vysokou míru korupce. Ruská federace je v žebříčku 176 zemí na 133. 

místě s 28 body. (Transparency International Česká republika, 2012) 

 

Ekonomické prostředí 

Hospodářský vývoj 

 Kvůli stagnaci hospodářského rozvoje byla provedena oprava ekonomických prognóz. 

V roce 2013 byla předpověď snížena z 2,3 % na 1,8 %. Pro tento rok je prognóza růstu ve 

výši 3,1 %. Vývoj růstu HDP je znázorněn v grafu č. 5.1, kde je viditelný pokles proti 

předchozím rokům.  

 

Graf č. 5.1 Vývoj HDP v Rusku od roku 2009 – 2013 (v %) 

 

Zdroj: Trading Economics, 2014 

 

 Hospodářský růst země výrazně zpomalil v průběhu prvního pololetí uplynulého roku, 

tj. roku 2013. Zpomalení bylo důsledkem slabší poptávky v důsledku kombinace vnějších   

a vnitřních cyklických a také strukturálních faktorů. Velká část cyklické složky souvisí 
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s vysokou závislostí Ruska na cenách ropy a zemního plynu. Strukturální výzvy se 

v současnosti stávají čím dál více součástí hospodářské politiky Ruské federace. To je spojeno 

také s problematikou ekonomického růstu a konkurenceschopností.  

 

 Slabá vnitřní poptávka je tlumena investičními a spotřebitelskými aktivitami. Nižší 

vnější poptávka ovlivňuje negativně export a ekonomický růst. Nepříznivě je ovlivněna 

fiskální situace a její výhled díky poklesu příjmů z ropy a plynu.  

 

Státní rozpočet 

Ruská ekonomika se z ekonomické krize postupně zotavuje, a proto byl pro roky 2011 

– 2013 schválen deficitní státní rozpočet. V roce 2011 bylo však saldo státního rozpočtu 

kladné a v roce 2012 Rusko hospodařilo s téměř vyrovnaným státním rozpočtem. Deficit činil 

zhruba 0,02 % HDP. V první polovině roku 2013 byly výsledky rozpočtu kladné. Vývoj 

rozpočtu od roku 2010 do poloviny roku 2013 je uveden v tabulce č. 5.2. (Businessinfo, 2013) 

 

Tab. č. 5.2 Vývoj ruského federálního rozpočtu (v mld. RUB) 

 2010 2011 2012 2013 (1. - 6.) 

Příjmy 8 305,4 11 352,2 12 858,29 6 256,5 

Výdaje 10 117,4 10 935,7 12 871,11 5 949,7 

Saldo - 1 812,0 + 416,5 - 12,82 + 306,9 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Businessinfo, 2013 

 

Část státního rozpočtu je spravována odděleně a slouží jako Rezervní fond. Dalším 

fondem je Fond národního blahobytu, který shromažďuje zdroje z prodeje ropy a plynu 

v případě převýšení příjmů nad odvody do Rezervního fondu a nad prostředky použité 

k financování výdajů státního rozpočtu. Fond slouží k spolufinancování dobrovolného 

penzijního připojištění občanů Ruské federace a k zabezpečení vyváženého rozpočtu. 

(Businessinfo, 2013) 

 

 V září roku 2013 byl schválen návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016. V roce 2014 byl 

schválen schodek rozpočtu ve výši 391,4 mld. RUB, v roce 2015 je schválen schodek více než 

dvojnásobný, tj. 817 mld. RUB. A pro rok 2016 je schválen schodek 485,8 mld. RUB. 

(Kudenko, 2013) 
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Vývoj platební bilance 

 Platební bilance Ruské federace je celkem stabilní. Ze střednědobého hlediska může 

být však ohrožena rychlejším tempem růstu importu než exportu nebo pokračujícím růstem 

záporného salda kapitálového a finančního účtu. Vývoj platební bilance je zaznamenán 

v tabulce č. 5.3.  

 

Tab. č. 5.3 Vývoj platební bilance od roku 2010 do poloviny roku 2013 (mld. USD) 

 2010 2011 2012 2013 (1. – 6.) 

Běžný účet 71,0 101,1 81,3 32,0 

Kapitálový účet 0,073 - 0,12 - 5,1 - 0,1 

Finanční účet - 34,4 - 86,0 - 35,8 - 21,7 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Businessinfo, 2013 

 

Běžný účet platební bilance je kladný po všechny roky od roku 2010. Stav běžného 

účtu za první polovinu roku 2013 je 32 mld. USD. Rozhodujícím faktorem, který určuje saldo 

běžného účtu je obchodní bilance. Kladné saldo obchodní bilance v roce 2012 kleslo o 1,5 %, 

export zboží vzrostl o 9,7 % a import vzrostl o 9,1 %. Kapitálový účet byl ještě v roce 2010 

aktivní, ale od roku 2011 vykazuje mínusové hodnoty. V polovině roku 2013 byl stav 

kapitálového účtu – 0,1 mld. USD. Finanční účet vykazuje po všechny roky od roku 2010 

záporné hodnoty a v polovině roku 2013 byl jeho stav – 21,7 mld. Kč. 

 

Inflace a nezaměstnanost 

Prognóza inflace za rok 2013 byla mezi 5 % až 6 %. Skutečný průměr inflace za 

všechny měsíce roku 2013 byl 6,77 %. Vývoj inflace v jednotlivých měsících od roku 2012 

do února roku 2014 je zachycen v grafu č. 5.2. V grafu lze vidět, že míra inflace v lednu roku 

2014 klesla zejména v důsledku nižších cen potravin na 6,1 %. Nejvyšší meziroční nárůst byl 

zaznamenán u cen alkoholických nápojů (13,3 %) a vyšší ceny byly i u tabákových výrobků 

(29,1 %). 
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Graf č. 5.2 Vývoj inflace v jednotlivých měsících od roku 2012 do února 2014 (v %) 

  

Zdroj: Trading Economics, 2014 

 

Míra nezaměstnanosti je jednou z hlavních charakteristik, které popisují ekonomiku 

dané země nebo regionu. Obecně lze říci, že téměř vždy platí, že čím vyšší je míra 

nezaměstnanosti, tím horší je ekonomika. V roce 2011 byla míra nezaměstnanosti na 6,6 %, 

v roce 2012 snížila na 6,4 %. V prosinci roku 2013 činila míra nezaměstnanosti 5,6 %, kdy se 

proti předchozímu měsíci mírně zvýšila z 5,4 %. (Taborda, 2014) 

 

Kurzová politika 

 Hlavním cílem kurzové politiky je podporovat zajištění stability národní měny, kterou 

je v Rusku rubl a vytvářet tak podmínky pro dynamický rozvoj devizového trhu. Od 1. června 

1996 je rubl směnitelnou měnou, která nepodléhá žádným devizovým omezením a je v oblasti 

běžných plateb používán bez omezení.  

 

 Ruská centrální banka používá systém řízeného floatingu a udržuje pevný kurz 

s vazbou na USD a EUR. Od začátku roku 2014 oslabil rubl o více než 4,5 %, proto bylo 

nastaveno nové pásmo od 33,45 – 40,45. Důvodem je zpomalení přílišného oslabování. 

(Sberbank CZ, 2014) 

 

Zahraniční zadluženost 

 Zahraniční dluh Ruské federace k 1. 1. 2013 činil 50 769,2 mil. USD. Ke konci 

prvního pololetí roku 2013 byla hodnota vnějšího dluhu 49 568,1 mil. USD. 

 



62 

 

 Česká republika má pohledávky vůči Rusku převážně za výměny zboží, které byly 

uskutečněny na přelomu 80. a 90. let minulého století. Původně byl objem pohledávek ve výši 

3,6 mld. USD, v roce 2007 byly ruskou stranou splaceny pohledávky ve výši 2 mil. USD.  

 

Celní systém 

 Dovozní podmínky do Ruska jsou určeny celním zákoníkem (Federální zákon ze dne 

27. listopadu 2010, č. 311 – FZ v platném znění). Dále jsou podmínky upraveny dalšími 

normativními akty vydávanými Federální celní službou (FTS). Kvůli vytvoření Celní unie 

Rusko-Bělorusko-Kazachstán vstoupil v roce 2010 v platnost společný celní zákoník (Celní 

kodex) a společná netarifní omezení dovozů. Oblasti, které nejsou upraveny v Celním 

kodexu, jsou upraveny národním Celním zákoníkem. Celní kodex sjednocuje právní úpravu 

v celní oblasti s legislativou Celní unie, stanovuje zásady organizace činnosti celních orgánů, 

jejich funkce a povinnosti, úřední hodiny, sídla celních úřadů, definuje odpovědnost celních 

orgánů a úředních osob. (Krs, 2012) 

 

 Federální celní služba se připravuje na radikální změnu koncepce celní politiky. Místo 

v současnosti uplatňované totální kontroly má být zavedena kontrola cílová, která bude 

zaměřena na specifické zboží a významné objemy.  

  

 Při celním odbavování dováženého zboží je nutné předložit základní doklady, kterými 

jsou dodací list, faktura a celní deklarace. Kromě těchto základních dokladů je nutno předložit 

celnímu úřadu i další doklady. K těmto dokladům patří: 

- obchodní smlouva,  

- průvodní list obchodního případu (tzv. „pasport sdělki“) představující nástroj kontroly 

státu proti nelegálnímu vývozu peněz, 

- certifikát shody potvrzující soulad produkce a služeb s požadavky státních standardů – 

v Rusku vydává tento certifikát Gosstandart RF, v České republice je vydáván orgány 

akreditovanými v systému GOST R – organizace GOST v Evropě, 

- fyto-certifikát, který je vydáván u některých druhů zboží živočišného a rostlinného 

původu, 

- hygienický certifikát, který je vydáván pro všechny výrobky pro děti, 

- bezpečnostní certifikát vydávaný pro některé druhy elektroniky, 

- a další. (Krs, 2012) 
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V Rusku je uplatňována celní ochrana v podobě dovozního cla, kdy sazba je 

stanovena % z celní hodnoty dováženého zboží, taxativně na měrnou jednotku zboží nebo 

kombinací obou variant. Dále je zde zvláštní clo, tj. speciální, antidumpingové       

a kompenzační clo. K operativní regulaci dovozu či vývozu na max. 6 měsíců je používáno 

sezónní clo. (Businessinfo, 2013) 

 

Mimo celní ochranu jsou používány další nástroje, jako je daň z přidané hodnoty, 

spotřební daň (stanovována % z celní hodnoty nebo v závislosti na množství, obsahu čistého 

lihu, popřípadě dle obsahu válců u osobních automobilů), dovozní kvóty a dovozní licence. 

(Businessinfo, 2013) 

 

Daňový systém 

 Daň z přidané hodnoty (DPH) je placena z prodaného zboží a služeb a její základní 

sazba je 18 %. Pro některé položky (např. potraviny, dětské oblečení a obuv, některé lékařské 

předměty) platí snížená sazba daně, tj. 10 %. (Angloinfo, 2014 a Federal Tax Service of 

Russia, 2014) 

 

 Daně z motorových vozidel se platí jednou ročně a velikost se liší v závislosti na 

regionu. V Moskvě jsou poplatky z auta založeny na velikosti motoru, ne na úrovni emisí.  

 

 Daň z příjmů fyzických osob hraje důležitou roli pro státní rozpočet Ruska. Plátcem je 

fyzická osoba, která je daňovým rezidentem Ruska a fyzická osoba, která není daňovým 

rezidentem, ale má příjmy ze zdrojů na území Ruska. Základní sazba této daně je 13 %. 

Příjmy v podobě výher a cen získaných v konkurzech, hrách a jiných akcích jsou daněny 

jinak. Pokud hodnota výhry přesáhla 4000 rublů, sazba je 30 %. Další sazba pro přínosy 

z podílu v činnosti obchodní společnosti získané formou dividend je 9 %. Pro přínosy z podílu 

v činnosti ruské obchodní společnosti pro nerezidenty platí 15 % sazby, pro nerezidenty 

Ruska platí 30 %. (Integra Centrum, 2013) 

 

 Daň z nemovitosti je placena vlastníky nemovitostí. Maximální sazba daně činí 2,2 % 

z hodnoty, která je placena ročně jako součást daňového přiznání. Pozemková daň se liší mezi 

jednotlivými oblastmi. Obvykle platí sazba 0,3 % u pozemků využívaných pro zemědělství či 

bydlení. Sazba 1,5 % je využívána pro půdy s jiným využitím. (Federal Tax Service of 

Russia, 2014) 
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 Sazba z firemních zisků v Rusku je v současné době 20 %. Z této jdou 2 % do ústřední 

vlády a zbytek jde do vlády regionální. Kapitálové zisky jsou obvykle zdaněny sazbou ve výši 

20 %. (Lowtax, 2013) 

 

 Příspěvky na sociální zabezpečení jsou v některých případech spojeny v „jednotnou 

sociální daň“. Tyto příspěvky jsou splatné do federálního rozpočtu, fondu sociálního pojištění 

a fondu zdravotního pojištění. Příspěvky jsou placeny zaměstnavatelem ve výši 30 % - 40 %. 

(Lowtax, 2013) 

 

Investiční klima 

 Mezi kladné stránky ruského investičního klimatu patří zejména tempo růstu 

ekonomiky, rozsáhlost trhu, levná a kvalifikovaná pracovní síla a makroekonomická stabilita. 

Slabými stránkami jsou především administrativní a byrokratické překážky, korupce na všech 

úrovních státní správy a nerozvinutost infrastruktury všeho druhu. Další slabinou je bankovní 

systém a finanční instituty, které nestačí ekonomickému rozvoji Ruska. (Businessinfo, 2013) 

 

 Vláda přijímá opatření, kterými by bylo možno eliminovat administrativní překážky  

a příležitosti ke korupci, zároveň usiluje o zlepšení úrovně infrastruktury. Dle některých 

expertů se ruská vláda pokouší o tzv. asijský model rozvoje prostřednictvím rozsáhlé státní 

podpory a také za pomoci zahraničního kapitálu. Investiční mechanismus Ruska se skládá 

z těchto součástí: 

1. Zvláštní ekonomické zóny (ZEZ) – tyto zóny mají za úkol vytvářet příznivé klima pro 

investory, omezit byrokratické překážky, omezit korupci a zajistit příznivé 

ekonomické podmínky. Existuje výrobní, vědecko-technologický, turisticko-rekreační 

a přístavní typ zón. 

2. Investiční fond (IF) – je řízen Ministerstvem regionálního rozvoje a jeho úkolem je 

podporovat investice do infrastruktury formou poskytnutí státních garancí, 

spolufinancováním anebo vkladem do základního kapitálu státního podniku. 

3. Koncese – má za úkol přilákat soukromé společnosti, které by podnikaly ve sféře 

služeb a infrastruktury. (Businessinfo, 2013) 

 

Důležitou institucí je Banka rozvoje a vnější ekonomické činnosti, dále v Rusku 

existují Národní projekty, Rizikový fond a Federální investiční programy.  
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Infrastruktura 

Nejvýznamnějším druhem dopravy Ruska je železniční doprava. Podíl obratu nákladní 

dopravy tvoří více než 42 % (bez potrubní dopravy více než 85 %). V roce 2012 se zvýšil 

objem přepravy po železnici o 4,5 %. Celková délka železniční sítě je asi 86 tis. km, hustota 

je uspokojivá v centrální části a na Urale. Naopak nedostatečná hustota je na Sibiři a Dálném 

východě. Celkové vytížení sítě je velmi vysoké, nachází se zde však asi 6 tis. km tzv. úzkých 

míst. 

Silniční doprava zajišťuje v posledních letech asi 4 % z obratu nákladní dopravy. 

Silniční síť je dle posledních údajů z roku 2009 dlouhá 983 tis. km. Letecká doprava se podílí 

na celkovém obratu nákladní dopravy jen nepatrně. Námořní doprava zaznamenala 3 násobné 

zvýšení v letech 2000 až 2011. Byly vybudovány nové kapacity s celkovým objemem 30 mil. 

tun. Říční doprava zaznamenala v posledních letech nevýznamný propad, v roce 2012 byl 

propad – 0,7 %.  

Sociálně-kulturní prostředí 

 Rusko je charakteristické velkým počtem národností, což je doprovázeno mnoha 

kulturními, etnografickými a historickými tradicemi. Státní svátky slaví Rusové s velkým 

nadšením. Jedním z nejvýznamnějších svátků je 8. březen, muži v tento den blahopřejí 

dokonce i zcela neznámým ženám (např. prodavačkám). Žebříček hodnot je shodný 

s evropskými tradicemi, kdy na prvním místě je rodina, děti a zdraví. Vztah k přírodě    

a životnímu bohatství se liší dle generací. U mladých a vzdělaných lidí z větších měst je vztah 

k přírodě důležitý, u ostatních přetrvává lhostejnost. (Businessinfo, 2013) 

 

Obchodování v Rusku není vždy jen o ceně, důležité jsou především osobní vazby   

a kontakty založené na důvěře. V ruských podnicích převažuje direktivní styl řízení, a proto je 

nutné budovat důvěru u nejvýše postavených osob. Kultura obchodního jednání v regionech 

je směsicí evropsko-sovětského přístupu, v některých regionech převládá muslimsko-

orientální přístup. Jednání často probíhá složitě, vyžaduje hodně trpělivosti, cílevědomosti a je 

často komplikováno byrokratickými omezeními. (Businessinfo, 2013) 

 

 Stávající podnikatelská sféra v Rusku je tvořena obchodníky z řad soukromých 

podnikatelů, představitelů finančně-průmyslových skupin nebo bývalých vyšších úředníků 

státní správy, kteří mají potřebné kontakty a vazby z dob svého působení. Speciálním 



66 

 

případem jsou podnikatelé z odvětví energetiky, zbrojního průmyslu či železniční přepravy. 

Tito podnikatelé mají obvykle osobní a přímé vazby na nejvyšší představitele státu     

a rozhodují o větších zakázkách. Převládá logické a koncepční myšlení a pragmatický přístup 

k řešení problému, a proto je třeba se na každé jednání důkladně připravit a mít dostatek 

informací o projednávané problematice. (Businessinfo, 2013) 

 

 Při obchodních jednáních není doporučeno vyvíjet na partnera nátlak, ale nechat mu 

čas. Rusové také neradi přijímají kompromisy, protože jsou pro ně projevem slabosti. 

Uzavřené dohody bývají zachyceny písemně, na rozdíl od některých evropských zemí nemá 

ústní ujednání stejnou váhu jako písemné. Náklonnost Rusů k Čechům je větší než náklonnost 

Čechů k Rusům. Rusové mají Čechy rádi, znají je a často je navštěvují. Mají také hodně 

dobré povědomí o české kultuře. (Businessinfo, 2013) 

 

 Používaným jazykem při jednání především u starší generace je ruština, ale v poslední 

době dochází k prohlubování rozdílu mezi starší a mladší generací, která je jazykově 

zdatnější. Převažuje u nich znalost dvou světových jazyků, kdy na prvním místě je angličtina. 

Ruština je ale stále preferována v korespondenci i při obchodním jednání, a proto je třeba 

s tím počítat a případně využít služeb tlumočníka. (Businessinfo, 2013) 

 

 Rusové bývají zpravidla dobrými řečníky, rádi dávají na obdiv své vědomosti a běžně 

hovoří o politice a patriotismu. Jedním z pravidel vedoucím k vybudování dobrých vztahů je 

udělat dojem. Rusové se za své bohatství nestydí a používají ho jako důkaz úspěchu. Důležité 

je pro ně zejména to, jak je člověk oblečen a od partnera vyžadují samozřejmě to samé. Oblek 

na schůzku by měl být nový a měl by odpovídat módním trendům (obchodní partneři by se 

měli vyhnout plagiátům oděvních značek, hodinek, apod.). Dalším důležitým aspektem, 

kterému dávají Rusové význam, jsou dárky. Hodnota a pečlivost výběru je pro ně důkazem 

snahy a hloubky vztahu. Vhodným dárkem od českých obchodních partnerů je např. kvalitní 

české sklo nebo typický český alkohol. (Businessinfo, 2013) 

 

Technologické prostředí 

 Ruští inženýři, vědečtí a výzkumní pracovníci průmyslu byli vždy na špičkové úrovni. 

Kvalifikované technické kapacity jsou dobrou vizitkou východních zemí. Rusko nabízí velké 

množství kvalitních technických a vědeckých kapacit, proto čeští průmysloví exportéři najdou 
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v ruských výrobních podnicích špičkové odborné partnery (výrobní, technické a vývojové 

manažery, apod.). (Havlíček, 2007) 

 

 V roce 2009 byla Ruská federace majoritním exportérem zemního plynu, nafty, oceli  

a hliníku. Závislost na exportu komodit ovlivňuje zaměření výzkumu a vývoje a inovační 

politiky. Profil ruské vědy a inovací ukazuje oblasti silného výkonu, ale také prostor pro 

budoucí rozvoj. Ukazatele z oblasti lidských zdrojů ve vědě a technice ukazují silné a slabé 

stránky. V roce 2008 v Rusku bylo 451 000 výzkumných pracovníků. V Rusku je vysoká 

úroveň akademického dosažení. V roce 2002 mělo 54 % populace ve věku 25 – 64 let 

vysokoškolské vzdělání. 25 % z celkového počtu nových titulů a doktorátů na obyvatele bylo 

absolventů vědy a technických oborů. Oba ukazatele vykazovaly vyšší míru než průměr 

OECD. (OECD, 2010) 

  

 Výdaje na výzkum a vývoj v roce 2011 tvořily 1,12 % HDP. Jsou tvořeny běžnými   

i kapitálovými výdaji (veřejnými i soukromými) na tvůrčí práce, které jsou prováděny 

systematicky ke zvýšení znalostí lidstva, kultury a společnosti a využití znalostí pro nové 

aplikace. Výzkum a vývoj se člení na základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální 

výzkum. V grafu č. 5.3 lze vidět vývoj výdajů na výzkum a vývoj v Rusku od roku 2000. 

(Trading Economics, 2014) 

 

Graf č. 5.3 Vývoj výdajů na výzkum a vývoj za roky 2000 – 2012 (v % HDP) 

 

Zdroj: Trading Economics, 2014 
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 Hrubé výdaje na výzkum a vývoj (GERD) spadly z 2 %, které byly naměřeny v roce 

1990 k 1 % v roce 2008. Výdaje podniků na výzkum a vývoj (BERD) se snížily na 0,7 % 

HDP v roce 2008, což je pod průměrem OECD, který byl 1,6 %. Podíl vládního financování 

výzkumu a vývoje se v desetiletí do roku 2008 zvýšil ze 43 % na 56 % z celkového BERD. 

Průmyslem financované GERD bylo na 0,3 % HDP, což je pod průměrem, který činil 1,5 %. 

V roce 2010 byl ukazatel GERD 1,16 % HDP, co je výrazně pod průměrem OECD. 

Podnikatelský sektor dotoval pouze 26 %, vláda 70 %. (OECD, 2010 a OECD, 2012) 

 

 Pouze 1,8 % firem představilo v roce 2008 nové výrobky na trhu a 3,3 % firem 

představilo jiné než technologické inovace.  

 

Mezi Českou republikou a Ruskem je rozvíjena spolupráce ve výzkumu a vývoji 

prostřednictvím Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace       

o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci. Tato dohoda byla podepsána 

v Moskvě v roce 2005. Vláda Ruska také přijala Koncept dlouhodobého socio-ekonomického 

rozvoje Ruské federace do roku 2020. V konceptu je identifikováno několik klíčových cílů, 

které se zaměřují také na realizaci iniciativ s primárním cílem snížit závislost země na 

přírodních zdrojích. Vláda si také klade za cíl zavést opatření k řešení energetické účinnosti. 

Zákon o úspoře energie a zvyšování energetické účinnosti z roku 2009 byl prvním krokem 

k podpoře standardů International Energy Agency. Další iniciativy směřující k energeticky 

účinnému hospodářství jsou součástí Energetické strategie Ruska na období do roku 2030. 

Současně je třeba zvýšit investice do rozvoje technologií šetrných k životnímu prostředí 

s využitím specializovaných programů, jako je například New Generation Nucler Energy 

Technologies (2011 – 2015). 

 

5.1.3 Shrnutí PEST analýzy Ruska 

 Ruský režim přestál velkou vlnu opozičních protestů, ale je nutné provedení 

strukturálních hospodářských reforem. Problémem je skokový růst cen ropy a zhoršení 

bezpečnosti na Blízkém východě, který může brzdit provedení reforem. Klíčovým problémem 

v Rusku jsou lidská práva. Dalším velkým problémem Ruska je velice vysoká míra korupce  

a neefektivnost veřejné správy, což Rusko brzdí v ještě rychlejším růstu ekonomiky.  

 

 Ruská ekonomika se postupně zotavuje z ekonomické krize. V roce 2012 byl státní 

rozpočet téměř vyrovnaný a v roce 2013 už vykazovala ekonomika kladné výsledky. 
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Ekonomika Ruské federace je velmi dobře podpořena díky zásobám ropy a zemního plynu. 

Protože však poklesl příjem z ropy a plynu, je nepříznivě ovlivněna fiskální situace země. 

Hospodářský růst země se v průběhu prvního pololetí minulého roku zpomalil, což bylo 

způsobeno slabší poptávkou, která zčásti souvisí také s cenami za ropu a zemní plyn.  

 

 Pro společnost ABC představuje Ruská federace příležitost pro rozšíření exportní 

činnosti. Dobrá ekonomika Ruska láká čím dál více exportérů. Atraktivní příležitostí je pro 

společnost potřeba modernizace místního průmyslu v oblasti automobilového průmyslu, 

výroby kolejových vozidel, dopravních prostředků pro přepravu osob a potřeba moderní 

zdravotnické techniky a přístrojového vybavení.  

 

5.1.4 SWOT analýza Ruska 

 SWOT analýza Ruska byla zpracována s odborníkem z praxe a na základě sekundární 

analýzy. Jednotlivým parametrům je přiřazena váha a hodnocení. U parametrů silných stránek 

a příležitostí je použita kladná stupnice od 1 do 5 (5 – nejvyšší hodnocení, 1 – nejnižší 

hodnocení) Parametry slabých stránek a ohrožení jsou hodnoceny zápornou stupnicí, tj. od – 1 

do – 5 (- 5 – nejvyšší hodnocení, - 1 – nejnižší hodnocení). Váha vyjadřuje důležitost 

jednotlivých parametrů v dané kategorii, součet vah v kategorii je roven 1 a platí, že čím vyšší 

číslo, tím větší důležitost. 

 

Tab. č. 5.4 Silné a slabé stránky Ruska 

Silné stránky Váha Hodnocení Součin 

- významná surovinová základna 0,10 4 0,40 

- rostoucí a osvojitelný trh, předpoklad 

dlouhodobého extenzivního a intenzivního 

rozvoje a růstu 
0,30 5 1,50 

- dostupná a kvalifikovaná pracovní síla 0,10 4 0,40 

- tradiční odbytiště českých výrobků 0,20 4 0,80 

- zájem o rozvoj vzájemných 

hospodářských vztahů, soubor finančních i 

nefinančních nástrojů na podporu vývozu 

a investice 

0,15 3 0,45 

- pozitivní pověst českého zboží 0,10 4 0,40 

- efektivní a moderní průmyslová výroba, 

která je schopna technologicky reagovat 

na požadavky ruského trhu 
0,05 3 0,15 

SOUČET 1,00  4,10 
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Slabé stránky Váha Hodnocení Součin 

- podnikatelské prostředí v regionech 

nedosahuje úrovně evropských standardů 
0,10 - 3 - 0,30 

- velká diferenciace na ekonomické úrovni 0,15 - 4 - 0,60 

- rozdíly v aplikaci zákonných norem, 

pravidel, předpisů a standardů 
0,10 - 4 - 0,40 

- celá řada překážek obchodu 0,20 - 5 - 1,00 

- výrazný rozpor mezi zákonnou regulací a 

aplikací legislativy norem v praxi 
0,05 - 3 - 0,15 

- nedostatečné povědomí české 

podnikatelské sféry o možnostech ruského 

trhu 
0,10 - 4 - 0,40 

- přetrvávající předsudky 0,10 - 4 - 0,40 

- nedostatečné kapitálové možnosti českých 

podniků 0,15 - 5 - 0,75 

- slabá schopnost kombinovat vývoz 

s vyššími formami spolupráce (výrobní a 

technologická  
kooperace, zakládání společných podniků) 

0,05 - 3 - 0,15 

SOUČET 1,00  - 4,15 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě konzultace s odborníkem z praxe a dle Businessinfo, 2009 

 

Tab. č. 5.5 Příležitosti a ohrožení Ruska 

Příležitosti Váha Hodnocení Součin 

- dynamický růst ekonomiky, zlepšený stav 

veřejných financí 
0,25 5 1,25 

- růst reálných příjmů a zvyšování výdajů 

na spotřebu (nová spotřebitelská poptávka 

po dováženém zboží) 
0,15 5 0,75 

- zlepšení platební morálky, zlepšení 

investiční schopnosti ruských partnerů 
0,10 4 0,40 

- přibližování obchodního režimu Ruska 

pravidlům WTO, průhlednost 

obchodování a řešení sporů 
0,05 4 0,20 

- účast Ruska v Celní unii Rusko-

Bělorusko-Kazachstán (jednotný celní 

sazebník, zjednodušení a urychlení celní 

procedury, atd.) 

0,05 3 0,15 

- rychlý rozvoj telekomunikační a dopravní 

infrastruktury 0,15 4 0,60 

- menší konkurence a nasycenost trhu 

v regionech Ruska 
0,20 5 1,00 

- státní programy rozvoje sektorů a oblastí 0,05 3 0,15 

SOUČET 1,00  4,50 
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Ohrožení Váha Hodnocení Součin 

- závislost ekonomiky na těžbě a vývozu 

surovin, negativní dopady při výrazném 

snížení světových cen na suroviny 

0,10 - 5 - 0,50 

- vysoká míra státních zásahů do ekonomiky 0,10 - 4 - 0,40 

- administrativní překážky v podnikání a 

zahraničněobchodních operacích 
0,15 - 5 - 0,75 

- nedostatečná ochrana práv duševního 

vlastnictví 
0,10 - 3 - 0,30 

- snižující se cenová výhoda českých 

výrobků, poměr ceny a kvality se 

vyrovnává západoevropským analogům 
0,10 - 4 - 0,40 

- certifikace řady činností a produktů 0,15 - 4 - 0,60 

- průtahy při vyřizování certifikátů 0,05 - 3 - 0,15 

- vysoká míra korupce, nízká vymahatelnost 

práva 
0,10 - 4 - 0,40 

- nezbytná fyzická přítomnost českého 

zástupce na místě, což je hodně nákladné 
0,15 - 5 - 0,75 

SOUČET 1,00  - 4,25 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě konzultace s odborníkem z praxe a dle Businessinfo, 2009 

 

Tab. č. 5.6 Závěr SWOT analýzy Ruska 

INTERNÍ (SILNÉ x SLABÉ STRÁNKY) - 0,05 

EXTERNÍ (PŘÍLEŽITOSTI x HROZBY)   0,25 

CELKEM   0,20 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě SWOT analýzy Ruska. 

 

 

Z této analýzy vyplývá, že Rusko je nepochybně perspektivním trhem, který je třeba 

dokonale znát před vstupem. Je nutná pečlivá příprava na podnikové úrovni, která zahrnuje 

vytvoření obchodní, marketingové a logistické strategie ve střednědobém a dlouhodobém 

horizontu. Ze závěru SWOT analýzy Ruska bude odvozena strategie, která by na tomto trhu 

byla vhodná. 
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Obr. č. 5.1 Stanovení strategického kvadrantu pro Rusko 

      PŘÍLEŽITOSTI 

 

 

 

SILNÉ          SLABÉ 

STRÁNKY          STRÁNKY 

 

 

 

         OHROŽENÍ 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě SWOT analýzy Ruska. 

 

Na ruském trhu by byla vhodná defenzivní strategie. Společnost ABC by se měla 

snažit překonat slabiny využitím příležitostí, které trh nabízí.  

 

5.2 Analýza zahraničního trhu – Francie 
 

 Francie je jedním z tradičních obchodních partnerů České republiky. Je čtvrtým 

největším vývozním partnerem po Německu, Slovensku a Polsku. Od roku 2005 je obchodní 

bilance České republiky s Francií kladná. Za posledních 5 let došlo k více než dvojnásobnému 

navýšení vývozu do Francie. (Czechtrade, 2013) 

 

5.2.1 Základní informace o teritoriu 

Tab. č. 5.7 Základní sociologické a geografické informace o Francii 

Oficiální název státu Francouzská republika 

Rozloha 675 417 km
2
 

Počet obyvatel (k 1. 1. 2013) 65,03 mil.  

Národnostní složení Francouzi – 93,5 % 

Portugalci – 1,3 %      

Alžířané – 1,1 % 

Španělé – 0,4 % 

Italové – 0,4 % 

ostatní – 2,2 % 

Náboženské složení Katolíci – 64 % 

Protestanti – 3 %  

Judaisté – 1 % 

Muslimské – 4 % 

Ateisté – 28 % 

SO strategie       WO strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST strategie       WT strategie 
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Úřední jazyk Francouzština 

Administrativní členění 24 regionů, regiony se dělí na 100 

departementů 

Hlavní město Paříž 

Peněžní jednotka Euro 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Businessinfo, 2013  

 

 

5.2.2 PEST analýza Francie 

 V této subkapitole bude provedena PEST analýza Francie. 

 

Politicko-právní prostředí 

Politický systém 

 Francie je jednou ze zakládajících zemí Evropského společenství. Je členem 

Schengenu i eurozóny. Podle Ústavy z roku 1958 je Francie parlamentní demokratickou 

republikou s poloprezidentským systémem (tzn. systém, ve kterém je přímo zvolený prezident 

vybavený silnými pravomocemi, předseda vlády a vláda odpovídají za svou činnost 

Národnímu shromáždění). Prezident republiky je volen přímou všeobecnou volbou na období 

5 let. Současným prezidentem je Francois Hollande. Prezident jmenuje předsedu vlády a na 

návrh předsedy také členy vlády. Prezident republiky spolu s vládou mají výkonnou moc. 

(Businessinfo, 2013) 

 

 Francie má dvoukomorový parlament, který má zákonodárnou moc. Skládá se 

z Národního shromáždění a Senátu. Národní shromáždění má 577 členů, kteří jsou voleni na  

5 let většinovým systémem v přímých volbách, které mají dvě kola. Senát se skládá z 348 

senátorů, kteří jsou voleni nepřímo na 6 let. Polovina senátorů je obměňována po 3 letech.  

 

Členství země v integračních uskupeních 

 Francie je členem téměř všech významný evropských i světových mezinárodních 

organizací a skupin. Je členem Ekonomické a měnové unie (EMU), Skupiny 8 významných 

států s vyspělou ekonomikou (G8), Skupiny největších ekonomik světa (G20), Mezinárodní 

obchodní komory (ICC), Mezinárodního měnového fondu (MMF), Severoatlantické aliance 

(NATO), Rady Evropy, Světové banky, Mezinárodní obchodní organizace (WTO) a Světové 

zdravotnické organizace (WTO). Dále je členem Organizace spojených národů (OSN), kde 

představuje stálého člena Rady bezpečnosti. Je také členem Frankofonie (IOF), což je 

mezinárodní organizace, jejíž členové (státy nebo zúčastněné vlády) jsou spojeni 
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francouzským jazykem nebo společnými hodnotami. (Businessinfo, 2013 a Ministerstvo 

zahraničních věcí České republiky, 2013) 

 

 Mnoho mezinárodních organizací má své sídlo v Paříži. Mezi tyto organizace patří 

např. OECD, UNESCO, Mezinárodní energetická agentura, Mezinárodní železniční unie, 

Mezinárodní institut pro ochranu rostlin, Frankofonie a další.  

 

Korupce 

 Dle indexu CPI je Francie v žebříčku 176 zemí na 22. místě se 71 body. CPI hodnotí 

země na stupnici 0 – 100. 100 znamená, že země je téměř bez korupce a 0 naopak představuje 

vysokou míru korupce. Více o indexu CPI je uvedeno v subkapitole 5.1.2 PEST analýza 

Ruska. Francie má tedy poměrně nízkou míru korupce. (Transparency International Česká 

republika, 2012) 

 

Ekonomické prostředí 

Hospodářský vývoj  

 Od roku 1978 do roku 2013 roste HDP ve Francii v průměru 0,45 %. Francie je pátou 

největší ekonomikou na světě a druhou největší v eurozóně. Má velkou průmyslovou     

a zemědělskou základnu, vyniká především ve výrobě letounů, vojenské techniky, parfémů, 

léčiv a vína. Francie je také nejpopulárnější turistickou destinací na světě a ročně ji navštíví 

více než 80 milionů zahraničních návštěvníků. Sektor služeb se podílí největším podílem na 

globálním výstupu (tj. 79 % z celkového HDP). V posledních letech však Francie ztrácí 

konkurenceschopnost a schopnost přilákat nové investice v důsledku přísných 

pracovněprávních předpisů, vysokých daní a příspěvků na sociální zabezpečení a nízkou 

úrovní inovací. (Trading Economics, 2014) 

 

V grafu 5.4, který je uveden níže, lze vidět vývoj růstu HDP v letech 2009 – 2014.  

V roce 2009 se postupně Francie dostávala z krize. HDP v tomto roce klesalo. V dalších 

letech Francie vykazovala růst HDP. Za rok 2012 došlo k růstu HDP o 0,2 %. Vývoj 

v jednotlivých čtvrtletích lze vidět v grafu. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 vzrostlo HDP o 0,3 

% v důsledku zvýšené spotřeby domácností a investic. Výdaje na spotřebu domácností 

zrychlily na konci roku, kromě toho, celková tvorba hrubého fixního kapitálu vzrostla poprvé 

od roku 2011 (o 0,6 %). (Trading Economics, 2014) 



75 

 

Graf č. 5.4 Vývoj HDP ve Francii od roku 2009 – 2013 (v %) 

 

Zdroj: Trading Economics, 2014 

 

Státní rozpočet 

 Od roku 1995 až do roku 2012 je státní rozpočet v průměru – 3,7 % HDP. Nejnižší 

deficit byl v prosinci roku 2009, kdy byl na hodnotě – 7,5 % HDP. Deficit státního rozpočtu 

se dle předpokladu měl za uplynulý rok, tj. rok 2013 snížit na 3 % HDP. (Trading Economics, 

2014) 

 

 V prosinci roku 2013 byla hodnota schodku veřejných financí 74,87 mld. EUR. 

Hodnota státního rozpočtu je od roku 1994 do roku 2013 v průměru – 45,29 mld. EUR. 

Rekordní maximum bylo zaznamenáno v lednu roku 2000, kdy byl deficit státního rozpočtu   

– 4,21 mld. EUR. Minimum bylo v prosinci roku 2010, kdy schodek rozpočtu byl      

– 148,80 mld. EUR. (Trading Economics, 2014) 

 

Vývoj platební bilance 

 Běžný účet platební bilance vykazoval v roce 2012 schodek – 1,9 % HDP. V průměru 

byl schodek běžného účtu – 0,1 % HDP mezi roky 1980 až 2012, kdy maximum bylo 

v prosinci roku 1997 (2,7 % HDP) a minimum bylo v prosinci roku 2011 (- 2,6 % HDP). 

Běžný účet platební bilance v % HDP je ukazatelem mezinárodní konkurenceschopnosti 

země. Přebytek běžného účtu znamená, že ekonomika je silně závislá na příjmech z vývozu, 

má vysoký rating, ale slabou domácí poptávku. Schodek běžného účtu znamená, že země mají 

vysoký objem dovozu, nízký rating a vysokou míru osobní spotřeby z procenta disponibilních 

příjmů. (Trading Economics, 2014) 
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 V tabulce č. 5.8 je vidět vývoj jednotlivých účtů platební bilance v období roku 2010 

do roku 2012. Platební bilance Francie je silně volatilní a je velmi ovlivňována sezónními 

výkyvy na straně příjmů jak ze strany zahraničních investic, tak ze strany transferových 

plateb. 

 

Tab. č. 5.8 Vývoj platební bilance od roku 2010 do roku 2012 (mld. EUR) 

 2010 2011 2012 

Běžný účet -33,7 -38,9 -43,9 

Kapitálový účet 39 -0,9 -0,1 

Finanční účet 18,2 58 -0,1 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Businessinfo, 2013 

 

Inflace a nezaměstnanost 

 V roce 2012 dosáhla inflace 2 %. Pro rok 2013 byla prognóza inflace ve výši 1,4 %, 

skutečná míra inflace byla v tomto roce 1 %. V lednu tohoto roku, tj. rok 2012 byla 

zaznamenána míra inflace 0,7 %. V průměru se pohybuje míra inflace na 4,72 % od roku 

1958 do roku 2014. Maximální míra inflace byla v roce 1958 (18,8 %), naopak rekordní 

minimum bylo v červenci roku 2009 (- 0,7 %). Nejdůležitější kategorií indexu 

spotřebitelských cen jsou oděvy a léčiva, které tvoří 20,6 % z celkové váhy a potraviny tvořící 

16,4 %. Index zahrnuje také zdravotní péči (10,1 %), energii (8,7 %), nájemné a služby 

v oblasti nemovitostí (7,4 %), dopravní a komunikační služby (5%), oblečení a obuv (4,7 %)  

a farmaceutický průmysl (4,6 %). Tyto váhy jsou každoročně aktualizovány. 

 

Graf č. 5.5 Vývoj inflace v jednotlivých měsících od roku 2012 do února 2014 (v %) 

 

Zdroj: Trading Economics, 2014 
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 V grafu č. 5.5 lze vidět vývoj inflace v jednotlivých měsících od roku 1012 do únoru 

roku 2014. Míra inflace je od listopadu roku 2013 stabilní na míře 0,7 %.  

 

 Míra nezaměstnanosti v roce 2013 byla 10,9 %.  Zhoršení na trhu práce bylo 

intenzivnější od poloviny roku 2011 a pokračovalo i v roce 2012. Počet nezaměstnaných 

v roce 2012 bylo 266 000 osob, pro rok 2013 byl předpokládán nárůst nezaměstnaných o 226 

000 osob, pro rok 2014 je předpoklad dalšího nárůstu o 187 000. Tento nárůst je z velké míry 

důsledkem opakovaného poklesu ekonomického růstu Francie v roce 2012. Vláda se snaží 

zmírňovat důsledky poklesu ekonomiky. Prostřednictvím tzv. generačních smluv a CECI 

(sleva na daních) by mělo být dosaženo obratu ve vývoji nezaměstnanosti. Do roku 2017 by 

mělo být uzavřeno až 500 000 nových pracovních smluv v rámci generačních smluv, které 

zavazují vládu k zaměstnání mladých lidí a udržení pracovních míst starší generaci. Sleva na 

daních má snížit mzdové náklady společností, z toho důvodu by měly mít firmy více 

finančních prostředků pro zaměstnání nových osob. (Businessinfo, 2013) 

 

Kurzová politika 

 Francie je člen eurozóny a politika je tudíž v pravomoci Rady ministrů. Tato rada 

rozhoduje v souladu s Maastrichtskou smlouvou o zaměření politiky vůči členským zemím 

EU, které se nezapojily do měnové unie a vůči třetím zemím. Euro představuje druhou 

nejvýznamnější měnu v obchodování, první je americký dolar. 

 

Zahraniční zadluženost 

 Zahraniční dluh ve Francii vzrostl ve třetím čtvrtletí roku 2013 na 5 548 504, 94 mil. 

USD. Od roku 2012 do roku 2013 byl průměr zahraničního dluhu 4 181 346,3 mil. USD. 

(Trading Economics, 2014)  

 

Celní systém 

 Vstupem České republiky do Evropské unie se dovozní podmínky do Francie 

zjednodušily. Česká republika se vstupem 1. května 2004 stala součástí Jednotného vnitřního 

trhu EU, kde je dovoz a vývoz řízen dle směrnice EU 92/12/CEE. V oblasti cel se tak 

rozlišuje obchod s členskou zemí EU (vnitrounijní obchod) a obchod se třetími zeměmi. 

K tomuto datu byly zrušeny všechny celní kontroly pohybu přes vnitřní hranici a s tím také 

spojená cla a poplatky. Tyto kontroly jsou zachovány pouze na mezinárodních letištích při 

letech mimo Evropskou unii. (Machková, 2010) 
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Daňový systém 

Mezi přímé daně, které jsou ve Francii používány, patří daň z příjmu fyzických osob, 

daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu podnikatelů, daň z majetku a přímé místní daně 

(např. daň z bydlení, daň z činnosti, daň z nemovitosti, atd.). K nepřímým francouzským 

daním patří DPH, akcízy, poplatky a kolky. (Businessinfo, 2013) 

 

Daň z přidané hodnoty (DPH) se podílí více než 50 % na celkových daňových 

příjmech Francie. Od 1. ledna 2014 je zvýšená sazba na 20 %, mezi-sazba je 10 % 

(restaurační služby, přeprava, ubytování, atd.) a snížená sazba 5 % (potraviny, nealkoholické 

nápoje atd.) nebo 2,1 % (platí např. pro léky hrazené zdravotními pojišťovnami, tiskoviny). 

Pokud je DPH vyměřeno již v jiné zemi, ve Francii není vybíráno.  

 

Silniční daň ve Francii není řazena do přímých daní jako v České republice, ale patří 

do daní nepřímých. Daň z firemních vozidel je počítána jednou ročně a týká se společností, 

které buď vlastní, nebo si pronajímají osobní automobily, které jsou využívány vedením 

podniku a zaměstnanci. Dále zde existuje silniční daň pro nákladní automobily od 12 tun   

a místní daň z vozidel, které se od roku 2001 vztahují pouze na automobily určené 

k podnikatelským účelům. Soukromé vozidla jsou zpoplatněny pomocí tzv. mýtného, které je 

placeno všemi účastníky dálničního provozu. (Schrecková, 2012)  

 

Investiční klima 

 Pro vstup zahraničního kapitálu neexistuje prakticky žádné omezení, platí zde volný 

pohyb kapitálu. V roce 2008 byla Francie na prvním místě společně s Velkou Británií 

v žebříčku přílivu přímých zahraničních investic do evropských zemí. Neexistují zde žádné 

externí faktory, které by mohly zásadně negativně ovlivnit investiční klima. Dle Agentury pro 

zakládání podniků (APCE) mají největší šanci na přežití podniky působící v oblasti 

poskytování služeb zdravotnictví, přesného strojírenství (např. výroba chirurgických 

pomůcek, brýlí apod.), výroby kartonů, potravinářství a některých oborů kvalifikované 

chemie. (Businessinfo, 2013) 

 

 Ve Francii je k dispozici mnoho investičních fondů, které se podílejí na financování 

rozvoje podniku v případě dobrého investičního námětu, především pokud jde o inovativní 

podnikání. 
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Infrastruktura 

 Největší podíl na nákladní dopravě má silniční doprava, která se na vnitrostátní 

přepravě podílí 85 %. Vozovky ve Francii tvoří celkově 974 000 km a řadí se tak na první 

místo v Evropě. V posledních letech se výrazně zlepšilo také mezinárodní spojení. Další 

významným druhem nákladní dopravy je železniční doprava. Celková délka sítě železnic je 

33 608 km. Železniční doprava se podílí na nákladní dopravě zhruba 8 %, lodní doprava asi  

2 % a ropovody asi 5 %. (Businessinfo, 2013) 

 

Sociálně-kulturní prostředí 

 Francouzská kultura je známá svojí rozmanitostí, přesto lze nalézt typické      

a nezaměnitelné prvky. Francouzi jsou společenští a přátelští lidé, milují zábavu, jsou 

upovídaní, často se schází a pořádají večírky. 

 

 Při obchodním jednání je dodržována společenská etiketa a obchodní protokol, které 

mají své tradice vycházející z národní kultury a zvyklostí. Je proto důležité, aby účastníci při 

jednání se zahraničními partnery znali přibližně obchodní protokol dané země. 

 

 Francouzi při jednáních nepřistupují přímo k věci, začínají zdvořilostní a společenskou 

konverzací, při které se snaží poznat obchodní partnery a navodit příznivou atmosféru. Jejich 

vystupování je zdvořilé, srdečné a přívětivé. Za velmi nezdvořilé považují, když se při setkání 

přijde přímo k věci. Při jednání je respektován a dodržován společenský protokol a hierarchie, 

proto se očekává, že budou jednat s partnery na stejné úrovni. Pokud musí jednat s funkčně 

nižšími zaměstnanci, cítí se poníženi. (Gullová, 2011) 

 

 Francouzi dávají přednost osobním kontaktům, není zvykem uzavírat obchod či vést 

jednání po telefonu, faxem či e-mailem. Při jednání dávají přednost domácímu prostředí, 

nemají rádi služební cesty. Jednání samotné probíhá rychle, protože Francouzi mají vždy 

určen jasný cíl, který hájí a snaží se pro sebe prosadit ty největší výhody. Často jednají 

impulsivně, bývají netrpělivý a nemají rádi zdlouhavé zdůvodňování či objasňování. Naopak 

pozitivně na ně obchodní partner zapůsobí, pokud vyjádří jasně, stručně, důrazně a nebojácně 

svůj názor a stanoviska. Protože Francouzi neradi riskují a nemají důvěru v neznámé, 

provádějí před rozhodnutím důkladnou analýzu, odhad rentability, možných efektů a rizik. 

Není proto dobré vyvíjet na obchodního partnera z Francie jakýkoliv nátlak, je třeba jim 

ponechat čas na rozmyšlení. I přes mnohdy dramatický průběh diskuze, uzavírají Francouzi 
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kompromisy v duchu „vítězství – vítězství“. Při uzavírání smluv se dohadují téměř o každé 

větě a nebojí se konfliktů, až do doby podepsání kontraktu se snaží dohodu vylepšit ve svůj 

prospěch. (Gullová, 2011) 

 

Technologické prostředí 

 Francouzský inovační systém je druhým největším v Evropě hned po německém. Je to 

zapříčiněno průmyslovou politikou z let 1960 – 1972, která dala určitým hospodářským 

odvětvím (letecké, železniční, jaderné) trvale technologickou výhodu. Farmaceutické, letecké 

a jaderné odvětví jsou jedním z největších světových soukromých investorů v oblasti 

výzkumu a vývoje. Nicméně míra BERD, která se vrátila v roce 2010 na úroveň z roku 2001 

(1,38 %), po několika letech poklesu, je stále slabá. Růst BERD je omezen snižujícím se 

podílem zpracovatelského průmyslu na přidané hodnotě a nízkými výdaji služeb na výzkum  

a vývoj (12 % z BERD v roce 2007). Dále je růst BERD omezen koncentrací výzkumu    

a vývoje do odvětví vyspělých technologií (29 %), zejména do automobilového průmyslu (14 

%). Malé a střední podniky hrají i přes svou širokou základnu minoritní roli ve výzkumném 

systému (21%). (OECD, 2012) 

 

 Prioritou Národní strategie pro výzkum a inovace je posílení výzkumných kapacit, 

vědecké výkonnosti a podmínek rozvoje pro nové společnosti. Strategie usiluje také o transfer 

znalostí mezi veřejnými výzkumnými organizacemi a podniky (zejména malé a střední 

podniky). Systém výzkumu a vysokoškolského vzdělání prošel v nedávné době 

dalekosáhlými reformami, včetně reorganizace ministrů, zřízení agentur pro financování 

výzkumu a vysokoškolského vzdělávání a hodnocení výzkumu. Zvětšila se nezávislost 

univerzit a byla zavedena spolupráce mezi státem a výzkumnými institucemi na bázi 

smluvních vztahů. (OECD, 2012) 

 

 Výdaje na výzkum a vývoj byly naposledy naměřeny Světovou bankou v roce 2011 ve 

výši 2,25 % HDP.  V grafu č. 5.6 lze vidět vývoj výdajů na výzkum a vývoj za roky 2000 – 

2012. (Trading Economics, 2012) 
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Graf č. 5.6 Vývoj výdajů na výzkum a vývoj za roky 2000 – 2012 (v % HDP) 

  

Zdroj: Trading Economics, 2012 

 

5.2.3 Shrnutí PEST analýzy Francie 

 Francie patří mezi země, které se podílely na zakládání Evropského společenství. 

Francie má velmi dobré hodnocení korupce. V žebříčku 176 zemí je na 22. místě, což 

představuje nízkou míru. Ekonomika Francie představuje pátou největší ekonomiku na světě. 

Od roku 1978 má rostoucí trend. Problémem posledních let je ztráta konkurenceschopnosti 

v důsledku vysokých daní, nízké úrovně inovací, atd. Míra inflace za poslední rok, tj. rok 

2013 byla 1 %. 

 

 Pro společnost je Francie atraktivním trhem. Společnost ABC již na francouzský trh 

v minulosti vyvážela své produkty do okolí Štrasburku a Nantes. Nyní by mohla export 

zaměřit do nových oblastí. 

 

5.2.4 SWOT analýza Francie  

SWOT analýza Francie byla zpracována s odborníkem z praxe a na základě 

sekundární analýzy. Jednotlivým parametrům je přiřazena váha a hodnocení. U parametrů 

silných stránek a příležitostí je použita kladná stupnice od 1 do 5 (5 – nejvyšší hodnocení, 1 – 

nejnižší hodnocení). Parametry slabých stránek a ohrožení jsou hodnoceny zápornou stupnicí, 

tj. od – 1 do – 5 (- 5 – nejvyšší hodnocení, - 1 – nejnižší hodnocení). Váha vyjadřuje 

důležitost jednotlivých parametrů v dané kategorii, součet vah v kategorii je roven 1 a platí, 

že čím vyšší číslo, tím větší důležitost. 
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Tab. č. 5.9 Silné a slabé stránky Francie 

Silné stránky Váha Hodnocení Součin 

- velký spotřebitelský trh 0,30 5 1,50 

- stabilní ekonomika s přehledným 

podnikatelským prostředím 
0,10 4 0,40 

- dobrá pověst průmyslové výroby 0,20 3 0,60 

- možnost spolupráce s českými subjekty a 

zástupci v teritoriu 
0,25 5 1,25 

- dlouhodobá stoupající obchodní výměna 

se stále rostoucí pozitivní obchodní bilancí 

pro ČR 
0,15 4 0,60 

SOUČET 1,00  4,35 

Slabé stránky Váha Hodnocení Součin 

- věrnost francouzských spotřebitelů 

domácím výrobkům 
0,20 - 5 - 1,00 

- vysoké personální a provozní náklady na 

vedení ve Francii 
0,10 - 4 - 0,40 

- dlouhá doba navazování obchodních vztahů 0,25 - 5 - 1,25 

- české výrobky jsou často až druhou volbou 

po výrobcích domácích a německých 
0,25 - 5 - 1,25 

- přítomnost celosvětové konkurence, velká  
nasycenost trhu 

0,20 - 4 - 0,80 

SOUČET 1,00  - 4,70 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě konzultace s odborníkem z praxe a dle Businessinfo, 2014 

 

Tab. č. 5.10 Příležitosti a ohrožení Francie 

Příležitosti Váha Hodnocení Součin 

- jednotlivá odvětví jsou krizí zasažena 

různě – tržní mezery a nové perspektivní 

obory 
0,20 4 0,80 

- Francouzi stále hledají inovativní řešení a 

novinky 
0,45 5 2,25 

- měnící se struktura subdodavatelských 

vztahů, nákupčí hledají nové potencionální 

dodavatele 
0,20 5 1,00 

- rostoucí cena ropy nutí firmy hledat 

dodavatele z geograficky bližších teritorií 
0,15 4 0,60 

SOUČET 1,00  4,65 

Ohrožení Váha Hodnocení Součin 

- vládní politika, která podporuje volbu 

produktů a služeb „Made in France“ 
0,45 - 5 - 2,25 
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- vlivem krize zhoršená platební morálka 

firem 
0,35 - 4 - 1,40 

- z důvodu zpomalení ekonomiky ukončení 

nebo odsunutí nových projektů 
0,20 - 3 - 0,60 

SOUČET 1,00  - 4,25 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě konzultace s odborníkem z praxe a dle Businessinfo, 2014 

 

Tab. č. 5.11 Závěr SWOT analýzy Francie 

INTERNÍ (SILNÉ x SLABÉ STRÁNKY) - 0,35 

EXTERNÍ (PŘÍLEŽITOSTI x HROZBY)   0,40 

CELKEM   0,05 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě SWOT analýzy Francie. 

 

Z analýzy vyplývá, že Francie je perspektivním trhem se stabilní ekonomikou. Nabízí 

příležitosti na trhu, ale pro úspěšné usazení na trhu je nutné dostat se přes překážky. Velkou 

překážkou ve Francii je podpora francouzských výrobců, kterým spotřebitelé dávají přednost. 

Je třeba, aby si firmy připravily dobrou konkurenční strategii a navázaly dobré obchodní 

vztahy. Ze závěru SWOT analýzy Francie bude odvozena strategie, která by na tomto trhu 

byla vhodná. 

 

Obr. č. 5.2 Stanovení strategického kvadrantu pro Francii 

      PŘÍLEŽITOSTI 

 

 

 

SILNÉ          SLABÉ 

STRÁNKY          STRÁNKY 

 

 

 

         OHROŽENÍ 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě SWOT analýzy Francie. 

 

Na francouzském trhu by byla vhodná defenzivní strategie. Společnost ABC by se 

měla snažit překonat slabiny využitím příležitostí, které trh nabízí.  

 

SO strategie       WO strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST strategie       WT strategie 
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5.3 Párové hodnocení Ruska a Francie 
 

 V této podkapitole bude provedeno párové hodnocení Ruska a Francie. Bylo určeno 

10 kritérií, které budou ohodnoceny body od 1 do 5. Na závěr budou body sečteny a na 

základě výsledků bude doporučena země, na kterou by se měla společnost ABC primárně 

zaměřit.  

 

 Prvním kritériem byla zvolena politická situace, která byla u Ruska ohodnocena 

nízkým počtem bodů vzhledem k současné situaci a také vzhledem k vysoké míře korupce. 

Dalším kritériem byla ekonomická úroveň země, zde se země liší o jeden bod. Francie je 

pátou největší ekonomikou světa, má nízkou míru inflace a je stabilní, proto byla ohodnocena 

nejvyšším počtem bodů. Ruská ekonomika je na žebříčku největších ekonomik o něco níž. 

Třetím kritériem je dopravní infrastruktura, zde byly ohodnoceny oba státy stejně.  Čtvrtým 

kritériem je investiční klima, kde získala víc bodů opět Francie, díky tomu, že zde neexistuje 

prakticky žádné omezení. V Rusku je investiční klima také příznivé z hlediska tempa růstu 

ekonomiky, rozsáhlosti trhu a makroekonomické stability, ale na druhé straně zde existují 

překážky např. administrativního či byrokratického charakteru nebo korupce.  

 

 Pátým kritériem byla zvolena neznalost trhu a podmínek. Jelikož společnost ABC již 

v minulosti na trh Francie vyvážela, lze předpokládat, že zná tento trh lépe než trh ruský. 

Dalším kritériem byla rizikovost podnikání na zahraničním trhu. Rusko bylo ohodnoceno opět 

menším počtem bodů, protože je to trh nový a společnost se tak může setkat s větším počtem 

rizik z důvodu neznalosti trhu. Sedmým kritériem je kapitálová náročnost vstupu. Náročnější 

na vstup je Rusko z hlediska vzdálenosti, překonávání překážek z hlediska různých 

certifikací, cel, apod. Osmým kritériem je snadnost uplatnění českého zboží na trhu. Ruský 

trh je tradiční odbytiště českého zboží a české zboží má na tomto trhu také dobrou pověst, 

proto získal nejvyšší počet bodů. Ve Francii je dávána přednost francouzskému zboží a je zde 

také velká míra zásahu státu, který svou politikou podporuje domácí výrobky. Předposledním 

kritériem je snadnost navázání obchodních vztahů. U obou států vyžaduje navázání vztahů 

trpělivost, ale Francie získala míň bodů z důvodu dlouhé doby navazování vztahů. Posledním 

kritériem jsou dovozní podmínky. Z důvodu členství Francie a České republiky v Evropské 

unii jsou dovozní podmínky výrazně zjednodušeny, proto je zde plný počet bodů. Naopak při 

podnikání v Rusku se společnost může setkat s řadou překážek, které již byly dříve 

zmiňovány.  
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Tab. č. 5.12 Párové hodnocení Ruska a Francie 

Kritérium hodnocení Rusko Francie 

1. Politická situace 2 4 

2. Ekonomická úroveň 4 5 

3. Dopravní infrastruktura 4 4 

4. Investiční klima 4 5 

5. Znalost trhu a místních podmínek 3 4 

6. Rizikovost podnikání na zahraničním trhu 3 4 

7. Kapitálová náročnost vstupu 3 4 

8. Snadnost uplatnění českého zboží na trhu 5 3 

9. Snadnost navázání obchodních vztahů 4 3 

10. Dovozní podmínky (cla, omezení, apod.) 3 5 

SOUČET 35 41 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě PEST analýzy a SWOT analýzy. 

 

 Na základě výsledků párového hodnocení by bylo vhodné, aby se společnost ABC 

zaměřila na francouzský trh.  

 

5.4 Porterova analýza pěti konkurenčních sil  
 

 V této podkapitole bude provedena Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

společnosti.  

 

Vyjednávací vliv odběratelů 

 K odběratelům společnosti patří malí i velcí výrobci kolejových vozidel, autobusů   

i automobilů. Dalšími zákazníky jsou společnosti v sektoru stavebnictví, dále výrobci 

zemědělské, komunální, sanitární a zdravotní techniky po celé Evropské unii. Společnost se 

stala partnerem nadnárodních společností i regionálních výrobců a dodává do všech 

průmyslových odvětví. (Interní materiály společnosti, 2013) 

 

 Společnost dodává svým zákazníkům, tj. společnostem jednotlivé konstrukční prvky, 

příslušenství apod., kteří za pomocí těchto dílů montují své finální výrobky. Mezi největší 

odběratele patří např.: 

 ŠKODA AUTO a.s. – největší český výrobce automobilů, 

 Bombardier Transportation Czech Republic, a.s. – výroba kolejových vozidel pro 

osobní přepravu, 

 Siemens, s.r.o. – působení v oblasti průmyslové a veřejné infrastruktury, energetiky, 

zdravotnictví a informačních technologií, 
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 LOHR Service Automotive – působnost v automobilovém průmyslu, 

 IVECO BUS – IVECO Czech Republic a.s. (IVECO IRISBUS) – výroba autobusů, 

 Knorr-Bremse GMBH – výrobce brzdových systémů pro kolejová a užitková vozidla, 

 a další. (Interní materiály společnosti, 2013) 

 

V Rusku by mohla být případným odběratelem například společnost Volgabus, což je 

ruský výrobce autobusů, který se zaměřuje na výrobu autobusů pro městskou a meziměstskou 

dopravu, dále vyrábí turistické autobusy a autobusy s VIP vybavením. Dalším odběratelem by 

mohl být ruský výrobce autobusů LIAZ (Lynskij Avtobusny Zavód), který je dceřinou 

organizací koncernu GAZ Group, největší ruské automobilové společnosti. Dalším 

odběratelem by mohla být společnost Trolza, která se zabývá výrobou trolejbusů. Na trhu 

automobilového průmyslu v Rusku působí také světoví giganti jako je Toyota a Nissan. Své 

produkty zde vyrábí také Škoda Auto, která vyrábí v partnerství s Volkswagen Group Rus   

a ruskou automobilkou GAZ Group.  V oblasti kolejových vozidel je největším producentem 

nákladních a osobních lokomotiv Novocherkassk Electric Locomotive Plant (NEVZ). 

(BusToCoach, 2014) 

 

Na trhu Francie by jako možný odběratel mohl být významný výrobce automobilů   

a autobusů Renault a automobilka PSA Peugeot Citroën. Na výrobu autobusů se zde zaměřuje 

společnost Heuliez Bus v rámci skupiny Irisbus. Výrobou minibusů se zabývá společnost 

Dietrich CAREBUS, Gruau MIKROBUS či Vehixel Carrossier CONSTRUCTEUR. Ve 

Francii je také široce rozvinutý trh zdravotnického zařízení. V této oblasti zde působí 

například společnost Acime Frame nebo BECKER MEDICAL – SODIPRHO. (BusToCoach, 

2014) 

 

I přesto, že má firma velký objem zákazníků a dominuje tradiční vysoce kvalitní 

výrobou komponentů již od roku 1991, vyjednávací síla odběratelů je silná. Na trhu existuje 

velký počet konkurentů, kteří mohou v případě nespokojenosti nahradit stávajícího 

dodavatele. Se vstupem na zahraniční trhy se vyjednávací síla ještě více zvyšuje, protože 

podnik musí čelit také zahraničním konkurentům.  
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Vyjednávací vliv dodavatelů 

 Všechny druhy materiálu používané pro výrobu konstrukčních prvků a dílů musí 

splňovat specifické požadavky, které jsou deklarovány v podobě materiálových listů. Přesto 

však vyjednávací vliv dodavatelů není významný, protože existuje široký výběr dodavatelů 

materiálu potřebného pro výrobu jednotlivých konstrukčních prvků a dílů, které lze v případě 

vzniklých problémů nahradit. Pro každý druh materiálu má společnost vybrané alternativní 

dodavatele, kteří jsou cenově i kvalitně na stejné úrovni jako dodavatelé současní. (Interní 

materiály společnosti, 2013 a Čunková, 2012) 

 

 Se vstupem na nové zahraniční trhy zůstává vyjednávací vliv dodavatelů neměnný, 

kvůli tomu, že společnost se na nových trzích soustředí pouze na distribuci kompozit 

odběratelům.  

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

 Pro výrobu dílů z laminátu a termoplastu, které jsou vyráběny za pomoci různých 

specifických typů technologií, je potřeba poměrně kapitálově náročné technologické 

vybavení. Výroba samozřejmě musí splňovat určité ekologické a hygienické parametry. Proto 

taková výroba musí předem projít náročným a složitým schvalovacím procesem, který 

provádí orgány státní správy. V souvislosti se složitým technologickým vybavením     

a procesem je třeba také nalézt vhodnou pracovní sílu, kterou by měli tvořit specialisté    

a techničtí pracovníci z oblasti výroby kompozit. (Interní materiály společnosti, 2013    

a Čunková, 2012) 

 

 Hrozba vstupu nových konkurentů je relativně nízká. I přes tyto bariéry se však 

některé firmy dokážou dostat a podaří se jim zavést výrobu kompozit a vstoupit na trh. Noví 

konkurenti většinou přicházejí na trh s jednou technologií a postupně rozšiřují portfolio    

o další, nebo v důsledku silné konkurence zaniknou. Důležitý je pro rozvoj firmy také stabilní 

investor a především získání dlouhodobých odběratelů. Vstup na nové zahraniční trhy 

znamená také zvýšení konkurence, proto se hrozba vstupu nových konkurentů s případným 

vstupem na francouzský či ruský trh zvyšuje.  

 

Hrozby substitutů 

 Za substituty lze považovat příbuzné materiály, které jsou vyráběny za pomoci jiné, 

více produktivnější technologie, např. vstřikování, lisování či pultruze (tj. kontinuální proces 
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výroby vyztužených plastů různých tvarů a délek, který je založen na tažení svazků vláken, 

rohoží a tkanin (výztuže) pryskyřičnou lázní, kde dochází k prosycení výztuže. (Čunková, 

2012) 

 

 Konkurentem v oblasti kompozitních materiálů jsou lehké slitiny, jako je např. hliník, 

který může být použit jako obkladový materiál. Tento materiál je výhodnější především 

v nižší ceně, naopak slabší stránka je v horší tvarovatelnosti. Dalším substitutem jsou strojně 

lisované lamináty, tzv. umakarty, které jsou používány jako obkladový materiál při výrobě 

vagónů nebo ve vnitřních částech budov. Ale i u tohoto materiálu vzniká stejný problém jako 

u hliníku, tj. menší tvarovatelnost ve srovnání s kompozity nebo plasty. (Čunková, 2012) 

 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

 V oblasti výroby kompozit podniká velké množství firem. Na českém trhu působí asi 

74 firem zabývajících se výrobou kompozitních dílů. Výrobou kompozit ve Zlínském kraji, 

kde má společnost sídlo se zabývá asi 11 firem. Společnost se tak nachází v silném 

konkurenčním prostředí, což je způsobeno tím, že existuje rozmanitá a vysoká konkurence, 

kdy v případě nespokojenosti odběratelů lze nahradit jednoho dodavatele druhým. (Firmy.cz, 

2014) 

 

 Největší konkurenci pro společnost představují firmy, které se pohybují ve stejné 

oblasti průmyslu, tzn. firmy, které dodávají komponenty pro firmy zaměřené na výrobu 

prostředků pro hromadnou přepravu osob. Hrozbou pro společnost mohou být především tzv. 

„garážoví výrobci“, kteří jsou úspěšní díky nízkým cenám. Tito výrobci používají pro výrobu 

technologii ruční laminace. Stále populárnějšími se stávají internetové aukce, přes které 

odběratelé provedou průzkum trhu a následně si vyberou pro ně nejvhodnějšího dodavatele. 

Vstup na zahraniční trhy znamená zvýšení rivality mezi konkurenty.  

 

5.3.1 Shrnutí Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil 

 Pro zjednodušení hodnocení pěti konkurenčních sil byla vytvořena následující tabulka 

se škálou hodnocení od 1 do 5, kdy 1 – velmi slabý vliv, 2 – slabý vliv, 3 – nevýznamný vliv, 

4 – silný vliv, 5 – velmi silný vliv.  
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Tab. č. 5.13 Hodnocení pěti konkurenčních sil  

Konkurenční síla / hodnotící škála 1 2 3 4 5 

Vyjednávací vliv odběratelů     X 

Vyjednávací vliv dodavatelů X     

Hrozba vstupu nových konkurentů   X   

Hrozby substitutů   X   

Rivalita mezi stávajícími konkurenty    X  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil. 

 

 Z uvedené tabulky je vidět, že největší vliv má vyjednávací vliv odběratelů. Velký vliv 

má také rivalita mezi stávajícími konkurenty. Tyto dvě síly spolu úzce souvisí, neboť silný 

vliv je způsoben právě z důvodu velkého počtu konkurentů. Odběratel má možnost v případě 

nespokojenosti nahradit stávajícího dodavatele jiným dodavatelem stejných produktů,    

tj. konkurentem.  

 

 Nevýznamný vliv má konkurenční síla hrozba substitutů, jelikož substitutem mohou 

být kompozitní materiály, které jsou sice cenově výhodnější, ale jsou hůře tvarovatelnější. 

Hrozba vstupu konkurentů má slabý vliv. Pro vstup nového konkurenta na trh je potřeba 

velkých investic a splnění mnoha technických, ekologických a hygienických parametrů. 

Velmi slabý je vyjednávací vliv dodavatelů, protože existuje velký výběr dodavatelů 

materiálu pro výrobu kompozitních dílů, ze kterých je možno v případě nespokojenosti 

vybírat. 

 

5.5 SWOT analýza společnosti  
 

 V následující subkapitole se autorka práce bude zabývat SWOT analýzou společnosti, 

kde budou identifikovány silné a slabé stránky společnosti, příležitosti a ohrožení. 

Jednotlivým parametrům budou přiřazeny váhy a hodnocení stejně jako v případě SWOT 

analýzy Ruska a Francie. 

 

 Mezi silné stránky společnosti patří tradiční výroba již od roku 1991, což dává 

odběrateli jistotu, že společnost má potřebné zkušenosti a znalosti. Další silnou stránkou 

společnosti je certifikát systému managementu kvality, který zaručuje kvalitní, spolehlivé    

a poctivé produkty. Pro zajištění výroby kvalitních komponent jsou ve společnosti zaměstnaní 

kvalifikovaní pracovníci. Silnou stránkou je také široký rozsah technologií. Společnost 

používá technologie ruční laminace, RTM technologie, laminace pod folií, prepreg 
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technologie, vakuové tvarování termoplastů a CNC obrábění. Díky těmto technologiím může 

společnost zajistit diverzifikované portfolio výrobků, které zahrnuje komponenty potřebné jak 

pro kolejový, automobilový či stavební průmysl tak komponenty pro lékařskou techniku či 

vodní hospodářství. Mezi silné stránky lze zahrnout také vlastní nákladní vozidla, pomocí 

kterých jsou převáženy výrobky spotřebitelům. K dobrému jménu podniku přispívají také 

dobré reference od odběratelů.  

 

 Naopak za slabou stránku společnosti lze považovat malé výrobní prostory, které brání 

případnému rozšíření produkce. Chybí také certifikace lepení a svařování kolejových vozidel. 

Tuto certifikaci by chtěla společnost v blízké době získat. Za slabou stránku společnosti lze 

také označit velká vzdálenost od významných odběratelů.  

 

Tab. č. 5.14 Silné a slabé stránky společnosti 

Silné stránky Váha Hodnocení Součin 

- tradiční výroba již od roku 1991 0,05 3 0,15 

- certifikace společnosti 0,10 3 0,30 

- kvalifikovaní pracovníci v oblasti výroby 

kompozit 
0,10 4 0,40 

- diverzifikace výrobního portfolia 0,20 5 1,00 

- vlastní konstrukce výrobků 0,15 4 0,60 

- široký rozsah technologií 0,20 5 1,00 

- vlastní nákladní vozidla se zkušenými 

vyškolenými řidiči 
0,05 3 0,15 

- flexibilita a orientace na zákazníka 0,10 4 0,40 

- dobré reference od obchodních partnerů 0,05 4 0,20 

SOUČET 1,00  4,20 

Slabé stránky Váha Hodnocení Součin 

- malé zkušenosti s nedávno zavedenou 

technologií prepregů 
0,20 - 3 - 0,60 

- malé výrobní prostory 0,30 - 5 - 1,50 

- certifikáty pro lepení a svařování dílů 

kolejových vozidel 
0,15 - 4 - 0,60 

- velká vzdálenost od nejvýznamnějších 

odběratelů 
0,35 - 4  - 1,40 

SOUČET 1,00  - 4,10 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě SWOT analýzy společnosti. 

 

Příležitostí pro společnost je export do nových zemí, dále spolupráce 

s technologickými fakultami, které by mohly přinést nové poznatky v oblasti technického 
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vývoje. Další příležitostí pro společnost je obnova vozových parků v České republice    

a v zahraničí, kterým by společnost mohla vyrobit potřebné komponenty. Společnost by se 

také mohla zaměřit na změnu či vylepšení designu svých výrobků či rozvoj logistiky.  

 

 Mezi ohrožení společnosti lze zařadit neznalost nových trhů, na které společnost chce 

vstoupit a s tím spojené rizika. Ohrožením je také velká konkurence ve výrobcích kompozit  

a také výrobci s nízkými náklady. Dále lze mezi ohrožení uvést nekalé obchodní praktiky či 

například zvýšení poplatků za znečišťování ovzduší. Ohrozit společnost by mohlo také 

zvýšení cen vstupů, jako například zvýšení cen za energie či materiál.  

 

Tab. č. 5.15 Příležitosti a ohrožení společnosti 

Příležitosti Váha Hodnocení Součin 

- vstup na nové zahraniční trhy 0,20 5 1,00 

- spolupráce s technologickými fakultami 

v oblasti technického rozvoje 
0,10 3 0,30 

- obnova vozových parků v České republice 

i v zahraničí 
0,25 5 1,25 

- rozvoj logistiky 0,15 4 0,60 

- vylepšení designu výrobků 0,10 4 0,40 

- rostoucí vývoj a spotřeba kompozit 0,20 5 1,00 

SOUČET 1,00  4,55 

Ohrožení Váha Hodnocení Součin 

- neznalost zahraničních trhů, na které se 

společnost rozhodne vstoupit  
0,25 - 5 - 1,25 

- bariéry vstupu na zahraniční trhy 0,15 - 4 - 0,60 

- velká konkurence na domácím trhu 0,20 - 5 - 1,00 

- firmy „garážového“ typu s nízkými 

provozními náklady 
0,15 - 4  - 0,60 

- nekalé obchodní praktiky 0,10 - 3 - 0,30 

- zvýšení poplatků za znečišťování ovzduší 0,05 - 3 - 0,15 

- nárůst cen vstupů (energie, suroviny) 0,10 - 4 - 0,40 

SOUČET 1,00  - 4,30 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě SWOT analýzy společnosti 

 

Tab. č. 5.16 Závěr SWOT analýzy společnosti 

INTERNÍ (SILNÉ x SLABÉ STRÁNKY) 0,10 

EXTERNÍ (PŘÍLEŽITOSTI x HROZBY) 0,25 

CELKEM 0,35 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě SWOT analýzy společnosti. 
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Kladný výsledek znamená příznivou bilanci SWOT analýzy. Zlepšení tohoto výsledku 

by mohla společnost dosáhnout odstraněním slabých stránek. Ze závěru SWOT analýzy 

společnosti bude odvozena strategie společnosti. 

 

Obrázek č. 5.3 Stanovení strategického kvadrantu společnosti 

      PŘÍLEŽITOSTI 

 

 

 

SILNÉ          SLABÉ 

STRÁNKY          STRÁNKY 

 

 

 

         OHROŽENÍ 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě SWOT analýzy. 

 

Společnost má mnoho příležitostí ve svém okolí a zároveň u ní převažují silné stránky, 

které podporují využití příležitostí. Společnost by se měla zaměřit na ofenzivní strategii. 

 

5.4.1 Shrnutí SWOT analýzy společnosti 

U společnosti převažují jednoznačně silné stránky. Dlouhodobě působící firma na trhu 

s diverzifikovaným portfoliem výrobků a širokou škálou technologií je silným konkurentem 

na trhu. Na druhou stranu existují samozřejmě i slabé stránky, jako např. malé výrobní 

prostory, které brání společnosti ve větší produkci.  

 

Příležitosti má společnost především v exportu na nové zahraniční trhy. Velkou 

příležitostí je také obnova vozových park jak na domácím trhu, tak v zahraničí. Na druhou 

stranu se vstupem na nové trhy vznikají ohrožení a rizika spojené s neznalostí nových trhů. 

Na domácím trhu existuje také mnoho konkurenčních firem, které mohou snížit podíl 

společnosti na trhu.  

SO strategie       WO strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST strategie       WT strategie 
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6 Návrhy a doporučení 

 

Obsahem této kapitoly budou návrhy a doporučení v oblasti vstupu na vybrané 

zahraniční trhy. Bude navržena strategie společnosti, dále bude vybrán trh, na který by se 

měla společnost zaměřit a následně budou zpracovány kroky vstupu včetně nákladové    

a časové analýzy.  

 

Společnost ABC již úspěšně vyváží na zahraniční trhy, jako je Slovensko, Rakousko, 

Německo a Švýcarsko. Lze tedy předpokládat, že má s obchodováním na zahraničních trzích 

jisté zkušenosti a ví, jak se na trhu dobře usadit a prosperovat. Vstup na nové trhy by pro 

společnost znamenal rozšíření výroby, zlepšení postavení na trhu s plastovými kompozity, 

posílení image a získání nových zákazníků. Před vstupem na zahraniční trh je nutné tento trh 

podrobně prozkoumat, zjistit možné rizika a překážky a stanovit vhodnou strategii.  

 

6.1 Výběr státu a doporučení strategie 
 

Z důvodu překonávání množství překážek a současné politické situaci v Rusku by 

autorka práce doporučila společnosti ABC zaměřit se spíše na trh Francie. Vstup na 

francouzský trh bude uskutečněn prostřednictvím strategie přímého vývozu. 

 

Na základě syntézy SWOT analýz, které byly provedeny v předcházející kapitole, 

bude určena strategie trhu. V současnosti je větší význam kladen na příležitosti a ohrožení, 

proto se v praxi lze setkat také s maticí TOWS. Cílem je především obrátit pozornost 

k analýze okolí a faktorům, které s největší pravděpodobností mohou ovlivnit procesy 

uvnitř podniku. Analýza okolí nabývá na významu při vstupu podniku na neznámý trh. 

Z výsledků syntézy SWOT analýzy společnosti a následného určení strategického kvadrantu 

vyplývá, že společnost by měla využívat ofenzivní strategii. Z výsledku syntézy SWOT 

analýzy Francie a následného určení strategického kvadrantu byla vyhodnocena defenzivní 

strategie.  

 

Autorka práce by jako kombinaci defenzivní strategie Francie s ofenzivní strategií 

společnosti doporučila pro působení na francouzském trhu zvolit růstovou strategii odlišení  

a zaměření spočívající především ve zvyšování objemu produkce a postupné geografické 
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expanzi. Silné stránky společnosti ABC pomůžou k využití příležitostí a překonání slabých 

stránek.  

 

6.2 Kroky pro úspěšný vstup společnosti na trh 
 

 Prvním krokem společnosti ABC při vstupu na francouzský trh by měl být výběr 

nejvhodnější lokality. V minulosti společnost dovážela do okolí Štrasburku a Nantes. Autorka 

práce by doporučila zaměřit se také na okolí Paříže. Perspektivní se také jeví oblast Lyonu 

kvůli blízkosti k České republice, skladbě průmyslu a mimořádnému ekonomickému tahu 

celého regionu. Později by bylo možné zaměřit se také na oblasti Marseille a Bordeaux.  

 

 Druhým krokem společnosti by měla být detailní analýza vybrané oblasti a provedení 

průzkumu trhu. Při průzkumu trhu bude zjištěn stav trhu a jeho potenciál, dále potenciál 

odvětví nebo případné bariéry vstupu a rizikovost podnikání. Průzkum trhu pomůže odhalit 

také potenciální zákazníky.  

  

 Třetím krokem společnosti ABC vstupující na francouzský trh by mělo být zmapování 

konkurence ve vybraných oblastech. Na francouzském trhu musí společnost počítat se silnou 

konkurencí, protože zde působí místní, zahraniční i nadnárodní společnosti, které si své 

postavení budou chránit. Společnost ABC však má zkušenosti s exportem do zahraničí, např. 

do Německa, kde je také silná konkurence, a proto by neměl být problém se přes překážky 

francouzského trhu dostat. 

 

 V dalším kroku by mělo proběhnout navázání prvních kontaktů prostřednictvím 

oslovení vybraných potenciálních zákazníků. Francie je země, která si potrpí na módě    

a designu a tomu by měla odpovídat i prezentace společnosti ABC. Je třeba připravit si dobře 

zpracované marketingové materiály a internetové stránky. Francouze těší, když jsou 

internetové stránky zahraniční firmy ve francouzštině, což společnost ABC splňuje.  

Vhodným navázáním prvních kontaktů může být účast společnosti ABC na různých akcích, 

výstavách a veletrzích. Příkladem můžou být třeba České dny ve Štrasburku, které jsou 

připravovány na květen 2014. Program obsahuje kulturní, společenské a především obchodní 

akce včetně dvoustranných firemních jednání. Další příležitostí může být veletrh MIDEST 

2014, který se bude konat v listopadu v Paříži. Výstavy a veletrhy s sebou nesou výhody, jako 

je zvýšení image a povědomí o firmě, sběr informací o konkurenčních výrobcích a novinkách 
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a především v navázání kontaktů a případném uzavírání kontraktů. Naopak nevýhodou je 

finanční a časová náročnost.  

 

 Posledním krokem je zajištění prvních kontraktů a zároveň zajištění právního 

poradenství v oblasti nového trhu. Nezbytnou součástí před uzavřením kontraktů by měla být 

pečlivá příprava na obchodní jednání včetně ujasnění argumentů.  

 

6.3 Nákladová analýza vstupu na zahraniční trh 
  

 Všechny náklady uvedené v tabulce 6.1 nelze považovat pouze za vstupní, propagační 

materiály budou společnosti sloužit i při dalších obchodních setkáních. Částky jednotlivých 

nákladů jsou pro zjednodušení zaokrouhlovány. Autorka práce vybrala společnosti jako 

pomoc při vstupu na zahraniční trhy asistenci společnosti CzechTrade. Z nabídky CzechTrade 

by autorka práce doporučila společnosti exportní balíček Basic, který je určen začínajícím 

nebo rozhodujícím se exportérům. Tento balíček zahrnuje především úvodní informace 

k vybranému trhu, zmapování konkrétních exportních příležitostí a poptávek, účast na 

odborně a teritoriálně zaměřených seminářích a konzultace se zahraničními zástupci 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Cena za balíček týkající se země EU je pro malé a střední 

podniky 15 000 Kč. 

 

 Protože Francouzi preferují osobní kontakt, doporučila by autorka práce jako oslovení 

potenciálních zákazníků účast na veletrhu MIDEST 2014, na kterém se podílí agentura 

CzechTrade. Veletrh se zaměřuje mimo jiné i na zpracování plastů a kompozitních materiálů. 

Mezi návštěvníky veletrhu patří nákupčí z nejvýznamnějších firem automobilového průmyslu, 

automobilového příslušenství, apod. V ceně této položky jsou zahrnuty propagační materiály, 

jako jsou brožury, katalogy, vizitky, dárky, apod. Dále je zde zahrnut nájem stánku o velikosti 

9 m
2 

včetně nábytku, kde bude společnost své výrobky nabízet. Účast na veletrhu samozřejmě 

vyžaduje vstupenky na akci, které mají v ceně oficiální katalog výstavy. Orientačně jsou 

určeny 3 osoby pro návštěvu veletrhu. Dále je zde zahrnuto stravné, které bylo zjednodušeně 

vypočteno na základě sazeb stanovených zákonem. Způsob výpočtu je uveden pod tabulkou 

s předpokládanými náklady. Dále je zde vypočteno ubytování v hotelu, který by neměl být od 

místa veletrhu příliš vzdálen a doprava, která zahrnuje 3 x zpáteční letenku plus lístky na vlak 

tam i zpět. 
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Společnost ABC má možnost snížit náklady související s veletrhem prostřednictvím 

dotace. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechTrade připravilo 

projekt, díky kterému mohou české firmy získat až 120 000 Kč dotaci na přímé náklady 

spojené s účastí na veletrhu. 

 

 Další nákladovou položku tvoří předpokládané první jednání, které bude domluveno 

na základě oslovení firem na veletrhu. Pokud bude účast na veletrhu neúspěšná, doporučuje 

autorka práce oslovit francouzské firmy prostřednictvím telefonu. Dále je zde zahrnuto    

i druhé obchodní jednání, protože na první obchodní schůzce se s Francouzi zpravidla mnoho 

nedohodne. Tyto jednání zahrnují dopravu (letenka a zpáteční lístek na vlak), ubytování na 

jednu noc a opět stravné. Poslední nákladovou položku tvoří náklady na další jednání, které 

by mohlo být prováděno přes Skype. Zde by byl zřízen Tarif Evropa, který zahrnuje 

neomezené volání na pevnou linku a mobil.   

 

 Ceny v eurech byly přepočteny aktuálním cenovým kurzem, který byl CZK/EUR 

27,395 Celková suma vstupu na francouzský trh tak činí 197 590 Kč.  

 

Tab. č. 6.1 Náklady související se vstupem firmy na francouzský trh 

Položka Náklady Zdroj 

1. Asistence CzechTrade pro zmapování oblasti 

a exportních příležitostí 
15 000 Kč www.czechtrade.cz 

2. Účast na veletrhu MIDEST 2014 

- zajištění propagačních materiálů 

- nájem stánku včetně nábytku 

- vstupenky: 3 x 

- stravné: 3 x 6 dní 

- ubytování: 3 x 5 nocí 

- doprava: 3 x zpáteční letenka 

                 6 x lístek na vlak 

 

20 000 Kč 

   47 000 Kč 

    5 700 Kč 

17 660 Kč 

22 500 Kč 

34 500 Kč 

3 000 Kč 

 

odhad 

www.midest.com 

www.midest.com 

www.mesec.cz 

www.booking.com 

www.letuska.cz 

www.cd.cz 

3. První obchodní jednání 

- doprava: 2 x zpáteční letenka 

                 2 x zpáteční lístek 

- ubytování: 2 x 1 noc 

- stravné: 2 dny 

 

9 000 Kč 

2 000 Kč 

3 000 Kč 

1 910 Kč 

 

www.letuska.cz 

www.cd.cz 

www.booking.com 

   www.mesec.cz 

4. Druhé obchodní jednání 

- doprava: 2 x zpáteční letenka 

                 2 x zpáteční lístek 

- ubytování: 2 x 1 noc 

- stravné: 2 dny 

 

9 000 Kč 

2 000 Kč 

3 000 Kč 

1 910 Kč 

 

www.letuska.cz 

www.cd.cz 

www.booking.com 

www.mesec.cz 
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5. Další kontaktování zákazníků 410 Kč www.skype.cz 

SOUČET 197 590 Kč  

Počítáno s aktuálním kurzem ČNB k 26. 3. 2014, tj. CZK/EUR 27,395 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě analýzy nákladů. 

 

Pozn.: Výpočet stravného 

Výpočet stravného při účasti na veletrhu: 

3 x (2 x 67 Kč za tuzemskou služební cestu) = cca 400 Kč 

3 x ((2 x 15 EUR) + (4 x 45 EUR) za zahraniční služební cestu) = cca 17 260 Kč 

 

Výpočet stravného při cestě na jednání: 

2 x (2 x 67 za tuzemskou služební cestu) = cca 270 Kč 

2 x (2 x 15 EUR za zahraniční služební cestu) = cca 1 640 Kč 

 

6.4 Časová analýza vstupu 
 

 Vstup na zahraniční trh by v každém případě měl začít důkladnou analýzou trhu, která 

bude v tomto případě provedena za pomoci agentury CzechTrade. Předpokládaná doba této 

analýzy je zhruba jeden až dva měsíce.  

  

 Dalším krokem pro oslovení firem bude již zmiňovaný veletrh MIDEST 2014, který 

bude trvat i s dopravou tam i zpět 6 dní. Pokud by účast na veletrhu nebyla úspěšná, lze 

navázat první kontakt prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Po prvotním oslovení firem je 

předpokládaná doba do odpovědi zhruba jeden měsíc. 

 

 Následuje domluva na první obchodní schůzce, která bude vyžadovat návštěvu ve 

Francii. Dohodnutí schůzky, cesta do zahraničí a obchodní jednání je předpokládáno zhruba 

na jeden týden. Po návratu z cesty se budou připravovat další detaily pro uzavření kontraktu  

a do dalšího měsíce je předpokládáno druhé obchodní jednání. Na tomto jednání budou 

stanoveny detaily a dojde k uzavření kontraktu. Celkově by tak orientační doba pro vstup na 

francouzský trh měl trvat asi čtyři měsíce.  

 

6.5 Další doporučení pro vstup společnosti na zahraniční trh 
 

 Společnost ABC může využít státem poskytovaných služeb podpory exportu. Tyto 

služby jsou poskytovány např. agenturou CzechTrade, která má mimo jiné svou zahraniční 



98 

 

kancelář také ve Francii. Dále může společnost využít služeb Ministerstva průmyslu     

a obchodu, které pořádá různé veletrhy a výstavy. Ministerstvo zahraničních věcí podporuje 

export přes Úřady České republiky v zahraničí. Součástí státní proexportní politiky je také 

Česká exportní banka, která se zaměřuje na finanční služby související s vývozem. Dále je 

zde Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), která se zaměřuje na tržně 

nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb    

a investic z České republiky. 

 

 Pokud by se společnost ABC rozhodla vstoupit i na ruský trh, autorka práce by 

doporučila zaměřit se na oblasti Centrálního federálního okruhu - oblast Moskvy, Voroněže, 

Tuly a Jaroslavle. Tyto oblasti jsou průmyslovými centry Centrálního federálního okruhu. 

Dále by se společnost mohla zaměřit na oblast Jižního federálního okruhu (do Rostovské 

oblasti, kde se nachází významná Taganrogská automobilová továrna a další). Později by se 

mohla zaměřit také na Severozápadní federální oblast do okolí Sankt-Petěrburgu. Strategie by 

byla doporučena stejná jako v případě vstupu na francouzský trh, tj. růstová strategie odlišení 

a zaměření spočívající především ve zvyšování objemu produkce a postupné geografické 

expanzi. 

  

6.6 Shrnutí návrhů a doporučení 
 

 Prvním krokem společnosti ABC by měl být výběr trhu, na který se společnost zaměří. 

V tomto případě je na základě analýz a párového hodnocení doporučen vstup na trh 

francouzský. Na tomto trhu by měly být vybrány konkrétní oblasti, a ty by měly být důkladně 

prozkoumány. Autorka diplomové práce doporučuje pro začátek okolí Paříže či oblast Lyonu. 

Pro tento průzkum je doporučena asistence CzechTrade, která poskytuje služby v podobě 

exportních balíčků. V tomto případě by byl vybrán balíček Basic za 15 000 Kč. 

Předpokládaná doba průzkumu je jeden až dva měsíce.  

 

 Dalším krokem po analýze vybraných oblastí by mělo být navázání prvních kontaktů. 

Autorka práce doporučuje společnosti ABC účast na zahraničním veletrhu MIDEST 2014. 

Náklady na tuto akci by byly asi 150 360 Kč. Pokud by společnost chtěla zvolit levnější 

způsob, doporučila by autorka práce oslovení potenciálních zákazníků prostřednictvím 

telefonu nebo e-mailu. Odhadovaná doba do první odpovědi od oslovených společností je asi 

jeden měsíc. 



99 

 

 

 Následujícím krokem je účast na prvním obchodním jednání. Jelikož Francouzi dávají 

přednost osobnímu kontaktu, bude nutná cesta do zahraničí. Náklady na první obchodní 

jednání se budou pohybovat zhruba kolem 15 910 Kč. Jelikož se na první schůzce zpravidla 

mnoho nedohodne, je předpokládáno, že do měsíce bude následovat také druhé obchodní 

jednání. Náklady se budou pohybovat taktéž okolo 15 910 Kč. Další domluva by již mohla 

probíhat přes telefonní hovory, které mohou být výhodně prováděny prostřednictvím Skypu – 

Tarif Evropa za 410 Kč na měsíc.  

 

 Celkově je tak doba vstupu na francouzský trh odhadována na tři až čtyři měsíce, 

přičemž náklady na tento vstup budou tvořit zhruba 197 590 Kč. 
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7 Závěr 

 

Podnikání na zahraničních trzích nabývá v dnešní době stále více na významu. 

Společnosti by se tak při své činnosti neměly zaměřovat pouze na tuzemské trhy, ale měly by 

se snažit rozšiřovat svou činnost i za hranice státu. Vstup na zahraniční trhy umožní 

společnostem šanci na zvyšování obratů, zlepšení image či například zvýšení 

konkurenceschopnosti.  

 

 S podnikáním na zahraničních trzích je tak nepochybně spojeno mnoho příležitostí. 

Nelze však opomenout rizika, kterým jsou společnosti při vstupu na nové trhy vystaveny. 

Společnosti se mohou pokusit tyto rizika eliminovat prostřednictvím pečlivé přípravy 

spočívající především v průzkumu vybraných trhů.  

  

 Cílem této diplomové práce bylo analyzovat vybrané zahraniční trhy a rozhodnout, 

zda by společnost na trh měla vstoupit. Pro tuto diplomovou práci byl vybrán trh Ruska    

a trh Francie. Oba zahraniční trhy byly analyzovány prostřednictvím PEST analýzy a byla 

provedena také jejich SWOT analýza včetně určení strategického kvadrantu. Následně byly 

státy mezi sebou srovnány pomocí metody párového hodnocení. Pro analýzu mikroprostředí 

byl vybrán Porterův model pěti konkurenčních sil. Na závěr byla provedena také SWOT 

analýza společnosti.  

 

 Na základě provedených analýz a následného párového hodnocení byl z vybraných 

států doporučen francouzský trh. Společnost by na tomto trhu měla využívat růstovou strategii 

odlišení a zaměření, která spočívá především ve zvyšování objemu produkce a postupné 

geografické expanzi.  

 

 Aby byl vstup společnosti na francouzský trh úspěšný, je třeba zvolit konkrétní oblasti 

zaměření a tyto vybrané oblasti detailně analyzovat. Pro tuto analýzu může společnost využít 

pomoc, kterou nabízí například agentura CzechTrade, která má ve Francii svou zahraniční 

kancelář. Důležité je také první navázání kontaktů, které by mělo v případě jednání 

s Francouzi, proběhnout osobně. Odhadovaná doba vstupu na francouzský trh je přibližně 

čtyři měsíce. Součástí návrhů je také analýza předpokládaných nákladů, které souvisejí se 

vstupem na francouzský trh.  
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 Seznam zkratek 

A aktiva 

APCE Agence Pour la Création d'Entreprises (Agentura pro zakládání podniků 

a.s. akciová společnost 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Sdružení národů jihovýchodní Asie) 

B2B Business to Business (obchodník – obchodník) 

B2C Business to Customer (obchodník – zákazník) 

BERD Business Enterprise Expenditure on Research and Development (výdaje za 

výzkum a vývoj uskutečněné v podnikatelském sektoru) 

C2B Customer to Business (zákazník – obchodník) 

C2C Customer to Customer (zákazník – zákazník) 

CPI Corruption Perception Index (index vnímání korupce) 

ČR Česká republika 

DIN Deutsches Institut für Normung (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci) 

DPH daň z přidané hodnoty 

EGAP Exportní a garanční pojišťovací společnost 

EMU Economic and Monetary Union (Ekonomická a měnová unie) 

ETSI European Telecommunications Standards Institute (Institut evropských 

telekomunikačních norem) 

EU  Evropská unie 

EUR euro 

FZ Federální zákon 

FTS Federal Tariff Service (Federální celní služba) 

G8 Skupina 8 významných států s vyspělou ekonomikou 

G20 Skupina největších ekonomik světa 

GATT General Agrement on Tariffs and Trade (Všeobecná dohoda o clech a 

obchodu) 

GERD  Gross Expenditure on Research and Development (hrubé domácí výdaje na 

výzkum a vývoj) 

HDP hrubý domácí produkt 

IBRD  International Bank for Reconstruction and Development (Mezinárodní banka 

pro obnovu a rozvoj) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gastroesophageal_reflux_disease
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IEC International Electrotechnical Commission (Mezinárodní elektrotechnické 

komise) 

ICC International Chamber of Commerce (Mezinárodní obchodní komora) 

IF investiční fond 

IOF International Organization of Francophone (Mezinárodní organizace 

Frankofonie) 

ISO International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro 

normalizaci) 

IT informační technologie 

MERCOSUR Mercado Común del Sur (Společný trh jihu) 

MMF   Mezinárodní měnový fond 

NAFTA North American Free Trade Agreement (Severoamerická dohoda o volném 

obchodu) 

NATO  North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance) 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

OSN   Organizace spojených národů 

RF  Ruská federace 

RUB  ruský rubl 

Sb.  Sbírka zákonů 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organizacion (Organizace 

OSN pro výchovu, vědu a kulturu) 

USD  americký dolar 

UK   United Kingdom (Spojené království) 

USA  United States of America (Spojené státy americké)  

WTO   World Trade Organization (Světová obchodní organizace) 

ZEZ  zvláštní ekonomické zóny
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