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Abstrakt 

 

Každá organizace, výrobní či nevýrobní, uplatňující strategii růstu, se časem přirozeně postaví 

před rozhodnutí, zda a jakým způsobem vstoupit na zahraniční trh. Česká zbrojovka a.s. 

jakožto společnost s úspěšnou globální obchodní sítí, nyní sama stojí před rozhodnutím, zda  

a jakým způsobem posílit či rozšířit své mezinárodní působení na doposud nedostupných 

trzích. Je třeba zvážit a navrhnout, zda na tyto trhy vstoupit, jakým způsobem, jak eliminovat 

výrazná obchodní rizika a jak ochránit své investice.  

 

Klíčová slova 

marketing; obchodní strategie; ruční palné zbraně; strojírenský průmysl; zahraniční obchod  

 

 

 

Abstract 

Every organization, whether involved in production or non-manufacturing organization,    

when applying growth strategy, over the time naturally confronts a decision if and how to 

enter a foreign market. Česká zbrojovka a.s. as a company with a successful global trading 

network itself faces a decision whether, and in what way strengthen or expand its international 

operations to previously inaccessible markets. It should be considered and proposed, whether 

to enter these markets and the particular manner applied, how to eliminate significant 

commercial risks and how to protect its investments.     

 

 

Keywords 

marketing; business strategy; small arms; the mechanical engineering industry; foreign trade



 

 

 

 

 

OBSAH 

ÚVOD ...................................................................................................................................... 10 

TEORETICKÁ ČÁST ........................................................................................................... 11 

1. ZAHRANIČNÍ OBCHOD ............................................................................................... 12 

1.1 Členění zahraničního obchodu ........................................................................................ 15 

2. MOTIVY PRO VSTUP NA ZAHRANIČNÍ TRH ........................................................ 16 

3. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VOLBY VSTUPU NA MEZINÁRODNÍ TRHY .......... 18 

3.1 Služby na podporu mezinárodního podnikání v ČR ....................................................... 20 

4. FORMY VSTUPŮ PODNIKŮ NA ZAHRANIČNÍ TRHY .......................................... 24 

4.1 Vývoz a dovoz zboží či služeb ........................................................................................ 24 
4.1.1 Prostřednické vztahy............................................................................................. 25 

4.1.2 Smlouvy o výhradním prodeji .............................................................................. 25 
4.1.3 Obchodní zastoupení ............................................................................................ 26 
4.1.4 Komisionářské a mandátní vztahy ........................................................................ 26 
4.1.5 Přímý vývoz .......................................................................................................... 27 

4.2 Formy nenáročné na kapitálové investice ....................................................................... 27 
4.2.1 Licence.................................................................................................................. 27 

4.2.2 Franchising ........................................................................................................... 27 
4.2.3 Smlouva o řízení ................................................................................................... 28 
4.2.4 Zušlechťovací operace .......................................................................................... 28 

4.2.5 Mezinárodní výrobní kooperace ........................................................................... 28 
4.2 Kapitálové vstupy na zahraniční trhy .............................................................................. 29 

4.3.1 Akvizice ................................................................................................................ 30 
4.2.6 Fúze ...................................................................................................................... 30 

4.3.2 Investice na zelené louce ...................................................................................... 31 
4.3.3 Společné podnikání .............................................................................................. 31 
4.3.4 Strategické aliance ................................................................................................ 31 

5. RIZIKA VSTUPU NA ZAHRANIČNÍ TRHY .............................................................. 32 

5.1 Rizika tržní ...................................................................................................................... 34 
5.1.1 Rizika komerční .................................................................................................... 34 
5.1.2 Rizika přepravní ................................................................................................... 35 
5.1.3 Rizika teritoriální .................................................................................................. 35 
5.1.4 Rizika kurzová ...................................................................................................... 36 

5.1.5 Rizika odpovědnosti za produkt ........................................................................... 36 

6. MARKETINGOVÝ PRŮZKUM TRHU ....................................................................... 37 

6.2 Průzkum mezinárodního prostředí .................................................................................. 37 
6.3 Průzkum konkurence ....................................................................................................... 37 
6.5 Účinnost marketingové strategie ..................................................................................... 38 

7. INTEGRACE ČESKÉ REPUBLIKY DO SVĚTOVÉ EKONOMIKY ...................... 40 

7.1 Konkurenceschopnost v mezinárodním prostředí ........................................................... 41 

PRAKTICKÁ ČÁST .............................................................................................................. 43 



 

 

 

 

8. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ČESKÁ ZBROJOVKA A.S. ..................... 44 

8.1 Historie a profil společnosti ............................................................................................ 44 
8.2 Poslání, vize a mise společnosti Česká zbrojovka a. s .................................................... 46 
8.3 Cíle a strategie společnosti .............................................................................................. 46 

9. MARKETINGOVÝ MIX SPOLEČNOSTI ČESKÁ ZBROJOVKA A.S. .................. 50 

9.1 Produkt ............................................................................................................................ 50 
9.1.1 Zbraně pro ozbrojené složky ................................................................................ 50 
9.1.2 Pistole ................................................................................................................... 50 
9.1.3 Kulovnice ............................................................................................................. 51 

9.1.4 Malorážky ............................................................................................................. 51 
9.2 Ostatní produkty vlastní výrobky .................................................................................... 51 

9.2.1 Větrovky ............................................................................................................... 51 
9.2.2 Vzduchovky .......................................................................................................... 52 
9.2.3 Brokovnice a combo zbraně ................................................................................. 52 

9.2.4 Zboží a služby ....................................................................................................... 52 
9.3 Produkty automobilové a letecké výroby ........................................................................ 53 

9.4 BGG matice ..................................................................................................................... 53 
9.5 Cenová politika ............................................................................................................... 54 
9.6 Distribuční systém ........................................................................................................... 56 
9.7 Propagace ........................................................................................................................ 57 

9.8 Grafický manuál .............................................................................................................. 57 

10. TRŽNÍ POSTAVENÍ ČESKÉ ZBROJOVKY A.S. ...................................................... 59 

10.1 Produkty určené pro civilní trh ..................................................................................... 59 
10.1.1 Lovci a myslivci ............................................................................................... 59 
10.1.2 Sport a hobby .................................................................................................... 60 

10.1.3 Ozbrojené složky .............................................................................................. 60 
10.2 Konkurence ................................................................................................................... 61 

10.2.1 Konkurence na českém trhu ............................................................................. 62 
10.2.2 Zahraniční konkurence ..................................................................................... 64 

11. IDENTIFIKACE KLÍČOVÝCH TRHŮ ČESKÉ ZBROJOVKY A.S. ....................... 66 

11.1 Česká republika ............................................................................................................ 67 
11.2 USA .............................................................................................................................. 67 

11.3 Evropa ........................................................................................................................... 68 
11.4 Ostatní svět ................................................................................................................... 69 

12. FORMY VSTUPU NA AMERICKÝ KONTINENT .................................................... 70 

12.1 USA .............................................................................................................................. 70 
12.2 Kanada .......................................................................................................................... 71 

12.3 Střední a Jižní Amerika ................................................................................................ 72 

ZÁVĚR .................................................................................................................................... 75 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .................................................................................. 77 

 

 



 

 

10 

 

ÚVOD 

Česká zbrojovka a.s. se sídlem v Uherském Brodě je tradiční úspěšnou českou 

společností s velmi dlouhou a zajímavou historií. Její počátek sahá až k roku 1934 jako 

důsledek potřeby přesunout strategický vojenský průmysl do bezpečného vnitrozemí z obav  

z rozpínavosti nacistického Německa. Původně Strakonická zbrojovka byla přesunuta do 

Uherského Brodu a zahájila svoji činnost 1. února 1937. Původní předválečná výroba se 

setkávala převážně z leteckých kulometů a signálních pistolí. Během okupace se výroba 

zbrojovky přesměrovala na německou techniku. V poválečném období byla zbrojovka 

znárodněna a v roce 1946 se stala součástí Strakonické zbrojovky. Společnost se postupně 

specializovala na produkci civilních zbraní a začala svoji vojenskou výrobu postupně 

utlumovat. 

Postupem času zbrojovka měnila své jména stejně jako zaměření výrobního programu. 

V současné době je Česká zbrojovka a.s. jednou z nejstabilnějších firem České republiky  

a patří tzv. k národnímu rodinnému stříbru. Současný výrobní program České zbrojovky a.s. 

je rozdělen na zbrojní a nezbrojní produkci. Zatímco zbrojní produkce patří mezi všeobecně 

známou část podnikatelské činnosti České zbrojovky a.s., nezbrojní produkce společnosti 

patří mezi méně známé fakta. Přesto je Česká zbrojovka a.s. velmi úspěšná i v automobilovém 

průmyslu, letecké výrobě, výrobě nářadí, povrchových úprav a tepelného zpracování.   

Rozdělením výrobní činnosti na zbrojní a nezbrojní produkci Česká zbrojovka a.s. 

diverzifikovala rizika plynoucí z dnešní ekonomicky turbulentní době a je tak stabilní firmou 

s více než 1700 zaměstnanci a každoročně se zvyšujícím tržním obratem. 

Cílem této diplomové práce je popsat mezinárodní obchodní aktivity společnosti 

Česká zbrojovka a.s. se zaměřením na zbrojní výrobu, která je svoji povahou, rozmanitostí  

a objemem výroby jednou z nejsložitějších a také politicky nejcitlivějších výrobních 

programů České zbrojovky a.s. 

V další části jsou prostřednictvím marketingového mixu definovány konkurenční 

výhody a nevýhody. Je analyzováno tržní postavení společnosti Česká zbrojovka a.s.   

V této diplomové práci jsou identifikovány cílové trhy společnosti a popsány formy vstupu na 

vybrané teritoria. 

Z vyplývajících návrhů a doporučení bude podán podklad pro rozvoj zahraničních 

aktivit společnosti Česká zbrojovka a.s., které napomohou zvýšení prodeje, upevnění tržní 

pozice společnosti na mezinárodním trhu ručních palných zbraní a zvýšení spontánní 

povědomosti o značce CZ mezi laickou i odbornou střeleckou veřejností. 



 

 

11 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORETICKÁ ČÁST 



 

 

12 

 

1. ZAHRANIČNÍ OBCHOD 
 

Zahraniční obchod existuje od dob, kdy byly upraveny hranice mezi státy 

 z důvodu směny zboží za zboží. Tento směnný obchod se tedy uskutečňoval prostřednictvím 

směny zboží, tento způsob obchodu se označujeme jako barterový obchod. Později dochází  

k tomu, že barter se stává jakýmsi brzdícím elementem v obchodování a je třeba najít nějaký 

ekvivalent, který by mohl být používán jako platidlo do doby, než došlo ke vzniku a uplatnění 

peněz. Tímto ekvivalentem byly drahé kovy, stříbro, zlato a jiné drahé a obchodovatelné 

suroviny. Například v Evropě se nejčastěji jako platilo, používal jantar.  

Důležitý stimul pro rozvoj zahraničního obchodu, byly zaoceánské objevy na začátku 

novověku. Jejich původní účel byl v hledání bohatství a nových trhů. Další důležitým 

stimulem pro rozvoj mezinárodního obchodu byla průmyslová revoluce [5].  

Světové války zapříčinily útlum zahraničního obchodu. Téměř okamžitě po skončení 

druhé světové války začalo období, které můžeme nazývat vědecko-technickou revolucí. Její 

nástup velmi uspíšil rozvoj mezinárodní spolupráce, ale i soupeření mezi světovými 

velmocemi na poli obchodu i zbrojení [5].  

Z počátku se státy zahraničního obchodu zdráhaly a soustřeďovaly se pouze na pohyb 

statků uvnitř státu, později si začaly více uvědomovat, že zapojením do zahraničního obchodu 

mohou vytěžit mnohem více, jelikož začaly získávat statky, které byly v jejich dosahu 

nedostupné nebo v malém množství, a tím se jim dařilo více uspokojovat potřeby obyvatel.  

Mezinárodní obchod je nejčastěji definován jako část sféry oběhu zboží, která 

zprostředkovává směnu se zahraničím, tedy překračuje hranice jednotlivých států či 

ekonomických celků. Zahraniční obchodu není jen o směně zboží, ale i práva či různých 

služeb. Mezinárodní obchod propojuje vlastní hospodářství země s celosvětovým 

hospodářstvím a plní důležitou funkci v procesu rozvoje výrobních sil a mezinárodní dělby 

práce [7].  

Mezinárodní obchod je realizován pomocí velkého množství dílčích obchodních 

procesů, které mají řadu specifik. Ty se nejčastěji projevují ve způsobu, jak kupující  

a prodávající mezi sebou navazují obchodních styk, v jakých podmínkách je obchod 

realizován, v právním zajištění apod. S těmito okolnostmi se pojí přijímání některých 

podnikatelských rozhodnutí, která mají dlouhodobý účinek, a provádění určitých činností, 

které sice bezprostředně netvoří součást dílčích obchodních operací, ale mohou ovlivnit 

podmínky pro jejich uskutečnění. Jako příklad může být uveden výzkum konjunktury a trhů, 
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rozbory obchodně-politických podmínek, vhodná komunikace s potenciálním zahraničním 

partnerem či dodavatelem, volba nejvýhodnějších distribučních cest a jejich smluvní ošetření, 

výběr obchodního partnera, rozhodnutí o rozsahu obchodně-technických služeb odběratelům 

apod.[11].  

Obchodní zboží, které je obchodováno, podléhá opatřením obchodní politiky, mezi 

která patří například cla, množstevní kvóty, překážky a normy. Zboží podléhá celní kontrole 

jak na území vývozce, tak ve státě dovozce, kde musí být, dle platných norem, uhrazeno clo. 

Při vstupu na takovéto trhy jsou samozřejmostí důkladné průzkumy a analýzy [2]. Význam 

mezinárodního obchodu pro vlastní hospodářství státu je nejen v rovině ekonomické, politické  

 a zejména i kulturní. Ve světě téměř neexistuje žádný stát, který by byl čistě soběstačným  

a byl by schopen uspokojit své národní ekonomické potřeby.  

Další význam mezinárodního obchodu je dán skutečnosti, že čím je vzájemná 

hospodářská provázanost dvou nebo více zemí větší, tím jsou celkové vztahy těchto zemí 

pevnější. Mezinárodní obchod lze označit za formu vztahů vzájemně podporující mírovou 

spolupráci a snižující riziko ozbrojeného konfliktu [16]. Jedná-li se o realizaci zahraničního 

obchodu mimo jednotný vnitřní trh EU, pak hovoříme o vývozu a dovozu. Zboží, jež je takto 

obchodováno, podléhá opatřením obchodní politiky, mezi která patří například cla, 

množstevní kvóty, překážky a normy. Zboží podléhá celní kontrole jak na území vývozce, tak 

ve státě dovozce, kde musí být, dle platných norem, uhrazeno clo. Při vstupu na takovéto trhy 

jsou samozřejmostí důkladné průzkumy a analýzy [8]. 
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Graf 1: Vývoz, dovoz a bilance zboží s vybranou zemí – roční údaje 2010-2013 

(zahraniční obchod ČR celkem v běžných cenách, v mil. Kč) [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Vývoj cen v zahraničním obchodě, roční údaje 2006 – 2013 [21]. 
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1.1 Členění zahraničního obchodu  

 

- export, jedná se o soubor činností, které slouží k prodeji zboží a služeb do zahraničí. 

Export může být buďto přímý, kdy domácí výrobce zboží a zahraniční odběratel jsou 

v přímém kontaktu nebo nepřímý, kdy mezi domácího výrobce a zahraničního 

odběratele vstupuje vývozce,  

 

- import, zajišťuje pro domácí hospodářství suroviny a výrobky, kterých je na domácím 

trhu nedostatek nebo zcela chybí a pro uspokojení potřeb spotřebitelů jsou 

nezastupitelné. Opět zde rozlišujeme import přímý a nepřímý,  

 

- reexport, v tomto případě je nakupováno zboží v zahraničí, které prostřednictvím 

reexportérů prodáno do třetí země. Opět dělíme na reexport přímý a nepřímý. 
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2. MOTIVY PRO VSTUP NA ZAHRANIČNÍ TRH 
 

Motivace, která vede podniky k obchodování na mezinárodních a zahraničních trzích, 

mohou být velmi rozlišné. Často se podniky pro tento způsob rozhodují v situacích, kdy zcela 

nemohou naplnit svoji podnikatelskou strategii na domácím, relativně malém trhu, ke kterému 

bezesporu Česká republika náleží. Zaměření na mezinárodní trhy je tedy podmínkou 

efektivního růstu v řadě výrobních oborů či služeb. Mezinárodní obchod poskytuje firmám 

větší nákupní a prodejní možnosti a zejména nové podnikatelské příležitosti. Aktivita podniků 

na zahraničním obchodu, snižuje jejich závislost na domácím trhu a může vést k větší stabilitě 

společnosti [10]. 

Jakým způsobem vstoupí podnik na zahraniční trhy, je klíčovým rozhodnutím 

mezinárodního marketingu. Může pro to zvolit řadu forem. Konečný výběr strategie ovlivňuje 

celá řada faktorů. Rizikovost podnikání na cílovém zahraničním trhu, potenciál cílového trhu 

a celková konkurenceschopnost společnosti v mezinárodním prostředí a mnoho dalších 

faktorů ovlivňují konečný výběr strategie pro vstup do mezinárodního obchodu. Firma při 

tom vždy počítá s příležitostí a s výhodami, které ji zahraniční trh nabízí. Je celá řada motivů, 

které vedou firmu k tomuto kroku, záleží vždy na tom, zda je to výrobní nebo obchodní 

společnost, na oboru podnikání, na její velikosti atd.  

Většina českých společností se zajímá o uplatnění svých výrobků na mezinárodních 

trzích, popřípadě na navázání spolupráce s partnery v zahraničí. Pro Českou republiku je 

aktivní zapojení do mezinárodních obchodních vztahů definováno charakterem její 

ekonomiky a to zejména díky malému vnitřnímu trhu, který je nedostatečně vybavený 

přírodními zdroji a relativně vysokému stupni specializace průmyslu [5].  

 

 

K takovým motivům patří:  

 

- zvýšení obratu,  

- rozšíření odbytových a nákupních trhů a jejich diverzifikace,  

- nové podnikatelské příležitosti v zahraničí,  

- poptávka po domácí produkci a službách,  

- komparativní výhody,  

- snížení závislosti na vývoji konjunktury domácího trhu,  
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- využití volných domácích kapacit,  

- možnosti využití investičních pobídek zahraničního trhu,  

- prohloubení specializace,  

- zahraničí poptávka po domácí produkci a službách,  

- využití zkušeností z domácího trhu na zahraničních trzích.  
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3. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VOLBY VSTUPU NA 

MEZINÁRODNÍ TRHY 
 

Rozhodnutí, kdy a jakým způsobem vstoupí podnik na pole mezinárodního obchodu, 

je klíčovým rozhodnutím mezinárodního marketingu. Na zahraničních trzích mohou podniky 

využívat řadu různých strategií mezinárodního podnikání. Před samotným rozhodnutím, zdali 

začne firma samostatně podnikat na mezinárodních trzích, je zapotřebí vyhodnotit nejen 

faktory vnitřní, ale také faktory vnější.  

Působení v mezinárodním obchodě s sebou nese celou řadu specifik a pojí se se 

značnými nároky na obchodní, marketingové, výrobní a finanční kapacity. S sebou také nese 

zvýšené nároky na adaptaci myšlení a chování podniku s ohledem na cílové trhy, důsledné 

změny v oblasti lidských zdrojů s důrazem na příslušnou jazykovou vybavenost, orientaci 

klíčových zaměstnanců v oblasti realizace mezinárodního obchodu, či školení na tuto 

problematiku zaměstnanců stávajících.  

Z výše popsaných důvodů je zřejmé, že každý podnik před samotným strategickým 

rozhodnutím o vstupu na mezinárodní trhy, by měl provést vlastní analýzu své připravenosti 

na mezinárodní podnikání. Užitečným pomocníkem může být například on-line dotazník 

dostupný na webových stránkách např. Czech Trade [10]. 

 

Mezi hlavní motivy vstupu firem na zahraniční trhy patří: 

 

- nevyužitá výrobní kapacita, 

- diverzifikace rizika jednoho trhu, 

- využití příležitosti (Push/ pull faktor), 

- maximalizace zisků, 

- zvýšení publicity podniku, 

- vysoký potenciál produktu na zahraničním trhu. 

  

Jak již bylo uvedeno, v případě že se podnik rozhodne vstoupit na zahraniční trh či 

trhy, je nezbytné, aby vyhodnotil faktory vnější týkající se cílových trhů, a faktory vnitřní 

které se týkají firmy samotné. Tento krok je důležitý k určení nejvhodnější formy vstupu, ten 

by měl odpovídat stanoveným cílům společnosti. 
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Obr. 1:  Faktory ovlivňující marketingovou strategii firmy [17]. 

 

Faktory vnitřní: 

- druh výroby (hromadná, sériová, kusová), 

- skladovatelnost a transportovatelnost výrobků,  

- zda je třeba ještě další, doprovodný servis (montáž, přizpůsobení místnímu trhu 

apod.), 

- u služeb je nutno zajistit snadnou dostupnost služby, např. zřízením pobočky, 

- velikost firmy stávající a budoucí předpokládaná,  

- zkušenosti s podnikáním na zahraničních trzích, 

- finanční síla a zdraví firmy určuje, jakou kapitálovou náročnost si může na 

zahraničním trhu dovolit. 

 

Faktory vnější: 

- charakteristika cílové a mateřské země (právní rámec, obchodně-politické podmínky, 

daňová politika, pracovněprávní předpisy),  

- charakteristika cílového a mateřského trhu (příbuzné substituty výrobku, úroveň 

konkurence, spotřebitelská poptávka, kupní síla obyvatelstva),  
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- obchodně-politické podmínky (např.: celní a devizový režim, kursová politika, 

netarifní nástroje obchodní politiky, atp.), 

- ekonomické prostředí (hospodářský růst, míra inflace, míra nezaměstnanosti, růst 

průmyslové výroby, platební bilance, demografický vývoj, životní úroveň a dynamika 

spotřeby), 

- politické prostředí (politický systém, politická stabilita, členství dané země  

v regionálních integračních seskupeních a její politické vazby na další státy, vztah  

k zahraničním společnostem, korupční prostředí),  

- právní prostředí (stabilita a důvěryhodnost legislativního prostředí, podmínky pro 

zahraniční podnikatelské subjekty, podmínky pro zaměstnávání cizinců) [10]. 

 

3.1 Služby na podporu mezinárodního podnikání v ČR 

 

Přímá ekonomická podpora exportu neexistuje, pro rozvoj mezinárodních aktivit 

českých firem je v České republice řada institucí, které se touto problematikou cíleně 

zabývají. Jedná se o nabídku služeb státu nebo institucí určených na podporu exportu a to 

především v oblastech poskytování služeb v poradenství, vzdělávání, informačních službách, 

pojištění různých druhů rizik, finanční podporu, pobídky k účastem na státem podporovaných 

zahraničních výstavách a exhibicích nebo jmenovitou cílenou podporu pracovníků českých 

velvyslanectví na daném teritoriu. U skutečně úspěšných firem se může jednat také o přizvání 

na zahraniční obchodní mise české politické reprezentace. 

Proexportní politika, podpora podnikání a investic spadají pod působnost Ministerstva 

průmyslu a obchodu ČR. Toto ministerstvo je zřizovatelem dvou významných agentur 

poskytujících své služby českým podnikům. 

- Czech Trade, 

- Czech Invest.   

 Czech Trade je agenturou na podporu exportu podřízenou Ministerstvu průmyslu 

 a obchodu. Cílem agentury je usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, 

zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy 

 v zahraničí. Czech Trade poskytuje cílené asistenční, poradenské, informační a vzdělávací 

služby a to jak pro začínající exportér, tak i pro podniky, které již na mezinárodním poli 

obchodu působí. Prostřednictvím zahraničních kanceláří Czech Trade nabízí své služby 

zejména v oblasti průzkumu trhu, vyhledávání obchodních kontaktů, ověření zájmu 
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 o nabídku, organizaci obchodních jednání či dlouhodobou exportní asistenci. Nabízí také   

on-line informační služby o exportních příležitostech, účast na zahraničních veletrzích či 

výstavách [10]. 

          CzechInvest je agentura pro podporu podnikání a investic, jako státní příspěvková 

organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, posiluje konkurenceschopnost 

české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské 

infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických 

služeb a technologických center. 

      V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií agentura 

zastřešuje oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, 

tak ze státního rozpočtu České republiky. CzechInvest dále propaguje Českou republiku 

v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro zahraniční investory. CzechInvest je výhradní 

organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, 

a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních 

společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá 

k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského 

prostředí. 

 

Služby CzechInvestu: 

- informace o možnostech podpory pro malé a střední podnikatele, 

- implementace dotačních programů financovaných EU a státem, 

- formální poradenství k projektům, 

- správa databáze podnikatelských nemovitostí, 

- podpora subdodavatelů – správa databáze českých dodavatelských firem, 

- pomoc při realizaci investičních projektů, 

- zprostředkování státní investiční podpory, 

- služby pro zahraniční investory, kteří již působí v České republice, podpora při 

reinvesticích. 

Agentura CzechInvest založila na začátku roku 2004 síť třinácti regionálních kanceláří 

ve všech krajských městech z důvodu rozšíření nabídky služeb. Regionální kanceláře 

agentury CzechInvest poskytují informace o jejich službách a možnostech podpory podnikání 

ze strukturálních fondů EU. Pomáhají firmám, realizovat svou investici v daném regionu 
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 a spolupracují se zástupci místní správy a samosprávy, školami a dalšími regionálními 

institucemi při hledání příležitostí rozvoje podnikatelského prostředí regionu. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu sloučilo v roce 2012 zahraniční kanceláře agentur 

CzechTrade a CzechInvest do společné zahraniční sítě, která postupně doznává dalšího 

rozšíření. Zahraniční zástupci MPO tak poskytují služby jak z oblasti obchodu, tak 

 i zahraničních investic. 

Obě uvedené instituce CzechTrade i CzechInvest nepodporují obchod se zbraněmi, 

navíc smysluplnost těchto institucí, měřeno aktuálními výsledky, je více než sporná. 

Kromě výše zmíněných agentur na podporu zahraničních investic a podnikání, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zřizuje a podporuje informační služby pro vývozce formou 

provozování Zelené linky pro export, BusinessInfo.cz a Export.cz.  

V oblasti proexportní politiky je také aktivní Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které 

je přímo zodpovědné za ekonomickou diplomacii realizovanou zastupitelskými úřady ČR či 

generálními konzuláty s obchodně-ekonomickými odbory v zahraničí. 

Dalšími velmi významnými subjekty podpory mezinárodní podnikatelské aktivity 

českých firem, jsou: 

- ČEB (Česká exportní banka), 

- EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost), 

- SZIF (Státní zemědělský intervenční fond), 

- Hospodářská komora ČR, 

- Svaz průmyslu a dopravy, 

- ICC Czech Republik (Národní výbor Mezinárodní obchodní komory). 

Vedle výše zmíněných významných subjektů na podporu mezinárodního podnikání, 

poskytuje své služby např. specializovaná pracoviště Celní správy ČR, které poskytují 

základní poradenství a informace z oblasti celní a daňové problematiky. 

České podniky mohou také využívat řadu služeb zřizovaných Evropskou unií, jako 

jsou např. poradenství o podnikání v rámci EU prostřednictvím celoevropské sítě Enterprice 

Europe Network, MADB (Market Access Database) tedy databáze přístupu na trhy třetích 

zemí nebo European Small Business Portal, což je Evropský portál který se zabývá podporou 

malých a středních podniků [10].  

Bohužel smutnou realitou je fakt, že Česká republika podporuje aktivity domácích 

výrobců mimo Českou republiku v minimální míře, byť deklarace je na velmi vysoké úrovni. 
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Například finanční prostředky, se kterými Česká exportní banka disponuje, výrazně 

nedostačují na pokrytí potřeb výrobců v České republice, dalším úskalím je skutečnost, že 

řada teritorií (zejména „třetí země“) je pro banku spojena s vyššími riziky, paradoxem je, že 

právě v těchto teritoriích je šance na prosazení se českého průmyslu nejvyšší. Jedná se  

o tradiční státy, kde byla Česká republika v minulosti velmi úspěšná, jako např. Indie, Egypt, 

arabské země, atd. Aktivity výrobců zbraní a střeliva nejsou podporovány vůbec. 
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4. FORMY VSTUPŮ PODNIKŮ NA ZAHRANIČNÍ TRHY 
 

Pro rozhodující vstup na zahraniční trhy si mohou podniky vybrat z celé řady 

možností z pole mezinárodního podnikání. Před rozhodnutím zdali začne podnik samostatně 

působit v mezinárodním obchodě, je nejprve zapotřebí vyhodnotit vnější a vnitřní faktory, 

zvážit všechna rizika a specifika z oblasti podmínek cílových trhů a transkulturálních rozdílů. 

Před konečným rozhodnutím o vstupu na mezinárodní trhy, by měl každý podnik provést 

analýzu připravenosti na mezinárodní podnikání. Lze např. využít ověření vyplněním on-line 

Dotazníku exportní připravenosti na webových stránkách  CzechTrade [10].  

Pro volbu vhodné strategie pro cílový zahraniční trh je nutno zohlednit celou řadu 

klíčových faktorů. Jedná se zejména o: 

 

- obchodně-politické podmínky, 

- ekonomické prostředí, 

- právní prostředí, 

- politické prostředí, 

- charakteristiku produktů, 

- právní forma společnosti obchodního partnera, 

- předpokládaná efektivita podnikání. 

 

Formy vstupů podniků na zahraniční trhy členíme do tří skupin: 

 

- vývozní a dovozní činnost,  

- formy vstupů nenáročné na kapitálové investice,  

- kapitálové vstupy podniků na zahraniční trhy [10].  

 

“Aby se firmy také správně rozhodly, musí být seznámeny s možnostmi těchto forem a jejich 

charakteristikami [3].”  

 

4.1 Vývoz a dovoz zboží či služeb 

 

Jedním z nejjednodušších vstupů na mezinárodní trhy jsou vývozní a dovozní operace. 

Je možno využít řadu obchodních metod a spolupráce na základě smluvních vztahů s různými 
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subjekty. Nejčastěji se jedná o formu spolupráce s prostředníky, obchodními zástupci, 

výhradními prodejci, mandatáři a komisionáři. Velmi častá je také spolupráce na bázi 

výhradního prodeje a obchodního zastoupení [10].  

 

4.1.1 Prostřednické vztahy  

 

Prostředníci nakupují zboží nebo služby, které poskytují dalším odběratelům. 

Odměnou je cenová marže, kterou tvoří rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Využití 

prostředníka je výhodné zejména pro malé a střední podniky, pro které je vývoz nebo dovoz 

okrajovou činností, zřízení specializované služby by pro ně znamenalo velkou finanční zátěž. 

Využití prostřednických vztahů je vhodné zejména pro podniky, které jsou specializovány 

pouze na výrobu a obchodní činnost přenechávají specializovaným obchodním společnostem. 

Výhodou můžou být nižší náklady oběhu, eliminace rizik vyplývajících z mezinárodního 

obchodu a také možnost vývozu i na finančně nákladné vzdálené trhy. Hlavní nevýhodou 

bývá ztráta bezprostředního kontaktu se zákazníkem, tedy ztráta kontroly nad mezinárodní 

marketingovou strategií [10]. 

 

4.1.2 Smlouvy o výhradním prodeji  

 

Společnost může být činná na mezinárodním trhu také prostřednictvím uzavření 

smlouvy o výhradním prodeji. Tato smlouva zavazuje dodavatele, že zboží uvedené ve 

smlouvě bude dodávat pouze výhradnímu prodejci a to v určené oblasti. V písemné smlouvě 

musí být důsledně vymezeny oblasti či zájmové regiony a popsán druh zboží. Výhodou tohoto 

vztahu může být rychlý vstup na mezinárodní trhy a to díky možnosti prodeje zboží v již 

zavedených distribučních sítích. Výrobce se se svým zbožím může dostat na vzdálené trhy či 

na trhy, na kterých nepředpokládá příliš vysoký obrat a to za poměrně nízkých nákladů a rizik 

[10].   

Stejně jako u prostředníka je nevýhodou ztráta bezprostředního kontaktu s trhem 

 a riziko zablokování vstupu na zahraniční trh, pokud výhradní distributor nesplní očekávání, 

není schopen zajistit širší distribuci zboží či očekávané objemy prodeje [9].  
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4.1.3 Obchodní zastoupení  

 

Není snadné, vybudovat v zahraničí kvalitní zastupitelskou síť, právě kvalita obchodní 

sítě rozhoduje o úspěchu podniku na zahraničních trzích. Zástupce se zavazuje dlouhodobě 

vykonávat činnost, která směřuje k uzavírání definovaného druhu smluv či sjednávat  

a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet. Než je smlouva uzavřena, je důležité 

si dobře rozmyslet volbu obchodního zástupce a následně pečlivě definovat pravomoci  

v rozsahu jeho působnosti a také důkladně prověřit případné vztahy vůči konkurenčním 

firmám.  

 Smlouva o zprostředkování zprostředkovatele zavazuje k vyvíjení činností směřující  

k tomu, aby případný zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou. Zájemce 

se zavazuje zaplatit zprostředkovateli úplatu [10].   

 

4.1.4 Komisionářské a mandátní vztahy  

 

Komisionář se podpisem komisionářské smlouvy zavazuje k tomu, že pro komitenta 

zařídí vlastním jménem na jeho účet určitou obchodní záležitost, a komitent se komisionáři 

zavazuje zaplatit úplatu. Rozdíl mezi komisionářkou smlouvou a smlouvou o zprostředkování 

spočívá v tom, že se komisionář přímo zavazuje k uzavření určité konkrétní smlouvy  

a zprostředkovatel se zavazuje zprostředkovat příležitost k uzavření smlouvy. Smlouvy jsou 

komisionářem uzavírány vlastním jménem na účet komitenta. Při použití služeb komisionáře 

má společnost výhodu v tom, že může provádět kontrolu cen, jelikož komisionář prodává 

zboží za určené ceny. Může tedy využít jeho dobrého jména, postavení a obchodních kontaktů 

a distribučních kanálů. Nevýhodou může být značná samostatnost komisionáře 

 a nedochází k neuplatnění firemní image na zahraničním trhu [10]. 

Mandatář musí závazek vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů mandanta, v souladu  

s jeho zájmy a musí předat mandantovi bez zbytečného odkladu věci, které za něho při 

vyřizování záležitostí převzal, a to i tehdy, pokud byly tyto věci zhodnoceny více, než bylo 

sjednáno ve smlouvě. Mandant je povinen předat včas potřebné věci a informace. Je-li třeba, 

musí vystavit mandatáři plnou moc. Dále musí zaplatit úplatu [9].  
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4.1.5 Přímý vývoz  

 

Čistý přímý export se používá při vývozu průmyslových produktů či výrobních 

zařízení a investičních celků. Dodávky těchto produktů jsou velmi složité 

 a je s nimi spojena nutnost poskytovat celou řadu odborných služeb, u kterých je 

bezprostřední přítomnost výrobce na zahraničním trhu nutná.  

Použití přímého vývozu vyžaduje dokonalou znalost technické a obchodní 

problematiky. Výhodou je možnost kontroly nad výrobkem, cenami, možnost uplatnění 

vlastní marketingové strategie na mezinárodních trzích a fakt, že přímé obchodní vztahy 

působí obvykle pozitivně na jejich stabilizaci a zvyšují loajalitu zákazníků. U přímé obchodní 

metody by měl vývozce také docílit vyšších cen, protože sám zabezpečuje celou realizaci,  

a nese tedy veškeré rizika a náklady mezinárodního obchodu [10].   

 

4.2 Formy nenáročné na kapitálové investice  

 

Tato forma je vhodná pro podnik, který se rozhodne pro své podnikání zvolit způsob 

nenáročný na kapitálové investice, a přesto chce své produkty či služby uplatnit na 

mezinárodním trhu. V oblasti výroby se podniky mohou podílet na výrobní kooperaci či 

zušlechťovacích operacích. 

 

4.2.1 Licence  

 

Další z možností vstupu podniku na mezinárodní trhy je prodej práv k využití 

vynálezu, užitného či průmyslového vzoru nebo ochranného známky či právo k jejímu 

využívání nebo obchodního jména firmy. Tohoto je využíváno, pokud podnik nemá možnost 

zavést vlastní výrobu, u které by mohl sám využít své vynálezy nebo se jedná o prodej práv  

s reciproční výhodou, tedy získat licenci na jinou, jinak nedostupnou technologii [10].  

 

4.2.2 Franchising 

 

Franchising je obchodní příležitost, kdy majitel, výrobce nebo distributor služby či 

produktu chráněného ochrannou známkou, udělí jinému subjektu výhradní práva k lokální 

distribuci daného produktu nebo služby. Přesnější a širší definice popisuje franšízing jako 
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marketingový systém distribuce zboží, služeb či technologie, který je založen na těsné  

a nepřetržité spolupráci mezi právně a finančně nezávislými stranami, tj. franšízorem 

(poskytovatelem) a jeho jednotlivými franšízanty (příjemci). Poskytovatel zaručuje svým 

příjemcům právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu  

s jeho koncepcí. Toto právo jednotlivé příjemce opravňuje a zavazuje užívat za přímou či 

nepřímou finanční úplatu obchodní jméno poskytovatele, jeho ochrannou známku, značku, 

know-how, obchodní a technické kontroly, systém postupů a další práva z průmyslového či 

duševního vlastnictví, doplněné o neustálé poskytování prodejní a technické pomoci v rámci  

a po dobu trvání písemné franšízingové smlouvy k tomuto účelu uzavřené mezi stranami [14].  

Výhodami je dosažení rychlého růstu, ke kterému nejsou zapotřebí velké kapitálové 

investice. Naopak k nevýhodám franšízy patří, minimální nebo žádný prostor pro vlastní 

invenci [14].  

 

4.2.3 Smlouva o řízení  

            Smlouva o řízení je zvláštním smluvním typem, který využívají některé společnosti  

z průmyslově vyspělých zemi. Předmětem této smlouvy je poskytnutí řídících znalostí 

špičkových manažerů, na dobu určitou, a to na základě smluvních podmínek. Jedná se 

například o řízení výrobních závodů, řízení v oblasti služeb nebo o poradenské služby.  

 

4.2.4 Zušlechťovací operace  

V tomto případě se jedná o zpracování nebo přepracování surovin, materiálů 

 a polotovarů do vyššího finálního stupně nebo do konečné podoby hotového výrobku. 

Zušlechťovací operace jsou obvykle z právního hlediska posuzovány jako smlouvy o dílo.  

Zušlechťovací operace jsou motivovány celkově nižšími náklady na přepracování 

v zahraničí. Zušlechťovací operace se dělí na aktivní a pasivní dle celkového objemu vstupů 

do operačního procesu objednavatele (materiál, technologie apod.) [10].  

 

4.2.5 Mezinárodní výrobní kooperace  

Mezinárodní výrobní kooperace je založena na rozdělení výrobního programu mezi 

výrobce z různých zemí. Finální výrobek je pak kompletován buď jedním, nebo oběma 

výrobci. Spolupráce může probíhat nejen ve výrobní části, ale i na poli výzkumu a vývoje, 

distribuce nebo v poskytování služeb [10].  
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Smluvní partneři mohou při mezinárodní výrobní kooperaci využívat rozdílu  

v nákladovosti jednotlivých komponentů nebo finálních výrobků, v dostupnosti výrobních 

zdrojů, zdrojů financování, v disponibilitě výzkumně-vývojových kapacit, a tudíž mohou 

dosáhnout snížení celkových nákladů, které jim umožní realizovat výrobky na světovém trhu 

za konkurenceschopné ceny za současného zvýšení kvality a užitné hodnoty finálního 

výrobku [11].  

 

4.2 Kapitálové vstupy na zahraniční trhy 

Kapitálových vstupů na zahraniční trhy využívají zejména silné firmy, které figurují 

na globálním trhu rozvoje podnikání a investují na trzích, kde panují pro jejich předmět 

podnikání výhodné podmínky. 

„Přímou zahraniční investici můžeme charakterizovat jako investici, jejímž účelem je 

založení, získání nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů mezi investorem jedné země  

a podnikem se sídlem v jiné zemi. Přímé zahraniční investice mohou mít formu kapitálových 

vkladů (hmotných a nehmotných investic) i formu vnitrofiremních půjček či reinvestovaného 

zisku. Portfoliové investice spočívají v nákupu akcií nebo jiných cenných papírů“ [11].  

Zahraniční investice lze také posuzovat jako „…akvizice, resp. převzetí aktiv v jiné 

zemi…[1]“ 

Zahraniční investice ovlivňují zásadně rozvoj světové ekonomiky. Zahraniční 

investoři přinášejí kapitál potřebný pro modernizaci a restrukturalizaci podniků, nové 

technologie, manažerské a technické know-how, umožňují vytváření nových pracovních 

příležitostí. Z tohoto důvodu se většina zemí snaží o podporu přílivu zahraničních investic 

formou investičních pobídek.  

Většina zahraničních investic směřuje z vyspělých zemí do vyspělých zemí a má 

formu akvizic, investic na zelené louce, společného podnikání anebo strategických aliancí 

[11].  
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Tab. 1: Faktory, které ovlivňují rozhodování o přímé zahraniční investici [11]. 

Marketingové faktory 

Velikost zahraničního trhu 

Růstový potenciál zahraničního trhu 

Snaha o udržení podílu na trhu 

Snaha o podporu exportu mateřské firmy 

Nutnost užšího kontaktu se zákazníky 

Nespokojenost s dosavadní strategií mezinárodního 

marketingu 

Základna pro vývozní aktivity 

Větší ziskovost 

Obchodně politické faktory 
Obchodní bariéry 

Preference tuzemských výrobců 

Nákladové faktory 

Snaha o přiblížení se surovinovým zdrojům 

Kvalifikovaná pracovní síla 

Dostupnost kapitálu/technologií 

Levné suroviny 

Levná pracovní síla 

Nízké výrobní náklady 

Finanční a další pobídky pro investory 

Celkové nižší náklady 

Investiční klima 

Pozitivní vztah k zahraničním investorům 

Politická stabilita 

Omezení výše kapitálového vkladu, nemožnost 100% 

vlastnictví 

Omezení v devizové oblasti 

Stabilita zahraniční měny 

Daňový systém 

Znalost místního trhu 

4.3.1 Akvizice 

Při akvizici dochází k nákupu jednotlivých složek cílové firmy, přičemž nedochází  

k úplnému převzetí společnosti a firmy zůstávají nezávislé [9]. V praxi se můžeme setkat  

s tzv. přátelským převzetím, nebo s tzv. převzetím nepřátelským.  

 

4.2.6 Fúze 

Sloučení nebo splynutí dvou společností. Dochází k zániku dvou společností a vzniku 

nové firmy. Sloučení musí být odsouhlaseno akcionáři obou společností [9].  

V oblasti mezinárodního podnikání je možné identifikovat tři základní druhy fúzí:  

- horizontální, 

- vertikální, 

- konglomerátní [11].  
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4.3.2 Investice na zelené louce  

U těchto investic se jedná o rozšíření stávajících zařízení nebo o přímé investice či 

pobídky do nových zařízení (v oblasti, kde dosud žádné zařízení neexistuje). Název vychází  

z myšlenky vybudování zařízení doslova na zelené louce, jako jsou zemědělské půdy nebo 

lesy [11].  

 

4.3.3 Společné podnikání 

Společné podnikání je spojením prostředků více subjektů do společného vlastnictví. 

Jedná se o formu podnikání, jejímž cílem je realizace společného podnikatelského záměru, 

podílení se na vytvořeném zisku, podstupování podnikatelských rizik a krytí případných ztrát. 

Podstatou je dohoda mezi ekonomicky a právně nezávislými partnery o spolupráci v určité 

oblasti bez kapitálových vkladů [11].  

 

4.3.4 Strategické aliance  

Strategická aliance je organizační forma, která pomáhá zajišťovat společnou 

kooperativní podnikatelskou činnost. Je tvořena dvěma či více vzájemně samostatnými 

organizačními jednotkami. Posláním takové jednotky je aktivovat a zhodnocovat možné 

dodatečné efekty spolupráce. Hlavním smyslem strategické aliance je rozvoj pozitivní 

kooperace [11]. Dále pak spolupráce minimalizování ztrát z konkurenčních střetů, získat nebo 

sdílet podnikatelské příležitosti, zvyšovat ekonomii výroby a zlepšovat svoji konkurenční 

pozici [15].  
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5. RIZIKA VSTUPU NA ZAHRANIČNÍ TRHY 
 

Vstup společnosti na mezinárodní trhy je spojen s celou řadou specifických rizik, které 

vyplývají např. z politických či ekonomických změn na daných trzích, nebo také  

z obchodně-politických předpokladů pro naplnění zahraničního obchodu se zbožím nebo 

službami, např. zbraně nebo speciální technologie. Jedním z dalších rizikových faktorů je 

vývoj kurzu mezinárodních měn. 

Zejména díky geografické vzdálenosti jednotlivých trhů, odlišných obchodních 

a kulturních zvyklostí, právních předpisů a také vymahatelností práva se podstatně zvyšují 

rizika většiny zahraničních obchodů pro tuzemské firmy. Mezinárodní ekonomické vazby 

v obchodě mohou však mít i své pozitivní vlivy na rizikovost podnikání. Pokud je podnik 

obchodně činný nejen v tuzemsku, ale i na zahraničních trzích, diverzifikuje tím riziko 

závislosti na domácím trhu, či na trzích regionálních. Snížení poptávky na jednom trhu může 

dovozce vykompenzovat dodávkami vyššími na dalším trhu apod., což se projevuje 

příznivým vlivem na stabilitu podnikání.  

Zvýšení prvků nejistoty se stalo pro mnohé podniky impulsem ke změně 

řešení přístupu k rizikům. Tento vývoj lze charakterizovat jako odklon od tradičně pasivně 

vnímané rizikové politiky podniků, kdy se toto riziko kompenzovalo převážně pojištěním, 

směrem k aktivnímu přístupu predikce rizik a výběrem vhodných alternativ při rozhodování  

o strategických otázkách rozvoje podniku.  

 

Jedná se zejména o: 

 

- volbu teritorií pro obchodní aktivity podniku a tím spojené respektování rizikovosti 

jednotlivých zemí, 

- volby konkrétních forem zahraničních ekonomických vazeb podniku, export-import, 

přímé investice, výrobní kooperace, služby apod., 

- volby obchodních metod a obchodních partnerů, 

- volby měn pro hodnotové vyjádření pohledávek a závazků [12]. 
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Rizika spojená s mezinárodním obchodem představují početnou skupinu, která bývá 

členěna z mnoha úhlů pohledů.  

 

Pokud analyzujeme rizika podle příčin vzniku, jedná se zejména o: 

 

- rizika cenová, 

- rizika odbytová, 

- rizika inflační, 

- rizika obchodně-politická, 

- rizika čistě politická  

[12]. 

 

Pokud budeme uvažovat o rizicích z pohledu procesů, ve kterých se projevují, uvažujeme 

zejména o: 

 

- riziku obchodním, 

- riziku přepravním, 

- riziku úvěrovém, 

- riziku investičním 

[12]. 

 

Rizika se často přiřazují také k subjektu, jako reálné možnosti budoucího 

potencionálního selhání např. banky, státu, klienta apod. V tomto případě hovoříme o ratingu 

přiřazeném určitému subjektu zavedenými ratingovými agenturami, stanovením úvěrových 

rámců pro jednotlivé odběratele, určením závazkových limitů [12].  

Mezi jednotlivými druhy rizik existují úzké vazby a souvislosti, tady platí že, některé 

z rizik se vyskytují společně či se vzájemně doplňují, například riziko politických změn  

a inflace. Tato rizika bývají spojena s rizikem kurzovým. Rizika se proto doporučuje 

posuzovat komplexně a respektovat jejich vzájemné souvislosti [12]. 

  

Mezi hlavní typy rizik, se kterými se podniky setkávají v mezinárodním obchodě, patří: 

 

- rizika tržní, 

- rizika komerční, 
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- rizika přepravní, 

- rizika teritoriální, 

- rizika kurzovní, 

- rizika odpovědnosti za produkt  

[12].  

 

5.1 Rizika tržní 

 

Tato rizika představují možnost, že následkem změny tržních podmínek podnik 

nedosáhne předpokládaných výsledků nebo utrpí ztráty. Avšak vývoj na trhu může přinést  

i opak, tedy že podnikatelský výsledek bude příznivější oproti všem předpokladům. Tomuto 

riziku se vystavuje každý podnikatelský subjekt a to jak v ekonomice vnitřní, tak 

v zahraničním obchodě. Zde však toto riziko působí modifikovaně, např. rozdílným vývojem 

na různých trzích. 

Změnu tržní situace může ovlivnit či způsobit řada příčin, např. změnou celkové 

konjukturní situace v dané zemi nebo ve skupině zemí. Tato změna může být reprezentována 

vývojem vztahu nabídky a poptávky po určitém zboží či službách, změnami v postavení 

strategických obchodních partnerů nebo cílových odběratelů. Může také dojít ke změnám 

v nákupní či obchodní politice a to buďto v režii obchodních partnerů, aplikováním 

politických regulací nebo sankcí. Je třeba také počítat s rizikem způsobeným technologickým 

vývojem, sezónními výkyvy atd. Toto riziko může vést ke změně cenových relací, růstu 

nákladů, může se také projevit neprodejností výrobků. 

Tržní riziko má zásadní vliv na hospodářský výsledek podniku a ovlivňuje jej v širším 

rozsahu. Dotýká se všech budoucích podnikatelských záměrů a všech rozhodnutí 

s dlouhodobými účinky, včetně investičního rozhodování. Tato rizika musí podstoupit každý 

podnik. Je nezbytné respektovat dlouhodobé vývojové tendence trhů a přizpůsobovat jim 

strategické cíle podniku [10].  

 

5.1.1 Rizika komerční 

 

Komerční rizika vyplývají z nesplnění závazků obchodním partnerem. Tato rizika se 

nacházejí nejen ve vztahu mezi importér vs. exportér, ale i u outsorcovaných doprovodných 

služeb využívaných v obchodním styku, např. pojišťovací a kontrolní služby, služby 
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přepravní a správní. Tyto rizika podstatně zvyšují šanci na nesplnění očekávání 

hospodářského výsledku z realizace, v horším případě se transakce vůbec neuskuteční [10]. 

S těmito riziky se podnik nesetkává pouze na domácím trhu, ale i na zahraničních 

trzích, kde se riziko výrazně zvyšuje díky odlišnosti a neznalosti specifických vlastností trhu. 

Toto riziko je stále vysoké a aktuální a to i přesto, že globalizace trhů pokračuje závratným 

tempem [10].  

 

Nejčastější formy rizika v obchodě s hmotným zbožím: 

 

- odstoupení obchodního partnera od smlouvy, 

- nesplnění či nedůsledné plnění závazku dodavatelem, 

- nepřevzetí zboží dodavatelem, 

- platební nekázeň odběratele, 

- platební neschopnost odběratele  

[10].  

 

5.1.2 Rizika přepravní 

 

Při mezinárodním obchodování s hmotným zbožím může dojít ke ztrátě či poškození 

zboží, škodu utrpí ten kdo je za dopravu v daný moment zodpovědný. Tento vztah bývá 

předem jasně definovaný v obchodní smlouvě stanovením určitých dodacích podmínek mezi 

dodavatelem a odběratelem. 

Přepravní rizika se v mezinárodním obchodě většinou pojišťují, proto je potřeba 

věnovat pozornost řádnému sjednání pojistné smlouvy, která pokrývá  

dodavatelsko-odběratelská rizika [10].   

 

5.1.3 Rizika teritoriální 

 

Tato rizika bývají předem obtížně kvantifikovaná. Jedná se zejména o nejistoty 

z politického a makroekonomického vývoje v jednotlivých zemích. Riziko představují živelné 

pohromy, přírodní katastrofy, embarga, bojkoty zboží, náboženské aspekty, občanská 

neposlušnost, revoluce. Tyto rizika mají velmi nepříznivý vliv na výsledky obchodních 

transakcí a můžou způsobit kolaps podnikatelského záměru. 
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Účinnou prevencí je neustálé získávání informací a monitorování jednotlivých 

cílových zemí, či zemí, které mají bezprostřední vliv na zamýšlený region [10].  

 

5.1.4 Rizika kurzová 

 

Kurzové riziko vyplývá z nestálosti vývoje kurzů jednotlivých měn a je spojeno se 

všemi formami mezinárodních hospodářských vztahů. Změny kurzu mohou mít vliv na 

celkové roční hospodařen nejen směrem ke zhoršení hospodářského výsledku. Mohou  

i výrazně vylepšit výsledky oproti očekávanému výsledku. 

Většina podniků pohybujících se v mezinárodním obchodu se toto riziko snaží 

částečně eliminovat stanovením si měny, ve které vyjadřují své závazky v mezinárodních 

hospodářských operacích, stanovením si vlastního ročního odhadu kurzu používané měny  

a diverzifikací obchodních aktivit ve smyslu struktury pohledávek a závazků v mezinárodním 

obchodě [10].   

 

5.1.5 Rizika odpovědnosti za produkt 

 

„Toto riziko souvisí se širokou ochranou spotřebitele na trzích některých vyspělých 

zemí, zvláště USA a EU. Výrobce je v těchto zemích vždy zodpovědný za škody na zdraví nebo 

majetku, které mohou utrpět osoby v důsledku vad výrobku: Bezpečnost výrobku je proto 

základním požadavkem při exportu některých výrobků do vyspělých zemí. Nejúčinnějším  

a také nezbytným nástrojem ochrany proti tomuto riziku při vývozu na tyto trhy je pojištění 

[10].“  
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6. MARKETINGOVÝ PRŮZKUM TRHU 
 

Průzkum trhu je založen na systematickém sběru validních informací a jejich 

vyhodnocování, jehož výstupem je uspořádaný přehled informací získaných na základě 

určené metodiky. Cílem mezinárodního průzkumu trhu je připravit podklady pro strategické  

a operativní rozhodování a tím omezovat rizika chybných rozhodnutí. 

 

Marketingový průzkum trhu je nejčastěji zaměřen do následujících oblastí: 

 

- průzkum mezinárodního prostředí, 

- průzkum konkurence, 

- potenciál cílových trhů, 

- účinnost marketingové strategie. 

 

6.2 Průzkum mezinárodního prostředí 

 

Veškeré mezinárodní obchodní aktivity jsou ovlivňovány vzájemným působením 

politických, ekonomických, legislativních, demografických, sociálně kulturních  

a technologických aspektů zamýšleného teritoria. Rozhodnutí o volbě marketingové strategie 

musí být podloženo dobrou znalostí místních specifik podnikatelského prostředí včetně rizik 

z toho plynoucích. Výsledek marketingového výzkumu bývá podkladem pro strategické 

rozhodnutí podniku vstoupit do cílového trhu, zdali je to vůbec možné, za jakou cenu, jaké 

jsou s tím spojena rizika a jaká forma vstupu bude nejvhodnější [11].   

 

6.3 Průzkum konkurence 

 

Cílem konkurenčního průzkumu je získání co možná nejpřesnějších informací  

o postavení rozhodující konkurentů v daném teritoriu, jejich strategii, cenách produktů, 

kvalitě, konstrukci, distribuční politice, komunikaci. Takto získané informace bývají 

podkladem k nejčastěji užívané metodě srovnávání s konkurencí tzv. benchmarking. Smyslem 

této metody je poměřování vlastních silných a slabých stránek produktu a přijmout taková 

opatření, která posílí vlastní konkurence schopnost [11]. 
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6.4 Potenciál cílových trhů 

 
Stanovení potenciálů cílového trhu patří mezi nejčastější průzkumné úkoly. Mají za 

úkol stanovit podniku marketingovou strategii a odhadnout očekávaný podíl na trhu [11]. 

 

6.5 Účinnost marketingové strategie 

 

Marketingová strategie, její účinnost, vyhodnocení vhodnosti marketingového mixu  

a vyhodnocení efektivnosti vynaložení prostředků jsou často předmětem výzkumných studií. 

Tyto studie jsou obvykle vypracovány na zakázku specializovanou firmou a kromě jiného 

obsahují i širší pohled na efektivnost vynaložení finančních prostředků z pohledu zákazníků 

cílového trhu, jejich povědomí o produktu, značce, cenách a definují pozici produktu na trhu. 

Výsledky těchto analýz a studií mají nejčastěji podobu doporučení vedoucích k posílení 

pozice na trhu [11].  

Odvětví výzkumu trhu je nedílnou součástí světové ekonomiky a platí pro něj stejné 

globalizační procesy, jako je tomu u jiných odvětví [11].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 

 

 

Graf 3: Vývoj celkových nákladů na výzkum a vývoj vybraných zemí, 2010 [22]. 

 

Velký nárůst investic do oblasti průzkumu trhu je dlouhodobě zaznamenán zejména  

v rozvíjejících se ekonomikách např. v Číně, Indii, Brazílii. 
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7. INTEGRACE ČESKÉ REPUBLIKY DO SVĚTOVÉ 

EKONOMIKY 

 

Cíl integrace, tedy zapojení ČR do světové ekonomiky, je nesporný. Diskuze přichází 

při formulaci hospodářské politiky, nakolik má být sociálně tržní, nebo tržní bez přívlastku. 

Ani tradičně tržní ekonomiky nejsou zcela tržní bez přívlastku, zpravidla mívají takové 

specifické odlišnosti, že nemohou sloužit vzorem pro postsocialistické ekonomiky. A to nejen 

východoasijské (v Japonsku např. princip seniority, pocit sounáležitosti, vzájemné 

mezipodnikové vlastnictví…), ale i v evropských státech (např. v Rakousku korporativistická 

forma řízení ekonomiky, mající díky vysoké úrovni sociálního konsenzu zásluhu na zcela 

výjimečných stávkách v celém poválečném vývoji Rakouska a rychlosti, s jakou Rakousko 

dohnalo ekonomickou úroveň západní Evropy).  

Dokonce ani americká ekonomika není naprosto tržní (záchrana krachujícího 

Chryslera, záruka za všech 40 mld. $ vkladů v bance Continental Illinois …). Americký 

ekonom Sachs (poradce polské Solidarity a Gajdarovy ruské vlády) se domnívá, evropské 

postsocialistické země, především Polsko, Maďarsko a Československo, se budou na své 

cestě „zpět do Evropy“ snažit o vytvoření stejné ekonomické institucionální struktury jako 

jsou v Západní Evropě. Jeho analýza i návrhy vycházejí z jednotného modelu efektivní tržní 

ekonomiky. Předpokládá jakýsi „skok do tržní ekonomiky“. Nezbytným předpokladem je 

odstranění cenové regulace. Tomu ale brání monopolní struktura ekonomiky, jejíž rozbití by 

nemuselo být úplně užitečné. Sachs vidí jako nejdůležitější nástroj k překonání těchto 

problémů v mezinárodním obchodě zavedení skutečné konkurence zlomením moci monopolů 

a vytvořením ekonomicky oprávněné cenové struktury napodobující západoevropský vzor.  

Mezi důležité institucionální problémy budoucího vývoje řadí privatizaci, daňovou reformu, 

vznik nových malých a středních podniků, restrukturalizaci národního hospodářství a mnoho 

dalších. Pro Sachse je specifické, že se vůbec nezabývá důsledky institucionálních rozdílů 

(zabývá se problémem ekonomické transformace, problém ekonomického rozvoje je pro něj 

druhořadý).  

Jedním ze základních předpokladů otevření ekonomiky je zavedení konvertibility 

měny. Podle jeho představ by měl být kurs výrazně podhodnocený, aby zajistil stabilitu cen. 

Zároveň však požaduje odstranění ochranářských opatření. Za jeden z hlavních faktorů 

oživení ekonomiky považuje příliv přímých zahraničních investic podmíněný levnou pracovní 
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silou. Druhým důležitým faktorem je otevření západních trhů, uzavření dohod o rozvoji 

obchodu mezi postsocialistickými státy a vyspělými ekonomikami.  

Sachs neuvažuje o důležitém faktoru budoucího vývoje, kterému se v anglosaské 

terminologii říká „governance structure“ (řídicí struktura). Dokud v naší ekonomice nebudou 

takové vazby (nejen čistě tržní konkurenční vztahy, ale i jiné smluvní formální i neformální 

společenské vazby), které by byly plně kompatibilní se systémy vyspělých tržních ekonomik, 

tak bude v našich zahraničních ekonomických vztazích asymetrická přehrada v náš 

neprospěch. Tvorba takové struktury však trvá poměrně dlouho a nedá se vytvořit uměle.  

V počátcích naší privatizace nebyly tyto problémy jasně formulovány a to ztěžuje  

a prodlužuje vznik efektivní řídicí struktury srovnatelné s existujícími systémy ve vyspělých 

tržních ekonomikách.  

 

 

7.1 Konkurenceschopnost v mezinárodním prostředí  

 

Konkurenceschopnost je obtížně měřitelná. Jsou faktory kvantitativní a kvalitativní, 

zkoumá se na firemní, odvětvové úrovni, na úrovni celé ekonomiky, či celého bloku.  

 

Dosud není všeobecně přijatá definice konkurenceschopnosti. OECD rozlišuje „čtyři přístupy: 

 

- „engineering aproach“ konkurenceschopnost při tomto přístupu závisí na 

schopnostech firem v dané ekonomice přijmout a přizpůsobit se optimálním 

technickým a organizačním postupům ve svých aktivitách, konkurenceschopnost země 

je pak sumou konkurenčních sil jejích firem, jako indikátory konkurenceschopnosti 

jsou zpravidla používány indikátory zahraničního obchodu,

- „enviromental/systematic“ přístup reflektuje konkurenceschopnost jako záležitost 

optimalizace ekonomického prostředí a systému, rovněž při tomto přístupu je 

pozornost zaměřena na firmy, avšak ve vztahu k prostředí, v němž se firmy pohybují 

(podněty konkurenčního trhu, zdroje kapitálového trhu, trhu práce, infrastruktura 

apod.),  

- „capital development“ přístup odvozuje konkurenceschopnost v závislosti na 

lidském, technologickém a fyzickém kapitálu, jde o schopnost firem získávat 

optimální příjmy výrobních faktorů na mezinárodních trzích,  
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- „eklektický či akademický“ přístup vychází z komplexního výzkumu při použití 

různých analytických nástrojů; jde o značně selektivní metody, často nedocházející  

k jasným jednoznačným závěrům [4]“. 

 

Během doby se ustálilo mnoho různých definic konkurenceschopnosti, jako např. 

schopnost generovat vysoké úrovně příjmů, využití výrobních faktorů na udržitelné úrovni při 

současném vystavení mezinárodní konkurenci nebo např. definice formulovaná v r. 1985 

prezidentskou komisí USA: „Národní konkurenceschopnost je stupeň schopnosti národa, za 

podmínek volného a fér trhu (soutěže), produkovat zboží a služby, které obstojí v testu 

mezinárodního trhu, za současného zlepšování (zvyšování) reálných příjmů svých občanů“ 

[13]. Jedna z českých definic říká, že „mezinárodní konkurenceschopností se chápe schopnost 

země proniknout se svým obchodovatelným zbožím a službami na zahraniční a světové trhy  

a z takové mezinárodní směny získávat komparativní výhody [6]. 

 

Nejčastěji používané měřitelné indikátory lze rozdělit do dvou skupin:  

 

- indikátory na základě zdrojů,  

- indikátory na základě výstupů, které jsou měřitelné především pomocí indikátorů 

zahraničněobchodních výsledků.  
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8. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ČESKÁ 

ZBROJOVKA A.S. 
 

 

8.1 Historie a profil společnosti 

 

Zbrojovka v Uherském Brodě vznikla v napjaté atmosféře druhé poloviny 30. let 20. 

století jako vedlejší kulometná továrna České zbrojovky se sídlem v Praze a hlavním závodem 

ve Strakonicích. O výstavbě zbrojního závodu v Uherském Brodě bylo rozhodnuto v polovině 

roku 1936. Po jednáních ministerstva národní obrany se zbrojařskými koncerny rozhodla 

Nejvyšší rada obrany státu o přemisťování průmyslu důležitého pro obranu státu daleko do 

vnitrozemí. Při složitých jednáních o přemísťování důležitých vojenských programů se také 

jednalo o České zbrojovce ve Strakonicích.  

                                                                    

 

27.06.1936 - založení České zbrojovky v                                                                                  

Uherském Brodě jako pobočný závod  

České zbrojovky a. s.  Strakonice 

 

                                                                             

02.01.1937 - zahájení výroby v nové závodě  

   

01.01.1950 - založeno Přesné strojírenství,národní 

podnik, Uherský Brod, jako organizační součást 

generálního ředitelství 

 

01.04.1958 - podnik organizačně začleněn pod 

Závody říjnové revoluce, národní podnik Vsetín, 

závod 05  Uherský Brod  
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01.07.1965 - podnik začleněn pod generální 

ředitelství VHJ Zbrojovka Brno pod názvem Přesné 

strojírenství, národní podnik, Uherský Brod  

 

Agrozet Brno, pod názvem Agrozet, koncernový 

podnik, Uherský Brod 01.01.1983 - podnik začleněn 

do koncernu 

 

01.07.1988 - založen státní podnik Česká¨ 

zbrojovka, Uherský Brod 

 

 

01.05.1992 - založena Česká zbrojovka, akciová 

společnost, Uherský Brod 

 

[8]. 

 Jak již bylo uvedeno, Česká zbrojovka a.s., je dlouholetým výrobcem ručních palných 

zbraní. Původně byl podnik zaměřen pouze na výrobu ručních vojenských zbraní, a však  

s postupem času byla výroba rozšířena také o výrobky pro civilní použití, a to jak v oblasti 

sportovní, tak i lovecké. V současné době Česká zbrojovka a.s. působí v oblasti přesného 

strojírenství v oborech zbraní pro ozbrojené složky armády i policie, zbraní pro sportovní  

a lovecké účely, výrobků, dílů a sestav pro letecký a automobilový průmysl a také speciálního 

nářadí pro strojírenskou výrobu. 

V současné době Česká zbrojovka a.s. představuje jednoho z největších světových 

producentů ručních zbraní, což je také podloženo prodejem do přibližně 85 zemí světa. Česká 

zbrojovka a.s. dnes představuje jedinou velkou tuzemskou firmu zaměřenou na výrobu 

ručních palných zbraní, realizující třetinu exportu celkové zbrojní produkce České republiky.  

V rámci Zlínského kraje se Česká zbrojovka a.s. významně podílí na udržování 

sociální stability, jelikož patří mezi největší zaměstnavatele s počtem 1 700 zaměstnanců. 

Česká zbrojovka a.s. je jedním z nejvýznamnějších světových výrobců ručních 

palných zbraní a je bezesporu, že dnes jí patří nesmazatelné místo v dějinách zbrojní techniky. 

      V tomto roce slaví Česká zbrojovka 77 let své existence, což ji řadí mezi významné  

a tradiční české firmy.  
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 Společnost je certifikována v systému managementu jakosti, který odpovídá 

mezinárodní normě ISO 9001:2008 a dále požadavkům NATO na ověřování kvality při 

návrhu, vývoji a výrobě produktů ČOS 051622, resp. AQAP 2110. Společnost je 

certifikována rovněž dle norem ISO/TS 16949:2002 a ISO 14001:2004, a to v oblasti výroby 

dílů pro automobilový průmysl. Vlastní též oprávnění k výrobě a údržbě komponentů pro 

letecký průmysl.  

 

8.2 Poslání, vize a mise společnosti Česká zbrojovka a. s 

Poslání společnosti: 

„Jsme úspěšná globální firma s regionální sociální odpovědností zaměřená na trvalý 

růst ke spokojenosti investorů, obchodních partnerů a zaměstnanců [8].“ 

 

Vize společnosti: 

„Zákazník při výběru zbraně zvolí produkt České zbrojovky a.s., protože ho 

přesvědčíme, že jsme tou nejlepší volbou pro práci i volný čas [8].“ 

 

Mise společnosti: 

„Do roku 2012 budeme dominantním hráčem na trhu ozbrojených složek v České 

republice a na Slovensku v oblasti ručních palných zbraní [8].“ 

 

„Získáme postavení vyhledávaného dodavatele schopného řešit i ty nejsložitější 

problémy zákazníků z nejnáročnějších odvětví ve strojním průmyslu [8].“ 

 

 

8.3 Cíle a strategie společnosti 

 Strategické cíle společnosti Česká zbrojovka a.s. lze pojmout z různých úhlů pohledu, 

a to zejména z pohledu finanční perspektivy, zákaznické perspektivy, procesní perspektivy  

a perspektivy potenciálů. 
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Základní pilíře finanční perspektivy: 

- maximalizace ROE, 

- zvýšení celkových tržeb, 

- řízení hrubé marže, 

- optimalizace potřeby zdrojů  

[8]. 

Základní pilíře zákaznické perspektivy: 

- nabídnutí zcela nových zbraní, technologií a služeb, 

- efektivnější využívání výrobní kapacity, 

- dosažení dodávkové spolehlivosti na úrovni 95 %  

[8]. 

Základní pilíře procesní perspektivy: 

- udržení fixních, variabilních a přímých nákladů pod kontrolou, 

- dosažení vyšší ziskovosti u nových produktů, 

- optimalizování kapacity pro zbrojní i nezbrojní výrobu, 

- zvyšování produktivity  

[8]. 

Základní pilíře perspektivy potenciálů: 

- komunikování strategie, 

- přizpůsobení organizace a systému řízení potřebám strategie, 

- přehodnocení a případné doplnění obsazení „strategických míst“, 

- přehodnocení úrovně znalostí a vzdělávání se, 

- přizpůsobení systému motivace strategickým cílům  

[8]. 

 

Strategické cíle společnosti pro rok 2016 jsou popsány ve strategii společnosti a jsou 

definovány z perspektivy finanční, zákaznické, procesní a perspektivy potenciálů. Jednotlivé 

cíle jsou přehledně popsány v tabulkách (viz Tab. 2 až Tab. 5). 
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Tab. 2: Finanční perspektiva [8]. 

Zisk 200 mil. Kč 
Tržby v roce 2016 = 2,3 mld. Kč, konsolidovaný modifikovaný zisk v roce 

2016 = 240 mil. Kč, modifikované ROE > 18% od roku 2012. 

Zvýšit celkové tržby 
Meziročně zvyšovat tržby min. o 9 % relativně. Cílem jsou tržby v roce 2016 

ve výši min. 2,3 mld. Kč. 

Řídit hrubou marži 

provozní 

Efektivním řízením všech druhů nákladů (fixní, variabilní, přímé)  

a cenovou politikou dosahovat od roku 2012 hrubé provozní marže 

dlouhodobě min. 6 %. 

Optimalizovat 

potřebu zdrojů 

Maximalizace investic, především do kapacit zbrojní výroby. Vlastní kapitál 

min. 50% celkových pasiv. Přebytek zdrojů do dividend. 

 

Tab. 3: Zákaznická perspektiva [8]. 

Nabídnout 

dokončené 

produktové řady 

Do konce roku 2013 dokončit produktovou řadu Kulovnice, do konce roku 

2014 produktové řady Pistole a Vojenské zbraně. 

Efektivněji využit 

výrobní kapacity  

Nabídnout zákazníkům naše špičkové technologie a také nové služby. 

Meziročně zvyšovat tržby za ostatní výrobky (mimo A+A)  

o min. 15 % relativně. Východiskem jsou tržby v roce 2012 ve výši min. 72 

mil. Kč.  

Dosáhnout 95 % 

dodávkové 

spolehlivosti 

Dosáhnout zajištění dodávky včas, kompletně a bezchybně podle předem 

dohodnutých požadavků. Dosáhnout a udržovat index dodávkové 

spolehlivosti na úrovni minimálně 95 % ve vztahu k zákazníkovi. 

 

Tab. 4: Procesní perspektiva [8]. 

Udržet fixní, variabilní 

a přímé náklady pod 

kontrolou 

Vynaložit veškerou snahu na udržení fixních, variabilních a přímých 

nákladů pod kontrolou a zajistit, aby se: 

a) poměr modifikovaných fixních nákladů k tržbám snižoval absolutně o 1% 

ročně; výchozí hodnotou je 38% v roce 2012 

b) poměr variabilních nákladů bez PONz a přímých nákladů bez nákladů na 

nakupované obchodní zboží k výkonům byl maximálně 50% 

Dosáhnout vyšší 

ziskovosti u nových 

produktů  

U všech nových výrobků včetně modifikací cestou optimalizace 

konstrukce, technologie výroby a řízenou cenotvorbou dosáhnout úrovně 

ziskovosti min. 13 %.  

Optimalizovat kapacity 

pro zbrojní i nezbrojní 

výrobu 

Optimalizovat investiční aktivity a maximálně využit kapacit strojů, 

zařízení, technologií a lidských zdrojů pro výrobu zbraní, dílů, 

strojírenských výrobků a poskytování služeb. V roce 2012 dosáhnout,  

a v dalších letech udržovat obrátku dlouhodobého hmotného  

a nehmotného majetku >= 2,5 vůči celkovým výkonům  

Zvyšovat produktivitu 

VÚ 

Maximálním využitím strojního zařízení a lidských zdrojů zajistit 

meziroční růst produktivity Výrobního úseku o 5 %.  

Stabilizovat kvalitu 

Důsledným dodržováním systému řízení kvality dosáhnout minimální 

neshodnosti výrobků a s tím související riziko reklamace. Snížit počet 

reklamací na počet prodaných ks meziročně o 10 %. Jako východisko 

slouží počet reklamací v ČR a USA za rok 2011. 
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Tab. 5: Perspektiva potenciálů [8]. 

Komunikovat strategii 

Po schválení strategického rámce a podnikatelského programu bude 

připraven systém komunikace základních informací všem zaměstnancům 

společnosti - všem musí být jasno, kde jsme, kam směřujeme a proč.   

Přizpůsobit organizaci a 

systém řízení potřebám 

strategie 

Po schválení strategického rámce a podnikatelského programu bude 

provedena revize organizačního řádu a systému řízení a budou provedeny 

případné úpravy, pokud to vyplyne ze strategických rozhodnutí a potřeb. 

Přehodnotit a případně 

doplnit obsazení 

„strategických míst“ 

Bude provedeno přehodnocení obsazení „klíčových míst“ včetně 

personálních náhrad a v případě potřeby tato místa budou posílena 

z vnitřních i z vnějších zdrojů. Následně bude provedeno přehodnocení, 

případně doplnění odborných znalostí klíčových pracovníků. 

Přizpůsobit systém 

motivace strategickým 

cílům 

Po schválení strategického rámce a podnikatelského programu bude 

provedeno přehodnocení motivačního systému směrem k naplňování 

strategických cílů.  
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9. MARKETINGOVÝ MIX SPOLEČNOSTI ČESKÁ 

ZBROJOVKA A.S. 
 

Česká zbrojovka a.s. je podnik působící v oblasti přesného strojírenství. Zabývá se jak 

výrobou a prodejem zbraní, tak i výrobou leteckou a automobilovou. 

 

 

9.1 Produkt 

Z hlediska produktu se v České zbrojovce a.s. rozlišuje sedm základních skupin, 

kterými jsou zbraně pro ozbrojené složky, pistole, kulovnice, malorážky, ostatní vlastní 

výrobky, zboží a služby a produkty úseku automobilové a letecké výroby. 

 

 

9.1.1 Zbraně pro ozbrojené složky 

 

- Základem je koncepce nové modulární útočné pušky ve dvou rážích včetně 

granátometu, 

- kategorie zbraně PDW v ráži 9 mm Luger, 

- odstřelovací puška se sklopnou pažbou v ráži 308 W a 338 LM. 

 

 

9.1.2 Pistole 

 

-   Základem zůstává modelová řada Subcompact / Compact / Standard, 

     s kovovým a polymerovým rámem, 

- Česká zbrojovka a.s. se v tomto segmentu orientuje se pouze na dvě cílové skupiny: 

„sport a hobby“ a „ozbrojené složky“. Předpokládá se, že zbraně pro osobní ochranu 

bude zákazník vybírat převážně z nabídky zbraní pro „ozbrojené složky“. Zbraně pro 

„ozbrojené složky“ musí být chápány jako „nářadí profesionálů“. 
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9.1.3 Kulovnice 

 

- Základem produktu je modelové řady 527 a 550 v široké škále nabízených ráží  

a pažeb, 

- Česká zbrojovka a.s. se orientuje na cílovou skupinu „lovci a myslivci “ pro kterou 

nabízí tyto řady: CZ light 527 / medium 550 / magnum 550 v provedení pažeb Lux 

(evropská) a American, v úrovních Standart, Lux a Exclusive a v provedení pro 

praváky a leváky, řadu Safari Classics a dále řadu Brno Effect v úrovních Standard  

a Lux. 

 

 

9.1.4 Malorážky 

 

- Základem zůstává opakovací malorážka stávající modelové řady 452 a 453, která byla 

v průběhu roku 2010 nahrazována unifikovanou řadou 455 a semiautomatická 

malorážka CZ 512, 

- Česká zbrojovka a.s. se orientuje na cílovou skupinu „lovci a myslivci“. Předpokládá 

se, že mládež a hobby střelci budou chtít střílet zbraněmi lovců. 

 

 

9.2 Ostatní produkty vlastní výrobky 

 

 

9.2.1 Větrovky 

 

- Produkce se orientuje na cílovou skupinu „sport a hobby“, pro kterou Česká zbrojovka 

a.s. nabízí větrovku CZ 200 s celopažbou nebo polopažbou, pevnou nebo stavitelnou 

lícnicí, včetně kompletní sady příslušenství umožňující její komfortní použití. 
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9.2.2 Vzduchovky 

 

- Produkce se orientuje na cílovou skupinu „sport a hobby“, pro kterou Česká zbrojovka 

a.s. nabízí vzduchovky ve dvou rážích 4,5 mm a 5,5 mm.  

 

 

9.2.3 Brokovnice a combo zbraně 

 

- Produkce se orientuje na cílovou skupinu „lovci a myslivci“ a „sport a hobby “, pro 

které dnes Česká zbrojovka a.s. nabízí: 

a) brokovnice CZ-USA výrobce Huglu; 

b) brokovnice BO z BRNO RIFLES; 

   c) kulobrokové kozlice, kulové kozlice BO z BRNO RIFLES. 

 

 

9.2.4 Zboží a služby 

 

- Česká zbrojovka a.s. se orientuje na všechny cílové skupiny a své zboží rozděluje do 

následujících skupin: 

a) příslušenství ke zbraním a munice (pouzdra, montáže, optika, mířidla apod.), 

b) zboží související s pobytem v přírodě a outdoorovými aktivitami (oblečení, boty, 

batohy apod.), 

c) propagační materiál (obsahující loga našich produktových řad: trička, čepice, 

deštníky, upomínkové a dárkové předměty, dresy apod.), 

d) vojenský materiál (munice, rakety, těžká technika apod.), 

e) second hand zbraně a munice (zbraně především značky CZ). 
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Mezi základní nabízené služby patří: 

 

a) zakázková úprava zbraní, uskutečňovaná prostřednictvím zakázkové dílny včetně 

výroby rytých zbraní, 

b) odborná školení šitá na míru zákazníka (školení zbrojířů, tematická školení  

pro různé druhy ozbrojených složek, kurzy držení a ovládání zbraní, kurzy taktiky pro 

ozbrojené složky). 

 

 

9.3 Produkty automobilové a letecké výroby 

 

Základem je současný výrobní sortiment, tj. třískově obráběné (frézované  

a soustružené) a stříhané (lisované) díly. Česká zbrojovka a.s. se snaží využívat 

technologií, s nimiž má největší zkušenosti a disponuje potřebným zázemím.  V současné 

době se Česká zbrojovka a.s. také pokouší o rozšíření o jiné typy výrobků (víka vodních  

a olejových čerpadel, apod.) a montážních podskupin (např. pájené nebo lisované 

podskupiny). Obráběnými materiály budou tak vedle slitin hliníku (současná obráběcí 

centra) také díly z oceli. 

 

 

9.4 BGG matice 

 

Pozice jednotlivých produktových skupin na trhu se vyvíjejí v závislosti na probíhající 

ekonomické situaci a s tím související úrovní měnových kurzů. Níže je v BCG matici 

zpracováno zhodnocení portfolia produktů společnosti Česká zbrojovka a.s. dle růstu na trhu  

a tržní pozice v posledním roce prodeje. 
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Obr. 2:  Faktory ovlivňující marketingovou strategii firmy [20]. 

 

9.5 Cenová politika 

 

 Současné ceny produktů České zbrojovky a.s. odpovídají jejich životnímu cyklu  

a aktuálnímu postavení zbraní CZ jak na domácím trhu, tak především na trhu zahraničním. 

Zákazníkem jsou zbraně CZ vnímány jako velmi kvalitní produkty za přijatelnou (nízkou) 

cenu. 

 U současných typových řad není možné navýšit skokově cenu bez vlivu na 

dramatické snížení odbytu. Vhodnými modifikacemi a inovacemi, které přinesou vyšší 

užitnou hodnotu pro zákazníka, lze cenu zvýšit o několik procent. Nejlepší konkurenci se lze 

v ceně přiblížit pouze s úplně novým výrobkem. 

Sledováním cen jednotlivých konkurentů bylo zjištěno, že cena produktu České 

zbrojovky a.s. je velmi vysoká, a to i přes skutečnost, že průměrná prodejní cena (EXW) byla 

v některých letech pod úrovní skutečných výrobních nákladů, neboli cena byla zaměřena na 

náklady. 

Česká zbrojovka a.s. málo využívá průběžné úpravy cen pro jednotlivé regiony, cena 

není stanovena s ohledem na marketingový mix a životní cyklus výrobku a není zaměřena tak, 

aby útočila na konkurenci, tzn. je stanovena defenzivně. 
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Dosavadní praxe České zbrojovky a.s. pro stanovení cenové politiky je taková, že je 

stanovena jednotná cena produktu (EXW) dle typu pro kalendářní rok. Tento systém není 

dostatečně proaktivní a neumožňuje reagovat na změny v podnikatelském prostředí. 

Vzhledem k tomu, že doposud nebyl stanoven systém pro sledování cen konkurence 

(náklady konkurence se v tomto druhu podnikání zjišťují velmi obtížně), je zřejmé, že nejsou 

stanoveny cenové cíle pro jednotlivá teritoria. 

 Z důvodu členství České republiky v Evropské unii, je třeba zohlednit ještě jednu 

závažnou skutečnost a tou je naše měna – Česká koruna. Vzhledem k tomu, že Česká 

republika není v eurozóně je zřejmé, že do podnikání exportérů velmi významným způsobem 

zasahuje i kurz české koruny. 

 

 

 

 

Graf 4: Vývoj kurzu České koruny [23]. 

 

 

 

 



 

 

56 

 

9.6 Distribuční systém 

 

Česká zbrojovka a.s. působí nejen na domácím českém trhu, ale aktuálně  

i v 85 zemích světa pomocí svých 175 zástupců. Z těchto údajů je zřejmé, že Česká zbrojovka 

a.s. má velmi rozvinutou a vypracovanou síť zahraničního obchodu, díky které je schopna 

působit téměř po celém světě, což řadí Českou zbrojovku a.s. mezi světové leadery v obchodu 

se zbraněmi s celoglobální působností. 

Z interního hlediska má Česká zbrojovka a.s. trh rozdělený do 6 základních 

geografických segmentů: 

- ČR a SR, 

- USA ošetřovaný dceřinou firmou CZ-USA v Kansasu, 

- Evropa, rozdělená do subteritorií jižní, severní a východní Evropa, 

- Latinská Amerika, rozdělená do subteritorií střední a jižní Amerika, 

- Afrika a Vyspělé země (Austrálie, Kanada, JAR, Izrael), 

- Asie. 

 

V současnosti existuje několik velkých výrobců zbraní, z celosvětového hlediska jsou 

hlavními hráči zejména USA, Rusko, Čína, Německo, Francie, Velká Británie. Přestože 

existuje celá řada dalších, menších výrobců zbraní, je spousta států, které nemají vlastní 

výrobní základny pro výrobu ručních palných zbraní a jsou nuceny dovážet takřka veškerý 

sortiment – což skýtá potenciál pro možné dodávky. 

Nezanedbatelnou roli hraje i fakt, že za posledních 10-15 let došlo k obrovskému 

skoku z hlediska kvality u výrobců z asijských zemí (nízké výrobní náklady jsou 

samozřejmostí), lze očekávat, že v budoucnu bude tato konkurence velmi silná, byť většinou 

tito producenti doposud nedisponují dostatečnou základnou pro výzkum a vývoj, disponují 

ovšem značnou technologickou základnou pro výrobní inovace i lidským potenciálem.  

Z tohoto pohledu je zcela nezbytné, nadále upevňovat postavení České zbrojovky a.s. 

nejen doma, ale především ve světě. K tomu je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost 

základním stavebním pilířům zahraničního distribučního systému České zbrojovky a.s., 

(komunikace, rychlost, spolehlivost, tradice) nejen na některých dnes už domestikovaných 

zahraničních trzích, ale zejména tam, kde pozice České zbrojovky a.s. není pevná a stále si 

cestu ke zdejším zákazníkům hledá. Je třeba věnovat velké úsilí k získání nových trhů, 

zejména v Asijských a Afrických zemích, které z produktového hlediska mají pro Českou 

zbrojovku a.s. velký potenciál.  
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9.7 Propagace 

 

Vzhledem ke specifické oblasti podnikání, spadá Česká zbrojovka a. s. do zákonem 

omezené reklamy, propagace a dalších činností, které jsou běžným marketingovým nástrojem. 

Vzhledem k tomuto výraznému omezení je podpora prodeje, zejména v ČR a dalších 

evropských zemích, výrazně omezena. Není možné využívat tradičních reklamních ploch  

a způsobů inzerce, výrazně je také omezen sponzoring, který je sice možný avšak nemůže být 

spojován s konkrétními produkty České zbrojovky a.s., což výrazně tlumí jeho účinnost. 

  Mezi nejvýznamnější a nejvýkonnější způsoby propagace značky CZ patří již tradičně 

využití internetu a webových stránek a činnost továrního střeleckého družstva, které dosahuje 

špičkových výsledků na mezinárodním sportovním poli.  

  

Aktuálně vykonávané marketingové činnosti směřující k podpoře prodeje jsou: 

 

- Internet a sociální sítě, 

- odborné publikace, 

- odborné veletrhy, 

- katalogy, 

- reklamní předměty, 

- sponzoring, 

- sportovní úspěchy továrních střelců, 

- výroční setkání zákazníků. 

 

9.8 Grafický manuál 

 

Cílem grafického manuálu, neboli Corporate Visual Identity (CVI) České zbrojovky 

a.s., je jednotně definovat grafická pravidla pro veškeré propagační aktivity. Definice značky 

a komunikace společnosti, vymezení positiongu značky a informace o obchodních aktivitách 

společnosti v následujícím rozsahu: 

 

- závazná definice loga, jeho barevnosti a strategie jeho použití, 

- definice vzhledu kancelářských potřeb (vizitky, tiskopisy, obálky, hlavičkové papír, 

atd.), 
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- definice písem, 

- definice vzhledu propagačních předmětů (transparenty, vlaječky, ubrusy, tužky, 

dekorační předměty apod.), 

- definice balení výrobků, 

- definice tištěného materiálu ke zbraním (certifikáty, návody), definice inzerátů 

v závislosti na geografickém rozdělení, 

- definice a vybavení podnikových a značkových prodejen, 

- definice oblečení prezentačního týmu, ostrahy podniku, automobilů. 

 

K řádnému používání a dodržování zásad CVI, jsou povinováni také obchodní 

zástupci České zbrojovky a.s. 

 

                                                     

 

Obr. 3: Loga České zbrojovky a.s. [8]. 
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10. TRŽNÍ POSTAVENÍ ČESKÉ ZBROJOVKY A.S. 
 

Česká zbrojovka a.s. je společnost s celosvětovou působností s více než 77 letou 

tradicí. Jako taková má dominantní postavení mezi největšími výrobci ručních palných zbraní 

v Evropě. Své tržní postavení společnost Česká zbrojovka a.s. spravuje a upevňuje hlavně 

díky své rozsáhlé celosvětové obchodní síti se systémem zastoupení regionálními obchodními 

zástupci. Díky tomuto systému je Česká zbrojovka a.s schopna zasáhnout jakýkoli otevřený 

trh ručních palných zbraní v zahraničí. 

Česká zbrojovka a.s. rozděluje produkci ručních palných zbraní na produkty určené 

pro civilní trh a produkty určené pro ozbrojené složky. 

  

 

10.1 Produkty určené pro civilní trh 

 

Na civilním trhu jsou zákazníky České zbrojovky a.s. lovci, myslivci, sportovní střelci, 

hobby střelci a lidé, kteří vlastní zbraň pro osobní ochranu. Pro potřeby civilní zbrojní 

produkce Česká zbrojovka a.s. rozlišuje své zákazníky na dvě hlavní skupiny: 

 

- lovci a myslivci, 

- sport a hobby. 

 

Zákazníci, kteří si pořizují zbraň pro potřeby osobní ochrany nebo výkonu povolání, 

většinou vybírají z nabídky portfolia produktů určených pro ozbrojené složky. Tato skupina 

zákazníku je svým zaměřením velmi specifická, proto netvoří třetí skupinu zákazníků na 

civilním ozbrojeném trhu, ale počítá se s ní v produkci zbraní pro ozbrojené složky. 

 

 

10.1.1 Lovci a myslivci 

 

Tuto zákaznickou skupinu tvoří lidé, pro něž je koníčkem či povoláním příroda, lov, 

péče o zvěř, ale i turistika a další outdoorové aktivity. Česká zbrojovka a.s. pro tuto skupinu 

nabízí vlastní produkty, kterými jsou zejména kulovnice, malorážky, brokovnice a combo 
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zbraně včetně příslušenství a další zboží, které s myslivostí, lovem a pobytem v přírodě 

souvisí, jako např. oblečení, batohy, nože, opasky, boty atd. 

 

 

10.1.2 Sport a hobby 

 

Zákaznickou skupinu "sport a hobby" tvoří sportovní a rekreační střelci, lidé, pro které 

je střílení především zábavou, včetně začínajících střelců. Česká zbrojovka a.s. pro tuto 

skupinu nabízí sportovní pistole, sportovní malorážky, vzduchovky, větrovky a sportovní 

modely brokovnic. V nabídce produktů České zbrojovky a.s. je také doplňkový sortiment 

příslušenství a dalšího zboží souvisejícího se sportovní a rekreační střelbou včetně 

sportovních dresů, střeleckých tašek apod. 

 

 

10.1.3 Ozbrojené složky 

 

Vstupem České zbrojovky a.s. na trh ozbrojených složek a zejména konfrontací 

s novým typem zákazníků (vlády a státní organizace), se otevřela České zbrojovce a.s. nová  

a velmi významná kapitola ve výrobě a distribuci ručních palných zbraní. 

Na trhu ozbrojených složek jsou zákazníky České zbrojovky a.s. především státy 

ovládané ozbrojené složky typu armáda, policie apod., a také ostatní „nestátní“ organizace, 

jako jsou například městská policie či bezpečnostní agentury. Jak již bylo uvedeno,  

v nabídkovém portfoliu produktů určených zejména pro ozbrojené složky, si přijdou na své 

také zákazníci kteří si pořizují osobní zbraň pro účely osobní ochrany či výkonu povolání. 

Tato skupina je velice specifická a tvoří ji nejen uživatelé “amatéři“, ale zejména aktivní 

příslušníci ozbrojených složek, sportovní střelci disciplín IPSC apod.  
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10.2 Konkurence 

 

V oblasti výroby ručních palných zbraní České zbrojovky a.s. se dá konkurence 

rozdělit na konkurenci v konkrétním produktu nebo dle cílového zákazníka a to jak na 

domácím českém trhu tak i zejména na trhu zahraničním. 

Vzhledem k celosvětovému působení společnosti Česká zbrojovka a.s. na trhu se 

zbraněmi, lze konkurenční prostředí rozdělit do tří hlavních světových regionů. Každý 

z těchto regionů je charakteristický místními výrobci ručních palných zbraní s vlastními 

strategickými cíli, konkurenčním portfoliem produktů, vlastním distribučním řetězcem  

a organizačním schématem. Jako reálnou konkurenci Česká zbrojovka a.s. vnímá světově 

renomované značky, které mají značný technologický i marketingový náskok. Ve většině 

případů se jedná o konkurenční společnosti se silnou tradicí, s privátní vlastnickou strukturou 

a mnohem silnějším postavením na trhu.  

V současné době vedení České zbrojovky a.s. přijalo rozsáhlé opatření vedoucí 

k snížení tohoto konkurenčního předstihu a to především v oblasti lidských zdrojů (úzce 

specializovaní odborníci na klíčových pozicích napříč celou strukturou České zbrojovky a.s.) 

a rozsáhlou investicí do technologického parku včetně vlastního R&D centra.  

Postavení České zbrojovky a.s. na domácím českém trhu je obdobné jako v případě 

tradičního výrobce automobilů Škoda auto, a.s. (tržní podíl škodovky posílil v roce 2010 na 

34,5%). Česká zbrojovka a.s. v roce 2010 posílila svůj tržní podíl na českém trhu o 9,6%, 

oproti roku 2009, na 36,6% (viz graf 5). 
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Graf 5: Podíl CZUB na celkovém počtu registrovaných zbraní v ČR [8]. 

 

Tento fakt je dán nejen dlouhodobou tradicí České zbrojovky a.s., ale i dobrým 

jménem a kvalitou produktů. Vzhledem k zavedení nových a úspěšných produktů zejména 

v oblasti Military & Law Enforcement, se tento trend dá očekávat i v letech následujících.  

Přesto že postavení produktů na českém trhu je velmi dobré, této skutečnosti značně pomohl  

i fakt, že Česká zbrojovka a.s. úspěšně zvítězila v tendru na přezbrojení AČR novou útočnou 

pušku CZ 805 BREN A1/A2, je společnost velmi závislá na exportu.  

 

 

10.2.1 Konkurence na českém trhu 

 

Z hlediska prodeje v ČR je pro Českou zbrojovku a.s. klíčový počet držitelů zbrojního 

průkazu, tzv. počet ZP = velikost potenciálního trhu. Informace o početních stavech držitelů 

zbrojních průkazů a zbrojních licencí na území České republiky, aktuální stav ke dni 30. 11. 

2010 (viz Graf 6). 
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Graf 6: Počet vydaných zbrojních průkazů 

 

Graf 6: Počet vydaných zbrojních průkazů [8]. 

 

Tab. 6: Počet vydaných zbrojních průkazů [8]. 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet vydaných zbr. průkazů 308 308 310 884 311 640 308 305 309 500 310 148 311 876 

Vývoj - 1 777 2 576 756 -3 335 1 195 648 1 728 

 

 

 

Tab. 7: Přehled počtu jednotlivých střelných zbraní přihlášených v ČR [8]. 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kategorie A  449 517 627 661 787 926 980 

Kategorie B  329 640 340 135 320 403 302 924 303 605 304 321 299 527 

Kategorie C  275 960 281 177 314 306 345 582 361 503 377 564 400 044 

Celkem 606 169 621 829 635 336 649 167 665 895 682 811 700 551 

Nárůst ročně 14 058 15 660 13 507 13 831 16 728 16 916 17 740 

 

 

Z výše uvedeného vyplívá, že v ČR bylo v roce 2010 registrováno cca 700 551 zbraní, 

v roce 2010 bylo nově zaregistrováno 17 551 zbraní. Prodej zbraní CZUB v roce 2010 činil  

6 429 ks, to znamená 36,6% podíl na trhu palných zbraní, v roce 2009 činil tento podíl 27% - 

celkem 4 584 ks, v roce 2008 činil tento podíl 36,3% - celkem 3499 ks.   
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V České republice bylo v roce 2010 cca 10 000 vydaných koncesí k podnikání 

v oblasti zbraní a střeliva, z toho cca 2 000 je, či bylo, přímým zákazníkem České zbrojovky 

a.s. Je zřejmé, že tento jev má stoupající tendenci. Minimálně 80 % z tohoto čísla realizuje 

nákup a prodej zbraní náhodně nebo příležitostně. Tedy na civilním trhu je maximálně 400 

prodejců naší produkce. V současné době existuje cca 120 konečných prodejců zbraní 

s odpovídajícími prostory. 

Skutečností je fakt, že všichni zmínění prodejci prodávají nejenom zbraně České 

zbrojovky a.s., ale i celou konkurenci a to zejména následující značky: 

 

- Glock, 

- Beretta, 

- Smith & Wesson, 

- Luger, 

- Blaser, 

- Sako, 

- Antonio Yoli, 

- Mauser, 

- Merkel, 

- Heckler & Koch, 

- Taurus, 

- Norinco 

- Sig Sauer, 

- Walter, 

- Remington. 

 

 

10.2.2 Zahraniční konkurence 

 

Vzhledem ke specifice podnikání není možné stanovit celkový objem celosvětového 

obchodu s ručními planými zbraněmi, některé odhady hovoří o objemu 5 – 6 mld. USD ročně.  

 

Proto vyjádření podílů CZUB na trhu podle klasického vzorce Qt = m*q*p, kde je: 

- Qt celkový potenciál trhu,  

- m celkový počet nositelů požadavků,  

- q průměrná spotřeba za sledované období,   

- p průměrná cena za sledované období,   

 

není zcela použitelné, protože se jedná o prodej výrobků sloužících mimo jiné  

k zabezpečení strategických, obranných potřeb jednotlivých států a z těchto důvodů se nelze 

dopátrat přesných údajů - tyto údaje obvykle podléhají různým stupňům utajení.  

Pro orientační stanovení tržního podílu byl použit odhad celkové světové roční 

velikosti trhu v kategorii zbraní při současném stavu konkurenčního prostředí, který se 



 

 

65 

 

odhaduje na 7,5 mil. ks. (z toho jen v USA je roční velikost trhu odhadována na 1,5 mld. USD 

v hodnotovém vyjádření a 4 mil. ks v objemovém vyjádření). 

Z tohoto odhadu vychází hodnota tržního podílu České zbrojovky a.s., jež je popsána 

v Tabulce č. 8. 

 

Tab. 8: Tabulka tržního podílu České zbrojovky a.s. [8]. 

Odhadovaný trh [tis. ks] 7 500 

Produkce České zbrojovky a.s. [tis. ks] 150 

Tržní podíl České zbrojovky a.s. 2 % 

. 

 

V kontextu těchto čísel je roční objem vyrobených a prodaných zbraní ze strany České 

zbrojovky a.s. naprosto zanedbatelný, stávající trh tedy poskytuje takřka neomezenou 

možnost dalšího růstu. 

 V současnosti existuje několik velkých výrobců zbraní, z celosvětového hlediska jsou 

hlavními hráči zejména USA, Rusko, Čína, Německo, Francie, Velká Británie. Přestože 

existuje celá řada dalších, menších výrobců zbraní, je spousta států, které nemají vlastní 

výrobní základny pro výrobu ručních palných zbraní a jsou nuceny dovážet takřka veškerý 

sortiment – což skýtá potenciál pro možné dodávky. 

Nezanedbatelnou roli hraje i fakt, že za posledních 10-15 let došlo k obrovskému 

skoku z hlediska kvality u výrobců z asijských zemí (nízké výrobní náklady jsou 

samozřejmostí), lze očekávat, že v budoucnu bude tato konkurence velmi silná, byť většinou 

tito producenti doposud nedisponují dostatečnou základnou pro výzkum a vývoj, disponují 

ovšem značnou technologickou základnou pro výrobní inovace i lidským potenciálem. 
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11. IDENTIFIKACE KLÍČOVÝCH TRHŮ ČESKÉ 

ZBROJOVKY A.S. 

 

Klíčové trhy pro odbyt produktů České zbrojovky a.s. je potřeba vnímat nejen 

v kontextu čísel vyjadřujících úspěšnost prodeje, ale i s ohledem na referenční trhy a význam 

jejich obsazení z obecně marketingového pohledu.  

Obchod se zbraněmi je sám o sobě obchodem velice specifickým a odráží v sobě jak 

dopady přímé globální geopolitiky, následujících restrikcí a embarg na straně jedné, tak 

tichou podporu protistran na straně druhé. Tento vliv se neprojevuje u produktů určené pro 

lovce a myslivce či sport a hobby. Naplno se odráží v požadavcích koncových uživatelů 

státních ozbrojených složek, “nestátních“ ozbrojených složek, a zákazníků preferující služební 

modely zbraní. Tito zákazníci a vládní instituce se inspirují zbraněmi výrobců či jmenovitými 

modely produktů armád, bojujících v současných ozbrojených konfliktech po celém světě. 

Bez nadsázky lze říci, že zbraně aktuálně používané v soudobých ozbrojených konfliktech 

absolutní měrou ovlivňují myšlení a rozhodování potencionálního budoucího zákazníka. 

Zbraně “combat proof“ jsou proto zaručeným prodejním artiklem. Právě i z tohoto pohledu 

jsou pro Českou zbrojovku a.s. nejdůležitější trhy USA, Evropy a v určitém pohledu  

i referenční trh České republiky. 

Hodnoceno prodejem produktů jsou pro Českou zbrojovku a.s. jsou nejvýznamnější tyto 

regiony: 

 

Evropa          35%  

USA          35% 

Asie    20 % 

Ostatní regiony po   7- 10%  
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11.1 Česká republika 

 

Velikost domácího trhu ručních zbraní není pro Českou zbrojovku a.s. zásadní 

z pohledu ekonomických ukazatelů. Naprosto zásadní a nezastupitelný význam domácího trhu 

tkví v referenčních doložkách každého předpokládaného či vyhlášeného zbrojního tendru, bez 

ohledu na jeho význam v konečném počtu plánovaného nákupu či celkové předpokládané 

výši tržního objemu. 

Výrobní podnik zabývající se výrobou vojenských ručních palných zbraní s následným 

přímým prodejem, má značně ztíženou výchozí pozici (není-li předem zcela vyloučen) 

v případě oficiálně vyhlášených zbrojních tendrů, bez doloženého “referenčního“ vyzbrojení 

vlastní armády či policejních sil.   

Každá zbrojovka, vnímá své tržní postavení na domácím trhu velmi citlivě a to nejen 

z výše uvedeného důvodu, ale i z prosté prestiže, které se jí na domácí půdě dostává. S tím je 

spojena řada mikro a makroekonomických faktorů, jako jsou v případě České zbrojovky a.s. 

např. tvorba pracovních míst, významný podíl na tvorbě HDP a s tím související případná 

podpora politické reprezentace České zbrojovky a.s. směrem na zahraniční trhy. 

 

 

11.2 USA  

 

Mezi základní charakteristiky regionu lze zařadit: 

 

- emocionálně silně vryté povědomí a vztah ke každodennímu používání zbraně,  

- mezi základní spotřebitelské trendy zde patří v oblasti dlouhých zbraní zejména 

kladné hodnocení a odezva na zbraně klasické koncepce s neustálým využíváním 

nových technologií zpracování a výroby, společně s rychlou odezvou na nově 

zaváděné ráže loveckého a sportovního střeliva, 

- zákazník pozitivně vnímá střelecké úspěchy sportovních střelců týmu CZ-USA, 

- mezi uživatelské hodnoty patří vedle tradičního kvalitního zpracování a koncepčního 

pojetí zbraně, také určitá dávka inovace a nových konstrukčních řešení zbraně, 

- z pohledu nákupního zaujetí a hlediska potřeby zbraně zde v kategorii dlouhých 

zbraní převládají zejména zbraně každodenního použití při výkonu práce 

(profesionální lovci) a poté zbraně sportovní, 
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- od druhé poloviny 70. let silně narušena tradice „buy american“, 

- silný nástup evropských zbrojovek s pozitivním ohlasem trhu vyvolává tlak na 

nejnižší prodejní ceny, 

- rok 2009 byl charakterizován zvýšenou poptávkou po zbraních z obavy před 

restriktivními opatřeními pro nákup zbraní a střeliva (způsobeno jmenováním 

prezidenta Obamy do funkce), tato obava je posilována neustále rostoucím počtem 

trestných činů se zbraní na bezbranném obyvatelstvu, tento zarážející trend má 

rostoucí brutalitu i tendenci, 

- silná orientace na modifikované zbraně ozbrojených složek (semiautomatické). 

 

 

11.3 Evropa  

 

Základními charakteristikami regionu Evropa jsou: 

 

- emocionální vztah zejména k lovecké tradici a vykonávání myslivosti, 

- mezi základní spotřebitelské trendy zde patří zejména klasické a kvalitně provedené 

zbraně společně s vysokou mírou bezpečnosti a spolehlivosti zbraně. Vzhledem ke 

konzervativnějšímu pojetí na rozdíl od USA a zbytku světa je zde pomalejší odezva 

na nová konstrukční řešení a materiál zbraně,  

- k základním uživatelským hodnotám patří také vysoká životnost a trvanlivost zbraně, 

- pistole jsou předurčeny pro ozbrojené složky a pro sportovní střelbu, z hlediska 

potřeby zbraně a nákupního zaujetí zde v kategorii dlouhých zbraní převládají 

zejména zbraně lovecké v celém uživatelském spektru, 

- silné povědomí značky v mysli zákazníků s přímou vazbou na poptávané zbraně, 

- na trhu roste podíl prodaných vzduchových zbraní z důvodu restriktivních opatření 

v oblasti nákupu zbraní. 
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11.4 Ostatní svět  

 

Ostatní regiony České zbrojovky a.s. se vyznačují zejména: 

 

- roztříštěné spektrum jak ve vztahu k myslivosti, ke společenské prestiži, tak i ke 

každodennímu používání zbraně k osobní ochraně a sportovnímu použití,  

- široká paleta spotřebitelských trendů od zbraní vysoce kvalitních a spolehlivých, až 

po zbraně nejnižších kvalitativních parametrů, 

- uživatelské hodnoty závislé na konkrétním spektru uživatelů od přesnosti, 

spolehlivosti, funkčnosti, nebo povrchovému provedení zbraně, 

- z hlediska nákupního zaujetí a potřeby zbraně se zde uplatňují všechny kategorie  

a provedení zbraní, 

- od druhé poloviny 90. let nastává v asijské oblasti částečný odklon ke zbraním 

produkovaným místními zbrojovkami intenzivně budovanými od počátku 90. let  

a zaměřenými zejména na licenční a nadnárodní produkci zbraní, 

- velmi významný tlak na cenu. 
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12. FORMY VSTUPU NA AMERICKÝ KONTINENT 

 

 

12.1 USA 

  

Vzhledem k politické orientaci tehdejšího Československa, americké zákony 

neumožňovali spolupráci v oblasti vojenské a ozbrojené techniky se státy východního bloku  

a import všech druhů zbraní z Československa byl přísně zakázán. Americký zákazník si tedy 

mohl legendární pistoli CZ 75 legálně až od roku 1991. 

V roce 1991 vstoupila Česká zbrojovka a.s. na americký trh prostřednictvím své 

exportní organizace MERKURIA PRAHA a.s. Zároveň byla uzavřena exkluzivní distribuční 

smlouva s firmou ACTION ARMS, která hájila zájmy České zbrojovky a.s. až do roku 1994. 

Avšak vzhledem k tomu, že prodejní výsledky výrobků na americkém trhu nebyly zcela podle 

představ, vedení České zbrojovky a.s. rozhodlo o změně exklusivního partnera. Firma 

MAGNUM RESEARCH byla vybrána jako náhradník za neúspěšnou  ACTION ARMS, aby 

spolupracovala s Českou zbrojovkou a.s. prostřednictvím společnosti CZ EXPORT. 

Legislativní změny prodeje zbraní na území Spojených států amerických, nekoncepčnost  

a opět špatná strategie nového exkluzivního partnera vedli k opětovnému snížení objemu 

prodeje zbraní České zbrojovky a.s. v USA. 

Již někdy na počátku roku 1995 si, i přes prohlubující se problémy s tržním 

postavením v USA, začalo vedení České zbrojovky a.s. velmi dobře uvědomovat rostoucí 

potenciál trhu s ručními palnými zbraněmi v USA a proto v roce 1996 začal vznikat v České 

zbrojovce a.s. projekt, který měl za cíl založení dceřiné firmy CZ-USA ve Spojených státech 

amerických s majoritním podílem České zbrojovky a.s. Tímto krokem chtěla Česká zbrojovka 

a.s. přímo ovlivňovat výši prodeje výrobků České zbrojovky a.s. v USA, tedy určovat strategii 

nabídky a prodeje, ovlivňovat sortiment nabízených produktů, budovat image značky CZ 

v USA, volit optimální distribuční a odbytové cesty, budovat servis zákazníkovi, moci 

pracovat s optimálními cenami a vhodně působit reklamou na konečného uživatele. 

Tento projekt si kladl za cíl přenést odpovědnost za marketingovou strategii České 

zbrojovky a.s. na trhu USA na nově založenou firmu CZ-USA, za předpokladu postupného 

vybudování montážního nebo výrobního závodu přímo ve spojených státech a tím do 
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budoucna eliminovat rostoucí snahu americké legislativy omezit import zbraní a odvrátit 

důsledky protekcionalismu americké legislativy pro americké výrobce.  

V současné době výsledky prodejů a hospodaření CZ-USA jasně dokazují vhodně 

zvolenou strategii vstupu na jeden z největších zbrojních trhů světa, což lze snadno odvodit 

např. z výroční zprávy CZ-USA za rok 2009, kdy byl zaznamenán nárůst prodeje z 23,3 mil 

USD roku 2008 na 27,690 mil USA. Tento hospodářský výsledek roku 2009 byl zajímavý 

nejen rekordní tržbou od založení společnosti. Tohoto, pro CZ-USA, rekordního výsledku 

prodeje bylo dosaženo v nelehkém období hospodářské krize spojených států. Rok 2009 

výrazně ovlivnila panika na trhu ručních palných zbraní, vyvolaná administrativou prezidenta 

Spojených států amerických Baracka Obamy, který oznámil chystané omezení nákupu zbraní. 

Tento trend nebyl nahodilý a prodejní zisky CZ-USA rok od roku stoupají až do posud 

rekordní výše 38,8 mil USD roku 2012. Výkyvy nálad v chování spotřebitelů na americkém 

trhu, přesně korespondují s trestnými činy spáchanými s ručními palnými zbraněmi na území 

spojených států a následných restrikcí uplatňovaných či očekávaných. 

 

 

12.2 Kanada 

 

Kanadský trh ručních palných zbraní má své specifika dané svoji rozlohou, divokou 

přírodou, životním stylem, silnou tradicí lovu a historií. Například na trh kanadských 

ozbrojených složek, Česká zbrojovka a.s. dlouhodobě nemůže zasáhnout a to z toho důvodu, 

že podmínkou pro služební krátkou zbraň kanadských ozbrojených sborů je systém DAO 

(Double Action Only). Což vychází z historické tradice používání revolverů a následné 

používání pistolí na konstrukčním základě Colt 1911. 

Zatímco trh kanadských ozbrojených složek má pro produkty České zbrojovky a.s. 

stále svá historicky daná omezení (CZ nedisponuje produkty typu DAO), na civilním trhu je 

tomu právě naopak. Dlouhé lovecké zbraně lze koupit téměř bez jakéhokoli omezení, což je 

opět dáno z historického soužití obyvatel s přírodou. Pro Českou zbrojovku a.s. tedy opět 

ideální trh, kde dovoz a prodej vlastní produkce má ošetřenu skrze tři obchodní zástupce pro 

standardní produkci a jednoho obchodního zástupce pouze pro prodej produktové řady CZ 

858 TACTICAL a CZ 958 TACTICAL.    
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12.3 Střední a Jižní Amerika 

 

Trh Střední a Jižní Ameriky je z hlediska legislativy importu zbraní a práva držet či 

nosit zbraň velmi roztříštěný. Svoji roli v tomto ohledu hrají geopolitické vlivy, politická 

orientace jednotlivých států, ve většině případů vysoká míra korupce spojená s kriminalitou 

zasahující až do nejvyšších míst státní samosprávy. 

Z celkem devatenácti pevninských států Střední a Jižní Ameriky, je Česká zbrojovka 

a.s. činná celkem v čtrnácti z nich. Na trzích těchto zmíněných států Střední a Jižní Ameriky 

se Česká zbrojovka a.s. pohybuje prostřednictvím pověřených obchodních zástupců, skrze něž 

dodává na tyto trhy své produkty. 

 

12.3.1 Brazílie 

 

Tato bývalá portugalská kolonie se dnes řadí mezi politicky nejstabilnější a nejvíce 

prosperující země Jižní Ameriky. Brazilská tržní ekonomika se řadí na osmé místo v žebříčku 

nejvyšších DPH na světě, počet obyvatel přesahuje 200 mil.  

Vzhledem k ambicím brazilské státní správy organizovat mistroství světa ve fotbale 

2014 a olympijské hry 2016 a také vzhledem ke skutečnosti, že velká část výzbroje 

brazilských bezpečnostních orgánů je ve špatném stavu či velmi zastaralá, zatímco 

bezpečnostní situace, obzvláště velkých měst Sao Paulo nebo Rio de Janeiro, eskaluje, stává 

se z Brazílie atraktivní místo pro obchod s ručními palnými zbraněmi.  

Brazilská státní správa ovšem uvalila na obchod se zbraněmi různé regulace a samotný 

dovoz zbraní je zatížen velkým clem, aby ochránila tuzemské výrobce Taurus a Imbel. 

Zahraniční zbraně na pultech v Brazílii jsou i dvakrát dražší než je obvyklé, čímž se stává 

držení zahraniční zbraně opravdovým luxusem. Kromě výše uvedeného nejsou zbraně 

vyráběné místními výrobci ani kvalitní ani na technologické špičce, což opět způsobuje 

vysoký nárůst poptávky po konkurenčních zbraních ze zahraničí. Avšak samotná brazilská 

produkce zbraní a munice z této státní regulace těží nejen na domácím, z pohledu brazilského 

zákazníka dosti opomíjeném trhu, ale především na exportu, který díky domácímu 

dominantnímu postavení a příjmům z toho plynoucích, může být snáze obsazován (viz graf  

7-8, Tab. 8). Je potřeba poznamenat, že zbraně a munice určené pro domácí brazilský trh, ani 

z daleka nedosahují kvality produkce určené pro export, to se ovšem nedá říci o cenových 

hladinách, kde panuje čistě opačný trend. 
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Především z výše zmíněných důvodů se v roce 2012 vedení České zbrojovky a.s. 

rozhodlo pro zásadní investiční vstup na uzavřený brazilský trh ručních palných zbraní 

založením brazilské dceřiné společnosti  CZ-BRAZIL. Jako právní forma založení podniku 

byla zvolena společnost s ručením omezeným s vlastním výrobním závodem umístněným 

v brazilském spolkovém státě Santa Catarina, městě Pomodore. 

Z důvodu předpokladu velké poptávky po kvalitních služebních pistolích na 

brazilském trhu, je záměrem České zbrojovky a.s. jako první model Made in Brazil, vyrábět 

služební pistoli CZ P-O7. Ta bude mít za cíl otevřít dveře brazilským zákazníkům z řad 

ozbrojených složek, sportovců i běžných uživatelů k dalším levným, kvalitním a moderním 

zbraním z produkce České zbrojovky a.s. vyráběnými na brazilské půdě. 

 

 

Graf 7: Latin America and the Caribbean: percentage of market share, by 

exporters of small arms, 2000–05 [24]. 
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Graf 8: Net sales: Group Taurus vs. Forjas Taurus (small arms only) in BRL 

millions (2006 constant), 1986–2003 [26]. 

 

 

 

Tabulka 9: Brazilský import ručních palných zbraní v roce 2011 [26]. 

Typ zbraní Počet Hodnota (USD) 

Vojenské zbraně 3 681 2 209 220 

Pistole a revolvery 8390 1 990 927 

Sportovní a lovecké pušky 2400 581 487 

Sportovní a lovecké brokovnice 633 711 371 
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ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem této diplomové práce je popsat mezinárodní obchodní aktivity 

společnosti Česká zbrojovka a.s. se zaměřením na zbrojní výrobu. Prostřednictvím 

marketingového mixu definovat konkurenční výhody a nevýhody.  Analyzovat tržní postavení 

a popsat formy vstupu na zahraniční trhy České zbrojovky a.s. s doporučením nejvhodnější 

formy vstupu a marketingové strategie na tyto trhy z pohledu trvalého působení České 

zbrojovky a.s. na těchto trzích. 

Práce byla rozdělena do dvou částí. Teoretická část byla zaměřena zejména na 

základní charakteristiku problematiky zahraničního obchodu, zejména na formy vstupů 

podniků na zahraniční trhy včetně rizik z toho plynoucích a marketingu, kde byl stručně 

popsán jeho význam s ohledem na přípravu vstupu společnosti na zahraniční trh. Cílem 

praktické části této práce, bylo na základě získaných praktických poznatků popsat jednotlivé 

formy vstupů na zahraniční trhy společnosti Česká zbrojovka a.s., provést analýzu těchto 

vstupů a navrhnout nejvhodnější formu vstupu na zahraniční trhy České zbrojovky a.s.    

Jako nespornou výhodu při zpracování této diplomové práce považuji své aktuální 

pracovní zařazení ve struktuře České zbrojovky a.s. na pozici Senior Product Manager. Jsem 

tedy v každodenním kontaktu s řešenou problematikou, viděnou především z perspektivy 

marketingu společnosti s podrobnou znalosti finálních produktů společnosti Česká zbrojovka 

a.s. 

Společnost Česká zbrojovka a.s. aktuálně disponuje velice širokou obchodní sítí 

obchodních zástupců takřka po celém světě. Česká zbrojovka a.s. má své zastoupení na 

každém z kontinentů v celkem 85 zemích světa. Společnost tuto globální síť obhospodařuje  

a řídí zejména díky systému pověřených obchodních zástupů a to buďto regionálně pro danou 

oblast, nebo spádově třeba i pro několik státních celků současně.  

Společnost Česká zbrojovka a.s. se z pravidla v daném regionu spoléhá na podporu 

exklusivního obchodního zástupce, ale není výjimkou i více obchodních zástupců na jednom 

„místě“, kdy se většinou jedná o rozdělení trhu na civilní a ozbrojené složky, kdy každý ze 

zástupců musí mít své specifické předpoklady a zkušenosti. Částečná vzájemná konkurence se 

nepředpokládá, ovšem nedá se zcela vyloučit. Výhodou této formy zastoupení na zahraničním 

trhu, je předpokládaná výborná místí znalost a adaptace zvoleného zástupce, která pomáhá 

předcházet transkulturálním rozdílům, nízké náklady a poměrně snadná a rychlá změna 

obchodního zástupce v případě potřeby. Nevýhodou se však jeví slabý vliv na výkon 
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zvoleného zástupce bez ohledu na finanční motivaci, zprostředkovaný vliv na prezentaci 

značky, produktů a celkové vnímání značky na trhu. Často je zvolený obchodní zástupce také 

obchodním zástupcem i dalších konkurenčních značek. 

Dalším osvědčeným způsobem je kapitálový vstup na cílový trh. Společnost Česká 

zbrojovka a.s., má v tomto ohledu velmi dobré zkušenosti se svými aktivitami na trhu ručních 

palných zbraní USA. Tento trh je značně však značně odlišný od jiných s ohledem na 

specifika trhu, koncového zákazníka, legislativních norem a objemem potencionálního trhu. 

Výhodou úspěšného kapitálového vstupu na trh je přímý vliv na řízení výroby, prodeje  

a marketingu, který sebou přináší tvorbu pracovních míst, domestikaci značky, zvýšení 

prestiže a referencí. Správně řízená a zdravá firma může z tohoto postavení vytěžit maximum 

zkušeností a vědomostí, které je možno formou zpětné vazby aplikovat ve svém mateřském 

závodě na všech úrovních řízení a výkonu. V některých případech, může kapitálový vstup 

znamenat jedinou možnou příležitost vstupu na uzavřený či regulovaný trh dané země. 

Nevýhodou je značná finanční náročnost, velmi vysoké požadavky na úroveň strategického 

řízení podniku, citlivost na politickou stabilitu dané země s ohledem na specifický produkt 

společnosti Česká zbrojovka a.s.  

Z provedené analýzy tržního postavení společnosti Česká zbrojovka a.s. a aktuální 

formy vstupů na zahraniční trhy, vyšlo jednoznačně najevo, že zvolená strategie plně 

odpovídá aktuálním potřebám růstu společnosti na zahraničních trzích a v současné době není 

zvolená forma zahraničního obchodu České zbrojovky a.s. slabým článkem při tvorbě zisku. 

Záměr společnosti Česká zbrojovka a.s. posilovat své postavení na klíčových trzích 

přímým kapitálovým vstupem formou výstavby vlastních výrobních závodů, je vzhledem 

k velikosti a postavení společnosti správným krokem k udržení konkurenceschopnosti a tím 

zvýšení tržního podílu značky. Tato skutečnost je také výrazným faktorem pomáhajícím 

k získání klíčových zbrojních zakázek v daných teritoriích. K úspěchu je ovšem zapotřebí 

zralé rozhodnutí založené na marketingovém průzkumu a komplexní analýze mezinárodního 

prostředí spolu se všemi riziky s tím spojenými. Za jeden z nejvýhodnějších způsobů 

marketingu a úspěšného vstupu na daný zahraniční trh, doporučuji získání referenční zakázky 

u ozbrojených složek dané země, nejlépe speciálních sil.  
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MPO – Ministrstvo průmyslu a obchodu 

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu 

VÚ – Výrobní útvar 

PDW – Personal Defence Weapon 

IPSC- International Practical Shooting Confederation 
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