
 
 



 
 

 



 
 

 
  



 
 



1 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chtěla bych tímto poděkovat vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Kamile Janovské, Ph.D. za 

konzultace, připomínky, cenné rady a odborné vedení, které mi poskytla při zpracování této 

diplomové práce. 

 



2 
 

 

Abstrakt 

Ve své diplomové práci popisuji v první části základní informace o dumpingu, 

antidumpingovém řízení a zákonodárství a jeho významu pro Českou republiku. Dále 

charakterizuji problematiku obchodních vztahů v ocelářském průmyslu a popisuji metodu 

ABC, která přesně identifikuje vliv nákladů spojených s produkty a službami na strukturu 

výrobní organizace. V další části diplomové práce je řešena problematika stanovení 

dumpingového rozpětí v hutní výrobě. 

 

Klíčová slova: dumping; antidumping; antidumpingové řízení; prozatímní opatření; 

antidumpingové clo; šetření; přezkum 

 

 

Abstract 

In its first part the presented diploma thesis deals with a description of some basic 

information on dumping, anti-dumping proceedings, related legislation and its importance 

for the Czech Republic. It is followed by a characterization of issues of business relations in 

the steel industry. A method ABC is described, which identifies precisely an influence of 

expenses related to products and services on the structure of a production company. The 

final part of the diploma thesis is focused on the issue of a dumping range assessment in the 

steel industry. 

 

Key words: dumping; antidumping; antidumping proceedings; provisional measure; anti-

dumping duty; investigation; review 
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ÚVOD, CÍL PRÁCE 

 

Dne 1.5.2004 přistoupila Česká republika do Evropské unie ( dále jen „EU“) a prošla 

několika zásadními změnami. V rámci změn jsme se připojili k celní unii, ve které je 

konkretizována společná obchodní politika všech členských států EU. Hlavními cíli 

společné obchodní politiky je otevřený a mnohostranný obchodní systém ve světě a ochrana 

zájmů EU hlavně v případech, kdy by měl volný obchod nepříznivý dopad na výnosnost, 

zaměstnanost nebo obchodní bilanci v EU. Aby tyto cíle byly dosaženy, využívá celou řadu  

nástrojů  - cla, kvóty, antidumpingová, protisubvenční a ochranná opatření.  

O antidumpingu jako takovém se stále vedou spory mezi jeho zastánci a odpůrci. Liberalisté 

tvrdí, že díky liberalizaci mezinárodního obchodu mají spotřebitelé větší možnosti výběru 

zboží, tím je vyšší konkurence, která naopak snižuje cenu a zvyšuje kvalitu tohoto zboží.  

Zatím co protekcionisté argumentují tím, že je nutno chránit domácí výrobce před zahraniční 

konkurencí a jejich levnou pracovní sílou, aby nedocházelo ke zvyšování nezaměstnanosti.  

Zahraniční konkurence vstupem na domácí trh s nižší cenou zlikvidují domácí výrobce a 

poté zvýší ceny  než byly před jejich vstupem na trh. Zahraniční producent může takto získat 

monopolní postavení, dumping se tímto stává monopolistickým. Vláda musí v rámci své 

antimonopolní politiky zasáhnout, například uvalením antimonopolního cla. 

Hutní materiály a výrobky patří mezi ty výrobky, na které často bývá uvaleno 

antidumpingové clo. Evropská komise na základě podnětů ocelářských asociací zahájila 

řadu antidumpingových kauz. Z pohledu rozhodování o možném dumpingu a jeho výši se 

trh s hutními výrobky a metodika výpočtu dumpingového rozpětí vyznačuje určitými 

specifiky, jak je uvedeno v diplomové práci. Metodika propočtu běžné hodnoty naprosto 

zásadně ovlivňuje rozhodnutí o tom, zda výrobce prodává obdobné produkty na zahraničním 

trhu za cenu nižší než je jeho běžná hodnota na trhu domácím, tzn., zda-li se dopustil 

dumpingu a je tedy  zapotřebí antidumpingová opatření v podobě penalizačních dovozních 

cel – antidumpingového  cla, která dorovnávají rozdíl mezi vývozní cenou a běžnou 

hodnotou výrobku na domácím trhu.    

V první kapitole je popisována definice dumpingu, základní pojmy týkající se dumpingu, je 

zde popsáno antidumpingové řízení vedené Evropskou komisí, uvalení antidumpingové cla, 
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uložení prozatímního antidumpingového cla a antidumpingového opatření, uložení 

konečného antidumpingového cla či vrácení antidumpingového cla. Druhá kapitola popisuje  

antidumpingové zákonodárství, vytvoření Mezinárodní obchodní organizace a vznik 

mnohostranné dohody (dále jen „GATT“).  Třetí kapitola se zabývá přihlášením České 

republiky k pravidlům antidumpingu, přijetí Dohody o provádění článku VI GATT, přijetí 

zákona č. 157/1997 Sb. a vstup České republiky v roce 2004 do EU. Obchodní vztahy 

v ocelářském průmyslu, zahraniční obchod s hutními výrobky, statistické údaje o 

zahraničním obchodu  týkající se dovozu a vývozu z a do České republiky či další nástroje, 

omezující obchod hutními materiály se zabývá kapitola čtvrtá. Kapitola pátá popisuje 

metodu ABC, která přesně identifikuje náklady spojené s produkty a službami na strukturu 

organizace, která zároveň poskytuje managementu včasné a relevantní informace. Šestá 

kapitola řeší problematiku stanovení dumpingového rozpětí v hutní výrobě, specifikuje 

problémy výpočtu normální hodnoty v hutnictví, posuzuje klasický výpočet dumpingového 

cla, řeší problematiku přirážek zahrnutých v ceně hutního výrobku a zhodnocuje metodiku 

propočtu normální hodnoty. 

Cílem mé diplomové práce je posouzení, zda  lze zahájit antidumpingové řízení a uvalení 

antidumpingového cla  ze strany daného státu  a zda je lze považovat za zajišťující 

prostředek na ochranu obchodování  za spravedlivých podmínek v každém případě 

jednotlivě, či nikoliv. 
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1. DEFINICE DUMPINGU, ZÁKLADNÍ POJMY 

1.1. Definice dumpingu 

 

Dumping je považován za jeden z druhů nekalé obchodní praxe jinak také nekalá soutěž.  

Nekalá soutěž je jako pojem velmi rozsáhlý. Nekalou soutěží považujeme jednání 

v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy 

soutěže a je způsobilé  přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším 

zákazníkům [1].  Pokud bychom  hledali legální definicí dumpingu, budeme úspěšní  také u 

mezinárodních dohod, a to až na úrovni Světová obchodní organizace (dále jen „WTO“). 

Zde v čl. VI Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994, kde je uvedeno: „ dumping, 

jímž se zboží jedné země uvádí na trh druhé za nižší cenu, než je jeho normální hodnota, je 

zavrženíhodný“.   Za další uváděnou definicí můžeme považovat: „Dumping je nekalá 

obchodní praxe [2], kdy společnost prodává stejný výrobek za rozdílné ceny na domácím 

trhu a pro vývoz. Dumpingové rozpětí pak představuje rozdíl mezi vyšší cenou na domácím 

trhu (tzv. běžnou hodnotu) a nižší exportní cenou“ [3].  Z  výše uvedeného nám vyplývá, že 

dumping je v mezinárodním obchodě nekalou obchodní praktikou, proti které se daná země 

může bránit. 

 

1.2.  Základní pojmy 

V následujících kapitolách je nutné v úvodu zmínit a vysvětlit základní pojmy, se kterými 

budeme pracovat. 

 

1.2.1. Zájem Společenství 

Pojem „Zájmy Společenství“ je méně precizní a umožňuje Komisi rozhodovat do jisté míry 

podle vlastního uvážení, zda pokračovat v šetření, či ne. 

Za „Zájmy Společenství“ se považují zájmy [4]: 
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 výrobců, kteří si stěžují, že určitá odvětví v EU používají dovážený výrobek, 

pokud se používá jako vstup do výrobního procesu, místo domácího, 

 konečného spotřebitele výrobku. 

 

Komise může rozhodnout, že zájmy uživatelů či spotřebitelů dumpingových výrobků 

převažují nad zájmy výrobců v EU. Předpisy uvádějí, že se musí zvláštní pozornost věnovat 

následujícímu a to: 

 

 zjistit, aby škodlivý dumping nedeformoval obchod, 

 obnovit účinek konkurence. 

Důkaz, že zájmem Společenství jako celku je zavést příslušná opatření. Posuzují se zájmy 

jak žalujících výrobců, tak i uživatelů. 

 

1.2.2. Vývozní cena 

Vývozní cena znamená cenu zboží určeného pro vývoz. Cena je skutečně zaplacená, nebo ta, 

která má být zaplacena prvním nezávislým odběratelem ve většině případů vývozní cena 

vychází z ceny, kterou účtuje vývozce dovozci (viz Obr. 1).  

Běžná hodnota výrobku  = 120 EUR 

Vývozní cena výrobku  = 100 EUR 

běžná hodnota výrobku  ›  Vývozní cena   → dumping  

 

                                               

                     zahraniční trh                                                                     domácí trh 

 

                                                                                                                 100 

 

                                                            jedná se o dumping 

                          Obr. 1 Dumping 

100 120 
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1.2.3. Běžná hodnota 

 

Běžnou hodnotou pro země s tržním hospodářstvím je cena, která je placena domácími 

klienty při normálním obchodním styku na domácím trhu. 

Pokud je výrobek určen výlučně na export a není prodáván na  domácím trhu, pak je nutno 

běžnou hodnotu vypočíst, a to [5]: 

 buď z výrobních nákladů a přiměřené přirážky za prodejní výlohy a přiměřeného zisku, 

 nebo z hladiny cen na třetích trzích (málo obvyklé). 

 

Běžná hodnota pro země s transformačním nebo netržním hospodářstvím je stanovena 

s ohledem na ceny nebo výrobní náklady srovnatelné země s tržním hospodářstvím. 

Metodika stanovení běžné hodnoty výrobku patří k nejobtížnější části antidumpingového 

řízení. Pokud hodnotící komise považuje tuto cenu za nespolehlivě zjistitelnou, pak provede 

vlastní kalkulaci, která je založena na velmi složitých ekonomických propočtech. 

 

1.2.4. Spravedlivé srovnání 

Ke zjištění, zda došlo k dovozu dumpingových výrobků, se pro porovnání použije cena 

výrobku stejného druhu ve dvou rozdílných státech. Aby toto porovnání bylo spravedlivé, 

provádí se pokud možno ve stejném čase a ve stejné úrovni obchodu.  

K identifikaci a zjištění spravedlivého srovnání je nezbytné: 

 zda jsou výrobky shodné, 

 jaká je běžná cena výrobku, 

 jaká je vývozní cena výrobku.  

Spravedlivé srovnání je možné pouze u výrobků, které jsou buď  identické a nebo pokud 

nejsou identické, tak u výrobků, které mají co nejpodobnější charakteristiky. 
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1.2.5. Dumpingové rozpětí 

Dumpingové rozpětí   - marže  je částka, o niž běžná hodnota přesahuje vývozní cenu. 

Srovnání se provádí mezi prodeji na stejné obchodní úrovni a v termínech, které k sobě mají 

co nejblíže. Provedou se nezbytné úpravy, které zohlední rozdíly v podmínkách prodeje, 

zdanění a dalších rozdílech, které ovlivňují srovnatelnost cen. 

 

 

1.2.6. Újma  

Újma je pro průmyslové odvětví stav, kdy prodej dumpingového výrobku působí  nebo hrozí 

způsobit takové zhoršení ekonomické situace výrobního odvětví, které by nenastalo, kdyby 

nedošlo k dovozům dumpingových výrobků. Tato újma musí být v příčinné souvislosti 

s dovozem dumpingových výrobků. 

Zjištění újmy se musí zakládat na skutečných důkazech a musí zahrnovat objektivní 

posouzení [6]: 

 objemu dumpingového dovozu, zejména pokud došlo k významnému zvýšení v 

absolutních hodnotách nebo v poměru k výrobě nebo spotřebě v EU, 

  ceny dumpingového dovozu, zejména pro posouzení, zda ve srovnání s cenou 

obdobného výrobku výrobního odvětví EU existuje značné cenové podbízení nebo 

zda tento dovoz jinak významnou měrou způsobil pokles cen nebo zabránil 

významnou měrou jejich růstu, 

 následného účinku na dané výrobní odvětví EU, zejména v souvislosti s výrobou a 

vytížením kapacit, akciemi, prodejem, podílem na trhu, změnami cen, ziskem, 

návratností investic, pohybem peněžních prostředků a zaměstnaností. 

Účinky dumpingového dovozu se navíc hodnotí podle výroby obdobného výrobku 

výrobního odvětví EU s ohledem na nejbližší výrobní odvětví. „Výrobním odvětvím EU“ se 

rozumějí výrobci v EU jako celek nebo ti z nich, jejichž společný výstup představuje 

podstatnou část celkové výroby v EU. Pokud však výrobci sami dovážejí dumpingové 

výrobky, lze pojem „výrobní odvětví EU“ vykládat tak, že se vztahuje pouze na zbývající 

výrobce tohoto odvětví. 
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1.2.7. Zapříčinění 

Újma hospodářského odvětví musí být způsobena dumpingem, mezi touto újmou a 

dumpingem musí existovat přímá příčinná souvislost. Je-li špatná hospodářská situace 

výrobců způsobena všeobecným poklesem poptávky, špatnými podnikatelskými 

rozhodnutími nebo lepší kvalitou dovezeného zboží, tak příčinná souvislost není dána [7].  

 

1.3.  Antidumpingového řízení  

  

Antidumpingové řízení a činnosti s ním spojené podléhají mezinárodním pravidlům, podle 

kterých postupují všechny členské státy „WTO“. Česká republika se problematikou 

dumpingu začala zabývat v roce 1994 přihlášením k pravidlům pro antidumping přijatým 

Světovou obchodní organizací ve výše uvedeném roce v Dohodě o provádění článku VI 

GATT 1994. Ustanovení této dohody byly zakotveny do národní legislativy zákonem č. 

152/1997 Sb., na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění 

některých zákonů, který nabyl účinnosti  dne 10.7.1997. Vstupem České republiky (dále jen 

„ČR“) dne 1.5.2004  do EU došlo k zásadním změnám v oblasti antidumpingového řízení. 

Od tohoto data nebyl antidumping upravován národní legislativou, jen příslušnou  výše 

uvedenou komunitární (evropskou) legislativou.  

Antidumpingové řízení je vždy vedeno proti zemi, vyvážející dumpingový výrobek, nikoliv 

jen proti konkrétnímu výrobci, jenž dumpingový výrobek vyváží.  

 

Antidumpingové řízení vedené Evropskou komisí lze popsat následujícím způsobem (viz 

Obr.2  Zjednodušené schéma antidumpingového řízen) [8]: 

 podání stížnosti (complaint) – Evropská komise zkoumá stížnost, 

 

- do 45 dní rozhodne o zahájení šetření (investigation), 
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 zahájení šetření – oznámení o zahájeném šetření publikováno v Ústředním věstníku 

(Official Journal of the European Union), 

 

- po 60 dnech, ne však později než 9 měsíců po zahájení šetření, může být přijato 

prozatímního opatření (provisional anti- dumping measure), publikováno v Ústředním 

věstníku, 

 

- šetření trvá maximálně 15 měsíců. 

 

 ukončení šetření, publikováno v Ústředním věstníku: 

 

- buď přijetím konečného antidumpingového cla (definitive anti- dumping duty) nebo 

přijetím závazku (undertaking), 

 

- obojí obvykle s platností na 5 let, 

 

- nebo bez přijetí opatření. 

 

 v průběhu platnosti konečného opatření může být proveden přezkum (review): 

 

- prozatímní přezkum (interim rewiew) – z podnětu některé zúčastněné strany (interested 

party), 

 

- přezkum pro nového vývozce (newcomer review) – z podnětu nově dotčené zúčastněné 

strany, 

 

- přezkum před pozbytím platnosti (expiry review – sunset review) – před vypršením 5 

leté doby platnosti opatření za účelem jejího dalšího prodloužení, 

 

- antiabsorpční šetření (anti - absorption investigation)  -  za účelem přezkoumání, zda se 

uložené antidumpingové clo promítlo do cen výrobku, tj. zda není "absorbováno" 

výrobcem či vývozcem, 
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- šetření proti obcházení (anti - circumvention investigation)  - za účelem přijetí opatření 

k zamezení obcházení přijatého antidumpingového opatření. 

 

 platnost cla může být pozastavena (suspension), 

 

 nedošlo-li po 5 (a více) letech k prodloužení platnosti konečného antidumpingového 

opatření, přestává být antidumpingové clo vybíráno. 

 

 

                             Obr. 2  Zjednodušené schéma antidumpingového řízení 

 

Konkrétní opatření – výše antidumpingového cla -  jsou však stanovena diferencovaně pro 

jednotlivé výrobce v dané zemi v individuální výši v závislosti na vypočteném 

dumpingovém rozpětí a podle míry spolupráce. Obviněná strana se řízení nemusí zúčastnit a 

může odmítnout spolupráci, ale v případě nespolupráce bere vyšetřovací komise údaje 

uvedené ve stížnosti za věrohodné a prokázané a existuje tak reálné nebezpečí, že 

požadované údaje získá vyšetřovací komise pouze od žalobce a bude je jako jediné brát za 

směrodatné. Výše stanoveného antidumpingového cla se pak stanoví v maximální výši dle 

podkladů dodaných žalující stranou. 
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1.3.1. Antidumpingové clo 

 

Definici antidumpingového cla, vytvoříme podle  některých odborných publikací.  Stručné 

definice či vysvětlení antidumpingových cel jsou uváděny následovně: „…slouží jako 

prostředek proti dumpingu. Dumping je chápán jako nekalá obchodní praktika, kdy vývozce 

prodává na zahraničních trzích své výrobky za ceny nižší než na domácím trhu, nebo nižší, 

než je hodnota takového zboží na v běžném obchodním styku“[9]. Můžeme se setkat též 

s definicí: „…clo, které jako samostatný ochranný prvek proti nekalé soutěži odstraňuje 

umělé snížení ceny dováženého zboží (až pod výrobní náklady)“[10].  Další možnou definici 

lze zařadit také: „ U dumpingového dovozu, kdy uvolnění zboží do volného oběhu v Unii 

působí újmu, může být uloženo antidumpingové clo“[11]. Autoři zahraniční odborné 

literatury jsou na tom o něco lépe, protože kromě obecných definicí antidumpingového cla 

s tímto pracují v kontextu jiných popisovaných problematik jako sazební zařazení zboží či 

původ zboží [12]. Na rozdíl od běžného cla je  antidumpingové clo definováno mnohem lépe  

vzhledem ke své specifické povaze. Specifickým je možné považovat fakt, že 

antidumpingová cla může EU zavést (samozřejmě za splnění přísně stanovených podmínek) 

jednostranně, a není nutný souhlas žádné ze stran dotčených antidumpingovým clem. 

Dalším specifikem  považujeme také poměrně značnou operativnost při zavádění 

antidumpingových cel, nebo možnost dotčených stran účastnit se antidumpingového 

procesu. 

Antidumpingové clo je uvaleno na dumpingový výrobek a zvyšuje tím náklady zákazníka na 

jeho pořízení. Původce dumpingu - výrobce vyvážející své výrobky za dumpingové ceny - 

není trestán přímo, ale nákup jeho výrobků se v důsledku antidumpingového cla může stát 

pro zahraniční odběratele nevýhodný a výrobce ztrácí zákazníky. Antidumpingová opatření 

jsou obvykle uložena na dobu pěti let s možností jejich prodloužení na základě přezkumného 

šetření na další pětileté období. 

 

Při definování samotného antidumpingového cla můžeme konstatovat, že antidumpingové 

clo je samostatným ekonomicko - politickým nástrojem sloužícím pro odstranění 

nedovoleného dumpingu ohrožujícího určité hospodářské odvětví v tuzemsku.   
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Antidumpingové clo můžeme považovat za: 

 mimořádný nástroj ochrany jednotného trhu Evropské unie, 

 opatření, v rámci kterého je ukládáno clo k odstranění mezinárodní diskriminace, 

kdy je určitý produkt prodáván producentem za různé ceny v různých zemích, 

 clo uvalené na výrobek, které nepřevyšuje dumpingové rozpětí tohoto výrobku, 

a které slouží k vyrovnání nebo zabránění dumpingu, 

 příjem veřejných rozpočtů [13]. 

 

 

1.3.2. Prozatímní antidumpingové clo   

 

Prozatímní clo je možné uložit, pokud byla předběžně zjištěna existence dumpingu a újmy a 

pokud zájmy EU vyžadují okamžitý zásah pro zabránění této újmy. Zahájení prozatímního 

antidumpingového cla je nejdříve po 60 dnech, ne však později než 9 měsíců po zahájení 

šetření. O další 3 měsíce může být prodloužena doba zavedení prozatímního 

antidumpingového cla pro vývozce, který představuje významný podíl daného odvětví o tuto 

možnost požádá nebo nevznese námitku po oznámení Komisí. Komise musí o každé 

rozhodnutí týkající se prozatímního antidumpingového opatření informovat Radu a členské 

státy EU. Clo prozatímní se vybírá formou jistoty v době, pokud je zahájeno řízení o 

zavedení antidumpingových opatření a je-li uvaleno konečné antidumpingové clo, tato 

jistina se zaúčtuje na úhradu celního dluhu. Jestliže konečné clo uvaleno není, prozatímní 

clo (jistota) se vrátí.  

Výše cla nesmí překročit předběžně zjištěné dumpingové rozpětí. Pravidla umožňují  

předejít  uvalení antidumpingových cel tzv. nabídnutím závazku undertaking, ten ale nemusí 

být přijat a je považován za přiznání se k dumpingu. 

Antidumpingová opatření jsou obvykle uložena na dobu pěti let s možností jejich 

prodloužení na základě přezkumného šetření na další pětileté období. 

V rámci antidumpingovému řízení neexistuje presumpce neviny. Důkazní břemeno je na 

straně, která je obviněna z dumpingu. 
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Obviněná strana se řízení nemusí zúčastnit a může odmítnout spolupráci. K tomu se však 

přihlíží při stanovení výše antidumpingového cla. V případě nespolupráce však bere 

vyšetřovací komise údaje uvedené ve stížnosti za věrohodné a prokázané a existuje tak 

reálné nebezpečí, že požadované údaje získá vyšetřovací komise pouze od žalobce a bude je 

jako jediné brát za směrodatné. Výše stanoveného antidumpingového cla se pak stanoví 

v maximální výši dle podkladů dodaných žalující stranou. Dotazníky, které spolupracující  

strany vyplňují, jsou velice podrobné a obsahují velké množství informací typu  „obchodní 

tajemství“.  

Velké nebezpečí zjištění dumpingu vzniká pro výrobní podnik v okamžiku, kdy jeho 

výrobek prodává více dealerů a výrobce nezná přesně ceny, za které je jeho výrobek v 

zahraničí prodáván. Za exportní cenu odpovídá výrobce a nikoli vývozce. 

Vyšetřující komise mívá na celou řadu výhrad připraveny standardní odpovědi - proto je 

vhodné mít připraveny stále nové a nové argumenty. 

I přestože antidumpingovému řízení je přísně právní proces je zde velký prostor pro 

lobování a politické tlaky [14] . 

 

1.3.3. Antidumpingové opatření 

 

Antidumpingová opatření jsou obvykle uložena na dobu pěti let s možností jejich 

prodloužení na základě přezkumného šetření na další pětileté období. 

 

Aby mohlo být zahájeno proti určitému výrobci antidumpingové šetření a mohla být uložena 

antidumpingová opatření je v prvé řadě třeba prokázat, že [15]:  

 dumping existuje, tzn., že výrobce prodává stejné výrobky na zahraničním trhu za 

cenu nižší než na trhu domácím, tzn., že společnost výrobek vyváží z jedné země do 

druhé za cenu nižší, než je jeho běžná hodnota, 

 touto uměle nízkou cenou výrobku dochází k újmě celému odvětví v zemi odběratele, 

tzn., že došlo ke zhoršení relevantních hospodářských ukazatelů odvětví, např. došlo 
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ke snížení podílu na trhu domácích výrobců, ke snížení zisku domácích výrobců, 

produktivity práce či ke snížení  využití výrobních kapacit,  

 existuje příčinná souvislost mezi obtížemi daného odvětví a těmito dodávkami, tzn., že 

obtíže nejsou způsobeny např. snížením poptávky či změnou ve struktuře obchodu, 

 uložení antidumpingových opatření je ve veřejném zájmu celé EU, čili posuzují se 

zájmy jak žalujících výrobců v EU, tak i uživatelů v EU.  

 

Jak již bylo uvedeno, podaří-li se dumping prokázat, může dovážející země (v našem 

případě celá EU) přijmout antidumpingová opatření a to v podobě penalizačních dovozních 

cel – antidumpingová cla, která dorovnávají rozdíl mezi vývozní cenou a běžnou hodnotou 

výrobku na domácím trhu. Rozdíl mezi vyšší cenou na domácím trhu tzv. běžnou hodnotou 

výrobku a nižší exportní cenou představuje dumpingové rozpětí, od něhož se odvíjí výše 

stanoveného antidumpingového cla.   Metodika stanovení běžné hodnoty výrobku patří k 

nejobtížnější části antidumpingového řízení. V případě, že hodnotící komise považuje 

běžnou hodnotu výrobku, tzn. cenu na domácím trhu za nespolehlivě zjistitelnou, pak 

provede vlastní kalkulaci, která je založena na velmi složitých ekonomických  propočtech. 

 

 

1.3.4. Závazky 

 

Článkem 8 Nařízení Rady (ES) jsou upraveny Závazky [16].  V případě zjištění existence 

dumpingu a z něj vyplývající újmy nemusí být ještě uplatněno opatření formou 

prozatímního antidumpingového cla.  Komise příjme ty dobrovolné závazky, kterými se 

vývozce zaváže, že ceny svých výrobků změní nebo tyto výrobky již  nebude  vyvážet na 

území Společenství za dumpingové ceny. Komise může tyto závazky navrhnout, vývozce je 

však nemusí přijmout. Toto však na dalším šetření nemá žádný vliv. Jsou-li závazky přijaty, 

v řízení se pokračuje a je-li zjištěno, že nedošlo k dumpingu, závazek zaniká. 

Pokud dojde k porušení nebo odvolání závazku, je uplatněno prozatímní nebo konečné 

antidumpingové clo. 
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1.3.5. Uložení konečného antidumpingového cla 

Konečné antidumpingové clo, pokud je uloženo, je výsledkem provedeného řízení. Je-li na 

základě konečných výsledků šetření zjištěno, že dumping existuje  a  byla tímto dumpingem 

způsobena újma výrobnímu odvětví v EU, pak v zájmu EU Rada uloží na návrh Komise po 

konzultaci s poradním výborem konečné antidumpingové clo. Při uložení prozatímního 

antidumpingového cla musí být návrh na uložení konečného antidumpingového cla 

předloženo Radě nejpozději 1 měsíc před tím, než prozatímnímu antidumpingovému clu 

bude ukončena platnost. Antidumpingové clo se stanovuje pro každého dodavatele 

jednotlivě.  

K uvalení antidumpingového cla využívá Komise některou ze základních celních sazeb [17]: 

 valorická (stanovené % z CIF ceny výrobku), 

 specifická (pevně stanovená částka za jednotku množství výrobku), 

 diferencovaná (za stanovené minimální ceny cla). 

Článkem 9 Nařízení Rady (ES) jsou upravena opatření k uložení konečného cla nebo 

zastavení řízení [18].  Konečné antidumpingové clo se ukládá nařízením a vybírají je členské 

státy v sazbě a za podmínek stanovených v nařízení. Toto clo se vybírá nezávisle na clech, 

daních a jiných poplatcích, které jsou běžně vybírány při dovozu. Na výrobek, na který je 

uloženo prozatímní clo, nesmí být současně uloženo clo konečné. 

 

1.3.6. Vrácení antidumpingového cla 

 

Prokáže-li se, že dumpingové rozpětí, na základě kterého bylo clo zaplaceno, bylo sníženo 

nebo odstraněno, může dovozce písemně požádat o vrácení antidumpingového cla.  Dovozce 

musí podat žádost o vrácení zaplaceného antidumpingového cla  Komisi  prostřednictvím 

členského státu EU, ve kterém byly do volného oběhu výrobky rozpuštěny a to ve lhůtě šesti 

měsíců ode dne, kdy byla příslušným orgánem vyměřena částka uloženého konečného cla, 

nebo pokud příslušný orgán rozhodl o konečném vybrání částek zajištěných formou 

prozatímního cla.  V žádosti musí být přesné údaje o částce antidumpingového cla, které má 

být vráceno a doloženy všechny celní doklady.  Nařízení o konečném antidumpingovém clu 
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bude přijato za předpokladu, že nebudou vzneseny žádné námitky poradním výborem 

k návrhu předloženému Komisí. 
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2. ANTIDUMPINGOVÉ ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

2.1. Vývoj v mezinárodních organizacích 

 

Antidumpingové zákonodárství bylo  přijato  některými státy samostatně z počátku  20. 

století.  Některé státy byly nuceny zavést ochranná opatření po první světové válce a 

hospodářské krizi formou zvýšených cel pro ochranu své ekonomiky. Obchodní dohody se 

začaly uzavírat ve třicátých letech, avšak druhá světová válka přerušila postupnou 

liberalizaci mezinárodního obchodu. 

 

2.2.  Všeobecná dohoda o clech a obchodu 

 

Návrh na vytvoření Mezinárodní obchodní organizace (ITO) byl přijat koncem druhé 

světové války. Cílem bylo odstranění překážek, týkající se rozvoje mezinárodního obchodu.  

V roce 1946 se konala jednání o chartě ITO, kde se skupina zemí dohodla na nutnosti 

okamžitého snížení cel. USA převzaly iniciativu při přípravě dokumentu o všeobecné 

dohodě o clech a obchodu. Setkání se konalo v Ženevě, kde diskutovalo 23 států, které daly 

podnět ke vzniku soustavy vzájemného snížení cel. Ta byla kodifikována jako GATT [19].  

Prvním krokem na cestě k založení ITO měla být Dohoda. 

ITO nakonec nikdy nevznikla. Na Havanské konferenci v letech 1947-1948 byla založena 

charta ITO. Pro značné rozpory mezi USA a Británií o rozsahu pravomoci navrhované ITO 

vůči jednotlivým vládám byla znemožněna její ratifikace 

GATT byla mnohostrannou dohodou, ne však organizací, která by vyžadovala od smluvních 

stran dodržování určitých mezinárodních obchodních pravidel. GATT měla původně 

fungovat pod záštitou ITO, nakonec se stala hlavním fórem pro mezinárodní obchodní 

jednání. Sekretariát v Ženevě se stal stálým orgánem spravujícím GATT. GATT 1947 byla 

v platnosti téměř padesát let. Jejím hlavním cílem byla liberalizace zahraničního obchodu a 

snížení celní sazby. To se podařilo, protože v roce 1947 činil průměr celních sazeb 

průmyslových výrobků smluvních stran 40%, který se snížil až na 4,7% během Tokijského 

kola [20]. 
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V rámci mnohostranných jednání uvedených v následující v Tabulce č. 1, probíhalo 

postupné snižování cel.  

 

Tabulka č. 1: Přehled jednotlivých kol jednání v rámci GATT 

 

Rok Místo konání Předmět jednání Počet zemí 
1947 Ženeva Cla 23 

1949 Annecy (FRA) Cla 13 

1951 Torguay (VB) Cla 38 

1956 Ženeva Cla 26 

1960-61 Ženeva- Dillonovo kolo Cla 26 

1964-67 Ženeva- Kennedyho kolo Cla a antidumpingová opatření 62 

1973-79 Ženeva- Tokijské kolo 
Cla, netarifní opatření a rámcové 

dohody 102 

1986-1994 Ženeva- Uruguayské kolo 

Cla, netarifní opatření, pravidla, 

služby, práva k duševnímu vlastnictví, 

řešení sporů, textilie, zemědělství, 

vytvoření WTO atd. 

123 

 

Pramen: http://www.wto.org/English/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm 

 

 

 

 

 

  

http://www.wto.org/English/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm
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3. ČESKÁ REPUBLIKA A DUMPING 

 

Od roku 1992 byla proti českým výrobcům uplatňována antidumpingová cla převážně vůči 

hutnickým a železárenským společnostem.  Zvýšeným vývozem hutnických výrobků na trh 

ES vznikl negativní postoj některých členských zemí ES jako například SRN, Francie a 

Itálie. Evropská komise zavedla restriktivní opatření na ploché výrobky, válcovaný drát, 

ocelové trubky a hematitové surové železo.  

V roce 1994 se Česká republika přihlásila k pravidlům pro antidumping při ukončení 

Uruguayského kola. Byla založena WTO a přijata Dohoda o provádění článku VI GATT. 

Ustanovením této Dohody se v ČR přijal zákon č. 157/1997 Sb. na ochranu před dovozem 

dumpingových výrobků s účinností od 10.07.1997. I přes velmi liberální přístupy české 

vlády v roce 1997 v oblasti obchodní politiky byl přijat tento zákon, který umožňoval 

přijmout opatření na ochranu české ekonomiky. Příslušným úřadem se stalo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR k ukládání antidumpingových opatření. Česká republika jen 

minimálně využívala tento zákon k uložení antidumpingového cla. Antidumping byl 

v podvědomí většiny managementu českých firem poměrně složitou ekonomickou a právní 

disciplínou. Vstupem ČR do EU 1. května 2004 nastal zásadní průlom do antidumpingové 

praxe. ČR se formálně vzdala práva uskutečňovat vůči třetím zemím samostatnou obchodní 

politiku. Součástí jsou i čeští výrobci příslušného výrobního odvětví Evropského 

společenství, uplatňují proto své požadavky na ochranu před dumpingovými dovozy ze 

států, které nejsou členy EU pouze v jeho rámci. Vůči ČR není možno uplatňovat 

antidumping ze strany ostatních členských států, ale zároveň ani ČR nemůže zahajovat 

antidumpingová řízení proti žádnému členu EU. Česká republika jako součást EU a WTO se 

při aplikaci nástrojů na ochranu obchodu řídí  Nařízením Rady Evropského společenství  č. 

1225/2009, ze dne 30.11.2009  o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které 

nejsou členy Evropského společenství. Toto nařízení obsahuje pravidla pro postup od 

zahájení antidumpingového řízení až po uložení konečného antidumpingového cla. 
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4. OBCHODNÍ VZTAHY V OCELÁŘSKÉM PRŮMYSLU 

 

Problematiku obchodních vztahů v ocelářském průmyslu je možno charakterizovat 

v přímé souvislosti se současnou hospodářskou krizí ekonomik USA, Evropské unie a 

jejím dopadem na sníženou výkonnost ekonomik dominantních rozvojových zemí  -  

zejména Čína, Brazílie, Indie, Rusko a JAR.  Svůj odraz tato ekonomická recese má i ve 

zbytku zemí Dálného východu, zejména Japonska a Jižní Koreje.   

Významnou oblastí, je otázka permanentního růstu celosvětového objemu výroby oceli, 

urychlenému výstavbou nových efektivnějších výrobních agregátů, které nahrazují 

zastaralé neekologické kapacity, především v Číně a Rusku.   Tento růst výroby, který 

působí velmi pozitivně, je však problémem v kolizi se sníženou spotřebou v ocel 

spotřebovávajících odvětvích v závislosti na současné celosvětové ekonomické krizi.  

Další, neméně významnou oblastí problémů, je růst energetických nákladů na výrobu, ať 

již v přímé souvislosti s růstem cen ropy, zemního plynu, elektrické energie.  Tato 

nákladová oblast je však nejvíce poznamenána růstem cen vstupů, tj. železné rudy, 

koksovatelného uhlí,  legur a víceméně přímoúměrně i šrotu.   

Tato problematika se přímo promítá do oblasti obchodu, kde při nižší spotřebě oceli 

z důvodu nedostatku zakázek je třeba udržet adekvátní cenovou úroveň výrobků ve vazbě 

na ceny vstupních surovin a energií.  Nižší objem spotřeby je významně ovlivňován 

následně finančními institucemi, které z důvodu existující nejistoty odmítají pojišťovat, 

profinancovávat a úvěrovat řadu transakcí.  Kromě projektů tato situace postihuje hlavně 

oblast stockistů, kteří jsou důležitým segmentem prodejního cyklu hutních výrobků.  

  

4.1. Zahraniční obchod hutními výrobky v roce 2013 

 

Následující statistiky jsou  interní údaje  HŽ, a.s., které prezentoval  Ing. Jenyšta (útvar 

Mezinárodní obchodní vztahy) na brífingu v roce 2013 „Informace pro obchodní ředitele a 

marketing  –   Zahraniční obchod hutními výrobky v roce 2013“.    Prezentované údaje 

byly zpracovány s využitím podkladů  útvaru  Statistika,  Ing.  Vladimír Soušek,  Ing. 
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Ludvík Vala a dále podkladů MPO,  Evropské  komise,  EUROFER (Evropské ocelářské 

sdružení) a ESTA (elektronický systém cestovní registrace) [21]. 

STATISTICKÉ ÚDAJE O ZAHRANIČNÍM OBCHODU 

V tabulce č.2  je uveden celkový vývoz a dodávky hutního materiálu  z ČR do zahraničí. 

Jedná se o vývoz do třetích zemí včetně dodávek do zemí EU. 

 

Tabulka č. 2  Celkový vývoz z ČR  

Celkový vývoz  -  skupiny 

vyvážených výrobků 

(údaje v tunách) 

rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2013 

Vývoz ingotů a polotovarů 588 341 501 665 223 784 320 843 355 800 393 035 260 692 

Vývoz  dlouhých  výrobků 2 233 926 2 080 712 1 879 220 2 169 326 2 250 849 2434 488 2 395 870 

Vývoz  plochých  výrobků 1 307 512 1 168 920 795 550 940 164 1 040 754 891 006 1 019 706 

Vývoz  bezešvých  ocel. trubek 418 932 380 273 253 795 335 886 360 295 339 704 333 444 

Vývoz  svař.  ocel.  trubek 207 564 181 263 140 480 171 141 173 410 228 843 234 418 

Vývoz  ostatních  585 196 611 944 494 312 573 357 607 282 697 848 751 721 

Vývoz  výrobků z oceli   celkem 5 341 470 4 924 777 3 787 142 4 530 716 4 788 392 4 880 924 4 995 851 

Zdroj :  Kontingenční tabulky z databáze ČSÚ,  zpracované a korigované Ing. Souškem [22] 

 

Z tabulky č. 2 vyplývá, že v roce 2007 a 2008 celkový vývoz dodávek hutního 

materiálu  z ČR poklesl a od roku 2009 dochází k pomalému nárůstu vývozu dodávek 

hutního materiálu do zahraničí (celý svět).  

 

V tabulce č.  3  je uveden celkový dovoz dodávek hutního materiálu ze zahraničí   do  ČR. 

Jedná se o dovoz z třetích zemí včetně dodávek ze zemí EU. 
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Tabulka č. 3  Celkový dovoz do ČR  

Celkový dovoz  -  skupiny 

dovážených výrobků 

(údaje v tunách) 

rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 

Dovoz ingotů a polotovarů 417 227 503 347 221 768 621 594 324 926 355 725 356 232 

Dovoz  dlouhých  výrobků 1 066 199 1 060 283 780 769 888 642 1 111 801 1 252 510 1 155 592 

Dovoz  plochých  výrobků 2 990 540 3 108 304 2 190 384 2 818 058 3 175 256 3 287 538 3 358 366 

Dovoz  bezešvých  ocel. 

trubek 

125 731 115 088 65 903 93 312 96 914 84 634 86 646 

Dovoz  svař.  ocel.  trubek 285 135 286 956 213 034 276 784 395 415 332 105 349 117 

Dovoz  ostatních 784 748 759 918 532 581 619 981 676 418 646 181 688 771 

Dovoz  výrobků z oceli  

celkem 
5 669 581 5 833 897 4 004 440 5 317 371 5 780 730 5 958 692 5 994 724 

Zdroj :  Kontingenční tabulky z databáze ČSÚ,  zpracované a korigované Ing. Souškem [22] 

 

Z tabulky č. 3 vyplývá, že v roce 2009 byl zaznamenán pokles u dovozu, ale od roku 

2010 má  dovoz hutního materiálu zaznamenal strmý nárůst dodávek do ČR. 

 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny údaje o dovozech z třetích zemí do ČR. 

Tabulka č. 4  Celkový dovoz z třetích zemí do ČR 
                  

Dovoz - skupiny dovážených 

výrobků 

(údaje v tunách) 

rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 

Dovoz ingotů a polotovarů 199 291 334 246 154 283 407 524 187 632 216 206 221 095 

Dovoz  dlouhých  výrobků 104 142 83 802 35 538 41 935 45 335 32 104 40 923 

Dovoz  plochých  výrobků 356 855 314 566 163 614 237 893 310 798 220 223 266 052 

Dovoz  bezešvých  ocel. trubek 20 684 17 981 8 835 12 654 15 397 9 773 10 628 

Dovoz  svař.  ocel.  trubek 36 593 29 744 14 463 25 001 114 188 29 406 32 928 

Dovoz  ostatních 75 434 71 853 55 543 57 068 67 609 67 890 73 304 

Dovoz  výrobků z oceli  celkem 792 999 852 192 432 277 782 074 740 958 575 302 644 930 

Zdroj :  Kontingenční tabulky z databáze ČSÚ,  zpracované a korigované Ing. Souškem [22] 
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V tabulce č. 4 je opět v roce 2009 viditelný pokles u dovozu hutního materiálu z třetích 

zemí. V roce 2010 byl zaznamenán strmý nárůst dovozu hutního materiálu z třetích 

zemí do ČR. 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny údaje o dovozech z vybraných třetích zemí do ČR. 

   

Tabulka č. 5  Dovoz z vybraných třetích zemí do ČR 

                    
              

Dovozy z vybraných 

třetích zemí   

(údaje jsou v tunách) 

rok 2007  rok 2008 rok 2009   rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 

 Dovozy z Ruska 284 674 387 688 201 263 241 297 217 988 

297* 

216 699 

297* 

255 198 

 Dovozy z Ukrajiny 116 750 96 345 54 289 275 696 167 658 93 530 107 128 

 Dovozy z Běloruska 22 359 40 237 25 068 18 511 20 079 19 935 20 739 

 Dovozy z Moldávie  15 955 16 659 5 715 2 846 846 0 1 447 

 Dovozy ze Srbska a Č. 

Hory 

73 119 80 819 26 314 58 216 58 924 14 862 15 849 

 Dovozy ze Švýcarska 15 817 18 728 10 080 16 501 20 968 21 931 22 985 

Součet dovozů z těchto   

vybraných zemí 

528 674 640 476 322 729 613 067 486 463 366 957 423 346 

Podíl „evropských“ 

dovozů na celkových 

dovozech 

66,67 % 75,16 % 74,66 % 78,39 % 65,65 % 63,79 % 65,64 % 

 Dovozy z Číny 99 943 63 185 21 157 21 641 31 891 64 286 32 642 

 Dovozy z Turecka 36 801 15 794 8 456 28 851 99 303 5 638 4 495 

 Dovozy z Koreje 37 439 68 502 36 013 50 849 55 563 75 549 86 137 

 Dovozy z Japonska 21 462 17 476 14 680 10 633 11 285 11 039 13 075 

 Dovozy z Indie 23 250 5 993 4 916 7 237 6 574 5 406 6 534 

 Součet dovozů z těchto 

vybraných zemí 

218 895 170 950 85 222 119 211 204 616 161 918 142 883 

Podíl „asijských“ 

dovozů na celkových 

dovozech 

27,60 % 20,06 % 19,71 % 15,24 % 27,61 % 28,14 % 22,15 % 

Podíl vybraných 

dovozů na celkových 

dovozech 

94,27 % 95,22 % 94,37 % 93,63 % 93,26 % 91,93 % 87,90 % 

Zdroj :  Kontingenční tabulky z databáze ČSÚ,  zpracované a korigované Ing. Souškem [22] 

 

  

 

Z údajů v tabulce č. 5 vyplývá, že objem dovozů z „asijských zemí“ poklesl, oproti 

tomu však vzrostl objem dovozů z Koreje.   
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V tabulce č. 6  jsou uvedeny přehledy o největších objemech dodávek hutního materiálu ze 

zemí EU do ČR. 

 

  Tabulka č. 6  Objemy dodávek hutního materiálu ze zemí EU do ČR    
                    

Stát 

(tisíce tun 

/rok) 

SRN Slov. Polsko Itálie Rakous. Francie Maď. Belgie Lucem. Nizoz. Švéd. Rumun. 

2007 1 394 1 017 567 369 317 205 160 183 137 128 104 93 

2008 1 301 1 076 639 358 326 289 161 171 143 131 104 66 

2009 1 044 740 556 204 258 187 135 119 65 64 58 15 

2010 1 222 1 066 645 270 331 226 181 137 100 71 80 34 

2011 1 295 1 051 878 333 321 240 186 126 140 76 76 107 

2012 1 322 1 050 1 279 335 316 203 207 128 140 79 66 76 

2013 1 326 1 034 1 295 307 325 190 237 109 129 96 73 69 

         Podklady : Útvar Statistika – Ing. Soušek  z  podkladů ČSÚ[22] 

 

 

Z tabulky č. 6 vyplývá, že mezi největšími dodavateli hutního materiálu ze zemí EU do 

ČR jsou SRN, Slovensko a Polsko. 

 

 

 

 

 

 

V následující tabulce č. 7 jsou uvedeny přehledy o největších objemech dovozu hutního 

materiálu z třetích zemí do ČR. 
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Tabulka č. 7  Objemy dovozu hutního materiálu z třetích  zemí do ČR    

Stát 

(tisíce 

tun/rok) 

Rusko Ukrajina 

Srbsko 

+ ČH + 

Kosovo 

Korea Čína Bělorus. Japon. Turecko Švýcar. Moldav. Indie KLDR JAR 

2007 285 117  73 37 100 22 21 37 16 16 23 0 10 

2008 388 96 81 69 63 40 17 16 19 17 6 4 2 

2009 201 54 26 36 21 25 15 8 10 6 5 2 0,9 

2010 241 276 58 51 22 19 11 29 17 3 7 0 0,7 

2011 218 168 59 56 32 20 11 99 21 0,8 7 0 0,6 

2012 217 94 15 76 64 20 11 6 22 0 5 0 0,6 

2013 255 107 16 86 33 21 13 5 23 1 7 0 0,4 

         Podklady : Útvar Statistika – Ing. Soušek  z  podkladů ČSÚ[22] 

 

Zdroj: HŽ, a.s. / Jenyšta:  Informace pro obchodní ředitele a marketing  –  Zahraniční obchod 

hutními výrobky v roce 2013 [21]  

Z výše uvedených údajů o objemech dovozu hutního materiálu z třetích zemí do ČR 

vyplývá, že našimi největšími dodavateli je Rusko a Ukrajina. 

 

 

V tabulce č.8  je uvedeno saldo zahraničního obchodu ČR 2013 podle hlavních teritorií.  

 

 

 

Tabulka č. 8 Saldo zahraničního obchodu ČR 2013 
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2 0 1 3 

údaje v tisících tun 

Dodávky 

z ČR do 

EU 15 

Dodávky 

do ČR 

z EU 15 

Saldo 

Dodávky 

z ČR do 

EU 28 

Dodávky 

do ČR 

z EU 28 

Saldo 

Vývoz 

z ČR do 

3. zemí 

Dovoz 

do ČR 

z 3. 

zemí 

Saldo 

Válc. materiál vč. 

polotovarů 

1 593 1 993 
- 400 

3 337 4 342 - 1 005 339 528 - 189 

Polotovary 191 22 169 253 135 118 7 221 - 214 

Válc. mat. bez 

polotovarů 

1 402 1 971 
- 569 

3 084 4 207 - 1 123 332 307 25 

Ploché výrobky 

celkem,  z toho : 

444 1 601 
- 1 157 

926 3 092 - 2 166 93 266 - 173 

Svitky válcované za 

tepla 

57 156 
- 99 

141 435 - 294 59 18 41 

Plechy válc. za 

tepla 

247 142 
105 

480 511 - 31 9 94 - 85 

Plechy a svitky 

válc. za studena 

2 153 
- 151 

30 366 - 336 1 55 - 54 

Plechy pro 

elektrotechniku 

22 18 
4 

28 109 - 81 18 1 17 

Plechy s povlaky na 

povrchu 

28 643 
- 615 

93 1 027 - 934 2 59 - 57 

Dlouhé výrobky 

celkem, z toho : 

958 369 
589 

2 158 1 115 1 043 238 41 197 

Profily 75 122 - 47 212 240 - 28 33 7 26 

Válcovaný drát 411 107 304 771 228 543 4 11 - 7 

Tyčová ocel 296 85 211 504 179 325 49 20 29 

Betonářská ocel 56 47 9 472 455 17 0 3 - 3 

Trubky celkem, 

z toho : 

292 240 
52 

441 392 49 127 44 83 

Bezešvé trubky 162 42 120 219 76 143 115 11 104 

Svař. trubky > 

406,4 mm 

8 3 
5 

25 4 21 1 1 0 

Svař. trubky < 

406,4 mm 

122 195 
- 73 

197 312 - 115 11 32 - 21 

Zdroj: HŽ, a.s. / Jenyšta:  Informace pro obchodní ředitele a marketing  –   Zahraniční obchod hutními 

výrobky v roce 2013 [21]   
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Z následujících tabulek 9. a 10. lze odvodit,  nakolik se na dodávkách do EU a 

vývozech do třetích zemí podílejí přímo hutní společnosti a nakolik je hutní materiál 

vyvážen dalšími subjekty.  

Tabulka č. 9 

 

Dodávky do 27 zemí EU v roce  2013 
Celní statistika 

Údaje hutních 

společností 
Rozdíl  (tun) 

Rozdíl  

(%) 

Vývoz  dlouhých  výrobků 2 157 892 tun 1 584 436 tun 573 456 tun 26,6 % 

Vývoz  plochých  výrobků 926 291 tun 581 446 tun 344 845 tun 37,2 % 

Vývoz  bezešvých  ocelových  trubek 218 887 tun 198 282 tun 20 605 tun 9,4 % 

Vývoz  svařovaných  ocel.  trubek 222 272 tun 122 248 tun 100 024 tun 45,0 % 

 

Tabulka č. 10 

 

Vývoz do třetích zemí v roce  2013 
Celní statistika 

Údaje hutních 

společností 
Rozdíl  (tun) 

Rozdíl  

(%)  

Vývoz  dlouhých  výrobků 237 978 tun 232 519 tun 5 459 tun 2,3 % 

Vývoz  plochých  výrobků 93 415 tun 87 545 tun 5 870 tun 6,3 % 

Vývoz  bezešvých  ocelových  trubek 114 556 tun 113 032 tun 1 524 tun 1,3 % 

Vývoz  svařovaných  ocel.  trubek 12 146 tun 4 040 tun 8 106 tun 66,7 % 

 

4.2.  Opatření Evropské komise v obchodu s hutními materiály 

 

Na obchod v rámci EU je nutno se dívat jako na jednotný trh bez jakýchkoliv vnitřních 

překážek.  Při dovozech do EU je jen otázkou času a přepravních podmínek, aby se 

materiál dovezený z třetích zemí přesouval z jedné země EU do jiných.  

Nejčastěji užívaným nástrojem je zahájení antidumpingového šetření, následované 

vyrovnávacími cly z titulu subvencování výroby vyvážejících zemí jejich státem. 
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4.3. Antidumpingová šetření 

 

Evropská komise na základě podnětů EUROFER ( Evropské ocelářské sdružení), ESTA 

(elektronický systém cestovní registrace) a dalších asociací zahájila řadu 

antidumpingových kauz, které zejména v oblasti trubek vedly k uvalení 

antidumpingových cel.  Hutní společnosti i Hutnictví železa, a.s. se aktivně zúčastňovaly 

přípravy podkladů pro jednotlivá řízení, HŽ, a.s. předkládá MPO ke každému řízení svá 

stanoviska.  

Následující statistiky jsou  interní údaje  HŽ, a.s., které prezentoval Ing.  Jenyšta (útvar 

Mezinárodní obchodní vztahy) na brífingu v roce 2013 „Informace pro obchodní ředitele a 

marketing  –   Zahraniční obchod hutními výrobky v roce 2013“    Prezentované údaje 

byly zpracovány s využitím podkladů  útvaru  Statistika,  Ing.  Vladimír Soušek,  Ing. 

Ludvík Vala a dále podkladů MPO,  Evropské  komise,  EUROFER a ESTA. 

 

HLAVNÍ OPATŘENÍ EVROPSKÉ KOMISE, OMEZUJÍCÍ DOVOZ  HUTNÍCH  

MATERIÁLŮ 

 

Antidumpingová šetření 

1) Opatření Evropské komise proti dovozům z třetích zemí 

Asociace EUROFER a ESTA ve snaze omezit prudký nárůst dovozů hutního materiálu 

z třetích zemí v minulých letech zpracovaly ve spolupráci se svými členy řadu podkladů 

pro antidumpingová šetření Evropské komise.   

 

1 A)  Opatření,  která jsou v platnosti: 

 Bezešvé trubky - (bylo schváleno EK v červnu 2006,  a to ve výši 24,1 – 

35,8 % proti Rusku,  12,3 – 25,7 % proti Ukrajině a 29,8 % proti 

Chorvatsku a následně v říjnu 2009 AD cla proti dovozu z Číny,  a to ve 

výši 17,7 až 39,2 %). 
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Na základě výsledků přezkumu před ukončením platnosti bylo opatření proti Rusku a 

Ukrajině prodlouženo o dalších 5 let do července 2017 (ve stejné výši) a opatření proti 

dovozům z Chorvatska bylo zastaveno vzhledem ke vstupu do EU.  

Evropská komise na základě podnětu Obranného výboru ESTA zahájila šetření i proti 

dovozům těchto trubek z Běloruska,  ale vzhledem ke stažení podnětu žalobcem šetření 

v květnu 2012 zastavila. 

V říjnu 2009 bylo uvedeno v platnost antidumpingové clo proti dovozu z Číny do října 

2014,  a to ve výši 17,7 až 39,2 %.  V současné době se připravuje přezkum před 

pozbytím platnosti. 

 Svařované „plynové“ trubky  -  (v prosinci 2008 bylo prodlouženo 

opatření EK proti Thajsku ve výši 21,7 – 35,2 % a Ukrajině ve výši 10,7 – 

44,1 % a nově bylo uloženo clo proti Číně ve výši 90,6 %,  Rusku ve výši 

10,1 až 20,5 % a Bělorusku ve výši 38,1 %.  Proti dovozům z Turecka a 

Bosny a Hercegoviny nebylo opatření přijato). 

V současné době byl zahájen přezkum před pozbytím platnosti    

 Vybrané bezešvé trubky z korozivzdorných ocelí -  konečné clo na 

dovozy z Číny bylo schváleno v prosinci 2011 ve výši 48,3 až 71,9 % a je 

v platnosti do prosince 2016. 

 Válcovaný drát  -  (konečná AD cla do roku 2014 byla vyhlášena v srpnu 

2009, a to proti Číně ve výši 7,9 až 24,0 %)  -  platnost opatření do srpna 

2014,  předpokládá se přihlášení výrobců do přezkumu před ukončením 

platnosti. 

 Válcovaný drát z korozivzdorných ocelí – konečné antidumpingové clo 

na dovozy z Indie bylo stanoveno v listopadu 2013 ve výši 0 – 12,5 % a 

konečné vyrovnávací clo bylo stanoveno ve výši 0 – 4,3 %. 

  Tyče z korozivzdorných ocelí -  konečné vyrovnávací clo proti dovozům 

z Indie je v platnosti do dubna 2016 ve výši 0 – 4,0 %. 
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 Ploché za studena válcované výrobky s organickými povlaky  -  

konečné antidumpingové clo na dovozy z Číny bylo stanoveno ve výši 0 – 

26,1 % a konečné vyrovnávací clo ve výši 23,8 – 144,7 %,  platnost obou 

opatření je do března 2018.   

 Ocelová lana  -  proti Číně (60,4 %),  Koreji (60,4 %),  Maroku (60,4 %),  

JAR (38,6 %),  Ukrajině (51,8 %), Moldavsku (51,8 %) a Rusku (dosud 9,7 

- 51,7 %) -  proti dovozům z Ruska bylo na základě přezkumu opatření 

zastaveno od prosince 2013,  platnost opatření proti dovozům z ostatních 

jmenovaných zemí byla prodloužena do února 2017. 

 Lana a dráty pro předpínání do betonu  -  proti Číně (0 – 46,2 %),  -  

platnost opatření do května 2014. 

  Příslušenství pro trubky  (potrubní tvarovky) -  proti Číně (58,6 %), 

Malajsii (59,2 – 75,0 % a nově od dubna 2010 samostatně pro jednu 

společnost ve výši 49,9 % na základě přezkumu), Indonésii (58,6 %), Srí 

Lance (58,6 %), Filipínám (58,6 %),  Thajsku (58,9 %), Tchaj-wanu (58,6 

%) a  Koreji  (44, 0 %)  -  platnost do září 2014,  proti dovozům z Ruska a 

Turecka bylo v červenci 2012 přijato prozatímní clo ve výši 23,8 % pro 

Rusko a 2,9 až 16,7 %  pro dovozy z Turecka.  

 Vybrané spojovací prostředky  (matice,  šrouby,  podložky)  - proti Číně 

a Malajsii ve výši 0 až 85 %  -  platnost do února 2014,  byl zahájen 

přezkum. 

 Vybrané spojovací prostředky z korozivzdorných ocelí  (matice,  

šrouby, vruty)  - proti Číně (11,4 – 27,4 %),  Indonésii (9,8 – 24,6 %),  

Tchaj-wanu (8,8 – 23,6 %),  Thajsku (10,8 – 14,6 %) a Vietnamu (0 – 7,7 

%)  -  šetření proti dovozům z Thajska, Indonésie a Vietnamu bylo 

ukončeno v listopadu 2010,  šetření proti dovozům z Indie bylo zastaveno 

v březnu 2012 a šetření dovozů z Číny a Tchaj-wanu bude posouzeno 

v přezkumu před ukončením platnosti.  Nově bylo zahájeno šetření dovozů 

z Malajsie,  Filipín a znovu z Thajska kvůli možnému obcházení.   
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1 B)  Šetření zahájená Evropskou komisí,  dosud bez přijetí opatření : 

 Uzavřené profily  -  v listopadu 2008 zahájila Evropská komise šetření 

proti dovozům z Běloruska,  Turecka a Ukrajiny,  následně ESTA návrh 

stáhla.  V březnu 2012 zahájila Evropská komise za základě podnětu ESTA 

nové šetření,  tentokrát proti dovozům z Turecka,   Ukrajiny a Makedonie,  

ESTA návrh opět stáhla. 

 Bezešvé trubky o průměru nad 406,4 mm  -  šetření dovozů z Číny do 

EU bylo zahájeno v únoru 2013, následně ESTA návrh stáhla.   

U výrobků spotřebovávaných v hutnictví pokračuje opatření proti dovozu některých 

feroslitin (SiMn, FeSi),  karbidu křemíku,  žáruvzdorných materiálů (magnezitové 

cihly - probíhá přezkum),  vše zejména z Číny a dále opatření proti dovozu 

grafitových elektrod z Indie.  V prosinci 2010 bylo zahájeno šetření dovozů 

grafitových elektrod z Číny,  ale šetření bylo následně zastaveno.    

 

2)  Opatření třetích zemí proti dovozům z Evropské unie 

2 A)  Opatření proti dovozům z EU jako celku  (vybraná opatření): 

 Vybrané bezešvé trubky  -  opatření Indie typu safeguard,  zahájené 

v dubnu 2013, dosud bez přijetí opatření,  

 Vybrané plechy válcované za tepla  -  AD opatření Maroka z ledna 2013,  

dosud bez přijetí opatření,  

 Vybrané ploché výrobky - AD opatření Indonésie z prosince 2012,  ledna 

2013,  dosud bez přijetí opatření,  

 Betonářská ocel - opatření Egypta typu safeguard z prosince 2012, dosud 

bez přijetí opatření,  

 Vybrané ploché výrobky válcované za tepla – opatření Thajska typu 

safeguard  z prosince 2012,  dosud bez přijetí opatření,  



35 
 

 Tyčová ocel  -  opatření Maroka typu safeguard ze září 2012, dosud bez 

přijetí opatření,  

 Tyčová ocel  -  opatření Jordánska typu safeguard z června 2013, dosud 

bez přijetí opatření, 

 Vybrané trubky -  opatření Indonésie typu safeguard z ledna 2012, dosud 

bez přijetí opatření, 

 Bezešvé trubky z nerezavějících ocelí pro použití za vysokých tlaků a 

teplot -  AD opatření Číny z května 2012,  předběžné clo ve výši 9,7 %, 

 Válcovaný drát - opatření Indonésie typu safeguard z listopadu 2012,   

 Bezešvé trubky z nerezavějících ocelí – opatření Kazachstánu typu 

safeguard z června 2011,  clo AD valorem ve výši 9,9 %, 

 Bezešvé trubky z nerezavějících ocelí – opatření Běloruska typu 

safeguard z června 2011,  clo AD valorem ve výši 9,9 %, 

 Za tepla válcované ploché výrobky  -  opatření Indie typu safeguard 

z října 2011, 

 Ocelová lana, válcovaný drát a pozinkované plechy  -  opatření 

Indonézie typu safeguard z února 2010,  stanovena nejnižší přípustná cena, 

 Spojovací materiály   -  opatření Číny typu AD z prosince 2008,  

antidumpingové clo ve výši 26 %, 

 Ploché výrobky válcované za studena z nerezavějící oceli  -  opatření 

Indie typu AD z dubna 2009,  stanovena kvóta, 

 Trubky z nerezavějících ocelí  -  opatření Ruska typu safeguard 

z prosince 2007, 
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 Příslušenství k trubkám – opatření Turecka typu safeguard z dubna 2006,  

stanovena kvóta, 

 Bezešvé trubky  -  opatření Brazílie typu AD z října 2005,  clo 14,3 % AD 

valorem. 

2 B)  Opatření třetích zemí proti dovozům z vybraných zemí,  mezi nimi z ČR 

nebo SR : 

 Vybrané plechy válcované za tepla  -  antidumpingové opatření Kanady 

z ledna 2004 proti dovozům z České republiky,  Bulharska a Rumunska  -  

(74,6 %),  -  v současné době probíhá revize před skončením platnosti.  

Obdobné opatření bylo zahájeno tento měsíc proti Dánsku a Itálii, 

 Za tepla válcované ploché výrobky  -  antidumpingové opatření Thajska 

proti dovozům z Rumunska a Slovenska z května 2003,  clo 51,95 % AD 

valorem, 

 Za tepla válcované ploché výrobky  -  antidumpingové opatření 

Argentiny proti dovozům z Rumunska a Slovenska z dubna 2002,  clo 

62,09 % AD valorem, 

 Vybrané bezešvé trubky  - opatření Ukrajiny typu safeguard z října 2008,  

stanovena kvóta pro dovozy z Rakouska, Rumunska, Polska a Slovenska. 

Dne 18. září 2013 bylo zahájeno šetření Department of Commerce USA 

proti dovozům plechů s orientovaným zrnem pro elektrotechnický 

průmysl  od výrobců z Číny,  Ruska, Japonska, Korejské republiky, 

Německa, Polska a České republiky.    
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4.4 . Další nástroje, omezující obchod hutními materiály 

 

Jedná se o tyto nástroje, které jsou uvedeny v:  HŽ, a.s. / Jenyšta: Informace pro brífing 

dne 30.října  2012 v hotelu Fortuna _ Problematika obch. vztahů  v hutnictví [23]. 

 množstevní omezení  -  jsou stanovena pro dovozy vybraných skupin hutního 

materiálu z Kazachstánu, do doby vstupu Ukrajiny (2009) a Ruské federace 

(2012) do Světové obchodní organizace WTO byla uplatňována i vůči těmto 

zemím, 

 vývozní cla na suroviny  -  uplatňováno zejména při vývozu šrotu nebo 

železné rudy, používá je Ruská federace, Ukrajina a Indie.  Při vývozu 

z Ukrajiny a z Ruska by se v souladu s přístupovými protokoly WTO měla 

postupně snižovat, 

 vyrovnávací cla  (subsidy,  countervailing duty)   -   jsou uplatňována, pokud 

se prokáže,  že výroba nebo vývoz byly dotovány státem,  jako příklad lze 

uvést opatření proti dovozům tyčí z nerezavějících ocelí z Indie, 

 technická certifikace dováženého hutního materiálu (jedná se o 

jednostrannou certifikaci nad obvyklý rámec  -  uplatňuje zejména Indie). 

Důležitým nástrojem, který však neomezuje objem dovozu ani nestanovuje přídavné clo, 

ale slouží jako signál možných zvýšených dovozů, je vydávání automatických dovozních 

licencí (Surveillance Documents).  Systém platí pro dovozy ze všech třetích zemí prakticky 

pro všechny hutní výrobky včetně trubek.  Považujeme ho za důležitou indikaci budoucího 

vývoje dovozů. Nařízením Evropské komise z prosince 2009 byl tento režim prodloužen 

do konce roku 2012, s rozšířením mimo jiné o svařované trubky velkých průměrů.    
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4.5. Nejdůležitější priority v obchodu hutními s materiály 

 

Za nejdůležitější prioritu je považována aktivní spolupráce s MPO a dále s hutními 

asociacemi v zemích EU na přípravě ochranných a antidumpingových opatření proti 

dovozům ze třetích zemí.  Tato spolupráce je nezbytná jak pro získávání informací, tak i 

pro možnost ovlivňovat ochranná opatření a v neposlední řadě pro získávání kontaktů a 

výměnu zkušeností s odbornými pracovníky hutí z EU, kteří uvedený systém využívají již 

po desítky let.  

Dále je v hutních společnostech nezbytné co nejvíce přizpůsobit výrobní sortiment 

požadavkům trhu jak z hlediska sortimentu a kvality, tak i včasnosti dodávek, aby bylo 

možno lépe úspěšně konkurovat zejména dodávkám ze společného trhu zemí Evropské 

unie. 
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5. PROCESNÍ ŘÍZENÍ NÁKLADŮ ACTIVITY BASED COSTING – 

ABC 

 

Metoda ABC - Activity Based Costing umožňuje, jak určit aktuální náklady spojené 

s  produkty a službami bez ohledu na strukturu organizace a zároveň poskytuje jejímu 

managementu relevantní a včasné informace. 

Kalkulační systém ABC vychází z principu, že nákladové objekty spotřebovávají aktivity a 

aktivity spotřebovávají zdroje:  

 náklady se snaží identifikovat podle vztahu k dílčím činnostem (aktivitám) a zjistit, 

které aktivity firma se svými zdroji realizuje, 

 identifikuje aktivity vyvolávající náklady a hledá vztah jednotlivých dílčích činností 

k objemu výkonu, vyčíslit, kolik která aktivita stojí,  

 identifikované aktivity a náklady přiřazuje k produktům, tj. vyčíslit, kolik které 

aktivity spotřebuje nákladový objekt [24].  

Model ABM - Activity Based Management využívá detailních ekonomických analýz, které 

jsou důležitou součástí podnikatelských aktivit pro strategické a operační rozhodování. 

ABM upřesňuje informací o nákladech a pečlivě monitoruje zvýšené náklady a jiné druhy 

nepřímých nákladů, které vytváří produkty nebo zákaznické segmenty.  ABM sleduje více -

náklady a jiné nepřímé náklady. ABM systémy vyžadují silnou podporu od top 

managementu a zároveň i od liniových pracovníků. 

Pro společnost je k zavedení systému důležité: 

 zjistit klíčové činnosti, prováděné v organizaci, 

 zjistit náklady činnostmi organizace, 

 odlišit více-náklady a další nepřímé náklady, odlišit zdroje  a  rozdělit do 

skupin,  

 zajistit  data k daným činnostem,  

 přidělit náklady produktům a zákazníkům.  
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Cílem přístupu ABC k řízení nákladů je: 

 určit aktivity firmy, 

 vyčíslit hodnotu aktivity, 

 vyčíslit aktivity spotřebovávané nákladovým objektem. 

ABC metoda předává vedení podniku informace o spotřebě podnikových zdrojů. Informuje 

o zákaznících, stávajících procesech, ziskovosti produktů o trhu a prodejních kanálech. Je-li 

podnikem ABC metoda využívaná, je nutno navázat její vstupy a výstupy na 

celopodnikovou strategii, vyhodnocuje a měří hlavní cíle podnikových ukazatelů 

výkonnosti.   

Vedení podniku je cílovou uživatelskou skupinou, které jsou poskytnuty výsledné informace 

na základě aplikace metody ABC. Podnikoví manažeři využívají údaje z ABC už v průběhu 

jejich zpracovávání. Nutností je pravidelné zpracovávání informací, pokud mají údaje ABC 

poskytovat informace pro podporu rozhodování.  

Aby byla aplikace metoda ABC maximální, musí podnik začít "ABC myslet" a oprostit se 

od tradičních přístupů řízení, které dodávají omezený počet informací [25]. 

Analýza a alokace nákladů ABC je vhodná tehdy: 

 jsou-li náročné zakázky předmětem činnosti podniku,  

 má-li podnik vysoký objem režijních nákladů, 

 jsou-li náklady v podniku velmi rozdílné, 

 vykazuje - li podnik vysoké náklady na chyby, vady a zmetky, 

 je-li silná konkurence trhu. 

Hlavním přínosem ABC metody je přesná identifikace nákladů a to především režijního 

typu.  Ta vychází z reálného ocenění aktivit a nákladových objektů. Tím je přesnější řízení 

nákladů i cenové kalkulace. Přesnou pak je kalkulace cílových nákladů a kalkulace 

životního cyklu produktu. Kvalitnější sestavení podnikových rozpočtů umožňují dílčí 

aktivity variantních rozpočtů k měření výkonnosti útvarů a působení na hospodárnosti 

k vynaloženým nákladům.  
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Omezení modelu ABC:  

 jde o metodu náročnou na rozsah zjišťování dat, 

 vznikají potíže s přiřazováním nákladů, které jsou společné více aktivitám, 

 problémem je vztah modelu ABC k účetním metodám používaným ve 

finančním účetnictví při oceňování podnikových produktů [26].  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

6. PROBLEMATIKA STANOVENÍ DUMPINGOVÉHO ROZPĚTÍ 

V HUTNÍ VÝROBĚ 

 

Dumping lze obecně definovat jako nekalou obchodní praktiku, při které výrobce prodává 

obdobné produkty na zahraničním trhu za cenu nižší než je jeho běžná hodnota na trhu 

domácím.  

V současné globalizované tržní ekonomice obchodní společnosti působí jak na domácích tak 

i na zahraničních trzích a vzrůstá tak význam dodržování mezinárodních pravidel pro 

vzájemný obchod mezi zeměmi v rámci světového obchodního systému. Všechny země mají 

mít možnost se bránit proti nekalému obchodování, tato obrana musí však být prováděna 

v jednoznačném a transparentním právním rámci. Využívání nástrojů na ochranu obchodu, 

mezi které lze zařadit antidumpingové opatření, je legitimní a je–li tento nástroj náležitě 

uplatňován, zajišťuje, aby společnosti mohly obchodovat za spravedlivých podmínek a 

soutěžit na základě svých komparativních výhod. Česká republika jako součást EU a WTO  

se při aplikaci nástrojů na ochranu obchodu řídí Nařízením Rady Evropského Společenství  

č. 1225/2009, ze dne 30. 11. 2009, o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které 

nejsou členy Evropského společenství.  

Dumping lze obecně definovat jako nekalou obchodní praktiku, při které výrobce prodává 

obdobné produkty na zahraničním trhu za cenu nižší než je jeho běžná hodnota na trhu 

domácím. Antidumpingové řízení je vždy vedeno proti zemi, vyvážející dumpingový 

výrobek, nikoliv jen proti konkrétnímu výrobci, jenž dumpingový výrobek vyváží. 

Konkrétní opatření – výše antidumpingového cla -  jsou však stanovena diferencovaně pro 

jednotlivé výrobce v dané zemi v individuální výši v závislosti na vypočteném 

dumpingovém rozpětí a podle míry spolupráce. Obviněná strana se řízení nemusí zúčastnit a 

může odmítnout spolupráci, ale v případě nespolupráce bere vyšetřovací komise údaje 

uvedené ve stížnosti za věrohodné a prokázané a existuje tak reálné nebezpečí, že 

požadované údaje získá vyšetřovací komise pouze od žalobce a bude je jako jediné brát za 

směrodatné. Výše stanoveného antidumpingového cla se pak stanoví v maximální výši dle 

podkladů dodaných žalující stranou. 
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Antidumpingové clo je uvaleno na dumpingový výrobek a zvyšuje tím náklady zákazníka na 

jeho pořízení. Původce dumpingu - výrobce vyvážející své výrobky za dumpingové ceny- 

není trestán přímo, ale nákup jeho výrobků se v důsledku antidumpingového cla může stát 

pro zahraniční odběratele nevýhodný a výrobce ztrácí zákazníky. Antidumpingová opatření 

jsou obvykle uložena na dobu pěti let s možností jejich prodloužení na základě přezkumného 

šetření na další pětileté období. 

Aby mohlo být zahájeno proti určitému výrobci antidumpingové šetření a mohla být uložena 

antidumpingová opatření je v prvé řadě třeba prokázat, že:  

 dumping existuje, tzn., že výrobce prodává stejné výrobky na zahraničním trhu za 

cenu nižší než na trhu domácím,  tzn. že společnost výrobek vyváží z jedné země do 

druhé za cenu nižší, než je jeho běžná hodnota. 

 touto uměle nízkou cenou výrobku dochází k újmě celému odvětví v zemi 

odběratele, tzn., že došlo ke zhoršení relevantních hospodářských ukazatelů odvětví, 

např. došlo ke snížení podílu na trhu domácích výrobců, ke snížení zisku domácích 

výrobců, produktivity práce či ke snížení využití výrobních kapacit  

 existuje příčinná souvislost mezi obtížemi daného odvětví  a těmito dodávkami, tzn., 

že obtíže nejsou způsobeny např. snížením poptávky či změnou ve struktuře 

obchodu. 

  uložení antidumpingových opatření je ve veřejném zájmu celé EU, čili posuzují se 

zájmy jak žalujících výrobců v EU, tak i uživatelů v EU.  

 

Jak již bylo uvedeno, podaří-li se dumping prokázat, může dovážející země (v našem 

případě celá EU) přijmout antidumpingová opatření a to v podobě penalizačních dovozních 

cel – antidumpingová cla, která dorovnávají rozdíl mezi vývozní cenou a běžnou hodnotou 

výrobku na domácím trhu. Rozdíl mezi vyšší cenou na domácím trhu tzv. běžnou hodnotou 

výrobku a nižší exportní cenou představuje dumpingové rozpětí, od něhož se odvíjí výše 

stanoveného antidumpingového cla.   Metodika stanovení běžné hodnoty výrobku patří k 

nejobtížnější části antidumpingového řízení. V případě, že hodnotící komise považuje 

běžnou hodnotu výrobku, tzn. cenu na domácím trhu za nespolehlivě zjistitelnou, pak 
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provede vlastní kalkulaci, která je založena na velmi složitých ekonomických propočtech 

[27]. 

 

6.1. Specifické problémy výpočtu normální hodnoty v hutnictví  

 

Hutní materiály a výrobky patří mezi ty výrobky, na které často bývá uvaleno 

antidumpingové clo. Z pohledu rozhodování o možném dumpingu a jeho výši se trh 

s hutními výrobky vyznačuje některými specifiky. 

Finální hutní výrobky představují širokou škálu sortimentu, danou tvarem (ploché výrobky, 

profily, trubky), rozměrem, jakostí oceli, tepelným zpracováním, či specifickými požadavky 

zákazníka (přesné délky, povrchová ochrana, způsob balení atd.). Většina těchto atributů je 

respektována v konkrétní ceně výrobků, která je zákazníkovi fakturována.  

Při výpočtu dumpingového rozpětí, který vychází z rozdílu cen domácích prodejů (v zemi 

výrobce) a prodejů exportních, je však téměř nemožné porovnávat prodeje identických 

výrobků (tvar, rozměr, jakost, požadavky zákazníka) a toto srovnání je prováděno za 

skupiny výrobků, což může výsledky poněkud zkreslit. Ještě markantnější však je toto 

zkreslení při porovnání tržeb z domácích prodejů s vlastními náklady výrobce, které slouží 

ke zjištění, zda na domácím trhu nejsou výrobky realizovány se ztrátou. Hutní výrobce není 

schopen kalkulovat náklady v členění položek prodejních ceníků, tyto náklady se kalkulují 

za skupiny výrobků, příbuzných tvarem, rozměrem, jakostí a provedením. Porovnání 

konkrétních tuzemských faktur s takto kalkulovanými průměrnými vlastními náklady na 

skupiny výrobků pak vede ke hrubému zkreslení při vyhodnocování ztrátových prodejů. 

 

6.2. Klasický výpočet dumpingového cla  

 

Při posuzování tuzemských prodejů se porovnává cena konkrétního obchodního případu 

s průměrným nákladem za celou skupinu výrobků a normální hodnota výrobků je stanovena 

pouze ze ziskových a nikoliv ze všech prodejů.  Z tohoto důvodu lze dumping prokázat i 
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tam, kde ve skutečnosti všechny konkrétní prodeje dumpingové nejsou. Toto je způsobeno 

tím, že rozpětí fakturovaných cen jednotlivých prodejů proti průměrnému nákladu je značné.  

 

Pro ilustraci hrubého zkreslení při vyhodnocování ztrátových prodejů uvádíme fiktivní 

model výpočtu dumpingového rozpětí u desíti výrobků (A-K) (viz Tabulka č. 11) [28].  

Tabulka č.11 Fiktivní model výpočtu dumpingového rozpětí u desíti výrobků [29] 

 

 

Jak vyplývá z Tabulky č.11 u každého výrobku je exportní cena vyšší než tuzemská cena a 

tuzemská cena vyšší než skutečný náklad (který však prakticky není možno účetně a 

kalkulačně zachytit) – nedochází tedy k dumpingu. Jelikož jsou však v hutním podniku k 

dispozici pouze kalkulace za celou skupinu výrobků, jsou v případě prokazování dumpingu 

ceny konkrétních výrobků porovnány s průměrnými náklady za celou skupinu a normální 

hodnota je vypočtena pouze z takto zjištěných ziskových tuzemských prodejů.  Normální 

hodnota je rovna buď ceně tuzemské  nebo hodnotě vlastních nákladů, vždy je brána 

hodnota vyšší.  Uvedený propočet pak vykazuje dumpingové rozpětí 18,4 % a v této výši 

může být následně uvaleno dumpingové clo. Zkreslení, které je zde modelově 

demonstrováno, ve skutečnosti však nelze exaktně doložit.  
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Příklad výpočtu vlastních nákladů u výrobku A: 

 

Poznámka: Všechny použité číselné hodnoty slouží pouze k demonstraci příkladu a 

neodpovídají současným cenám. Kalkulace vlastních nákladů, jakož i dosahované ceny 

prodejů jsou součástí obchodního tajemství firem. Příklad je však sestaven s přihlédnutím ke 

vzájemným relacím jednotlivých položek. 

 

 Tradiční propočet vlastních nákladů, použitý při odvození normální hodnoty pro 

posouzení dumpingu vycházel z klasické kalkulace jednicových a režijních nákladů, která 

však nebyla propočtena detailně pro konkrétní výrobek A, ale pro celou skupinu příbuzných 

výrobků A-K. Takto byl propočten průměrný vlastní náklad za celou skupinu: 13 813,- Kč/t, 

souhrnná prezentace kalkulace za skupinu má následující podobu: 

                                            

 

 

Ziskovost či ztrátovost konkrétních tuzemských prodejů pak byla posuzována porovnáním 

detailních fakturovaných cen jednotlivých výrobků A-K s průměrným nákladem celé 

skupiny. 

 V Tabulce č.11 se normální hodnota  počítá pouze ze ziskových prodejů, tzn. z takových 

prodejů, kde tuzemská cena mínus průměrný náklad je kladná hodnota, ta je v uvedeném 

Kalkulace výrobku A - klasický postup

Název Kč/ t

Vsázka celkem 8 988,23

Technologické palivo 322,21

Mzdy a pojistné 631,36

Odpisy HIM 102,55

Opravy a udržování 859,88

Závodní a zásobovací režie 818,77

Technický rozvoj 0,00

Ostatní výrobní režie 1 400,08

Ostatní náklady 744,06

Zmetky -54,14

Náklady celkem 13 813,00
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případě kladná pouze ve sloupcích  F,G a K. Normální hodnota je tedy  rovna 16 693 Kč/t.  

Dumpingové rozpětí je rovno rozdílu exportní ceny a normální hodnoty. Tam, kde je vysoká 

normální hodnota, bude vysoké i dumpingové rozpětí a také hodnota dumpingu.  Celková 

hodnota dumpingu se pak vypočte prostým součtem dumpingových hodnot A – K.  

Dumpingová marže se vypočte jako podíl celkové hodnoty dumpingu a celkového exportu.  

Výše dumpingového cla se odvozuje od dumpingové marže. Ve většině případů je hodnota 

dumpingového cla nižší než vypočtená hodnota dumpingového rozpětí (pouze u 

nespolupracujících podniků může být výše dumpingového cla rovna výši dumpingové 

marže).   

  

6.3. Navržený propočet dumpingového cla  

 

Tradiční metody kalkulace nákladů (např. přirážková kalkulace či kalkulace variabilních 

nákladů) již v současné době neposkytují správné informace o nákladech spojených s 

podnikovými činnostmi a výkony nebo pro stanovení cen. Složitost vztahů mezi náklady a 

výkony a spektrum příčin vzniku nákladů je již v některých podnicích natolik významná, že 

vyvolává potřebu hledat přesnější, více sofistikovaný kalkulační systém, který by umožnil 

zabývat se skutečnou podstatou vztahů mezi náklady a výkony. 

Zajímavé možnosti zpřesnění plánových i výsledných kalkulací a zejména pak zpracování 

těchto kalkulací v podrobné struktuře kalkulačních jednic, blížící se členění nabídkových 

ceníků hutní produkce, nabízí uplatnění metody ABC (Activity Based Costing).  Metoda  

ABC umožňuje, například ve srovnání s výše zmíněným historickým přístupem ke 

kalkulacím nákladů na výrobu trubek, přiřadit ke konkrétní zakázce, specifikované 

rozměrem, jakostí a detailními požadavky zákazníka, vlastní náklady všech aktivit (výkonů), 

spojených s její realizací a to jak v etapě náběru a potvrzení zakázky, tak ve fázi výroby a 

následně pak skutečné náklady po ukončení realizace. Aktivitami v těchto kalkulacích se 

rozumí například ohřev, děrování, válcování, úpravenské operace, žíhání atd. 

Metoda ABC pro přiřazování nákladů objektům používá měření skutečných fyzických 

výkonů jednotlivých prováděných činností a aktivit. Kalkulace tak sleduje činnosti, které 
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jsou ve firmě vykonávány, a těm přiřazuje odpovídající náklady. Zprostředkovaný vztah 

mezi nákladem a výkonem zde již netvoří všeobecná rozvrhová základna a režijní přirážka, 

ale skutečné aktivity a činnosti, které podnik provádí s cílem tvorby výkonů. V rámci této 

metody jsou sledovány náklady a jejich tok podél prováděných procesů a aktivit a těmto 

skutečnostem odpovídá i způsob jejich přiřazování. Vedle toho, že ABC kalkulace poskytuje 

přesnější informace o nákladech výkonů a aplikuje transparentnější alokační principy, jde v 

celé řadě oblastí nad rámec běžné kalkulační metody a umožňuje analyzovat různé oblasti 

podnikové činnosti z pohledu jejich hodnotové a naturální stránky. 

Ještě donedávna byly v převážné většině českých hutních podniků k dispozici kalkulace 

úplných vlastních nákladů pouze za agregované skupiny výrobků, které jsou příbuzné 

jakostí, tvarem, rozměrem, tepelným zpracováním atd. Z tohoto důvodu byly v případě 

prokazování dumpingu ceny konkrétních výrobků porovnány s průměrnými náklady za 

celou skupinu a běžná hodnota byla vypočtena pouze z takto zjištěných ziskových 

tuzemských prodejů. A proto  může být dumping prokázán i v těch obchodních případech, 

kdy k němu ve skutečnosti nedošlo (viz Tabulka č.11).  Využití metody ABC by v případě 

prokazování dumpingu pomohlo lépe argumentovat v propočtech dumpingového rozpětí, 

neboť by mnohem přesněji byly přiřazeny objektivní vlastní náklady k jednotlivým 

sledovaným prodejům a byla by tak porovnávána exportní cena konkrétní zakázky s běžnou 

hodnotou zakázky, jež by byla stanovena na úrovni ceny tuzemských prodejů, která je 

zisková, neboť převyšuje úroveň takto stanovených úplných vlastních nákladů na realizaci 

konkrétní zakázky. 

Metoda ABC pro přiřazování nákladů objektům používá měření skutečných fyzických 

výkonů jednotlivých prováděných činností a aktivit. V Tabulce č.12 jsou uvedeny aktivity 

(činnosti), které by mohly vstoupit do kalkulace dle metody ABC v hutním podniku. Jedná 

se o konkrétní operace, které mohou zákazníci požadovat v konkrétním hutním podniku 

v ČR  na provoze Válcovna I a Válcovna II. (v Tabulce č.12  jsou uvedeny položky 

zpracovacích nákladů, pro kalkulaci úplných vlastních nákladů je nutno připočíst náklady na 

vsázku, které jsou kalkulovány samostatně pro příslušný rozměr a jakost). 
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Tabulka č.12  Aktivity (činnosti), které mohou  vstoupit do  kalkulace dle metody ABC v hutním podniku 

Pracoviště Operace jedn. 

Válcovací trať - linka Válcovna I Ohřev a děrování MIN 

Válcovací trať - linka Válcovna I Hrubá výroba trubky MIN 

Válcovna I, úpravna válcovaných trubek Přední revize,upichování MIN 

Válcovna I, úpravna válcovaných trubek Revize, značení, svazkování MIN 

Válcovna I, úpravna válcovaných trubek Zkoušení těsnosti trubek MIN 

Válcovna I, úpravna válcovaných trubek Revize, značení, svazkování legovaných trubek MIN 

Válcovna I, úpravna válcovaných trubek Přejímky hladkých trubek MIN 

Válcovna I, úpravna válcovaných trubek Vnější broušení trubek MIN 

Válcovna I, úpravna válcovaných trubek Vnitřní broušení trubek MIN 

Válcovna I, úpravna válcovaných trubek Ultrazvuk MIN 

Válcovna I, úpravna válcovaných trubek Rotomat MIN 

Válcovna I, úpravna olejářských trubek Přejímky trubek MIN 

Válcovna I, úpravna olejářských trubek Kalibrování, lemování trubek MIN 

Válcovna I, úpravna olejářských trubek Závitování trubek MIN 

Válcovna I, úpravna olejářských trubek Ukosování MIN 

Válcovna I, úpravna olejářských trubek Mazání MIN 

Válcovna I, úpravna olejářských trubek Revize, našroubování nátrubků MIN 

Válcovna I, úpravna olejářských trubek Signování, mazání, instalace ochran MIN 

Válcovna I, úpravna olejářských trubek Lakování MIN 

Válcovna I, úpravna olejářských trubek Výroba nátrubků MIN 

Válcovna I - tažírna Rovnání MIN 

Válcovna I - tažírna Trnování, egalizování MIN 

Válcovna I - zušlechťovna Žíhání MIN 

Válcovací trať - linka Válcovna II Ohřev a děrování MIN 

Válcovací trať - linka Válcovna II Hrubá výroba trubky MIN 

Válcovna II - úpravna Rovnání MIN 

Válcovna II - úpravna Adjustáž, svazkování, balení MIN 

Válcovna II - úpravna Revize, značení, svazkování MIN 

Válcovna II - úpravna Kalibrování, lemování trubek MIN 

Válcovna II - úpravna Ukosování MIN 

Válcovna II - úpravna Ultrazvuk MIN 

Válcovna II - úpravna Rotomat MIN 

Mořírna Moření MIN 

Příprava výroby a expedice Jeřábová doprava MIN 

Válcovna I - úprava vsázky Úprava plamenem+třídění MIN 

Válcovna I - úprava vsázky Vrtání MIN 

Válcovna I - úprava vsázky Řezání externí MIN 

Válcovna II - úprava vsázky Úprava plamenem+třídění MIN 

Válcovna II - úprava vsázky Řezání MIN 

Válcovna II - úprava vsázky Lámání MIN 

Jeřábová doprava, výdejny Skladov,manipulace MIN 

Bezkolejová doprava - Clark Doprava vsázky MIN 

Příprava výroby Skladování, manipulace MIN 

Válcovna II - údržba strojní Mzdy údržby  HOD 

Válcovna I a II - údržba elektro Mzdy údržby HOD 

Válcovna I - údržba strojní  Mzdy údržby HOD 
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V Tabulce č. 13 je uvedeno srovnání propočtu hodnoty dumpingu z průměrných nákladů 

(viz Tabulka č.11) a hodnoty dumpingu stanovených dle metodiky ABC [30].   

 

Tabulka č. 13 Model propočtu antidumpingového cla – srovnání propočtu běžné hodnoty z průměrných 

nákladů a z nákladů dle metody ABC  

  

 

Příklad výpočtu vlastních nákladů u výrobku A metodou ABC: 

Poznámka: Všechny použité číselné hodnoty slouží opět pouze k demonstraci příkladu a 

neodpovídají současným cenám. Kalkulace vlastních nákladů, jakož i dosahované ceny 

prodejů jsou součástí obchodního tajemství firem. Příklad je však sestaven s přihlédnutím ke 

vzájemným relacím jednotlivých položek. 

 



51 
 

Základem kalkulace metodou ABC je detailní ocenění jednotlivých aktivit (operací), které 

jsou při výrobě daného produktu použity. To umožní jednak mnohem přesnější rozvrh 

nepřímých nákladů, neboť sazby jsou propočteny za konkrétní výrobní a obslužná střediska, 

jednak detailní alokaci nákladů na adresný výrobek, pro který jsou příslušné aktivity 

definovány. Podmínkou je ovšem široké využití výpočetní techniky, neboť počet klasických 

kalkulací (řádově stovky kalkulací) se mnohonásobně zvýší (tisíce až desetitisíce). 

 Pro každou definovanou operaci je stanovena norma (v našem případě norma času 

v minutách, jako převrácená hodnota výkonu) a sazba (Kč/min., t). Normy (obdoba THN) 

mají dlouhodobější charakter a významně se mění zejména při změnách výrobního zařízení, 

technologie apod. Sazby je nutno průběžně zpřesňovat, neboť kromě cenových změn jsou 

značně citlivé na stupeň časového využití agregátu. Podmínkou sestavení plánu nákladů 

s využitím metody ABC tedy je znalost objemu výroby v příslušném sortimentu, na který se 

vypracují sazby pro jednotlivé operace a střediska. Detail těchto sazeb je zpravidla znám 

v kalkulačním i druhovém členění. 

Samostatnou položku tvoří ryzí vsázka, která je propočtena klasickým způsobem, neboť se 

jedná o hodnotu vsázkového materiálu, nikoliv o aktivitu. Kalkulace metodou ABC u 

výrobku A je uvedena v Tabulce č.14.  

Tabulka č. 14 Kalkulace výrobku A – metodou ABC  

 

Kalkulace výrobku A - metoda ABC

Středisko aktivita uplatnění jednotka norma sazba VN

min., hod. Kč/min.,t Kč/t

Vál.trať Ohřev a děrování x min. 8,22 85,40 701,99

Vál.trať Hrubá výroba trubky x min. 7,69 115,50 888,20

Úpravna Rovnání x min. 8,00 9,53 76,24

Úpravna Adjustáž, svazkování, balení x min. 17,30 8,56 148,09

Úpravna Revize ,značení č,svazkování x min. 12,30 13,97 171,83

Úpravna Kalibrování, lemování min. 0,00

Úpravna Ukosování min. 0,00

Úpravna Ultrazvuk min. 0,00

Úpravna Rotomat x min. 7,50 24,87 186,53

Mořírna Moření min. 0,00

Přípr.výr. a exp Jeřábová doprava x min. 9,65 10,35 99,88

Úprava vsázky Úprava plamenem+třídění min. 0,00

Úprava vsázky Řezání x min. 45,20 3,74 169,05

Úprava vsázky Lámání min. 0,00

Jeřábová doprava Skladování, manipulace x min. 8,94 12,78 114,25

Bezkolejová doprava Doprava vsázky x min. 32,80 8,54 280,11

Příprava výroby Skladování, manipulace x min. 58,90 5,87 345,74

Údržba strojní Mzdy údržby x hod. 0,50 150,00 75,00

Údržba elektro Mzdy údržby x hod. 0,30 150,00 45,00

Ryzí vsázka 6 698,10

Celkem 10 000,00
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Propočet hodnoty ryzí vsázky: 

 

     Předváha:                     1 275 kg/t 

     Z toho propal:                   53kg/t 

     Cena vsázky:                5 793,18 Kč/t 

     Cena odpadu:               3 100,- Kč/t 

     Hrubá vsázka:              1 275 x 5,79318 =  7 386,30 Kč/t  

     Dobropis za odpad:      (275 – 53) x 3 100 = 688,20 Kč/t 

     Ryzí vsázka:                                                6 698,10 Kč/t 

                                   

 

Příklad výpočtu dumpingového rozpětí  u výrobku  A:  

 

Vybrané položky z Tabulky č. 13  

 „Tuzemská cena - náklad dle ABC (Kč/t)“ je stanovena rozdílem ceny tuzemsko 

(Kč/t) a úplných vlastních nákladů (Kč/t) stanovených dle metody ABC. Cena 

tuzemsko je cena uvedená na faktuře.  Úplné vlastní náklady (Kč/t) stanovené dle 

metody ABC jsou  celkové náklady stanovené na výrobu konkrétního hutního 

výrobku, který je požadován zákazníkem (kromě základních  výrobních operací jsou 

do celkových nákladů kalkulovány i operace z Tabulky č.12, pokud jsou tyto operace 

zákazníkem požadovány).  

 „Normální hodnota“ je vždy rovna tuzemské ceně (Kč/t) 

 „Exportní cena“ je cena uvedena na faktuře   
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Rozdíl exportní ceny a normální hodnoty (Kč/t) je ve všech příkladech kladný a  z toho 

vyplývá, že dumping nenastal, protože výrobce prodává obdobné produkty (hutní výrobky A 

- K) na zahraničním trhu za cenu vyšší než je jeho běžná hodnota na trhu domácím. 

 

Tuzemská cena:  10 500 Kč/t (cena uvedená na faktuře)  

Tuzemská cena - náklad dle ABC (Kč/t):  10 500 – 10 000= 500 Kč/t  

Exportní cena:  11 000 Kč /t  ( cena uvedená na faktuře)   

normální hodnota: 10 500 Kč/t (vždy cena tuzemská)  

exportní cena  -  normální hodnota: 11 000 – 10 500 = 500 (Kč/t) 

 

Rozdíl exportní ceny a normální hodnoty (Kč/t) je kladný (500 Kč/t) a  z toho vyplývá, že 

dumping nenastal, protože výrobce prodává obdobné produkty (hutní výrobky A) na 

zahraničním trhu za cenu vyšší než je jeho běžná hodnota na trhu domácím. 

 

6.4. Problematika přirážek zahrnutých v ceně hutního výrobku 

 
V hutních podnicích tvoří relativně vysokou část ceny hutní zakázky tzv. přirážky. Jedná se 

o přirážku za úpravy výrobku, které jsou vyžádány zákazníkem a nejsou zahrnuty v základní 

ceně výrobku, např. operace žíhání, moření, balení, ultrazvukové zkoušky, zúžené 

rozměrové tolerance, malé množství, atd.  

Z Tabulky č.15 vyplývá, že hodnota přirážky k základní ceně výrobku může být docela 

vysoká, např. může tvořit 18% celkové ceny zakázky fakturované zákazníkovi.  
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Tabulka č. 15  Přirážky k ceně výrobku 

 

 

Hodnota (cena)  přirážky  je zahrnuta do celkové ceny konkrétní zakázky fakturované 

zákazníkovi, ale odpovídající náklad je zahrnut do průměrných vlastních nákladů 

stanovených za skupinu výrobků.  

Problematika přirážek může významně ovlivnit  rozhodování zda nastává či nenastává 

dumping, neboť výrobky s vysokou cenou (díky přirážkám) vykazují zbytečně vysoký zisk 

na úkor ostatních výrobků, které nesou ztrátu vyplývající z nákladů na přirážky vztahující se 

k vysoce ziskovým výrobkům.  Při využití kalkulace metodou ABC je tento problém 

odstraněn, protože hutní výrobce bude schopen kalkulovat úplné vlastní náklady na realizaci 

konkrétní zakázky. 

 

6.5. Zhodnocení metodiky propočtu normální hodnoty 

 

Jak vyplývá z Tabulky č.13 metodika propočtu normální hodnoty naprosto zásadně 

ovlivňuje rozhodnutí o tom, zda výrobce prodává obdobné produkty na zahraničním trhu za 

cenu nižší než je jeho normální hodnota na trhu domácím, tzn., zda-li  se dopustil dumpingu 

a je tedy zapotřebí antidumpingová opatření v podobě penalizačních dovozních cel – 

antidumpingového cla, která dorovnávají rozdíl mezi vývozní cenou a běžnou hodnotou 
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výrobku na domácím trhu.   V případě „ klasického „ propočtu (viz kapitola 6.2.) je 

normální hodnota  propočtena z cen ziskových tuzemských prodejů, přičemž ziskovost je 

posuzována proti průměrnému nákladu za skupinu výrobků, nikoliv proti nákladu, který 

odpovídá konkrétně fakturovanému prodeji. Navrhovaný propočet (vizkapitola 6.3.) využívá 

stanovení vlastních nákladů pro konkrétní položku prodeje s využitím metody ABC a 

umožňuje tak mnohem objektivnější posouzení rentability tuzemských prodejů, což 

významně snižuje riziko nařčení z dumpingu u vývozu.   
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ZÁVĚR  

 

Hutní materiály a výrobky patří mezi ty výrobky, na které často bývá uvaleno 

antidumpingové clo. Evropská komise na základě podnětů ocelářských asociací zahájila 

řadu antidumpingových kauz. Z pohledu rozhodování o možném dumpingu a jeho výši se 

trh s hutními výrobky a metodika výpočtu dumpingového rozpětí vyznačuje určitými 

specifiky, jak je uvedeno v diplomové práci.  

Z podrobných propočtů v  kapitole 6 jednoznačně vyplývá, že metodika propočtu normální 

hodnoty naprosto zásadně ovlivňuje rozhodnutí o tom, zda výrobce prodává obdobné 

produkty na zahraničním trhu za cenu nižší než je jeho normální hodnota na trhu domácím, 

tzn, zda-li se dopustil dumpingu a je tedy zapotřebí antidumpingová opatření v podobě 

penalizačních dovozních cel – antidumpingového cla, která dorovnávají rozdíl mezi vývozní 

cenou a běžnou hodnotou výrobku na domácím trhu. 

Kalkulace, zpracované metodou ABC umožňují získat přehled o objektivní a aktuální úrovni 

úplných vlastních nákladů na realizaci konkrétní zakázky, které v porovnání s 

kontrahovanou cenou tvoří cennou informaci o její rentabilitě. Na rozdíl od dříve 

používaného orientačního propočtu nákladovosti zakázky, vycházejícího z absorpčních 

kalkulací průměrných nákladů za hrubě agregované skupiny výrobků, mají nyní řídící 

pracovníci mnohem spolehlivější informace pro jednání se zákazníky už v průběhu 

nabídkového řízení. Podnikový controlling zde získává informace o rentabilitě jednotlivých 

obchodních případů v celém průběhu kontraktace, výroby a realizace. 

Nezbytnou podmínkou uplatnění systému kalkulací ABC je samozřejmě rozsáhlé zpracování 

dat výpočetní technikou v rámci komplexního podnikového informačního systému. 

Věrohodnost výsledků je podmíněna rovněž kvalitou a aktuálností THN, vhodným 

definováním jednotlivých aktivit, způsobem rozvrhování režijních nákladů aj. 

Jeden z významných argumentů pro postihování dumpingu zní:  „Výrobce praktikující 

dumping se svou nízkou cenou výrobku na zahraničním trhu snaží výrazně ovlivnit tržní 

podíly ostatních výrobců (získat buď trh celý či jeho významnou část), což může vést až 
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k tomu, že se stane monopolem, který si poté bude moci nastavit vyšší cenu, než jaká byla 

před dumpingem, což v konečném důsledku poškodí spotřebitele.“  Z tohoto argumentu 

vyplývá, že hlavním cílem antidumpingového řízení je především ochrana spotřebitele.  

Avšak v kontextu již uvedeného můžeme říci, že výsledkem antidumpingového řízení je 

zvýšení ceny dumpingového výrobku na trhu na tzv. normální hodnotu výrobku, která je 

běžná v  zemi výrobce. Protože však dodatečné antidumpingové clo nesmí být 

„absorbováno“ výrobcem či vývozcem (formou snížení ceny pod normální hodnotu), a toto 

clo hradí spotřebitel, nikoliv dumpingový výrobce, lze z toho dovodit, že uvalení 

antidumpingového cla jednoznačně ochraňuje pouze výrobce v zemi dovozu, nikoliv 

spotřebitele. Požadavek na ochranu trhu vyvstává tedy jednoznačně ze strany těch, kteří z ní 

mohou těžit, tedy ze strany dovozu konkurujících výrobců.    

 

Na druhou stranu lze jednoznačně souhlasit s tím, že pokud je nízká cena dovážených 

výrobků způsobená především státními zásahy v zemi výrobce, např. dotacemi na podporu 

vývozců, daňovými zvýhodněními či nízko úročenými půjčkami, kteří díky těmto státním 

zásahům dosahují bezkonkurenčně nízké ceny, pak je aplikace nástrojů  na ochranu trhu – 

antidumping -  přirozenou snahou každé země  chránit svůj trh a své výrobce před nekalou 

konkurencí ze zahraničí.  

 

Závěrem lze tedy říci, že je třeba v každém jednotlivém případě posuzovat, zda-li lze 

zahájení antidumpingové řízení a uvalení antidumpingového cla ze strany daného státu 

opravdu považovat za prostředek zajišťující ochranu obchodování za spravedlivých 

podmínek,  nebo,  zda-li se spíše nejedná o pokus státu chránit domácí výrobce za každou 

cenu před cenovou konkurencí a na úkor liberalizace obchodu. 
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