
 

  



 

  



 

  



 

  



 

Abstrakt 

 Bakalářská práce se zabývá Analýzou rizik spojených se vstupem průmyslových firem 

na zahraniční trhy. V úvodu jsou zmíněny základní pojmy, které se v práci nejčastěji 

vyskytují. Příčiny, dopady a vlastnosti jednotlivých rizik jsou přesně popsány v další kapitole, 

taktéž je zde uvedena klasifikace rizik dle různých hledisek. V poslední kapitole je věnováno 

místo pro důležité informace k omezení rizik, pod které patří nezbytná analýza rizik, metody 

posuzování rizik zemí a doporučení k jejich eliminaci. 
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Abstract 

 Bachelor thesis deals with Analysis of the risks associated with the entry of industrial 

firms in foreign markets. In the introduction are mentioned the basic terms, which are 

frequently present in the work. Causes, impacts and characteristics of individual risks are 

described in detail in the next chapter, there is also shown a risk classification according  

to various criteria. The last chapter is devoted space for important information to reduce the 

risks, including the necessary risk analysis, risk assessment methodologies of countries and 

recommendations for their elimination. 
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1 Úvod 

Název bakalářské práce je Analýza rizik vstupu firem na zahraniční trhy, ve kterém je 

zahrnuto několik širších a obecně známých pojmů. Jako jeden příklad za všechny nám může 

posloužit hovorový výraz „riziko povolání“. Vyjadřuje v tomto případě potenciální možnost 

utrpět nezdar v dané práci oproti původnímu předpokladu. Riziko je tedy většinou spojováno 

s neúspěchem, ztrátou, újmou apod., málokdy je zmiňováno s něčím kladným.  

Zahraniční trh se zpřístupnil díky celosvětové globalizaci, rozvojem všech druhů 

dopravy, změnám obchodní politiky států apod. Lákadlem pro vstup firem na zahraniční trhy 

je příležitost oslovit nové zákazníky a tím podpořit jejich výrobní a ekonomický růst. 

Nicméně překročit hranice vlastního státu a obchodovat na jiných trzích přináší mnohá úskalí.  

V současnosti je Česká republika velmi otevřenou ekonomikou a zahraniční vlivy jsou 

pro její ekonomický vývoj nesmírně důležité. Česká republika je exportně velmi úspěšnou 

zemí, přičemž do EU směřuje přes 80% našeho exportu. Nejsnazší vstup na zahraniční trhy 

má většinou několik velkých firem, které se podílejí na velké části českého exportu. Obvykle 

jsou tyto velké firmy v zahraničním držení. Snaha vstoupit na zahraniční trhy malých  

a středních firem zůstává většinou složitější. 

Dnes velice rozšířené obchodování mezi jednotlivými zeměmi ve světě umožňuje 

firmám dobré podmínky k jejich expanzi za hranice jejich státu. Jak těžké je uspět a s jakými 

obtížemi se podnikatel může setkat na zahraničních trzích, tomu jsem se rozhodla věnovat  

a ve snaze popsat tuto aktuální problematiku jsem si zvolila dané téma pro mou bakalářskou 

práci.   

Cílem bakalářské práce je stanovit potenciální rizika vyskytující se při vstupu firem  

na zahraniční trhy, analyzovat je a stanovit účinná protiopatření vedoucí k jejich eliminaci. 

Hlavním zdrojem informací mi byly odborné publikace zaměřené na toto téma. 

Nejčastěji používané pojmy v bakalářské práci, mezi které patří riziko, zahraniční 

obchod a firma, jsou definovány v druhé kapitole. Další třetí kapitolu tvoří popis 

nejdůležitějších rizik spolu s dělením rizik dle různých kritérií. Čtvrtá kapitola pod názvem 

Omezení rizik se zabývá analýzou, metodami posuzování rizik a eliminací rizik. V poslední 

páté kapitole vyjadřuji své názory dle získaných a aktuálních poznatků na dané téma. 
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2 Základní pojmy v zahraničním obchodě 

V textu bakalářské práce se nejčastěji opakují tři pojmy, které spolu úzce souvisí, jsou 

propojeny a tvoří jádro celé práce. Jedná se o slova riziko, zahraniční obchod a firma. 

Spojením těchto tří slov lze vytvořit slovní spojení - rizika firem v zahraničním obchodě, 

které bude určovat směr celé této práce. Každý z pojmů má svou vlastní definici, popis, 

příčiny vzniku a následky svého působení, kterým je věnována tato kapitola.  

2.1 Riziko 

Pojem riziko vzniklo z italského výrazu risico a poprvé se vyskytlo v 17. století  

ve spojitosti s lodní plavbou. Označovalo úskalí, kterému byli mořeplavci vystaveni  

a následně se mu byli nuceni vyhnout. Začalo sloužit k vyjadřování situací při vystavování se 

nepříznivým okolnostem. V historických encyklopediích se tímto heslem uváděla nebezpečí 

či odvaha, popřípadě odvážit se něčeho. Později se objevuje i význam ve smyslu možné 

ztráty.  

Nyní se již rizikem myslí nebezpečí vzniku ztráty či zničení, škody, poškození, 

případně nezdaru při podnikání. Z tohoto shrnutí je možno vidět, jak se neustále definice 

rizika rozvíjela až do současné podoby [8]. 

Riziko se nepovažuje za veličinu, která směřuje k exaktním hodnotám, ale jde  

o veličinu, jejíž hodnotou je empirický nebo analytický odhad. Riziko obvykle představuje 

nebezpečí, zdroj nebezpečí, objekt vystavený nebezpečí, časovou změnu veličiny  

a pravděpodobnost [3]. 

Všeobecně bývá lidmi riziko vnímáno v souvislosti s negativními událostmi, jelikož se 

o nich takto většinou v životě mluví. Ovšem pro samotného nositele rizika mohou mít 

událostí buď negativní, nebo také pozitivní dopad [2]. 

 Z negativní stránky chápeme riziko [15]: 

 možnost, kdy může vzniknout ztráta, 

 nebezpečí odchylek (negativních) od stanoveného cíle firmy či jednotlivce, 

 možnost výskytu skutečností, které znemožní či ohrozí dosažení cílů firmy  

či jednotlivce. 
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 Z negativního a pozitivního hlediska chápeme pojem riziko jako [15]: 

 proměnlivost možných výsledků určitých procesů či aktivit, 

 vznik odlišných hodnot od očekávaných či plánovaných výsledků, 

 možnosti negativních i pozitivních odchylek od výsledků plánovaných  

či očekávaných. 

2.2 Průmyslová firma 

 Pod názvem firma realizuje podnikatel své obchody. V textu povětšinou užívaný 

pojem podnik je označení pro subjekt v tržním hospodářství. Podnik je jedním ze základních 

subjektů ekonomiky, který musí být vybaven hospodářskými prostředky – aktivy  

a pracovníky, aby mohl plnohodnotně fungovat. Pokud má správně stanovenou a zajištěnou 

kapitálovou a majetkovou strukturu, může provozovat svojí činnost.  

Pro většinu podniků je základním předmětem jejich činnosti výroba nebo jiná 

provozní činnost. Z té mu pak plynou výnosy (tržby), které používá k náhradě nákladů  

na svou činnost. Hlavním cílem podniku je zvyšování jeho budoucí hodnoty, tedy 

maximalizace jeho dnešní hodnoty. Marketing podniku je v současnosti jeho hlavním zdrojem 

informací a základní filozofií, snažící se nalézt příležitosti na trhu [6].  

 

Průmyslové podniky spadají do sektorů, které jsou součástí národního hospodářství 

děli se na [5]: 

 

 primární (podniky prvovýroby, které získávají statky přímo z přírody nebo dobýváním 

nerostných surovin), 

 sekundární (podniky druhovýroby, což je zpracovatelský průmysl, zpracovávající 

statky získané prvovýrobou na výrobní prostředky nebo spotřební předměty), 

 terciální (podniky na výrobu a rozvod elektřiny, plynu a vody, většinou podniky 

služeb, jako je obchod, doprava, atd.). 

 

 Podniky je možné třídit dle hospodářských odvětví na podniky průmyslové, bankovní, 

obchodní, dopravní, pojišťovací a ostatní podniky poskytující služby. Podle druhu výkonů se 

podniky za prvé rozdělují na podniky produkující hmotné výkony (průmyslové a řemeslné 

podniky), které se dále mohou rozčlenit na těžební podniky, podniky zabývající se produkci 
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výrobních prostředků a podniky produkující spotřební statky. Za druhé jsou to podniky 

poskytující služby, jako jsou obchodní podniky shromažďující a rozdělující hmotné statky, 

bankovní podniky, dopravní podniky, apod. Další metoda dělení je podle způsobu 

vyhotovování výkonů, jež má kritéria nastavena dle výrobních principů (hromadná výroba, 

sériová výroba, kusová výroba, atd.), a dělení dle výrobních způsobů, kde patří  

např. rukodílná výroba, proudová výroba s volným a vázaným rytmem, strojní výroba 

technologicky specializovaná [1]. 

2.3 Zahraniční obchod 

 Zahraniční obchod se řadí k nejstarším formám vnějších ekonomických vztahů  

a zahraniční spolupráce. Zahraniční obchod vzniká tehdy, pokud směna statků či služeb 

překročí hranice jednotlivých zemí nebo států. Může být brán jako ucelený soubor 

obchodních aktivit ve více zemích po celém světě včetně obchodu na jednotlivých vnitřních 

trzích. Pro jeho spolehlivé fungování je důležitá proaktivní legislativa v této oblasti, 

odstranění cel, kvót a jiných protekcionistických opatření. Obchod je uskutečňován  

mezi importérem a exportérem. Zahraniční obchod je tvořen vývozem (exportem) a dovozem 

(importem). Předmětem těchto transakcí jsou výrobky (zboží), služby nebo práva 

(např. licence). S rostoucí globalizací nabývá zahraniční obchod postupně na síle. Čím více 

jsou země mezi sebou hospodářsky spojeny, tím jsou jejich vztahy stabilnější [4], [11].  

 Podniky se v dnešní době obrací mnohem více na zahraniční zákazníky, snaží se 

uspokojovat jejich potřeby a přání. Toho všeho dosáhnou zaměřením na budování 

dlouhodobých pozitivních vztahů, které posilují loajalitu zákazníků. Pozitiva na zahraničních 

trzích přináší je nutno dát do souladu s konkurencí [13], [14]. 

 Zahraniční obchod se uskutečňuje na trzích. Trh byl původně vyhrazené místo, kde se 

scházeli lidé v pravidelných intervalech, aby navzájem směňovali (tržiště). Trhem se rozumí 

soubor skutečných a potenciálních kupujících určitého výrobku. Velikost trhu závisí na počtu 

osob, které projevují svou potřebu a mají prostředky k tomu stát se účastníky směny,  

tedy jsou svolné tyto prostředky vyměnit za to, co chtějí. Zahraniční obchod je složen  

z kupujících v jiných zemích, zahrnuje spotřebitele, mezičlánky, průmyslové výrobce a vládu 

[14].  

Z toho všeho vyplývá, že hlavní příčinou podnikání v zahraničním obchodě z pohledu 

firmy je zvýšení zisku, zvýšení celkového obratu, snížení výrobních investic, investice 
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volných prostředků, dovoz levných vstupních materiálů a polotovarů ze zahraničí, 

diverzifikace (rozdělování aktivit do různých oblastí) rizika na více trhů, licenční výroba  

či společný podnik ve vybrané zemi. Z pohledu státu je to pak snaha zajistit ekonomickou 

rovnováhu země [16].  

Hlavním rozhodnutím zahraničního marketingu pro podniky je způsob vstupu  

na zahraniční trhy. Existuje řada forem vstupů na zahraniční trhy, které si podniky mohou 

vybrat. Výběr strategie takového vstupu je ovlivněna různými faktory, mezi které se hlavně 

řadí celková konkurenceschopnost firmy v zahraničním prostředí, rizikovost podnikání  

na cílovém zahraničním trhu, potenciál trhu a další [13].  

 Rozeznávají se tak tři velké skupiny vstupů podniku na zahraniční trhy [13]: 

1. Kapitálové vstupy podniků na zahraniční trhy - nejvíce  zvyšují firemní aktivity 

a z důvodu vyšších investic jsou charakteristické zejména pro velké firmy. Bývají  

ve formě přímých anebo portfoliových investic.   

2. Vývozní a dovozní operace (zahraniční obchodní metody) – jsou nejčastější formou 

vstupu firem na zahraniční trhy. Vývoz jako způsob vstupu na zahraniční trh 

nevyžaduje žádné investice. Ovšem aby podnik uspěl a získal významnější podíl 

na zahraničním trhu, měl by více investovat do zahraničního marketingu.  

3. Formy nenáročné na kapitálové investice (např. licence a franchising) – jsou 

využívány firmami v případech, kdy nechtějí investovat v zahraničí, ale přesto mají 

zájem propagovat své výrobky či služby na daném trhu jiným způsobem než 

vývozními operacemi. 
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3 Rizika v zahraničním obchodě 

 Pokud se podniky rozhodnou vstoupit do prostoru zahraničního podnikání, musí 

počítat s tím, že jim daným trhem budou nabídnuty nejen různé příležitosti, ale také se objeví 

rizika, která se v zahraničním obchodu běžně objevují. Proto se nakonec výsledek podnikání 

na zahraničním trhu může v důsledku nahodilých vlivů lišit od původních předpokladů. 

V zahraničním obchodě se rizika rozdělují do několika skupin. Patří mezi ně zejména rizika 

tržní, komerční, teritoriální, jazykové, rizika týkající se zahraniční přepravy zboží  

a odpovědnostních rizik [13].   

Tato rizika představují početnou skupinu, v níž mají mezi sebou úzké vazby  

a souvislosti. Pro podnikatele je tedy důležité, aby se riziky důkladně zaobírali, a to i v širším 

rozsahu s jejich souvislostmi, což se stále ještě velmi podceňuje nebo přehlíží.  

Na zahraničních trzích se podnikatel setkává jednak s riziky, jež jsou specifická pro jeho 

předmět podnikání, a také s riziky, která jsou spojena s většinou příhraničních forem 

hospodářské spolupráce [2]. 

3.1 Klasifikace rizik 

 Rizika vyskytující se v zahraničním obchodě představují poměrně různorodou skupinu. 

Rozdělení rizik i názvosloví v této oblasti nejsou ustáleny. K dělení rizik lze použít různých 

kritérií,  např. měřitelnosti, příčin vzniku, vlivu na výsledek, oblasti rozhodování apod. 

Jednotlivé druhy rizik jsou navzájem propojeny úzkými vazbami a souvislostmi, proto se 

některé druhy rizik vyskytují společně a vzájemně se doplňují. Z toho vyplývá,  

že pro firmu je velice důležité si stanovit, jakému druhu rizika čelí, aby jej byla schopna řídit 

[8], [12].  

 Dynamická rizika jsou ovlivňována změnami v okolí firmy a ve firmě samotné, 

vycházejí ze dvou množin faktorů. Do první množiny patří faktory vnějšího  

prostředí: ekonomika, politika, průmysl, spotřebitelé a konkurence. Tyto faktory mohou být 

důvodem finančních či jiných ztrát firmy. V druhé množině jsou to pak faktory z úrovně 

firmy, kdy jejich změny není možné obvykle řídit či výrazně ovlivňovat. Dynamická rizika se 

neobjevují pravidelně, proto jsou těžko předvídatelná a mohou postihnout větší množství 

jednotlivců. Mezi statická rizika patří takové ztráty, jejichž příčiny se objevují mimo změny 

v ekonomice. Spadají zde buď zničení majetku (příčinou je přírodní nebezpečí) nebo změna 
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vlastnictví v důsledku nepoctivého jednání nebo selhání lidského faktoru. Často se objevují 

v čase s určitým stupněm pravidelnosti, a proto jsou předvídatelná. Pro firmu nejsou statická 

rizika přínosem [9].  

 Čisté riziko působí na firmu pouze negativně, tudíž se zde očekávají nepříznivé 

odchylky od žádoucího stavu a nebezpečí objevení se nepříznivých situací. Tohoto termínu se 

používá k popsání těch situací, u kterých se počítá pouze možnost ztráty nebo ztráty mizivé. 

Tato rizika se dají většinou pojistit, ale mohou nastat problémy při sjednávání pojištění. 

Spekulativní riziko naopak popisuje situaci, kdy existuje nejen možnost ztráty,  

ale i možnost zisku. Mezi příčiny, které způsobují vznik ztrát a které jsou důvodem 

spekulativního rizika, spadají manažerská rozhodnutí v rámci firmy. V každé organizaci 

přijímá management rozhodnutí o tom, co bude vyrábět a jakým způsobem, jak bude 

financována výroba a jak firma přistoupí k obchodování s výrobky. Pokud trh příjme cenu 

výrobků či služeb, pro firmu to bude znamenat zisk. V opačném případě pak firma utrpí ztrátu 

[9].   

Systematické riziko je vyvoláno společnými faktory a v různé míře se s ním setkávají 

všechny hospodářské jednotky neboli veškeré oblasti podnikatelské činnosti. Zdrojem jsou 

např. změny daňového zákonodárství, změny rozpočtové a peněžní politiky, celkové změny 

trhu atd. Systematické riziko se označuje jako riziko tržní, protože závisí do určité míry 

na celkovém vývoji trhu. Systematická rizika jsou většinou rizika makroekonomická. 

Nesystematické riziko (jedinečné, specifické) se zase vztahuje pouze na jeden projekt  

a na ostatních je nezávislé. Může se proto částečně přenést na jiné projekty, a redukovat  

tak portfolio rizik u vyšetřovaného projektu. Nesystematická rizika jsou pak rizika 

mikroekonomická [15].  

Ovlivnitelné riziko je takové riziko, které je možné omezit, resp. eliminovat 

opatřením zaměřeným na jeho příčiny, a to ve smyslu snížení pravděpodobnosti vzniku či 

velikosti možných nepříznivých situací. U neovlivnitelného rizika nelze působit na jeho 

příčiny, ale firma může přijmout opatření, jimiž úspěšně sníží nepříznivé následky těchto rizik 

(např. formou pojištění) [15].   

Většina rizik se řadí mezi neovlivnitelná, především se jedná o  rizika politická, 

hospodářská, obchodní, fiskální a jiná opatření státu, vnitropolitickou situaci a celkovou 

situaci ve světě, o vlivy globální ekonomiky a podobně [9]. 
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Politická rizika vycházejí z nebezpečí, že se nerozeznají předem viditelné změny 

v politické situaci země a právních obyčejích. Patří zde rizika převodu, dispoziční, 

vyvlastnění, fiskální, náhrady, bezpečnostní a právní. Hospodářská rizika pocházejí z těžko 

předem viditelných změn ekonomických proměnných. Patří zde měnové, platební  

a transportní riziko [17].  

Pojem riziko v nejširším kontextu zahrnuje všechny situace, ve kterých působí 

nepříznivé okolnosti. Tyto negativní okolnosti se někdy vyjadřují ve finanční podobě, jindy 

nikoliv. Nicméně nakonec lze v každém podnikání nefinanční ztrátu vyčíslit v penězích. 

Finanční riziko je závislé na způsobu financování (orientace buď na vlastní či cizí kapitál), 

dále na dosahu zdrojů financování a schopností plnit splatné závazky. Do finančního rizika 

spadá vztah mezi subjektem (jednotlivcem nebo organizací) a jměním či očekáváním příjmů, 

které mohou být zhoršeny či ztraceny [9], [15].   

Vnější rizika vycházejí z podnikatelského okolí, ve kterém firma působí. Jejich 

zdrojem jsou externí faktory, které se dělí na makroekonomické a mikroekonomické. Vnitřní 

rizika mají původ v různých faktorech uvnitř firmy, konkrétně v jejích investičních 

projektech [15]. 

3.2 Druhy rizik v zahraničních ekonomických vztazích 

3.2.1 Rizika tržní 

 Tato rizika se objevují, pokud dochází ke změně tržních podmínek, a proto podnik 

nemusí dosáhnout předpokládaného cíle a může utrpět ztrátu. Takovéto změny stavu situací 

na trzích jsou způsobeny změnou vztahu nabídky a poptávky po daném zboží, změnou 

celkové příznivé situace v určité zemi, změnami v postavení hlavních dodavatelů a odběratelů 

nebo v důsledku změn v jejich prodejním a nákupním systému, sezonními výkyvy, změnami 

v technologii apod. Toto riziko vede k růstu nákladů, změně cenových relací a také se může 

vyskytnout jako neprodejnost výrobků. Tržní riziko ovlivňuje hospodářské výsledky podniků 

v širším rozsahu. Působí na realizaci podnikatelských záměrů v delším časovém horizontu,  

na investiční rozhodování a na všechna rozhodnutí s dlouhodobými účinky. Z toho vychází, 

že tržní riziko musí podstoupit každý podnik. Také z důvodu četnosti a intenzity změn 

ekonomických podmínek na trzích mohou toto riziko ovlivnit i operace, které jsou provázeny 

krátkodobými úvěry a dlouhodobými kontrakty na dodávky surovin apod. [12]. 
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 Jelikož dodavatelé a odběratelé chápou toto riziko hlavně v souvislosti  

s dlouhodobými operacemi, zapomínají potom často na krátkodobé obchodní transakce, které 

jsou díky rychlému a pružnému vývoji trhu ohroženy stejnou měrou [2].  

3.2.2 Rizika komerční 

 Komerční rizika jsou v některých publikacích uváděna pod názvem rizika 

zahraničních obchodních partnerů. Komerčními riziky jsou udávána rizika vyplývající  

z nesplnění závazku obchodním partnerem. Tato rizika se objevují ve vztazích mezi 

exportérem a importérem, u souvisejících služeb využívaných v obchodě, např. vztahů 

k zasílatelům, dopravcům, pojišťovnám, kontrolním společnostem apod. Negativní působení 

komerčních rizik ovlivňuje dosažené výsledky takovým způsobem, že se obchodníkovi 

nepodaří uskutečnit plánovanou transakci, popřípadě dosáhne při jejím uskutečňování horšího 

výsledku, než očekával. Výskyt těchto rizik bývá častý z důvodů rozdílných zahraničních trhů, 

které mají každý jiné právní a ekonomické podmínky, obchodní zvyklosti, sociálně-kulturní 

odlišnosti apod. [12]. 

 Podnikatel se může s komerčními riziky setkat i na vnitřním trhu v tuzemsku,  

ovšem na zahraničních trzích jsou střety s těmito riziky intenzivnější a komplikovanější,  

čímž vyžadují odbornější přístup a péči. Všechny subjekty, se kterými podnikatel přijde  

do styku a které jsou nějakým způsobem propojeny s konkrétní obchodní transakcí, mají  

na tato rizika vliv [2].  

V zahraničních obchodních operacích se můžeme nejčastěji setkat s těmito problémy [13]: 

 nesplnění či vadné plnění kontraktu dodavatelem, 

 neodůvodněné nepřevzetí zboží odběratelem, 

 neodůvodněné odstoupení obchodního partnera od smlouvy, 

 platební neschopnost dlužníka, 

 platební nevůle dlužníka. 

3.2.3 Rizika přepravní 

 Přepravní rizika se týkají přepravy zboží na zahraniční trhy. Při dopravě může 

nahodilými událostmi docházet k poškození nebo dokonce k celkové ztrátě zboží, a tak se 

znehodnotí často dlouholeté úsilí prodávajícího i kupujícího. Důsledky tak nese subjekt,  
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který v daném kritickém momentě nesl riziko zahraniční přepravy (prodávající, kupující, 

dopravce, speditér) [13]. 

 Škody v zahraniční přepravě jsou způsobovány například přírodními jevy nezávislými 

na lidské vůli (povodně, zemětřesení, laviny, vichřice atd.), lidskou činností (autohavárie, 

vykolejení vlaků, atd.), nesprávným uložením nákladu (převrácení nákladu, působení vlhka  

a tepla), neodborným zacházením s nákladem, krádežemi a jinými násilnými činy, přirozenou 

povahou zboží (koroze, kazivost, působení plísní atd.), událostmi válečného či politického 

charakteru a dalšími činiteli. Velký důraz je zde kladen na správnou volbu dopravního 

prostředku a dopravní cesty. I na první pohled vyhlížející snadný výběr přepravních 

prostředků a cest může nakonec pro podnikatele znamenat nesnadný úkol [2], [12].  

3.2.4 Rizika teritoriální 

 Jsou převážně spojena s politickou a ekonomickou nestabilitou konkrétních zemí, 

nicméně mohou být také způsobeny přírodními katastrofami, bojkotem zboží, embargem apod.  

Tato rizika se objevují jak v zahraničním obchodě, tak i ve všech ostatních formách 

zahraničního podnikání. Většinou působí dlouhodobě a jejich vinou nedochází k plnění 

vytyčených podnikatelských záměrů na daném trhu. Zůstávají po nich například nedobytné 

pohledávky, anulování uzavřených kontraktů, nemožnost disponovat zbožím či majetkem 

v dané zemi. Jedná se hlavně o rizika, která negativně působí na výsledky jednotlivých 

obchodních transakcí, a tím ovlivňují realizaci podnikatelských záměrů v dané zemi  

do budoucnosti, mohou zapříčinit znehodnocení majetku podniku v cizí zemi. Tuto skupinu 

rizik je velmi obtížné předem přesně kvantifikovat. Nejvíce se vyskytují u přímých 

zahraničních investic a zahraničních úvěrových vztahů, někdy se projevují i ve vztazích 

zahraniční kooperace a vědecko - technické spolupráce [12], [13].    

Mezi hlavní druhy teritoriálních rizik patří [13]: 

 riziko transferu, 

 platební potíže způsobené politickými událostmi, 

 administrativní zásahy ze strany státu, 

 opatření ve třetích zemích, která znemožňují transfer deviz, 

 přírodní katastrofy. 
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3.2.5 Rizika kurzová 

          Zasahují do všech forem zahraničních hospodářských vztahů, a to zapříčiněním 

proměnlivého vývoje jednotlivých měn. Může se stát, že obchodující podnik dosáhne  

na základě změny kurzu jiného výsledku, než s jakým počítal, a tento výsledek může být jak  

v pozitivním, tak také i v negativním slova smyslu. Největší výskyt kurzového rizika bývá  

u úvěrových obchodů, u dlouhodobých kontraktů, u obchodů s dlouhými dodacími lhůtami, 

což je zapříčiněno dlouhým časovým úsekem mezi kalkulací kupní ceny a zaplacením 

zahraničním odběratelem. Změna kurzu může nakonec způsobit zlepšení dosahovaných 

výsledků navzdory původnímu předpokladu. Větší kurzové změny pak mají výraznější vliv 

 na zahraničně ekonomické vztahy podniků. Pokud dochází k negativním změnám kurzu, 

může podnik ztratit schopnost konkurovat s cenou na zahraničních trzích, a tím také přestat 

plnit své původní obchodní záměry. Velikost dopadu změn devizových kurzů na podnik 

 je označována jako devizová expozice. Je ovlivňována měnami, s kterými podnik pracuje  

a v jakém rozsahu, stabilitou kurzů těchto měn a délkou období, kdy je podnik vystaven riziku 

pohybu příslušných měn [2], [12].  

 

3.2.6 Riziko odpovědnosti za výrobek  

 Toto riziko je spojeno s rozsáhlou ochranou spotřebitele na některých trzích vyspělých 

zemí, obzvláště USA a EU. V těchto zemích výrobce vždy zodpovídá za škody způsobené  

na zdraví nebo majetku, které se mohou stát v důsledku závad výrobků. Při exportu některých 

výrobků do vyspělých zemí je proto kladen velký důraz na jejich bezpečnost. Riziko 

odpovědnosti za výrobek je významné zejména z hlediska zahraničního marketingu. Jestliže 

totiž výrobek způsobí spotřebiteli nějakou škodu na zdraví či majetku, může spotřebitel žádat 

náhradu újmy od výrobce nebo dané zodpovědné osoby, např. distributora [2], [12].  

  

3.2.7 Jazyková rizika  

 Zahraniční obchod je založen mimo jiné i na bezchybné komunikaci a té se dosáhne 

pouze kvalitní znalostí konkrétního jazyka nebo popřípadě znalostí některého 

z hlavních světových jazyků. Stále často lze vidět lidi na manažerských pozicích,  

kteří neovládají žádný pro obchodní aktivity relevantní jazyk. Bohužel mnozí znalost jazyka 

podceňují [2]. 
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4 Omezení rizik  

 Tato kapitola se věnuje omezení rizik, která byla blíže popsána v kapitole Rizika 

v zahraničním obchodě. Pokud se firma rozhodne expandovat na zahraniční trhy, nemůže 

rizika zcela vyloučit, ale má možnost je v některých případech omezit, přenést je na jiný 

subjekt, předcházet a vyhnout se jim. Ovšem nepodstupování rizik znamená odmítnout 

možnost využívat zcela nových podnikatelských příležitostí na zahraničních trzích. Každý 

podnikatel ví, že rizikům se nemůže zcela vyhnout, jelikož to není možné, proto se je snaží 

omezit. V praxi lze snížit riziko na nulovou úroveň, tím že podnik nebude podstupovat 

rizikové činnosti. Tato myšlenka je v rozporu se základním posláním manažera [8], [13].   

4.1. Analýza rizik 

 Jako první krok k omezení rizik je stanovena jejich analýza. Obvykle je analýza 

považována za proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a vliv  

na aktiva, tedy určení rizik a jejich závažnosti. Slouží k určení velikosti jejich dopadu  

pro podnik [9].  

 Možná rizika je potřeba vždy analyzovat a vyhodnotit, aby bylo zřejmé, které 

z nich může podnik nést a v jakém rozsahu. Podnikání v zahraničních zemích znamená  

pro firmy snižování jejich závislosti na podmínkách daných trhů a na jejich výkyvech. 

Skutečný vývoj podmínek při podstupování některých typů rizik však může vést i k tomu,  

že konečné výsledky budou příznivější oproti předpokládaným. Podnik by si měl uvědomit, 

že není v jeho silách omezit všechna rizika, ale analýza může některým rizikům předejít [13].

  

4.1.1 Fáze analýzy 

Identifikace aktiv  

 Při identifikaci rizik se nastavují hranice analýzy rizik, které představují pomyslnou 

čáru oddělující aktiva, která budou brána v úvahu v analýze, od aktiv ostatních. Uvnitř hranice 

se pohybují aktiva, ze kterých se skládá subjekt. Další krok je identifikace aktiv, kdy se 

stanovuje posuzovaný subjekt a popisují se aktiva, která podnik vlastní. Vytváří se souhrn 

všech aktiv uvnitř hranice analýzy rizik. Z toho vychází následující krok, v němž dochází ke 

stanovení hodnoty a seskupování aktiv,  určuje se hodnota aktiv spolu s jejich významem pro 

subjekt, zhodnocuje se možný následek jejich ztráty či další fungování subjektu. Předposlední 
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krok se nazývá identifikace hrozeb a slabin (zranitelnosti), v němž se vymezují druhy událostí 

a akcí, které mohou působit negativně na hodnotu aktiv, definují se slabá místa subjektu, která 

mohou umožnit vliv hrozeb. Posledním krokem se stanovuje závažnost hrozeb a míra 

zranitelnosti, čili jak velká je pravděpodobnost výskytu hrozby a velikosti zranitelnosti 

subjektu vůči hrozbě [9].  

Vyhodnocení identifikovaných rizik 

 Při vyhodnocování identifikovaných rizik se posuzují dopady naplnění hrozeb 

na konkrétní aktiva a na činnost organizace jako takové, stanoví se úroveň rizik. Nakonec se 

podnik rozhodne, zda jsou rizika vzhledem ke svým úrovním akceptovatelná, či nikoliv [8]. 

Řešení vyplývající z analýzy rizik  

 V této třetí fázi se snaží podnik uskutečnit vhodná opatření pro snížení rizika. Dochází 

k vědomému akceptování rizik za předpokladu, že jimi není ohrožená činnost organizace.  

Ve většině případů se snaží podniky rizikům vyhnout, popřípadě je přenést na třetí strany [8]. 

 Ze získaných výsledků z hodnocení rizik provede vedení organizace odpovídající 

kroky, nastaví si priority ke zvládání rizik a opatření vedoucí k zamezení jejich výskytu.  

K opakování procesu hodnocení rizik spolu se stanovením opatření může docházet z toho 

důvodu, jelikož je nutné pokrýt různé části subjektu nebo jeho jednotlivé činnosti. Nicméně je 

nutné si již na počátku stanovit úroveň, po kterou se budou analyzovaná rizika eliminovat,  

a odstranit veškerá rizika, která by vedla k neúměrným nákladům při zavádění příslušných 

opatření a s naprostou jistotou by se podepsala i na řízení daného subjektu [9].  

 

4.1.2 Základní pojmy analýzy rizik  

Aktivum 

 Aktivem se v odborných publikacích označuje vše, co má pro subjekt hodnotu, která 

může být ovlivněna působením hrozby. Dělí se na hmotná (například nemovitosti, peníze, 

cenné papíry, apod.) a na nehmotná aktiva (například informace, předměty průmyslového  

a autorského práva,…). Každá firma vlastní velký počet aktiv.  

Aktivum má svojí vlastní hodnotou, která je stanovena dle objektivního vyjádření 

obecně vnímané ceny nebo dle subjektivního ohodnocení důležitosti aktiva pro subjekt, někdy 

se používá kombinací obou přístupů. Při působení hrozby může dojít k jejich snížení. 
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Aktivum svojí hodnotou vyvolá hrozbu ze strany útočníka a stává se vůči hrozbě zranitelné. 

Je ovšem chráněno protiopatřeními před hrozbami [9]. 

Hrozba 

 Je událost, síla, osoba nebo aktivita, která má negativní vliv na bezpečnost nebo může 

zapříčinit vznik škody. Za hrozbu se považuje například přírodní katastrofa, požár, krádež 

zařízení nebo nárůst kurzu české koruny vůči evropské měně apod. Pokud hrozba svým 

jednorázovým působením na určité aktivum způsobí škodu, označí se taková škoda jako 

dopad hrozby. Hrozba je charakterizována hlavně svojí úrovní, která je hodnocena dle faktorů 

nebezpečnosti, dále dle faktorů přístupu, což je pravděpodobnost, že se hrozba při svém 

působení dostane k aktivu, a dle motivace jako zájmu vyvolat hrozbu vůči aktivu [8].  

 Hrozba využívá zranitelnosti, zdolává protiopatření a působí na aktivum, kterému 

způsobuje škodu. Hrozba se snaží působit přímo na aktivum a na protiopatření s cílem dostat 

se k aktivu. Hrozba musí být pro svou činnost aktivována, k čemuž vyžaduje zdroj [9]. 

Zranitelnost 

 Je to slabé místo či nedostatek analyzovaného aktiva popřípadě subjektu a jeho částí, 

které může hrozba použít pro působení svým nežádoucím vlivem. Citlivost aktiva na vliv 

dané hrozby popisuje zranitelnost (vlastnost aktiva). Zranitelnost se objevuje všude tam,  

kde dochází k vzájemnému střetu mezi hrozbou a aktivem. Úroveň zranitelnosti lze považovat 

za její základní charakteristiku, která je klasifikována dle faktorů citlivosti a kritičnosti [8]. 

Protiopatření 

 Protiopatření je proces, který byl navržen pro omezení a dopadu hrozby, eliminaci 

zranitelnosti. Cílem navrhování těchto protiopatření je zabránit vzniku škody nebo pomoci 

překlenout následky vzniklých škod. 

 V rámci analýzy rizik je protiopatření definováno efektivitou a náklady. Efektivitou 

protiopatření se vyjadřuje, nakolik je protiopatření schopno snížit účinek hrozby. Mezi 

náklady na protiopatření se počítávají náklady na pořízení, zavedení a provozování 

protiopatření. Oba tyto faktory jsou důležitými parametry při výběru protiopatření.   

 Protiopatření jsou ochranou aktiv, rozpoznávají hrozby a eliminují jejich působení  

na aktiva. Protiopatření zároveň brání aktivaci hrozeb [9]. 
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Riziko 

 Riziko vzniká následkem oboustranného působení hrozby a aktiva. Úroveň rizika 

a jeho růst je dán hodnotou aktiva a její zranitelností a úrovní hrozby. Pouze protiopatření 

omezuje úroveň rizika. Vyskytuje se zde zbytkové riziko, které je většinou tak malé 

(nepřesáhne referenční úroveň), že je pro subjekt akceptovatelné a není nutné vyvíjet další 

protiopatření k jeho eliminaci. Referenční úrovní je myšlena hranice míry rizika,  

která stanovuje, zda je či není riziko zbytkové. Podle toho subjekt rozhodne, zda by se měly 

provádět další protiopatření pro snížení rizika [9]. Všechny tyto základní pojmy slouží 

ke správnému pochopení vztahů v analýze rizik (viz Obr. 1). [8]. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Vztahy při analýze rizik [8] 

 

4.2 Metody posuzování rizik 

 Tyto metody je možné rozdělit z hlediska způsobu vyjádření veličin, s nimiž se 

v analýze rizik pracuje. Existují dva základní typy řešení posuzování rizik, což jsou 

kvantitativní a kvalitativní metody vyjádření veličin analýzy rizik (viz Obr. 2). Běžně se tedy 

používá jeden z těchto dvou přístupů nebo také jejich kombinace, a to i v případě stanovování 

rizika zemí [8]. 
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Obr. 2 Koncepty posouzení rizik zemí [17] 

4.2.1 Kvalitativní postupy  

 Tyto postupy jsou založeny na vyjádření rizik v určitém rozsahu, tedy jsou buď 

obodovány (1 až 10), určeny pravděpodobností (0;1) nebo slovně (malé, střední, velké). 

K zjištění úrovně se využívá kvalifikovaný odhad, proto výstupy těchto metod jsou 

jednodušší a rychlejší, ovšem právě proto také více subjektivní [8]. Výsledkem kvalitativní 

analýzy je seznam zjištěných rizik (aktualizovaný registr rizik) společně s podrobnou 

klasifikací rizika a jeho závažností. Kvalitativní analýza zkoumá závažnost rizik, 

předvídatelnost rizik, potencionální vazby a vztahy mezi jednotlivými riziky [7].   
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Mezi kvalitativní metody se řadí [17], [7]: 

 Pomocí Check-listů se pro jednotlivé země pouze ověřuje existence jednotlivých 

rizikových faktorů. Check-listy jsou využívány hlavně k roztřídění těch zemí, se 

kterými se již dále nepočítá pro analýzu.  

 U rizikových profilů je ještě navíc hodnocena intenzita rizika (viz Obr. 3). Vztahy 

mezi jednotlivými rizikovými faktory vzhledem k jednotlivým zemím jsou vyznačeny 

spojnicemi čar.  

 Diagramy – vývojové diagramy, síťové grafy, diagram ,,rybí kost“. 

 

Obr. 3: Příklad pro rizikový profil [17] 

4.2.2 Kvantitativní postupy 

 

 Kvantitativní metody používají matematické kalkulace četností výskytu hrozby 

 a jejího dopadu. Pracují s číselným ohodnocením pravděpodobnosti vzniku události a také 

s oceněním dopadu této události. Oproti kvalitativním metodám spotřebují kvantitativní 

analýzy mnohem více práce a času, jsou více exaktní a také jsou jejich výsledky rizik 

vyjádřené finančně, což je pro jejich eliminaci výhodnější [15]. Výstupem je opět 

aktualizovaný registr rizik, který obsahuje kvantifikaci pravděpodobnosti vzniku rizika  

a hodnoty, která je rizikem ohrožena.   
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aktualizovaný registr rizik, který obsahuje kvantifikaci pravděpodobnosti vzniku rizika  

a hodnoty, která je rizikem ohrožena. 

 Rizika jsou oznámkována číselnými charakteristikami, které popisují [7]: 

 celkovou hodnotu, která je působením rizika ohrožena, 

 pravděpodobnosti vzniku jednotlivých rizik nebo kombinovanou pravděpodobnost 

sledu vzájemně závislých rizik, 

 očekávané následky rizika. 

 

Kvantitativní analýza zahrnuje tyto metody k posouzení rizik zemí [17]: 

 BI-Country Rating – zachycuje pro 57 zemí politický, právní a hospodářský vývoj, 

hospodářskou, finanční a měnovou situaci i zásobování energiemi. 

 FORELEND informační systém – obsahuje roční a pětileté prognózy, které se 

týkají platební schopnosti cca 50 vybraných zemí. 

 Institutional Investor Country Rating – pro více než 100 zemí zjišťuje bonitní stav 

v blízké budoucnosti. 

 ESI – zachycuje všechna rizika cca 50 zemí na základě dotazování expertů, 

 Kvóta zadluženosti – upřednostňuje ji světová banka při posuzování kreditní 

hodnotnosti rozvojových zemí. 

 Euromoney - index  – zachycuje bonitu mnoha zemí a zaměřuje se hlavně na banky. 

 BERI index – vychází z dotazování skupiny cca 100 nejvýznamnějších lídrů 

průmyslových podniků, politologů a sociologů pocházejících z oblastí USA, Japonska 

a Evropy. Index se sestavuje třikrát ročně pro 45 zemí z 5 regionů a zahrnuje platné 

roční a pětileté prognózy. 

4.2.3 Kombinované metody 

 Princip těchto postupů je postaven na využití číselných údajů, výsledky metody jsou 

potom díky kvalitativnímu hodnocení přesnější oproti předpokladům, na kterých jsou 

založeny kvantitativní metody. Nicméně se musí počítat s určitou nepřesností údajů použitých 

v kvalitativních metodách pro určení pravděpodobnosti události či míry jejího dopadu  

a mohou být ovlivněny měřítkem stupnice, která je v dané metodě použita [8].   
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4.3 Eliminace rizik v zahraničním obchodě 

 

4.3.1 Eliminace tržních rizik 

 Tržní rizika je možné efektivně chránit realizací strategického marketingového řízení, 

tzn. pravidelně provádět výzkum zahraničních trhů, optimalizovat zásoby, včasně zavádět 

inovace, zvyšovat hospodárnost nákupu u subdodavatelů, umět pružně reagovat na potřeby 

cílových trhů, posilovat vztahy s klíčovými zákazníky a optimálně využívat zahraniční 

marketingový mix [13]. 

 Toto riziko bývá poměrně výrazné v případech, kdy je část nákladů vynakládána 

v zemi dovozu nebo když jsou náklady částečně závislé na kompletačních dodávkách 

v zahraničí. Pro tyto případy slouží tzv. klouzavé cenové doložky, u nichž cena dohodnutá 

v obchodní smlouvě se potom mění v závislosti na vývoji nákladů, např. podle výše 

mzdových nákladů, vývoje cen surovin apod. [12]. 

 Jako další obranou proti riziku zvýšení cen surovin se využívá i tzv. kurzovních 

termínových transakcí. Tyto však poskytují výrobci pouze kalkulační jistotu, a tím je chrání 

před možnými nepříznivými následky tržního vývoje [2].  

 

4.3.2 Eliminace komerčních rizik  

 

Každý podnikatel může komerčním rizikům předejít zejména tím, že bude důkladně 

vybírat svého potencionálního obchodního partnera a bude sjednávat výhodné platební 

podmínky, které tato rizika mohou snížit. K překonání komerčních rizik se používá také 

personální politika podniku, kde se vybírají kvalifikovaní pracovníci a následně dochází  

k jejich neustálému vzdělávání a doškolování [2].  

Dopad těchto rizik na výsledky jednotlivých transakcí je způsoben především výběrem 

obchodního partnera. Při jeho volbě se řeší právní a vlastnická struktura firmy, obchodní 

zdatnost, finanční situace podniku, technické předpoklady pro splnění daného závazku apod. 

Následujícím výrazným faktorem je právní zajištění daného závazkového vztahu [12]. 

 Proti odstoupení obchodního partnera od smlouvy se dodavatel může pojistit 

úplnou platbou předem nebo se minimálně zajistit akontací, na opačné straně odběratel může 

vyžadovat bankovní záruku za úplné provedení kontraktu. Bankovní záruka musí uspokojit 
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věřitele ve výši peněžní částky podle obsahu záruční listiny, pokud třetí osoba nevyplní určitý 

závazek, nebo budou splněny odlišné podmínky uvedené v záruční listině [9], [12]. 

 Prevence proti neplnění kontraktu dodavatelem vede přes důkladný výběr 

dodavatele a ujištění se o jeho spolehlivosti, profesní schopnosti, zkušenostech z dosavadní 

spolupráce apod. Jako nástroj pro omezení tohoto rizika může sloužit bankovní záruka   

za řádné vykonání kontraktu, požadavek kontrolního certifikátu vystaveného nezávislou 

kontrolní organizací, který potvrzuje množství a kvalitu dodaného zboží, dohodnutí záruk 

 za kvalitu dodaného zboží včetně termínů pro jejich uplatnění apod. 

Riziko nepřevzetí zboží odběratelem lze snížit volbou správné platební podmínky 

a omezit pojištěním. Jako prevence proti riziku může pomoci také řádná kontrola kvality 

dodávaného zboží. 

 Riziko platební nevůle dlužníka může ovlivnit výběr vhodného obchodního partnera, 

volba platební podmínky a dále způsob zajištění daného úvěrového vztahu. Mezi zajišťovací 

nástroje se nejčastěji řadí bankovní instrumenty (bankovní záruka, akreditiv s odloženou 

splatností, dokumentární inkaso apod.), zajištění hypotékou, směnečné zajištění pohledávky, 

výhrada vlastnictví až do zaplacení kupní ceny a úvěrové pojištění. Dokumentárním inkasem 

se rozumí příkaz prodávajícího bance, aby za něj převzala u kupujícího určité plnění proti 

vydání stanovených dokumentů (viz Příloha 1). Dokumentární akreditiv zavazuje banky na 

základě žádosti kupujícího poskytnout oprávněné osobě finanční plnění v dohodnuté výši za 

podmínek, že budou splněny všechny dohodnuté podmínky akreditivu (viz Příloha 2) [10], 

[12]. 

 Nástroje omezení rizika platební neschopnosti jsou velice podobné jako u platební 

nevůle, ovšem směnečný závazek dlužníka ztrácí účinnost. Dosti často se volí pojištění rizika 

platební neschopností, ale to bývá spojováno se spoluúčastí pojištěného. Je zde možnost 

přenést riziko platební nevůle a neschopnosti smluvně na jiné partnery: zprostředkovatele, 

obchodní zástupce, komisionáře apod., většinou za zvláštní odměnu. S větší účinností pak 

působí využití služeb finančních institucí, speciálně úvěrových pojišťoven, institucí 

poskytujících bezregresní faktoring nebo forfaiting. Při faktoringu klient (dodavatel, 

prodávající) postupuje své pohledávky faktoringové společnosti (viz Příloha 3). Forfaiting je 

založen na principu odkoupení pohledávek forfaitingovou firmou, která se takto stává 

majitelem pohledávky se všemi riziky, která jsou s pohledávkou spojena (viz Příloha 4) [9], 

[12]. 
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4.3.3 Eliminace přepravních rizik 

 Přepravní riziko se dá omezit sjednáním řádné pojistné smlouvy, volbou spolehlivého 

dopravce a volbou dodací podmínky [13]. 

 K preventivnímu opatření tohoto rizika slouží přesné stanovení povinností kupujícího 

a prodávajícího při domlouvání přepravy zboží v kupní smlouvě. Protože mezi prodávajícím, 

kupujícím, přepravcem a zasílatelem je rozdílný stupeň odpovědnosti za přepravované zboží, 

rozeznávají se v zahraniční přepravě dva základní typy pojištění: pojištění přepravy zboží  

a pojištění odpovědnosti dopravce, resp. zasílatele. Obě pojištění se vztahují k přepravované 

zásilce a pokrývají náhrady za její poškození, zničení nebo ztrátu během přepravy [12].  

 Jelikož pro podnikatele není jednoduché se správně vyznat v pestrosti a složitosti 

současného dopravního trhu, poznat výhody a nevýhody konkrétních nabídek apod., je dobré 

pro takové účely oslovit profesionálního partnera, který je v takovém případě zasílatel. Ten 

působí jako prostředník mezi dopravcem a přepravcem, hájí zájmy přepravce a vystupuje  

v jeho prospěch. Ve skutečnosti však málokterý podnikatel využije služeb zkušeného 

zasilatele či dopravce, popřípadě využije jejich pomoc, až když jsou sjednány dodací 

podmínky. Nedůslednost v tomto směru vede k zvýšení dopravních rizik víc než je nezbytné 

[13]. 

4.3.4 Eliminace teritoriálních rizik 

 Mezi nejúčinnější preventivní opatření proti teritoriálním rizikům se řadí získávání 

informací o jednotlivých zahraničních zemích. Před negativními dopady teritoriálních rizik se 

mohou podnikatelské subjekty chránit celou řadou preventivních a zajišťovacích opatření. 

Preventivními kroky se rozumí hlavně respektování rizikovosti území při rozhodování  

o výběru cílového trhu, o volbě způsobu vstupu na zahraniční trhy a o teritoriální diverzifikaci 

investičních, obchodních a úvěrových činností firmy [13]. 

Informace je možné čerpat z mnohých zdrojů (zprávy zahraničních organizací, 

statistické podklady, informace ze zastupitelských úřadů, od specializovaných informačních 

agentur, údaje získané prostřednictvím internetu apod.). Dále v dnešní době velice rozšířené 

specializované agentury nabízí tzv. ratingové služby týkající se rizikovosti zemí. 

 Také samotné podniky mají určité možnosti chránit se před teritoriálními riziky. Jedná 

se o respektování rizika při výběru trhu, o určitou teritoriální diverzifikaci aktivit podniku, 



 

22 

 

v obchodu potom o vhodnou volbu platebních podmínek, popřípadě o přenesení financování 

obchodu na ty subjekty, které mají lepší profesionální schopnosti zvládat teritoriálního rizika. 

Účinnou obranou je v některých případech i spolupráce s dalšími podnikatelskými subjekty, 

kdy se riziko rozdělí mezi všechny (např. v rámci konsorcií, joint ventures apod.). Velice 

častá je i možnost využívání pojišťování teritoriálního rizika [12]. 

4.3.5 Eliminace kurzového rizika 

Vyhnout se zcela dopadu kurzového rizika není možné. Proto podniky obchodující  

na zahraničních trzích musí pozorně sledovat vývoj kurzů jednotlivých měn a věnovat se 

faktorům, které mají vliv na jejich pohyb, a pak zužitkovat své zkušenosti v komerční politice. 

Každopádně předvídat vývoj kurzů je vždy velice obtížné [12].  

 K nejvýznamnějším nástrojům, jak omezit negativní vliv kurzového rizika, patří [12]: 

 Volba měny – ve které se provádějí obchodní transakce v zahraničních hospodářských 

vztazích a kterou je prováděna úhrada. 

 Operace na devizových trzích, tzv. finanční deriváty - patří zde jednak 

nestandardizované deriváty (forwardy, swapy a opce), jednak deriváty 

standardizované (futures a standardizované opce). 

 Postoupení pohledávky – napomáhá k urychlení finančních toků v podniku, čímž 

pozitivně ovlivňuje devizovou expozici. Bývá tomu tak u faktoringu a forfaitingu, 

které také zprošťují věřitele dalších rizik. 

 Měnové doložky – tyto doložky již nejsou aktuální, jelikož na počátku 70. let 20. 

století došlo ke změně tvorby devizových kurzů. 

 Rezervy na krytí kurzového rizika – jejich započtením do ceny se nejjednodušším 

způsobem dají omezit rizika, ale tato kalkulace je závislá na prostoru, který je v této 

situaci dán cenovou politikou. Té je možné využít v takových situacích, kdy partner 

během jednání o podmínkách smlouvy požaduje takové změny, které by mohly zvýšit 

výskyt kurzového rizika. 

Nejlépe čelit kurzovému riziku mohou takové firmy, které mají své aktivity dostatečně 

diverzifikované v rámci pohledávek a závazků v zahraničním měřítku. Správným krokem  

pro dosažení spolehlivého měnového zajištění bez zbytečných nákladů se vydá ten podnik,  

který provede některá z opatření, kam patří rozdělení obchodů na různé trhy a různé měny, 
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vlastnictví hotovosti v konkrétních měnách dle daných obchodních aktivit a kombinace 

dovozních a vývozních operací [12].  

4.3.6  Eliminace rizika odpovědnosti za výrobek 

  Nejúčinnějším a také nezbytným nástrojem ochrany proti tomuto riziku při vývozu  

na tyto trhy je pojištění. Kromě pojištění se mezi možnosti omezení samozřejmě řadí  

i kontrola kvality [13]. 

 Smyslem pojištění je převzít nebo snížit nežádoucí ekonomický dopad vzniklý 

pojistnou událostí. V pojistné smlouvě jsou většinou zahrnuty škody vzniklé po uvedení 

výrobku na trh, a to v době trvání pojistné smlouvy, přičemž se pojištění nevztahuje  

na pojištěného či výrobek samotný, ale na škody způsobené výrobkem třetí osobě [12]. 
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5 Kritické zhodnocení 

V této kapitole bakalářské práce shrnuji finální poznatky a doporučení. Je naprosto 

zřejmé, že žádný stát nemůžeme považovat za zcela bezproblémový pro vstup na tamější trh, 

jelikož vždy může dojít k nečekané změně doposud příznivé situace. Několik příkladů se 

nabízí z posledních let: světová finanční krize v roce 2008 jako důsledek americké hypoteční 

krize, současná nepřehledná situace na Ukrajině, masové protesty Bulharů proti firmám ČEZ, 

Energo-Pro a EVN kvůli vysokým fakturám, dluhová krize států jižní Evropy a další. I přes 

světovou ekonomickou krizi lze samozřejmě nalézt státy vykazující stálý či alespoň 

vyrovnaný ekonomický růst a poskytující dlouhodobou stabilitu – Asie (Čína), Kanada, země 

Jižní Ameriky, Austrálie. 

Na stránkách bakalářské práce bylo mým úkolem analyzovat rizika vstupu podniku 

 na zahraniční trh. Představa působení na těchto trzích je jistě pro většinu podnikatelů velice 

zajímavá. České podniky kdysi obchodovaly se socialistickými zeměmi, v rámci vzájemné 

spolupráce byl proto odbyt výrobků českých firem v zahraničí takto zajištěn. Po změně 

režimu se české podniky přeorientovaly většinou na trhy Evropské unie. Tato změna orientace 

trhů nebyla jednoduchá, jelikož tam působila a působí mnohem větší a zkušenější konkurence. 

Při další expanzi by tak firmy neměly podcenit důkladnou přípravu výběru zahraničního trhu 

 s rozborem tamních rizik. 

Rizika se objevují z různých příčin, proto je dle nich můžeme přiřadit do specifických 

skupin. Podnikatel si stanoví očekávaná rizika a z jejich bližší identifikace pak dostane 

představu o jejich působení. Identifikace rizik probíhá na základě jejich vlastností, velikostí 

rozsahu a dle jejich věcné podstaty. Dělením rizik dle jejich vlastností se přibližuje jejich 

podstata, zda pochází riziko přímo z podniku či jeho okolí, zda je ekonomického, politického 

či přírodního rázu, jestli způsobí pouze ztrátu nebo může při podstoupení rizika dojít k zisku, 

atd. Klasifikace rizik vzhledem k jejich velikosti popisuje, jak je pro podnik riziko snadno 

zvládnutelné a překonatelné, anebo zda jeho dopad způsobí závažné škody či dokonce ukončí 

podnikatelskou činnost na trhu. Dělení dle věcné podstaty rizik zase vyjadřuje jejich místní 

působení v podnikatelském subjektu, ztráta tak může být výrobní, informační, technická, 

ekonomická, logistická atd. V tomto případě podnikatel zná konkrétní následek ohrožení 

rizikem.  

file:///C:/wiki/2008
file:///C:/wiki/Americk%25C3%25A1_hypote%25C4%258Dn%25C3%25AD_krize_2007
file:///C:/wiki/Americk%25C3%25A1_hypote%25C4%258Dn%25C3%25AD_krize_2007
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 Do jednotlivých klasifikací spadá jedno či více druhů rizik, které mají zase svojí 

vlastní kapitolu. Je hned několik základních typů rizik, zmíněno je sedm nejčastěji se 

objevujících a na ně by se firmy v prvé řadě měly zaměřit. Pokud se již firma rozhodne 

vstoupit na zahraniční trh, měla by začít s investigací rizik právě u těchto zmíněných. Tyto 

jednotlivě mají velký dopad na celou životaschopnost firem, jejich podstoupení či podcenění 

se projevuje velkými komplikacemi, většinou finanční ztrátou, újmou na schopnosti dále 

provozovat obchod s následným ukončením podnikání a stažením se z trhu.  

 Podnikatel nevstupuje na zahraniční trh s cílem čelit tamním rizikům,  

ale aby profitoval z obchodu a držel se na trhu co nejdéle s pravidelným růstem zisků. 

Podmínkou pro dosažení dobrého výsledku z jeho obchodní činnosti je právě předem nutno 

počítat s daným rizikem, být si vědom případného neúspěchu. Ovšem riziko může také 

zapůsobit nejen záporně, ale právě z hlediska očekávání kladných výsledků by se mělo 

projevit pozitivně. K tomuto cíli se podnikatel propracuje pouze při správném předvídání rizik 

a jejich účinném odrážení. 

 Vliv na výskyt rizika má více činitelů, mezi něž patří jak konkrétní prostředí trhu  

s jeho specifiky, tak samotní podnikatelé mající svůj podíl na působení rizika. Rizika mohou 

nastat nahodile, kdy není snadné je předem předvídat, a provést včas protiopatření. A pak jsou 

rizika nedostatečně ošetřena s nízkým stupněm aktivity proti nim ze strany podnikatele.  

 Dále krátce zhodnotím jednotlivá rizika, která byla již detailněji popsána ve vlastní 

kapitole, a vystihnu jejich hlavní podstatu a obranu vůči nim. Z jejich přečtení je naprosto 

zřejmé, že působí na podnikání ze všech stran a nevyplatí se je podceňovat.  

Jedním z rizik, kterému se nevyhne žádný podnikatel s dlouhodobými záměry  

na zahraničním trhu, je riziko tržní. Tržní rizika úzce souvisí s odlišností trhů jednotlivých 

zemí a závisí na ekonomické stabilitě daného trhu. Podnikatel se musí obávat poklesu celého 

trhu. V případě, že dojde k nějakým ekonomickým či politickým změnám v zemi, 

které nepříznivě ovlivní pohyb tržních cen a sazeb, utrpí ztrátu. Jedná se o skupinu rizik, která 

představují potenciální ztrátu vlivem změny tržních cen. Tedy například vlivem změny 

akciových kurzů, úrokových sazeb, měnových kurzů, cen komodit a dalších. K omezení rizik 

se doporučuje zajistit se uvedením některých podmínek v kontraktu. Patří tam sjednání 

pohyblivé ceny ve smlouvě v závislosti na vývoji trhu. Dále uvádění klouzavých cenových 

doložek mění ceny dohodnuté v kontraktu v závislosti na vývoji nákladů. Také využitím 

burzovních termínových obchodů se výrobce zajišťuje před rizikem vzestupu cen surovin.  
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Při spolupráci s jiným obchodním partnerem může dojít k nevypočitatelnému chování 

tohoto subjektu. Na začátku spolupráce s takovým subjektem může být vše v pořádku, 

obchodní partner se jeví jako solventní, ovšem nakonec překvapí podnikatele nesplněním 

svých závazků. Důvod tohoto komerčního rizika je připisován špatnému výběru obchodního 

partnera, slabému informování se o jeho kvalitách, spolehlivosti, zázemí firmy atd. Musíme 

tedy velký podíl na tomto riziku přičíst samotné firmě za její laxní přístup při výběru 

obchodního partnera. Z předchozího textu je zcela zřejmé, že podnikatel se může komerčním 

rizikům vyhnout pečlivým výběrem svého obchodního partnera, se kterým se bude také snažit 

sjednat výhodné platební podmínky vedoucí ke snížení tohoto rizika.    

Dopravní rizika se mohou zdát na první pohled jako méně závažná, ale i ta hrají 

velkou roli, zejména při volbě vhodné dopravní cesty a dopravního prostředku. V průběhu 

doby se přeprava stále zlepšuje a rozvíjejí se všechny druhy dopravy. Podnikatel si může 

vybrat, zda si přepravu provede sám, nebo použije přepravce, nebo v horším případě přenechá 

zajištění dopravy zahraničnímu partnerovi. V mnoha případech je výhodnější přenechat 

dopravu profesionálním přepravcům než se snažit o přepravu vlastními prostředky. 

Výsledkem špatné volby přepravy je poškození či ztráta přepravovaného zboží. Ideální je 

vybrat si vhodného dopravce a pojistit si zboží, což vede k účinnému omezení dopadů 

přepravního rizika.  

Teritoriální riziko souvisí přímo s politickou situací země, příkladem nám může být 

aktuální dění na Ukrajině. USA a EU zavádí vůči Rusku sankce, přičemž v případě větších 

obchodních a investičních restrikcí pocítí ztráty velké podniky působící na území Ruska,  

jako jsou například automobilky, PepsiCo a další. Přitom v této zemi sílil příliv zahraničního 

kapitálu, který se při vyhrocení vzájemných vztahů se sousední Ukrajinou zcela jistě 

pozastaví. Nikdo jistě nepředpovídal tento politický vývoj, jelikož je to v dlouhodobém 

horizontu značně problematické předvídat. Toto riziko sníží důkladná analýza politické 

 a ekonomické situace jednotlivých zemí, vhodné je využití služeb agentur věnujících se 

hodnocením rizikovosti zemí.  

Kurzové riziko vzniká vždy při dohodnutí nějakého obchodu za pevnou cenu v cizí 

měně, přičemž platba za tento obchod se uskuteční v jiný den, než kdy byla smlouva 

podepsána. Podepsáním smlouvy se firma okamžitě vystavuje kurzovému riziku, v tu chvíli 

může pouze spekulovat, jakým směrem bude kurz směřovat. Nejlépe je se bránit 

informováním se o vývoji měny u bank, což se využije při ojedinělých obchodech. Další 
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ochranou je použití vhodných zajišťovacích instrumentů, které podchycují dopad pohybu 

měnových kurzů na obchodování v zahraničních vztazích. Doporučuje se je využít při 

jednorázových obchodech o velkém finančním objemu, nebo pokud si firmy realizují své 

obchody v zahraničí pravidelně a dlouhodobě. Je nutné u tohoto rizika ještě podotknout,  

že může způsobit nejen ztráty, ale také může přinést dodatečné zisky při příznivém vývoji 

kurzu.  

 Riziko odpovědnosti za výrobek ohrozí výrobce tehdy, pokud jeho produkt způsobí 

škody na životě a zdraví. Vyloučit toto riziko není zcela možné, lze jej pouze omezit  

či minimalizovat. Pro výrobce je základním prostředkem ke snížení rizika pojištění, které 

však nemusí stačit pokrýt všechna rizika plynoucí z odpovědnosti za výrobek. Minimalizovat 

riziko by se mělo také přes management podniku, který pak přenáší povědomí o nebezpečích 

tohoto rizika na své zaměstnance. Měl by jim vysvětlit, jaké následky může mít nedodržení 

výrobních, skladovacích či montážních postupů, neinformování o neshodách ve výrobě, 

nedostatečná kontrola. 

 Nedostatečná znalost konkrétního cizího jazyka může působit nepříjemně a vyvolává 

komplikace při komunikaci s obchodním subjektem. Relativně banální problém slabé znalosti 

jazyka nakonec vnáší nedorozumění v zahraničních obchodních stycích a odrazuje od další 

spolupráce. Nejlepším řešením vyhnutí se tomuto riziku je dosadit do daných pracovních 

pozic zaměstnance s dobrými jazykovými znalostmi.  

 Nejdůležitější rizika jsou tedy pro expandující podnik známa, zásadním krokem je 

však analýza rizik. Tato činnost by měla být součástí procesu investičního rozhodování 

podniku. Obsahem analýzy je identifikace rizik se stanovením jejich dopadu na efektivnost 

projektu podniku v zahraničí a následné vytvoření plánu nápravných opatření.  

 Při výběru konkrétního zahraničního trhu by měl podnik z celého spektra zemí 

vyfiltrovat ty země, které splňují jeho požadavky. To znamená provést jejich selekci na 

základě kritérií daných podnikem, jako je přitažlivost země pro podnik, podmínky potřebné 

pro vstup na trh a také rizika, které jsou se zemí spjata. Právě rizika zemí jsou posuzována 

kvantitativními a kvalitativními postupy, pomocí kterých si podnik udělá představu 

o závažnosti rizik konkrétních zemí. Ve světě nejvýznamnější používané metody jsou 

v bakalářské práci zmíněny.  
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6 Závěr 

 Pro tuzemské firmy je orientace na zahraniční trhy životním rozhodnutím, pokud 

chtějí pomýšlet na svou budoucí existenci a rozvoj. Obstát v mezinárodním obchodě však 

není nic snadného a vyžaduje to značné úsilí ze strany podniku. V bakalářské práci jsem se 

věnovala právě rizikům, která komplikují obchod za hranicemi vlastního státu. Každému 

riziku je věnován přiměřený prostor pro uvedení jeho bližšího představení. Klasifikace rizik 

podle nejrůznějších hledisek napomáhají firmám získat bližší informace o příčinách, 

vlastnostech a dopadech konkrétních rizik.  

Jednotlivá rizika mají svůj vlastní průběh a vliv na podnikání, a to ve většině 

případů negativní. Výjimkou může být například kurzové riziko, u kterého podnik naopak 

získá při příznivém vývoji kurzu. Přesto z prostudování všech rizik vychází jasné sdělení,  

že podceňování rizik vede ke ztrátám a dokonce způsobuje ohrožení samotného podnikání 

v zahraničí. 

  Proto by si měl podnikatel před vstupem na zahraniční trh a v závislosti na velikosti 

kontraktu provést vlastní průzkum trhu a analyzovat tak potenciální rizika. Jednotlivá rizika 

jsou velice dobře popsána v odborných publikacích a také jsou různými agenturami a bankami 

sledována a vyhodnocována. V Česku například působí agentura CzechTrade s jedinečnými 

informacemi o světových trzích a širokou sítí zahraničních kanceláří. Další možností získat 

základní znalosti nabízí internet. Všechny tyto zdroje poskytují bohaté údaje o mezinárodním 

obchodu včetně doporučení při výběru trhu, jeho průzkumu a analýze rizik. Podnikatelé se 

tedy mají kam obrátit o pomoc v případě zodpovědného přístupu expanze do zahraničí. 

 Cílem této bakalářské práce bylo prostudovat a rozepsat potencionální rizika 

vyskytující se v zahraničním obchodě. Každému riziku je věnován přiměřený rozsah pro jeho 

přiblížení, kdy jsem uváděla zejména podstatné údaje o příčinách a následcích rizik. 

Za nejdůležitější část práce je možné považovat doporučení k omezení rizik, neboť jedině 

jejich analýzou a vhodnými protiopatřeními může podnik dosáhnout úspěchu na zahraničních 

trzích. 

 Přínos po dokončení této práce je pro mne především v rozšíření mého přehledu 

 i o jiných rizicích, než se kterými jsem se doposud setkala. Taktéž důležitým bodem je 

uvědomění si, že každému riziku je možné se vyhnout jeho včasnou analýzou. 
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Příloha 1 Princip bankovního dokumentárního inkasa [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prodávající a kupující uzavřou kontrakt. 

2. Prodávající požádá svou banku o provedení dokumentárního inkasa. 

3. Banka prodávajícího předá instrukce a dokumenty bance kupujícího. 

4. Banka kupujícího informuje kupujícího o tom, že obdržela dokumenty. 

5. Kupující provede inkasní úkon (úhrada kupní ceny). 

6. Banka kupujícího poskytne plnění bance dovozce. 
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Příloha 2 Dokumentární akreditiv [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Žádost o otevření akreditivu 

2. Otevření akreditivu 

3. Avizo/potvrzení 

4. Předložení dokumentů 

5. Platba 

6. Postoupení dokumentů 

7. Předání dokumentů 
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(potvrzující) 

banka 
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Příloha 3 Schéma průběh faktoringové transakce [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dodavatel podává žádost o faktoring pohledávek, 

2. Po prověření bonity odběratele i dodavatele dojde k uzavření faktoringové smlouvy 

mezi dodavatelem a faktoringovou společností, 

3. Dodavatel odesílá zboží nebo provádí služby a vystavuje fakturu (originál faktury 

zašla odběrateli, kopii faktoringové společnosti), 

4. Dodavatel postupuje pohledávku faktoringové společnosti, 

5. Předfinancování (výplata sjednané částky faktoringovou společností), 

6. Odběratel v době splatnosti hradí fakturu, 

7. Faktoringová společnost platí dodavateli částku, odpovídající hodnotě pohledávky 

sníženou o zálohy (v případě, že proběhlo předfinancování a o dohodnutou odměnu. 
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Příloha 4 Schéma forfaitingu [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kontrakt 

2. Žádost o vystavení dokumentárního akreditivu 

3. Akreditiv 

4. Dodávka zboží nebo služeb 

5. Prezentace akreditivních dokumentů 

6. Akceptace akreditivních dokumentů 

7. Uzavření smlouvy o postoupení pohledávek 

8. Výplata 

9. Úhrada pohledávky 
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