
 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

Abstrakt 

Mezinárodní obchod může nabídnout podnikům nové podnikatelské příležitosti i širší 

prodejní a nákupní možnosti, a to i přesto, že činnosti spojené se vstupem na mezinárodní 

trhy jsou velmi složité a přináší s sebou celou řadu rizik. Volba optimálního vstupu na 

mezinárodní trhy je základním předpokladem úspěchu.  
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Abstract 

International trade may offer to firms, new business opportunities and also widerselling 

and buying capabilities, even through coming up to international markets is very 

complicated and brings many riskwith it. Choice of optimum enter to international markets 

is essential prerequisite for success. 
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ÚVOD 

 

Když vstoupila Česká Republika v roce 2004 do Evropské unie, stala se nedílnou 

součástí zahraničního trhu. Na jednu stranu umožňuje vstup do EU podnikatelům rozšířit 

okruh svých zahraničních zákazníků, na druhou stranu dochází díky jednotnému 

evropskému trhu, volnému pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob k rostoucí zahraniční 

konkurenci. 

Velmi typickým jevem v současném období globalizace je koncentrace a sdružování 

podniků. Proto se stává nedílnou součástí v rozhodování podniku nejen pečlivě zvážit, zda 

vstoupí na mezinárodní trh, jakou formou a v jakou dobu, ale musí také velice pečlivě 

vybírat své obchodní partnery a organizační strukturu metody řízení mezinárodních 

operací.  

Veškeré podniky, které uplatňují strategii růstu, ať už výrobní či nevýrobní, se musí 

postupem času rozhodnout, zda rozvinou svou obchodní sféru i do zahraničního trhu, nebo 

budou nadále obchodovat na domácím trhu. Jelikož musí být v organizaci zajištěna i 

nadále ziskovost a konkurenceschopnost, je pro management podniku toto rozhodnutí 

velice významné. Je třeba zvážit, zda v tak silném konkurenčním prostředí se svými 

výrobky vůbec obstojí a jestli neohrozí organizaci ztrátou v horším případě dokonce 

bankrotem.  

V mé bakalářské práci se budu na teoretické úrovni zabývat alternativou vstupu na 

mezinárodní trhy a analyzovat jednotlivé formy. V první kapitole si ukážeme základní 

definici mezinárodního obchodu a uvedeme si členění zahraničního obchodu. Dále si 

rozebereme motivaci firem. Co motivuje podniky vůbec vstupovat na zahraniční trh a 

rozhodnutí, které musí obchodní management firmy učinit před vstupem na zahraniční trh. 

Přestože je nezbytnou součástí každého podniku, který vstupuje na zahraniční trh znát  

nejen právní předpisy dané země a stanovené technické požadavky, musí také provést 

velice kvalitní výzkum cílových trhů. Jak a proč se tyto výzkumy provádí, si ukážeme 

v kapitole čtvrté. Následující část mé práce se zabývá jednotlivých forem vstupu na 

mezinárodní trhy a v závěru práce se pokusím najít nejvhodnější způsob vstupu na 

zahraniční trh průmyslového podniku s trvalým působením na daném trhu a provést 

celkové hodnocení dnešní situace na mezinárodním trhu. 
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1 MEZINÁRODNÍ OBCHOD 

Mezinárodní obchod je místo, kde se střetává prodávající a kupující, přičemž dochází 

ke směně zboží a služeb v odlišných geografických podmínkách. To znamená, že při 

směně zboží na mezinárodních trzích dochází mezi kupujícím a prodávajícím z různých 

států. Takovéto zahraniční trhy se navzájem liší nejen tržní legislativou, ale také kulturními 

zvyky či jazykem.  

 

Mezinárodní obchod může nabídnout firmám nové podnikatelské příležitosti i širší 

prodejní a nákupní možnosti. Navíc angažovanost podniku ve vývozu a dovozu vede 

většinou ke stabilitě firmy a snižuje jejich závislost na domácím trhu. Ovšem motivy, které 

vedou společnost ke vstupu na tento trh, mohou být velmi různorodé. 

 

Hlavním kritériem pro úspěšné fungování firmy na těchto trzích je, získat znalosti a 

informace o jeho fungování. Především se jedná o základní znalosti práva v daném 

teritoriu, zahraniční zvyklosti a praktiky, které se na daném trhu uplatňují. Nedílnou 

součástí těchto znalostí je také znalost konkurence a jejich produktů, nebo potřeb 

zákazníků a jejich naplňování či ovlivňování. Velikou a hlavně nezanedbatelnou úlohu na 

zahraničních trzích hraje jazyková dovednost obchodních zástupců, či nastudování odborné 

terminologie spojené s výrobky a službami nabízenými a užívanými v dané lokalitě [1]. 

 

Mezinárodní obchod uskutečňují jak právnické tak fyzické osoby přes hranice daného 

státu s právnickými a fyzickými osobami jiných státu. Subjektem obchodu může být i stát 

jako celek. Předmětem zahraničního obchodu tedy může být zboží, služby a práva [2]. 

 

Zahraniční obchod pro národní hospodářství daného státu má dva významy. Význam 

ekonomický (dovoz, vývoz, export), význam politický (přátelské vztahy mezi konkrétními 

státy) a význam kulturní (poznávání jiných kultur).  

 

Význam zahraničního obchodu také vyplývá ze skutečnosti, že čím je vzájemná 

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

stabilnější [3]. 
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1.1 Členění zahraničního obchodu 

Export (vývoz) – jedná se o vývoz zboží nebo služeb do zahraničí. Důsledkem exportu 

je přiliv kapitálu do země, odkud se zboží nebo služby vyvážejí. Rozdělujeme dva druhy 

exportu. Přímý export kde v tomhle případě tuzemský výrobce zboží a zahraniční odběratel 

jsou v přímém kontaktu, nebo nepřímá export kde mezi tuzemským výrobcem zboží a 

zahraničním odběratelem vstupuje vývozce. 

Reexport – jedná se vývoz zboží, které již bylo předtím dovezeno. Zboží je 

prostřednictvím reexportéry nakupováno v cizině a následně prodáno do třetí země. Přímý 

reexport se vyznačuje tím, že reexportér nakoupí zboží v cizině a prodá ho třetí zemi, aniž 

by zboží vstoupilo do země reexportéra. Pokud reexport nakoupí zboží v zahraničí a 

doveze ho do své země a následně prodá v zahraničí, jedná se o reexport nepřímý.  

Import (dovoz) – je velmi důležitý pro plnění potřeb domácího hospodářství, čili jejich 

spotřebitelů, jelikož zajišťuje dovoz surovin a výrobků, kterých je na domácím trhu 

nedostatek. U přímého importu je dovoz vykonán bez použití mezičlánků. U nepřímého 

importu tuzemský producent nakupuje od tuzemského zprostředkovatele zahraničního 

zboží.  

Graf č. 1 Zahraniční obchod ČR v letech 2000-2012 (běžné ceny) 

 

 

            Zdroj:  Ministerstvo průmyslu a obchodu, květen 2013 
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2 MOTIVACE PODNIKU PRO VSTUP NA MEZINÁRODNÍ 

TRH 

Činnosti spojené se vstupem na mezinárodní trh jsou velmi složité a přináší s sebou 

celou řadu rizik. Kdyby firma nepočítala s příležitostmi a následnými výhodami, které ji 

zahraniční trh umožňuje, logicky by se sama a dobrovolně vstoupit na tento trh nikdy 

nerozhodla. Je ovšem celá řada motivů, které k tomuto rozhodujícímu kroku podnik vedou. 

Motivy se liší podle zaměření společnosti. Tedy jestli se jedná o obchodní či výrobní 

společnost, podle velikosti, druhu oboru apod. 

Mezinárodní obchod může nabídnout firmám nové podnikatelské příležitosti i širší 

prodejní a nákupní možnosti. Navíc angažovanost podniku ve vývozu a dovozu vede 

většinou ke stabilitě firmy a snižuje jejich závislost na domácím trhu. Ovšem motivy, které 

vedou společnost ke vstupu na tento trh, mohou být velmi různorodé. Velmi častým 

podnětem ke vstupu na zahraniční trh je fakt, že podniky nemohou zcela naplnit svoji 

podnikatelskou strategii na trhu domácím. Nejen pro podniky velké, ale i pro značnou část 

malých a středních podniků, bývá orientace na zahraniční trh nezbytná [5]. 

Podnik může vstoupit na zahraniční trh hned z několika důvodů, jako je např.: náskok 

před konkurencí, využití jiného tempa ekonomického růstu cizích zemí, ekonomické 

trendy, rozdílnost daňových struktur, na zahraničním trhu může zvednout cenu svých 

produktů, docílení vyššího zisku, příznivý mezinárodní tržní rozvoj, zpřístupnění nových 

trhů, schopnost udržení tržního podílů, domácí politická situace [16]. 

U většiny případů dochází k tomu, že společnost, která je ve svém oboru na domácím 

trhu úspěšná, vstoupí logicky i na trh zahraniční. Úspěšnost prodeje zboží a služeb podniku 

na domácím trhu není ale zárukou toho, že bude úspěšný i na trhu zahraničním.  

2.1.1 Motivační faktory pro vstup na zahraniční trh: 

Velmi důležitým úkolem každého podniku, který chce vstoupit na zahraniční trh je 

položit si otázku, z jakého důvodu chce vůbec na tento trh vstoupit. Většina obchodních 

činnosti se děje obvykle z mnoha důvodů, nikoliv z jednoho.  

Motivačních faktorů pro toto rozhodnutí může být hned několik. Jedním z faktorů 

může být možnost rozšíření svých aktivit. Což jsou důvody, které firma sama od sebe 
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vyhledává. Na druhou stranu to mohou být faktory, do kterých je firma nucena, což 

znamená, že jsou vyprovokovány prostředím a firma na ně musí reagovat. Například 

konkurence, která zaútočí na domácí trh [6]. 

Tyto faktory, které nutí firmu k rozhodování o vstupu na zahraniční trh, můžeme 

rozdělit do dvou skupin. Faktory pasivní - nátlak konkurence, poptávka po výrobku a roste 

pomalu (přesycenost domácího trhu), pokles domácího prodeje, nevyužití výrobní kapacity 

a faktory aktivní – unikátnost výrobků, zisková výhodnost, technologická výhoda 

exkluzivní informace, naléhavost ze strany managementu, daňový prospěch. 

Mnohem agresivněji a úspěšněji vstoupí logicky na zahraniční trh podniky, které 

jsou ovlivňovány hlavně aktivními motivačními faktory [9].  

2.2 Strategie rozhodování podniku 

Míru orientace na mezinárodní trhy ovlivňuje řada faktorů. Jedním z těchto faktorů je 

úroveň dosavadních zkušeností podniku z práce na zahraničních trzích. Postupným 

získáváním zkušeností se začínají firmy aktivně orientovat na import a export, upevňují 

své obchodní vztahy se zahraničními podniky a jejich zaměření na mezinárodní obchod se 

stává velikou součástí své podnikatelské strategie. 

Způsob organizace a dynamika jednotlivých trhů je mnohdy velmi odlišná. Každý trh 

může být odlišný jak po stránce ekonomické, administrativní, kulturní tak i sociálně-

kulturní. Tyto faktory jsou zdrojem rozdílnosti, které se projeví především ve specifické 

organizaci mezinárodního marketingu.  

Některé podniky vyvážejí pouze nepřímo jako dodavatelé tuzemských exportérů, 

nakupují dovážené zboží převážně v tuzemsku a orientují se ve svých obchodních 

aktivitách převážně na trh domácí.  

V případě, že se podniku podaří vytvořit výhodný exportní plán, pomocí kterého se 

dostane ke spotřebiteli, úspěch zahraničního obchodu je napůl zaručen [13].  

2.3 Výzkum zahraničního trhu 

Přestože je nezbytnou součástí každého podniku, který vstupuje na zahraniční trh znát 

nejen právní předpisy dané země a stanovené technické požadavky, musí také provést 
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velice kvalitní výzkum cílových trhů, poněvadž se logicky jedná o velmi závažné 

rozhodnutí. O úspěšnosti budoucího prodeje především rozhodují zákazníci, konkurence a 

substituční výrobky. Jelikož v dnešní době převažuje nabídka nad poptávkou, jsou to právě 

zákazníci, kteří rozhodují o úspěchu prodeje či nikoliv. Úkolem výzkumu je tedy zjistit, co 

zákazníci od daných výrobků očekávají, zda jsou výrobky podobného druhu na trhu již 

zavedeny, jaká je cena těchto výrobků a jaká je poptávka zákazníků na tento sortiment.  

2.3.1 Výzkum podnikatelského prostředí zahraničních trhů 

Jedná se o výzkum politického systému, politické stability, zkoumáme korupční 

prostředí a snahu vlády s tímto problémem bojovat. Vztahy k zahraničním firmám, dále 

pak o právní úpravu podnikání mezinárodních subjektů a postavení odborů ve společnosti.  

Jelikož umožňuje socio-kulturní výzkum sledovat vývoj společnosti, změny chování, 

postojů i myšlenkových stereotypů populace, přikládají podniky ve vyspělých zemí tomuto 

výzkumu velký význam. I přesto, že se informace z těchto výzkumů získávají mnohem 

obtížněji, často rozhodují o úspěchu na zahraničních trzích, neboť kultura má vliv na míru 

otevřenosti společnosti, na společenské konvence, hodnotovou orientaci, životní návyky a 

zvyklosti, chování spotřebitelů i obchodních partnerů.  

2.3.2 Výzkum konkurence 

Tento výzkum konkurence je velmi důležitý, neboť firma při něm zjistí, jaké má 

konkurence na trhu postavení a rozhodne se na základně výsledků toho výzkumu, zda na 

daný trh vstoupí či nikoliv. Dále nám informace z tohoto výzkumu umožňují analyzovat 

konkurenční prostředí na daném trhu a zvolit možnou strategii, kterou se na cílovém trhu 

posílí konkurenceschopnost.  

2.3.3 Potenciál cílových trhů 

Výzkum tohoto typu má nejčastěji za úkol stanovit potenciál cílových trhu a odhadnout 

velikost prodeje. Informace, které za pomocí tohoto výzkumu získáme, jsou důležité 

hlavně proto, že umožní stanovit marketingové cíle podniku a odhadnout jeho očekávaný 

podíl na trhu. 
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2.3.4 Účinnost marketingové strategie 

Výzkumné studie se často zabývají testováním připravované marketingové strategie, 

prověřováním její účinnosti, analýzou vhodně zvoleného marketingové mixu a 

vyhodnocením efektivnosti vynaložených prostředků. Jedná se například o testování 

konceptu nových produktů, obalů, vhodnosti připravovaných reklamních kampaní a 

strategií, o výzkumy spotřebních zvyklostí, srovnávací cenové analýzy, rozbory 

distribučních cest, image značek, výzkumy spotřebních zvyklostí a postojů spotřebitelů a 

akcí na podporu prodeje, spokojenosti zákazníků apod. [10].   

2.4 Rozhodnutí o vstupu na zahraniční trh 

Každý podnik rozhodnutý vstoupit na zahraniční trh, musí důkladně zvážit, zda je pro 

něj obchod ekonomicky přínosný a zajímavý a hlavně posoudit, zda je k obchodování na 

zahraničním trhu připraven. Ve strategii tohoto rozhodnutí každé firmy by měly být jasně 

vymezeny výhody, ale i veškerá možná rizika spojená se vstupem na zahraniční trh.  

 

Výhody vstupu na zahraniční trh: 

 pravděpodobnost poklesu cen výrobků  

 vyrovnání přebytků a nedostatků mezi jednotlivými státy 

 zvyšování životní úrovně 

Nevýhody vstupu na zahraniční trh: 

 v případě úzké specializace v období odbytové krize nemá potřebné příjmy 

 v případě nebezpečí nízká soběstačnost (válka) 

Jakmile se podnik rozhodne vstoupit na nový trh, musí zvážit mezinárodní 

marketingové cíle a zvolit vhodnou taktiku podniku, stejně jako velikost podílu 

zahraničního obchodu na celkovém prodeji firmy. Dále se musí podnik rozhodnout, zda 

bude obchodovat pouze v jedné konkrétní zemi s větším nasazením, nebo rozvine obchod i 

v mnoha jiných zemích. Po tomto rozhodnutí, musí podnik zhodnotit, zda výběr zemí, 

popřípadě země, přichází vůbec v úvahu, co se týče geografických faktorů, příjmů, počtu 

obyvatel apod. S velkou pravděpodobnosti v tomto rozhodování zvítězí sousední země pro 
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jejich dobrou znalost, výhodu z hlediska distribučních cest a řízení obchodu. Je třeba určit, 

v jaké míře se podniku investice do tohoto mezinárodního obchodu navrátí [12]. 

2.4.1 Orientace podniku na zahraniční aktivity 

Volba specifického přístupu podniku je vymezena celou řadou faktorů. Patří mezi ně 

velikost podniku, heterogenita nebo homogenita eventuálního trhu, charakter konkurence, 

charakter produktu, zkušenosti podniku na mezinárodních trzích apod. K operacím 

celosvětového marketingu může podnik přistupovat různými způsoby. 

Etnocentrická orientace je orientace podniku na domácí trh a v zahraničí ji angažuje jen 

tehdy, potřebuje – li prodat nadbytek produkce. V tomto případě podnik považuje své 

zahraniční aktivity za sekundární. Jsou pro něho důležité trhy, na kterých nebude nutná 

větší míra přizpůsobování se místním podmínkám a místním spotřebitelským zvyklostem. 

Polycentrická orientace je strategie přizpůsobující se místním podmínkám a místní 

kultuře a je založena na rozdílnosti. Což znamená, že podnik pojímá každý trh, který 

vyžaduje zvláštní marketingové přístupy jako unikátní a přistupuje k jednotlivým trhům 

diferencovaně. Výrobky, sortimentní skupiny a používané technologické postupy jsou 

vyvíjeny a inovovány vždy s ohledem na přesné vystižení požadavků lokálního trhu.  

Regiocentrická orientace předpokládá angažovanost ve skupině zemí s podobnými 

charakteristikami a pro které má vytvořen jednotný postup. Lokální rozdílnost trhů 

v daných zemí není považována jako podstata.  

Geocentrická orientace pojímá trh jako celosvětový a podnik vychází z podobností trhů. 

V některých případech vytváří celosvětovou jednotnou strategii, v jiných diferencuje. 

Orientace je kompromisem mezi polycentrickým a extrémně etnocentrickým chováním [4]. 

 

3 FORMY VSTUPU FIREM NA ZAHRANIČNÍ TRHY 

Konkrétní formy vstupu podniku na zahraniční trh, závisí od možnosti podniku 

(především finanční a konkurenční schopnosti), dále od významu daného segmentu trhu 

pro rozvoj firmy a taktéž od konkrétních podmínek trhu, který určuje možnost a výhody 

jednotlivých firem podnikání.  
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Rozhodnutí o tom, jakým způsobem vstoupí firma na zahraniční trh, je zásadním 

rozhodnutím mezinárodního marketingu. Jakmile se podnik rozhodne vstoupit na 

zahraniční trh, musí se rovněž rozhodnout, jakou zvolí strategii vstupu a jakým způsobem 

na trh vstoupí.  

Podnik má na výběr z několika forem vstupu na zahraniční trhy, kde konečný výběr 

strategie ovlivňuje celá řada faktorů. Jsou to faktory jako: rizikovost podnikání na cílovém 

zahraničním trhu, celková konkurenceschopnost firmy v mezinárodním prostředí, potenciál 

cílového trhu a další.  

Formy vstupů firem na zahraniční trhy je možné segmentovat do tří skupin: 

 Vývozní a dovozní operace (mezinárodní obchodní metody) 

 Formy nenáročné na kapitálové investice  

 Kapitálové vstupy podniku na zahraniční trhy 

3.1 Vývozní a dovozní operace 

Vývozní a dovozní operace jsou tradiční a s velkou pravděpodobností nejméně náročné 

formy vstupu podniků na zahraniční trh. Často je vývoz chápan jako forma vstupu na 

zahraniční trh s nulovou investicí. Ovšem chce-li firma získat na daném trhu významnější 

podíl a chce na zahraničním trhu uspět, musí investovat své zdroje do mezinárodního 

marketingu.  

Při vývozu může podnik využít různé obchodní metody, jejichž rozhodnutí ovlivňuje 

řada faktorů, zejména obchodně politické podmínky, charakter výrobků a služeb, výběr 

obchodního partnera a efektivita realizace mezinárodně obchodních operací. Nadále je 

důležité adaptovat výrobkovou politiku, zajistit potřebné služby a investovat do nákladů 

s nimi spojené. Vybudovat distribuční cesty, stanovit vhodnou finanční strategii a 

v neposlední řadě investovat značné prostředky do komunikační politiky. Smluvní vztahy 

obchodování, jsou realizovány s těmito subjekty: prostředníci, výhradní prodejci, obchodní 

zástupci, komisionáři, mandatáři a další [11].  
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3.1.1 Prostřednické vztahy 

S prostředníky se v zahraničním obchodě setkáváme velice často. Jedná se o 

subjekty, které obchodují na vlastní účet, vlastním jménem a na vlastní riziko. Odměnou 

prostředníků, prodávající nakoupené zboží dalším odběratelům, je rozdíl mezi nákupní a 

procesní cenou, tzv. cenová marže [11]. 

Pro malé a střední firmy může být použití služeb prostředníka velmi výhodné. 

Vývoz a dovoz pro ně není hlavní činností a zřizování vlastního specializovaného oddělení 

by pro ně bylo příliš nákladné. Tohle platí i pro podniky, které se záměrně specializují na 

výrobu a přenechávají obchodní činnosti specializovaným firmám [14].  

Nevýhodou může být ztráta bezprostředního kontaktu se zákazníkem, nebo ztráta 

kontroly nad cenami, za které jsou výrobky prodávány na zahraničních trzích. 

3.1.2 Smlouvy o výhradním prodeji 

Podnik může vstoupit na zahraniční trh v některých případech díky uzavření smlouvy o 

výhradním prodeji. Smlouvou o výhradním prodeji zavazuje dodavatele k tomu, že zboží 

uvedené ve smlouvě bude v konkrétní oblasti dodávat pouze výhradnímu prodejci, tj. 

odběrateli.  

Jediným subjektem, který má právo zboží na daný trh dovážet je tedy výhradní 

prodejce. Z tohoto důvodu se ve smlouvách o výhradním prodeji velmi často objevuje 

doložka, v níž se výhradní prodejce zavazuje k minimálnímu nákupu, tj. k odběru alespoň 

minimálního množství zboží k zajištění dostatečnému obratu na daném trhu. Avšak 

dodavatel může na daném trhu realizovat vlastní komunikační politiku a provádět průzkum 

konkrétního trhu [14].  

Použití služeb výhradního prodejce může být velkou výhodou pro rychlý vstup na 

zahraniční trhy, díky možnosti prodeje zboží v již vybudovaných distribučních cestách. 

Výrobce může také proniknout na vzdálené trhy, eventuálně na trhy, na kterých 

nepředpokládá příliš vysoký obrat, přesto chce být na nich přítomen za poměrně nízkých 

nákladu a rizik [10].  

Jako u prostředníka je i tady nevýhodou ztráta bezprostředního kontaktu s trhem a 

možnost zablokování vstupu na zahraniční trh. Pokud výhradní distributor nesplní 

očekávání, není schopen zajistit očekávané objemy prodeje a širokou distribuci zboží [11].  
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3.1.3 Obchodní zastoupení 

V oblasti zahraničního obchodu se setkáváme s celou řadou subjektů působících na 

zastupitelské bázi. V tomhle případě se zástupce zavazuje vykonávat dlouhodobě činnost 

směřující k uzavírání určitého druhu smluv obchodní smlouvou nebo sjednává a uzavírá 

obchody jménem zastoupeného a na jeho účet.  

Je velmi těžké vybudovat kvalitní zastupitelské sítě v zahraničí, ale právě kvalita této 

sítě často rozhodující k úspěchu podniku na zahraničních trzích [10]. 

Ideální variantou je, když se obchodním zástupcem stane firma obchodující 

v příbuzném oboru a náš sortiment je pro firmu vhodným doplněním vlastní nabídky zboží 

na trhu. Velmi často se při dovozu vyskytuje eventualita o dohodě, že uzavírat smlouvy 

bude obchodní zástupce jménem zastoupeného, na něž se taková smlouva o obchodním 

zastoupení vztahuje. Obchodní zákoník takovéto ujednání připouští.  

V případě, že nejde o jednu předem určenou obchodní záležitost, nýbrž o uzavírání více 

smluv zahraničním dodavatelem, aplikují se zásady smlouvy mandátní [15]. 

3.1.4 Komisionářské a mandátní vztahy 

Při sepisování komisionářské smlouvy se komisionář zavazuje, že zařídí pro komitenta 

vlastním jménem na jeho účet určenou obchodní záležitost a komitent se zavazuje 

komisionáři zaplatit úplatu. Rozdíl mezi smlouvou o zprostředkování a smlouvou 

komisionářkou spočívá v tom, že zprostředkovatel se zavazuje zprostředkovat příležitost 

k uzavření smlouvy. Naproti tomu se komisionář zavazuje přímo k uzavření určité 

konkrétní smlouvy a komisionář uzavírá smlouvy vlastním jménem na účet kominenta.  

Společnost má výhodu při použití komisionáře v tom, že může provádět kontrolu cen, 

jelikož komisionář prodává zboží za ceny určené kominentem. Naopak nevýhodou může 

být neuplatnění firemní image na zahraničním trhu, či přílišná samostatnost komisionáře.  

U mandátní smlouvy dochází k tomu, že se mandatář zavazuje tím, že na účet 

mandanta zařídí za úplatu určitou záležitost, kterou uskuteční pomocí právních úkonů 

jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti. Mandant se přitom také zavazuje 

zaplatit mu za to úplatu. Mandátní smlouva má řadu podobných rysů jako smlouva 

komisionářská a je uzavíraná pouze mezi podnikateli. Rozdíl mezi těmito smlouvami je 

v tom, že mandatář provádí jednání jménem mandanta. Obchodní záležitosti, které má 
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mandatář zařídit, je nutné ve smlouvě vytyčit. Buď uskutečněním určitých právních úkonů, 

nebo určitou praktickou činností. Když mandatář řádně vykoná činnost, ke které byl 

povinen a to bez ohledu zda přinesla očekávaný výsledek či nikoliv a pokud není ve 

smlouvě jinak uvedeno, vznikne mandatáři nárok na úplatu [10].  

Mandatář musí postupovat podle pokynů mandanta s odbornou péči a v souladu s jeho 

zájmy. Věci a informace, které za něho při vyřizování záležitostí obdržel, musí mandantovi 

předat bez zbytečného odkladu a to i tehdy, pokud byly tyto věci zhodnoceny více, než 

bylo sjednáno ve smlouvě [11].  

3.1.5 Piggyback 

Piggyback spočívá ve spolupráci více firem, které podnikají ve stejném oboru 

podnikání v oblasti vývozu, přičemž menší firmy dostávají menší podniky za úplatu 

k dispozici zahraniční distribuční cesty od velkých a známých firem. Velké firmy mají 

řadu zkušeností, co se týče marketingových a logistických služeb. A přesně poskytování 

těchto služeb svému partnerovi, je velikou výhodou pro firmy malé. Na druhou stranu 

výhodou pro velké firmy je možnost nabízet zákazníkům kompletní sortiment a úplatu, 

získanou od svých obchodních partnerů. V případě, že nejsou malé firmy schopny řádně a 

včas dodávat požadované množství zboží, je pro velké firmy piggyback nevhodný. Jelikož 

velké firmy zastřešují operace vlastním jménem, mohlo by dojít k poškození jejich image. 

Nevýhodou pro malé firmy může být tlak silnějších partnerů na nižší ceny, velké nároky na 

kvalitu dodávek a logistiku a nevýhodné platební podmínky [17]. 

Další formou piggybackingu je případ, kdy si navzájem poskytují distribuční služby 

podniky ze stejného oboru. Vstupují na zahraniční trh pod svou značkou, vyměňují si 

výrobky, realizují vlastní marketingovou strategii a zachovávají si kontrolu nad cenami. 

Vstup na zahraniční trh prostřednictvím zavedené distribuce partnera na jeho domácím 

trhu, jim v podstatě umožní úsporu nákladů [11].  

3.1.6 Exportní aliance – sdružení vývozců 

Představit se v zahraničí ne jako samostatná firma, ale jako celé odvětví reprezentující 

ekonomiku dané země, je jednou z cest jak uspět v mezinárodním obchodu. Právě z toho 

důvodu vznikají vývozní aliance, jejichž členové se společně prezentují v zahraničí pod 
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značkou aliance, vyměňují si navzájem znalosti a zkušenosti a využívají zdrojů, které by 

jim jako jednotlivcům zůstaly nedostupné.  

Jelikož nemají malé a střední podniky dostatečné zdroje a zkušenosti s mezinárodním 

podnikáním, ale přesto mají zájem vyvážet, je pro ně velmi výhodné založit vývozní 

sdružení a vyvážet společně. Podle agentury Czech Trade se aliance rozumí jako seskupení 

nejméně tří a nejvýše pětadvaceti malých a středních podniků, které mají uzavřenou 

dohodu o spolupráci, a jejich výrobní program se vzájemně doplňuje. Jaká bude právní 

forma aliance, záleží na právním řádu daného státu původu a na jejich zvyklostech.  

Funkci vývozního oddělení obvykle přebírá sdružení vývozců. Zpracovává nabídky, 

vyřizuje objednávky, provádí výzkum zahraničních trhů, zajišťuje mezinárodní logistiku, 

sleduje výběrová řízení a zastupuje své členy v zahraničí. Vyhledává vhodné místní 

zástupce, zprostředkovává účast na zahraničních výstavách a veletrzích, řídí zastupitelskou 

síť a zajišťuje komunikace se zahraničními trhy. Nevýhodou takové aliance může být 

ztráta určité samostatnosti, nebo může nastat nerovnoprávné zacházení s méně 

významnými členy [10].  

3.1.7 Přímý vývoz 

Protože se přímé exporty, které jsou realizovány na základě kupních smluv a které si 

firma zabezpečuje sama, používají obvykle při vývozu průmyslových výrobků, výrobních 

zařízení a investičních celků, je nezbytná u tohoto vývozu dokonalá znalost technické a 

obchodní problematiky.  S dodávkami těchto výrobků je spojena nutnost poskytovat celou 

řadu odborných služeb, u kterých je bezprostřední přítomnost výrobce na zahraničním trhu 

nutná. Právě z tohoto důvodu je dodávka výrobků velmi komplikovaná. Navíc u této 

metody nese vývozce veškeré náklady i rizika mezinárodního obchodu, proto by měl 

vývozce také docilovat vyšších cen, protože sám zabezpečuje celou realizaci.  

 

Výhodou přímého exportu je možnost kontroly nad cenami, výrobkem, možnost 

realizace marketingové strategie na mezinárodních trzích a také fakt, že přímé obchodní 

vztahy zvyšují loajalitu zákazníků a obvykle působí pozitivně na jejich stabilizaci [10].  
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Přímý vývoz lze realizovat několika způsoby: 

 Prostřednictvím vlastního exportního oddělení, 

 Vybudováním zahraniční filiálky či zastoupení, 

 Vysíláním obchodních zástupců do zahraničí, 

 Prostřednictvím zahraničních distributorů [4].  

3.2 Formy vstupu nenáročné na kapitálové investice 

Tyto formy vstupu na zahraniční trhy nenáročné na kapitálové investice, využívají 

podniky, pokud chtějí v rámci rozvoje mezinárodních podnikatelských aktivit zvýraznit 

přítomnost svých výrobky a služeb na mezinárodním trhu, jinak než klasickým vývozem a 

nemá v úmyslu v zahraničí investovat.  

Formy vstupu na zahraniční trh tohoto typu, které bývají nejužívanějšími, jsou – 

licence, franchising, či smlouvy o řízení. Dále jsou to formy spolupráce v oblasti výroby, 

tzv. zušlechťovací operace nebo výrobní kooperace [18].  

3.2.1 Licence 

Jednou z často používaných forem vstupů na zahraniční trhy, především pro malé a 

střední firmy, jsou právě ony licence. Označují povolení či svolení k činnosti v oblasti práv 

k nehmotným statkům k vyjádření svolení k užití nehmotného statku jinou osobou. 

Například při výrobě podle vynálezu chráněným patentem. Licenci uděluje osoba, která má 

k využití nehmotného statku absolutní právo, onen majitel patentu. Jeho právo zabraňuje 

komukoliv jinému využívat tohoto nehmotného statku, a to i dokonce žalobou u soudu, 

popřípadě umožňuje náhradu škody, přiměřenou satisfakci či vydání bezdůvodného 

obohacení. Licenci ovšem nejde poskytnout k označení původu zboží.  

Subjekty takového právního vztahu označujeme jako nabyvatele a poskytovatele, tedy 

majitele výlučného práva, kdy poskytovatel právo uděluje a nabyvatel toto právo přijímá 

[10].   
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Pokud nemá firma možnost zavést výrobu, u které by mohla využít své vynálezy, nebo 

jde o prodej práv s reciproční výhodou (možnost získat licenci jinou výhodou, jinak 

nedostupnou technologii) jedná se u licenčních obchodů o prodej práv k užívání 

průmyslového vlastnictví.  

Při udělování licencí k využití předmětů průmyslového vlastnictví rozdělujeme licenci 

k využívání patentů (udělují se na vynálezy, které splňují zákonné požadavky), 

průmyslových vzorů (vnější úprava výrobků), užitných vzorů (technické řešení výrobků), 

označení (právo k využití ochranné známky nebo obchodního jména) a licenci k využívání 

know-how tzv. nepravá licence (právo k využití obchodního tajemství) [19].  

3.2.2 Franchising (franšízing) 

Pojem franchising můžeme definovat jako obchodní činnost, kde majitel, distributor 

nebo výrobce služby nebo produktu chráněného ochrannou známkou, udělí jiné osobě 

k lokální distribuci daného produktu nebo služby exklusivní práva.  

Vzniká tedy vztah mezi partnery, kde franchisor, čili poskytovatel franšízy, poskytuje 

své práva a svou značku užívat předmět podnikání své společnosti. Poskytuje tedy know-

how včetně systému řízení a zabezpečování služeb. Na druhou stranu nabyvatel franšízy se 

zavazuje dodržovat obchodní politiku poskytovatele a zaplatit smluvně stanovenou 

odměnu. Nabyvatel zůstává nezávislým subjektem [5].  

V současné době se franšíza uplatňuje v nejrůznějších oblastech podnikání. Zejména 

v hotelnictví, maloobchodě, v oblasti rychlého občerstvení, provozování benzínových 

čerpadel apod. S udělením franšízy v rámci průmyslového franchisingu je spojeno i právo 

vyrábět. Jedná se většinou o výrobu technologicky méně náročných výrobků. 

S průmyslovým franchisingem se v praxi ale setkáváme jen zřídka [11].  

Doba platnosti smlouvy o franšízingu je závislá jednak na oboru podnikání a hlavně na 

potřebách investičních výdajů, které jsou důležité pro zahájení činnosti, a uzavírá se 

většinou na dobu určitou. Většinou mají dobu platnosti 10 let a nebývají koncipovány jako 

krátkodobé.  

U franšízingu není zapotřebí k dosažení rychlého růstu velké kapitálové investice, což 

je velikou výhodou. Aniž by se malá organizace vystavila vysokému kapitálovému riziku, 

dokáže vytvořit s pomocí kvalifikovaných manažerů průměrný zisk.  
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Nevýhodou u franšízy se stává, že vlastník práv často vyžaduje jednotný standard 

pořádku, vzhledu, provedení a balení, což podnikateli nedává mnoho prostoru pro osobní 

iniciativu. Neposkytuje tedy absolutní svobodu v oblasti obchodu. Jelikož lze v praxi těžko 

vymáhat dohody o teritoriu působení, jsou uhrazeny vlastníkovi výhradních práv jemu 

stanovené poplatky. Pokud by nastal krach franšízou, zůstane franšizantovi zcela 

bezvýznamný a izolovaný podnik.  

3.2.3 Smlouvy o řízení 

Smlouvy o řízení poměrně často používají firmy z vyspělých zemí se specifickým 

manažerským know-how a představují zvláštní smluvní typ. Předmětem této smlouvy o 

řízení je poskytnutí špičkových manažerů a řídících znalostí, na smluvním základě a 

obvykle na dobu určitou. Může se jednat o řízení v oblasti služeb, výrobního závodu nebo 

poradenské služby. Jde o přenos osvědčené koncepce řízení a je možné u tohoto smluvního 

typu nalézt obdobné rysy jako u franšízy [20].  

Využívají se například v oblasti hotelového managementu, při dodávkách investičních 

celků na klíč, u řízení podniků v rozvojových zemích, v oblasti hotelového managementu 

apod. Odměnou poté může být podíl zisku, určité procento z cílového obratu, nebo 

možnost získat část akcií podniku za předem stanovených podmínek [18].  

3.2.4 Zušlechťovací operace 

Jedná se o přepracování nebo zpracování surovin, polotovarů a materiálu do vyššího 

finálního stupně nebo do konečné podoby hotového výrobku.  

Zušlechťovací operace jsou motivovány nižšími náklady na přepracování v zahraničí. 

Jde převážně o nižší mzdové náklady, ale i další jako jsou – energetické, materiálové, 

surovinové, náklady na obaly, režijní náklady apod. [20].   

Zušlechťovací operace rozdělujeme na aktivní a pasivní. O aktivní operace se jedná 

v případě, že zahraniční objednatel dodá podniku materiál či polotovary k zušlechtění. 

Mohou nastat i případy, kdy doje i k vývozu nutného výrobního zařízení, popřípadě je 

subjektu umožněno získat potřebné zařízení pomocí leasingu.  

Pokud je objednavatelem subjekt, který dodává do zahraničí polotovary či suroviny a 

po jejich zpracování je dováží zpět do své země, jedná se o operaci pasivní. Také je 
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možnost provést export do třetí země, nebo prodat část zušlechtěné produkce v zemi 

zušlechtitele. Někdy se zušlechtiteli ponechává část produkce jako kompenzace za 

poskytnuté služby. Poté záleží na jeho schopnostech, za jakých podmínek dokáže výrobky 

na trhu realizovat. 

3.2.5 Mezinárodní výrobní kooperace 

Mezinárodní výrobní kooperace je založena na základě rozdělení výrobního programu 

mezi výrobce  různých států, přičemž nedojde k jejich kapitálovému propojení, či dokonce 

sloučení. Finální výrobek je poté kompletován buď oběma výrobci, nebo jen jedním. 

Kromě čistě výrobní kooperace, může být spolupráce zaměřena i do oblasti vývoje a 

výzkumu, odbytu a může existovat i ve službách a probíhat na různých úrovních.  

O smlouvě mezinárodní výrobní kooperace se hovoří jako o tzv. nepojmenované 

smlouvě, jelikož forma smlouvy a její obsah, záleží čistě na ujednání mezi partnery. Právě 

díky mezinárodní spolupráci mohou podniky dosáhnout snížení celkových nákladů a zvýšit 

konkurenceschopnost na mezinárodních trzích [20].  

Výhodou smluvních partnerů při mezinárodní výrobní kooperaci je, že mohou využít 

rozdílu v nákladovosti jednotlivých komponentů či finálních výrobků, dále v dostupnosti 

výrobních zdrojů, zdrojů financování, v disponibilitě výzkumně-vývojových kapacit apod. 

Díky tomu mohou podniky dosáhnout snížení celkových nákladů, které jim umožní 

realizovat výrobky na mezinárodním trhu za konkurenceschopné ceny. Důležitým 

faktorem může být i zvýšení užitné hodnoty finálního výrobku nebo kvality [18].  

3.3 Kapitálové formy vstupu na mezinárodní trhy 

Formy kapitálového vstupu na trh využívají především finančně silné a velké firmy, 

které investují do zemí nabízející podmínky výhodné pro podnikání, a realizuji globální 

strategii mezinárodního rozvoje. Volný pohyb kapitálů je jednou ze čtyř základních svobod 

jednotného vnitřního trhu Evropského společenství, který podporují všechny vyspělé země 

[10]. 

Rozhodnutí podniku vstoupit na zahraniční trh kapitálovou formou, musí být podloženo 

celou řadou analýz a musí vycházet z dlouhodobé firemní strategie.  
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Velmi často mají formu portfoliových nebo přímých investic. Přímá zahraniční investice je 

charakteristická tím, že má založit, získat nebo rozšířit trvale ekonomické vztahy mezi 

investorem jedné země a podnikem se sídlem v jiné zemi. Přímé zahraniční investice 

mohou být na základě kapitálových vkladů (hmotných a nehmotných investic) nebo 

formou vnitrofiremních půjček či reinvestovaného zisku. Nákupem akcií nebo jiných 

cenných papírů je charakteristická investice portfoliová [21].  

Rozvoj světové ekonomiky ovlivňují právě tyto zahraniční investice. Zahraniční 

investoři mohou umožnit vytvářením nových pracovních příležitostí, usnadnit vstup 

výrobku na zahraniční trhy. Přinášejí do země kapitál nutný pro modernizaci a 

restrukturalizaci podniků, progresivní technologie, technické a manažerské know–how 

apod. Právě z tohoto důvodu se snaží většina zemí podporovat přiliv zahraničních investic 

a nabízí formou investičních nabídek zahraničním investorům různé výhody, jako jsou 

například: daňové a celní úlevy, formou dotací či grantů finanční podpory a podpory na 

místní úrovni, které mohou spočívat ve výhodném prodeji zajištění infrastruktury a 

poskytnutí bezplatných pozemků [11]. 

Rozhodnutí o vstupu na zahraniční trh kapitálovou formou, ovlivňuje řada faktorů.  

Marketingové faktory 

 velikost zahraničního trhu, 

 růstový potenciál zahraničního trhu, 

 snaha o udržení podílu na trhu a snaha o podporu exportu mateřské firmy, 

 větší ziskovost 

Obchodněpolitické faktory 

 preference tuzemských výrobců, 

 snaha o přiblížení se surovinovým zdrojům 

Nákladové faktory 

 kvalifikovaná síla, 

 levné suroviny a pracovní síla, 

 nízké výrobní a přepravní náklady, 

 finanční a další pobídky pro investory 

Investiční klima 

 pozitivní vztah k zahraničním investorům, 
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 politická stabilita, 

 omezení výše kapitálového vkladu a omezení v devizové oblasti, 

 daňový systém, 

 znalost místního trhu [22]. 

 

Z velké části směřují přímé zahraniční investice z vyspělých zemí do vyspělých zemí a 

mají formu akvizic, fúzí, investic na zelené louce, společného podnikání či strategických 

aliancí [18].   

3.3.1 Akvizice 

Akvizice je definována jako převzetí fungujícího podniku nebo jen jeho části. Dochází 

tedy k nákupu určitých složek cílové firmy, přičemž nedochází k převzetí celé společnosti 

a firmy zůstávají nezávislé [23].  

V praxi se můžeme setkat buď s tzv. nepřátelským převzetím, jehož cílem může být 

likvidace a odstranění potencionálního konkurenta z trhu, anebo s tzv. přátelským 

převzetím, jehož cílem je posílení pozice firmy a využití synergického efektu (efektu 

společného chování) [19]. 

3.3.2 Fúze 

Tato investice může mít formu sloučení nebo splynutí. U fúze, kde má investice formu 

splynutí, dochází k zániku dvou společností a vzniku nové firmy. U většiny případů 

dochází ke splynutí dvou rovnocenných firem, kde název nové společnosti vznikne 

spojením dvou názvů původních firem a jejich sloučení musí být odsouhlaseno akcionáři 

obou společností.  

Kdežto u fúze převzetím dochází k tomu, že se přebíraná firma (většinou menší) 

integruje do přebírající firmy (zpravidla větší). Může nastat, že vedení převzaté firmy 

nesouhlasí s převzetím, v tom případě se jedná o tzv. převzetí nepřátelské a společnosti pak 

v tomto případě využívají několik způsobů a technik, jak takovému převzetí zabránit. Nebo 

může převzetí probíhat bez problémů, kdy obě společnosti navzájem spolupracují a je 

schváleno akcionáři obou společností, tzv. převzetí přátelské [23].  
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V oblasti mezinárodního podnikání můžeme identifikovat tři základní druhy fúzí. 

Pokud se podniky spojují ze stejného oboru podnikání, hovoříme o fúzi horizontální, kde 

jsou hlavním cílem úspory z rozsahu a zvýšení podílů na světovém trhu. Vertikální fúze 

mají za úkol posílení kontroly nad odběrateli či dodavateli. Při spojování firem z různých 

oborů, hovoříme o fúzi konglomerátní a obvyklým cílem této fúze je diverzifikace 

firemních aktivit a rozložení podnikatelských rizik [11].  

3.3.3 Investice na zelené louce 

Jedná se o podniky nově postavené a nově založené. Investice na zelené louce mohou 

mít oproti akvizicím pro hostitelskou zemi určité výhody. Přinášejí do země obvykle více 

kapitálu, nových moderních technologií, jsou větším přínosem z hlediska pracovních míst 

a zvyšují konkurenci na trhu [24].  

3.3.4 Společné podnikání 

Jedná se o spojení prostředků dvou či více subjektů do společného vlastnictví. Cílem 

podnikání touto formou je realizace společného podnikatelského záměru, podstupování 

podnikatelských rizik popřípadě krytí případných ztrát nebo podílení se na vytvořeném 

zisku. Obvykle se v mezinárodním prostředí společného podnikání setkáváme s dvěma 

formami. Smluvní podniky společné (contractual joint ventures) a společné podniky 

založené na kapitálových investicích (ekvity joint ventures). Přičemž smluvní společné 

podniky nemají de facto charakter společného podnikání. Podstatou je dohoda o spolupráci 

v určité oblasti bez kapitálových vkladů mezi ekonomicky a právně nezávislými partnery 

[11]. 

3.3.5 Strategické aliance 

Jedná se o organizační formu, které pomáhá zajišťovat společnou kooperativní 

podnikatelskou činnost. Je dána dvěma nebo více vzájemně samostatnými organizačními 

jednotkami. Úkolem takové jednotky je zhodnocovat a aktivovat možné dodatečné efekty 

spolupráce. Prvotním smyslem této strategické aliance je redukce negativní kooperace a 

vývoj kooperace pozitivní. 
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Dalším cílem strategické aliance je například zvýšit podnikovou prestiž a 

důvěryhodnost cíle, dosáhnout rychlého a hospodárně zajištěného cíle, nebo vytvořit silné 

mocenské pozice a prosadit některé podnikatelské cíle.  

Strategické aliance se stávají v rostoucí míře vhodnou formou dočasné, nebo trvalé 

spolupráce s konkurenty. Identifikace je základní umění této formy, následuje vhodná 

separace společných zájmů zúčastněných partnerů od zájmu konkurenčních a v neposlední 

řadě nesmí zapomenout na přiměřenou ochranu své podnikatelské pozice. 

Smyslem spolupráce je pak především: 

 Minimalizovat ztráty z konkurenčních střetů. 

 Získat nové, popř. sdílet zřetelné podnikatelské příležitosti. 

 Zvyšovat ekonomii výroby a zlepšovat svoji konkurenční pozici [25]. 

 

 

4 VHODNÉ FORMY PRO TRVALÉ PŮSOBENÍ 

PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ NA MEZINÁRODNÍM 

TRHU 

V této kapitole se budu věnovat možnostem, jakou formou mohou nejlépe české 

podniky vstupovat na zahraniční trhy se svými výrobky a službami. Při zpracování 

podnikatelského plánu musíme zvážit nejen formu vstupu na zahraniční trh, ale také, zda 

právě onen vybraný zahraniční trh nám umožní uspět stejně tak, jako se nám dařilo uspět 

na trhu domácím, či nikoliv.  

Jak již bylo řečeno v kapitole Motivace firem pro vstup na zahraniční trh, je naprosto 

logické, že pokud se podaří podniku uspět na trhu domácím, začne vrcholový management 

přemýšlet, zda se pokusí se svými výrobky popř. službami proniknout také na trh 

zahraniční. Poté, co budeme znát požadavky nových zákazníků, cenové relace 

konkurenčních výrobků, místní zvyklosti a další aspekty na základě provedených 

průzkumů, zvolíme, jakým způsobem na nový trh vstoupíme, abychom na novém odbytišti 

svých produktů popř. služeb uspěli. Pohled na formy vstupu na zahraniční trhy se pokusím 

ukázat v dalších částech úvahy.  
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4.1 Volba zahraničního trhu 

Při volbě nového trhu by nás měla zajímat skutečnost, kteří odběratelé jsou pro českou 

republiku nejvýznamnější, jelikož každá společnost, která chce vstoupit na zahraniční trh, 

nechce obchodovat pouze jednorázovou obchodní transakcí, ale chce si na zahraničním 

trhu udržet své místo z důvodu zvyšování zisků dlouhodobě. Mezi nejvýznamnější 

odběratele české republiky jsou Německo, Polsko, Slovensko, spojené království a Francie. 

Naopak prioritními státy v dovozu jsou Čína, Polsko, Německo, Slovensko, Ruská 

federace atd.   

Graf č. 2 Obchodní bilance v jednotlivých měsících  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Evropská unie   Mimo EU  Celkem 

                 Zdroj: Český statistický úřad, Únor 2014 

 

Před rozhodnutím vstoupit na zahraniční obchod, a zdali vůbec vstoupit na zahraniční 

obchod v současné světové ekonomické situaci, je zapotřebí brát v úvahu vliv světové 

krize na zahraniční obchod, při které dochází k poklesu domácí poptávky, 

makroekonomické nestabilitě, zhoršuje se situace na finančních trzích, znehodnocením 

měny se zvyšuje konkurenceschopnost exportérů a omezuje import do země a naopak. 
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Logicky nastává také situace, že se stát snaží podpořit domácí výrobce, čímž odchází 

k růstu protekcionismu.  

4.2 Formy vstupu na zahraniční trh 

Formy vstupu na zahraniční trhy lze v zásadě rozdělit do několika kategorií. Ty hlavní, 

pod které pak spadají jednotlivé formy, lze rozdělit zhruba do tří okruhů.  

1. mezinárodní obchod, 

2. nenáročné kapitálové investice, 

3. kapitálové vstupy do zahraničních podniků 

V mém případě se budu zabývat průmyslovými podniky, které vyrábějí konkrétně 

spotřebitelské produkty, nikoliv služby. Na základě tohoto výběru se budu tedy věnovat 

formám, které jsou vhodné pro tyto výrobce a následně zde rozeberu jednotlivé formy 

vstupu s jejich základní charakteristikou a drobným příkladem.  

Jakou formu vstupu na zahraniční trh podnik zvolí, ovlivňuje řada mnoha faktorů. 

Obecně lze tvrdit, že podniky obchodující se službami, zvolí spíše formy nenáročné na 

kapitálové investice, ovšem chce-li podnik vstoupit na trh s konkrétním produktem, může 

volit mezi formou s kapitálovým vstupem do firmy, která identický nebo podobný výrobek 

vyrábí, či formou mezinárodního obchodu. Na tyto dvě formy se tedy zaměřím.  

Jako příklad uvedu průmyslový podnik vyrábějící součástky pro strojírenskou výrobu 

(turbíny, ozubená a převodová ústrojí, obráběné výrobky) a podnik vyrábějící armatury a 

zařízení pro instalace plynu, vody, elektra apod. Oba dva podniky musí pro svou expanzi 

do zahraničí zvolit jinou strategii, vycházející hlavně z povahy jejich finálního produktu, a 

tím i cílové skupiny zákazníků v daném zahraničním regionu, do kterého se chystají 

expandovat.  

Každá z těchto firem musí provést také kroky, které jsou pro oba dva produkty shodné. 

Jde především o: 

 zjištění konkurence na cílovém trhu, 

 získání informací o cenových úrovních na trhu a porovnání s vlastními náklady 

a plánovanou koncovou cenou, 

 porovnání kvality nabízených výrobků s těmi konkurenčními, 
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 zjištění ekonomických a právních podmínek pro vstup na zahraniční trh. 

Výsledkem toho průzkumu jsou informace o příležitostech a rizikách, které podniky 

v zahraničí čekají, a na které se musí podnik před vstupem na trh dostatečně připravit. Před 

tím než se pustíme do hledání vhodné formy vstupu na zahraniční trh u výše zmíněných 

podniků, podívejme se stručně na tyto formy vstupu po teoretické stránce.  

Nejvhodnější forma vstupu na zahraniční trhy pro podniky, které usilují o trvalý vstup, 

je forma kapitálových vstupů. České průmyslové podniky v současné době nemohou 

z ekonomických důvodů na formy kapitálového vstupu pomýšlet, jelikož je tato forma 

velmi ekonomicky náročná a je spíše pravděpodobné, že českou firmu koupí firma 

zahraniční, než naopak. V tomto případě přichází v úvahu hlavně formy mezinárodního 

obchodu. 

Prostřednické vztahy 

S prostředníky se v zahraničním obchodě setkáváme velice často, tzn. se subjekty, které 

obchodují na vlastní účet, vlastním jménem a na vlastní riziko. Odměnou prostředníků, 

prodávající nakoupené zboží dalším odběratelům, je rozdíl mezi nákupní a procesní cenou, 

tzv. cenová marže 

Tato forma vstupu na trhy může být pro malé a střední firmy může být velmi výhodná. 

Vývoz a dovoz pro ně není hlavní činností a zřizování vlastního specializovaného oddělení 

by pro ně bylo příliš nákladné. Tohle platí i pro podniky, které se záměrně specializují na 

výrobu a přenechávají obchodní činnosti specializovaným firmám. 

Smlouva o výhradním prodeji 

Podnik může vstoupit na zahraniční trh v některých případech díky uzavření smlouvy o 

výhradním prodeji. Smlouvou o výhradním prodeji zavazuje dodavatele k tomu, že zboží 

uvedené ve smlouvě bude v konkrétní oblasti dodávat pouze výhradnímu prodejci, tj. 

odběrateli. Smlouva musí být zpracována písemnou formou a musí mít obsahovat 

vymezenou oblast a druh zboží.  

Jediným subjektem, který má právo zboží na daný trh dovážet je tedy výhradní 

prodejce. Z tohoto důvodu se ve smlouvách o výhradním prodeji velmi často objevuje 

doložka, v níž se výhradní prodejce zavazuje k minimálnímu nákupu, tj. k odběru alespoň 

minimálního množství zboží k zajištění dostatečnému obratu na daném trhu. Avšak 
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dodavatel může na daném trhu realizovat vlastní komunikační politiku a provádět průzkum 

konkrétního trhu.  

Použití služeb výhradního prodejce může být velkou výhodou pro rychlý vstup na 

zahraniční trhy, díky možnosti prodeje zboží v již vybudovaných distribučních cestách. 

Výrobce může také proniknout na vzdálené trhy, eventuálně na trhy, na kterých 

nepředpokládá příliš vysoký obrat, přesto chce být na nich přítomen za poměrně nízkých 

nákladu a rizik.  

Jako u prostředníka je i tady nevýhodou ztráta bezprostředního kontaktu s trhem a 

možnost zablokování vstupu na zahraniční trh. Pokud výhradní distributor nesplní 

očekávání, není schopen zajistit očekávané objemy prodeje a širokou distribuci zboží. 

Obchodní zastoupení 

Je velmi těžké vybudovat kvalitní zastupitelské sítě v zahraničí, ale právě kvalita této 

sítě často rozhoduje o úspěchu podniku na zahraničních trzích. V oblasti zahraničního 

obchodu se setkáváme s celou řadou subjektů působících na zastupitelské bázi. Zástupce se 

zavazuje vykonávat dlouhodobě činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv 

obchodní smlouvou nebo sjednává a uzavírá obchody jménem zastoupeného a na jeho 

účet. Ideální variantou je, když se obchodním zástupcem stane firma obchodující 

v příbuzném oboru a náš sortiment je pro firmu vhodným doplněním vlastní nabídky zboží 

na trhu. Velmi často se při dovozu vyskytuje eventualita o dohodě, že uzavírat smlouvy 

bude obchodní zástupce jménem zastoupeného, na něž se taková smlouva o obchodním 

zastoupení vztahuje. 

Před uzavřením smlouvy je opravdu důležité velmi dobře si rozmyslet, jakého 

obchodního zástupce si zvolit, určit rozsah a obsah jeho působnosti a informovat se na jeho 

vztahy vůči konkurenčním firmám.  

Předmětem smlouvy o zprostředkování je jednorázové zprostředkování. 

Zprostředkovatel se smlouvou o zprostředkování zavazuje, že bude vyvíjet činnost 

směřující k tomu, aby měl zájemce příležitost uzavřít specifickou smlouvu s třetí osobou. 

Zájemce se také zavazuje zaplatit zprostředkovateli úplatu. 

Zvláštním druhem smlouvy je výhradní obchodní zastoupení. V případě, že bylo sjednáno 

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



 

26 

 

nepoužívat jiného obchodního zástupce a obchodní zástupce není v tomto případě oprávněn 

zastupovat jiné osoby nebo uzavírat obchody na vlastní účet nebo na účet jiné osoby.  

Smlouva o výhradním zastoupení může znamenat pro zastoupeného určité riziko 

v případě, že nemá na trhu dostatečné postavení, nemá kapacitu pro soustavné 

zpracovávání vymezené oblasti nebo zároveň zastupuje konkurenční firmy.  

Přímý vývoz 

Vývozce při této formě obchodu dodává svůj výrobek nebo produkt přímo konečnému 

zákazníkovi z oblasti jak soukromé spotřeby, tak i firemní. V průmyslovím marketingu se 

tato forma využívá nejčastěji. Vývozce dodává specifické produkty pro speciální určení, 

např. díly do elektrárny, velké strojírenské celky, turbíny apod.  

Při vstupu na zahraniční trh touto formou je velice důležité, aby byl vývozce schopen  

také poskytnout doplňkové služby související s prodejem samotného produktu. Jedná se 

například o servisní zajištění nebo zaškolení obsluhy a právě tato podmínka může být pro 

některé průmyslové podniky velikou překážkou pro realizaci přímého vývozu.  

Tato forma obchodní metody nevyžaduje jen schopnost poskytnutí doplňkové služby, 

ale také znalost technické i obchodní problematiky v oboru. Kontrola nad realizací vlastní 

marketingové strategie na zahraničních trzích je v tomto případě velikou výhodou.  

Jelikož sám vývozce u této obchodní metody zabezpečuje realizaci, může docilovat 

vyšších cen. Nese ovšem veškeré náklady a rizika spojená s obchodem. Riziko a investice 

je v tomto případě o něco větší než u nepřímého vývozu, není však třeba platit 

zprostředkovatele.  

Exportní aliance 

Představit se v zahraničí ne jako samostatná firma, ale jako celé odvětví reprezentující 

ekonomiku dané země, je jednou z cest jak uspět v mezinárodním obchodu. Právě z toho 

důvodu vznikají vývozní aliance. Podnik využije již existující skupinu firem podnikajících 

s podobným sortimentem nebo v příbuzném oboru a přidá se k ní. Členové se společně 

prezentují v zahraničí pod značkou aliance, vyměňují si navzájem znalosti a zkušenosti a 

využívají zdrojů, které by jim jako jednotlivcům zůstaly nedostupné.  

Jelikož nemají malé a střední podniky dostatečné zdroje a zkušenosti s mezinárodním 

podnikáním, ale přesto mají zájem vyvážet, je pro ně velmi výhodné založit vývozní 

sdružení a vyvážet společně. 
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Hlavními výhodami této účasti ve sdružení exportních firem, jsou úspora nákladů, lepší 

vyjednávací pozice, možnost omezení exportních rizik, možnost docilování výhodnějších 

cen, využívání image sdružení atd. Naopak nevýhodou může být v rámci sdružení 

nevyváženost vztahů. Může nastat nerovnoprávné zacházení s méně významnými členy a 

ztráta určité míry samostatnosti.  

Tolik asi teoreticky k možnostem vstupu na zahraniční trh pro průmyslové podniky 

s výše uvedeným zaměřením. Zbylé formy spadající do kategorie kapitálových investic a 

vstupů do podniku, nejsou podle mého názoru pro naše příklady vhodné.  

Náš výše uvedený první podnik, menší firma vyrábějící produkty v oblasti topení, 

vody, plynu a elektro, má poměrně široký sortiment výrobků určený jak pro velké 

obchodní hobby markety a kutily, tak i pro odborné koncové zákazníky. Z výše popsaných 

forem vstupu, je podle mého názoru pro daný podnik nejvhodnější tato cesta:  

 vývozní aliance firem obchodující s podobným sortimentem, 

 smlouva o obchodním zastoupení se zahraničním partnerem, podnikající ve 

stejném oboru, 

 prostřednické vztahy -  uzavřít smlouvu s podnikem, který má zkušenosti 

s obchodem tohoto sortimentu a svěřit jí cesty a marketing pro distribuci na 

zahraničním trhu.  

V případě, že by měl podnik výrobek, který je ojedinělý (patentovány např. pro EU), je 

možné zvolit formu vstupu přes poskytnutí licence k výrobě a prodeji tohoto výrobku na 

zahraničních trzích.  

Pokud bych byla vlastníkem tohoto průmyslového podniku a měla bych se rozhodnout, 

jakou cestu zvolím, byla bych pro první fázi – prostřednický vztah a svěřila bych své 

výrobky do rukou zahraniční obchodní firmy, zabývající se prodejem podobného nebo 

dokonce stejného sortimentu zboží. Prostředníkovi bych jako motivaci nabídla po určitou 

dobu exkluzivitu.  

Podívám-li se na možnosti druhého průmyslového podniku v této úvaze, domnívám se, 

že vhodnou formou vstupu tohoto podniku na zahraniční trhy může být: 

 přímý vývoz – hlavně u větších strojírenských a strojních celků a turbín, 

 vývozní aliance 
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 smlouva o výhradní zastoupení. 

 

Jelikož se takové výrobky vyrábějí na objednávku pro specializované stavby a výrobky 

po celém světě a v české republice je docela dobrá podpora vývozu těchto výrobků jak do 

vyspělých, tak i do rozvojových zemí, zvolila bych jako nejvhodnější formu přímý vstup. 

Navíc podniky výše zmíněné, jsou také schopné dodat odborníky, kteří v zahraničí dohlíží 

na montáž výrobků a uvedení do provozu.  

 

5 KRITICKÉ ZHODNOCENÍ 

Každá firma by za ideálního stavu mohla vstoupit na mezinárodní trh a začít nabízet 

zboží či služby, což by vedlo k rozšíření nabídky na trhu, a tudíž i snížení zisků firem.  

Základními překážkami vstupu na zahraniční trhy bývají: vysoká kapitálová náročnost, 

licence a patenty, omezené zdroje, distributoři a jejich požadavky apod. Některé bariéry 

jsou vytvořeny opatřením jedné či více firem v průmyslu, jiné jsou vlastní určitým 

odvětvím průmyslu.  

Podnikatelské prostřední se v dnešní době mění a nutí společnosti věnovat větší 

pozornost a zaujmout globálnější postoj. Pokud podnik neexpanduje na zahraniční trhy, 

riskuje, že se mu uzavře cesta na celosvětové rostoucí trhy, jelikož globální konkurence 

nabývá na síle a intenzitě. Navíc ztratí určité procento svých tržeb ve prospěch 

konkurenčních společností podnikajících na domácí trh.  

Velmi častou tzv. neviditelnou bariérou zavedenou vládou, je například pomalé 

vyřizování dovozního souhlasu nebo pomalé celní odbavení a uvolnění zboží do prodeje, 

aby podpořili domácí průmysl.  

Vlivem působení různých faktorů oproti plánovaným výsledkům, jsou rizika 

zahraničního obchodu spojena se skutečně dosaženými výsledky. Z průběhu 

ekonomických procesů, které jsou mimo jiné ovlivňovány náhodnými a jen těžko 

předvídatelnými jevy, vyplývá objektivnost rizika. Riziko je obecně spojováno 

s negativními faktory, které mají vliv na očekávané výsledky.  

V zahraničním obchodě můžou nastat specifická rizika, která jsou spojena s rozdílností 

v sociálně ekonomických podmínkách, geografickou polohou trhů, obchodních 
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zvyklostech, s rozdíly v právních předpisech a jinými faktory. Dnešní mezinárodní obchod 

se vyznačuje velikou dynamikou změn, která se projevuje v riziku pohybu cen, v riziku 

kurzovém, v rychlém zastarávání výrobků, rizika neplacení, technického pirátství, nebo 

např. v politickém riziku. Rizika dělíme na: 

Tržní - sjednání pohyblivé ceny v závislosti na tržním vývoji, klouzavá cenová doložka 

Komerční - odstoupení od kontraktu, neschopnost dlužníka nebo platební nevůle 

Přepravní - druh toho rizika se v mezinárodním obchodě pojišťuje 

Teritoriální - hrozba občanských nepokojů či války,  

Další vysoké riziko pro zahraniční firmy, které chtějí v konkrétní zemi podnikat, 

představuje nestabilní vláda. Nestabilitu vlády může způsobit vysoká míra nezaměstnanosti 

nebo inflace, což může představovat pro firmy riziko spojené například s omezením zisku 

či dokonce znárodněním.  

Každý podnik obchodující ať už na zahraničním trhu či na domácí půdě, se vystavuje 

tržnímu riziku a v případě, že se jedná o obchod přes hranice, toto riziko se úměrně 

zvyšuje. Jedná se o změny vztahu poptávky a nabídky po určitém zboží, sezónní výkyvy či 

dilemata v jaké části hospodářského cyklu se která země nachází. Podniky v tomhle 

případě s sebou nesou rizika finanční ztráty, které vyplývají ze změn tržních podmínek, 

jako je – vývoj úrokové míry, cen akcií či ceny komodit. Nastane-li pokles cen akcií 

například na americkém trhu a partnerská firma má své akcie právě v krachujících 

podnicích, může se dostat do velkých potíží. Při realizaci dlouhodobých transakcí je tento 

typ rizika velmi důležitý. V případě, že firma uzavře smlouvu, ve které se zaváže 

poskytnout partnerskému podniku výrobní linku přesně na míru jejich požadavkům, bude 

realizace tohoto obchodu trvat určitou dobu.  

 Ne méně dalším důležitým ohrožujícím faktem každého zahraničního obchodu je, 

že obchodní partner firmy nesplní své závazky, což se v tomhle případě jedná o riziko 

komerční. Tento druh rizika může nastat u každého článku řetězce, který spojuje vyrobený 

produkt a konečného zákazníka. Tedy u dopravce, zasílatele popřípadě pojišťovny. Velkou 

roli v tomhle případě hraje i to, jak moc dobře zná podnik svého obchodního partnera. 

V případě, že se podnik rozhodne rozšířit své obchody na novém trhu v neznámé zemi 

s novým partnerem, těžko předem stanoví, jak bude spolupráce probíhat. Obchoduje-li 

podnik s hmotným zbožím, může nastat situace odstoupení obchodního partnera od 
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kontraktu, což může finančně postihnout obě strany obchodního řetězce. Jak dodavatele, 

který už dal zakázku do výroby a odběratel se rozhodl, že ji nechce, tak odběratele, který 

objednanou zakázku, se kterou počítal v dalších obchodech, nedostane. V případě, že si 

obě strany transakci nějak nezajistí, mohly by být ztráty na obou stranách velmi vysoké. 

Také může nastat situace, kdy dodavatel daného podniku splní zakázku špatně, nebo ji 

nesplní vůbec. Při vstupu na zahraniční trh se podnik může setkat s častými překážkami, 

které ovšem musí plnit. Jsou to např. bezpečnostní předpisy, balení a označování výrobků, 

životní prostředí, patenty, autorská práva, ochranné známky apod.   

 

Ekonomické tržní překážky zahrnují aspekty, jako jsou:  

- Výhody velikosti závodu – zařízené podniky mají cenové nevýhody.  

- Nezávislé veličiny cenových výhod – vznikají cenové rozdíly z nedokonalosti faktorů, 

především vzhledem k transparenci trhu.  

- Preferenční výhody – nově vstupující firmy na trh musí překonat preference domácích 

podniků zvýšenými marketingovými náklady nebo ústupky v cenách, proto se rozhodnou 

některé firmy vstoupit na trh ne pod svým jménem, ale koupí podnik v zahraničí a 

ponechají mu původní jméno. Tímto krokem se dá překonat bariéra upřednostňování 

domácích firem, protože zákazník má stále pocit vlastenectví.  

- Potřeba kapitálu.  

-Přístup k distribučním kanálům – odbytové kanály již obsazené mají domácí podniky již 

obsazené. Pro vybudování si svých distribučních cest musí začínající firma na trhu vynaložit 

velké úsilí. 

V rámci přepravy produktu od výrobce ke konečnému odběrateli v zahraničním 

obchodu je velmi náročná a hrozí v ní velké množství rizik. Ztráta, poškození či 

nedoručení zboží, a proto by měl podnik přepravu dobře zajistit už v kupní smlouvě.  

Dalším návazným problémem přepravy je také pojištění. Kdo pojištění sjedná, u jaké 

bude společnosti zboží pojištěno a za jakých podmínek. V případě, že podniky zvolí 

lomené pojištění (uzavřou dvě pojistné smlouvy na jedno zboží), mohou dostat do velmi 

nepříjemné situace, kdy budou obě pojišťovny tvrdit, zda k poškození došlo v rámci té či 

oné smlouvy, nelze prokázat. Jestliže bude dopravu zajišťovat jeden dopravce a to 

přepravou železnice, riziko zničení zde není tak vysoké jako riziko zpoždění. Pokud by 
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podnik dodával křehké a velmi drahé součástky, musí zvolit pojištění, které se bude 

vztahovat především na toto zboží a vybrat raději to nejlepší, i kdyby nejdražší.   

Nevýhody zahraničního obchodu: 

 velká konkurence může způsobit likvidaci i tradiční domácí výroby, 

 menší vymahatelnost inkasních práv u vývozu, 

 u států s menším ekonomickým růstem, roste závislost na mezinárodním 

obchodě, 

 slabá soběstačnost v případě politických nepokojů. 

Nevýhodou zahraničního obchodu je také nejistota politického a ekonomického vývoje 

země, zavedení administrativních opatření, embarga, bojkotu zboží a přírodních katastrof, 

nazývané teritoriální rizika, zapříčiněná existencí hranic mezi státy. Oddělují je nejen 

fyzicky, ale jsou linií mezi státním zřízením, obchodními podmínkami a právním zázemím.  

Navíc používání cel bylo velmi kriticky odsouzeno, jelikož zabraňuje efektivnímu 

rozdělení zdrojů a má za následek vznik nákladů mrtvé váhy. I přesto jsou cla v realitě 

stále uplatňována. Nejen jako nástroj politického přerozdělování, ale také z důvodu toho, 

že jsou pro některé země významným příjmem státního rozpočtu.  

Občanské nepokoje, stávky či dokonce válka jsou podmínky, ve kterých se partnerské 

podniky mohou rychle dostat do platební neschopnosti. Rizika spojená s ekonomickou 

nestabilitou země jsou vyšší, než bývala. Když se podíváme na zvyšující se častost 

finančních krizí, můžeme očekávat, že náklady spojené právě s tímto typem rizika 

porostou.  

Další narušení přináší i administrativní opatření, která mohou být uvalena zahraniční 

obchod státu. Hlavně u států, které se vyznačují vnějšími konflikty nebo vnitřní 

nestabilitou. Může nastat dokonce ztráta dovozní licence. Znevýhodňující opatření pro 

dovozce, která jsou v přímém rozporu se zásadami volného trhu, jsou i kvóty na dovoz 

určitého zboží. I přesto se můžeme v dnešní době s touhle překážkou potkat.  

Podnikům také hrozí nebezpečí technologického pirátství ze strany zahraničních 

manažerů. Ti mohou totiž konkurenci předat informace o výrobku, jako se v mnoha 

oborech průmyslu stalo. Například ve strojírenství, chemickém průmyslu nebo 

v elektrotechnice.  
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A právě z tohoto důvodu začínají společnosti po celém světě přikládat průmyslové 

špionáži stále větší význam. Nejen v získávání nejnovějších informací konkurenčních 

společnostech, ale také při samotné obraně. Na základě toho vzniká prostor k poskytování 

unikátních služeb a příležitosti k založení nových odvětví podnikání. Podle zpravodajských 

služeb jsou jen v samotných Spojených státech ztráty v nezákonně získaných informací o 

společnostech, finančních plánech a technologií 100 – 250 miliard dolarů.  

 

6 ZÁVĚR 

Činnosti spojené se vstupem na mezinárodní trh jsou velmi složité a přináší s sebou 

celou řadu rizik. Kdyby firma nepočítala s příležitostmi a následnými výhodami, které ji 

zahraniční trh umožňuje, logicky by se sama a dobrovolně vstoupit na tento trh nikdy 

nerozhodla. Je ovšem celá řada motivů, které k tomuto rozhodujícímu kroku podniky 

vedou. Motivy se liší podle zaměření společnosti. Tedy jestli se jedná o obchodní či 

výrobní společnost, podle velikosti, druhu oboru apod. 

Jelikož musí být v organizaci zajištěna i nadále ziskovost a konkurenceschopnost, je 

pro management podniku toto rozhodnutí velice významné. Je třeba zvážit, zda v tak 

silném konkurenčním prostředí se svými výrobky vůbec obstojí a jestli neohrozí organizaci 

ztrátou v horším případě dokonce bankrotem.  

Způsob organizace a dynamika jednotlivých trhů je mnohdy velmi odlišná. Každý trh 

může být odlišný jak po stránce ekonomické, administrativní, kulturní tak i sociálně-

kulturní. Tyto faktory jsou zdrojem rozdílnosti, které se projeví především ve specifické 

organizaci mezinárodního marketingu. 

Hlavním kritériem pro úspěšné fungování firmy na těchto trzích je, získat znalosti a 

informace o jeho fungování. Především se jedná o základní znalosti práva v daném 

teritoriu, zahraniční zvyklosti a praktiky, které se na daném trhu uplatňují. Nedílnou 

součástí těchto znalostí je také znalost konkurence a jejich produktů, nebo potřeb 

zákazníků a jejich naplňování či ovlivňování. Velikou a hlavně nezanedbatelnou úlohu na 

zahraničních trzích hraje jazyková dovednost obchodních zástupců, či nastudování odborné 

terminologie spojené s výrobky a službami nabízenými a užívanými v dané lokalitě.  
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Mezinárodní obchod může nabídnout firmám nové podnikatelské příležitosti i širší 

prodejní a nákupní možnosti. Navíc angažovanost podniku ve vývozu a dovozu vede 

většinou ke stabilitě firmy a snižuje jejich závislost na domácím trhu. 

U většiny případů dochází k tomu, že společnost, která je ve svém oboru na domácím 

trhu úspěšná, vstoupí logicky i na trh zahraniční. Úspěšnost prodeje zboží a služeb podniku 

na domácím trhu není ale zárukou toho, že bude úspěšný i na trhu zahraničním.  
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