
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

Anotace 

Tématem bakalářské práce jsou možnosti a formy vstupu firem na mezinárodní trhy. 

V bakalářské práci jsou popsány možné způsoby, jakými se může firma zapojit do 

mezinárodního obchodu, případně jaké strategie lze na těchto trzích aplikovat. Cílem 

bakalářské práce je tedy zhodnotit a popsat možné formy vstupu firem na mezinárodní trhy, 

jejich strategii a zapojení do mezinárodního obchodu. 

 

Annotation 

Subject in bachelor work are possibilities and forms entrance firms on international trade. 

In bachelor work are circumscribed available means, what can firm bring in on international 

trade, eventually what strategy it is possible upon this markets apply. Aim bachelor work is 

review and describe possible to forms entrance firms on international market, their strategy 

and bring in on international trade. 
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1. Úvod 

Mnohé geografické oblast se liší různou velikostí nasycení tržní ekonomiky, 

uspokojováním nabídky a poptávky po produktech a službách, které jsou součástí tamějších 

trhů. Spotřebitelé v různých zemích mají různé požadavky a nároky na produkty či služby, 

které nemusí být v plné míře uspokojeny. Vstupem zahraniční firmy na takovýto trh, se jí 

otevírají možnosti dalších investic a rozvoje a s tím spojeného dosažení vyšších zisků. 

Zahraniční aktivity též přinášejí firmám vyrovnání sezónních výchylek národního trhu, a 

proto může mnoho firem po delší dobu přežít nepříznivou ekonomickou situaci tuzemského 

trhu. Další výhodu kromě existenčního bytí, jenž může zahraniční trh firmám poskytnout, je i 

prodloužení životního cyklu výrobku, zlepšení konkurenční pozice na domácím trhu nebo 

stabilizovat tuzemské pracovní síly, pokud firma vyrábí pro domácí trh část roku pod úrovní 

produkční kapacity. To má následně pozitivní vliv na zaměstnanost v tuzemsku, což se odráží 

na finanční podpoře národní ekonomiky. Pro firmy též mohou být lukrativní zvýhodnění a 

podpora (převážně finanční), jejichž úroveň se může lišit v porovnání s domácími 

podmínkami, kde takováto podpora může být příliš malá či dokonce žádná. Příkladem podpor 

těmto firmám působícím v zahraničí může být např. daňová úleva, vývozní úvěr či státem 

přebírána rizika spojená se zahraniční aktivitou. 

Tématem bakalářské práce jsou formy vstupu firem na mezinárodní trhy, přičemž zde 

budou popsány možné způsoby, jakými se může firma zapojit do mezinárodního obchodu, 

případně jaké strategie lze na těchto trzích aplikovat. Cílem bakalářské práce je tedy zhodnotit 

a popsat možné formy vstupu firem na mezinárodní trhy, jejich strategii a zapojení do 

mezinárodního obchodu. 

Vzhledem k tomu, že jsem majitelem firmy  FINAL-SWEET spol. s r.o., která se zabývá 

prodejem a nákupem zboží za účelem jeho dalšího prodeje, zprostředkováním obchodu a 

služeb a realitní činností, předpokládám, že teoretické znalosti nabyté při studiu na VŠ, 

potažmo praktické zkušenosti získané mým působením ve zmíněné firmě budou zhodnoceny 

v případné expanzi firmy FINAL-SWEET spol. s r.o. na mezinárodní trhy. Zaměření tématu 

bakalářské práce i současně koresponduje s mou vizí dalšího růstu společnosti. 

Při vstupu firmy FINAL-SWEET spol. s r.o. na zahraniční trhy, se v prvé řadě 

předpokládá, že firma začne své působení formou vývozních a dovozních operací a 

zprostředkovatelské činnosti v oblasti obchodu a služeb. Firma by se měla v prvé řadě 
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orientovat na trhy v oblasti střední, západní a východní Evropy. Dle zhodnocení efektivnosti 

vstupů se může následně předpokládat další rozšíření aktivit v těchto lokalitách, případně 

další rozšíření lokalit. 

Vzhledem k vysoké konkurenci v oblasti působení firmy FINAL-SWEET spol. s r.o. (tj. 

export import a zprostředkování obchodu a služeb v potravinářském průmyslu) v evropských 

zemích, je nezbytně důležitá pečlivá analýza a zhodnocení strategie a rizik, která z těchto 

forem vstupů na mezinárodním trhu plynou. 

V závěru bakalářské práce je pak zhodnocení forem vstupů na mezinárodní trhy a jejich 

aplikace pro firmy s různým zaměřením vstupující na tyto trhy. Dále budou zhodnoceny i 

strategie vstupů firem a země, kde a jak lze jednotlivé formy a strategie vstupů využít. 
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2. Charakteristika mezinárodního trhu 

Mezinárodní trh je místo na, kterém se střetává prodávající a kupující při směně výrobků 

a služeb, v geograficky odlišných podmínkách od místa, kde daná firma angažující se na 

mezinárodních trzích sídlí. Při směně zboží na mezinárodních trzích tak dochází mezi 

prodávajícím a kupujícím z různých států. Takovéto zahraniční trhy se od sebe liší nejen tržní 

legislativou, ale i kulturou, zvyky či jazykem. Aby firma mohla na těchto trzích úspěšně 

fungovat, musí ve svém prvopočátku takovýto trh poznat a získat znalosti o jeho fungování. 

Jedná se především o základní znalosti práva v daném teritoriu, zahraniční zvyklosti a 

praktiky, jenže se na daném trhu uplatňují. Nedílnou součástí znalostí o zahraničním trhu je i 

znalost konkurence a jejich výrobků, nebo potřeb zákazníků a jejich naplňování či 

ovlivňování. Nezanedbatelnou úlohu na mezinárodních trzích hraje i jazyková vybavenost 

(slovem i písmem) firemních zástupců či nastudování odborné terminologie v souvislosti 

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

S mezinárodním trhem souvisí i mezinárodní obchod, který na mezinárodních trzích 

probíhá. Mezinárodní obchod je definován jako směna, kterou provádějí právnické a fyzické 

osoby přes hranice daného státu s právnickými a fyzickými osobami jiných států. Subjektem 

může být i stát jako celek. Předmětem mezinárodního obchodu pak může být: 

− zboží (spotřební, hmotné či kapitálové statky, atd.), 

− služby (věcné a bankovní služby či pojištění, atd.) a 

− práva (licence, chráněné vzory, autorská práva, leasing, atd.) [2]. 

Dobře fungující zahraniční obchod přináší firmám a jejich zemím kde sídlí určité 

ekonomické a politické výhody. Z ekonomických výhod jede především o úsporu výrobních 

faktorů, které se projeví v úspoře času. Politické důsledky plynoucí ze zahraničního obchodu 

pak jsou zvyšující se přátelství a vztahy mezi vzájemně ekonomicky provázanými státy [2]. 

Mezinárodní trh leze hodnotit z hlediska efektivnosti, proporcionality a demonstrativního 

hlediska [3]. 

2.1 Efektivnost mezinárodního trhu 

Efektivnost na mezinárodním trhu spočívá v komplexní analýze trhu, přenosu informací a 

podnikatelských stimulech na trzích.  Pokud se jedná o analýzu trhu, je důležitá měřitelnost a 
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zisk dostatečného množství informací o daném teritoriu, kupní síle, chování atd. Analýzou 

nashromážděných dat a informací můžeme následně odhadnout efektivnost daného trhu [4]. 

Efektivnost nemusí být stanovována jen pro komplexní pojetí trhu, ale i pro jeho určité části 

např. v exportu určitých výrobků, na který může daná země dosáhnout maximálních úspor 

společenské práce. Na tyto výrobky je zaměřen výzkum a procházejí inovativními opatřeními. 

Následně jsou výrobky vyváženy tam, kde je jejich výroba dražší. Naopak z cizích zemí se 

dovážejí výrobky, které jsou levněji vyráběny v zahraničí [3]. Efektivnost mezinárodních trhů 

tedy souvisí i s jejich proporcionalitou a vzhledem k analýze tržního prostředí také se 

strategiemi vstupů na mezinárodní trhy. Pokud se jedná o přenos informací na trzích, je 

důležité, aby přenos probíhal co nejintenzivněji, jelikož slabý informační tok trhy značně 

hendikepuje. Podnikatelské stimuly mají pozitivní vliv na rozvoj podnikatelské činnosti 

v určitých málo rozvinutých zemích. Jako lukrativní podpora se firmám nabízí přímé dotace a 

subvence projektů, záruka na bankovní úvěry, nižší úrokové sazby, bezúročné půjčky či 

daňové zvýhodnění případně zóny volného obchodu [5]. 

2.2 Proporcionalita 

Proporcionalitou se rozumí nezasycenost tržní ekonomiky či průmyslová a surovinová 

soběstačnost jednotlivých zemí. Země, které neoplývají komplexním pokrytím domácích 

požadavků a potřeb, se angažují na zahraničních trzích, aby uspokojily tuzemskou poptávku 

[3]. Proporcionalitou trhů se zabývá faktorová teorie proporcionality, která poukazuje na to, 

že rozložení zdrojů nebo faktorů spojených s výrobou je v různých zemích jiné a 

nerovnoměrné. Některé země mají velké zásoby nerostných surovin, což jim dává 

nesrovnatelnou výhodu produkce komodity z příslušné suroviny. Do zemí, kde je tato 

komodita příliš drahá a její dostupnost nedostatečná, bude pak probíhat dovoz tohoto druhu 

zboží. Naopak v zemích, kde jsou tyto výrobky levné a snadno dostupné, bude probíhat vývoz 

komodity. Proporcionalita nesouvisí jen se surovinovými zdroji a průmyslovou soběstačností. 

Jedná se také o pracovní sílu, která může být v jedné zemi levnější a kvalifikovanější, než 

v zemi druhé nebo dostupnost moderních výrobních technologií. V neposlední řadě se může 

jednat i o legislativní rozdíly jednotlivých zemí [6]. 

Všechny tyto faktory se navzájem ovlivňují a přispívají tak různou měrou k disbalanci 

v proporcionalitě jednotlivých zemí. Pokud jsou například ve dvou různých zemích dostupné 

stejné výrobní technologie, není zaručeno, že výroba výsledné komodity bude stejnou měrou 

zatěžovat finanční zdroje společnosti. Výsledná hodnota produktu může být ovlivněna 
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například zpracováním nekvalitních surovin, které se v dané lokalitě nalézají, dražší pracovní 

silou, rozdílným daňovým systémem, atd. [6]. 

2.3 Demonstrativní hledisko 

Vývozní program dané země je určitým měřítkem úrovně a ekonomické vyspělosti dané 

země. Naopak dovozním programem se řeší problémy s proporcionalitou [3]. Některé země 

mají tendenci brzdit invazi výrobků a služeb prostřednictvím legislativní nebo celní ochrany, 

což může vést pouze k navýšení životních nákladů a ochraně neprosperujících domácích 

firem. Demonstrativní efekt může mít určitá úroveň technicky, design, módní trendy, které 

pak mohou působit stimulačně na společenský a ekonomický pokrok. Cílem je i jistý transfer 

světových trendů např. šíření ekologických prvků v souvislosti s aplikací BAT technologií 

(nejlepší dostupné technologie v oblasti ochrany životního prostředí v průmyslových 

odvětvích), nové trendy v balení, náhrada klasických energetických zdrojů (fosilních paliv) za 

netradiční a obnovitelné zdroje energie a podobně [7]. 

3. Formy vstupu firem na mezinárodní trhy 

Způsob, vstupu firem na mezinárodní trhy je zásadním rozhodnutím mezinárodního 

marketingu. Firma si může zvolit řadu forem vstupu na mezinárodní trhy, přičemž konečný 

výběr vstupu ovlivní jak strategii vstupu, její plánování, marketing a další faktory: rizikovost 

podnikání na cílovém zahraničním trhu, celková konkurenceschopnost firmy v mezinárodním 

prostředí, potenciál cílového trhu, atd. Nejvhodněji je možné členit formy vstupu podniků na 

mezinárodní trhy do tří hlavních skupin: [8] 

− vývozní a dovozní operace (export a import), 

− formy nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising a elektronický obchod) a 

− kapitálové vstupy podniků na zahraniční trhy [8]. 

3.1 Vývozní a dovozní operace 

Vývozní a dovozní operace vycházejí z tradičních a nejjednodušších forem vstupu firem 

na zahraniční trhy [8]. Nejčastěji se v této souvislosti hovoří o exportu a importu, jež obvykle 

představují první fází zahraniční činnosti podniku působícím na mezinárodních trzích. 

Vývozní a dovozní operace nabízejí možnost vyrovnávání místní výroby. Vývozní operace 

také dovolují centrálně vyrábět své produkty pro několik trhů a tím dosáhnout značných úspor 
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z velkovýroby. Mimoto objem exportních operací se sčítá s již existujícími výrobními 

operacemi v jiných lokalitách, přičemž okrajová rentabilita takovýchto exportů má pak sklon 

být vysoká. Firma má dvě základní volby provedení svých exportních operací. Forma exportu 

může být přímá, pod pevnou kontrolou exportující firmy anebo nepřímá bez pevné exportní 

kontroly. V případě nepřímého exportu může firma z domácího prostředí kontaktovat 

zahraniční trh prostřednictvím prostředníka rovněž z prostředí domácího trhu. Pokud firma 

využije služeb prostředníka z lokality zahraničního trhu, jedná se pak o přímé vývozní 

operace. [1]. 

3.1.1 Nepřímý export 

V nepřímém exportu podnik využívá služeb nezávislých specializovaných exportérů či 

exportních společenství, agentů a distributorů, kteří vystupují ve funkci prostředníka mezi 

firmou a zahraničním zákazníkem a přebírá tak na sebe odpovědnost za prodej jeho výrobků 

v zahraničí, potažmo specifická rizika spojená se zahraničním obchodem. Tyto nezávislé 

zprostředkovatelské společnosti se nacházejí na poli domácích trhů, vedle firem majících 

v úmyslu rozšíření svých operací na zahraniční trhy formou exportu. Zainteresováním 

prostředníka do obchodní činnosti, se výrobce vzdává přítomné kontroly nad zahraniční 

obchodní činností a nad naplňováním svých cílů [1]. Na domácím trhu je vždy přítomno 

několik prostředníků, kteří jsou připraveni napomáhat výrobci v kontaktu mezinárodních trhů 

či odběratelů. Hlavní výhoda využívání domácích zprostředkovatelských firem je v jejich 

znalostech cizích tržních prostředí a podmínek. Tato forma vstupu na mezinárodní trhy je tedy 

vhodná pro společnosti s malými nebo dokonce žádnými zkušenostmi s exportními 

operacemi. Domácí prostředník tak poskytuje vývozcům lehce dostupnou odbornou 

způsobilost. Nejběžnějšími typy prostředníků jsou makléři, kombinovaní vývozci a firemní 

exportní agenti [9]. 

3.1.2 Přímý export 

V přímém exportu již nejde o náhodné obchody, ale o systematickou práci s trhem 

podepřenou výzkumem a marketingovým plánováním a tudíž i větší míru odborných znalostí. 

Použití přímé obchodní metody vyžaduje dokonalou znalost technické i obchodní 

problematiky a obvykle pozitivně působí na stabilizaci obchodních vztahů. Výhodou je 

možnost kontroly nad realizací vlastní marketingové strategie na mezinárodních trzích. U 

přímé obchodní metody by měl vývozce také docilovat vyšších cen, protože sám zabezpečuje 
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celou realizaci, a nese tudíž veškeré náklady i rizika mezinárodního obchodu [8]. Export tedy 

může být realizován bez přímých investic a s přímými investicemi. 

Export bez přímých investic znamená, že je zboží prostřednictvím cizích distribučních 

orgánů v zahraničí, dodáváno všem zahraničním zájemcům (specializovaným importérům, 

maloobchodu, konečným spotřebitelům), nebo pouze generálnímu zástupci (výhradnímu 

importérovi) v zahraničí [8]. Vývozce tak musí v každé zemi, ve které hodlá působit, nalézt a 

jednat s velkým množstvím kontaktních distribučních orgánů, avšak tyto orgány nepředstavují 

pro vývozní firmu přímé náklady. Nezávislý distributor pak začne okrajově vydělávat na 

prodejní ceně daného produktu. Pro exportéra to následně představuje ušlý zisk v podobě 

navýšené prodejní ceny u distributora. Úspěch exportních firem bez přímých investic závisí 

na životaschopnosti vztahů vybudovaných mezi exportující firmou a lokálním distributorem 

nebo dovozcem. Vybudování dobrých vzájemných vztahů tak chrání značné investiční 

náklady [9]. 

Export s přímými investicemi znamená, že vlastní orgány nahrazují cizí, neovlivnitelné 

distribuční orgány. Zahraniční prodej tak může probíhat prostřednictvím reprezentačních 

kanceláří, poboček a dceřiných společností [1]. V průmyslovém marketingu jde nejčastěji o 

vývoz strojů, výrobních zařízení a investičních celků. Dodávky těchto výrobků jsou velmi 

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

je bezprostřední přítomnost výrobce na zahraničním trhu nutná [8]. Přechodem na export 

s přímými investicemi pak znamená, že exportní firma prování všechny úkony distribuční 

firmy a tím není ochuzena o zisk ušlý z marže distribučních firem. Množství vlastních 

distribučních orgánů je ovlivněno dostatkem podnikatelských stimulů v dané lokalitě a to tak, 

že s klesajícím množstvím stimulů, klesá i množství vlastních distribučních orgánů a exportní 

firma bude spíš inklinovat k tvorbě nezávislých distribučních sítím. Nedostatek kontroly 

nezávislých distributorů často způsobuje, že se exportér posune od nezávislých distribučních 

sítí, k vlastním dceřiným společnostem [9]. 

Mnoho společností exportují v zahraničí přímo do svých vlastních prodejen a dceřiných 

společností. Prodejny následně převezmou roli nezávislého distributora, skladováním a prodej 

firemních produktů a nabízení servisu a služeb, někdy se také podílejí na reklamě a propagaci 

produktů. Nad touto formou distribuce pak mají mateřské společnosti plnou kontrolu. Tato 

kontrola může být následně důležitá, jestliže si produkt žádá užití specifických 

marketingových metod. Toho je využíváno, jestliže chce firma exportovat nejen produkt, ale 

také celý marketingový systém, který často dělá produkt úspěšným. Založení vlastních 

distribučních sítí vyžaduje přísun kapitálu do cizí země, a proto by měl být vstup na 
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zahraniční trhy prostřednictvím přímého exportu s přímými investicemi pečlivě promyšlený 

s vyhodnocením a zahrnutím všech nákladů [9]. 

Vývozní operace jsou většinou chápány jako formy vstupu na zahraniční trh, které 

nevyžaduje žádné investice. Pokud však chce podnik na zahraničním trhu uspět a získat na 

něm významnější podíl, musí investovat značné zdroje do mezinárodního marketingu. Podnik 

musí financovat výzkum zahraničního trhu a přizpůsobit podmínkám zahraničního trhu 

marketingovou strategii. Podle podmínek zahraničních trhů je třeba adaptovat výrobkovou 

politiku, zajistit nezbytné doprovodné služby a financovat náklady s nimi spojené, vybudovat 

distribuční cesty, stanovit vhodnou cenovou strategii a v neposlední řadě vložit značné 

prostředky do komunikační politiky. Podniky mohou při vývozu využít různé obchodní 

metody, jejichž volba záleží na řadě faktorů, zejména pak na obchodněpolitických 

podmínkách, charakteru výrobků a služeb, výběru obchodního partnera a efektivnosti 

realizace zahraničněobchodních operací, tj. na poměru vynaložených nákladů a rizik ke 

konečným cenám [8]. 

3.2 Formy nenáročné na kapitálové investice 

Tuto formu vstupu podniku na trh využívají firmy v případech, kdy se rozhodnou, že 

nebudou v zahraničí investovat, ale přesto chtějí v rámci rozvoje mezinárodních 

podnikatelských aktivit zvýraznit přítomnost svých výrobků či služeb na cílovém trhu jiným 

způsobem než vývozními operacemi. Nejčastějšími formami vstupu na zahraniční trh tohoto 

typu jsou licence, franchising nebo smlouvy o řízení (management contracts) a dále formy 

spolupráce v oblasti výroby, tzv. zušlechťovací operace anebo výrobní kooperace [8]. 

Poměrně krátkou dobu zažívá velký boom vstup firem na mezinárodní trhy 

prostřednictvím internetové sítě. Tato forma s sebou nese vynikající poměr dvou základních 

investičních faktorů a to nízké náklady na počáteční investici a poměrně vysokou možnost 

začlenění se do mezinárodního trhu. 

3.2.1 Licence 

Licence jsou jednou z často používaných forem vstupů na zahraniční trhy, vhodné 

především pro malé a středně velké firmy. „Termín licence označuje povolení k činnosti, 

která je jinak zakázána. V oblasti práv k nehmotným statkům se pojem licence využívá 

k vyjádření svolení k užití nehmotného statku jinou osobou, například při výrobě podle 

vynálezu chráněného patentem. Licenci uděluje ten, kdo má k využití nehmotného statku 
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absolutní právo, například majitel patentu. Jeho právo mu umožňuje, aby zabránil komukoliv 

jinému ve využívání tohoto nehmotného statku, a to i žalobou u soudu, popř. aby požadoval 

náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení nebo přiměřenou satisfakci. Majitel se však 

může rozhodnout, že umožní využití nehmotného statku určité osobě, že jí k tomu poskytne 

svolení, tj. licenci. Licenci však nejde poskytnout k označení původu zboží.  Při udělování 

licencí k využití předmětů průmyslového vlastnictví rozlišujeme licenci: 

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

jsou světově nové, tj. nejsou součástí dosavadního stavu techniky, jsou výsledkem 

vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné), 

− průmyslových vzorů (vnější úprava výrobku), 

− užitných vzorů (technické řešení výrobku), 

− označení (právo k využití ochranné známky či obchodního jména firmy) a 

− licenci k využívání know-how tzv. nepravá licence (právo k využití obchodního 

tajemství, znalostí či zkušeností) V těchto případech lze udělovat výlučné nebo 

nevýlučné licence [8]. 

Tab. 1. Doba platnosti ochrany vybraných předmětů průmyslového vlastnictví [8]. 

Forma průmyslového 

vlastnictví 
Doba platnosti 

Vynálezy – patenty 20 let od podání přihlášky 

Průmyslové vzory 5 let od podání přihlášky + 4 × 5 let prodloužení 

Užitné vzory 4 roky od podání přihlášky + 2 × 3 roky prodloužení 

Ochranné známky 
10 let od podání přihlášky + možnost neomezeného 

prodlužování vždy o 10 let 

Označení původu Časově neomezena od podání přihlášky 

Prodej práv k využívání průmyslového vlastnictví zvažuje firma zejména v následujících 

případech: 

− Firma nemá možnost zavést výrobu, při které by využívala své vynálezy nebo jiné 

významné vědecko-technické poznatky, a tím vzniká možnost jejich technologického 

nebo technického znehodnocení, popř. má možnost zavést výrobu, avšak pouze 

v omezeném rozsahu. 
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− Lze zavést výrobu, ale oddělení výzkumu a vývoje již dokončuje nové progresivní 

řešení. 

− Obchodněpolitické, devizové, celní a jiné bariéry neumožňují přímý vývoz do určitých 

teritorií a prodej práv k průmyslovému vlastnictví tak umožňuje na tyto trhy 

proniknout (např. řada vlád zejména v rozvojových zemích dává přednost licenční 

výrobě před přímým dovozem ve snaze zachovat nebo zvýšit zaměstnanost). 

− Cílový trh je politicky nestabilní. 

− Zahraniční trh je malý, nemá dostatečný tržní potenciál, a proto firmy upřednostňují 

licenční operace před přímými investicemi. 

− Prodej práv k průmyslovému vlastnictví je spojen s výhodným kooperačním či jiným 

vývozem zboží, například s vývozem komponentů a zařízení. 

− Prodej průmyslových práv je spojen s reciproční komerční výhodou, například 

s dovozem licenčních výrobků vyrobených v zahraničí výměnou za jinou technologii. 

− Dochází k porušení práv firmy jako majitele průmyslového vlastnictví a licenční 

smlouva představuje řešení případného konfliktu, který by mohl skončit až soudním 

sporem [8]. 

Uzavírání účastnických smluv iniciují též omezené zdroje, nechuť nést celé riziko na 

neznámých trzích, existence místních úlev a zvýhodnění pro takový typ podnikání a 

skutečnost, že místní partner zná trh lépe než zahraniční, který na něj chce proniknout. 

Nevýhodou poskytnutí licence pak mohou být rozdílné názory na celkovou orientaci podniku, 

využití zisku či stupeň únosného rizika nebo menší možnost kontroly příjemce a skutečnost, 

že poskytovatel licence nemá z dobrých výsledků jejího příjemce žádné výhody a po vypršení 

platnosti licenční dohody může nastat situace, že si tímto způsobem vytvořil silného 

konkurenta [1]. 

Důvody vedoucí firmy k nákupu práv k zahraničním nehmotným statkům, mohou být 

následující: 

− Podnik nemá prostředky k rozvíjení vlastního výzkumu a vývoje. 

− Zahraniční patentová ochrana je natolik dokonalá, že nelze dosáhnout vlastního 

originálního řešení. 

− Firma hodlá rozšířit vývoz výrobků, jejichž části jsou v některých zemích chráněny 

patenty zahraničních firem [8]. 
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Velké firmy s významnou pozicí na trhu jsou obvykle ochotny licence smluvním 

partnerům poskytovat pouze v případě dokonalé mezinárodní patentové ochrany. Pro mnohé 

firmy, které vyrábějí spotřební zboží, se licence stávají významným zdrojem příjmů. Marže 

u některých komodit jsou v současné době kvůli konkurenci levných asijských výrobků tak 

nízké, že může být výhodnější zúročit investice do výzkumu a vývoje formou prodeje licencí 

než výrobou a následným prodejem hotových výrobků. Poměrně rozšířenou formou 

spolupráce je vzájemné poskytování licencí mezi významnými světovými firmami. Firmy na 

jedné straně výsledky svého výzkumu a vývoje pečlivě utajují a v některých případech ani 

nepožadují patentovou ochranu, protože se bojí úniku informací, a na straně druhé jsou 

ochotny si tato práva či znalosti vyměňovat, aby předešly ztrátám vyvolaným duplicitním 

výzkumem [8]. 

Hrozbu pro evropské a americké výrobce představuje licenční politika velkých asijských 

zemí. Tamní podniky si na domácím trhu nechávají patentovat vlastní technologická řešení 

a vytvářejí tak povinné standardy pro ostatní firmy, které chtějí prodávat na těchto trzích své 

výrobky. Například Čína zavedla svůj vlastní počítačový standard na bezdrátové připojení, 

který budou na čínském trhu muset respektovat všichni výrobci a dovozci počítačů. Pokud 

firmy z ostatních zemí nechtějí být vyřazeny z podnikání na čínském trhu, budou muset tuto 

technologii nakoupit [8]. 

3.2.2 Franchising 

Franchising je smluvní vztah mezi partnery, ve kterém franchisor (poskytovatel franšízy) 

opravňuje a zavazuje jednotlivé franchisant (nabyvatele, jak právnické tak fyzické osoby) 

užívat obchodní jméno anebo ochrannou známku a právo užívat předmět podnikání své 

společnosti, tj. poskytuje své know-how včetně systému řízení, zabezpečování služeb 

a poskytování prodejní a technické pomoci, a franchisant se zavazuje zaplatit smluvně 

stanovenou odměnu a dodržovat komerční politiku poskytovatele. V současné době se 

franchising uplatňuje v nejrůznějších oblastech podnikání a služeb, zejména v maloobchodě, 

hotelnictví, v oblasti rychlého občerstvení, v provozování benzinových čerpadel nebo auto-

prodejen či cestovních kanceláří, atp. Obvykle se tedy jedná o podnikatelské aktivity spojené 

s obchodním podnikáním, především v oblasti malého a středního podnikání. Méně často se 

v praxi setkáváme s tzv. průmyslovým franchisingem. V rámci průmyslového franchisingu je 

s udělením franšízy spojeno i právo vyrábět; obvykle se jedná o výrobu technologicky méně 

náročných výrobků (např. potravinářské výrobky, oděvy, obuv) [8]. Pro expanzi na nové trhy, 
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především na zahraniční, je vhodná metoda tzv. master-franchisingu (franchising přesahující 

území státu, tzn. provozovaný v mezinárodním měřítku) [10]. 

Franchising je komplexní a trvalý vztah, při němž se původní koncepce podnikání často 

dále rozvíjí. Zdroje tohoto rozvoje zajišťují jak poskytovatel franšízy, tak i její nabyvatelé. 

U franchisingu dochází ke sdružování zdrojů, při němž nabyvatel franšízy poskytuje zdroje 

finanční, materiální (provozovnu) a lidské (pracovní sílu). Jde svým způsobem o řízení 

podniku z centra na jedné straně a vkládání vlastní obchodní zkušenosti na straně druhé. 

V oblasti organizace se vytváří jednoduchá struktura s jasně definovanými kompetencemi. 

Poskytovatel franšízy určuje podnikatelskou strategii, zabezpečuje školení a další 

vzdělávání zaměstnanců, poskytuje pomoc například v oblasti právních služeb, ve vedení 

účetnictví či v logistice. Spolupráce často zasahuje i do oblasti zásobování, technického 

vybavení provozovny a případné pomoci při zajištění nezbytného úvěru nebo jiných forem 

financování pro nabyvatele franšízy. Nabyvatel franšízy je pak samostatný podnikatel, který 

má svou právní subjektivitu a buduje si vlastní podnik. Franchising je tudíž kombinací tržní 

síly zavedeného know-how velké firmy s iniciativou soukromého vlastníka s nutnou 

odpovědností za dosažené výsledky hospodaření. Klasickým příkladem franchisingu je firma 

McDonald, která má asi 80% všech restaurací licencovaných a operuje asi ve 24 500 

obchodech ve 116 zemích světa [8]. 

3.2.2.1 Výhody franchisingu 

Výhody franchisingu spočívají ve velké bezpečnosti tohoto podnikání s relativně vysokou 

rentabilitou vloženého kapitálu. Dle statistik EU (Evropská Unie) je franchising 6 krát 

úspěšnější než samostatné podnikání. Franchisorovi tato forma odbytu přináší konkurenční 

výhodu – umožňuje rychlejší expanzi a vstup na nové nebo vzdálené trhy. Má tak zajištěn 

jistější a rychlejší odbyt. Zvyšování počtu franchisantů způsobuje, že franchisor a jeho 

franchisový systém má lepší vyjednávací pozici na trhu. Rozrůstání sítě také způsobuje, že 

nabízené služby a výrobky jsou pro zákazníka rychleji a snáze dosažitelné [10]. Franchising je 

také výhodnou formou spolupráce mezi firmami. Velkým firmám umožňuje rychlou 

internacionalizaci bez přílišné náročnosti na kapitálové zdroje a snížení rizik, spojených 

s kapitálovými vstupy na zahraniční trhy, pro malé firmy je velkým přínosem účasti ve 

franchisingových řetězcích možnost omezení podnikatelských rizik. Míra bankrotů je 

u malých firem, které si zvolily tuto formu podnikání, obecně podstatně nižší než u velkých 

soukromých podnikatelů. Rovněž návratnost vložených investic bývá v rámci franchisingu 

rychlejší díky efektům z optimalizace nákladů a rychlejšího obratu zásob. K nižším nákladům 
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přispívá i vybudovaný systém zásobování. Franšizér buď dodává veškeré výrobky do své sítě 

sám, anebo doporučuje nabyvatelům franšízy smluvní dodavatele, u kterých mohou 

nakupovat určité výrobky. V každém případě se jedná o centralizované nákupy, které 

umožňují dosahovat výhod ze silné kontraktační pozice franšizéra. Nabyvatel franšízy pak 

získává výrobky za výhodné ceny, s minimální časovou ztrátou, protože nemusí vést složitá 

jednání s četnými dodavateli. Výhodou je i nízká administrativní náročnost a fakt, že je 

v některých případech možné vrátit výrobky mateřské společnosti, která je může 

redistribuovat do jiných prodejen [8]. 

Organizační struktura franchisové sítě je založena na dělbě práce: franchisor se věnuje 

systémovým a strategickým úkolům a franchisantům přenechává řešení operativních 

záležitostí. Franchisor např. nemusí řešit personální otázky zaměstnanců franchisanta. To 

franchisorovi umožňuje využít ve své systémové centrále štíhlejší organizační strukturu. 

Franchisor může při budování sítě rozložit nároky na vlastní kapitál na jednotlivé franchisanty 

a není tak zatížen velkou kapitálovou investicí. Franchisant sice potřebuje pro zahájení 

podnikání určitý vstupní kapitál, ale výrazně menší riziko franchisového podnikání ve 

franchisovém systému mu umožňuje získat lepší přístup k úvěrům, leasingu a pojištění [10]. 

Franchisanti mají možnost se podnikatelsky relativně samostatně realizovat ve "svém" 

podniku; a mají větší motivaci než zaměstnanci vlastněných poboček. Koncepce vytvořená 

franchisorem a podmínky sjednané ve franchisové smlouvě dává franchisantovi rámec i 

prostor pro jeho vlastní podnikatelskou aktivitu a nasazení [10]. 

3.2.2.2 Rizika a nevýhody franchisingu 

Franchisor, před započetím provozu franchisy, musí do vybudování franchisového 

systému investovat nemalou částku a čas, aby vybudoval funkční franchisovou centrálu a na 

nejméně jednom pilotním provozu prověřil životaschopnost své koncepce. Franchisor také 

nemůže řídit provozovnu, která patří franchisantovi, jako svou vlastní pobočku. Řízení 

franchisové sítě vyžaduje více motivace a spolupráce než nařizování. V komunikaci 

franchisora s franchisanty je proto kladen velký nárok na citlivý přístup, empatii a toleranci 

[10]. 

Franchisor svým franchisantům pronajímá svou koncepci a značku. To je založeno na 

vyšší kvalitě poskytovaných služeb nebo zboží a ta je obvykle spojena s vyššími náklady. 

Franchisor, aby udržel kvalitu a dobré jméno celého řetězce, kontroluje zda franchisanti 

stanovené standardy kvality dodržují, proto je kladen velký důra na výběr franchisových 
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partnerů, protože jeden franchisant, který nedodržuje očekávanou kvalitu, může poškodit 

dobré jméno celého řetězce [10]. 

3.2.3 Smlouvy o řízení 

Smlouvy o řízení představují zvláštní smluvní typ, který poměrně často používají firmy 

z vyspělých zemí se specifickým manažerským know-how. Předmětem smlouvy je poskytnutí 

řídících znalostí a řídících kádrů (manažerů) na smluvním základě. Může se jednat o řízení 

výrobního závodu, řízení v oblasti služeb nebo poradenské služby. U tohoto smluvního typu 

je možno nalézt obdobné rysy jako u franchisingu. Jedná se o přenos osvědčené koncepce 

řízení do zahraničí. Odměnou může být určité procento z docíleného obratu, podíl na zisku 

nebo možnost získání části akcií společnosti za předem stanovených podmínek. Manažerské 

know-how je potom zpravidla považováno za nehmotný vklad do podnikání. Smlouvy 

o řízení se využívají například v oblasti hotelového managementu, při řízení podniků 

v rozvojových zemích a tranzitivních ekonomikách, při dodávkách investičních celků na klíč 

atd. [8]. 

3.2.4 Výrobní kooperace 

Mezinárodní výrobní kooperace je založena na rozdělení výrobního programu mezi 

výrobce z různých zemí, aniž by došlo k jejich kapitálovému propojení, nebo dokonce 

sloučení. Finální výrobek je pak kompletován buď jedním, nebo oběma výrobci. Spolupráce 

může probíhat na různých úrovních a kromě čistě výrobní kooperace může být zaměřena i do 

oblasti výzkumu a vývoje, do oblasti odbytu a může existovat i ve službách. Smlouva 

o mezinárodní výrobní kooperaci je tzv. nepojmenovanou smlouvou. Obsah a forma smlouvy 

záleží na ujednání mezi partnery. Smluvní partneři mohou při mezinárodní výrobní kooperaci 

využívat rozdílu v nákladovosti jednotlivých komponentů nebo finálních výrobků, 

v dostupnosti výrobních zdrojů, zdrojů financování, v disponibilitě výzkumně-vývojových 

kapacit, a tudíž mohou dosáhnout snížení celkových nákladů, které jim umožní realizovat 

výrobky na světovém trhu za konkurenceschopné ceny. Důležitým momentem může být 

i zvýšení kvality a užitné hodnoty finálního výrobku [8]. 

3.2.5 Elektronický obchod 

Technologická revoluce internetu a jeho široká síť propojených počítačů po celém světě, 

dala vzniknout elektronickému obchodování. Prostřednictvím webových stránek, e-mailů, 
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souborů, a přidružených komunikačních nástrojů, začaly firmy vstupovat na mezinárodní trhy, 

aniž by vůbec někdy byly přítomny v dané lokalitě. Díky internetu je možné spojit se 

s požadovanou webovou stránkou odkudkoli na světě, atak mohou spotřebitelé surfující po 

internetu pátrat po produktech a službách a provádět nákupní transakce online. Internet 

odstraňuje překážky, které sužovaly menší firmy v konkurenčním boji za hranicemi [11]. 

Pod pojmem elektronický obchod se obecně rozumí podnikání prostřednictvím 

elektronických prostředků. To zahrnuje nejen obchodování se zbožím (hmotným i 

nehmotným) a službami, ale i všechny související kroky od reklamy, přes uzavření smlouvy, 

její plnění, a to včetně poprodejní podpory a služeb. Z právního hlediska jde o projevy právní 

úkony, směřující k uzavírání smluv, které jsou realizovány pomocí počítačových sítí. Jedna 

z definic zahrnuje do elektronického obchodu jakoukoliv obchodní transakci, kterou provádějí 

osoby fyzické nebo právnické, přičemž jsou tyto transakce založeny na elektronickém 

zpracování a přenosu dat (definice dle OECD – Organizace pro ekonomickou spolupráci a 

rozvoj). Podle WOT (Světová obchodní organizace) jsou pod elektronickým obchodem 

zahrnuty jak výrobky, které jsou prodávány a placeny přes internet, ale doručovány ve hmotné 

podobě, tak produkty, které jsou přes internet doručovány v podobě digitální [8]. 

Elektronický obchod lze podle typů rozdělit do několika kategorií: 

1. Dle účastníků 

− obchodování mezi obchodníky a podniky navzájem, 

− spotřebitelské smlouvy s koncovým zákazníkem, 

− obchod mezi dvěma spotřebiteli (elektronická aukce), 

− obchody kdy zákazník oslovuje podnikatele (např. definuje zboží a vyzývá 

obchodníky k podání nabídek), 

− vztahy ke státní správě (např. elektronické podání daňového přiznání). 

2. Dle otevřenosti použitého media 

− uzavřené transakce (obchod po uzavřených sítích), 

− otevřené transakce (obchod mezi otevřeným počtem účastníků). 

3. Dle způsobu plnění 

− přímé elektronické obchody (objednávka, placení i dodávka nehmotných statků 

se uskutečňuje výhradně prostřednictvím el. prostředků), 



18 
 

− nepřímé elektronické obchody (objednávka, uzavření smlouvy nebo i placení 

se uskutečňuje prostřednictvím elektronických prostředků, dodávka zboží se 

děje tradičními prostředky) [8]. 

Úspěchy elektronického obchodu závisí na mnoha aspektech. Efektivnost systému 

rozhoduje o rozšíření systému a počtu klientů, zatímco otázka bezpečnosti všech 

zúčastněných stran (zákazníků, obchodníků, bank) určuje, zda bude systém vůbec uveden do 

činnosti. Efektivnost elektronického obchodu závisí na několika faktorech. Prvním faktorem 

je dostupnost obchodního systému, který určuje množství potencionálních zákazníků. Jestliže 

budeme obchodní systém provozovat na Internetu, tak potenciálními zákazníky jsou všichni 

uživatelé Internetu. Jestliže ale budeme požadovat splnění dalších podmínek, např. pořízení 

platební karty, registraci budoucího zákazníka na nějakém konkrétním místě, znalost 

anglického jazyka apod., tak se okruh potenciálních zákazníku může značně snížit. Opačný 

účinek má možnost napojení na další obchodní systémy tak, že zákazníci jednoho obchodního 

systému mohou provádět obchodní transakce v dalších systémech. Jako příklad takového 

propojení mohou být např. systémy VISA, nebo MasterCard, které umožňují platby po celé 

Zemi [11]. 

Druhý faktor závisí na konkrétní formě systému elektronického obchodu, kterým je 

efektivnost hledání požadovaného zboží zákazníkem. Do této oblasti patří např. reklama, ze 

které se zákazníci dozvědí, kde všude je možno hledat zboží, zvolený způsob výběru zboží, 

ale také třeba kapacita komunikační sítě. Jestliže tato síť bude schopna v jednom okamžiku 

pojmout např. 100 zákazníků, tak pro další se efektivnost přístupu k systému značně snižuje. 

To může vést až k averzi potenciálních zákazníků k elektronickému systému [11]. 

Dalším faktorem je náročnost provedení obchodní transakce. U elektronických systémů je 

tato činnost v drtivé většině případů před zákazníkem skryta, ale svou úlohu zde může hrát 

např. ověřování transakce v bance, kde má zákazník účet, autentizace zákazníka [11]. 

Snad nejvýznamnější faktor v systému elektronického obchodu, je záruka poskytována 

jak obchodníkovi nebo zákazníkovi, případně třetí straně (bance). V podstatě jde o bezpečnost 

celého elektronického systému. Obchodník musí mít záruku, že získané peníze (v jakékoliv 

podobě) bude schopen proměnit ve vklad na vlastním účtu. Zákazník by měl mít jistotu, že 

cena za zboží je přesně taková, jakou obchodník zveřejňuje. Nezanedbatelným aspektem je i 

jistota získání zaplaceného zboží. Banka musí mít zase jistotu, že nepřijde o své peníze [11]. 

Posledním faktorem ovlivňujícím úspěšnost obchodního systému je rozsah zákaznických 

služeb. Tento aspekt není rozhodujícím pro úspěšnost obchodního systému, ale má 
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nezanedbatelnou roli při získávání zákazníků. Poskytuje totiž dostatek možností, které mohou 

zákazníka přilákat. Jako příklad je možno uvést dobu na bezplatné navrácení zboží, 

zákaznické soutěže, bezplatné katalogy, slevy pro stálé zákazníky, atd. [11]. 

3.3 Kapitálové vstupy podniků na zahraniční trhy 

Kapitálové vstupy podniků na zahraniční trhy jsou nejvyšším stupněm internacionalizace 

firemních aktivit. Vzhledem k tomu, že tato forma vstupu představuje vysokou investiční 

náročnost, je proto charakteristická zejména pro velké firmy. Nejčastěji má formu přímých 

anebo portfoliových investic. Přímou zahraniční investici můžeme charakterizovat jako 

investici, jejímž účelem je založení, získání nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů 

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

mohou mít formu kapitálových vkladů (hmotných a nehmotných investic) i formu 

vnitrofiremních půjček či reinvestovaného zisku. Portfoliové investice spočívají v nákupu 

akcií nebo jiných cenných papírů [8]. 

Zahraniční investoři přinášejí do země kapitál nutný pro modernizaci a restrukturalizaci 

podniků, progresivní technologie, technické i manažerské know-how, mohou umožnit 

vytváření nových pracovních příležitostí, usnadnit vstup výrobků na zahraniční trhy atd. 

Vzhledem k výše uvedeným faktům se většina zemí proto snaží podporovat příliv 

zahraničních investic a nabízí zahraničním investorům různé výhody formou investičních 

pobídek. Jedná se například o daňové úlevy, celní úlevy, finanční podpory formou dotací či 

grantů a podpory na místní úrovni, které mohou spočívat ve výhodném prodeji nebo 

bezplatném poskytnutí pozemků a zajištění infrastruktury [8]. 

Rozhodování o kapitálovém vstupu na zahraniční trh ovlivňuje řada faktorů, které 

můžeme rozdělit do čtyř základních skupin na: 

− marketingové faktory (velikost a růstový potenciál zahraničního trhu, snaha o 

udržení podílu na trhu, snaha o podporu exportu mateřské firmy, nutnost užšího 

kontaktu se zákazníky, vyšší ziskovost, atd.), 

− obchodně podnikatelské faktory (obchodní bariéry, preference tuzemských 

výrobků), 

− nákladové faktory (snaha o větší zpřístupnění surovinových zdrojů, dostupnost 

kapitálů nebo technologií, různorodé pobídky pro investory, celkově nižší náklady 

vzhledem k přepravě, výrobě, pracovní síle atd.) a 
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− investiční klima (pozitivní vztah k zahraničním investorům, politická stabilita, 

omezení výše kapitálového vkladu související s nemožností 100% vlastnictví či 

omezení v devizové oblasti nebo stabilita zahraniční měny, znalost místního trhu 

a daňový systém dané země) [8]. 

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

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

aliancí [7]. 

3.3.1 Akvizice 

Akvizice neboli „Takeover“ lze charakterizovat jako převzetí fungujícího podniku nebo 

jeho části. Atraktivita akvizic tkví v rychlém vstupu společnosti na trh, aniž by musela 

budovat nové továrny nebo vyhledávat nějakou formu spolupráce prostřednictvím cizího 

partnera. Oproti těmto výhodám mají akvizice i své nevýhody spočívající v tom, že tato forma 

vstupu může být příliš nákladná a může dojít k přeplacení převzaté firmy. To souvisí 

s vysokou atraktivitou této formy vstupu a tak se můžou chtít stát i další firmy vlastníky 

fungujícího podniku. Pro firmy vstupující do akvizic jsou nejlukrativnější aktiva a know-how 

převzaté z cizí firmy, ovšem né všechny složky firmy jsou žádané. Také údržba či nechtěná 

aktiva mohou podstatně navýšit konečnou cenu firmy [8]. 

V praxi se můžeme setkat buď s tzv. přátelským převzetím, jehož cílem je posílení pozice 

firmy a využití synergického efektu, anebo s tzv. převzetím nepřátelským, jehož cílem může 

být likvidace a odstranění potencionálního konkurenta z trhu [8].  

3.3.2 Fúze 

Fůze může mít formu sloučení nebo splynutí. Sloučení znamená spojení obchodních 

společností, při kterém zaniká slučovaná společnost bez likvidace aktiv a pasiv, protože aktiva 

i pasiva přecházejí na společnost, se kterou se zanikající společnost slučuje. Splynutím se 

rozumí spojení obchodních společností, při kterém splývající společnosti zanikají a vzniká 

nový právní subjekt. Je možné identifikovat tři základní druhy fúzí a to: 

− horizontální fůze (spojují se podniky ze stejného oboru podnikání, čímž se zvýší 

úspory z rozsahu a zvýšení podílu na světovém trhu) 

− vertikální fůze (posílení kontroly nad dodavateli či odběrateli), 
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− konglomerátní fůze (spojení firem různých oborů čím nastane diverzifikace 

firemních aktivit a rozložení podnikatelských rizik) [8]. 

3.3.3 Investice na zelené louce 

Investice na zelené louce neboli „Greenfield Investment“ jsou nově založené a nově 

postavené podniky. Rozhodnutí vstoupit na trh formou této investice je ovlivněno místními 

náklady, velikostí trhu, poplatky, zákony, politickou situací, vysokými přepravními náklady 

nebo vidinou lepšího základu v boji s místními konkurenty, zisk nových zákazníků, expanze 

na nové trhy, nebo ochrana stávajících trhů vlivem změn ekonomické či politické situace. 

Tyto investice mohou mít oproti akvizicím pro hostitelskou zemi určité výhody. Obvykle 

přinášejí do země více kapitálu, více nových moderních technologií, zvyšují konkurenci na 

trhu a jsou větším přínosem z hlediska tvorby pracovních míst [8]. Pro firmy představuje tato 

forma vstupu lepší integraci do místního tržního prostředí, než samotný export a pokud si toto 

společnosti uvědomí, hledají způsoby, jak posílit touto formou svou přítomnost na místním 

trhu. Založení plně integrované místní výroby představuje největší závazky společnosti v 

zahraničí. Budování nových továren je spojeno se značnými kapitálovými výdaji, proto 

k tomuto kroku společnosti přistupují jen ve chvíli, kdy jsou o tomto kroku opravdu pevně 

přesvědčeny nebo k němu donuceny, tak jako japonští automobiloví výrobci, kteří byli v 80. 

letech minulého století vystaveni importnímu omezení automobilů ze strany Spojených států. 

Aby ochránili své trhy vzniklé na importním základu, přesunuli výrobu do USA. Důvodem 

byl částečně politický, kdy USA ustanovilo několikaleté importní clo. Dalším důvodem však 

bylo i zvýšení kurzu dolaru k jednomu stu jenů a export z Japonska se tak stal neekonomický 

[12]. 

3.3.4 Společné podnikání 

Společné podnikání neboli „Joint Venture“ je spojení prostředků dvou nebo více subjektů 

do společného vlastnictví. Jedná se o formu podnikání, jejímž cílem je realizace společného 

podnikatelského záměru, podílení se na vytvořeném zisku, podstupování podnikatelských 

rizik a krytí případných ztrát [8]. Společné podniky jsou podniky založené na principu 

kapitálových vkladů, přičemž investující firma vlastní zhruba 25 z cizí firmy, což jí dovoluje 

částečně ovlivnit manažerská rozhodnutí cizí firmy. Zahraniční společnost si tak pro společné 

podnikání vyžádá vnějšího partnera, který se začne podílet na akciovém vlastnictví nové 

firmy. Jednotlivá spoluúčast partnerů se může lišit v menšinovém nebo většinovém podílu 
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v zahraniční firmě. Ve většině případu však dávají zahraniční firmy přednost plně podřízené 

pobočce z důvodů její maximální kontroly. Jednotliví partneři ve společném podniku 

zabezpečují určité fáze výrobního procesu, tím pádem již nemůže mezinárodní firma fungovat 

nezávisle. Toto však může vést k špatné kooperaci mezi jednotlivými společníky a následně 

sporům o zodpovědnost za vzniklé problémy spojené s výrobou, řízením, atd. Mezinárodní 

firma tak musí striktně definovat operační procesy, vedení rozpočtu, plánování a marketing. 

V opačném případě pak mohou nastat problémy, pokud chce jeden ze společníků 

maximalizovat výplatu dividend náhradou za nové investice do navýšení kapitálu, přičemž 

jedna strana není samostatně schopná navýšit požadované fondy. Zkušenosti ukazují, že 

společné podnikání může být úspěšné, pokud partneři sdílejí stejné cíle a jeden z partnerů 

nese primární zodpovědnost za operativní záležitosti. Navzdory potencionálním problémům 

jsou tyto firmy zcela běžné, protože nabízejí důležité výhody cizím firmám [9]. 

K charakteristickým rysům společného podniku obvykle patří: 

− založení společného podniku v souladu s právním řádem země zřízení nebo země, 

ve které má podnik své sídlo; společné podniky jsou právnickými osobami, 

vystupují vlastním jménem a nesou za své jednání odpovědnost, 

− dlouhodobost vzájemných vztahů, 

− společné vlastnictví vložených prostředků, podílení se na nákladech týkajících se 

chodu podniku, podílení se na vytvořeném zisku případně ztrátě, 

− společné řízení podniku a možnost kontroly podle výše vkladu [8]. 

Výhody společného podnikání mohou spočívat ve využití kontaktů a znalosti trhu 

místního partnera, možnosti rychlejšího vstupu na zahraniční trhy například oproti investicím 

na zelené louce a v omezení rizika [9]. Příchozí partner může na sebe přenést odpovědnost za 

rizika plynoucí ze společného podniku. Někdy může být partner důležitý zákazník, který je 

ochoten uzavřít smlouvu na část nových výrobků za účast ve společném podniku. Firma 

s pokročilou technologií výroby může touto formou také získat přístup na nové trhy 

prostřednictvím partnera, který je připraven distribuovat své produkty [12]. Nevýhodou jsou 

nejčastěji problémy spojené se společným řízením. Obvykle se setkáváme s dvěma formami 

společného podnikání. Jedná se o tzv. smluvní společné podniky nebo společné podniky 

založené na kapitálových investicích [9]. 
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3.3.4.1 Smluvní společné podniky 

Smluvní společné podniky nemají charakter společného podnikání. Podstatou je dohoda 

mezi ekonomicky a právně nezávislými partnery o spolupráci v určité oblasti bez 

kapitálových vkladů. Může se jednat o spolupráci při společném výzkumu a vývoji, o výrobní 

kooperaci, o zabezpečování společných služeb atd. Smluvně vázaná výroba má své produkty 

vyráběné místní společností na smluvním základu. Firma kontaktuje cizím místní firmu, aby 

vyráběla části, honové výrobky nebo sestavovala části do hotových výrobků. Odpovědnost 

výrobce je omezená na produkci. Mezinárodní společnost následně přebere marketingovou 

zodpovědnost za prodej a distribuci. Svým způsobem si mezinárodní společnosti pronajímají 

výrobní kapacity místních firem, aby se vyhnuly výstavbě vlastních továren, nebo chtějí 

pouze obejít celní překážky (vysoká dovozní cla). Smluvní výroba se liší od licencování 

s ohledem na právní vztah zapojených firem. Místní producent výroby je závislý na 

objednávkách z mezinárodní firmy, avšak mezinárodní firmy neposkytují žádný závazek pro 

kladení objednávek. Typická smluvní firma dodává kompletní specifikace o produktu k cizí 

firmě, nastavuje výrobní objem a garantuje nákup. Nižší mzdové náklady v cizině jsou pak 

významnými stimuly pro využití této formy vstupu na mezinárodní trh [9]. 

Obvykle se smluvní výroba aplikuje v zemích s nízkou hodnotou tržního potenciálu a 

vysokou celní ochranou, kdy jsou v zemích nastaveny vysoké dovozní celní kvóty a místní trh 

svou velikostí nepřispívá k odůvodnění výstavby nových továren. Tyto podmínky tedy platí 

pro menší země. Prosperita smluvní mezinárodní společnosti závisí také na samotném 

produktu. Smluvní výroba je pak použitá i v případech, kde je k dispozici široká technologie 

výroby a kde přináší odbyt rozhodující význam pro úspěch produktu [12]. 

Pokud mezinárodní firma posune své aktivity od výroby k montáži, pak musí firma 

umístit část své produkce nebo výrobního procesu v cizí firmě. Obvykle se montáž skládá 

z posledních stupňů výrobního procesu a závisí na připravené zásobě součástí nebo 

vyrobených součástí dodaných z cizí země. Montáž obvykle zahrnuje těžší práci, než rozsáhlé 

investice do kapitálových výdajů a vybavení. Úspěšná montáž vyžaduje spolehlivý přístup 

k dodávkám, což není mnohdy zaručeno v zemích s chronickými burzovními problémy a 

může tak nastat jejich přerušení. Montáž je například hojně využívána v automobilovém 

průmyslu [12].  

3.3.4.2 Kapitálová účast 

Kapitálová účast zahraničních firem může být minoritní, paritní, majoritní anebo může 

být podnik ve 100 % vlastnictví zahraniční firmy. V některých, zejména rozvojových zemích 
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platí omezení výše vkladu zahraničního investora. Podniky z více zemí mohou podnikat 

i společně. Velmi často je cílem zahraničních investorů získání úplné kontroly nad firmou, 

a tudíž 100 % vlastnictví dané firmy [8]. 

3.3.5 Strategické aliance 

Strategické aliance jsou obdobou společného podnikání, ale motivace jejich vzniku je 

odlišná. Nejde o spolupráci silné firmy s firmou slabší, popř. firmy z vyspělé země s firmou 

ze země méně vyspělé. U strategických aliancí jsou partnery velké, kapitálově silné firmy 

z vyspělých zemí. Zkušenosti ukazují, že svazky dvou rovnocenných partnerů jsou složitější 

v souvislosti s řízením firmy, než partnerství s dominantnější firmou. Původně byly 

strategické aliance vytvářeny zejména v odvětvích spojených s vědecko-technickým 

pokrokem, například v telekomunikacích, informatice, leteckém průmyslu či automobilovém 

průmyslu. V současné době se s nimi setkáváme i v dalších odvětvích a strategické aliance 

zakládají i firmy vyrábějící rychloobrátkové zboží či obchodní řetězce [8]. Obvykle do aliance 

vstupují firmy, z nichž má každá určité schopnosti a dovednosti a tak se obě firmy navzájem 

doplňují, přičemž každá s firem očekává, že bude mít prospěch ze vzájemných zkušeností. 

Typické svazky zahrnují distribuci, přenos technologií, systému řízení, atd. a každý partner 

tak při vstupu přispěje do podniku odlišným prvkem podnikání [12]. Strategické aliance 

mohou mít různou formu (technologickou, výrobní, distribuční) – mohou být obdobou 

smluvních společných podniků bez vzájemných kapitálových vazeb, ale v některých 

případech se může jednat, v omezeném rozsahu daného projektu, i o kapitálovou spoluúčast. 

Cílem strategické aliance může být i společný vývoj nebo výroba určitých komponentů, které 

jsou následně používány při kompletaci finálních výrobků obou partnerů. Nejedná se tedy 

o výrobu finálních produktů, ale o úsporu nákladů z rozsahu. Firmy, které společně 

financovaly výzkum a vývoj a využívají jeho společné výsledky, popř. firmy, které financují 

výrobu určitých komponentů, si na cílovém trhu obvykle znovu konkurují. Velké firmy 

vytvářejí také aliance v oblasti služeb (např. společné distribuční služby, společný nákup či 

společné poskytování služeb) [8]. Tvorba strategických aliancí si žádá tvorbu vícenásobných 

propojení partnerských firem až k partnerským organizacím. Nakonec takováto spojení 

můžou mít za následek vytvoření nové společnosti nebo dominantního partnera, který přebere 

kontrolu nad celou aliancí [12]. 
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4. Marketingové strategie vstupů na mezinárodní trhy 

Vstupem firmy na mezinárodní trh se může posílit její domácí, potažmo i zahraniční 

konkurenceschopnost. Aby byly firmy v tomto počínání úspěšné, musí se společnosti učit, jak 

vstoupit na tyto zahraniční trhy. Mezinárodní trhy jsou odlišné, co se týče jejich velikosti, 

chování zákazníka či jiných faktorů a proto musí mezinárodní obchodníci pečlivě zvážit a 

vyhodnotit, všechny tržní segmenty do kterých se hodlají zapojit. Zapojení do mezinárodního 

obchodu je rozhodnutí, které může zásadně ovlivnit firmu, její management a další firemní 

struktury. Příčina zapojení firem do mezinárodního obchodu může být například využití 

tržního potenciálu a růstu dané lokality, nebo jde o jiné specifické obchodní příležitosti či tlak 

konkurence v domácí lokalitě. Důvody pro mezinárodní expanzi jsou tedy následující: 

− příznivý mezinárodní tržní rozvoj, 

− hledání zákazníků v cizích zemích (zákaznické uspokojení), 

− sledování geografické rozmanitosti (klima, topografie, prostoru, atd.), 

− využití jiného tempa ekonomického růstu cizích zemí, 

− využití rozdílů životního cyklu produktu nebo technologie, 

− globalizace jako důsledek obranného postavení firmy (snížení celkových 

nákladů), 

− vidina nových trhů a zisků, 

− komparativní výhoda (vyšší produktivita určité činnosti v cizině oproti domácímu 

prostředí), 

− ekonomické trendy, 

− demografické podmínky, 

− rozdílnost daňových struktur nebo 

− domácí politická situace (války) [13]. 

4.1 Vývoj marketingové strategie pro vstup na mezinárodní trhy 

Ve vývoji mezinárodní marketingové strategie se může firma rozhodnout, zda bude 

působit jen doma, doma i v zahraniční nebo pouze v zahraničí. Každá úroveň globalizace 

naprosto změní způsob a strategii, jakou společnost zvolí na daném trhu (v souvislosti 

s marketingovými programy, organizací, kontrolou, atd.). Průmyslová odvětví jsou také 

důležitá pro uplatnění různorodých strategií. Například pokut se firma angažuje ve 

farmaceutickém odvětví, které je silně globalizováno, musí nastavit vlastní strategii tak, že 



26 
 

bude konkurovat globálním firmám. Proto je nutná pro zajištění konkurenční výhody stálá 

inovace [13]. 

4.1.1 Základní kroky ve vývoji marketingové strategie 

Pro vstup firmy na mezinárodní trhy je důležité splnit několik základních kroků. V prvém 

kroku se jedná o porozumění mezinárodnímu marketingovému prostředí, zvláště 

mezinárodnímu obchodnímu systému. Druhým krokem je zvážení poměru budoucího 

zahraničního prodeje v jedné nebo několika, či dokonce mnoha zemích a následně výběr 

druhu zemí, ve kterých budou firmy investovat. Třetím krokem je rozhodnutí o bližších 

specifikách trhů, na kterých se bude firma pohybovat. Následně se provede hodnocením 

předpokládaného rizika a výnosnosti investic. Dalším krokem je rozhodnutí firmy, jakým 

způsobem vstoupí na vybraný trh. Firmy obvykle začínají rozvoj obchodní činnosti na 

domácích vnitřních trzích. Po dosažení určité úrovně zralosti se pak začínají měnit na firmy s 

nějakým mezinárodním obchodem, obvykle se jedná o přímý či nepřímý export a po čase se 

přesunou do oblastí licencí, až se nakonec stanou přímými investory. Firma pak musí 

rozhodnout o rozsahu produktů, jejich propagaci, ceně a distribuci a přizpůsobit je tak 

individuálním podmínkám zahraničních trhů. Posledním krokem ve vývoji marketingové 

strategie je vytvoření efektivní organizace pro sledování mezinárodního marketingu. Největší 

firmy začínají s exportním oddělením a postupují až k mezinárodní divizi. Několik málo firem 

se pak stane globálními společnostmi [14]. 

4.1.2 Výběr investiční lokality 

Výběr lokality pro investování musí korespondovat se specifiky trhu ve vybraných 

zemích. Tržní specifika se liší vzhledem k rozvojovým a již rozvinutým zemím. Faktory 

ovlivňující výběr země jsou: 

− makro-ekologické faktory (ekonomické, socio-kulturní a politicko-právní faktory) 

a 

− mikro-ekologické faktory (tržní přitažlivost a firemní profil způsobilosti – 

schopnosti, zdroje, přizpůsobení výrobku požadavkům trhu a 

konkurenceschopnost) [15]. 

Firmy s technologicky-intenzivními produkty koncentrují své aktivity v rozvinutém 

světě.  Ačkoli konkurence mezinárodních firem a místních společností je na těchto trzích 
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obvykle výraznější, podnikání ve vyvinutých zemích je obecně upřednostňované před 

podnikáním v rozvojových zemích, protože obchodní prostředí je víc předvídatelné a 

investiční klima je příhodnější. Rozvojové trhy jsou podstatně rozdílnější od vyvinutých 

ekonomik zeměpisnou polohou a úrovní ekonomického vývoje. Kvůli méně stabilnímu 

ekonomickému klimatu (příjmy, zaměstnanost, ceny, vývoj technologií, atd.), je v těchto 

oblastech očekávána při firemních operacích vyšší nejistota. To je spojeno s problémy 

s infrastrukturou (doprava), technologiemi, telekomunikacemi, stabilním bankovnictvím, 

konverbilitou měny, ochranou práv duševního vlastnictví a průhlednosti v právních systémech 

(zákony, pravidla, vládní agentury, atd.). Navíc v těchto zemích může činit problém obrovská 

zahraniční zadluženost, nestabilita vlády, burzovní kolísání, cizí vládní požadavky vstupu, 

tarify a jiné překážky obchodu, byrokracie, technologičtí piráti, vysoká cena produktu a 

komunikační bariéra. Často negativně ovlivňuje hospodářské výnosy firem i výměna 

politických situací v rozvojových zemích, spojena s válkami či vládnoucími režimy. 

Následkem těchto politických změn trhy, které v minulosti zažily drastický růst v rozmezí 

několika let, mohou náhle klesat. Vyšší rizika jsou pak odškodněná vyššími zisky, vzhledem 

k tomu, že konkurence není v těchto lokalitách natolik vyvinutá [14]. 

Přidávání dalších zemí k firemnímu portfoliu vždy vyžaduje dodatečnou investici do 

managementu času, úsilí a kapitálu. Ačkoli jsou příležitosti k dodatečným ziskům obvykle 

hnací silou, každá další země také představuje nejen nové obchodní příležitosti, ale i riziko. 

Firma musí opět vybudovat zázemí v místech, kde předtím nebyla reprezentována, a proto se 

zisk může dostavit až po delší době. Proto firmy potřebují projít pečlivou analýzou (analýza 

investičního klimatu země a tržní přitažlivosti) předtím, než se rozhodnou vstoupit na další 

trhy [14]. 

4.1.3 Vedoucí tržní koncept 

Firmy  by při svém investováni měly dbát i na tzv. vedoucí tržní koncept. Vedoucí trh je 

takový trh, kde by měl být umístěn extra důraz. Toto je podstatný faktor pro konkurující si 

firmy, aby monitorovaly vedoucí trhy ve svém průmyslovém odvětví, anebo vybudovaly ještě 

další tržní přítomnost na těchto trzích. To pak umožní lépe se rozhodnout o vstup na nové trhy 

a určit konkurenční výhodu, která s těchto lokalit může vyvstat. Ovšem né všechny trhy 

mohou přinést firmě vítězství na poli mezinárodního trhu. Výběr nového trhu je pak nutno 

uskutečnit s ohledem na trhy zdravé, nezdravé či trhy s komplexním tržním vedením [14]. 
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4.2 Příprava strategické analýzy vstupu na mezinárodní trhy 

Získávání přesných dat je základní pilíř ve vývoji každé strategické analýzy. Data musí 

být shromážděná pro všechny posuzované strategie vstupů. Obchodní projekce musí 

obsahovat detailní podklady k fakturaci a potřebné finanční zdroje v aktivech. Finanční data 

jsou získána nejen ze spekulativních návrhů, ale také z očekávaných dopadů na již existující 

operace mezinárodní firmy. Nejlepší výsledky analýzy lze pak dosáhnout dlouhodobým 

pohledem na situaci. Aktiva a mimovýrobní náklady musí být pro běžnou firmu připraveny na 

3 až 5 let dopředu. Důležitou roli v přípravě strategické analýzy hraje i citlivá analýza. 

Taková analýza může zahrnovat několik mezinárodních rizikových faktorů, které mohou 

nepříznivě ovlivnit úspěch navrhovaných obchodních projekcí. Finanční data tak mohou 

odrážet variabilní okolnosti, např. 20 % devalvaci v hostitelské zemi v kombinaci s potíži 

s příjímáním nových dodávek ze zahraničních továren. Další situace může předpokládat 

změnu v politickém vedení, se špatným vztahem k zahraničním investicím. Za pomocí citlivé 

analýzy si může společnost rychle povšimnout klíčových proměnných v prostředí, které bude 

určovat výsledek z navrhovaných tržních vstupů. Mezinárodní společnost pak může přidávat 

své další klíčové proměnné, nebo jen monitorovat jejich vývoj. Za předpokladu, že každá 

společnost přicházející na nový trh očekává rentabilitu a růst, musí i následná strategie vstupu 

podporovat tyto cíle. Každý projekt musí být analyzován vzhledem k předpokládané úrovni 

prodeje, ceně a množství aktiv, které budou nakonec určovat rentabilitu. Předtím však musí 

být analyzovány náklady, prodej, množství aktiv i rentabilita (předchozí zákaznická členitost 

platební schopnost – především v rozvojových zemích), hrozby, požadavky zákazníků, atd. 

[15]. 

4.3 Strategie utváření vstupu 

V praxi se strategie vstupu skládá z kombinace odlišných forem a jen zřídka firmy použijí 

samotné metody vstupu na mezinárodní trhy. Firma může otevřít dceřinou společnost, která 

produkuje výrobky lokálně a importuje jiné. Některým dceřiným společnostem může být 

poskytnuta i pomoc prostřednictvím exportu od jiných dceřiných společností kombinující 

vývoz, dovoz a místní výrobu do jednoho celku. Mimo to mnoho mezinárodních firem 

poskytuje licence na patenty a ochranné známky cizím firmám, kvůli ochraně a snadnějšímu 

transferu zisků. V mnoha případech firmy sdružují takového vstupní formy do jediného celku, 

avšak ve skutečnosti pouze navrstvují několik možností strategií vstupů na mezinárodní trhy. 

Zahraniční firmy nastavují společnosti v jednotlivých zemích a užívají tyto firmy jako právní 
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deštník pro všechny své aktivity vstupu. Tyto strategie jsou však méně typické na větších 

trzích. Firmy tak dělí své operace v zemích do jiných společností. Místní průmyslové závody 

mohou být odděleně začleněny do pomocného prodeje. Při rozhodování mezinárodních firem 

o dělení produktů, je potřeba vyvinout pro každý produkt vlastní strategii vstupu na klíčové 

trhy [13]. 

Prostřednictvím virtuální strategie vstupu na mezinárodní trh mohou malé firmy využívat 

internet jako první vztyčný bod pro země, kde ještě nemají významnou základnu. Díky nízké 

ceně internetu a jeho celosvětovému pokrytí, je tato forma ve velké míře využívaná [13]. 

4.4 Všeobecné formy marketingových strategií 

Formy marketingových strategií se dají členit do třech všeobecných základních kategorií 

na integrované obchodní strategie, mezinárodní marketingové strategie a konkurenční 

mezinárodní marketingové strategie. Jednotlivé formy strategií se následně dělí na další 

podkategorie, přičemž ve firemní praxi se většinou využívá kombinace různých forem 

marketingových strategií [14]. 

4.4.1 Integrované obchodní strategie 

Při aplikaci integrované obchodní strategie mohou firmy nejprve aplikovat mezinárodně 

zaměřenou strategii anebo vytvořit globální obchodní jednotku [14]. 

4.4.1.1 Mezinárodně zaměřená strategie 

Geografické rozšíření je jeden ze dvou klíčových faktorů ve strategii mezinárodní 

společnosti. Druhý faktor se týká pevných produktů a nabídky služeb. Jak dalece by se měla 

firma stát dodavatelem širokého výrobního sortimentu, zaměřeného na několik či více tržních 

segmentů? Měla by se firma stát mezinárodním specialistou v určité oblasti, uspokojující 

jednoho či malý počet cílových zákazníků? Je toto vše možné realizovat na většině důležitých 

trhů? Všechny tyto otázky nemohou být mnohdy naplněny ani ty největší firmy z důvodů 

jejich omezených zdrojů, což vede ke kompromisním řešením v otázkách expanze produktů a 

geografickou strategií expanze. Řešení těchto otázek je nezbytné k dosáhnutí koncentrace 

zdrojů a úsilí v oblastech kde přinesou větší návratnost zisků [14]. 

Můžeme rozlišovat dva modely strategií. V prvém případě se jedná o široce založený 

firemní marketing zaměřený na rozsáhlý výrobní sortiment v mnoha zákaznických skupinách, 

na domácím i zahraničním trhu. Ve druhém případě se jedná o úzce orientovaný marketing 
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s omezeným výrobním sortimentem, pro homogenní zákaznickou skupinu. Oba tyto modely 

mohou být funkční na patřičných trzích [14]. 

4.4.1.2 Tvorba mezinárodních obchodních jednotek 

Mnoho firem si uvědomuje, že silná mezinárodní přítomnost v jednom konkrétním 

produktu se stává strategickým požadavkem, oproti mnoha nezaměřeným produktům, které 

firmu na mezinárodních trzích oslabují. Firmy se tak stávají oblastními odborník přijímáním 

globální specializované strategie, výběrové globalizace či kompletní globalizace [14]. 

Strategie kompletní globalizace spočívá v globalizaci všech obchodních jednotek. 

Výběrová globalizace je přijímána firmami, které chtějí globalizovat několik obchodních 

jednotek anebo chtějí odejít z některých trhů, z důvodů omezených finančních zdrojů. 

Globální specializované strategie jsou vybírány firmami, které se zaměřují na jeden či velmi 

málo mezinárodních obchodů. Obecně firmy s úzkým výběrem produktů či obchodním 

ohniskem, vykazují lepší výsledky, než firmy se širokým sortimentem zboží a služeb [14]. 

4.4.2 Mezinárodní marketingové strategie 

Mezinárodní marketingová strategie totálně globalizující veškeré tržní činnosti, není vždy 

dosažitelná a žádoucí. Ve vývoji marketingových strategií nastal v minulosti předpoklad 

jednoho typu marketingové strategie. Postupem doby a nabytím zkušeností přibyly další 

druhy globálních marketingových strategií. Klasický přístup spočívá ve strategii globalizace 

produktů (sortimentů, návrhu výrobku či značky) [14]. 

4.4.2.1 Integrovaná globální marketingová strategie 

Tento druh strategie spočívá ve sledování integrovaných globálních marketingových 

strategií, přičemž největší prvky marketingové strategie jsou globalizovány. Globalizace 

zahrnuje nejen produkt, ale i komunikační strategii, tvorbu cen, distribuci, členitost a 

umístění. Tato strategie je vhodná pro firmy, které jsou zaměřeny na úplně globalizované 

zákazníky [14]. 

4.4.2.2 Strategie globální kategorie produktů 

Tento typ marketingové strategie je asi nejméně integrovanou strategií. Firma aplikující 

tuto strategii zvažuje cílení různých segmentů každé jakostní třídy, produktů, reklamy a 

značení, dle požadavků místních trhů. Firmy často napříč trhy využívají strategii globální 
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kategorie produktů a pákový efekt, bez sledování normalizací. Tato strategie funguje nejlépe, 

jsou-li významné rozdíly napříč trhy a málo segmentů je na těchto trzích přítomno [14]. 

4.4.2.3 Strategie globálních segmentů 

Tato forma strategie sleduje globální strategické segmenty. Firma získá rozsáhlé znalosti 

uplatňující v segmentech průmyslových odvětví a u spotřebitele. Počítá se s rozmanitostí 

produktů, značek či reklamy a je očekávaná i částečná globalizace. Výběr segmentů se může 

skládat s horní či střední části daného spotřebitelského trhu, nebo specifické technické 

aplikace v daném průmyslovém segmentu [14]. 

4.4.2.4 Mix základních součástí globálních marketingových strategií 

Tato strategie sleduje individuální mix základních prvků, jako je cenová tvorba, 

distribuce, místo, propagace, komunikace nebo produkt. Prvky jsou částečně globalizovány a 

dovolují firmám přizpůsobit i jiné aspekty své marketingové strategie. Je možné použít různé 

typy strategií, avšak nejdůležitější je globální strategie produktu, komplexní reklamní 

strategie a strategie globálního značení [14]. 

4.4.2.5 Globální strategie produktu 

Firma využívající tuto strategii má velkou měrou globalizován sortiment nabídky. Ačkoli 

produkt nemusí být zcela standardizovaný, klíčové aspekty produktu by však měly být. Je 

požadována úprava využití produktu, jeho rysy a funkce tak, aby nebylo zapotřebí mnoho 

dalších změn [14]. 

4.4.2.6 Strategie globálního značení 

Strategie globálního značení využívá stejného značení či loga celosvětově, jelikož 

vypouštění nových značek si žádá značené marketingové investice. Tato strategie je vhodná, 

jestliže cíloví zákazníci cestují a jsou vystaveni produktům v jiných zemích. Globalizované 

značení je také důležité, jestliže jsou cíloví zákazníci vystaveni reklamě v jiných zemích. Toto 

je často případ v průmyslovém odvětví, kdy zákazníci čtou průmyslové obchodní katalogy 

z jiných zemí. Ve spotřebním zboží se globální značení uplatňuje v prostřednictvím reklamy 

na mezinárodních TV kanálech. Globální značení může v konečném důsledku využít i dobré 

pověsti firmy k odbytu zboží na mezinárodním trhu [14]. 
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4.4.2.7 Globální reklamní strategie 

Globální reklama je obecně spojena s použitím stejné značky v mnoha zemích po celém 

světě, nicméně v některých oblastech je vzhledem k tradici užíváno i lokální značení.  

Tyto lokální značky mají svůj výrazný trh, a proto je kontraproduktivní měnit jejich jméno. 

Globální reklamní strategie je vhodná, jestliže klient hledá podobné výhody produktu i v jiné 

zemi [14]. 

4.4.2.8 Smíšená globální marketingová strategie 

Z výše uvedeného popisu různých marketingových modelů lze nabýt dojmu, že firmy 

mohou využívat výhradně jediný druh strategie. V praxi se však ukazuje, že firmy častěji 

přijímají několik všeobecných globálních strategií a spustí je souběžně. Firma tak může pro 

jednu část obchodu sledovat strategii globálního značení, zatím co v jiných částech obchodu 

běží místní značení [14]. 

4.4.3 Konkurenční mezinárodní marketingová strategie 

Je možné rozlišit dva druhy konkurenční marketingové strategie. V prvém případě se 

jedná o souboj firem na mezinárodních trzích. Ve druhém případě jde o souboj mezinárodní 

firmy versus místní společnost, pro kterou mnohdy představuje mezinárodní firma silného 

konkurenta. Ačkoli má mezinárodní firma vyšší zdroje, často se stává nepružnou po několika 

úspěšných tržních položkách a inklinuje k zachování standardních přístupů. Nejsilnější místní 

konkurenti pro mezinárodní firmy jsou takové místní firmy, které pečlivě sledují pohyb 

mezinárodních firem a zavádějí preventivní či obranná opatření vůči zaváděným produktům 

mezinárodních firem [15]. 

4.5 Opuštění mezinárodních trhů 

Mnoho okolností může přinutit firmy k odchodu z mezinárodních trhů. Mimo samotné 

marketingové selhání můžou být důvody odchodu například politické (výměna politické 

situace), ekonomické (vládní regulace) nebo právní. Někdy jsou společnosti nuceny opustit 

mezinárodní trhy, aby si upevnily postavení na domácích či jiných trzích. Mezinárodní 

společnosti si musejí uvědomit vysoké náklady spojené s likvidací zahraničních provozů. 

Tyto náklady mohou zahrnovat například finanční kompenzace zaměstnancům či jiným 

firmám ze ztráty spolehlivosti, což se negativně projeví na pověsti firmy [14]. 
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5. Rizika v mezinárodním obchodu a jejich hodnocení 

Hodnotící systém slouží k rozpoznání schopností firem, dostát svým obchodním 

závazkům nejen vůči zákazníkům nebo dalším společnostem, ale i vůči bankám. Hodnocení 

rizik spojených úvěrovými transakcemi je využíváno nejen firmami, ale i bankovními domy, 

vzhledem k vyžadovaným předpisům. Firmy a banky mají samy potřebu sledovat tato rizika, 

aby předešly hrozbám, které panují v dnešním klimatu zvýšených úvěrových rizik. Raitingové 

agentury tak mohou pomocí různých indikátorů sledovat slabé stránky v jednotlivých zemích, 

co se týče geopolitického prostředí, problémových vlád, ekonomické zranitelnosti, rizik 

spojených s měnovou devalvací, zadluženost zemí, vládní finanční zranitelností nebo 

nestálostí bankovního systému. Nahromaděná rizika pak mohou být přiřazena k jednotlivým 

zemím, které mohou být sledovány na základě rizikových kategorií. Takovéto kategorie 

mohou být sestaveny v pořadí od nejmenšího rizika po největší. Stupnice představuje 

například třídy A1, A2, A3, A4, B, C a D. Konkretizace jednotlivých tříd je znázorněno v tab. 

2. Takováto stupnice je pak využívána raitingovými agenturami pro měření průměrné úrovně 

rizik platební neschopnosti, které mohou firmám vyvstat v jednotlivých průmyslových 

odvětvích. Pro stanovení raitingu je využívána řada kritérií: 

− ekonomická zranitelnost jednotlivých odvětví, která odráží tržní perspektivy, 

cenové hladiny a výrobní náklady, což může ovlivňovat firemní platební 

způsobilost, 

− finanční síla firmy v daném odvětví, která odráží schopnost společnosti zvládat 

ekonomické propady a 

− platební chování při krátkodobých transakcích [16]. 

Tab. 2. Kategorie hodnocení rizik zahraničních zemí [16]. 

Kategorie Hodnocení 

A1 
Trvalé ekonomické a politické prostředí má příznivý vliv na již dobrou platební 

schopnost společnosti. Pravděpodobnost platební neschopnosti je velmi nízká. 

A2 

Standardní platební schopnost. Platební neschopnost není příliš výrazná, dokonce 

ani v případě kdy státní, politické a ekonomické prostředí není tak dobré jako 

případě kategorie A1. 
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Pokračování tab. 2. 

A3 

Nepříznivé politické nebo hospodářské situace mohou vést ke zhoršujícím se platebním 

záznamům, které jsou nižší než v předchozí kategorii. Pravděpodobnost platební 

neschopnosti je nízká. 

A4 

Již nepravidelný platební záznam může být negativně ovlivněn zhoršujícím se 

politickým či ekonomickým prostředím. Pravděpodobnost platebního neschopnosti je 

standardní a stále ještě přijatelná. 

B Nestabilní politické a ekonomické prostředí ovlivní né moc dobrý platební záznam. 

C 
Velmi nestálé politické a ekonomické prostředí může zhoršit již tak špatný platební 

záznam. 

D 
Vysoce rizikový profil státního hospodářství a politické prostředí dále zhoršuje obecně 

velice špatný platební záznam. 

Raiting také hodnotí krátkodobé platební chování, ekonomické vyhlídky a průměrnou 

korporační finanční situaci ve specifických odvětvích. Pokud se jedná o hodnocení v 

průmyslu, měří se průměrná úroveň platební neschopnosti firem v individuálních 

průmyslových odvětvích (pravděpodobný dopad na krátkodobé platební chování, ekonomické 

vyhlídky a průměrná finanční situace). Pro hodnocení jsou využívána tři kritéria: 

− ovlivnění platební neschopnosti vlivem ekonomické zranitelnosti odvětví 

odrážející tržní perspektivy, cenové hladiny a výrobní náklady, 

− finanční síla firmy v daném odvětví, která odráží schopnost společnosti zvládat 

ekonomické poklesy, 

− platební chování týkající se transakcí splatných v krátkodobých termínech [16]. 

Hodnocení pak může zahrnovat určitý počet průmyslových odvětví, přičemž ke každému 

je přiřazená kategorie určující riziko platební neschopnosti (A+ pro nejnižší riziko a D pro 

nejvyšší riziko) jak je znázorněno na obr. 1 [16]. 
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Postupný vývoj rizik průmyslových odvětví na světě, od roku 2003 do roku 2007 je 

znázorněn v tab. 3 [16]. 

Tab. 3. Vývoj rizik průmyslových odvětví na světových trzích z let 2003 až 2007 [16]. 

Průmyslové odvětví r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 

Ocelářství B A A A A 

Elektronika B- A+ A A A 

Farmaceutický průmysl A+ A+ A A A- 

Chemický průmysl A A B+ A- A- 

Papírnictví B A- A- A- A- 

Strojírenství B A- A- A- A- 

Hromadný prodej B+ A- A- A- A- 

Telekomunikační průmysl B- B+ A- A- B+ 

Konstrukční průmysl A A A A- B+ 

Automobilový průmysl B B+ B B- B- 

IT průmysl C+ B- C- C+ B- 

Letecký průmysl C+ B- C- C+ B- 

Textilní průmysl C+ C+ C C C 

Oděvní průmysl C- C C- C- C- 

Pro konkretizaci jsou v tab. 4. uvedeny příklady hodnocení rizik průmyslových odvětví 

v jednotlivých lokalitách světa. Data platí pro rok 2007 [16]. 

D 

C- 

C 

C+ 

B- 

B 

B+ 

A- 

A 

A+ NEJNIŽŠÍ RIZIKO  

Ocelářství 

Hromadný prodej, strojírenství, farmaceutický a chemický průmysl

Papírnictví, konstrukční a telekomunikační průmysl 

Elektronika a letecký průmysl 

Automobilový průmysl a informační technologie 

Textilní a oděvní průmysl 

NEJVYŽŠÍ RIZIKO  

Obr. 1. Stupnice průměrné rizikovosti průmyslových odvětví v Evropě v r. 2007 [16]. 
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Tab. 4. Zhodnocení rizik průmyslových odvětví v jednotlivých lokalitách světa [16]. 

Lokalita 
Severní 

Amerika 
Japonsko 

Západní 

Evropa 

Střední 

Evropa 
Asie 

Latinská 

Amerika 

Ocelářství A A A B+ B A 

Elektronika A B+ B+  A  

Chemický průmysl A- A A- B+ A B+ 

Farmaceutický 

průmysl 
A- B+ A-  A  

Papírnictví A- A B+ A- A A- 

Hromadný prodej A- A- A- B+ A A 

Strojírenství A- A A-  A  

Telekomunikační 

průmysl 
B+ B+ B+  B+  

IT B- B- B- B+ B+ B+ 

Konstrukční 

průmysl 
B B- B+ A- A- B 

Automobilový 

průmysl 
C A B- B+ B+ B+ 

Letecký průmysl C+ B- B  B-  

Textilní průmysl C B C- B A B- 

Oděvní průmysl C C- C- B A- B- 

6. Překážky vstupu firem na mezinárodní trhy 

Firmy se při svém působení na cizích trzích mohou setkat i s různými překážkami, které 

jim znesnadňují podnikání. Takzvané překážky obchodu zahrnují nejen celní sazby, ale i 

netarifní překážky. Zatím co se výše cel pravidelně snižuje v rámci jednání Světové obchodní 

organizace, netarifní překážky jsou hojně využívány některými státy a navíc jejich počet i 

přibývá. Mezi obchodní překážky ve světovém hospodářství můžeme řadit: 

− celní překážky (díky mnohostranným obchodním jednáním, byly mnohdy celní 

sazby a zdlouhavé celní postupy minimalizovány, avšak i nadále představují velký 

problém zejména v rozvojových zemích), 
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− nerovná a diskriminační daňová pravidla a postupy, 

− technické předpisy a normy (postupy a posuzování shody, které nejsou v souladu 

s pravidly WTO – World Trade Organization), 

− zneužívání sanitárních a fytosanitárních opatření (opatření, která nejsou v rámci 

stávajících pravidel WTO opodstatněná zdravotními a bezpečnostními důvody), 

− omezení přístupu k surovinám (zejména omezení vývozu v podobě dvojích cen 

nebo vývozní daně, která zvyšuje ceny produktů, např. šrotů železných i 

neželezných kovů, dřeva, kůží, klíčových nerostných komodit atd.) 

− nedostatečná ochrana práv duševního vlastnictví (včetně zeměpisných označení 

původu a nedostatky v jejich řádném používání a prosazování), 

− překážky obchodu se službami a překážky přímým zahraničním investicím 

(neoprávněné limity na podíl zahraničních vlastníků, povinnost zakládání 

společných podniků či diskriminační zacházení), 

− Restriktivní pravidla a postupy pro účast na veřejných zakázkách (brání 

společnostem z EU reálně se ucházet ve třetích zemích o veřejnou zakázku), 

− zneužívání nástrojů na ochranu obchodu nebo jejich používání v rozporu 

s pravidly WTO (neodůvodněná ochrana a antidumpingová opatření), 

− nesprávné použití státních podpor a dalších subvencí (převážně ve třetích zemích 

a představuje překážku přístupu na trh) [17]. 

Na podporu evropských podnikatelů byla vzhledem k těmto překážkám vytvořena 

strategie pro přístup na mezinárodní trhy. Tato strategie (Market Sccess Strategy) předpokládá 

vývin tlaku na odstranění těchto překážek (převážně ve třetích zemích). K odstranění 

překážek využívá strategie MAS posílení partnerství, tzn. Intenzivní spolupráci EU, členských 

států a podnikatelské sféry (obr. 2) [17]. 
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7. Závěr 

Tématem bakalářské práce byly formy vstupu firem na mezinárodní trhy. V práci jsou 

tedy popsány nejen různé formy, prostřednictvím kterých mohou firmy vstoupit na 

mezinárodní trhy, ale i přehled strategií utváření vstupů a jejich tvorba. Okrajově je v práci 

zmínka, i o výstupu z mezinárodních trhů, na které by měla každá firma, vstupující brát zřetel, 

vzhledem k finančním ztrátám, které při odchodu z trhů mohou nastat. Nedílnou součástí 

mezinárodního podnikání, jsou i rizika z něho plynoucí, vztažena k jednotlivým regionům a 

jednotlivým průmyslovým odvětvím. Tato rizika jsou též v práci popsána. Nakonec se 

bakalářská práce dotýká i překážek vstupů firem na mezinárodní trhy. Tato kapitola úzce 

souvisí s předchozí kapitolou o rizicích plynoucích z mezinárodního podnikání, přičemž se 

navzájem doplňují. 

Mezinárodní trhy jsou místa, kde firmy zaměřují svou pozornost a zdroje, k expanzi ze 

svých domovských teritorií. V těchto teritoriích se pak pokoušejí naplnit své krátkodobé či 

dlouhodobé strategické a ekonomické cíle. V současné době světové ekonomické krize, musí 

společnosti brát maximální zřetel na výběr vhodné formy a strategie vstupu na mezinárodní 

trhy, jelikož špatná volba s sebou přináší selhání, která můžou mít za následek vysoké 

finanční ztráty, či dokonce uzavření celé společnosti. Avšak v opačném případě mezinárodní 

trh s sebou přináší výbornou příležitost k naplnění finančních cílů každé společnosti. Vstupem 

firmy na zahraniční trh ovšem nedochází jen pozitivnímu/negativnímu dopadu ve stavu 

financí každé společnosti. Tento počin může také přispět, ke zvýšení ekonomické úrovně dané 

země a tím i snížení nezaměstnanosti, potažmo zvýšení životní úrovně. Současně se vstupem 

firmy na zahraniční trh se budují a prohlubují vztahy jednotlivých regionů. 

Každá společnost vstupující na mezinárodní trh má možnost začít podnikat v oblasti 

vývozních a dovozních operací nebo forem nenáročných na kapitálové investice či 

prostřednictvím kapitálových vstupů. Jakákoliv vybraná forma vstupu s sebou přináší 

různorodé výhody a nevýhody, které je třeba včas analyzovat a vyhodnotit. Například vývozní 

a dovozní operace vycházejí z nejjednodušších forem vstupů na zahraniční trh. Jedná se o 

exportní a importní operace. Firma si může vybrat ze dvou forem exportu a to přímý či 

nepřímý export, přičemž každá forma má své pro a proti. Nepřímý export probíhá 

prostřednictvím cizího partnera lokalizovaného v dané zemi, atak nemá společnost vstupující 

na trh pevnou kontrolu nad svým naplňováním cílů na tamním trhu. Tato forma je výhodná 

pro firmy, které nemají příliš velké zkušenosti a znalosti zahraničního trhu dané lokality. 
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Místní partner jim tak poskytne snadno dostupnou odbornou způsobilost. Pokud však chce 

mít společnost úplnou kontrolu nad distribucí, musí se uchýlit k přímým exportním operacím, 

kde je zahraniční partner nahrazen vlastními distribučními orgány. U této formy může 

společnost realizovat vlastní marketingové strategie, což ovšem vyžaduje systematickou práci 

s trhem podepřenou odbornými znalostmi, výzkumem a pečlivým plánováním. To si ovšem 

žádá značné investice do mezinárodního marketingu. 

Jestliže společnost nechce v zahraničí investovat, ale i přesto chce zvýraznit přítomnost 

svých výrobků nebo služeb na cílovém trhu, nabízí se jí formy nenáročné na kapitálové 

investice. Nejčastěji se může jedna o tzv. licence, franchising, smlouvy o řízení, nebo výrobní 

kooperace, ale také elektronický obchod. Pokud se jedná o licence, je tato forma vhodná 

především pro malé a středně velké firmy. Licencování je vyjádření svolení k užití 

nehmotného statku jinou osobou (např. patenty, průmyslové vzory, know-how, atd.), přičemž 

toto právo uděluje majitel patentu, který může i zabránit neoprávněnému využívání tohoto 

statku žalobou. Pokud se firma rozhodne licencovat jinou firmu, může jí k tomu vést spousta 

důvodů, např. nemá možnost zavést výrobu (technologické znehodnocení patentu), celní a 

obchodně politické důvody či politická nestabilita, reciproční výhoda, nechuť nést celé riziko 

na neznámých trzích, aj. Vzhledem k přílivu levných asijských výrobků se někdy nevyplácí 

investovat do výroby a prodeje, ale spíš do prodeje licencí na objevy z výzkumné činnosti. 

Naopak nevýhody licencování představují menší možnost kontroly příjemce licence, a žádné 

finanční výhody z jeho dobrých výsledků. Velké nebezpečí licencování tkví v tom, že po 

vypršení platnosti licence se může zrodit silný konkurent. Hrozbu pro výrobce představují 

asijské země, a jejich vlastní povinné standardy, které znemožňují tamější zavedení patentů. 

Další problém tkví v nerespektování vlastnických práv a mnohdy nechuť státní správy proti 

tomuto nějak zakročit. Důvody, vedoucí firmy k nákupu licencí mohou být nedostatek 

vlastních prostředků na výzkum a vývoj, dokonalá patentová ochrana znemožňující vlastní 

řešení, atd. 

Firmy vstupující na zahraniční trhy prostřednictvím franchisingu získávají od franchisora 

oprávnění k užívání jeho know-how  a to v podobě celého systému (systém řízení, služeb, 

technická a prodejní pomoc, atd.), přičemž se franchisant zavazuje zaplatit smluvně 

stanovenou odměnu a dodržovat komerční politiku poskytovatele. Franchising je možné 

uplatnit zejména v prostředí služeb (rychle občerstvení, hotelnictví, atd.) nebo průmyslu na 

technologicky nenáročné výrobky (oděvy, obuv, atd.) a proto je vhodný pro malé a středně 

velké firmy, vzhledem k tomu, že míra bankrotů je v tomto případě u malých firem podstatně 
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nižší než u soukromých podniků. Poskytovatel franchisingu určuje podnikatelskou strategii, 

zabezpečuje školení a vzdělávání zaměstnanců, poskytuje pomoc a vedení. Nabyvatel 

franchisy  je samostatný podnikatel, který buduje „vlastní podnik“. Výhodou franchisingu je 

jeho bezpečnost s relativně rychlou návratností investic. Pro franchisanta je tato forma vstupu 

výhodná vzhledem k rychlé expanzi v tržním prostředí, většímu odbytu svých výrobků nebo 

lepší pozici na trhu či nízké administrativní náročnosti. Nevýhodou pro franchisatora 

představuje nemalá investice do vybudování funkčního franchisového systému, přičemž je 

nutné minimálně na jednom provozu prověřit životaschopnost své koncepce. Franchisator 

také nemůže řídit provozovnu, která patří franchisantovi, jako svou vlastní. Vzhledem k tomu, 

že franchisator pronajímá svou koncepci, musí poskytovat i vyšší kvalitu služeb spojenou 

s touto koncepci, což se promítne do zvýšených nákladů. Pokud franchisant důsledně 

nedodržuje stanovené předpisy franchisantem, může sníženou kvalitou poškodit dobré jméno 

celého řetězce, proto je kladen velký důraz na výběr partnera. 

Smlouvy o řízení představují formu vstupu podobnou franchisingu, ovšem s tím 

rozdílem, že řídicí firma poskytne pouze znalosti a řídicí manažery pro řízení např. výrobního 

procesu, poradenství, atd. Přínosem pro firmu pak může být určité procento z docíleného 

obratu, podíl na zisku nebo možnost získat akcie společnosti za předem dojednaných 

podmínek. Většinou jsou smlouvy o řízení využívány v oblasti hotelového managementu, při 

řízení podniku v rozvojových zemích, atd. 

Výrobní kooperace představuje rozdělení výrobního programu mezi výrobce z různých 

zemí, aniž by tito výrobci byli jakkoli kapitálově propojeni. Spolupráce firem může probíhat 

buď na úrovni výzkumu a vývoje, ve službách či některých fázích výrobního procesu 

(kompletace výrobků). Jednotliví partneři mohou při této formě spolupráce využívat různou 

úroveň nákladů jednotlivých komponentů, dostupnosti výrobních zdrojů nebo zdrojů 

financování. To jim pak dovolí snížit celkové náklady a realizovat výrobky za 

konkurenceschopnou cenu. 

Elektronický obchod v poslední době velmi lukrativní forma vstupu na mezinárodní trhy. 

Prostřednictvím webových stránek, e-mailů, souborů a přidružených komunikačních nástrojů 

se mohou firmy angažovat na zahraničních trzích, aniž by byly fyzicky přítomny v dané 

lokalitě. Internet tak odstraňuje překážky, které sužovaly menší firmy v konkurenčním boji za 

hranicemi. Efektivnost elektronického obchodu závisí např. na dostupnosti obchodního 

systému, který určuje množství potencionálních zákazníků, nebo na konkrétní formě systému 

e-obchodu, jenž určuje efektivnost v hledání požadovaného zboží zákazníkem. Zde patří např. 

reklama, díky které se zákazníci dozvědí, kde všude je možné zboží hledat. Dalším faktorem 
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efektivity e-obchodu může být i náročnost provedení obchodní transakce, vztažená 

k ověřování transakcí v bankovním domě zákazníka, atd. Nejvýznamnější faktor v e-obchodu 

je záruka poskytována zákazníkovi, firmě nebo třetí straně (bance), že získané peníze bude 

schopen proměnit ve vklad na vlastním účtu. 

Pro velké firmy, které chtějí vstoupit na mezinárodní trhy, jsou vhodné tzv. kapitálové 

vstupy. Tyto formy představují vysokou kapitálovou náročnost, proto nejsou příliš vhodné pro 

malé a středně velké firmy. Zahraniční investoři přinášejí do země kapitál potřebný 

pro modernizaci a restrukturalizaci podniků, progresivní technologie, nebo technické a 

manažerské know-how, což může umožnit např. vytvoření nových pracovních míst. 

Vzhledem k těmto faktům se většina zemí snaží podporovat příliv zahraničních investic a 

nabízí potencionálním investorům řadu výhod ve formě investičních pobídek. Může se 

například jednat o daňové úlevy, celní úlevy, finanční dotace nebo granty a další podporu. 

Rozhodnutí o vstupu na mezinárodní trhy prostřednictvím kapitálových investic může být 

zapříčiněno růstovým potenciálem trhu, snahou o udržení podílu na trhu, vyšší ziskovost, 

obchodními bariérami, snahou o vyšší dostupnost surovinových zdrojů, kapitálu nebo 

technologií a v neposlední řadě i finančními pobídkami. Většina zahraničních investic je 

zaměřená do vyspělých zemí vzhledem k tržní a politické stabilitě a má formu akvizic, fůzí, 

investic na zelené louce nebo strategických aliancí. 

Akvizice spočívají v převzetí fungující firmy nebo jejích částí. Výhoda této formy 

spočívá v rychlém vstupu do tržního prostředí, aniž by bylo třeba budovat nové továrny nebo 

hledat nějakou formu spolupráce. Avšak výhody mohou být i stírány nevýhodami ve formě 

přílišné nákladnosti celé investice, přičemž může často dojít ke zbytečnému přeplacení 

převzaté firmy, což souvisí s vysokou atraktivitou akvizic i pro další firmy. S převzetím firmy 

může vlastnická společnost získat nejen žádané know-how dané firmy, ale také její nechtěné 

části, což se projeví ve zvýšených nákladech. 

Fůze může mít charakter sloučení nebo splynutí, přičemž se může jednat o spojení 

podniků ze stejného oboru podnikání, což vede k vyšším úsporám z rozsahu a zvýšení podílu 

na světovém trhu. Dále o posílení kontroly nad dodavateli či odběrateli, nebo ke spojení firem 

z různých oborů, čímž se rozloží podnikatelská rizika. 

Investice na zelené louce představují nově založené a postavené podniky. Příčiny vstupu 

do tržního prostředí prostřednictvím této formy je ovlivněno místními náklady, velikostí trhu, 

poplatky, zákony, politickou situací, vysokými přepravními náklady, lepší pozicí na místním 

trhu, nebo ochrana stávajících trhů změnou ekonomické nebo politické situace, aj. Pro 
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samotné firmy představuje tato forma lepší integraci do místního tržního prostředí oproti 

exportu. Investice na zelené louce s sebou ovšem nesou i značně vysoké náklady na budování 

nových továren, infrastruktury, atd. 

Společné podnikání představuje realizaci společného podnikatelského záměru spojením 

prostředků dvou nebo více firem, do společného vlastnictví. Společně se pak podílejí i na 

vytváření zisků nebo krytí ztrát. Zahraniční podniky si tak mohou vyžádat vnějšího partnera, 

který se podílí na akciovém vlastnictví nové firmy. Většinou jednotliví partneři zabezpečují 

jednotlivé fáze výrobního procesu a tak již nemůže mezinárodní firma fungovat nezávisle. 

Společné podnikání může být úspěšné pouze za předpokladu, že partneři sdílejí stejné cíle a 

jeden z partnerů nese primární zodpovědnost za operativní záležitosti. Výhody společného 

podnikání mohou spočívat ve využití kontaktů a znalosti trhu místního partnera, možnosti 

rychlejšího vstupu na zahraniční trhy například oproti investicím na zelené louce a v omezení 

rizika. 

Strategické aliance jsou obdobou společného podnikání, avšak již nejde o spolupráci silné 

firmy s firmou slabší, popř. firmy z vyspělé země s firmou ze země méně vyspělé. U 

strategických aliancí jsou partnery velké, kapitálově silné firmy z vyspělých zemí. Zkušenosti 

ukazují, že svazky dvou rovnocenných partnerů jsou složitější v souvislosti s řízením firmy, 

než partnerství s dominantnější firmou. Obvykle do aliance vstupují firmy, z nichž má každá 

určité schopnosti a dovednosti a tak se obě firmy navzájem doplňují, přičemž každá s firem 

očekává, že bude mít prospěch ze vzájemných zkušeností firmy druhé. 

Jestliže firmy chtějí začít podnikat na mezinárodních trzích, musí mít potřebné znalosti 

tržního prostředí pro vývoj potřebné marketingové strategie. Především se jedná o 

porozumění mezinárodního marketingového prostředí, potažmo mezinárodního obchodního 

systému. Dále je pro firmy důležité zvážit poměr zahraničního obchodu v jedné nebo několika 

lokalitách a vybrat zemi, ve které chce podnikat. Výběr země s sebou nese i jistá rizika 

podnikání, spojená s geopolitickým prostředím, problémovostí vlád, ekonomické 

zranitelnosti, rizik spojených s měnovou devalvací, zadluženost zemí, vládní finanční 

zranitelností nebo nestálostí bankovního systému. Tyto faktory se musí pečlivě zvážit 

analyzovat a vyhodnotit. Následně musí firmy rozhodnout, jakou formou vstoupí na 

mezinárodní trhy. Nejčastěji firmy začínají svou podnikatelskou činnost prostřednictvím 

internetu ze své domovské země. Pokud chtějí fyzicky vstoupit na cizí trhy, vybírají si k tomu 

především exportní a importní operace. Po dosažení určité úrovně se pak většinou přesouvají 

do oblasti licencí a nakonec se stávají přímými investory. Firma pak musí rozhodnout o 
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rozsahu produktů, jejich propagaci, ceně a distribuci a přizpůsobit je tak individuálním 

podmínkám zahraničních trhů. Posledním krokem ve vývoji marketingové strategie je 

vytvoření efektivní organizace pro sledování mezinárodního marketingu. 

Firmy s technologicky-intenzivními produkty koncentrují své aktivity v rozvinutém 

světě.  Ačkoli konkurence mezinárodních firem a místních společností je na těchto trzích 

obvykle výraznější, podnikání ve vyvinutých zemích je obecně upřednostňované před 

podnikáním v rozvojových zemích, protože obchodní prostředí je víc předvídatelné a 

investiční klima je příhodnější. Rozvojové trhy jsou podstatně rozdílnější od vyvinutých 

ekonomik zeměpisnou polohou a úrovní ekonomického vývoje. Kvůli méně stabilnímu 

ekonomickému klimatu (příjmy, zaměstnanost, ceny, vývoj technologií, atd.), je v těchto 

oblastech očekávána při firemních operacích vyšší nejistota. 

Sběr přesných dat je základní pilíř ve vývoji každé strategické analýzy. Data musí být 

shromážděná pro všechny posuzované strategie vstupů. Finanční data jsou získána nejen ze 

spekulativních návrhů, ale také z očekávaných dopadů na již existující operace mezinárodní 

firmy. Nejlepší výsledky analýzy lze pak dosáhnout dlouhodobým pohledem na situaci. 

Aktiva a mimovýrobní náklady musí být pro běžnou firmu připraveny na 3 až 5 let dopředu. 

Všechny obchodní analýzy musí zahrnovat několik mezinárodních rizikových faktorů, které 

mohou nepříznivě ovlivnit úspěch navrhovaných obchodních projekcí. Každý projekt musí 

být analyzován vzhledem k předpokládané úrovni prodeje, ceně a množství aktiv, které budou 

nakonec určovat rentabilitu. Předtím však musí být analyzovány náklady, prodej, množství 

aktiv i rentabilita. 

Žádná firma by při svém vstupu na mezinárodní trhy neměla podceňovat ani překážky, se 

kterými se mohou na cizích trzích setkat a znesnadňují tak podnikání. Může se jednat o 

vysoké celní sazby, diskriminační daňová pravidla a postupy, technické předpisy a normy, 

omezení přístupu k surovinám nebo zneužívání sanitárních a fytosanitárních opatření, aj. 

Většinou jsou tyto překážky připisovány třetím zemím, avšak mohou nastat i případy výskytu 

v rozvinutých zemích. 

Odchod firem z mezinárodních trhů, může být zapříčiněn marketingovým selháním 

politickými důvody, ekonomickými nebo právními. Někdy jsou společnosti nuceny opustit 

mezinárodní trhy, aby si upevnily postavení na domácích či jiných trzích. Společnosti si však 

musí uvědomit, že každý odchod z mezinárodního trhu s sebou nese i vysokou finanční 

náročnost v závislosti na finanční kompenzaci zaměstnanců či jiným firmám ze ztráty 

spolehlivosti, což se negativně projeví na pověsti firmy. 
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Vstupem firmy na mezinárodní trh se jí otevírají možnosti dalšího růstu, rozvoje a 

expanze. K uchopení této příležitosti je však nutné porozumět zahraničním trhům a 

rozmanitostem tržních prostředí. Pro určení formy vstupu firem na mezinárodní trhy, je nutné 

znát konkrétní požadavky, dispozice každé společnosti a analýzu zahraničního prostředí. 

Proto není možné jednoznačně určit formu, která je vhodná pro vstup na mezinárodní trhy. 

Každá forma se opírá o specifické podmínky a požadavky a tak závisí pouze na managementu 

a vedení, jak dobře vyhodnotí všechna fakta a dokáže je úspěšně aplikovat ve vhodně vybrané 

formě vstupu na mezinárodní trh. 
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