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ABSTRACT 

SMEs are important actors in developed world economies. Constituting the 

backbone of the economy of many member states of the European Union, including 

the Czech Republic. Small and medium-sized enterprises employing on average 

more than 90% of the economically active population of the European Union and 

greatly contributes to gross domestic product. 

The Czech Republic is economically developed country, with an open economy, 

it means the country with an inclination to trading with foreign countries. Even in this 

area are small and medium-sized enterprises playing an important role, on average, 

35% of the total export of the Czech Republic. This share is affected by many factors, 

besides the specific characteristics of SMEs also specific problems which SMEs have 

to face at the moment of their entry into the foreign market. 

It seems that next to the “classic” barriers to entry to foreign markets can be a 

barrier of entry to foreign markets indicated the concern of SMEs from the entry into 

foreign market. It is possible to eliminate this concern through a series of analyses 

that to SMEs will allow better identify potential weaknesses and threats of target 

markets, but also their own weaknesses and potential threats that could jeopardise 

the success of entering foreign markets. 

Dissertation deals with the entry of small and medium-sized enterprises in the 

industrial markets through export operations. Aim is to propose a methodology 

theses solutions to help exporters to the stage before exporting properly decide on 

key issues, with decision on export-related activities. This methodology will handle 

procedural maps of the preparatory phase and the measurement tools to export 

activities and marginal levelling companies to export. 

For the treatment of this issue has been used methods of analysis, synthesis 

and generalization method.  
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ÚVOD 

Malé a střední podniky patří k významným subjektům vyspělých světových 

ekonomik. Tvoří páteř národního hospodářství řady členských států Evropské unie 

včetně České republiky. Malé a střední podniky zaměstnávají v průměru více než 

90% ekonomicky aktivního obyvatelstva Evropské unie a značně se podílí na hrubém 

domácím produktu jednotlivých států.  

Česká republika je ekonomicky vyspělá země s otevřenou ekonomikou, země 

s velkým sklonem k obchodování se zahraničím. I v této oblasti hrají malé a střední 

podniky důležitou roli, podílejí se v průměru 35% na celkovém exportu České 

republiky. Výše tohoto podílu je ovlivněna řadou faktorů, mezi které patří vedle 

specifických charakteristik malých a středních podniků také specifické problémy, 

kterým malé a střední podniky musí čelit v okamžiku jejich vstupu na zahraniční trh. 

Zdá se, že vedle „klasických“ bariér vstupu na zahraniční trhy lze za bariéru 

vstupu na zahraniční trh označit obavy malých a středních podniků ze samotného 

vstupu na zahraniční trh. Tyto obavy je možné eliminovat s využitím řady analýz, 

které malým a středním podnikům umožní odhalit případné slabé stránky a ohrožení 

cílových trhů, ale také jejich vlastní slabé stránky a možná ohrožení, které by mohly 

ohrozit úspěšnost samotného vstupu na zahraniční trh. 

Disertační práce se zabývá vstupem malých a středních podniků na průmyslové 

trhy prostřednictvím vývozních operací. Cílem disertační práce je navrhnout metodiku 

řešení, která by pomohla exportérům ve fázi před exportem správně se rozhodnout 

v klíčových otázkách, které s rozhodnutím o exportních aktivitách souvisí. Touto 

metodikou bude zpracování procesní mapy přípravné fáze exportních aktivit a 

nástrojů měření mezního sklonu firem k exportu. 
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Cíl práce 

Hlavním cílem disertační práce je návrh procesní mapy s názvem „Procesní 

mapa přípravné fáze exportních aktivit“ a návrh nástrojů pro měření mezního sklonu 

firem k exportu resp. ke vstupu firem na zahraniční trhy, a to na základě 

následujících analýz:  

 Analýzu exportních aktivit malých a středních podniků ČR; 

 Průzkum názorů malých a středních podniků na podporu exportu ze 

strany státu a nevládních organizací; 

 Komparace podmínek českých exportérů a exportérů jiných členských 

států Evropské Unie na trhy třetích zemí; 

Dílčím cílem disertační práce bude vyhodnocení analýzy exportních aktivit 

malých a středních podniků České republiky a výsledků průzkumu malých a 

středních podniků na podportu exportu ze strany státu a nevládních organizací a 

komparace podmínek českých exportérů a exportérů jiných členských států EU na 

trhy třetích zemích. 

Teoretická část disertační práce by mohla být využita jako studijní opora v 

rámci předmětů vyučovaných na VŠB-TUO zaměřených na mezinárodní marketing, 

mezinárodní obchodní operace či podnikání malých a středních podniků 

Vědeckým výstupem disertační práce bude stanovit základní předpoklady pro 

vytvoření metodiky pro klasifikaci možných forem vstupu na zahraniční průmyslové 

trhy a nástroje pro hodnocení mezního sklonu firem k exportu. 

Teoretická část disertační práce je věnována pojmu mezinárodní marketing, 

definici malých a středních podniků a jejím specifickým problémům při vstupu firem 

na zahraniční trhy a charakteristice jednotlivých forem vstupu na zahraniční trhy. 

Aplikační část disertační práce je zaměřena na analýzu exportních aktivit 

českých malých a středních podniků, obsahuje také SWOT analýzu malých a 

středních podniků, nastiňuje problémy českého exportu malých a středních podniků 
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a srovnává podmínky českých exportérů a exportérů jiných členských států EU na 

trhy třetích zemí. 

Závěrečná část disertační práce obsahuje návrh procesní mapy přípravné fáze 

exportních aktivit, která vychází z teoretického základu předložené disertační práce, 

včetně definice metodik hodnocení v rámci jednotlivých předexportních fázích. 

Součástí závěrečné části je také návrh nástrojů měření exportních aktivit firem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

  

 

1. Mezinárodní marketing 

Mezinárodní marketing by se stejně jako marketing „tuzemský“ dal 

charakterizovat jako: podnikatelská filozofie zaměřená na uspokojování potřeb 

zákazníků na mezinárodních trzích. Úkolem mezinárodního marketingu je 

vyhledávání podnikových příležitostí, které umožní podnikům využívat 

konkurenčních výhod. Vzhledem k jeho aplikaci na mezinárodní trhy musí být 

přizpůsobený mezinárodnímu prostředí, hlavně po stránce jazykové, kulturní, 

sociální, obchodní, politické, legislativní. 

Význam marketingového řízení ve firmě 

Odpověď na tuto otázku zahrnuje šest stručných bodů, které definují 

význam marketingového řízení:  

 Strategické zaměření na trhy 

 Zvýšení úspěšnosti na trhu 

 Udržení konkurenceschopnosti společnosti 

 Ovlivnění image (vnímání) společnosti 

 Poskytování podkladů pro tvorbu plánů 

 Usnadnění obchodní činnosti společnosti. 
 

Před tím, než firma na zahraniční trh vstoupí, by si měla uvědomit svou 

motivaci pro vstup, která může být buď aktivní či pasivní. V rámci mezinárodního 

marketingu existuje několik koncepcí. V závislosti na vybrané koncepci je neméně 

důležité si zvolit i adekvátní strategii mezinárodního marketingu rpo vstup na 

zahraniční trhy. V současné době jee důležité si uvědomit i vliv mezinárodního 

prostředí na mezinárodní podnikání. Při vstupu na zahraniční trh, jsou to právvě 

externí faktory, které mohou při vsutpu na zahraniční trh hrát zásadní roli. 

 

 Základní rozhodnutí o vstupu firmy na zahraniční trh patří ke strategickým 

rozhodnutím managementu každé firmy, která o tomto kroku uvažuje. Řadí se k 

rozhodnutím, které vykonává top-management konkrétní firmy. Nevyhnutelným 

krokem, ke kterému musí top management při svém rozhodování dojít je 

přizpůsobení marketingové koncepce podmínkám trhů a kupujících, které si 



10 

 

vybraly jako cílový trh pro svůj vstup. Tento krok předpokládá volbu vhodné 

strategie a taktických kroků na zvoleném trhu. Hlavním cílem výše uvedených 

požadavků je přizpůsobení skladby marketingového mixu, organizace, plánovaní, 

kontroly a financování konkrétního podniku podmínkám mezinárodních trhů. 
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2. Malé a střední podniky 

Význam  malých  a  středních  podniků  pro  podnikatelskou  sféru  České  

republiky je značný,  což  dokládají i následující údaje.  Malé a střední podniky se 

podílejí 61,4% na  zaměstnanosti  a  53,69%  na  účetní  přidané  hodnotě  a  

podněcují  tak  konkurenční dynamiku podnikatelské sféry.  

V ekonomické praxi existuje řada definicí malých a středních podniků.  Tyto 

definice se, ale často omezují pouze na počet zaměstnanců, což může být často 

zavádějící. Proto se jako nejvhodnější jeví definice malých a středních podniků podle 

EU, která byla přijata Evropskou komisí v roce 2003. Její charakteristika je 

komplexnější. 

Tato definice posuzuje malé a střední podniky nejen podle počtu 

zaměstnanců, ale také podle ročního obratu, či podle výše konečné rozvahy. 

Navíc podle EU musí malé a střední podniky splňovat kritérium nezávislosti. 

Nezávislost je zde vyjádřena podmínkou, že daný malý  a  střední  podnik  není  

vlastněn  z 25  %  a  více  subjektem,  který  definici  malých a středních podniků 

nesplňuje, nebo je vlastněn více subjekty, které toto kritérium nesplňují a společně 

mají nad 25 % hlasovacích práv.  

Tato hranice může být překročena v případě,že vlastníkem z více než 25 % 

je instituce, která nekontroluje podnikání malých a středních podniků. 

Středním podnikem je tedy podle EU podnik, který má méně než 250 

zaměstnan- ců (v přepočtu na plný pracovní úvazek) s vlastním ročním obratem 

do 50 miliónů euro nebo konečnou roční rozvahou do 43 miliónů euro a 

splňuje kritéria nezávislosti. 

Malý podnik má podle EU méně než 50 zaměstnanců, roční obrat do 10 

miliónů euro nebo konečná roční rozvaha překročí 10 miliónů euro. Musí 

rovněž splňovat kritéria nezávislosti.  
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2.1. Specifika MSP při vstupu na zahraniční trhy 

Malé a střední podniky jsou díky své velikosti schopny velmi dobře reagovat na 

požadavky trhu, což zvyšuje jejich konkurenceschopnost. Pokud je podnik 

dostatečně konkurenceschopný,  může  využít  svého  potenciálu  ke  vstupu  na  

zahraniční trh.  Tento potenciál, může být do jisté míry omezen negativními vlivy 

prostředí, kterým jsou obklopeny. 

Jako  rozhodující brzda  jejich vstupu na zahraniční průmyslové trhy  se může 

jevit  obtížný přístup ke kapitálu omezující  možnost  financování  rozvojových  

aktivit.  Jejich velikost je důvodem omezené možnosti přímých investic v zahraničí 

musí počítat s relativně vyššími náklady, které budou spojené s vývozem produktů. 

Jejich velikost je také důvodem, proč malé a střední podniky obtížně překonávají 

základní bariéry zahraničního obchodu.  Specifickým problémem, se kterým se 

potýkají české malé a střední podniky je, nižší dostupnost potřebných informací a 

poradenských služeb, velkým administrativním zatížením a neprůhledným právním 

prostředím. 

Jedním z aktuálních problémů, který je způsoben současnou ekonomickou 

recesí, je také neochota bank poskytovat úvěry, což pro MSP znamená obtížný 

přístup k finančním prostředkům, které jsou nezbytné pro vstup na zahraniční trh. 

Stejně  tak  jako  velké  podniky,  také  malé  a  střední podniky musí učinit  

mnoho rozhodnutí a průzkumů před vstupem na zahraniční trh. Tato rozhodnutí a 

průzkumy jsou prováděny s cílem minimalizovat či eliminovat možná rizika tohoto 

kroku. Manažeři se musí rozhodnout  a  provést  řadu  kroků,   které  jsou  nezbytné  

pro  úspěšné  budoucí působení na mezinárodních trzích. 

Problémy malých a středních podniků při vstupu na zahraniční průmyslové trhy 

záleží také na konkrétní průmyslové oblasti, ve které malé a střední podniky působí. 

Dalším faktorem, který ovlivňuje chování malých a středních podniků při jejich 

vývozních operacích je fakt, jak bude konkrétní vývozní operace realizována a také 

kdo bude zahraničním partnerem. 
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Průmyslová výroba zahrnuje širokou škálu průmyslových odvětví od průmyslu 

zpracovatelského, potravinářského chemického až po průmysl hutnický či strojní. 

Každé z výše jmenovaných odvětví vyžaduje řešení specifických problémů 

v okamžiku vstupu na zahraniční trhy. V uplynulých letech dochází ke zvyšování 

nároků a požadavků na exportéry ze strany cílových zemí v okamžiku vstupu na 

jejich trhy. Podniky působící v potravinářském průmyslu musí plnit náročné 

požadavky na hygienické normy svých produktů, naopak podniky realizující svou 

činnost v chemickém strojírenském, či hutním průmyslu budou nuceny dodržovat 

požadavky, které jsou stanoveny v normách na bezpečnost dováženého produktu, či 

jeho zdravotní nezávadnost a bezpečnost.  

I přes stále otevřenější ekonomiky řady světových států existuje ještě dnes 

řada bariér, které buď zcela brání nebo přinejmenším znesnadňují vstup podniků na 

průmyslové trhy. Tyto bariéry mohou být například ve formě dovozních kvót, cel, 

které mají bránit postavení domácích producentů dovážených produktů a patří 

k nástrojům obchodní politiky států – protekcionismu.  

Specifické problémy malých a středních podniků při vstupu firem na zahraniční 

trhy budou vyplývat i z konkrétní formy vstupu, kterou si konkrétní firma zvolí. 

Nejčastěji řešeným problémem bude velmi často volba správného obchodního 

partnera, který může z velké části ovlivnit úspěšnost konkrétního vstupu na 

zahraniční trhy. 

Specifické problémy malých a středních firem při vstupu na zahraniční 

průmyslové trhy budou také vyplývat z toho, jestli se bude jednat o prodej finálních 

výrobků, určených ke konečné spotřebě či o prodej průmyslových výrobků, které 

budou určeny podnikům a organizacím, které je budou používat pro další výrobu. 

Specifikem průmyslových trhů je také rozhodování o nákupu na základě 

racionálních úvah, které není příliš ovlivnitelné obvyklými komunikačními nástroji. 

Tento fakt, vyžaduje od malých a středních podniků maximální zapojení lidské 

složky, při oslovení potenciálních obchodních partnerů. Pokud se malý a střední 

podnik rozhodne být dodavatelem pro velké multinacionální firmy, obvykle se bude 

jednat o spolupráci na úrovni dceřiných společností a o subdodávky menšího 
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rozsahu. Přičemž rozhodujícími faktory jsou kvalita, cena, platební podmínky, 

dodací lhůty, důvěra v dodavatele, služby, image dodavatele. Zde by mohla být 

značnou konkurenční výhodou již výše zmíněná flexibilita malých a středních 

podniků v otázce uspokojování potřeb svých obchodních partnerů. 
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3. Formy vstupu firem na zahraniční trhy 

Rozhodnutí o tom, jakým způsobem  vstoupí podnik na zahraniční trhy, je 

klíčovým rozhodnutím  mezinárodního  marketingu.  Podnik  si  může   zvolit  řadu  

forem  vstupu na  zahraniční  trhy.  Konečný  výběr  strategie  ovlivňuje  celá  řada  

faktorů: rizikovost podnikání na cílovém zahraničním trhu, celková 

konkurenceschopnost firmy v mezinárodním prostředí, potenciál cílového trhu a v 

neposlední řadě také velikost podniku a jeho přístup k finančním prostředkům. 

Základní členění forem vstupu firem na zahraniční trhy je následující: 

 vývozní a dovozní operace (mezinárodní obchodní metody), 

 formy nenáročné na kapitálové investice (např. licence a 

franchising) 

 kapitálové vstupy podniků na zahraniční trhy.  

 

Zaměříme-li se na MSP a jejich finanční dispozice, tak hlavní oblasti zájmu  

těchto  podniků představují  především vývozní a dovozní operace. Ty svou  

charakteristikou  nejlépe odpovídají specifickým požadavkům malých a středních 

podniků, jejichž nejčastějším problémem je právě nedostatek finančního kapitálu. 

 

3.1 Vývozní a dovozní operace (mezinárodní obchodní metody) 

Vývozní a dovozní operace jsou tradiční a  pravděpodobně  nejjednodušší 

formou vstupu firem na zahraniční trhy. Často je vývoz chápán jako forma vstupu na 

zahraniční trh, která 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 musí 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 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/manual-exportera/formy-vstupu-firem-na-mezinarodni-trhy/1001370/41006/#operace
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/manual-exportera/formy-vstupu-firem-na-mezinarodni-trhy/1001370/41006/#formy
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/manual-exportera/formy-vstupu-firem-na-mezinarodni-trhy/1001370/41006/#formy
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/manual-exportera/formy-vstupu-firem-na-mezinarodni-trhy/1001370/41006/#vstupy
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řadě je třeba vložit značné prostředky do komunikační politiky. 

Mezi formy vývozních a dovozních operací patří: 

 Prostřednické vztahy 

 Smlouvy o výhradním prodeji  

 Obchodní zastoupení 

 Komisionářské a mandátní vztahy 

 Piggyback 

 Přímý vývoz 

 Sdružení malých vývozců (exportní aliance) 
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4. Exportní aktivity českých malých a středních podniků  

Export MSP České   republiky  lze   analyzovat   a   vyhodnocovat   z několika   

pohledů. Prvním z hledisek,  na  které je zaměřená aplikační část disertační práce 

je  struktura  exportu  ČR resp.  podíl malých a středních podniků na celkovém 

vývozu ČR. Údaje uvedené v rámci této analýzy mohou mimo jiné vypovídat 

například o rostoucí konkurenceschopnosti malých a středních podniků  na  

mezinárodních  trzích,  o  rostoucím zájmu o export, a  zlepšujících  se  

podmínkách pro export a o stále větší otevřenosti české ekonomiky vůči 

mezinárodním trhům. 

Do roku 2007 měl český export i podíl MSP na něm rostoucí tendenci, tento 

pozitivní vývoj byl přerušen celosvětovou hospodářskou recesí, která zasáhla 

světovou ekonomiku již na konci roku 2007, ale v hospodářství ČR se začala v plné 

míře projevovat , až  na konci roku 2008, v plné míře se ekonomická recese 

odrazila   v exportu   v roce   2009,   kdy  došlo   v absolutní  hodnotě  k poklesu  

exportu o  332,5mld.  Kč,  podíl  MSP  na  tomto  čísle  klesl  v procentním  

vyjádření  o  0,8  % a v absolutní hodnotě o 133,1 mil. Kč. V blízké historii měly na 

vývoj exportu důležitý vliv dva faktory, v roce 2004 vstup ČR do EU, kdy lze 

pozorovat zvýšený vývoz českých MSP na mezinárodní trhy, a dále výše zmíněné 

projevy hospodářské recese od roku 2008. 

Z pohledu teritoriální struktury vývozu, která může být významnou  mírou  

ovlivněna  obchodní  politikou  země  resp.  její podporou vývozních aktivit do 

konkrétních zemí., dochází u MSP k preferenci zemí EU a zemí s přechodovou 

ekonomikou,  které tvoří ve většině let téměř 80% cílových trhů.  Relativně nízká 

procenta jsou u států s vyspělou tržní ekonomikou a u států ostatních a to 

například i z toho důvodu, že právě v obchodování s těmito zeměmi existuje řada 

bariér. 

4.1  SWOT analýza MSP 

Silnou stránkou malých a středních podniků je jejich konkurenceschopnost, 

která se řadí ke klíčovým faktorům úspěchu malých a středních firem. Pokud 
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bychom pro analýzu konkurenceschopnosti použili  SWOT analýzu mohli bychom 

konstatovat následující: mezi silné stránky patří již výše zmíněná vysoká pružnost 

MSP  na  rychlé  změny,  ke  kterým  dochází  na  globalizovaných  trzích  a  dobrá  

znalost lokálních trhů. Slabou stránkou je především omezený rozsah zkušeností a 

znalostí managementu,  zejména  v oblasti řízení marketingu,  nedostatečná  

kapitálová  vybavenost a  s ní  spojený  obtížnější  přístup  k finančním  

prostředkům,   poskytovaných  finančními institucemi 

4.2 Problémy českého exportu MSP 

Problémy českého exportu MSP vychází z  průzkumu, který byl 

realizován agenturou Czech Trade, a.s.  mezi nejvýznamnější problémy MSP 

při vstupu na zahraniční trhy dle průzkumu patří mimo jiné:  

 Nedostatečná informovanost o exportních aktivitách 

 Ztráta zakázek v důsledku současné ekonomické recese. 

 Nedostatečná informovanost o možnostech státní podpory exportu  

 Nedostatečná komunikace mezi podniky a státní správou.  

 

4.3 Komparace podmínek českých exportérů a exportérů jiných členských 

států EU na trhy třetích zemí. 

Po srovnání podmínek vytvářených státními i nestátními organizacemi 

v České republice, Slovenské republice a Spolkové Republice Německo  je  nutné  

konstatovat,  že  podmínky pro  rozvoj exportu  jsou nejlépe nastaveny ve 

Spolkové Republice Německo. 

Německo  i  vzhledem  k časově  delším  zkušenostem s exportními aktivitami 

a tedy i jejich podporou je příkladem tzv. „best practice“ tzn. tak jak by podpora 

exportu měla vypadat. 

Podpora exportu ze strany státu je srovnatelná především pokud 

porovnáváme proexportní politiku České a Slovenské republiky, ať  už   objemem   

investovaných   finančních   prostředků    či   nástroji,   které pro  podporu  exportu  
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používají.    

Orgány České Republiky a Slovenska si až  v posledních letech uvědomují 

to, že při lepší koordinaci všech činností jednotlivých subjektů, které se zabývají 

nabízením informací či pomoci budoucím exportérům může dojít k maximalizaci 

užitku, který vyplývá z exportních aktivit pro ekonomiku konkrétní země. 
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5. Procesní mapa přípravné fáze exportních aktivit 

V podnikatelské  praxi existují dva možné způsoby  jak  se dozvědět  o  

exportní příležitosti. 

První možností je, že českého exportéra osloví přímo zahraniční firma, která 

na něj získá kontakt prostřednictvím internetu případně na zastupitelském úřadu 

České republiky v dané zemi. 

Druhou  možností  jak  se  o  exportních  aktivitách  potenciální  exportér  

může dozvědět  jsou  jednak  stránky  Ministerstva  průmyslu   a  obchodu  

(www.mpo.cz), stránky  podnikatelského  portálu  www.  Businessinfo.cz, případně  

stránky organizací podporující export na stránkách agentury  Czech Trade, a.s. 

(www.czechtrade.cz). 

Procesní mapa poskytne budoucímu exportérovi přehled o  všech fázích 

p ř í p r a v y  vstupu na zahraniční trhy a to od počátečního rozhodnutí, přes situační 

analýzu, realizaci mezinárodního marketingového výzkumu, rozhodnutí o 

exportních aktivitách, rozhodnutí o cílových trzích, analýze cílového trhu až po 

konečné rozhodnutí o vhodné formě vstupu na zahraniční trh. Přičemž v rámci 

každé fáze bude navržena metodika, která by měla pomoci při výběru optimální 

varianty, s maximálním ohledem na oblast, ve které průmyslová firma podniká. 

Návrh procesní mapy je schematicky uveden na obr. č. 1 na straně 17 Každá z  

uvedených fází procesní mapy přípravy exportních aktivit vyžaduje určité analytické 

činnosti,  které  jsou  nezbytné  pro  konečné  rozhodnutí  o  exportních  aktivtách 

na zahraniční průmyslové trhy . Kompletní přehld fází, analýz a příslušných metodik, 

jsou uvedeny v tabulce č. 1 na str. 18  

http://www.mpo.cz/
http://www.czechtrade.cz/
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Tabulka č. 1 

Fáze Použitá metodika Metodika vyhodnocení 

Situační analáýa Swot analýza Matice výkonu a 

důležitosti, matice 

příležitostí a hrozeb  

Mezinárodní 

marketingový výzkum 

výzkum  

Rozhodnutí o exportních 

aktivitách 

Dotazník  

Rozhodnutí o cílových 

trzích 

PEST analýza Matice atraktivity cílové 

země 

Analýza cílového trhu Porterova analýza Matice atraktivity cílových 

trhů 

Rozhodnutí o vstupu na 

ZT 

Rozhodovací strom  

Zdroj: vlastní 
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6. Nástroje měření exportních aktivit 

Na obdobném principu jako národní hospodářství do jisté míry fungujíé firmy,   

které  v něm  působí.   Jedním  z pojmů  s kterým  se  setkáváme  v rámci  

studia makroekonomie jsou pojmy, které se zabývají měřením mezního sklonu 

k různým aktivitám např. mezní sklon k dovozu, mezní náklady, mezní sklon k 

úsporám atd., které vyjadřují pravidlo, že žádný  subjekt národního hospodářství 

nebude investovat finanční prostředky v okamžiku, kdy mu tyto nebudou přinášet 

příjmy tzn. že s každou dodatečně investovanou peněžní jednotkou  očekává  

navýšení svých příjmů.  Toto  pravidlo  je aplikovatelné i na podnikatelské 

jednotky – firmy, které realizují exportní aktivity, protože i ty musí zajímat, jaký  bude  

přínos  jedné  dodatečně  investované  peněžní  jednotky  do  exportních  aktivit na 

celkové příjmy vyplývající z exportu. 

Mezní sklon k exportním aktivitám 

Mezní sklon  k exportním aktivitám je přírůstek  vývozu,  který odpovídá 

nárůstu výdajů firmy na export o jednu peněžní jednotku. Říká nám kolik se vyváží 

při jednotkovém nárůstu celkových výdajů na export. Je možné říci, že mezní 

sklon k exportním aktivitám firmy  bude  roven  nule  v okamžiku,  kdy  exportní  

aktivity  nebudou  vykazovat  příjmy. S každou  investovanou  peněžní  jednotkou  

firma  očekává  přírůstek  příjmů  z exportních aktivit, který bude odpovídat 

vloženým finančním prostředkům. 

.  Mezní  sklon  k exportním  aktivitám  je  vyjádřen následujícím vztahem: 

MPx = 1/Nx 

 

kde: 

MPx vyjadřuje mezní sklon k exportním aktivitám ve firmě 

Nx vyjadřuje očekávané absolutní výdaje na export 
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Ve firmě, která realizuje exportní aktivity dochází k dělení jedné peněžní 

jednotky příjmů firmy mezi úspory, mezi investice do rozvoje firmy a mezi investice 

do exportních aktivit, proto platí proto vztah 

1 = MPSIč + MPx 

kde: 

MPSIč Mezní sklon k úsporám a investicím do rozvoje firmy 

MPx Mezní sklon k exportním aktivitám ve firmě 

 

Z tohoto vztahu  je  možné  následně  odvodit  multiplikátor  exportních  

aktivit. Multiplikátor exportních aktivit bude označovat změnu závislé proměnné (zisk z 

exportních aktivit) připadající na jednotkovou změnu vnitřní proměnné (výdajů na 

export). V případě multiplikátoru exportních aktivit jde o zvýšení příjmů v důsledku  

zvýšení výdajů na export o jednu peněžní jednotku. 

 

ßx = 1/ (MPx) 

 

kde: 

ßx vyjadřuje multiplikátor exportních aktivit 

MPSIč Mezní sklon k úsporám a investicím do rozvoje firmy. 

MPx Mezní sklon k exportním aktivitám ve firmě 

 

Očekávaný absolutní výnos z exportních aktivit bude násobkem očekávaných 

abso-lutních výdajů na export a multiplikátoru exportních aktivit upraveného o míru 

rizika, která je s konkrétní exportní aktivitou spojena. Očekávaný absolutní výnos z 

exportních aktivit lze vyjádřit následujícím vztahem: 
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Px = Nx * (ßx * Kr) 

 

kde 

Px  očekávaný absolutní výnos z exportních aktivit 

Nx  očekávané absolutní výdaje na export 

ßx vyjadřuje multiplikátor exportních aktivit 

Kr  vyjadřuje koeficient rizika spojeného s exportními aktivitami  ( 0,25 vysoké 

riziko, 0,5 střední riziko, 0,75 minimální riziko) Při stanovení tohoto koeficientu 

budou brány na zřetel rizika teritoriální, kurzové a obchodní. 

 

Při rozhodování o exportních aktivitách firma musí zvažovat několik 

proměnných jako například rizika, které jsou vždy obtížně předvídatelná, druhou 

proměnnou může být čas a to především z důvodu  velmi dynamického vývoje a 

turbulentními změnami, které se v daném  čase  mohou  odehrát  a  v neposlední  

řadě  firma  samozřejmě  zvažuje  náklady (výdaje), které budou se vstupem na 

zahraniční trh spojené a výnosy (příjmy), které jí takovýto krok přinese. Právě z 

důvodu  měnících se externích i interních podmínek bude výše  uvedený propočet  

sloužit  jako  nástroj strategického  řízení ve  firmě.  Vzhledem k uvedeným 

okolnostem o dynamickém vývoji bude doporučeno použít  tento nástroj také jako 

kontrolní mechanismus. V okamžiku, kdy dojde ke změně ve výsledcích analýz dojde  

k opětovnému  propočtu  očekávaného absolutního výnosu z exportních aktivit, 

protože  se změní koeficient rizika a podmínky, za kterých byl původní propočet 

realizován. 

 

Dalším rozhodujícím faktorem, pro ochotu firem exportovat je návratnost 

investic spojených se zahájením exportních aktivit. Návratnost investic je 

samozřejmě vystavena řadě  externích  vlivů  a  rizik  spojených  s exportem  Za  
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E 

ideálního  průběhu a  v  okamžiku,  kdy  je  firma  schopna  eliminovat  rizika  

spojená  s exportem  se  dá  říci, že rentabilita investic představuje podíl mezi 

celkovými investicemi a celkovými tržbami, které byly touto investicí dosaženy. 

Výsledná hodnota vyjadřuje kolik vynesla jedna investovaná koruna do exportu 

tržeb. Pro vyhodnocení efektivnosti svých vývozních aktivit může management firmy 

použít následující vzorec pro výpočet rentability exportních aktivit. 

Rx = α Tx
t 

/α I 
t
 

 

kde  

Rx  představuje návratnost exportních 

aktivit 

α Tx
t představuje absolutní hodnotu výnosů z exportu v 

konkrétním období. α Ix  představuje absolutní hodnotu výdajů na 

exportu v konkrétním období 

Celkové  absolutní  výdaje  spojené  s exportními  aktivitami  jsou  tvořeny  

výdaji na realizaci mezinárodního marketingového výzkumu, náklady spojené s 

produkcí služeb či  výrobků  určených  na  export,  náklady  spojené  s distribucí,  

propagací  a  náklady administrativní, které se týkají samotného vstupu na 

zahraniční trh. 

Pozitivního efektu exportních aktivit bude dosaženo v okamžiku, kdy výsledná 

hodnota tohoto indexu bude větší než 1, tento údaj bude vypovídat o faktu, že 

došlo k  návratnosti vložených výdajů do exportních aktivit. Čím vzdálenější bude 

výsledná hodnota tohoto ukazatele od čísla 1, tím je návratnost výdajů na exportní 

aktivity vyšší a naopak. 
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ZÁVĚR 

Disertační práce s názvem „Formy vstupu malých a středních podniků na 

průmyslové trhy  prostřednictvím  vývozních  operací“  byla  věnována  exportním  

aktivitám  malých a středních firem se zaměřením na vývozní operace. 

 

Hlavní problematikou řešenou v  disertační práci byl vstup malých a středních 

podniků  na  zahraniční  průmyslové   trhy.  Malé  a  střední  podniky  se  

významným  procentem  podílejí  na  celkovém  HDP  nejen  hospodářství  České 

republiky, ale také Evropské unie. Vzhledem k jejich specifikům,  mimo jiné i 

obtížnému  přístupu k finančním prostředkům  byla práce věnována vývozním 

operacím, které nabízejí relativně široké pole forem vstupů.  

Dané  téma  bylo  zvoleno  z důvodu  jeho  současné  aktuálnosti,  protože 

ekonomická recese sice na jednu stranu do značné míry komplikuje fungování 

firem, které se orientují na tradiční cílové trhy zahraničního obchodu českých 

podnikatelů  (jako země EU  a  především  hraniční sousedé  České  republiky),  

nicméně  na  druhou  stranu  otvírá možnost expandovat na trhy, které zatím 

zůstávaly stranou pozornosti českých firem zaměřených na export. 

Druhým motivem, který vedl k zaměření se na toto téma, byl fakt, že zatím 

neexistoval materiál, který by budoucím exportérům dokázal poskytnout ucelené 

informace o  všech  krocích,  které  je  nutné  realizovat  od  okamžiku  vyhledání 

exportní příležitosti až po rozhodnutí o nejvhodnější formě vstupu. 

Hlavním cílem práce bylo navrhnout metodiku řešení, která by pomohla 

exportérům ve fázi před exportem správně se rozhodnout v klíčových otázkách, 

které s rozhodnutím o exportních aktivitách souvisí. Tento cíl byl naplněn 

zpracováním praktické části disertační práce, která se postupně věnuje právě 

vyhledávání  exportních  příležitostí,   procesní  mapě  přípravné  fáze  exportních  

aktivit a nástrojům měření mezního sklonu firem k exportu. 

Vědeckým výstupem disertační práce je vytvoření metodiky pro identifikaci 
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vhodné formy vstupu firem na průmyslové trhy prostřednictvím vývozních operací, a 

nástroje pro hodnocení mezního sklonu firem k exportu, multiplikátoru exportních 

aktivit a konečnému přírůstku příjmů z exportu doplněných o výpočet rentability 

exportních aktivit. 

Výsledky této práce jsou určeny pro aplikaci v praxi. Zpracovaný materiál může 

sloužit  hlavně malým a středním podnikům  v okamžiku, kdy začnou uvažovat o 

rozšíření svých aktivit na zahraniční trhy a to bez rozdílu průmyslového odvětví, ve 

kterém konkrétní malý či střední podnik  působí.    

Konkrétní  výsledky  práce  byly  nabídnuty  třem  organizacím,  které  se 

zabývají problematikou zahraničního obchodu, či malých  a středních podniků a to 

organizace Czech Trade, a.s., Asociace malých a středních podniků a Unie 

malých a středních podniků. 

Práce poskytuje ucelený přehled všech nutných kroků,  které musí jakýkoliv 

malý či střední exportér realizovat od rozhodnutí o vstupu na zahraniční trh až po 

závěrečné rozhodnutí o vhodné formě vstupu na zahraniční trhy. 
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