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Anotace 

Prioritou kaţdé země je ochránit svůj vnitřní trh. Pro Českou republiku se tato 

otázka stala aktuální se vstupem do Evropské unie, kdy jsme se prostřednictvím obchodně 

politických opatření aktivně zapojili do ochrany vnitřního trhu Společenství proti 

dumpingovým cenám dováţeného zboţí. Cílem diplomové práce je seznámit 

s problematikou dumpingu v oblasti dovozu spojovacího materiálu z Číny, přiblíţit proces, 

který přijetí antidumpingových opatření provází a důsledky, které z něho pro jednotlivé 

účastníky plynou. V práci je rovněţ na podmínkách konkrétní obchodní společnosti 

provedena analýza její zahraniční obchodní politiky se zaměřením na zvolení optimálního 

zahraničního partnera. 

Klíčová slova: dumping, Společenství, Čína, Rada, Komise, spojovací materiál, clo 

Annotation 

Priority of every country is to protect its internal market. This issue become a 

topical for the Czech republic by joining the European Union. This step meant integration 

to the internal market protection of European Community against dumping prices of 

imported good with series of business and political precaution. The dissertation aims to 

introduce aspects related do dumping issue on imported connecting parts from China, 

clarify the process that accompanies the adaptation of antidumping measures and 

consequences that may result for all involved. Also extensive analysis was carried out on 

specific company to analyze its foreign trade with a focus on selection optimal foreign 

partner.  

 

Keywords: dumping, Community, China, Council, Commission, connecting parts, 

customs 
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Seznam použitých zkratek 

CNY - Čínský juan – Čínská měna 

Co. - Společnost (z anglického Company) 

č. - Číslo 

ČR - Česká republika 

ČSN - Česká soustava norem - Česká technická norma 

DIN - Německá národní norma (z německého Deutsche Industrie Norm) 

DOS - Operační systém (z anglického Disk Operating System) 

DPH - Daň z přidané hodnoty 

EHS - Evropské hospodářské společenství 

ES - Evropské společenství 

EU - Evropská unie 

EUR - Euro – Jednotná evropská měna 

Eurostat - Statistický úřad Evropské unie 

GATT - Všeobecná dohoda o clech a obchodu (z anglického General Agreement on 

Tariffs and Trade)  

HU - Maďarská republika 

IS - Informační systém 

ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci (z anglického International 

Organization for Standardization ) 

Kanban - Systém dvou zásobníků zajišťujících nepřetrţité dodávky materiálu 

K2 - Informační systém 

Ltd. - Obchodní struktura společnosti – obdoba s r.o. (z anglického Limited 

company) 

Mt - Metrická tuna (1 000 Kg) 

Sb. -  Sbírka 

SBT - Informační systém pracující v prostředí DOS 

SR - Slovenská republika 

s.r.o. - společnost s ručením omezeným 

Sk - Slovenská koruna 

TARIC - Celní tarif EU 

WTO - Světová obchodní organizace (z anglického World Trade Organization)  

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/EU
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1. Úvod, cíl práce 

Jako téma diplomové práce jsem si zvolil problematiku antidumpingu.  

Antidumping je jednou z forem obchodně – politických opatření, kterými je chráněn trh 

Evropské unie. Toto opatření je vykonáváno prostřednictvím tzv. antidumpingových cel. 

Asi většina lidí o tomto pojmu uţ v nějaké souvislosti slyšela, mnozí i vědí, co znamená, 

ale troufám si tvrdit, ţe jen někteří vědí více o jeho konkrétním uplatňování a vyuţívání v 

praxi. A toto je rovněţ jedním z cílů diplomové práce, seznámit s pojmem antidumping. 

Kromě toho bude v práci řešena problematika antidumpingu v podmínkách konkrétní 

společnosti, a sice analyzování zahraničních obchodních aktivit společnosti v návaznosti 

na antidumpingová opatření. Zmiňovaná společnost je obchodní společností, zabývající se 

převáţně obchodováním se spojovacím materiálem. Podstatnou část jejich aktivit přitom 

tvoří nakupování zboţí v zahraničí, převáţně v Asii, přičemţ zejména dovoz zboţí z Číny 

je zatíţen zmiňovaným antidumpingem. Ovšem i při obchodování s čínskými výrobci je 

moţno dosáhnout různých sazeb antidumpingových cel a tím i ovlivnit celkové náklady, 

spojené s nákupem zboţí. Práce přináší kromě obecných informací o antidumpingu i 

seznámení s postupem, který provází řízení, na jehoţ konci je rozhodnuto o zavedení či 

nezavedení antidumpingových cel, dále seznámení s výkonem dozoru a výběru ze strany 

státu a v neposlední řadě i konkrétní analýzu dosavadních obchodních aktivit společnosti 

při nakupování zboţí a případné doporučení výběru nových obchodních partnerů 

s ohledem na minimalizaci pořizovacích nákladů zboţí. Vzhledem ke značnému 

sortimentu spojovacího materiálu, se kterým společnost obchoduje, jsem se pro zobecnění 

zabýval jednou konkrétní poloţkou zboţí, u které bude v závěru práce konstatováno, 

s jakým výrobcem by bylo pro společnost vhodné obchodovat a to s ohledem na výši 

antidumpingového cla, resp. minimalizování nákladů spojených s nákupem zboţí.  

Výše zmiňovanou společností, jejímiţ aktivitami se v práci zabývám, je společnost 

KEBEK s.r.o., s níţ se blíţe seznámíme v kapitole 5. Přesto, ţe si společnost při udělení 

souhlasu se zpracováním informací a údajů o svých obchodních aktivitách pro účely této 

práce nevyhradila ţádná omezení, s ohledem na značný konkurenční boj, který na poli 

tohoto segmentu trhu probíhá, jsem v práci pozměnil výše uváděných částek, pro 

zachování vypovídací hodnoty ovšem za dodrţení stejných disproporcí.  
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2. Antidumping, vymezení základních pojmů 

Základním předpisem, upravujícím problematiku antidumpingu je Nařízení Rady 

(ES) č. 384/96, ze dne 22. prosince 1995, o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, 

které nejsou členy Evropského společenství, které z důvodu podstatných změn během jeho 

účinnosti, bylo od 11. 1. 2010 nahrazeno kodifikovaným zněním - Nařízením Rady (ES) 

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

které nejsou členy Evropského společenství (dále jen „Nařízení“). Toto Nařízení obsahuje 

pravidla pro postup od zahájení řízení aţ po uloţení konečného antidumpingového cla.  

2.1. Základní pojmy 

Pro porozumění následujících kapitol práce je nutné hned v úvodu zmínit a osvětlit 

několik základních pojmů, se kterými se budeme setkávat. 

2.1.1. Dumping 

Dumpingem se dá nazvat nekalá obchodní praktika. Výrobek je povaţován za 

dumpingový, jestliţe je jeho vývozní cena niţší, neţ je cena (běţná hodnota) obdobného 

výrobku na domácím trhu vývozní země. 

2.1.2. Vývozní cena 

Vývozní cenou je cena skutečně zaplacená, nebo která má být zaplacena, za 

výrobek prodaný pro vývoz do Společenství. 

2.1.3. Běžná hodnota 

Za běţnou hodnotu je povaţována cena, která je zaplacena za výrobky v zemi 

vývozu v běţném obchodním styku. Pokud se výrobky v běţném obchodním styku 

neprodávají, určí se běţná hodnota na základě výrobních nákladů v zemi vývozu, 

s připočtením přiměřených marţí. Částka, o kterou běţná hodnota přesahuje vývozní cenu, 

se nazývá dumpingové rozpětí.  

2.1.4. Antidumpingové clo 

Antidumpingové clo je clo, které je uloţeno na kterýkoliv výrobek, jehoţ 

propuštěním do volného oběhu Společenství, by byla domácímu výrobnímu odvětví 

způsobena materiální újma. Výrobním odvětvím jsou míněni výrobci obdobných výrobků 

ve Společenství. Rozlišujeme antidumpingová cla prozatímní a konečná. Prozatímní clo 



Roman Bučil: Analýza vlivu antidumpingových opatření na zahraniční politiku obchodní společnosti 

2011  3 

 

 

se vybírá formou jistoty v době, kdy je zahájeno řízení o zavedení antidumpingových 

opatření a v případě uvalení konečného antidumpingového cla se tato jistota zaúčtuje na 

úhradu celního dluhu. V případě, ţe konečné clo uvaleno není, prozatímní clo (jistota) se 

vrátí.  

2.1.5. Výrobní odvětví Společenství 

Výrobním odvětvím Společenství se rozumí výrobci obdobných výrobků ve 

Společenství. Jako výrobní odvětví mohou být chápáni i výrobci působící jen v určitém 

regionu [1].  

2.2. Historie antidumpingu 

Společná pravidla ochrany před dumpingovými dovozy nebo dovozy 

subvencovaných výrobků ze zemí mimo Evropské společenství, byla přijata v souladu 

s mezinárodními závazky vyplývajícími z článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu 

(dále jen „GATT“), dále z Dohody o provádění článku VI GATT z roku 1979 a z Dohody 

o výkladu a provádění článků VI, XVI a XXIII GATT. Mnohostranná obchodní jednání,  

která jsou platná pro všechny členy Mezinárodní obchodní organizace (dále jen „WTO“) a 

která byla uzavřena v roce 1994 při ukončení Uruguayského kola mnohostranných 

obchodních jednání, vedla k novým dohodám o provádění článku VI GATT. Vzhledem 

k rozdílným charakterům problematiky antidumpingu a subvencovaných výrobkům, bylo 

přistoupeno k řešení jednotlivých problematik samostatnými nařízeními, jednak Nařízením 

o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského 

společenství a Nařízením o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které 

nejsou členy Evropského společenství. K principům antidumpingu na základě závěrů 

jednání z roku 1994 se přihlásila i ČR. Přijatá ujednání byla promítnuta do zákona 

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

některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 10. 7. 1997 a stal se tak první normou, která 

zavedla do právního řádu ČR nástroj proti antidumpingu – antidumpingové clo. 

Přistoupením České republiky k EU tak skončila k 1. 5. 2004 platnost i zmiňovaného 

antidumpingového zákona č. 152/1997 Sb., a nahradila ho výše uvedená legislativa 

Společenství, ze které, vzhledem k přímé aplikovatelnosti nařízení, vyplynuly pro ČR nové 

závazky. Významnou změnou bylo, ţe antidumpingové šetření jiţ nebude provádět 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ale Evropská komise. Další novinkou, rovněţ ve 
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smyslu přechodu k unijním orgánům, byla změna pro podávání antidumpingových podnětů 

českými výrobci z Ministerstva průmyslu a obchodu na Evropskou komisi (dále jen 

„Komise“). Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR zůstalo právo vyjadřovat se 

k jednotlivým krokům v antidumpingovém řízení. Avšak konečné antidumpingové 

opatření můţe být přijato pouze za splnění podmínek, ţe se v jeho prospěch vysloví většina 

členských států EU [1, 2].  

2.3. Průběh antidumpingového řízení 

Dříve neţ si rozebereme jednotlivé fáze řízení, popíšeme si na krátkém příkladu 

podstatu antidumpingového opatření. 

Výrobce ze zahraničí nebo domácí dovozce začnou např. z Číny dováţet určité 

zboţí. Výrobce na domácím trhu Společenství, který vyrábí a prodává podobné zboţí, 

zjistí, ţe cena dováţeného zboţí je niţší neţ běţná cena toho samého zboţí, které 

zahraniční výrobce prodává na vlastním domácím trhu. Jestliţe dovoz tohoto levnějšího 

zboţí způsobuje výrobci ve Společenství váţnou materiální újmu, nebo se díky němu 

dostane do nepříznivé hospodářské situace a lze prokázat souvislost mezi dovozy a 

způsobenou újmou, můţe poţádat o zahájení antidumpingového řízení. 

 

Antidumpingové řízení prochází těmito fázemi: 

 zahájení řízení; 

 šetření; 

 prozatímní opatření; 

 závazky; 

 uloţení konečného cla nebo zastavení řízení bez přijetí opatření; 

 přezkum opatření; 

 pozastavení účinnosti opatření. 

 

2.3.1. Zahájení řízení 

Zahájení řízení je upraveno Článkem 5 Nařízení. Šetření se zahajuje na základě 

písemného podnětu podaného fyzickou nebo právnickou osobou nebo i sdruţením 

jednajícím za výrobní odvětví Společenství. Podnět můţe být podán Komisi nebo 

členskému státu, který jej Komisi předá. Komise zašle členským státům opis všech 
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podnětů, které obdrţí. Jestliţe má některý členský stát důkazy o existenci dumpingu a o 

újmě jím způsobené výrobnímu odvětví Společenství, předá podnět neprodleně Komisi. 

Má-li Komise dostatek důkazů o existenci dumpingu, můţe zahájit šetření sama, aniţ 

obdrţí písemný podnět. Jen pro upřesnění uvádím, ţe antidumpingové řízení nebrání 

celnímu odbavování zboţí. 

 

Podnět musí obsahovat informace, kterými jsou především: 

1. totoţnost ţadatele a uvedení objemu a hodnoty výroby obdobného výrobku 

ţadatelem ve Společenství;  

2. úplný popis výrobku označeného za dumpingový, název země původu, 

totoţnost zahraničních výrobců a seznam osob dováţejících dumpingový 

výrobek; 

3. informace o cenách, za které se dumpingový výrobek prodává;  

4. informace o vývoji objemu dumpingového dovozu a účinku tohoto dovozu na 

ceny obdobných výrobků na trhu Společenství.  

 

Komise zhodnotí správnost, úplnost a dostatečnost informací obsaţených v 

podnětu, aby zjistila, jestli existuje dostatek důkazů pro zahájení šetření. Byl-li podnět ještě 

před zahájením šetření staţen, hledí se na něj, jako by nebyl podán. V případě, ţe Komise 

po konzultacích zhodnotí, ţe existuje dostatek důkazů pro zahájení řízení, zahájí řízení ve 

lhůtě 45 dní od obdrţení podnětu a zveřejní příslušné oznámení v Úředním věstníku 

Evropské unie (Official Journal of the European Union). Úřední věstník, kterým bylo 

zveřejněno Nařízení je uveden v Příloze č. 1. Rovněţ ve lhůtě 45 dnů uvědomí případně 

Komise ţadatele o tom, ţe důkazy nepostačují pro zahájení řízení. V oznámení o zahájení 

řízení vyhlásí Komise zahájení šetření, označí dotčený dumpingový výrobek a dotčené 

země, uvede souhrn získaných informací a stanoví, ţe je nutno jí předloţit veškeré 

podstatné informace. Komise o tom, ţe zahajuje řízení, uvědomí známé vývozce, dovozce 

a zájmové svazy dovozců nebo vývozců, zástupce země vývozu a ţadatele a účastníkům 

řízení sdělí plné znění obdrţeného písemného podnětu. Výše zmiňované konzultace se 

konají v poradním výboru sloţeném ze zástupců všech členských zemí a předsedá mu 

zástupce Komise. Konzultace se konají tak, aby byly dodrţeny výše uvedené lhůty, a týkají 

se zejména existence dumpingu a způsobu zjištění dumpingového rozpětí a z toho 
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vyplývající újmy. Dále se konzultace týkají souvislosti mezi dumpingem a újmou a 

opatřeními, která by měla být přijata. 

2.3.2. Šetření 

Po zahájení řízení zahájí Komise ve spolupráci s členskými státy šetření na úrovni 

Společenství, týkající se současně dumpingu i způsobené újmy. Šetření je upraveno 

Článkem 6 Nařízení. Období, ve kterém se šetření provádí, se nazývá posuzované období a 

zpravidla zahrnuje období nejméně šesti měsíců, které předcházejí zahájení řízení. 

Stranám, které v rámci šetření obdrţí dotazníky, se k jejich zodpovězení poskytne lhůta 

nejméně 30 dnů. Tato lhůta můţe být případně prodlouţena. Komise můţe poţádat členské 

státy, aby uskutečnily potřebné kontroly a inspekce, zejména u dovozců, obchodníků a 

výrobců ve Společenství, a aby provedly šetření i ve třetích zemích, samozřejmě se 

souhlasem příslušných podniků a vlád. Během inspekcí se prozkoumávají písemnosti 

dovozců, vývozců a obchodníků a ověřují se informace o dumpingu a případné újmě. 

V případě, kdy je velký počet vývozců nebo dovozců, omezí se šetření na přiměřený počet 

stran, který se vybere jako reprezentativní vzorek. Zahájená šetření se ukončí pokud 

moţno do jednoho roku, nejpozději však do patnácti měsíců od jejich zahájení. 

2.3.3. Prozatímní opatření 

Prozatímní opatření je upraveno Článkem 7 Nařízení. V případě, ţe po předchozím 

šetření a z předaných informací od účastníků řízení bylo zjištěno, ţe pravděpodobně došlo 

k dumpingu a ţe je tím výrobnímu odvětví Společenství způsobena újma, můţe být 

uloţeno prozatímní antidumpingové clo. Toto clo můţe být uloţeno nejdříve 60 dnů a 

nejpozději 9 měsíců po zahájení řízení. Výše prozatímního antidumpingového cla nesmí 

překročit zjištěné dumpingové rozpětí, a pokud niţší clo postačuje k odstranění újmy, musí 

být niţší neţ toto rozpětí. Prozatímní clo se zajišťuje formou jistoty a propuštění dotčeného 

zboţí do volného oběhu ve Společenství je podmíněno jejím sloţením. Prozatímní clo se 

ukládá nejdéle na dobu šesti měsíců, která můţe být prodlouţena o další tři měsíce, nebo 

můţe být uloţeno na devět měsíců. Uloţení prozatímního cla je oznámeno ve formě 

nařízení Komise a je publikováno v Úředním věstníku Evropské unie. Prozatímní 

antidumpingové clo se ukládá nařízením a vybírají jej členské státy v sazbě a za podmínek 

stanovaných v Nařízení. Toto clo se vybírá nezávisle na clech, daních a jiných poplatcích, 

které jsou obvykle vybírány při dovozu. 
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2.3.4. Závazky 

Závazky jsou upraveny Článkem 8 Nařízení. Ani v případě zjištění existence 

dumpingu a z něho vyplývající újmy však nemusí být ještě uplatněno opatření ve formě 

prozatímního antidumpingového cla. A sice v tom případě, kdy Komise přijme uspokojivé 

dobrovolné závazky, kterými se kterýkoli vývozce zaváţe, ţe změní ceny svých výrobků 

nebo přestane výrobky vyváţet na území Společenství za dumpingové ceny. Tyto závazky 

můţe také navrhnout Komise, ale vývozci je nemusí přijmout, coţ na další šetření ve věci 

přijetí opatření nemá vliv. I v případě, ţe jsou přijaty závazky, se v řízení pokračuje a 

zjistí-li se, ţe k dumpingu nedošlo, závazek automaticky zaniká. V opačném případě 

závazek trvá dál a Komise sleduje na základě informací vývozce jeho dodrţování. Jestliţe 

dojde k porušení závazku nebo je závazek odvolán, uplatňuje se prozatímní nebo konečné 

antidumpingové clo. 

2.3.5. Uložení konečného cla nebo zastavení řízení bez přijetí opatření 

Uloţení konečného cla nebo zastavení řízení bez přijetí opatření jsou upraveny 

Článkem 9 Nařízení. Řízení můţe být zastaveno, např. byl-li podnět staţen nebo v případě, 

kdy se po konzultacích zjistí, ţe není nutno přijmout ţádná opatření. Zastavení řízení je 

publikováno ve formě rozhodnutí Komise v Úředním věstníku Evropské unie. Pokud však 

z konečného zjištění vyplývá, ţe existuje dumping a v důsledku něho je výrobnímu odvětví 

Společenství způsobována újma, uloţí Rada na návrh Komise konečné antidumpingové clo 

(definitive anti-dumping duty). Pokud konečnému rozhodnutí předcházelo uloţení 

prozatímního cla, musí být Radě, nejpozději jeden měsíc před tím, neţ toto clo pozbude 

platnosti, předloţen návrh konečného opatření. Obdobně jako při ukládání prozatímního 

cla, nesmí výše konečného antidumpingového cla přesahovat zjištěné dumpingové rozpětí 

a pokud menší clo postačuje k odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví 

Společenství, musí být uloţené clo niţší neţ toto rozpětí. V případě, ţe bylo šetřením 

zjištěno, ţe dovoz výrobků je dumpingový a způsobuje újmu výrobnímu odvětví 

Společenství, uloţí se konečné antidumpingové clo vţdy v přiměřené výši, bez ohledu na 

jejich původ, s výjimkou dovozu krytého závazky zmiňovanými v předchozí kapitole. 

Nařízení rovněţ stanoví podmínky, za kterých můţe být vývozcům uděleno individuální 

zacházení a následně uděleno i individuální clo. Uloţení konečného antidumpingového cla 

je rovněţ publikováno ve formě nařízení Rady v Úředním věstníku Evropské unie. Jak 

prozatímní clo, tak i konečné antidumpingové clo se uplatní pouze na výrobky, které jsou 
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propuštěny do volného oběhu po dni, k němuţ vstoupilo v platnost rozhodnutí o uplatnění 

příslušného cla. Pokud je uloţeno prozatímní clo a pokud je s konečnou platností zjištěno, 

ţe existuje dumping, rozhodne Rada, do jaké míry má být prozatímní clo skutečně 

vybráno. Je-li uloţené konečné antidumpingové clo vyšší neţ prozatímní clo, rozdíl mezi 

oběma cly se nevyměří. Je-li konečné clo niţší neţ prozatímní clo, výše cla se nově 

vypočte a přeplatek vrátí. Antidumpingové clo zůstává v platnosti pouze po takovou dobu 

a v takovém rozsahu, které jsou nezbytné k vyrovnání účinku dumpingu. Konečné 

antidumpingové opatření pozbývá platnosti pět let po jeho uloţení nebo pět let od ukončení 

posledního přezkumu, který se týkal dumpingu, pokud při tomto přezkumu nebylo zjištěno, 

ţe dumping a újma po ukončení opatření opět přetrvají. Přezkoumání opatření před 

ukončením jeho platnosti zahajuje Komise z vlastního podnětu nebo na ţádost podanou 

výrobci ve Společenství nebo jejich jménem a dosud přijatá opatření zůstávají v platnosti 

aţ do dokončení přezkumu. Konečné antidumpingové clo se ukládá nařízením a vybírají je 

členské státy v sazbě a za podmínek stanovaných v nařízení. Toto clo se vybírá nezávisle 

na clech, daních a jiných poplatcích, které jsou běţně vybírány při dovozu. Na výrobek, na 

který je uloţeno prozatímní clo, nesmí být současně uloţeno clo konečné. Členské země 

podávají Komisi kaţdý měsíc zprávu o dovozu výrobků, na které je uvaleno opatření a o 

výši cla z nich vybraného [1, 2]. 
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3. Dohled státní správy v oblasti antidumpingu 

Spolu se vstupem do Evropské unie k 1. 5. 2004, vyvstala pro Českou republiku 

celá řada nových povinností a úkolů a to na všech úrovních státní správy. Vzhledem 

k tomu, ţe společná obchodní politika Evropské unie je zaloţena na celní unii, bylo 

potřeba i v této oblasti přijmout a zabezpečit celou řadu nových činností a opatření. Tato 

opatření byla zaměřena na veškerý obchod se zboţím a zároveň na stanovení jednotné 

politiky pro dovoz a vývoz. S tímto procesem bylo samozřejmě spojeno zrušení vývozních 

a dovozních cel a kvantitativních omezení ve vztahu k členským státům EU a přijetí 

společného celního sazebníku vůči třetím zemím. V rámci těchto opatření byla přijata a 

zavedena i opatření na ochranu trhu Evropské unie, například opatření proti dumpingu, 

subvencím a jiné. Vykonáváním všech těchto opatření a zajištěním provádění jednotné 

celní politiky Společenství byla pověřena Celní správa ČR.  

3.1. Celní správa ČR 

Celní správa ČR je bezpečnostním sborem státu a je podřízena Ministerstvu financí. 

U celní správy plní úkoly celníci, kteří vykonávají sluţbu podle zákona č. 361/2003 Sb., 

o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a také občanští zaměstnanci, kteří 

jsou zaměstnáni ve sluţebním nebo v pracovním poměru. Vstupem České republiky do 

Evropské unie bylo území republiky rozděleno na 8 celních regionů, které jsou spravovány 

celními ředitelstvími. Těchto 8 celních ředitelství řídí 54 celních úřadů. Celní správu ČR 

tedy tvoří celní úřady spolu s celními ředitelstvími a Generálním ředitelstvím cel. 

Organizační struktura Celní správy ČR je uvedena v Příloze č. 2. Základní činností celní 

správy je tradiční správa cla i správa daní, částečně DPH, ale především daní spotřebních a 

ekologických. Dalšími kompetencemi celní správy jsou například: 

 rozhodování ve věci celní hodnoty; 

 kontroly zaměstnávání cizinců; 

 kontrolní činnost v oblasti elektronického mýtného; 

 kontrola dodrţování značení lihovin a tabákových výrobků; 

 řízení ve věci porušení celních předpisů; 

 vymáhání pokut uloţených jak celní správou, tak pokut a peněţitých 

plnění uloţených jinými správními orgány – dělená správa. 
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Základním vnitrostátním právním předpisem vymezujícím kompetence 

jednotlivých sloţek celní správy je zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.  

3.2. Celní řízení 

Celní řízení je zahájeno podáním celního prohlášení na tiskopisu Jednotného 

správního dokladu (dále jen „celního prohlášení“) a jeho účelem je propuštění 

předloţeného zboţí do navrhovaného celnímu reţimu. Vzor Jednotného správního dokladu 

je uveden v Příloze č. 3. Jak uţ bylo uvedeno dříve, Evropské společenství je zaloţeno na 

celní unii. Proto bylo ţádoucí shromáţdění celních předpisů celních správ, které byly 

rozptýleny ve velkém mnoţství směrnic a nařízení, a přijetí jednotného celního kodexu. 

Celní kodex, který byl vydán Nařízením Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, jsou 

spolu s Nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí 

celní kodex, základními celními předpisy.   

3.2.1. Postup při provádění celního řízení  

Celní řízení je zahájeno podáním celního prohlášení deklarantem. V rámci 

ověřování podaného celního prohlášení se zkoumají formální náleţitosti, jako jsou např., 

zda je prohlášení podáno oprávněnou osobou, zda má předepsané náleţitosti, zda jsou 

spolu s ním předloţeny všechny doklady a zda je moţno předloţit zboţí ke kontrole. 

Neobsahuje-li podané celní prohlášení ţádné vady, celní úřad prohlášení přijme. Další fází 

je ověřování přijatého celního prohlášení, které spočívá v kontrole jednotlivých údajů 

celního prohlášení, a správnosti údajů ve vztahu k předloţeným dokladům. Důleţitou fází 

ověřování přijatého prohlášení je kontrola zboţí a případný odběr vzorků. A právě toto je 

nejdůleţitější fází ve vztahu k ověřování, zda nejsou splněny podmínky pro uplatnění 

antidumpingových opatření. Právě fyzická kontrola zboţí můţe ověřit správnost sazebního 

zařazení zboţí, které má v kombinaci se zemí původu zásadní vliv na případné uplatnění 

ochranných opatření. Zde můţe nastat spor, kdyţ deklarant navrhuje sazební zařazení, se 

kterým se celní úřad neztotoţňuje. Celní předpisy však na tuto situaci pamatují a dávají tak 

moţnost kaţdé osobě písemně poţádat o tzv. závaznou informaci o sazebním zařazení 

zboţí. Vzor ţádosti o udělení závazné informace je uveden v Příloze č. 4. Vydaná závazná 

informace je závazná pro konkrétní osobu a konkrétní zboţí a platí ode dne jejího vydání. 

Platnost závazné informace je po dobu 6 let po vydání. Neshledá-li celní úřad v celním 

prohlášení, ani přiloţených dokladech ţádné nesrovnalosti, a i kontrola zboţí bude 
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souhlasit, celní úřad zboţí do navrţeného reţimu propustí a současně vyměří dovozní 

poplatky.  

3.2.2. Ochranná opatření 

Dovoz zboţí do Evropské unie můţe být omezen obchodně politickými opatřeními, 

kterými můţe být dohlíţecí reţim, ochranné opatření nebo antidumpingové opatření. 

Základním předpisem pro oblast dumpingových opatření je Nařízení Rady (ES) 

č. 1225/2009 za dne 30. listopadu 2009, o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, 

které nejsou členy Evropského společenství. Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 2, můţe být 

při propouštění předmětného zboţí uloţeno na toto zboţí konečné antidumpingové clo, 

které je následně vyměřeno celním úřadem jako součást dovozních poplatků. Nebo můţe 

být zboţí zatíţeno prozatímním antidumpingovým clem a v tom případě je toto clo 

zajištěno jistotou ve výši prozatímního cla a zboţí je současně při vybrání případných 

ostatních dovozních poplatků propuštěno do navrţeného reţimu. V případě, ţe konečné 

antidumpingové clo není uloţeno, je tato jistota deklarantovi vrácena. V případě, ţe je však 

konečné antidumpingové clo na zboţí uloţeno, celní jistota se na úhradu celního dluhu 

zaúčtuje. Z toho důvodu je vhodné, je-li jistota sloţena ve formě hotovosti [3, 4]. 
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4. Opatření při dovozu spojovacího materiálu z Číny 

V následující kapitole se seznámíme se samotným průběhem řízení, které 

předcházelo přijetí konečného opatření při dovozu spojovacího materiálu z Číny. 

4.1. Zahájení řízení 

Řízení bylo zahájeno dne 9. listopadu 2007 zveřejněním Oznámení o zahájení 

antidumpingového řízení týkajícího se dovozů některých spojovacích prostředků ze ţeleza 

nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky v Úředním věstníku Evropské unie 

číslo C 67. Toto řízení bylo zahájeno na základě podnětu, který Komise obdrţela dne 

26. září 2007 od výrobců předmětných spojovacích prostředků ve Společenství. Tento 

podnět obsahoval důkazy o dumpingu předmětných spojovacích prostředků pocházejících 

z Číny a dále důkazy o újmě, kterou způsoboval. Jelikoţ předloţené důkazy byly Komisí 

povaţovány za dostatečně důvodné, bylo na základě nich řízení zahájeno.  

Jelikoţ bylo nutno dále ověřit některé uvedené důkazy, bylo rozhodnuto, ţe se bude 

v šetření pokračovat, aniţ bude uloţeno prozatímní opatření (prozatímní clo) na dovoz 

předmětných spojovacích výrobků pocházejících z Číny. Dne 4. srpna 2008 obdrţely 

zúčastněné strany dokument, v němţ byly uvedeny předběţné zjištění a také výzva 

k vyjádření se k uvedeným zjištěním a písemnému předloţení svých stanovisek, případně 

k poţádání o slyšení. Zúčastněnými stranami byli výrobci ve Společenství, kteří podali 

podnět, dále čínští vyváţející výrobci, dovozci, uţivatelé, sdruţení, o nichţ bylo známo, ţe 

se jich řízení týká a zástupci vlády Čínské lidové republiky. Řada zúčastněných stran svá 

písemná stanoviska předloţila a rovněţ byli vyslyšeni všichni účastníci, kteří o to poţádali. 

Dne 18. září 2008 se uskutečnilo pod záštitou úředníka pro slyšení setkání znesvářených 

stran.  

Do šetření dumpingu a újmy bylo zahrnuto období od 1. října 2006 do 

30. září 2007. Pro posouzení újmy slouţily jako podklad informace a údaje z období od 

1. ledna 2003 do konce šetřeného období, tedy do 30. září 2007. Těmito informacemi byly 

např. spotřeba a objem výroby ve Společenství, objem dovozu z Číny a jiné [5]. 

  



Roman Bučil: Analýza vlivu antidumpingových opatření na zahraniční politiku obchodní společnosti 

2011  13 

 

 

4.2. Výběr vzorku 

Vzhledem k vysokému počtu vyváţejících čínských výrobců a výrobců a dovozců 

ze Společenství, bylo nutno pro stanovení dumpingu a újmy zúţit šetření na přiměřený 

počet účastníků řízení a vybrat statisticky reprezentativní vzorek a to z kaţdé skupiny 

účastníků řízení.  

Výběr vzorku mezi čínskými vyváţejícími výrobci byl zahájen výzvou k poskytnutí 

základních informací o jejich vývozu a informací o domácím prodeji. Lhůta pro poskytnutí 

informací byla stanovena na 15 dnů od zahájení šetření. V této lhůtě poskytlo informace 

120 čínských společností. Do vzorku bylo nakonec vybráno, s ohledem na kritérium 

největšího objemu vývozu do Společenství, devět vyváţejících čínských výrobců, jejichţ 

objem vývozu předmětného spojovacího materiálu do Společenství představoval 61 %. 

Dále byly vybrány čtyři společnosti, které sice nebyly zařazeny do vzorku, ale bylo jim 

přiznáno tzv. individuální zacházení, coţ pro ně znamenalo výhodu uloţení individuálního 

konečného antidumpingového cla, které, jak se dozvíme v dalších kapitolách, bylo 

mnohem niţší, neţ konečné clo uloţené ostatním nespolupracujícím čínským výrobcům. 

Individuální zacházení bylo přiznáno těm čínským výrobcům, kteří spolupracovali a 

předloţili Komisi ve stanovené lhůtě poţadované informace.  

K výběru vzorku bylo přistoupeno i v řadách výrobců ve Společenství. Ve 

stanovené lhůtě poskytlo informace 46 výrobců, kteří představovali podle odhadu více jak 

30 % výroby ve Společenství v roce 2006. Nakonec bylo vybráno, rovněţ s ohledem na 

největší objem výroby, celkem šest výrobců, jejichţ objem výroby ve Společenství 

představoval 65% podíl. 

A nakonec bylo přistoupeno k výběru vzorku i mezi dovozci ze Společenství. Ve 

stanovené patnáctidenní lhůtě se přihlásilo 45 společností, jejichţ objem dovozu do 

Společenství představoval 29 % celkového objemu dovozu. S ohledem na největší objem 

dovozu bylo nakonec vybráno 7 dovozců.  

Všem vybraným společnostem Komise zaslala dotazníky a z důvodu ověření 

veškerých informací nezbytných pro stanovení dumpingu a újmy, uskutečnila inspekční 

šetření. Inspekce se konala u společností, jejichţ seznam je uveden v Příloze č. 5 [5]. 

4.3. Dotčený výrobek 

Dotčeným výrobkem je míněn výrobek, který je předmětem dumpingového šetření. 

Jak uţ z názvu diplomové práce vyplývá, je dotčeným výrobkem pro účely diplomové 
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práce spojovací materiál ze ţeleza nebo oceli, jiné neţ nerezavějící. Spojovací materiál je 

obvykle pouţíván ke spojení dvou nebo více prvků a vyuţívá jej tedy celá řada 

průmyslových odvětví od stavebnictví, strojírenství přes elektrotechniku a automobilový 

průmysl aţ k vyuţití třeba v domácnostech. Pro posouzení oprávněnosti zahrnutí 

zmiňovaných výrobků do šetření o dumpingu byly vzaty v potaz zejména jejich základní 

fyzické a technické vlastnosti a účel konečného uţití. Zachování těchto vlastností, kterými 

jsou např. pevnost, povrchová úprava, tvrdost, rozměry, stoupání a jiné, je garantováno 

vnitrostátními nebo mezinárodními normami, jako jsou např. ČSN, ISO nebo DIN. 

Spojovacími prostředky, které jsou předmětem řízení o dumpingu, jsou tedy vruty do 

dřeva, závitořezné šrouby, ostatní šrouby a svorníky s hlavou a podloţky pocházející 

z Čínské lidové republiky, které jsou obvykle řazeny do kódů kombinované nomenklatury 

7318 12 90, 7318 14 91, 7318 1499, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, ex7318 1590, 

ex7318 21 00 a ex7318 22 00 [5]. 

4.4. Dumping 

Jednou z nejdůleţitějších fází antidumpingového šetření bylo stanovit běžnou 

hodnotu výrobku pro čínské vyváţející výrobce. Touto hodnotou je myšlena cena, která 

by byla za výrobek zaplacena odběratelem v zemi vývozu v běţném obchodním styku. 

Základní podmínkou pro uznání zjištěné ceny od výrobce, jako běţné hodnoty pro účely 

šetření je, aby výrobci bylo přiznáno trţní zacházení. Kritériem pro přiznání trţního 

zacházení je například to, ţe obchodní a podniková rozhodnutí společnosti reagují na 

situaci na trhu, bez větších zásahů státu. Stejně tak je to i s náklady, kdy je vyţadováno, 

aby se náklady důleţitých vstupů odvíjely od trţní hodnoty. Nejdůleţitějším vstupem při 

výrobě spojovacích prostředků je ocelový drát, ať jiţ taţený nebo válcovaný, který tvoří asi 

polovinu výrobních nákladů. A právě během šetření bylo zjištěno a potvrzeno i 

z nezávislých trţních zdrojů a studií, ţe cena ocelového drátu na čínském trhu je, jak je 

uvedeno níţe, výrazně niţší, neţ cena na trhu mezinárodním. K podezření, ţe v tomto 

segmentu průmyslu musí docházet ze strany čínské vlády k významným zásahům 

(subvencím), přispívá i skutečnost, ţe Čína většinu své ţelezné rudy dováţí ze zahraničí a 

to za mezinárodní trţní ceny. V rámci šetření bylo zjištěno, ţe nejen čínští výrobci 

ocelového drátu, ale i čínští výrobci oceli obdrţeli v minulých letech významné státní 

dotace, právě na podporu čínského ocelářského průmyslu v boji proti mezinárodní 

konkurenci. Některé zdroje hovoří aţ o 393 miliardách CNY. O výši dotací svědčí i údaje 
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zveřejněné ve Věstníku pro ocel, z kterých vyplývá, ţe ceny ocelového válcovaného drátu 

se na čínském trhu pohybovaly v šetřeném období mezi 300 - 350 EUR/Mt, zatím co na 

trhu mezinárodním byly ve stejném období ceny v rozmezí 400 -  500 EUR/Mt.  

S ohledem na výše uvedené důvody tedy nebylo moţno přiznat čínským výrobcům 

trţní zacházení a tudíţ ani běţná hodnota pro účely antidumpingového řízení, nemohla být 

určena podle údajů od těchto výrobců. Muselo tedy být přistoupeno k zjištění ceny ve 

vhodné srovnatelné třetí zemi s trţním hospodářstvím. Jako vhodnou zemí se zdál být 

Tchaj-wan, ale ţádný z tchajwanských výrobců nechtěl spolupracovat a ani poskytnout 

Komisi potřebné údaje. Nakonec za vhodnou třetí zemi s trţním hospodářstvím byla 

vybrána Indie. Následně byla běţná hodnota spojovacích prostředků, srovnatelných se 

spojovacími prostředky vyváţenými čínskými výrobci, stanovena na základě prodejních 

cen indických výrobců na indickém trhu.  

Dalším krokem šetření bylo zjištění vývozní ceny. Zde byla situace jednodušší a 

vývozní cena byla stanovena jako cena skutečně zaplacená odběratelem při vývozu do 

Společenství.  

Po získání běţné hodnoty a vývozní ceny, bylo přistoupeno k jejich porovnání. 

S ohledem na co nejspravedlivější srovnání byl brán v úvahu rozdíl mezi speciálními a 

běţnými typy spojovacích prostředků a rovněţ byly úpravami zohledněny odlišné náklady 

na dopravu, balení a manipulaci, náklady na pojištění a jiné.  

Na tomto místě povaţuji za vhodné, a to dříve neţ se dostaneme k stanovení 

dumpingového rozpětí, coţ je srovnání váţeného průměru běţné hodnoty (indického 

výrobce - jak bylo výše vysvětleno) a váţeného průměru vývozní ceny kaţdého čínského 

vývozce, upřesnit počty a názvy společností, které měly významný podíl a následně také 

vlastní prospěch, na výsledku šetření a na něho navazujícího stanovení výše konečného 

antidumpingového cla. Z původních devíti společností, které byly vybrány jako vzorek, 

jich zůstalo pět. Čtyři společnosti totiţ poskytly nesprávné informace. Zbývajícím pěti 

společnostem však nebylo přiznáno trţní zacházení, ale bylo jim na základě jejich ţádosti 

přiznáno individuální zacházení. Ze čtyř společností, které nebyly zařazeny do vzorku, ale 

bylo jim přiznáno individuální zacházení, zůstaly tři, neboť jedna poskytla rovněţ 

nesprávné údaje. Ani těmto třem společnostem však nemohlo být přiznáno trţní zacházení. 

U všech vybraných společností tak běţná hodnota musela být stanovena jako cena 

srovnatelná v třetí zemi s trţním hospodářstvím, tedy v Indii, jak jiţ bylo uvedeno dříve. 
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Nyní si tedy můţeme uvést jednotlivé společnosti a výše dumpingových rozpětí, která 

představují, o kolik procent přesahuje běţná hodnota vývozní cenu. 

Spolupracující čínští vyvážející výrobci, kteří byli zařazeni do vzorku, a bylo jim 

přiznáno individuální zacházení a jejich dumpingové rozpětí: 

Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd.  105,3 % 

Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd.  93,2 % 

Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd.  74,5 % 

Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd.  69,9 % 

Changshu City Standard Parts Factory a  

Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd. 63,1 % 

Spolupracující vyváţející výrobci nezařazení do vzorku  78,1 % 

 

Spolupracující čínští vyvážející výrobci, kterým bylo přiznáno individuální zacházení 

a jejich dumpingové rozpětí: 

Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd.  26,5 % 

CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd.  0,0 % 

Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd. 0,0 % 

Celostátní dumpingové rozpětí pouţitelné pro ostatní čínské vývozce, tedy pro ty, 

kteří nespolupracovali, bylo stanoveno jako průměr běţné hodnoty zjištěné z údajů 

Eurostatu a vývozní ceny výrobce s nejvyšším dumpingovým rozpětím a to ve výši 

115,4 % [5]. 

4.5. Újma 

V průběhu šetření se dále zjistilo, ţe obdobný výrobek vyrábí ve Společenství více 

neţ 300 společností. Kromě společností, které podaly podnět k šetření, se do zahájeného 

šetření většina výrobců usazených ve Společenství nezapojila a také mnoho většinou 

malých výrobců při šetření ani nespolupracovalo. Nebylo tak moţno určit přesný objem 

výroby ve Společenství. Ten byl tedy určen odhadem podle údajů Eurostatu ve výši 

1 431 602 Mt v roce 2006. Objem výroby společností, které podnět podpořily a při šetření 
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spolupracovaly, představoval asi 27 % celkové výroby dotčeného výrobku ve Společenství. 

Jak jiţ bylo uvedeno dříve, je celé dumpingové řízení vedeno z toho důvodu, aby nedošlo 

k újmě výrobců ve Společenství. Hrozba újmy musí být zjištěna na základě skutečných 

důkazů a objektivních zjištění, nestačí zde pouhé podezření. Za tím účelem byly zjišťovány 

a analyzovány údaje za období od 1. ledna 2003 do 30. září 2007. 

Základním údajem bylo zjištění spotřeby ve Společenství, které vycházelo opět 

z Eurostatu, kam jednotlivé členské země zasílají údaje o výrobě, dovozu a vývozu 

dotčených výrobků. Tabulka č. 1 a graf č. 1, obsahují údaje o spotřebě ve Společenství od 

roku 2004. Pro rok 2003 nebyly k dispozici relevantní údaje. 

 

Tabulka 1: Spotřeba spojovacího materiálu ve Společenství 

 
2003 2004 2005 2006 2007 

Spotřeba 

[Mt] 
nezj. 1 761 838 1 744 473 2 104 425 2 272 981 

Procentuální 

vyjádření 
nezj. 100 99 119 129 

Pramen [5 + vlastní zpracování] 

Graf 1: Spotřeba spojovacího materiálu ve Společenství 
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Jak je z tabulky a grafu patrné, spotřeba spojovacího materiálu ve Společenství od 

roku 2004 do září roku 2007 stoupala z 1 761 838 Mt na 2 272 981 Mt. Srovnáním roku 

2004 a 2007 je moţné konstatovat, ţe spotřeba vzrostla o celých 29 %. 

Dalším důleţitým úkolem bylo zjistit, jakou měrou vzrůstající spotřebu spojovacího 

materiálu ve Společenství pokrývá vlastní výroba domácích výrobců, jakou měrou se na 

krytí podílí dovoz z ostatních třetích zemí a jakou měrou kryje spotřebu samotný dovoz 

z Číny. Tyto údaje jsou zřejmé z tabulky č. 2 a názorné z grafu č. 2.  

 

Tabulka 2: Dovoz do Společenství 

Objem 

dovozu z 
2003 2004 2005 2006 2007 

Číny 

[Mt] 
216 085 295 227 387 783 485 435 601 887 

Procentuální 

vyjádření 
 100 131 164 204 

Tchaj-wanu 

[Mt] 
171 770 180 176 160 765 169 777 186 901 

Procentuální 

vyjádření 
 100 89 94 104 

Japonska 

[Mt] 
22 392 17 289 21 735 52 056 56 852 

Procentuální 

vyjádření 
 100 126 301 329 

USA 

[Mt] 
6 537 6 132 6 059 7 254 7 459 

Procentuální 

vyjádření 
 100 99 118 122 

Pramen [5 + vlastní zpracování] 
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Graf 2: Dovoz do Společenství 

 

Pramen [5 + vlastní zpracování] 
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Pro názornější srovnání uvedu v následující tabulce č. 3 a grafu č. 3 údaje o 

mnoţství dovezeného spojovacího materiálu z Číny a souhrnně z ostatních třetích zemí a 

také mnoţství vyrobeného spojovacího materiálu výrobci ve Společenství. 

 

Tabulka 3: Objem dovozu z Číny a ostatních třetích zemí a objem výroby v EU 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Čína [Mt] 216 085 295 227 387 783 485 435 601 887 

Ostatní dovozy 

[Mt] 
321 059 337 402 306 525 359 860 391 590 

Výroba v EU 

[Mt] 
379 354 407 185 371 884 387 057 403 040 

Pramen [5 + vlastní zpracování] 

 

Graf 3: Objem dovozu z Číny a ostatních třetích zemí a objem výroby v EU 
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Jak je zřejmé z grafu a tabulky č. 3, dosahuje v porovnání s mnoţstvím dovezeného 

spojovacího materiálu se zbytkem světa a mnoţstvím spojovacího materiálu vyrobeného 

výrobci v EU, mnoţství spojovacího materiálu dovezeného z Číny bezkonkurenčně 

největšího podílu. 

Asi nejvýznamnějším a také nejprůkaznějším kritériem pro posouzení účinku 

dovozu spojovacího materiálu z Číny bude porovnání jednotkové ceny v EUR za Mt. 

Porovnávat se bude v tabulce a grafu č. 4 cena dovezeného zboţí z Číny, cena zboţí 

dováţeného z ostatních třetích zemí a cena, za kterou na trhu Společenství zboţí prodávají 

výrobci ze Společenství. 

Tabulka 4: Jednotková cena v EUR/Mt 

Pramen [5 + vlastní zpracování] 

Graf 4: Jednotková cena v EUR/Mt 
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 2003 2004 2005 2006 2007 

Čína 939 968 993 931 958 

Ostatní dovozy 2 258 2 368 2 692 2 583 2 689 

Výroba v EU 2 136 1 928 2 147 2 156 2 313 
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Z tabulky a grafu č. 4 je evidentní, ţe ceny z Číny dováţeného spojovacího 

materiálu jsou výrazně niţší neţ ceny obdobného zboţí dovezeného z ostatních zemí a i 

neţ ceny, za jaké se obdobné zboţí vyrobené výrobci v EU prodává na trhu Společenství.   

Jak je zřejmé z předchozích tabulek a grafů, představuje dovoz předmětných 

spojovacích prostředků z Číny ve sledovaném období značné omezení 

konkurenceschopnosti ostatních účastníků na trhu a významné narušení spravedlivé 

hospodářské soutěţe. Příčiny tohoto stavu lze spatřit právě v subvencování čínského 

ocelářského průmyslu, čímţ je oproti konkurenci získána zásadní výhoda v ceně 

nejdůleţitější vstupní komodity – válcovaného či taţeného drátu, a je tak vytvořeno 

nerovné konkurenční prostředí. Jako pochopitelné se potom jeví, ţe s ohledem na cenu 

čínského dumpingového zboţí, která je v průměru niţší o více neţ 40 % oproti 

srovnatelnému zboţí výrobců v EU, narostl objem dovozu z Číny ve sledovaném období 

o 104 %. S ohledem na námitky některých výrobců a dovozců byly při srovnávání cen 

zohledněny rozdílné jakostní i kvalitativní vlastnosti spojovacího materiálu z Číny a ze 

Společenství. Byly tedy srovnávány ceny běţných spojovacích materiálů, které tvoří 

převáţnou část čínského dovozu a ceny speciálních spojovacích prostředků, které naopak 

tvoří podstatnou část výroby ve Společenství. Jak uţ bylo řečeno, výrobci ve Společenství 

se s ohledem na nemoţnost konkurovat čínskému dovozu běţných spojovacích prostředků, 

více zaměřili na výrobu kvalitnějších speciálních spojovacích prostředků, kterých se ale 

vyrábí menší série, podle konkrétních poţadavků a výkresové dokumentace jednotlivých 

zákazníků. Toto si samozřejmě vyţádalo nemalé investice do modernizace a přebudování 

výroby, coţ se následně odrazilo na zvýšení prodejních cen. Dalším negativním průvodním 

jevem výroby kvalitnějších – draţších spojovacích prostředků v menším mnoţství, bylo 

nevyuţití výrobních kapacit, resp. jejich vyuţití na zhruba asi jen 50 %, přičemţ ziskovost 

kolísala okolo 4 %. A právě dovoz levného dumpingového spojovacího materiálu v běţné 

jakostní třídě způsobil nevyuţití výrobních kapacit výrobců Společenství a tím i 

zmiňovanou malou ziskovost. 

Šetřením byla prokázána příčinná souvislost mezi ve stejném období se zvyšujícím 

podílem dovozu spojovacího materiálu z Číny a poklesem podílu výrobců Společenství na 

trhu Společenství. Přesto, ţe ve sledovaném období došlo k významnému nárůstu cen 

vstupních surovin, coţ by se mělo projevit v ceně výrobků všech výrobců, zůstávaly ceny 

dováţeného čínského zboţí na zhruba stejně nízké ceně [5].  
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4.6. Konečné opatření 

Aby bylo dosaţeno spravedlivé hospodářské soutěţe, která by umoţnila výrobcům 

ve Společenství více vyuţít výrobních kapacit, realizovat investice do výrobního zařízení a 

zamezit moţnému propouštění zaměstnanců a třeba i ukončení výroby, bylo potřeba uloţit 

ochranné antidumpingové opatření. Při stanovení výše antidumpingového opatření bylo 

přihlíţeno jednak k tomu, aby byla odstraněna újma pro výrobce ve Společenství, tak 

k tomu, aby zajistilo těmto výrobcům přiměřený zisk, který by se dal očekávat za běţných 

podmínek. Potřebné zvýšení cen – rozpětí újmy, bylo stanoveno srovnáním váţeného 

průměru dovozních cen jednotlivých výrobků, podobně jak bylo řečeno v kapitole 4.4. při 

výpočtu dumpingového rozpětí, a cen obdobného výrobku prodávaného výrobci ve 

Společenství, samozřejmě ještě při zohlednění předpokládaného ziskového rozpětí.  

 

Rozpětí újmy bylo nakonec stanoveno takto: 

Spolupracující čínští vyvážející výrobci, kteří byli zařazeni do vzorku, a bylo jim 

přiznáno individuální zacházení: 

Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd.  99,0 % 

Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd.  79,5 % 

Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd.  78,3 % 

Changshu City Standard Parts Factory a  

Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd. 65,3 % 

Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd.  64,4 % 

Spolupracující vyváţející výrobci nezařazení do vzorku  77,5 % 

 

Spolupracující čínští vyvážející výrobci, kterým bylo přiznáno individuální 

zacházení: 

Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd.  133,2 % 

CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd.  0,3 % 

Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd. 0,0 % 

  

Celostátní rozpětí újmy pouţitelné pro ostatní čínské vývozce bylo stanoveno na 85 %. 
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Konečné antidumpingové clo, uloţené na dovoz předmětných spojovacích 

prostředků z Číny bylo pak stanoveno jako niţší hodnota z výše uvedeného rozpětí újmy a 

dumpingového rozpětí uvedeného v kapitole 4.4.  

 

Konečné antidumpingové clo bylo nakonec stanoveno takto: 

Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd.  69,9 % 

Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd.  79,5 % 

Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd.  78,3 % 

Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd.  64,4 % 

Changshu City Standard Parts Factory a Changshu British Shanghai  

International Fastener Co., Ltd. 63,1 % 

Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd.  26,5 % 

CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd.  0,0 % 

Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd. 0,0 % 

 

Spolupracující vyváţející výrobci nezařazení do vzorku  77,5 % 

 

Všechny ostatní společnosti 85,0 % 

  

Výše uvedené individuální antidumpingové celní sazby se vztahují pouze na 

uvedené společnosti, neboť byly zjištěny v průběhu šetření za spolupráce s těmito 

společnostmi. Všechny ostatní společnosti budou zatíţeny nejvyšší sazbou ve výši 85 %. 

Aby bylo zajištěno dodrţování těchto opatření, je přiznání individuálních sazeb vázáno na 

předloţení obchodní faktury, která musí obsahovat údaje uvedené v Příloze č. 6. Kontrolu 

nad dodrţováním podmínek vykonávají celní orgány země dovozu. Seznam 

spolupracujících výrobců, kteří nebyli zařazení do vzorku a kteří si mohou uplatňovat 

sazbu ve výši 77,5 % je uveden v Příloze č. 7. Dovoz, který nebude doprovázen výše 

uvedenou fakturou, bude zatíţen sazbou 85 % [5]. 
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5. Analýza vlivu antidumpingových opatření na 

podmínkách konkrétní společnosti 

Na úvod této kapitoly povaţuji za potřebné seznámit čtenáře v krátkosti se 

společností KEBEK s.r.o., jejíţ obchodní aktivity budu, s laskavým svolením vedení 

společnosti, v práci analyzovat. S ohledem na zaměření diplomové práce a spektrum aktivit 

společnosti, bude představení společnosti zaměřeno převáţně na aktivity v oblasti 

obchodování se spojovacím materiálem. 

5.1. O společnosti 

Holding KEBEK je ryze českou obchodně výrobní společností poskytující dodávky 

na průmyslové i stavební trhy v celém středoevropském regionu (ČR, SR, HU). Obratem 

přes 500 mil. Kč, téměř 5 000 zákazníky a 13 regionálními pobočkami se společnost řadí k 

největším velkoobchodním organizacím v oborech dodávek spojovacího materiálu, 

dodávek komponentů vzduchotechniky a klimatizačních jednotek. Společnost zaměřuje 

své sluţby zejména na špičky průmyslu a největší stavební společnosti. Vlastní sítí 

regionálních poboček tzv. KEBEK center však pokrývá i trh středních a menších 

zákazníků v jednotlivých regionech. V roce 2008 tak pravidelně obsluhovala přes 4 800 

registrovaných zákazníků s pravidelnými odběry. Společnost KEBEK s.r.o. a její tři 

dceřiné společnosti v současné době zaměstnává přes 200 lidí ze tří států. 

Mateřská společnost s hlavním administrativním a skladovým a výrobním zázemím 

sídlí v České republice v Chomutově. Dvě dceřiné společnosti KEBEK SLOVAKIA s.r.o. 

a KEBEK HUNGARIA jsou lokalizovány v Bratislavě a Szolnoku.  

KEBEK SLOVAKIA – je dceřinou společností společnosti KEBEK s.r.o., 

zaměstnává 35 pracovníků a v roce 2008 dosáhla obratu 100 mil. Sk. Obchodní zaměření 

je totoţné jako v České republice. Hlavní centrála ve Slovenské republice je v Bratislavě. 

Od roku 2008 je centrála společnosti KEBEK s.r.o. v Maďarsku přestěhována do 

města Szolnok. Nový prostor poskytnul větší skladovací prostory, čímţ výrazně zvýšil 

dodavatelskou připravenost. Na maďarském trhu působí společnost od roku 2003 a 

postupně naplňuje stanovené cíle, získat stejný kredit kvalitního a spolehlivého dodavatele, 

jako v České a Slovenské republice. 

Majoritní podíl prodeje je realizován v České republice. Přímý export do zemí EU 

(vyjma SR a HU) je tvořen výhradně produkty vlastní výroby (lisovny). 
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Společnost své obchodní aktivity zaměřuje na 4 hlavní komodity určené pro 

průmyslové výrobce a stavební společnosti. Hlavní komodity tvoří spojovací materiál, 

komponenty pro výrobu a montáţ vzduchotechnických zařízení, výztuhové profily pro 

plastové okenní systémy a od roku 2008 byla nově zařazena komodita klimatizačních 

jednotek [6].  

5.2. Historické milníky ve vývoji společnosti 

Společnost KEBEK s.r.o. byla zaloţena dne 23. září 1992 jako rodinná firma otcem 

Bohuslavem Bekem a jeho synem Ing. Daliborem Bekem. Společnost se od začátku svého 

působení zaměřila na komplexní dodávky v oboru klimatizace a vzduchotechniky. V tomto 

období společnost zaměstnávala 24 pracovníků a zabývala se především výrobou a 

montáţí vzduchotechnických zařízení. 

Počátkem roku 1993 bylo zaloţeno obchodní oddělení a byl zahájen prodej 

komponentů pro výrobu a montáţ vzduchotechnických zařízení. V roce 1994 se společnost 

přestěhovala do vlastních prostor a obchodní aktivity společnosti se rozšiřují o spojovací 

materiál. 

V důsledku dynamického rozvoje společnosti a nutnosti řešení problému 

nedostatečných prostor bylo koncem roku 1995 rozhodnuto o stavbě vlastního sídla 

společnosti, které by plně vyhovovalo potřebám expandující firmy a zároveň vytvořilo 

podmínky pro další rozvoj společnosti. 

Dne 1. 5. 1996 byla zahájena stavba nového sídla společnosti. Stavba byla 

dokončena 17. 12. 1996 a v těchto prostorách sídlí společnost do dnes. 

Dne 13. 11. 1997 byla v Bratislavě zaloţena dceřiná společnost KEBEK 

SLOVAKIA s.r.o.  

Na základě poţadavků a ohlasů zákazníků byla 9. 2. 1998 v sídle společnosti v 

Chomutově otevřena prodejna pro přímý hotovostní prodej. V tomto roce bylo také 

zrušeno oddělení montáţí vzduchotechniky.  

Koncem roku 1999 bylo pro oblast severní Moravy otevřeno 1. KEBEK centrum 

v Ostravě, které zajišťovalo jak přímý, tak velkoobchodní prodej v tomto regionu. 

V reakci na poţadavky trhu bylo v roce 2000 zaloţeno nové samostatné oddělení 

zabývající se prodejem výztuhových profilů pro plastové okenní systémy. 

Jelikoţ jedním z hlavních cílů společnosti je profesionální poskytování stabilních, 

rychlých a kvalitních dodávek, bylo nutno ve společnosti zavést procesní model řízení. 
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Přechodem na nový informační systém společnost docílila velmi těsného navázání 

definovaných procesů a pracovních postupů implementovaných do IS. Informační systém 

poskytuje přímo výstupy v podobě parametrů jednotlivých procesů v časových řadách 

umoţňující detailní sledování parametrů jejich trendů a odchylek. Na základě těchto 

reportů je rychle a přesně identifikovatelná příčina a rozhodnuto o optimalizaci 

konkrétního  procesu. Ve dnech 19. a 20. 4. 2000 byl ve společnosti proveden certifikační 

audit společností RW TÜV Praha, při kterém společnost vyhověla všem poţadavkům 

normy řízení jakosti ISO 9001 a získala tak certifikát jakosti. Systém řízení jakosti je 

pravidelně obnovován od roku 2001 společností TÜV NORD Praha a splňuje poţadavky 

normy ISO 9001:2000. V rámci splnění všech poţadavků normy ISO 9001 bylo v roce 

1999 zaloţeno oddělení technické kontroly, s cílem minimalizovat riziko, ţe bude přijato a 

následně zákazníkovi zasláno zboţí, které nesplňuje poţadavky stanovené příslušnou 

normou, výkresem nebo objednacími podmínkami zákazníka.   

Společnost jako první v České republice aktivovala pevné datové připojení přes 

společnost Aliatel. Současně došlo k vybavení všech zaměstnanců přicházejících do styku 

se zákazníky sdílenými počítači. 

Z důvodu rozšiřování sortimentu a sluţeb vznikly od listopadu roku 2001 dva 

samostatné úseky. Úsek prodeje spojovacích součástí a úsek prodeje komponentů pro 

výrobu a montáţ vzduchotechnických zařízení a výztuhových profilů. 

Na přelomu let 2002-2003 byla dokončena výstavba nového skladu, který byl 

nezbytný pro zajištění dalšího růstu efektivity společnosti, zrychlení práce skladového 

oddělení a dodavatelské připravenosti do dalších let. 

V souladu s cíli společnosti, zaměřenými na poskytování servisu jednak 

strategickým zákazníkům, ale i drobným zákazníkům prostřednictvím přímého prodeje, 

byla otevřena další KEBEK centra, a to v Plzni, Pardubicích a v Praze. Spolu s prvními 

KEBEK centry v Ostravě a Chomutově tak byla vytvořena ucelená síť prodejen v České 

republice. 

S ohledem na trendy v prodeji spojovacího materiálu bylo zaloţeno oddělení 

logistických sluţeb, čímţ došlo k výraznému posunu logistických sluţeb nabízených 

společností KEBEK s.r.o.  

Důleţitým krokem, který zasáhl do chodu celé společnosti, byl dlouhodobě 

připravovaný přechod informačního sytému společnosti z jiţ překonané a nevyhovující 
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DOS aplikace SBT na nový informační systém K2. Implementace systému byla 

připravována devět měsíců a definitivní přechod proběhl v březnu roku 2008. 

V reakci na zvyšující se nároky zákazníků na servis všech subdodavatelů a šíři 

sortimentu pouţívaného ve strojírenském i stavebním průmyslu se společnost vydala 

cestou nejmodernějších skladovacích technologií, sestávajících se ze dvou zásobníkovým a 

jednoho paletového automatického zakladače. Rovněţ byla v červnu 2008 do výroby 

přivezena a namontována automatická balicí linka, která zajistila čtyřnásobné zvýšení 

produktivity výroby balíčků samotných výrobků [6]. 

5.3. Sortiment 

Společnost je jedním z nejvýznamnějších importérů spojovacího materiálu v ČR. 

V roce 2008 skladovala více neţ 15 000 poloţek zboţí v hodnotě 110 mil Kč. Celková 

nabídka standardního spojovacího materiálu dle norem DIN, ČSN, ISO přesahuje 40 000 

poloţek, které společnost dodává 3 000 zákazníků v celé ČR. Svými sluţbami dokáţe 

společnost oslovit jak velké strojírenské výrobce, subdodavatele automobilového průmyslu 

se sériovou výrobou, střední strojírenské, petrochemické, nábytkářské a elektrotechnické 

společnosti, tak i menší zákazníky z řad řemeslníků a ţivnostníků v regionech. Největší 

zákazníci jsou obsluhování logistickým systémem Kanban, největší část standardními 

velkoobchodními dodávkami, nebo prostřednictvím regionálních prodejen. 

Současná nabídka spojovacích součástí obsahuje sortiment více neţ 30 000 poloţek 

zboţí. K okamţitému odběru je připravena řada poloţek normalizovaných dle norem ČSN, 

DIN, ISO. Jedná se zejména o šrouby, matice, podloţky, závitové tyče, vruty, kolíky, čepy, 

závlačky. Samozřejmostí je i moţnost operativního zajištění atypických, 

nenormalizovaných, nebo výkresových součástí dle individuálních poţadavků zákazníka.  

Největší podíl dodávaného sortimentu tvoří spojovací součásti vyrobené z 

uhlíkových a slitinových ocelí. Společnost však zajišťuje i dodávky z korozivzdorných 

ocelí, případně plastických hmot nebo neţelezných kovů jako je mosaz a měď. Rovněţ 

povrchovou úpravu lze zajistit např. galvanickým zinkováním v barvě bílé, ţluté, modré, 

černé, olivové, ţárovým zinkováním nebo niklováním. 

Více neţ 10 000 základních poloţek spojovacího materiálu je uloţeno ve skladu 

mateřské firmy v Chomutově a lze je dodat do 24 hodin. Dalších 30 000 trvale 

disponibilních poloţek je připraveno k okamţitému odběru u zahraničních i tuzemských 
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dodavatelů společnosti a dodávku lze zajistit do 10 dnů. Nestandardizované a 

nenormalizované součásti lze zajistit na základě individuálně dohodnutých podmínek [6]. 

5.4. Analýza obchodních aktivit 

Jak jiţ bylo dříve řečeno, společnost KEBEK s.r.o. (dále jen „společnost“) se 

zabývá mimo jiné i obchodováním se spojovacím materiálem. Jelikoţ sortiment 

společnosti čítá okolo 40 000 poloţek tohoto zboţí a z těchto poloţek ne všechny podléhají 

antidumpingovým opatřením, vybral jsem pro potřeby diplomové práce dvě poloţky, které 

podléhají antidumpingovým opatřením a na kterých budu modelovat různé obchodní 

podmínky. Jedná se o podloţky ze ţeleza, zboţový kód 7318210099 a šrouby s hlavou 

šestihrannou ze ţeleza, oceli, zboţový kód 7318156999. Konkrétní sortiment těchto 

výrobků, tak jak jej společnost uvádí ve svém katalogu, je uveden v Příloze č. 8. 

Zboţovým kódem je míněn číselný kód, pod kterým je dané zboţí zařazeno 

v Společném celním sazebníku. Tento kód, je-li čtyřmístný, nazýváme kódem 

harmonizovaného systému. Podrobnější specifikaci zboţí udává kód osmimístný, který 

nazýváme kódem kombinované nomenklatury, a nejpřesnější určení konkrétního zboţí 

udává kód desetimístný, který se nazývá TARIC kódem. Toto značení slouţí ke sledování 

statistiky zahraničního obchodu Společenství, ale i obchodu mezi členskými státy a 

současně jsou na tento kód navázána veškerá opatření, vztahující se k celnímu řízení. Pro 

zjednodušení budeme dále pouţívat termín zboţový kód. Seznam, který obsahuje názvy 

zboţí a jejich zboţové kódy, se nazývá Společný celní sazebník Evropského společenství, 

je vydáván jako příloha nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře 

a o společném celním sazebníku a čítá okolo 10 000 poloţek. Je-li tento sazebník doplněn 

ještě informacemi o opatřeních, zákazech a omezeních týkajících se jednotlivých poloţek 

zboţí, ať jiţ při dovozu či vývozu, nazývá se Integrovaným sazebníkem Evropského 

Společenství, zkráceně TARIC. Komise jednou ročně nařízením s účinností od 1. ledna 

aktualizuje přílohu výše uvedeného nařízení. TARIC doplněný o opatření vyplývající 

z naší národní legislativy se nazývá Český integrovaný tarif.   

Nejprve si pro představu uvedeme celkový objem dovozů spojovacího materiálu 

společností KEBEK s.r.o. v letech 2008, 2009 a 2010, a to v členění podle jednotlivých 

destinací. Toto zboţí je zařazeno do zboţového kódu 7318 a zahrnuje pod sebou tyto 

výrobky – Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do praţců), háky se 

závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podloţky (včetně pruţných podloţek) a podobné 
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výrobky, ze ţeleza nebo oceli. Toto zboţí je při dovozu ze třetích zemí (mimo unijních) 

zatíţeno sazbou cla ve výši 3,7 %. Při dovozu z Číny je navíc některé zboţí zatíţeno 

konečným antidumpingovým clem, jehoţ sazba se pohybuje v rozmezí od 0 % do 85 %.  

Vývoj objemu dovozu je nejlépe patrný z tabulky a grafu č. 5, kde je pozorovatelný 

naprosto převaţující podíl dovozů z Číny a Tchaj-wanu, ale ještě více je zde patrný strmý 

pokles objemu dovozu z Číny, který oproti roku 2008 klesl téměř o 97 %! 

Tabulka 5: Objem dovozu spojovacího materiálu v kg 

 2008 2009 2010 

Čína 837 072 305 449 27 124 

Tchaj-wan 149 773 66 785 128 740 

Vietnam 48 216 0 0 

Indie 0 6 970 20 940 

Malajsie 0 25 440 0 

Turecko 8 606 0 0 

Švýcarsko 1 895 529 23 

Pramen [vlastní zpracování na základě údajů a informací o dovozech společnosti] 

Graf 5: Objem dovozu spojovacího materiálu v kg 
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5.4.1. Podložky ze železa 

Jako první poloţku zboţí podléhající antidumpingovému clu jsem zvolil podloţky 

ze ţeleza, zboţový kód 7318210099. Hned v úvodu bych uvedl několik údajů, z kterých 

získáme představu o dopadu antidumpingových opatření na obchodní aktivity společnosti, 

a sice porovnáním objemu dovozů a cen za zboţí v letech 2008-2010. Názorně je vše 

uvedeno v grafu č. 6.  

Graf 6: Objem dovozu podložek v letech 2008 až 2010 

 

Pramen [vlastní zpracování na základě údajů a informací o dovozech společnosti] 

V roce 2008, tedy v době, kdy ještě antidumpingová opatření nebyla zavedena, 

společnost dovezla celkem 27 158 kg tohoto zboţí. Větší část, 13 911 kg, tj. 51,2 %, byla 

dovezena z Číny, zbytek ve výši 13 223 kg, tj. téměř 49 %, byl dovezen z Tchaj-wanu. 

Průměrná cena zboţí dovezeného z Číny činila 37 Kč/kg, přičemţ u zboţí dovezeného 

z Tchaj-wanu tato cena činila 32 Kč/kg. 

V roce 2009, po zavedení antidumpingových opatření, společnost neuskutečnila 

z Číny ţádný dovoz. Dovezla pouze 14 346 kg podloţek, coţ představuje pokles oproti 

roku 2008 o téměř 53 %, a to pouze z Tchaj-wanu, při průměrné ceně 56 Kč/kg. Zde je 

zajímavý nárůst jednotkové ceny, která vzrostla oproti roku 2008 o 75 %. Tento vývoj si 

lze vysvětlit buď snahou tchajwanských prodejců vyhnout se případnému uvalení 

antidumpingových opatření, nebo reakcí na zvyšující se poptávku, kdy tento trh z větší 

části převzal bývalé čínské zákazníky. Jak se dozvíme dále, tato zvýšená cena se udrţí i 
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V roce 2010 činil celkový objem dovozu 18 740 kg, coţ představuje ve srovnání 

s rokem 2009 nárůst o téměř 31 %. Z Číny bylo dovezeno pouze 1 670 kg za průměrnou 

cenu 25 Kč/kg a z Tchaj-wanu činil dovoz 17 070 kg, při průměrné ceně 51 Kč/kg. 

5.4.2. Šrouby s hlavou šestihrannou ze železa 

Tak jako v předchozí kapitole u podloţek, tak i u šroubů bych na tomto místě 

nejprve uvedl několik údajů, z kterých získáme představu o dopadu antidumpingových 

opatření na dovozy společnosti tohoto zboţí v letech 2008-2010. 

V roce 2008 společnost dovezla celkem 1 025 137 kg tohoto zboţí. Převáţná část, 

995 694 kg, tj. 97,1 %, byla dovezena z Číny, zbytek ve výši 29 443 kg, tj. necelá 3 %, byl 

dovezen z Tchaj-wanu. Průměrná cena zboţí dovezeného z Číny činila 25 Kč/kg, přičemţ 

u zboţí dovezeného z Tchaj-wanu tato cena činila 37 Kč/kg. 

V roce 2009 společnost dovezla celkem pouze 64 002 kg, coţ je pokles o téměř 

94 % ve srovnání s předcházejícím rokem. Z Číny bylo dovezeno jiţ jen 60 597 kg při 

průměrné ceně 32 Kč/kg a z Tchaj-wanu bylo dovezeno 3 405 kg, při průměrné ceně 

66 Kč/kg. Takto dramatický pokles dovozu lze přisuzovat právě zavedení 

antidumpingových opatření.  

V roce 2010 činil celkový objem dovozu jiţ jen 7 562 kg, při průměrné ceně 

48 Kč/kg a to pouze z Tchaj-wanu. Z Číny nebylo v roce 2010 dovezeno ţádné toto zboţí. 

Markantní propad dovozu je patrný z grafu č. 7.  

Graf 7: Objem dovozu šroubů v letech 2008 až 2010 
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6. Návrh směřování zahraničního obchodu společnosti 

Potom, co jsme si představili objemy dovozů společnosti KEBEK s.r.o. 

z jednotlivých destinací v letech 2008 aţ 2010, se dostáváme k účelu této práce, kterým je 

najít optimální obchodní podmínky – optimálního obchodního partnera, při dovozu 

konkrétního zboţí. Dále budeme pracovat pouze s podloţkami, které jsme si blíţe 

představili v kapitole 5.4.1. Z údajů o dovozech společnosti KEBEK s.r.o. v roce 2010 

bylo zjištěno, ţe zeměmi původu zboţí byly Čína a Tchaj-wan, přičemţ průměrná cena 

zboţí dovezeného z Číny činila 25 000 Kč/Mt a průměrná cena zboţí z Tchaj-wanu činila 

51 000 Kč/Mt. V obou případech bylo zboţí zatíţeno sazbou cla ve výši 3,7 %. U čínského 

zboţí bylo navíc uplatněno antidumpingové clo ve výši 85 %. Jak jiţ bylo dříve řečeno, 

závisí výše antidumpingového cla na konkrétní čínské společnosti, od které je zboţí 

zakoupeno, proto budeme uvaţovat s různými dumpingovými sazbami a k nim budeme 

hledat cenu, která bude ve srovnání s cenou zboţí tchajwanského, pro společnost 

zajímavější. Jelikoţ je naším cílem optimalizovat cenu čínského zboţí, cenu 51 000 Kč/Mt 

za zboţí z Tchaj-wanu, můţeme pro naše účely povaţovat za referenční, tato se nám po 

připočtení cla (3,7 %) zvedne na 52 887 Kč/Mt. Výpočet je uveden v tabulce č. 6. Ještě 

poslední poznámka na závěr, jelikoţ se jedná o dovoz zboţí z třetích zemí (mimo EU), je 

částkou, která se připočítává k celní hodnotě, jeţ je základem pro výpočet cla, i cena za 

dopravu, tedy za úsek z Číny, resp. Tchaj-wanu, po hranice EU, nejčastěji do přístavu 

Hamburg. Podle druhu dodacích podmínek můţe být cena za dopravu prodávajícím 

započtena jiţ do hodnoty zboţí nebo můţe být doprava účtována samostatně. Dovoz 

z uvedených destinací se uskutečňuje v převáţné míře kontejnerovou námořní přepravou, 

kde se cena za dopravu odvíjí jak od druhu, mnoţství nebo hmotnosti zboţí, tak od 

vytíţení kontejneru a v neposlední řadě rovněţ od samotné společnosti, která přepravu 

zajišťuje. Pro potřeby práce uvaţujme s cenovou hladinou 20 000 Kč za 20´´ kontejner a 

40 000 Kč za 40´´ kontejner a s vytíţením „malého“ - 20´´ kontejneru zboţím o hmotnosti 

10 000 kg. Hodnota dopravy na 1 Mt bude tedy 2 000 Kč. Tato doprava, jak uvidíme dále, 

bude mít na celkový výsledek značný vliv. 

Nyní budeme hledat mezní pořizovací cenu zboţí, která při určité sazbě 

antidumpingového cla a součtu tohoto cla, dále cla v sazbě 3,7 % a pořizovací ceny zboţí, 

bude ještě stále niţší a tedy výhodnější, neţ pořizovací cena stejného zboţí z Tchaj-wanu, 

která, jak jsme spočetli v tabulce č. 6, činí 52 887 Kč. 
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Tabulka 6: Výpočet cla a celkové pořizovací ceny zboží z Tchaj-wanu 

Cena zboží 

[Kč/Mt] 

Clo  

sazba [%] 
Clo [Kč] 

Náklady na dovoz 

[Kč] 

51 000 3,7 1 887 52 887 

Pramen [vlastní zpracování na základě údajů a informací o dovozech společnosti] 

Cenu budeme hledat při všech devíti moţných sazbách konečného 

antidumpingového cla, jak bylo řečeno na závěr kapitoly 4.6. Pro vysvětlení uvádím, ţe 

poslední sloupec tabulky pod názvem „Náklady na dovoz“, zahrnuje součet pořizovací 

ceny zboţí, cla vypočteného sazbou 3,7 %, antidumpingového cla pro příslušnou sazbu a 

případných nákladů na dopravu. V tabulce č. 7 je uveden výpočet pro antidumpingovou 

sazbu 85 %. 

Tabulka 7: Výpočet mezní pořizovací ceny zboží při sazbě antidumpingového cla ve 

výši 85 % 

Cena 

zboží 

[Kč/Mt] 

Clo  

 sazba 

[%] 

Dumping  

sazba 

[%] 

Clo  

[Kč] 

Dumping 

[Kč] 

Clo+Dumping 

[Kč] 

Náklady 

na dovoz 

[Kč] 

26 000 3,7 85 962 22 100 23 062 49 062 

27 000 3,7 85 999 22 950 23 949 50 949 

28 000 3,7 85 1 036 23 800 24 836 52 836 

29 000 3,7 85 1 073 24 650 25 723 54 723 

30 000 3,7 85 1 110 25 500 26 610 56610 

Pramen [vlastní zpracování na základě údajů a informací o dovozech společnosti] 

Příklad výpočtu nákladů na dovoz při ceně zboţí 28 000 Kč/Mt. 

Clo: Cena zboţí x Clo sazba = 28 000 x 3,7 % = 1 036 Kč 

Dumping: Cena zboţí x Dumping sazba = 28 000 x 85 % = 23 800 Kč 

Clo + Dumping: 1 036 + 23 800 = 24 836 Kč 

Náklady na dovoz: Cena zboţí + Clo + Dumping = 28 000 + 24 836 = 52 836 Kč 
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Jak je patrné z tabulky č. 7 a grafu č. 8, mezní cenou zboţí, při které je ještě 

výhodné koupit stejné zboţí v Číně je cena 28 000 Kč/Mt, neboť při této ceně vychází cena 

na pořízení  1 Mt zboţí, spolu s poplatky při dovozu (bez DPH) na 52 836 Kč, oproti 

52 887 Kč při dovozu stejného zboţí z Tchaj-wanu. Konkrétně se jedná o cenu 

28 027 Kč/Mt, při které se náklady na dovoz z Číny vyrovnají nákladům na dovoz z Tchaj-

wanu. Námi vypočtená pořizovací cena 28 000 Kč/Mt je niţší o zhruba 55 % oproti ceně 

z Tchaj-wanu a je při tom cenou reálnou, za kterou je moţno předmětné zboţí v Číně 

koupit. 

Graf 8: Nalezení mezní pořizovací ceny zboží při sazbě antidumpingového cla 85 % 

 

Pramen [vlastní zpracování na základě údajů a informací o dovozech společnosti] 

Nyní se podíváme, jak nám hledanou pořizovací cenu ovlivní doprava, resp. 

náklady na dopravu. Tato doprava se započítává do základu pro výpočet jak 3,7% cla, tak 

cla antidumpingového, proto lze očekávat, ţe náklady na dopravu celkovou pořizovací 

cenu významně ovlivní. Nejprve musíme přepočítat cenu zboţí z Tchaj-wanu, jak je 

uvedeno v tabulce č. 8. 

Tabulka 8: Výpočet cla a celkové pořizovací ceny zboží z Tchaj-wanu 

Cena zboží 

[Kč/Mt] 

Doprava 

[Kč/Mt] 

Clo  

sazba [%] 
Clo [Kč] 

Náklady na 

dovoz [Kč/Mt] 

51 000 2 000 3,7  1 961 54 961 

Pramen [vlastní zpracování na základě údajů a informací o dovozech společnosti] 
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Při výpočtu nákladů na dovoz zboţí nejdříve pouţiji součet ceny zboţí a dopravy, 

které slouţí jako základ pro výpočet cla se sazbou 3,7 %. Ze stejného základu vypočtu 

rovněţ clo antidumpingové. Obě takto vypočtená cla pak sečtu s cenou zboţí a náklady na 

dopravu. Výsledné pořizovací náklady na dovoz jedné tuny zboţí z Tchaj-wanu po tomto 

výpočtu vychází na 54 961 Kč za tunu. 

Z tabulky č. 9 a grafu č. 9 je při sazbě antidumpingového cla 85 % evidentní, jak 

náklady na dopravu ovlivnily mezní pořizovací cenu, ta nám klesla na hladinu 

27 000 Kč/Mt, konkrétně na 27 126 Kč/Mt.  

Tabulka 9: Výpočet mezní pořizovací ceny zboží při sazbě antidumpingového cla ve 

výši 85 % a připočtení nákladů na dopravu 

Cena 

zboží 

[Kč/Mt] 

Doprava 

[Kč/Mt] 

Clo  

sazba 

[%] 

Dumping  

sazba 

[%] 

Clo 

[Kč] 

Dumping 

[Kč] 

Clo+Dumping 

[Kč] 

Náklady 

na 

dovoz 

[Kč] 

25 000 2 000 3,7 85 999 22 950 23 949 50 949 

26 000 2 000 3,7 85 1 036 23 800 24 836 52 836 

27 000 2 000 3,7 85 1 073 24 650 25 723 54 723 

28 000 2 000 3,7 85 1 110 25 500 26 610 56 610 

29 000 2 000 3,7 85 1 147 26 350 27 497 58 497 

Pramen [vlastní zpracování na základě údajů a informací o dovozech společnosti] 

 

Příklad výpočtu nákladů na dovoz při ceně zboţí 27 000 Kč/Mt. 

Clo: (Cena zboţí + Doprava) x Clo sazba = (27 000 + 2 000) x 3,7 % = 1 073 Kč 

Dumping: (Cena zboţí + Doprava) x Dumping sazba = (27 000 + 2 000) x 85 % = 

24 650 Kč 

Clo + Dumping: 1 073 + 24 650 = 25 723 Kč 

Náklady na dovoz: Cena zboţí + Doprava + Clo + Dumping = 27 000 + 2 000 + 

25 723 = 54 723 Kč 
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Graf 9: Nalezení mezní pořizovací ceny zboží při sazbě antidumpingového cla ve výši 

85 % a připočtení nákladů na dopravu 

 

Pramen [vlastní zpracování na základě údajů a informací o dovozech společnosti] 
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Výpočet mezní pořizovací ceny zboţí při antidumpingovém cle ve výši 26,5 % je 

uveden v Příloze č. 15. 

Výpočet mezní pořizovací ceny zboţí při antidumpingovém cle ve výši 0 % je 

uveden v Příloze č. 16. 

Následující graf č. 10 nám vyjadřuje nákupní cenové hladiny při jednotlivých 

sazbách antidumpingových cel a to bez připočtení dopravy. Bude-li tyto ceny společnost 

schopna s čínskými dodavateli dojednat, budou její pořizovací náklady za zboţí z Číny 

v nejhorším případě rovny, ale spíše niţší, neţ při koupi stejného zboţí z Tchaj-wanu, kde 

jeho pořizovací cena i s připočtením cla ve výši 3,7 % vychází na 52 887 Kč/Mt. Tento 

graf vyjadřuje závislost mezi jednotlivými sazbami antidumpingového cla a pořizovacími 

cenami zboţí, kdy náklady na dopravu jsou zahrnuty do ceny zboţí. Otázka nákladů na 

dopravu je věcí smluvních ujednání a stanovení dodacích podmínek mezi prodávajícím a 

kupujícím. Jelikoţ se v praxi velice často zboţí předává kupujícímu s tím, ţe dopravu si 

hradí kupující sám, je vliv nákladů na dopravu znázorněn v grafu č. 11.  

Graf 10: Závislost pořizovací ceny na sazbě antidumpingového cla - doprava je 

zahrnuta v ceně zboží 
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Graf 11: Závislost pořizovací ceny na sazbě antidumpingového cla - doprava je 

připočtena k ceně zboží 
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pořizovací cenu do 28 868 Kč/Mt. Od společnosti Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd., 

jejíţ dovoz je zatíţen sazbou antidumpingového cla ve výši 78,3 %, je výhodné nakupovat 

za cenu do 29 059 Kč/Mt. Dalšími společnostmi, od kterých lze nakupovat za 

zvýhodněných podmínek, a sice se sazbou antidumpingového cla ve výši 77,5 % jsou 

společnosti uvedené v Příloze č. 7. Zde lze akceptovat cenu v hladině do 29 187 Kč/Mt. Od 

společnosti Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd., se sazbou 69,9 % lze doporučit 

pořizovací ceny do 30 465 Kč/Mt. Od společnosti Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd., lze se 

sazbou 64,4 % výhodně nakupovat za ceny do 31 461 Kč/Mt. Dalšími společnostmi se 

sazbou 63,1 % jsou Changshu City Standard Parts Factory a Changshu British Shanghai 

International Fastener Co., Ltd., od nichţ lze výhodně nakupovat za cenu do 

31 707 Kč/Mt. V předchozích případech se antidumpingové sazby a tedy ani doporučené 

pořizovací ceny od sebe příliš nelišily. Nyní bude skok markantnější, neboť dovoz od 

společnosti Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd., je zatíţen 

antidumpingovým clem ve výši jiţ jen 26,5 % coţ umoţňuje výhodně dováţet aţ do 

pořizovací ceny 40 620 Kč/Mt. Dovoz od jiných čínských firem je zatíţen nejvyšší 

antidumpingovou sazbou ve výši 85 %, coţ umoţňuje konkurenceschopně nakupovat za 

ceny jen do výše 28 027 Kč/Mt. 

Uvaţujeme – li s druhou variantou, kdy je k pořizovací ceně ještě připočtena cena 

dopravy, kterou si společnost KEBEK s.r.o. hradí sama, vychází pořizovací cena zboţí 

s dopravou z Tchaj-wanu na 54 961 Kč/Mt. V kontextu s předchozím odstavcem lze tedy 

konstatovat, ţe bude - li společnost nakupovat od čínských společností CELO Suzhou 

Precision Fasteners Co., Ltd. a Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd., jejichţ dovozy nejsou 

zatíţeny ţádným antidumpingovým clem, můţe společnost akceptovat pořizovací cenu aţ 

do výše 51 000 Kč/Mt. Při dovozu od společnosti Kunshan Chenghe Standard Components 

Co., Ltd., jejíţ dovozy jsou zatíţeny 79,5% antidumpingovým clem, lze akceptovat 

pořizovací cenu do 28 000 Kč/Mt. Od společnosti Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd., 

jejíţ dovoz je zatíţen sazbou antidumpingového cla ve výši 78,3 %, je výhodné nakupovat 

za cenu do 28 198 Kč/Mt. Dalšími společnostmi, od kterých lze nakupovat za 

zvýhodněných podmínek, a sice se sazbou antidumpingového cla ve výši 77,5 % jsou 

společnosti uvedené v Příloze č. 7. Zde lze akceptovat cenu v hladině do 28 332 Kč/Mt. Od 

společnosti Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd., se sazbou 69,9 % lze doporučit 

pořizovací ceny do 29 659 Kč/Mt. Od společnosti Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd., lze se 
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sazbou 64,4 % výhodně nakupovat za ceny do 30 696 Kč/Mt. Dalšími společnostmi se 

sazbou 63,1 % jsou společnost Changshu City Standard Parts Factory a společnost 

Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd., od nichţ lze výhodně 

nakupovat za cenu do 30 950 Kč/Mt. Při dovozu od společnosti Golden Horse (Dong 

Guan) Metal Manufactory Co., Ltd. je výhodné nakupovat aţ do pořizovací ceny 

40 213 Kč/Mt, neboť výše antidumpingového cla činí jen 26,5 %. Dovoz od jiných 

čínských společností je zatíţen nejvyšší antidumpingovou sazbou ve výši 85 %, coţ 

umoţňuje konkurenceschopně nakupovat za ceny jen do výše 27 126 Kč/Mt. 

 

Graf 12: Vliv rozdílných sazeb antidumpingového cla na výši antidumpingového cla 

zaplaceného za dopravu. Náklady na dopravu jsou v hodnotě 2 tis., 20 tis. a 40 tis. Kč.   
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V daném případě, kdy jsme počítali s dopravou pouze na jednu tunu a to ve výši 

2 000 Kč, se nezdá být vliv antidumpingových cel nijak velký, neboť při nejvyšší 85% 

sazbě antidumpingového cla, činí antidumpingové clo 1 700 Kč. Přesto je jeho vliv značný, 

coţ lze demonstrovat na grafu č. 12. Z tohoto grafu je patrné, ţe při dopravě „malým“ – 

20´´ kontejnerem, kdy náklady na dopravu jsou při uvaţovaném vytíţení kontejneru ve 

výši 20 000 Kč a při nejvyšší antidumpingové sazbě cla 85 %, zaplatí společnost 

KEBEK s.r.o. jen antidumpingové clo z této dopravy ve výši 17 000 Kč, ale při dopravě 

„velkým“ – 40´´ kontejnerem, u kterého jsme uvaţovali cenu dopravy ve výši 40 000 Kč, 

jiţ antidumpingové clo jen z této dopravy činí částku 34 000 Kč.  

Jak jiţ bylo výše uvedeno, je cena dopravy závislá na mnoţství činitelů, počínaje 

hmotností zboţí, přes vytíţení kontejneru, aţ po samotného dopravce, který dopravu 

zajišťuje. Proto se můţe čtenáři jevit způsob výpočtů v práci jako značně zjednodušený, a 

to tím více, čím více je čtenář znalý skutečného obchodního prostředí a okolností 

obchodování s asijskými firmami. V rámci moţností této práce však nelze reagovat na 

různé obchodní praktiky a zohledňovat specifika jednotlivých obchodních případů. Cílem 

práce bylo, samozřejmě za cenu jistého zobecnění, poskytnout na konkrétních číselných 

hodnotách představu o tom, jak moc jsou náklady na dovoz zboţí zatíţeného 

antidumpingovým clem, v našem případě spojovacích prostředků z Číny, závislé na 

vhodně zvoleném obchodním partnerovi, protoţe volba obchodního partnera přináší 

v tomto případě i konkrétní sazbu antidumpingového cla, jejíţ výše můţe mít v konečném 

důsledku podstatný vliv na výhodnost či nevýhodnost celé obchodní operace. 
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7. Závěr 

Přesto, ţe Česká republika měla svůj antidumpingový zákon jiţ od července roku 

1997, slovo antidumping se zde začalo častěji skloňovat a jeho přímý praktický dopad 

začali tuzemští výrobci a dovozci pociťovat aţ se vstupem do Evropské unie k 1. 5. 2004. 

Vstupem do EU se pro nás stala závaznou legislativa Společenství a Česká republika tak 

převzala veškeré závazky, povinnosti a oprávnění, které jí z uplatňování společné obchodní 

politiky EU vyplynuly. Zároveň řízení o antidumpingu přešlo z národní úrovně 

(Ministerstvo obchodu) na úroveň evropskou (Evropská komise). Následně se 

antidumpingová opatření začala dotýkat různých výrobních odvětví Českého průmyslu 

prostřednictvím konkrétních výrobků, jako jsou například ocelové trubky, obuv, chemické 

výrobky a konečně také spojovací prostředky ze ţeleza nebo oceli, o kterých pojednává 

diplomová práce. 

Dumpingem je míněna nekalá obchodní praktika, kdy cena výrobku určeného pro 

vývoz je niţší neţ cena, za kterou se stejný výrobek prodává na domácím trhu vývozní 

země. (Pro potřeby diplomové práce uvaţujeme o dovozu zboţí z Číny do Evropské unie). 

Na tom by ještě nebylo nic tak špatného, alespoň bude zboţí levnější, řekne si zákazník v 

EU, čím levněji mohu nakoupit, tím výhodněji mohu prodat, řekne si obchodník. Kdo však 

nebude nadšen, je výrobce stejného zboţí v EU, kterému začne klesat odbyt a tím i zisky, 

coţ můţe v konečném důsledku vést aţ k zániku firmy. Tento výrobce můţe začít hledat 

úspory v chodu podniku, můţe sníţit svou marţi, nebo můţe hledat levnější dodavatele, 

můţe omezit výrobu, sniţovat mzdy, propouštět zaměstnance, anebo můţe podat Komisi 

podnět k zahájení antidumpingového řízení, neboť ceny dováţeného zboţí jsou 

dumpingové a v důsledku dovozu dumpingového zboţí utrpěl hospodářskou újmu. Někdo 

můţe namítnout, ţe se jedná o běţnou obchodní praktiku, kdy při snaze o ovládnutí trhu 

prodávám za niţší ceny neţ konkurence. Zde však konkurence nemá šanci, neboť 

konkurenční prostředí je váţně narušeno státními dotacemi na podporu vývozců, kteří díky 

tomu dosahují na trhu bezkonkurenčně nízké ceny. A jak bylo na základě podnětu výrobců 

ve Společenství šetřením Komise zjištěno, právě toto se dělo při dovozu spojovacího 

materiálu z Číny. Protiopatřením na toto zjištění bylo zavedení konečného 

antidumpingového cla s platností od 1. 2. 2009. Předpokládané datum ukončení opatření je 

k 1. 2. 2014. Jelikoţ v průběhu šetření Komise spolupracovala a posuzovala návrhy, 

důkazy a ceny velkého mnoţství čínských výrobců, výsledkem nebylo uloţení jednoho 
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konečného antidumpingového cla, resp. jedné sazby tohoto cla, ale pro vývoz z Číny bylo 

pro toto zboţí stanoveno devět různých sazeb cla. Výše sazby antidumpingového cla se 

pak odvíjí od konkrétní čínské společnosti – výrobce, od kterého je zboţí dováţeno, coţ 

dovozce prokazuje pevně stanoveným prohlášením na faktuře. Právě rozdílnost sazeb, 

která můţe dosahovat 0 %, ale také 85 %, je faktorem, na kterém jsem postavil 

diplomovou práci. Práce je zaměřena na analyzování dopadu výše antidumpingového cla 

ve vztahu k nákladům, které vzniknou společnosti při dovozu zboţí z Číny. Těmito 

náklady jsou dovozní poplatky, tedy zmiňované antidumpingové clo a clo vybírané při 

dovozu ze třetích zemí. Do základu pro výpočet těchto cel se rovněţ započítávají náklady 

na dopravu, coţ ještě více prohlubuje dopad antidumpingového cla na dovozní náklady 

společnosti. Jsou to poplatky, které při dovozu vybírají celní orgány. S DPH se v analýze 

neuvaţuje, neboť společnost, jakoţto plátce DPH, odvádí svou daňovou povinnost přímo 

finančnímu úřadu. Pro analýzu byla stanovena jedna konkrétní poloţka zboţí – podloţky 

ze ţeleza, na které byly modelovány dopady jednotlivých sazeb. Mým prvotním záměrem 

bylo pojmout práci tak, aby z jejího závěru vyplynulo, kterého konkrétního čínského 

partnera by si společnost měla zvolit. Zde však vznikl problém se zjištěním konkrétní ceny 

určitého zboţí u různých čínských výrobců. Proto jsem práci pojal „z druhé strany“ a 

výsledkem je stanovení cenového rozpětí, které je výhodné u jednotlivých čínských 

výrobců akceptovat, a to ve srovnání s cenou stejného zboţí dovezeného z Tchaj-wanu. 

Tchaj-wan byl vybrán z toho důvodu, ţe výpadek v dovozu z Číny společnost 

KEBEK s.r.o. kryla dovozy právě z této destinace.  

Pro práci bylo vyuţito konkrétních údajů a informací o dovozech společnosti 

KEBEK s.r.o. v letech 2008, 2009 a 2010, které tímto děkuji za udělení souhlasu s jejich 

pouţitím. Společnost KEBEK s.r.o. je českou obchodně – výrobní společností, která byla 

zaloţena v roce 1992 a patří k významným dodavatelům spojovacího materiálu pro 

strojírenský a stavební průmysl v ČR. Těţiště obchodních aktivit společnosti KEBEK s.r.o. 

mimo území Společenství, leţí v nákupu spojovacího materiálu v Číně, odkud společnost 

dovezla v roce 2008 - 837 072 kg spojovacích prostředků. Druhou nejvýznamnější 

destinací co do obchodu mimo EU je Tchaj-wan, odkud ve stejném roce společnost 

dovezla 149 773 kg spojovacích prostředků. Od roku 2009 však nastal dramatický pokles 

dovozu společnosti KEBEK s.r.o. z Číny a do roku 2010 dovoz z Číny klesl o téměř 97 %. 

Takový pokles byl způsoben také antidumpingovým clem, které bylo zavedeno od 
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1. 2. 2009. Slovo „také“ jsem pouţil proto, ţe nezanedbatelný vliv na aktivity společnosti 

měla i světová hospodářská krize, která právě v roce 2009 začala ovlivňovat světovou 

ekonomiku. Na souhrn těchto faktorů, spolu se značným navýšením nákladů na dovoz 

zboţí z Číny vlivem antidumpingového cla společnost zareagovala sníţením objemu 

dovozu z Číny a jeho nahrazením dovozem z Tchaj-wanu.  

Jak jsem jiţ výše uvedl, pro potřeby diplomové práce jsem ze sortimentu 

společnosti vybral podloţky ze ţeleza a údaje o jejich dovozu. Dle celního sazebníku se 

jedná o zboţí zboţového kódu 7318210099. Toto sazební zařazení však nezohledňuje 

různé druhy a rozměry podloţek, jejich povrchovou úpravu, tvrdost či účel pouţití. Tyto 

různé specifikace mohou mít za následek značné cenové rozdíly mezi jednotlivými druhy 

podloţek. Dle mého názoru by však v celkovém objemu dovozu tento rozdíl cen mohl 

ovlivnit mnou zjištěnou průměrnou cenu zboţí pouze o několik korun, coţ je pro potřebu 

diplomové práce zanedbatelné. Obecně lze říci, ţe čím niţší sazbou antidumpingového cla 

bude zboţí zatíţeno, tím vyšší pořizovací cenu si bude moci společnost KEBEK s.r.o. za 

toto zboţí dovolit a tím reálnější je i moţnost uzavření obchodu. Jak jsem jiţ řekl, výše 

jednotlivých antidumpingových cel závisí na konkrétním čínském výrobci, od kterého je 

zboţí nakupováno. Při jednání s daným vývozcem tak společnost KEBEK s.r.o. má v této 

práci určenu mezní cenu, přes kterou se jí jiţ nevyplatí u daného výrobce nakupovat. 

Samozřejmě, ţe nelze obchodní aktivity společnosti odvíjet pouze od ceny zboţí. V praxi 

se můţe stát a stává se, ţe cenově výhodný partner nedokáţe vyrobit potřebný sortiment 

nebo poţadované mnoţství či kvalitu. Rovněţ můţe být na úkor ceny upřednostněna 

rychlost dodávky, či speciální poţadavky zákazníka na kvalitu či sortiment. 

Na úplný závěr bych tedy společnosti KEBEK s.r.o. doporučil, je-li to možné 

s ohledem na sortiment, kvalitu a množství, preferovat čínské výrobce, kteří jsou 

navázáni na co nejnižší sazbu antidumpingového cla a při jednání o ceně použít 

cenová rozpětí vypočtená v kapitole 6 diplomové práce. 
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