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ANOTACE 

 

Mezinárodní versus lokální marketing 

Bakalářská práce se zabývá charakteristikou mezinárodního a lokálního marketingu  

a vztahem mezi nimi v souvislosti s globalizačními trendy. V závěru jsem zhodnotila 

teoretická východiska mezinárodního marketingu při působení průmyslových firem na 

zahraničních trzích a tvrzení „mysli globálně, jednej lokálně“. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Vývoj marketingu, marketingový proces, globalizace, lokální marketing, mezinárodní 

marketing  

 

 

ANNOTATION 

 

International versus Local marketing 

Thesis deals characteristic of  international and local marketing, the relationship 

between them in the context of globalization trends. In conclusion, I assess the theoretical 

basic for international marketing activities of industrial firms in foreign markets and 

allegations „think globally act locally“. 

  

KEYWORDS 

Marketing development, marketing process, globalization, local marketing, international 

marketing 
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ÚVOD 

Marketing je nesmírně důležitou a nezbytnou součástí každého podniku, je propojený 

s každým oddělením a jeho hlavním cílem je rozpoznat a předvídat potřeby zákazníků. Pokud 

tyto potřeby firmy neodhalí, hrozí jim téměř jisté zaniknutí, proto investují nemalé finanční 

prostředky právě do oddělení marketingu, jež se stal klíčovým procesem pro udržení firem na 

trhu. Zejména pro tyto důvody se stal marketing pro mne atraktivním tématem. 

 

Bakalářská práce nazvaná Mezinárodní versus lokální marketing se zabývá 

charakteristikou mezinárodního a lokálního marketingu, jejich vzájemným vztahem 

v souvislosti s globalizačními trendy, kriticky hodnotí východiska mezinárodního marketingu 

při působení průmyslových firem na zahraničních trzích a tvrzení „mysli globálně, jednej 

lokálně“. 

 

První kapitola bakalářské práce je zaměřená na komplexní pochopení funkce 

marketingu v organizaci, zabývá se vývojem marketingu, jeho definováním a cíly. 

 

Druhá kapitola se zabývá marketingovým procesem, jehož všechny složky jsou důležité 

pro dosažení cílů společnosti. Těchto složek je však velké množství, proto nejsou v kapitole 

zmíněny všechny, ale pouze některé z nich. 

 

Ve třetí kapitole je mikromarketing rozdělen na marketing lokální a individuální. Tyto 

podkapitoly objasňují, pro koho jsou jednotlivé druhy marketingu určeny. Další část kapitoly 

zahrnuje postup získávání dat při expanzi lokálního trhu a důvody globalizace. 

 

Kapitola čtvrtá se zaměřuje na mezinárodní marketing, a to z hlediska jeho vývoje, 

formy a načasování vstupu na trh i popřípadná rizika související se vstupem na mezinárodní 

trh. 
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1 VÝVOJ A OBJASNĚNÍ POJMU MARKETING 

1.1 Historie marketingu 

Marketing existuje už řadu tisíciletí od té doby, kdy lidé poprvé začali vyměňovat 

nahromaděné přebytky. Pro většinu v té době však byl jako nedůležitá činnost, protože  

v ekonomické existenci tyto přebytky představovaly malou část z celku. 

Po průmyslové revoluci se tyto přebytky staly běžnější, uvádění přebytků na trh se stalo 

oblastí pro obchodní zástupce se specializovanými dovednostmi. Širší sféra praktického 

obchodního managementu byla až po roce 1945, nové módní reklamní agentury začaly 

obnovovat disciplínu ve směru, který se přiblížil moderní koncepci marketingu.  

Padesátá léta mohou být viděna jako desetiletí reklamy: vliv reklam dosáhl vrcholu  

a jejich klienti ustanovili reklamní manažery na řízení tohoto nově objeveného prostředku.  

Ve skutečnosti se stal marketing teprve na začátku šedesátých let moderní formou 

zaměřenou na zákazníka.  

Disciplína vyzrála v sedmdesátých letech. Marketing se stal běžným, kvůli vzrůstající 

funkci managementu. Změny v neklidných  sedmdesátých letech přinutili management 

soustředit se na působení okolních změn a upevňování konkurenční pozice. Toto jsou části, 

které jsou zabudovány do moderního marketingu. V osmdesátých letech však marketing 

ztratil mnoho ze své předchozí sebedůvěry. 

Od roku 1980 bylo jasné, že “nové“ pojetí marketingu bylo zastaralé a časově náročné. 

Strategické pojetí marketingu posunulo pozornost ze zákazníka nebo produktu na vnější 

prostředí. Úspěšní obchodníci musí znát zákazníka v kontextu, který zahrnuje konkurenci, 

vládní systém, politiku a regulace, širší ekonomické, sociální a společenské síly, které utvářejí 

vývoj trhu. [12] 

 

1.2 Definování marketingu 

Dnešní marketing je třeba chápat nikoli ve starém významu jako schopnost prodat, ale 

v novém významu uspokojování potřeb zákazníka. K prodeji dochází až po té, co je produkt 

vyroben. Naopak marketing začíná dávno předtím, než má společnost produkt k prodeji. [9] 

Marketing definujeme jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím 

uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů  

a hodnot. [9] 
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Formálně nebo neformálně se lidé a společností zabývají nesčetným množstvím 

činností, které bychom mohli nazývat marketingem. Dobrý marketing se ve stále zvýšené 

míře stává důležitou ingrediencí podnikatelského úspěchu. A marketing hluboce ovlivňuje 

naše každodenní životy.  Je ve všem, čím se zabýváme – od šatů, které nosíme, přes webové 

stránky, na které klikneme, až k reklamám, na které se díváme. [8] 

 Mezi klíčové marketingové aktivity patří vývoj výrobků, výzkum, komunikace, 

distribuce, cenová politika a služby zákazníkům. [9] 

 

1.3 Cíle marketingu 

Marketingové cíle jsou součástí marketingových plánů. Stanovují se na základě 

důkladných a pečlivých rozborů činnosti celé firmy: Kolik? Kdo? Kdy? Kde? [3] 

Cílem marketingu je poznat a pochopit zákazníka natolik dobře, aby mu výrobek nebo 

služba padla jako šitá na míru a prodávala se sama. [8] 

 Pokud marketingový specialista správně identifikuje potřeby zákazníka, vytvoří produkty, 

které nabízejí vysokou hodnotu, efektivně je distribuuje a propaguje, pak se toto zboží bude 

snadno prodávat. [9] 

Marketingové cíle jsou nejčastěji určeny ve vztahu k docíleným objemům prodeje 

 a jsou vyjádřeny buď hodnotově, nebo objemově, popř. formou stanovení podílu na trhu 

daného segmentu. Dále mohou být marketingové cíle stanoveny formou finančních ukazatelů 

(výše docíleného zisku, návratnost vložených investic atp.). Moderním trendem je stanovení 

marketingových cílů ve vztahu ke spotřebitelům (např. zvýšení loajality zákazníků či zvýšení 

spontánní známosti značky v cílové skupině). Všechny tyto cíle musí být realistické, 

v souladu s hlavními firemními cíli, musí být kvantifikovány, stanoveny srozumitelně  

a seřazeny podle priorit. [11] 

Formulace cílů vyžaduje vhodné, nekonfliktní klima ve firmě, vyznačující se 

schopnostmi kladení otázek, systémového myšlení, soustředěného na určitou vrstvu 

problému, určení míry a potřebnosti detailu, týmovou práci, obousměrnou komunikaci. [3] 
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2 MARKETINGOVÝ PROCES 

Marketing existuje jako jedna ze vzájemně provázaných součástí organizace. Důležitý 

je prodej a vymýšlení nových věcí, které lidé chtějí, proti situaci, kdy jde pouze  

a výrobní nebo prodejní marketingovou koncepci, jež se snaží prodat to, co chce výrobce. 

Aby mohla organizace přežít, musí všechny její složky fungovat společně pro dobro všech. 

[9] 

Z manažerského hlediska je marketingový proces plánování a realizace určité koncepce, 

tvorby cen, propagace a distribuce nápadů, zboží a služeb k vytváření směn, které by naplnily 

individuální cíle i cíle společnosti. [8] 

 

 Marketingový proces znázorněný na obrázku 1 ukazuje marketingové role a činnosti ve 

firmách a síly, které ovlivňují marketingovou strategii. [9] 

 

 

Obr. 1: Vlivy působící na marketingovou strategii [9] 
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2.1 Marketing a strategické plánování 

Celková podniková a marketingová strategie se do značné míry překrývají. Marketing 

zkoumá potřeby zákazníků a schopnost společnosti tyto potřeby uspokojit. Tyto faktory pak 

určují poslání a cíle celé společnosti. Většina strategického plánování pracuje 

s marketingovými proměnnými – tržním podílem, vývojem trhu, růstem a někdy není 

jednoduché rozlišit strategické a marketingové plánování.  

Marketing hraje klíčovou úlohu ve strategických plánech společnosti hned několika 

způsoby. Za prvé, zajišťuje základní filozofii, za druhé marketing zajišťuje vstupy pro 

strategické plánování, kdy pomáhá identifikovat atraktivní tržní příležitosti a odhaduje 

potenciál společnosti k jejich využití. Za třetí, v rámci jednotlivých podnikatelských jednotek 

marketing připravuje strategie pro dosažení cílů dané jednotky. [9] 

 

2.2 Marketingový plán 

Každý produkt (výrobek, služba, myšlenka, místo aj.) musí být podložen 

marketingovým plánem. Tento plán má logickou strukturu, prokazuje návratnost 

investovaného času a finančních prostředků. Z hlediska časového období může být rozdělen 

na jednotlivá čtvrtletí nebo měsíce [4]. Marketingový plán v sobě spojuje tyto součásti: 

situační analýzu, SWOT analýzu, cíle, strategie, taktiky, rozpočty a kontrolní mechanismy. 

[3] 

Základním stavebním kamenem marketingového plánu je jednotlivost, tj. sortimentní 

položka. Jakýkoliv nový výrobek nebo služba by měly být podloženy marketingovým 

plánem, který obsahuje výši plánovaných tržeb, úroveň nákladů i plánovanou výši zisku za 

celý rok. Náklady na taktiku a implementaci jsou rozpočtovými položkami. 

I dobře sestavený, hodnotně vypracovaný marketingový plán nemusí být zárukou 

úspěchu. Selhat lze v jeho realizaci. Marketingoví pracovníci proto průběžně sledují 

naplňování plánu. Pokud dochází k odchylkám, musejí hledat jejich příčinu. Ta může spočívat 

v chybně vypracovaném plánu, v nedostatečném výzkumu, v protichůdných záměrech 

v segmentaci, targetingu, positioningu či v nedostatečném propojení prvků marketingového 

mixu atd. [3] 

Jasným znamením, že firma neporozuměla svým zákazníkům, je rostoucí počet 

vrácených produktů a vysoký počet stížností. Skutečnost, že zákaznicí vracejí firmě výrobky, 
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nasvědčuje tomu, že přišla se špatnou nabídkou, anebo ji zákazníkům nevhodně sdělila. 

Marketéři firem, které využívají k prodeji svých výrobků katalogy, nemohou dosahovat 

příznivých výsledků, nedokáží-li přesně charakterizovat prodávaný produkt. 

Stížnosti zákazníků mohou mít různý charakter. Zákazník má pocit, že se mu nedostává 

informací v požadované míře, že faktura byla nesprávně vystavena, že zaměstnanci se chovají 

hrubě či jsou zcela nekompetentní. Dostáváte-li řadu stížností, neriskujete, že ztratíte jen 

jednoho zákazníka. Každý, kdo si stěžuje, sděluje svou zkušenost nejméně deseti dalším, kteří 

dále rozšíří špatnou pověst o vaší firmě. Některé studie dokumentují překvapující závěr, že 

zákazníci, kteří na svou stížnost dostali okamžitou odpověď, jsou často k firmě ještě 

loajálnější než ti, kteří si nikdy nestěžovali. [4] 

 

2.3 Marketingové prostředí 

Vzhledem k tomu, že marketing hovoří o tom, jak vyrobit a prodat to, co lidé chtějí 

kupovat, je nejdůležitější fází marketingového plánování pochopení marketingového 

prostředí: místa, kde se marketing odehrává. To má dvě úrovně: makroprostředí, které 

zahrnuje širší společenské síly ovlivňující podnikání, a mikroprostředí, jež se týká vlivů firmě 

bližších, které ovlivňují její schopnost sloužit zákazníkům. [9] 

Začátek nového století přinesl řadu nových výzev: strmý pokles trhu s cennými papíry, 

který se dotkl úspor, investic a penzijních fondů, zvyšující se nezaměstnanost, skandály 

v různých společnostech a samozřejmě zvýšení teroristických útoků. Tyto dramatické události 

byly doprovázeny pokračováním jiných, již existujících dlouhodobějších trendů, které 

hluboce ovlivnili globální krajinu. S rychle se měnícím globálním obrazem musí firma 

sledovat šest hlavních sil: demografické, ekonomické, společensko-kulturní, přírodní, 

technologické a politicko-právní. I když tyto síly popíšeme odděleně, musí marketéři věnovat 

pozornost jejich vzájemné součinnosti, protože právě ta přinese nové příležitosti a hrozby. 

Například výbušný populační růst (demografické síly)povede k dalšímu plnění zdrojů  

a znečišťování životního prostředí (přírodní síly), což povede k tomu, že si budou spotřebitelé 

přát další nové zákony (politicko-právní síly), a to bude stimulovat nová technologická řešení 

a výrobky (technologické síly), které, budou-li cenově přijatelné, mohou vést ke změně 

názorů a chování (společensko-kulturní síly). [8] 
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Marketingové prostředí není statické a vyznačuje se proto proměnlivostí v čase, která 

s sebou přináší vyšší míru nejistoty při výběru správných rozhodnutí. To představuje 

příležitosti pro využití marketingového výzkumu. Proměnlivost prostředí přináší změny. Tyto 

změny mohou na firmu působit negativně, ale často i pozitivně. Změny mohou nastat rychle 

nebo pomalu. Pomalé změny můžeme předvídat, u nárazových rychlých změn je to složitější. 

Na firmu působí zpravidla všechny vlivy okolního prostředí. Každý prvek však má 

různou intenzitu svého působení a taky odlišné načasování. [10] 

 

2.3.1 Vliv globalizace na prostředí 

Globalizace ovlivňuje marketingové prostředí dvěma způsoby: za prvé díky 

pokračujícímu růstu podílu zahraničního obchodu na celkovém obchodu země a za druhé 

vzhledem k neklidu, který mnoho lidí pociťuje vůči globalizaci. V desetiletí končícím rokem 

2002 rostl objem světového obchodu se zbožím a službami v průměru o 6,5%  

ročně – takže se během deseti let téměř zdvojnásobil! Současně se obchod jednotlivých 

regionů stával méně koncentrovaným.  

Pro marketingové specialisty znamená růst mezinárodního obchodu změnu 

v konkurenci, protože marketéři z různých regionů si navzájem konkurují, globální 

dodavatelské řetězce hledají nejlevnější dodavatele a stále větší podíl obchodů je uzavírán 

s lidmi z odlišných kultur. Rozvoj informačních a komunikačních technologií přispívá ke 

globalizaci marketingových operací, protože se centra zákaznické podpory přesouvají do 

zahraničí. Marketingový úspěch je stále častěji spatřován v tom, že prodáte zboží zemím, jež 

jsou na stejné technologické úrovni a mají vlastní zboží a inovace. [9] 

 

2.4 Segmentace trhu 

Trh se skládá z mnoha zákazníků, prodávají se na něm různé výrobky a zákazníci mají 

různé potřeby. Marketingový odborníci musejí určit, která skupina zákazníků, který segment 

trhu nabízejí nejlepší příležitost ke splnění firemních cílů. Zákazníci mohou být řazeni do 

skupin a obsluhování různými způsoby při respektování faktorů geografických či 

demografických, může být přihlédnuto k jejich zájmům (psychologický faktor) i ke 

zvláštnostem jejich chování (behaviorální faktor). 
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Segmentace trhu znamená jeho rozčlenění do homogenních skupin, které se vzájemně 

liší svými potřebami, charakteristikami a chováním. Na tyto skupiny je možné působit 

modifikovaným marketingovým mixem. [5] 

2.5 Marketingový mix 

V marketingovém mixu se „zhmotňuje“ marketingová strategie. [6] Orientace na 

zákazníka a cílový trh znamená znalost všech charakteristik, které firmě umožňují vyvíjet 

vyrábět a nabízet výrobky a služby za vhodné ceny na očekávaném místě. Uvedené podmínky 

tvoří marketingový mix známý též pod zkratkou 4P (product= výrobek, služba, myšlenka atd., 

price = cena, place= místo, distribuce, promotion = podpora). Počet P se mění podle odvětví, 

ve kterém firma podniká. Přidávají se vždy lidé (people), v případě služeb, apod. [13] 

 Příprava marketingového mixu představuje operace, v nichž je soustředěno na 90% 

aktivit marketingových odborníků. Většina času, který mají k dispozici, zdrojů či finančních 

prostředků je věnována přípravě marketingového mixu, na jeho realizaci a kontrolu. [6] 

 

Pořadí a vymezení složek marketingového mixu obchodní firmy dle jejich důležitosti: 

1. Distribuce (místo, metody prodeje, analýza chování spotřebitele k prodejně); 

2. Cena (obchodní rozpětí, srážky, slevy, atraktivní ceny); 

3. Výrobek (sortiment: celkové pojetí a změny sortimentu, maloobchodní značka, 

služby); 

4. Komunikace (komunikace externí: reklama, public relations, interní: podpora prodeje, 

osobní prodej). [16] 
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3 MIKROMARKETING 

Marketéři zaměření na tržní segmenty a mikrosegmenty upravují své nabídky  

a marketingové programy tak, aby odpovídaly potřebám jednotlivých segmentů. 

Nepřizpůsobují však své nabídky jednotlivým zákazníkům. Marketing zaměřený na segmenty 

a mikrosegmenty se tedy nachází na půli cesty mezi extrémy hromadného marketingu  

a makromarketingu. Mikromarketing představuje přizpůsobení produktů a marketingových 

programů tak, aby odpovídaly vkusu konkrétních jednotlivých míst. Mikromarketing zahrnuje 

lokální marketing a individuální marketing. [9] 

3.1 Lokální marketing 

Jednotlivé země se výrazně liší etnickou a rasovou skladbou svého obyvatelstva. 

Extrémními případy jsou např. Japonsko, kde žijí takřka pouze etničtí Japonci, a USA, jejichž 

obyvatelstvo pochází prakticky ze všech koutů světa. Spojeným státům se často přezdívalo 

„tavící kotel“, ve kterém se různé skupiny lidí mnoha národů a kultur slévaly v jediný 

homogennější celek. Přesnější je však přirovnání k „salátové míse“, ve které se různé skupiny 

smíchají, ale přitom si zachovají svou osobitost a své důležité etnické a kulturní rozdíly. [5] 

Různorodost jak domácích, tak zahraničních trhů se pořád zvětšuje. Firmy se stále více 

zajímají o zahraniční trhy. V USA roste počet příslušníků etnických menšin dvanáctkrát 

rychleji než většinové bělošské populace. Lidé těchto menšin spotřebovávají zboží a služby za 

600 miliard dolarů ročně. Běloši tvoří 71 % amerického obyvatelstva, zatímco černoši  

a Hispánci po 12%. Asijského původu jsou 4% obyvatelstva USA a zbylé 1% připadá na 

potomky původních obyvatel – Indiány, Eskymáky a Aleuty. Očekává se však, že se 

černošská populace zvětší o 25%, hispánská o 64% a asijská dokonce o 68%. Kromě těchto 

lidí, kteří ač mají původ v etnických menšinách, se v USA narodili, zde žije také skoro 26 

milionů přistěhovalců, což je více než 9% všeho obyvatelstva. [5] 

 

Mnoho velkých společností, mezi nimiž jsou maloobchodní řetězce jako Sears nebo 

Wal-Mart i výrobní společnosti jako Levi Strauss, Procter & Gamble nebo General Mills, 

přicházeji s výrobky a propagačními akcemi zaměřenými na konkrétní etnické skupiny. 

Společnost General Mills oslovuje černošskou populaci čtyřmi různými reklamními akcemi 

na ovesné vločky. Tyto kampaně zahrnují reklamy, sponzorské akce, vzorky zdarma či 

propagační akce lokálního charakteru a kladou velký důraz na význam rodiny.  
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Různorodost však nespočívá jen v etnickém původu. Mnoho významných společností 

nedávno začalo zaměřovat své výrobky a propagaci na homosexuální zákazníky. Podíl 

homosexuálů s ročními příjmy mezi 60 000 a 250 000 dolary je dvakrát vyšší než v celém 

obyvatelstvu, a to z nich děla velice zajímavou skupinu právě z pohledu marketingu. Firmy 

z různých oborů si začínají uvědomovat potenciál této menšiny a zaměřovat na její potřeby, 

přání i propagaci. [5] 

 

Dalším zajímavým segmentem trhu jsou postižení lidé – v USA jich žije 54 milionů, 

což je více než černošské a hispánské populace. Jejich celková roční kupní síla je skoro 800 

miliard dolarů. Lidé s pohybovými problémy jsou ideálními zákazníky pro společnost 

Peapod, která ve spolupráci s maloobchodními řetězci ve velkých městech nabízí nákup  

a donášku potravin až do domu. Postižení lidé také vytvářejí rostoucí trh v oblasti cestování, 

sportu a výrobků a služeb pro volný čas. [5] 

 

Lokální marketing znamená přizpůsobení značek a komunikace potřebám a přáním 

lokálních zákaznických skupin – měst, čtvrtí či dokonce konkrétních obchodů. Lokální 

marketing pomáhá firmě efektivněji nabízet zboží a služby tváří v tvář vyhraněným 

regionálním a lokálním rozdílům v demografických charakteristikách a životním stylu 

různých komunit. Také uspokojuje potřebu bezprostředních zákazníků firmy  

(maloprodejců), kteří preferují sortiment bližší jejich okolí. Lokální marketing má i své 

nevýhody. Může snižovat úspory z rozsahu a hnát tak nahoru výrobní a marketingové 

náklady. Rovněž mohou vzniknout logistické problémy, když se firmy snaží uspokojit 

nejrůznější nároky regionálních a lokálních trhů. Navíc může fakt, že se produkt a sdělení 

v různých lokalitách liší, poškodit jednotný image značky. Firmy však čelí stále 

rozdrobenějším trhům a objevují se nové podpůrné technologie, takže výhody lokálního 

marketingu často převáží nad jeho nevýhodami. [7] 

Lokální marketing odráží rostoucí trend nazývaný marketing podhoubí (grassroots 

marketing). Marketingové aktivity usilují dostat se co nejblíže k individuálnímu zákazníkovi 

 a stát se pro něj důležitými. Velká část lokálního marketingu podhoubí zážitků je 

marketingem zážitků, který propaguje výrobek nebo službu nejen komunikací jejich 

charakteristických vlastností a výhod, ale také jejích spojováním s jedinečnými a zajímavými 

zážitky. [8] 
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Zastánci lokalizovaného marketingu pojímají celonárodní reklamu jako cosi 

zbytečného, protože je odtažitá a nerespektuje místní potřeby. Odpůrci lokalizovaného 

marketingu pak tvrdí, že vyhání vzhůru výrobní a marketingové náklady snižováním úspor 

z rozsahu. [8] 

 

3.2 Individuální marketing 

V extrémním případě se makromarketing stává individuálním marketingem – 

přizpůsobením produktů a marketingových programů potřebám a preferencím jednotlivých 

zákazníků. Takový marketing bývá označován jako marketing trhu jednotlivce, 

customizovaný marketing či one-to-one marketing. Obecné rozšíření hromadného marketingu 

zatlačilo do pozadí skutečnost, že zákazníci byli po celá staletí obsluhováni jako jednotlivci. 

Krejčí šil obleky na míru, švec boty podle nohy zákazníka a truhlář nábytek na zakázku. [9] 

 

3.3 Expanze lokálního trhu 

V počáteční fázi vstupu na mezinárodní trhy se důvěra klade na sekundární data, podle 

nichž je vybrán určitý trh.  Po výběru trhu by se firma měla zapojit do sběru primárních dat 

k rozvoji marketingové strategie odpovídající konkrétní zemi. Nyní je důležité zjistit, jak 

dalece by měla být marketingová taktika přizpůsobena lokálnímu trhu. Navíc výzkum je 

potřebný k identifikaci příležitosti pro nový produkt. Důležitou otázkou je, jaký návrh 

výzkumu a postupy mohou být využity v jednotlivých zemích. [2] 

Neznalost zahraničního trhu může vyžadovat předběžné sbírání informací, aby 

napomáhaly při stanovení návrhu výzkumu a určili vhodný postup a otázky pro výzkum. 

Rozdíly ve výzkumné infrastruktuře ovlivňují organizaci při zkoumání a stanovování 

alternativ výzkumu. Výsledné údaje srovnávají rovnocennost mezi jednotlivými zeměmi  

a trhy.[2] 

 

3.4 Důvody globalizace 

Globalizace je z hlediska ekonomických subjektů obousměrný proces. Lokální podniky 

se orientují na světové trhy a světové výrobky pronikají na trhy lokální. Pro lokální podniky 

to většinou znamená restrukturalizaci a adaptaci i na globální světové parametry za využití 
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metod a nástrojů mezinárodního marketingu. Země střední a východní Evropy včetně České 

republiky se staly oblastí pro umisťování zahraničních investic, které znamenají v řadě oblastí 

silnou konkurenci. Řešením není uzavření místního trhu, ale schopnost mezinárodní 

konfrontace, která přináší impulzy pro inovaci a vede ke konkurenceschopnosti na globální 

úrovni.[15] 

Firmy se stávají mezinárodními z různých důvodů – defenzivních a ofenzivních. 

Defenzivní důvody k mezinárodní expanzi jsou nejčastěji hrozby konkurenčních tlaků, 

obchodní bariéry, regulace a restrikce, požadavky a poptávka zákazníků či sekundární 

investice (například s výrobcem automobilů přicházejí do země i jeho dodavatelé, tj. 

zákazníci motivují své dodavatele k expanzi do zahraničí). 

Ofenzivní přístup k internacionalizaci je vyvolán nejčastěji úsporami z rozsahu, snahou 

o získání přístupu na mezinárodní trhy, úsilím o prezentaci a kapitalizaci nehmotných aktiv 

(značek, know-how), ziskem přístupu k omezeným zdrojům, aktivním vyhledáváním 

nákladových úspor či vytěžováním investičních pobídek. Ze strategického pohledu můžeme 

ofenzivní přístup charakterizovat vysokým stupněm proaktivního rozhodování a schopností 

oceňovat vývoj ex ante. U defenzivního důvodu k mezinárodní expanzi je to právě naopak - 

jde o snahu ex post řešit situaci vyvolanou vnějšími činiteli nebo rozhodnutími třetích 

subjektů. [14] 
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4 MEZINÁRODNÍ MARKETING 

Svět se významně zmenšil díky rychlejší komunikaci, pokroku v dopravě i finančním 

tokům. Výrobky vyvinuté v jedné zemi jsou dobře přijímány v jiných zemích. Nejsme 

překvapeni, vidíme – li, že německý obchodník nosí italský oblek, jde na večeři se svým 

anglickým přítelem do japonské restaurace, doma si dá skleničku ruské vodky a přitom 

sleduje vysílání některého zahraničního televizního kanálu.  

Objem mezinárodního obchodu roste. Počet multinacionálních korporací ve čtrnácti 

nejvyspělejších zemích světa se ztrojnásobil, vzrostl ze 7000 na 24 000. Dovoz představuje 

v hrubém domácím produktu světa asi 24%, ve srovnání se situací před čtyřiceti lety se 

zdvojnásobil. Mezinárodní obchod tvoří nyní čtvrtinu hrubého domácího produktu Spojených 

států.  

V současné době se konkurence v globálním měřítku zostřuje. Zahraniční firmy 

pronikají velmi agresivně na nové trhy, protože tuzemské trhy již nevytvářejí dostatek 

příležitostí. Jen několik firem či odvětví se nemusí obávat konkurence. Ačkoliv některé firmy 

by chtěly nějakou formou ochrany tuzemského trhu zabránit přílivu zahraničního zboží, 

dlouhodobě podobná opatření zvyšují životní náklady a chrání pouze neefektivní tuzemské 

výrobce. Pro ohrožené firmy představují mnohem perspektivnější variantu inovace vlastních 

výrobků a snaha vstoupit na zahraniční trh. [1] 

 

4.1 Definování mezinárodního marketingu 

Mezinárodní marketing je podnikatelská filozofie zaměřená na uspokojování potřeb  

a přání zákazníků na mezinárodních trzích. Cílem mezinárodní marketingové strategie je 

vytvářet maximální hodnotu pro firemní partnery díky optimalizaci firemních zdrojů  

a vyhledávání podnikatelských příležitostí na mezinárodních trzích. [11]  

V této spojitosti zřejmě platí, že systematický a k cíly směřující mezinárodní marketing je 

tím významnější, čím více se zahraniční trhy a produkty, které nabízejí podniky v zahraničí, 

liší od vnitrostátních produktů, popřípadě částí trhu. Vzhledem ke konkrétní úpravě 

marketingových rozhodnutí hraje významnou roli základní orientace managementu. [1] 
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4.2 Vývoj mezinárodního marketingu  

Od devadesátých let minulého století došlo ve světové ekonomice k celé řadě změn. 

Jednalo se zejména o otevření trhů střední a východní Evropy, snadnější přístup na trhy 

asijských a latinskoamerických zemí, rostoucí konkurenceschopnost řady rozvíjejících se 

ekonomik (např. zemí BRIC – Brazílie, Indie, Rusko, a Číny), rozvoj moderních 

komunikačních technologií, nových přepravních a logistických systémů atp. Problémem řady 

podniků se stal fakt, že byly vyčerpány možnosti úspor v oblasti snižování nákladů formou 

zefektivňování výroby a navíc došlo i ke změně chování zákazníků, kteří dnes mají velice 

dobrý přístup k informacím a mohou vyhledávat dodavatele na celosvětovém trhu. Zákazníci 

jsou si dobře vědomi převahy nabídky nad poptávkou a posílená svých vyjednávacích pozic.  

U strategického marketingového přístupu proto muselo dojít ke změně priorit. Původní 

snaha po maximalizaci často krátkodobého zisku se přeměnila ve snahu  

a vytváření maximální hodnoty pro firemní partnery (stakeholders), tj. zákazníky, 

zaměstnance, firemní management, akcionáře i společnost jako takovou. [11] 

 

Filosofie tuzemského a mezinárodního marketingu vychází ze stejného základu. 

Mezinárodní marketing má však vlastní specifika a musí dát vedení firmy konkrétní podklady 

pro rozhodování o vhodné strategii pro uplatnění podniku v mezinárodním prostředí. 

Internacionalizace je provázena řadou faktorů, které musí firmy při volbě své marketingové 

strategie brát v úvahu. Jsou to zejména: 

 Sociálně- kulturní odlišnosti a jejich vliv na chování a rozhodování spotřebitelů na 

zahraničních trzích; 

 Existence globálních marketingových sítí; 

 Obchodněpolitické podmínky; 

 Legislativa, která upravuje podnikání zahraničních subjektu; 

 Problémy při výzkumu zahraničních trhů; 

 Časté upřednostňování tuzemských výrobků a výrobců; 

 

 Různý stupeň organizovanosti zahraničních trhů, problémy se vstupem do 

distribučních cest; 

 Nutnost adaptace marketingového mixu; 

 Práce v cizím prostředí a odlišný životní styl; 
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 Jazykové bariéry; 

 Případně další faktory podle místních podmínek. [11] 

 

4.3 Způsoby vstupu na mezinárodní trh 

Jakmile se firma rozhodne vstoupit na zahraniční trh, musí se rovněž rozhodnout  

o strategii vstupu, o tom, jakým způsobem na tento trh vstoupí. K dispozici má několik 

alternativ.[5] Obvykle volí mezi exportem, joint venturingem (společným podnikáním) 

 a přímou investicí. [9] 

 

Obr. 2 znázorňuje tři strategie vstupu na zahraniční trh i s možnými alternativami, která 

každá z nich nabízí. [5] 

 

 

Obr. 2: Strategie využívané při vstupu na zahraniční trhy [5] 

 

4.4 Export 

Nejjednodušším způsobem, jak vstoupit na zahraniční trh, je export. Společnost může 

čas od času pasivně vyvážet své přebytky, nebo se může snažit aktivně expandovat na určitý 

trh. V každém případě produkuje veškeré zboží ve své domovské zemi. Může, ale nemusí je 

upravit pro exportní trh. Export představuje nejmenší změnu v sortimentu, organizaci, 

investicích a poslání. [7] 
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4.4.1 Nepřímý export 

Nepřímý export není tak náročný na investice, protože firma nepotřebuje zahraniční 

prodejce ani kontakty. Firmy obvykle začínají nepřímým exportem prostřednictvím 

nezávislých mezinárodních marketingových zprostředkovatelů. [7]  

Úlohu prostředníků sehrávají tuzemští podnikatelé, organizace nejrůznějšího typu. 

V této oblasti působí i obchodní firmy, které se výslovně specializují na vývoz zboží, mají své 

know-how, poskytují různé služby. Využije-li prodávající služeb těchto firem, vyhne se často 

velmi závažným chybám a omylům. [5] 

 

4.4.2 Přímý export 

Prodávající se mohou rozhodnout pro přímý export, kdy si vlastní vývozy řídí sami. 

Tato strategie s sebou nese vyšší investice i rizika, ale také vyšší potenciální návratnost. Firma 

může založit domácí exportní oddělení, které převezme dohled nad vývozními aktivitami, 

nebo může založit zahraniční pobočku, která se bude zabývat prodejem, distribuci a případně 

propagaci. [9]  

Přítomnost na zahraničním trhu a možnost kontroly realizace marketingového 

programu sehrává v prodejních aktivitách významnou roli. Zahraniční pobočky slouží  

i jako předváděcí či výstavní střediska nebo zajišťují služby pro zahraniční zákazníky. Firmy 

rovněž mohou vysílat své odborníky do zahraničí, aby vyhledali obchodní příležitosti. Mohou 

vyvážet i pomocí prostředníků, kteří přímo působí na zahraničním trhu a podnikají svým 

jménem a na svůj účet, zboží od prodávajícího nakupují a prodávají je konečným 

spotřebitelům. Firmy mohou využívat i služeb zprostředkovatelů, kteří jednají jménem 

vývozce a na jeho účet. [5] 

 

4.5 Joint venturing 

Druhým způsobem je joint venturing (společné podnikání) – spojení sil se zahraniční 

firmou za účelem výroby nebo marketingu produktů. [9]  

Společné podnikání se liší od exportu zboží tím, že pouze vyhledá zahraničního 

partnera, kterému prodává svou produkci. Společné podnikání se odlišuje i od přímé 

zahraniční investice zakládáním právnického subjektu, který pak přímo působí na 

zahraničním trhu. [5] 
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 Existují čtyři formy společného podnikání: licencování, smluvní výroba, smlouvy  

o řízení a podniky se společnou majetkovou účastí. [9] 

 

4.6 Přímé zahraniční investice 

Přímé zahraniční investice označují vstup na zahraniční trh formou investice do 

montážních či výrobních zařízení, popřípadě do vědy, výzkumu, distribuce atd. Tento způsob 

představuje nejvyšší stupeň účasti na zahraničním trhu. Získá-li firma zkušenosti ve vývozu 

výrobků a je-li zahraniční trh dostatečně rozsáhlý, přímá investice do vlastního podniku 

poskytuje řadu výhod. Firma může podnikat s nižšími náklady, využívat levnější pracovní 

sílu, suroviny či různé investiční pobídky a ušetřit na dopravních nákladech. Zahraniční firma 

může významně zlepšit své postavení a svůj image tím, že vytvoří nové pracovní příležitosti. 

Vybuduje si užší vztahy s vládou, se zákazníky, s dodavateli a distributory, což jí umožní své 

výrobky vhodně přizpůsobit. Má úplnou kontrolu nad svými investicemi. Může realizovat 

svou výrobní i marketingovou politiku tak, aby sloužily dlouhodobým firemním cílům na 

zahraničním trhu. [5] 

 

4.7 Načasování vstupu na mezinárodní trh  

Vedle věcného aspektu formy vstupu na trh musí podnik v rámci strategie vstupu na trh 

rozhodnout o načasování (timingu) vstupu na trh. Strategie načasování přitom zahrnuje 

následující dílčí rozhodnutí. 

 Určení strategie načasování přesahující hranice zemí, tzn. stanovení časového sledu, 

což se má týkat více definovaných zahraničních trhů než pouze v cílové zemi. 

 Určení strategie načasování specifické pro země, tzn. rozhodnutí o časovém postupu 

při vstupu na zahraniční trh. [1] 

 

4.7.1 Strategie načasování přesahující hranicí zemí 

Časový sled vstupu na trh může být v zásadě nastat podle tří vzorů: strategie 

vodopádu, strategie sprinteru a strategie kapající vody.  Strategie vodopádu se vyznačuje tím, 

že nové zahraniční odbytové trhy jsou zpřístupněny postupně, tzn., že jsou zpracovány po 

sobě a až po důkladném pátrání po informacích. Podnik zde na začátku zpřístupňuje 
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zahraniční trh A, který se jeví jako nejdůležitější, případně slibuje nejlepší úspěch, a ke 

zpracování trhu B přechází až tehdy, když je jisté postavení na trhu A. Typickým způsobem 

jsou nejdříve zpřístupněny takové země, které se nejvíce podobají domácímu trhu; s každým 

dalším stupněm roste heterogennost zpracovaných zahraničních trhů. 

Strategie sprinteru se pozná podle toho, že podnik zkouší v krátké době vstoupit na co 

možná nejvíce zahraničních trhů s daným státním rozpočtem. Ne zřídka to trvá méně než rok 

až dva, dokud není zpřístupněn také poslední z vybraných zahraničních trhů. 

V rámci strategie kapající vody se podnik rozhoduje pro určitý region a provádí vstup na 

trh co nejdříve v zemi uvnitř zvoleného regionu, následně je zahraniční angažmá rozšířeno na 

další země tohoto regionu. V dalším kroku jsou zpravidla stejným způsobem zpřístupněny 

další regiony. [1] 

 

4.7.2 Strategie načasování specifická pro jednotlivé země 

Druhý aspekt rozhodnutí načasování se vztahuje na časné jednání u vstupu na 

jednotlivých zahraničních trzích, tzn., v centru pozornosti stojí otázka, zda podnik má ve 

srovnání s hlavními mezinárodními konkurenty na určitý trh vstoupit brzy (strategie 

průkopníka/draka) nebo pozdě (strategie následovníka). 

Za výhodu strategie platí celkově tvoření trhu know-how, dřívější užití efektu 

zkušenostní křivky a tím spojených strategických výhod snižování nákladů, časná výstavba 

pozice na trhu a tím zajištění, že konzument zůstane trhu věrný, stejně jako vazba obchodní. 

Nevýhody spočívají zvláště ve vysokých nákladech na zpřístupnění trhu a ve 

skutečnosti, že zpřístupnění trhu prospívá také následovníkům. [1] 

 

4.8 Rizika mezinárodního podnikání 

Podniky, které se rozhodnou zapojit se do mezinárodního podnikání, si musí být 

vědomy nejen příležitostí, které jim vstup na nové trhy nabízí, ale i rizik, se kterými je 

mezinárodní podnikání spojeno. Krize, která zasáhla světovou ekonomiku v roce 2008, 

ukázala, jak obtížné je předvídat rizika v dnešním globalizačním světě.  Při podnikání na 

mezinárodních trzích jistě nelze rizika zcela vyloučit, ale je možné je v některých případech 

omezit, vyhnout se jim, přenést je na jiný subjekt, popř. je rozdělit na různé subjekty. 
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Nepodstupování rizik by znamenalo vzdát se možností využit nových podnikatelských 

příležitostí na mezinárodních trzích.  

Rizika mezinárodního podnikání je možno rozdělit do několika skupin. Jedná se 

zejména o rizika teritoriální, kurzová, tržní, rizika zahraničních obchodních partnerů, rizika 

spojená s mezinárodní přepravou zboží a rizika odpovědnostní. [11] 

 

Teritoriální rizika vyplývají z nejistoty politického a makroekonomického vývoje 

jednotlivých zemí, ale mohou být také důsledkem administrativních opatření, přírodních 

katastrof, bojkotu zboží, embarga apod. Jde většinou o rizika, která mohou mít negativní vliv 

na výsledky jednotlivých obchodních transakcí, ale také na realizaci podnikatelských záměrů 

v určité zemi do budoucnosti. Tato skupina rizik bývá předem jen obtížně kvantifikovatelná. 

[17] 

 

Hlavní teritoriální rizika: 

 Platební potíže vyvolaní politickými událostmi (války, občanské nepokoje, revoluce, 

stávky atp.); 

 Riziko transferu (uvalení moratoria na převod deviz do zahraničí, které je způsobeno 

ekonomickými potížemi cílové země); 

 Administrativní zásahy státu (odebrání dovozní licence, zavedení antidumpingových 

cel, předpisy omezující možnost podnikání); 

 Opatření ve třetích zemích, která znemožňují transfer deviz; 

 Přírodní katastrofy (zemětřesení, povodně atd.) 

 

Kurzová rizika jsou jedna z nejvýraznějších rizik mezinárodního podnikání. Vyplývají 

z proměnlivosti vývoje kurzů jednotlivých měn. Předvídání měnového vývoje je obtížné, 

protože vývoj kurzu není ovlivňován pouze ekonomickými faktory, je podmiňován i faktory 

neekonomickými. K nejčastěji používaným nástrojům na omezení kurzového rizika patří 

vhodná měnová struktura pohledávek a závazků, volba měny, využívání zajišťovacích 

nástrojů a prodej pohledávek. [11] 

 

Tržní rizika vyplývají ze změny tržní situace, která bývá vyvolána různými příčinami, 

například hospodářským poklesem v určité zemi či zóně, poklesem poptávky po určitém 

zboží, změnou spotřebitelských preferencí, vstupem silné konkurence na zahraniční trh, 
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změnami v postavení rozhodujících dodavatelů nebo odběratelů, v jejich marketingové 

strategii, v technologii, sezónními výkyvy atp. Tržní rizika mohou vést ke změně cen, ke 

změnám ve výši nákladů, ke ztrátě podílu na zahraničním trhu, k neprodejnosti výrobků, 

k zablokování distribučních cest a k řadě dalších nepříznivých dopadů. 

 

Rizika zahraničních obchodních partnerů jsou rizika vyplývající z nesplnění závazku 

obchodním partnerem nebo společníkem v případě společného podnikání či jiné formy 

mezinárodní hospodářské spolupráce. V mezinárodních obchodních operacích dochází 

nejčastěji k následujícím problémům: nedůvodné odstoupení obchodního partnera od 

smlouvy, nesplnění či vadné plnění kontraktu dodavatelem, neodůvodněné nepřevzetí zboží 

odběratelem a platební nevůle či neschopnost dlužníka. Nejjistějšími nástroji na omezení 

komerčních rizik jsou výběr seriózních obchodních partnerů na základě prověřených 

informací, řádně smluvně-právní zajištění podnikatelských vztahů, volba vhodných platebních 

podmínek a zajišťovacích nástrojů a využívání dostupných možností pojištění. [11] 

 

Přepravní rizika jsou spojena s mezinárodními obchodními operacemi s hmotným 

zbožím. Během dopravy může dojít ke ztrátě nebo poškození zboží a škodu utrpí ten, kdo  

v daném okamžiku toto riziko nesl. Většinou to bývá buď prodávající, nebo kupující. Přechod 

rizika ztráty nebo poškození zboží sjednávají zpravidla výslovně v kontraktu stanovením 

určité dodací podmínky (parity). Toto riziko však nese i dopravce, eventuálně speditér tím, že 

přebírají odpovědnost za zboží během dopravy. Přepravní rizika v mezinárodním obchodě se 

většinou pojišťují, a proto je nutno věnovat pozornost řádnému sjednání pojistné smlouvy. 

[17] 

 

Rizika odpovědnostní zahrnují vysokou škálu rizik. Z hlediska mezinárodního 

marketingu je významné zejména riziko odpovědnosti za výrobek. Pokud totiž výrobek 

spotřebiteli způsobí újmu na zdraví či majetku, je spotřebitel oprávněn požadovat náhradu 

škody od výrobce nebo jiné zodpovědné osoby, např. distributora. Možnosti omezení je 

kontrola kvality a pojištění. [11] 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce je kriticky zhodnotit teoretická východiska mezinárodního 

marketingu při působení průmyslových firem na zahraničních trzích a potvrdit nebo vyvrátit 

tvrzení „mysli globálně jednej lokálně“. Při hodnocení jsem se zaměřila na firmy z oblasti 

automobilového, strojírenského a chemického průmyslu, z důvodu vysokého zastoupení 

těchto průmyslů v České republice.  

 

Pokud chce nadnárodní firma získat větší podíl na trhu, je možné použít finanční 

prostředky, jež byly vytvořeny na jednom trhu k podpoře cen na jiném trhu. Tím docílí růstu 

úspor nákladů a zajistí si vysoký zisk po dlouhou dobu. K tomu je zapotřebí stanovit 

rozhodnutí týkající se konkurenční strategie v jiných zemích. 

V každé zemi se chování a preference spotřebitelů odlišují, proto je potřeba 

marketingovou funkci přizpůsobit právě těmto jednotlivým zemím. Příkladem může být právě 

chování většiny automobilek, které si zákazníky získávají díky tomu, že nabízejí auta, která 

jsou vyráběna podle konkrétních požadavků spotřebitelů. 

Automobilka Škoda Auto zahájila zvýšenou produkci pro čínský trh, jež se má stát 

jedním z hlavních trhů automobilky. Každým rokem proto automobilový závod v Číně 

zdvojnásobuje výrobu vozů Škoda Octavia, která byla zahájena v roce 2007. Automobilka 

plánuje získat dvouprocentní podíl na tamním trhu. Na čínském trhu se v roce 2012 očekává 

prodej 15 milionů vozů z toho 300 tisíc vozů Škoda Auto. 

Automobilka musela přizpůsobit vozy požadavkům zákazníků z Číny. Automobily 

musejí být více chromované a kola vyrobená z lehkých slitin. Nezbytností je klimatizace  

a měkčí pérování. Další přizpůsobení se místnímu trhu spočívá v přizpůsobení se 

pojmenování vozů podle čínských tradic. Všechny tyto změny se promítají do cen vozů.  

 

Pro evropský trh vyrábí automobilka Hyundai modely i10, i20 a i30 přizpůsobené 

evropským zvyklostem. Model i20 je nástupcem populárního Getzu, kterého se na evropském 

trhu prodalo přes 550 tisíc. Nové provedení i20 je větší, vůz se prodloužil  

o 115mm, rozvor náprav se prodloužil z 2455 na 2525mm a zavazadlový prostor získal na 

objemu, vzrostl z 254 na 295 litrů. Automobil i20 je vybaven novou podlahovou plošinou 

 a šesti airbagy již v základní výbavě.  
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Automobil i30 se jako jediný z této řady vyrábí v Nošovicích v České republice.   

O tom, že se trefil do vkusů Evropanů, vypovídá jeho konkurenceschopnost s ostatními vozy 

zavedených značek. Jako první vůz značky Hyundai dostal maximální pětihvězdičkové 

ocenění v nárazových testech EuroNCAP. V roce 2010 se stal nejprodávanějším automobilem 

ve své třídě v Česku.  Další model vyráběný v Nošovicích je i30  Stop & Go, jež vlastní 

inovativní sytém, který snižuje spotřebu paliva a emisí CO2. Jsou to první ekologicky 

navržené vozy Hyundai. Navenek ale vypadá stejně jako běžné varianty i30. 

 

Automobilový průmysl je jeden z nejdůležitějších průmyslových odvětví v České 

republice. Vyprodukuje přes dvacet procent objemu výroby a více než dvacet procent exportu. 

Všechny významné automobilky v Evropě používají díly vyrobené v České republice, ze 

kterých by se mohl sestavit prakticky celý automobil. Zhruba 300 firem v České republice 

vyrábí automobilové díly a z toho 154 firem patří do Sdružení automobilového průmyslu. 

 

Česká republika se stala celosvětově nejvíce atraktivní zemí v oblasti výzkumu  

a vývoje. Své výzkumné a vývojové střediska zde vystavěly např. firmy Bosch, Siemens, 

Swell, Valeo, Visteon, protože v České republice je vysoká úroveň technického vzdělání  

a mnoho odborníků vědecky či technicky zaměřených. Kvůli nízké gramotnosti se do Česka  

a na Slovensko přestěhoval i francouzský automobilový průmysl. Mezi státy s nízkou 

kvalifikací patří také Čína, Indie, Anglie a Španělsko.  

Oproti jiným „automobilovým“ zemím se Česká republika odlišuje nezavedením tzv. 

šrotovného. Důsledkem je odmítnutí jednání o nových zakázkách s českými dodavateli 

západoevropskými zeměmi, kvůli nesolidárnosti Česka s jinými státy, z jejichž pobídek však 

profituje.  

Domnívám se tedy, že zavedení tzv. šrotovného by mělo psychologický efekt na 

zahraniční podniky, zvýšil by se objem vývozu automobilových součástek, z čehož by měl 

prospěch jak výrobce tak stát, ale nijak razantně by se nezvýšila poptávka po automobilech 

v Česku, kvůli malému trhu v porovnání s ostatními zahraničními trhy. 

 

Dalšími významnými obory strojírenského průmyslu jsou bezesporu výroba kolejových 

vozidel, opravy vozidel a jejich modernizace. V České republice je zavedena výroba všech 

druhů kolejových vozidel, tramvají, trolejbusů a souprav metra. Výroba leteckých součástek 

se řadí mezi špičkové obory strojírenského průmyslu, využívající nejnovější poznatky vědy 

výzkumu, nové technologie výrobních procesů a nové materiály. Tím letecký průmysl iniciuje 
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technický pokrok i dalších odvětví. V České republice je registrováno deset výrobců letadel 

s roční výrobou kolem 350 kusů a z toho je 80% produkce určeno na zahraniční trhy. Česko 

se tak stalo po Německu největším výrobcem a vývozcem sportovních letadel v Evropě.   

Největší část české produkce se exportuje do celé Evropské unie a z velké části i do 

Německa. Nejvíce se vyváží komponenty železničních vozů, nákladní lodě a již zmíněna 

sportovní letadla. 

 

Chemický průmysl nemá takové zastoupení v České republice jako průmysl 

strojírenský. Tvoří pouze 7% oproti strojírenskému, který představuje 38% průmyslu v Česku, 

ale i přesto je zde třetím největším průmyslem. Do chemického průmyslu spadají tři odvětví,  

a to rafinérské zpracování ropy, chemický a farmaceutický průmysl a gumárenský  

a plastikářský průmysl. Téměř polovina produkce českého chemického průmyslu se 

exportuje.  

Farmaceutický průmysl patří dlouhodobě mezi perspektivní a relativně stabilní odvětví. 

Očekávaný nárůst starších osob v populaci a stále posilující trend růstu spotřeby léků povede 

ke zvýšení spotřeby léků v celé populaci. V příštích letech se očekává celosvětový nárůst 

spotřeby léků o 6%. Aby se tato prognóza naplnila, měly by farmaceutické společnosti 

investovat do oblasti vědy a výzkumu, prodeje a marketingu. 

 

Na světových trzích se ceny jednotlivých léků výrazně liší. V Německu si výrobci léků 

dokážou prosadit své ceny, a to pro svůj význam, který mají na ekonomiku. Jeden aspirin stojí 

ve Velké Británii 2 centy eura, v České republice 14 a v Německu 20 centů eura. Dalším 

příkladem mohou být antikoncepční pilulky Yasmin vyráběné Německou firmou Bayer. 

Exportují se do více než sto zemí světa, ale v Německu jsou tak drahé, že z toho dobře 

prosperuje trh, který je založený na dovozu těchto pilulek z Portugalska zpět do Německa. 

Průměrná spotřeba léků v Německu je v průměru o 20% vyšší než spotřeba v jiných bohatých 

zemích. 

 

 Český chemický průmysl však zaostává za vyspělými zeměmi jak v Evropské unii tak 

 i mimo ni. Díky příznivému vývoji měnového kurzu je cena dovážených výrobků levnější 

než při české výrobě. Udržení konkurenceschopnosti českých podniků je čím dál tím 

obtížnější kvůli zvyšujícím se cenám vstupních surovin a nákladům na mzdy.  
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 Všechny průmyslové podniky by měly přizpůsobovat své produkty trhu, na který budou 

expandovat proto, aby produkt splňoval co nejvíce představy zákazníků, pro které je produkt 

určený. Když se podniky přizpůsobí odlišnostem v každé zemi, získají si na cizím trhu 

mnohem více zákazníků, než by tomu bylo při prodeji nepřizpůsobených produktů.  Musí 

proto provést důkladnou analýzu tamního prostředí, chování zákazníků a jejich preferencí. 

Týká se to především velkých mezinárodních podniků, které mají dostatečné finanční 

prostředky na tak rozsáhlé investice.   

 

Nevýhoda adaptování marketingového mixu spočívá ve zvyšování nákladů na produkt  

a oslabení globální síly značky. Vlivem stále stoupající dostupnosti internetu, televizního 

vysílání a budování nových telekomunikačních sítí se svět zmenšuje a tím se sbližuje vkus 

v různých zemích, a to hlavně u mladých spotřebitelů. Pro úspěšnost podniku není tedy 

nezbytně nutné přizpůsobovat se všem trhům, ale adaptovat se pouze na těch trzích, kde není 

možné ovlivnit místní přání a touhy. 
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Obr. 1  Vlivy působící na marketingovou strategii [9] 

Obr. 2 Strategie využívané při vstupu na zahraniční trhy [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


