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Abstrakt 

Mezinárodní trhy jsou velmi lákavé a skýtají mnoho příležitostí pro firmy, které se rozhodnou 

na ně vstoupit. Je ale nutno zvážit všechny faktory ovlivňující vstup firmy na zahraniční trhy 

a nezapomínat na hrozby, rizika a překážky, které se mohou v souvislosti s mezinárodním 

prostředím objevit a nepodcenit je. 

 

Abstract 

International markets are very attractive and offer many opportunities for companies that 

decide to join them. However, it is necessary to consider all factors affecting the entry of 

firms into foreign markets and not to forget the threats, risks and obstacles that might occur in 

association with the international environment to find and not to underestimate them. 
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Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je  charakterizovat aktivní a pasivní faktory motivace vstupu 

podniku na zahraniční trhy, zhodnotit teoretické východiska motivů vstupu průmyslových 

firem na cizí trhy a zhodnocení  působení externích a interních faktorů v okamžiku reálného 

vstupu podniku na zahraniční trh. 

K výběru tohoto zadání pro mou závěrečnou práci mě vedla  znalost práce na obchodním 

oddělení  firmy Moravia Steel, a.s., čili uplatnění možnosti poznatků získaných během studia  

v mé praxi a naopak a prohloubení získaných znalostí v každodenní práci. 

Svou bakalářskou práci jsem rozdělila do několika částí - kapitol.                                                        

V první kapitole se zabývám mezinárodním obchodem a průmyslovým trhem.  

V další kapitole charakterizuji motivační faktory firem pro vstup na zahraniční trhy. Co je 

k tomuto kroku vede, ať již jde o aktivní či pasivní motivační faktory. Hodnotím podněty 

vnější, ke kterým řadíme politické, ekonomické, sociálně-kulturní, technologické a 

geografické. Dále se zabývám faktory soutěžními a vnitřními faktory podniku, které rovněž 

významně ovlivňují strategické rozhodnutí firem, zda vstoupit do mezinárodního prostředí.                                                                                                                 

Ve třetí části hodnotím bariéry, rizika a překážky, které doprovázejí firmy při vstupu na 

zahraniční trhy, a posuzuji míru rizikovosti spojenou s formou vstupu.  

V závěru své bakalářské práce uvádím zjištěné poznatky z této oblasti  a kriticky 

hodnotím působení vnitřních a vnějších faktorů v době vstupu podniku na trh. 
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1. Mezinárodní obchod a trh 

 

Úspěch mezinárodního podnikání záleží do značné míry na přístupu podniku ke 

strategickému plánování, které umožňuje koncipovat a realizovat dlouhodobou strategii 

mezinárodního růstu. Cílem strategického podnikového plánování je stanovení koncepce 

mezinárodního podnikání ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Strategický plán musí 

směřovat mezinárodní aktivity do geografických zón s růstovým potenciálem, vyčíslit 

investice, které budou spojeny se vstupem na nové trhy, harmonizovat výrobní a obchodní 

aktivity v jednotlivých zemích a zajistit jejich soulad s očekávaným vývojem poptávky na 

mezinárodních trzích a v neposlední řadě stanovit marketingové cíle a náklady, které budou 

spojeny s jejich dosažením.  Plánování probíhá obvykle na třech úrovních. Dlouhodobé a 

střednědobé plánování je realizováno na celopodnikové úrovni jednotlivých podnikatelských 

jednotek (aktivit), operativní plánování je nejčastěji realizováno na úrovni jednotlivých 

značek. 
1
                                                                                                                                          

Pro každou společnost je velmi důležitý výzkum spotřebního chování.  Úspěch podnikání  

na domácím i zahraničním trhu závisí na tom, do jaké míry se podaří sladit potřeby zákazníků 

se strategií firmy.  Pro uspokojování potřeb zákazníků je nutno vědět kdo, kde, kdy, co, jak a 

proč nakupuje a jelikož se potřeby spotřebitelů liší, dochází  k segmentaci trhu. Na chování 

spotřebitelů mohou působit vnější faktory: demografické, ekonomické, politicko-právní, 

technologické a přírodní a dále pak faktory sociální, kulturní,  osobní  a psychologické. 

  Srovnáme-li chování spotřebitele s chováním subjektů na průmyslovém trhu, chování 

na průmyslovém trhu je více předvídatelné a racionální, vliv kulturních a sociálních faktorů je 

menší, čili je ovlivněno více ekonomickými podmínkami na daném trhu a dále je ovlivněno 

ekonomickým rozvojem země, tj. kvalifikací pracovní síly, její cenou a úrovní vědecko-

technických znalostí a poznatků.  

Průmyslový trh zahrnuje všechny, kteří nakupují zboží i služby za účelem další výroby, 

kterou pak prodávají, pronajímají nebo dále dodávají. Na průmyslovém trhu se pohybuje více 

                                                           
1 Machková H.  Mezinárodní marketing: nové trendy a reflexe změn ve světě. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 64 
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peněz než na spotřebitelském. Průmyslový trh má ale i další svá specifika, jako např. méně 

zákazníků, ale jsou větší a charakteristické jsou úzké dodavatelsko-odběratelské vztahy. 

Dodavatelé jsou často nuceni  přizpůsobovat se individuálním potřebám odběratele.  Poptávka 

je přímo závislá na poptávce po určitém zboží, a další specifikum je geografická koncentrace 

zákazníků, nepružnost dodávek nebo odborný nákup.  

Produkty jsou unikátní. Jejich ceny se stanovují jednáním a pečlivě se porovnávají 

konkurenční nabídky. Distribuční cesta je krátká a často přímá od výrobce k zákazníkovi. 

Rovněž reklama na průmyslovém trhu se liší od reklamy na spotřebním trhu, a to v cílech, 

nasazení a rozpočtu. Sdělení je racionální. Více užívaným a důležitým nástrojem podpory 

prodeje jsou výstavy a veletrhy.
2
   

V současné době musí firmy čelit výzvám trhu, mezi které patří rostoucí síla 

světových konkurentů,  nízká míra ekonomického růstu, mezinárodní trh, který se pohybuje 

ve směru k většímu protekcionalismu, zahraniční firmy používající vládní dotace  k prodeji za 

nižší ceny, rostoucí schopnost distributorů, kteří diktují podmínky pro výrobce, vznik 

mikrotrhů vyžadujících marketing ušitý na míru atd.  Firma musí stále sledovat důležité síly 

makroprostředí, tj. demograficko-ekonomické, technologické, politicko-právní a sociálně-

kulturní, které ovlivňují její obchody, stejně jako musí sledovat účastníky mikroprostředí, čili 

zákazníky, konkurenty, distribuční sítě nebo dodavatele, kteří mohou ovlivnit její schopnost 

získání zisku na trhu. Společnost by měla umět rozpoznat příležitosti. Pravděpodobnost 

úspěchu je závislá na obchodní síle firmy a na tom, jestli tato síla bude větší než síla 

konkurentů a jak dlouho si bude umět tuto konkurenční přednost udržet.  Na druhé straně je 

možnost ohrožení firmy, které může vést až k narušení existence firmy.  Analýza vnitřního 

prostředí firmy je velmi důležitá, a proto je třeba pravidelné vyhodnocování silných a slabých 

míst s následným napravováním a odstraňováním zjištěných slabin.   

                                                           
2 Přikrylová, J. ; Jahodová, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. s. 186 
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Pro názornost mezinárodního obchodu jsem zvolila vývoj zahraničního obchodu ČR. 

V grafu č. 1  je zachycen  vývoj v období 2000-2010 a v grafu č. 2 bilance zahraničního 

obchodu v období 2000-2010
3
.   

Graf. č. 1   Zahraniční obchod  ČR 2000-2010 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

Graf. č. 2    Bilance zahraničního obchodu ČR 2000-2010 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

                                                           
3 http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/cr_od_roku_1989_zo - použity výsledky z let 2000-2009,  

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vzo_cr - Zahraniční obchod - časové řady, použity výsledky za rok 2010 

 

http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/cr_od_roku_1989_zo
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vzo_cr
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  Jak můžeme na grafech vidět,  zahraniční obchod ČR vykazoval v letech 2000-2004 

zápornou bilanci obchodu, což znamená, že převažoval dovoz nad vývozem. Teprve od roku 

2005 je bilance kladná a má rostoucí charakter, vyjma roku 2008, kdy byla hospodářská a 

ekonomická krize, která postihla nejen ČR. Každý stát usiluje o převahu exportu nad 

dovozem a jak je z obou grafů zřejmé, naší republice se to od roku 2004 daří. 
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2.  Motivace vstupu podniků na mezinárodní trhy 

 

2.1 Motivační faktory                                                                                       

Firma si musí položit otázku, proč vlastně chce vstoupit na nové trhy? Jde o proces velmi 

složitý,  a proto je ho třeba důkladně zvážit.  Důvodů pro vstup může být hned několik. 

Mohou to být důvody, ke kterým je firma nucena – pasivní motivační faktory, jako je 

například konkurence, která zaútočí na domácí trh nebo taky důvody, pro které firma sama 

vyhledává možnost rozšíření svých aktivit – aktivní motivační faktory, na zahraniční trhy a 

využití své výhody na trhu ve svůj prospěch.   

„Snaha o ekonomický růst je základní motivací všech firem, které se rozhodnou rozvíjet  

mezinárodní aktivity“
4
 

Faktory, které vedou firmu k rozhodování o proniknutí na nové trhy, můžeme rozdělit do 

dvou skupin, a to na aktivní a pasivní.  

 

2.1.1  Aktivní motivační faktory 

Mezi aktivní motivační faktory řadíme
5
: 

- zisková výhodnost, 

- unikátní výrobky, 

- technologická výhoda, 

- exkluzivní informace, 

- naléhání ze strany managementu, 

                                                           
4 Machková, H.; Sato, A.; Zamykalová, M. a kolektiv Mezinárodní obchod a marketing.  Praha: Grada Publishing, a.s., 2002. 

s. 196 

5 Kauerová, L.;Vilamová, Š.  Mezinárodní marketing. Ostrava: VŠB-TUV Ostrava - Fakulta ekonomická, srpen 2000. s. 3 
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- daňový prospěch, 

- úspory z rozsahu, 

- vytvoření image mezinárodní firmy. 

Důležitým impulsem pro vstup na mezinárodní trhy představují pro firmy vyšší zisky, 

které lze v mezinárodním obchodě dosáhnout, ale je nutno brát v úvahu výkyvy směnných 

kurzů, ke kterým může při obchodování v zahraničí dojít a ovlivnit zisky firmy.  

Dalším motivem je určitá jedinečnost výrobku nebo služby, kterou firma disponuje a 

díky které si získala konkurenční výhodu, ať již se jedná o přednost z titulu  technologické 

výhody nebo jiné unikátnosti.  Nesmí se ale zapomínat, že trh je charakteristický neustálými 

změnami, a proto se nikdy nedá přesně stanovit, jak dlouho si tuto výhodu firma udrží. „Aby 

určitý výrobní faktor vedl k trvalejší výhodě, musí být značně specializovaný a tím obtížně 

nahraditelný vzhledem ke své jedinečnosti.“6
 Firma se musí odlišit od konkurence 

jednoznačnou nabídkou, a proto si vybere výraznou vlastnost produktu vnímanou jako 

konkurenční výhodu a snaží se podle ní zaujmout určitou pozici na trhu.   

Pokud má firma kvalitní management, mohou být stimulem na vstup do 

mezinárodního obchodu kroky, tlaky učiněné vedením, které chce využít znalostí o 

zahraničních trzích získaných kvalitním výzkumem a analýzami, stejně jako znalost 

konkurence a potřeb trhů.  

Mezi další aktivní motivační faktory řadíme daňové výhody, které poskytují státy za 

účelem přilákání investorů do země. Daňové úlevy jsou různé a záleží  pouze na státu, který je 

poskytuje. Stát má možnost přilákat do země investory i díky investičním pobídkám, pro které 

jsou pevně stanovena právní kritéria, která musí investor splnit, jinak mu hrozí sankce.  Díky 

volnému pohybu kapitálu, dochází ke stálému zvyšování objemů přímých zahraničních 

investic i poskytovaných pobídek, které jsou pro investory velmi lákavé.
7
  

                                                           
6
 Zadražilová, D.  Mezinárodní management . Praha:  Vysoká škola ekonomická, Oeconomica, 2007. s. 13 

7 Kauerová, L.;Vilamová, Š.  Mezinárodní marketing. Ostrava: VŠB-TUV Ostrava - Fakulta ekonomická, srpen 2000. s. 4 
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Úspory z rozsahu jsou neméně důležitým motivačním faktorem, který pro firmu může 

znamenat snížení výrobních nákladů zavedením hromadné výroby a tím zvýšení 

konkurenceschopnosti firmy.   Lze říci, že čím standardizovanější je marketingový program – 

tedy čím méně se liší od země – tím větší je míra, do níž budou tyto různé výhody 

uskutečňovány. Na straně nabídky nebo perspektivy nákladů je primární výhodou programu 

globálního marketingu efektivita výroby a nižší náklady, které se odvozují od vyšších objemů 

ve výrobě a distribuci. Čím silnější zkušenostní křivky efektů existují, takže náklady na 

produkci a marketing výrobku ostře klesají s nástupem kumulativní výroby, tím jsou úspory  

z rozsahu větší.
8
 

Dalším motivem může být vytvoření image mezinárodní firmy, což se kladně hodnotí  

v podvědomí  zákazníků a firma je považována za seriózní a úspěšnou.    

 

2.1.2 Pasivní motivační faktory 

Mezi pasivní, někdy taky nazývané jako defenzivní,  motivační faktory řadíme ty, 

které jsou vyprovokovány prostředím a firma na ně musí reagovat svou činností, pokud chce 

v tržním prostředí přežít. K těmto faktorům řadíme: 

- tlaky konkurence, 

- přesycenost domácího trhu a poptávka po výrobku roste pomalu, 

- pokles prodeje na domácím trhu, 

- nadvýroba, 

- nevyužité výrobní kapacity, 

- výhodná poloha společnosti. 

Jedná se především o tlaky konkurence na domácí trh, což může způsobit pokles 

prodeje na domácím trhu, a tudíž i pokles zisku společnosti. Může se jednat například o vstup 

                                                           
8 Keller, K. L.  Strategie řízení značky, Praha: Grada Publishing, 2007. s. 706 
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nové konkurence do oboru a zavedení nového výrobku na trh nebo růst prodeje substitučních 

produktů na trhu.
9
  

Dalším uvedeným pasivním faktorem je nadvýroba, pro kterou je nutno najít odbytiště 

nebo nevyužité výrobní kapacity, které dávají firmě prostor pro zvýšení výroby, čili je 

nezbytné hledat nové odběratele a nové trhy.  

Pokud má firma výhodnou geografickou polohu, která představuje blízkost k novým 

zahraničním trhům, může být důležitým faktorem právě tento fakt. Lze říci, že se vlastně 

jedná pouze o rozšíření domácích aktivit, aniž by bylo nutno věnovat zvýšenou pozornost 

zajišťování přepravy.  

 

2.1.3  Zhodnocení aktivních a pasivních motivačních faktorů 

Ve stále se měnícím tržním prostředí je nezbytné pro existenci firem, aby nečekaly 

pouze na vnější tlaky tržního prostředí, které představuje v dnešní době stále silnější 

konkurence, ale aby si firmy samotné vyhledávaly příležitosti pro expanzi a rozšiřování svých 

obchodních činností na mezinárodních trzích ještě dřív, než k tomu budou nuceny. Pro tento 

krok dle mého názoru potřebují firmy kvalitní vedení, které se nebojí něčeho nového a umí 

firmy připravit a nasměrovat na předvídané skutečnosti na trhu, což znamená, že spolupráce 

obchodu a marketingu musí být velmi úzká a podklady, analýzy trhu a výzkumy musí být 

podložené a kvalitní, aby na základě nich pak vrcholový management mohl nasměrovat 

aktivity firem tím správným směrem a podařilo se vytvořit konkurenční výhodu na trhu.    

  

2.2  Vnější prostředí 

Před každým vstupem do mezinárodního prostředí je nutno provést řadu analýz a 

studií vnějšího prostředí a jednou z nich je PEST analýza, která hodnotí politické, 

ekonomické, sociálně-kulturní i technologické faktory prostředí států a je základem pro 

marketingová rozhodnutí a strategie firem. 

                                                           
9 Mallya, T.  Základy strategického řízení a rozhodování, Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. s. 86 
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 2.2.1  Ekonomické prostředí  

Mezinárodní obchod náleží k nejstarším  formám  vnějších  ekonomických  vztahů.  

Vliv  mezinárodního  obchodu  na  ekonomiku jednotlivých  zemí  je různý  a  můžeme  říci, 

že  míra  závislosti  na vnějších  ekonomických  vztazích   se zmenšuje s velikostí státu a 

rostoucím počtem obyvatel.   Tuto závislost můžeme vyjádřit dle poměru objemu 

zahraničního   obchodu  k  hrubému domácímu  produktu – HDP. U České  republiky  je  

tento poměr poměrně vysoký, z čehož vyplývá, že naše republika je na zahraničním obchodě 

značně závislá. Hlavními cíli exportní strategie České republiky jsou růst vývozu, dosažení 

vysokého tempa zvyšování hrubého domácího produktu, růst zaměstnanosti a 

makroekonomické rovnováhy. 

„Současné výsledky českého zahraničního obchodu jsou velmi příznivé, vzdor četným 

negativním jevům, které se velmi dotýkají  zejména malých a středních podniků (MSP). 

Hlavním problémem MSP byl dlouhodobě silný kurz koruny, která se v letech 2005-2008 stala 

nejsilnější měnou světa, což výrazně snížilo konkurenční schopnost českých podniků na 

zahraničních trzích, v některých případech silná česká koruna výrazně ovlivnila úpadky 

českých firem. “
10

   

Pomocí ekonomických faktorů můžou být zachyceny velikosti a vlastnosti 

jednotlivých trhů, z čehož se dá odvodit potenciál a objem daných trhů, a to má význam pro 

posuzování šancí jednotlivých produktů. Tyto faktory mezi jinými zahrnují rozvoj 

zalidňování, hrubý domácí produkt celkem i na hlavu, příjem na hlavu i rozdělení příjmu, 

inflaci, kupní sílu, vývoj úrokových sazeb a kvótu nezaměstnanosti. 
11

  

Nezaměstnanost v zemích EU a srovnání s ČR v období 3. kvartálu 2010 je znázorněno v 

grafu  č. 3.  

 

 

                                                           
10 Svatoš M. a kolektiv Zahraniční obchod, teorie a praxe.  Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 112 

11 Berndt, R.; Altobelli, C. F.; Sander, M.  Mezinárodní marketingový management.  Brno: Computer Press, a.s., 2007. s.22  
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Graf. č. 3   Nezaměstnanost v zemích EU  

 

Zdroj:  http://www.spcr.cz/statistika/nez_eu.htm 

Podle statistických údajů publikovaných Eurostatem byla obecná míra 

nezaměstnanosti ve 3. čtvrtletí 2010 v ČR stále nižší než průměrná míra za všechny země EU.  

Nejnižší míra nezaměstnanosti v období 3. čtvrtletí 2010 byla v Nizozemí a Lucembursku a ze 

sousedních států byla nižší v Rakousku a Německu. Na druhé straně byla výrazně vyšší na 

Slovensku a v Polsku. Kritická je situace zejména v baltských zemích a Španělsku, tedy v 

zemích, kde zároveň prudce klesla úhrnná míra zaměstnanosti (podíl počtu pracujících na 

celkové populaci v produktivním věku jednotlivých zemí).
12

 

Míra nezaměstnanosti má negativní vliv na ekonomické hodnocení země, např. 

Španělsko má hodnocení A3 dle COFACE – ztráta produktivity, konkurenceschopnosti, slabé 

exportní pozice
13

, ale na straně druhé může firmě indikovat dostatek pracovních sil a možnost 

                                                           
12 http://www.spcr.cz/statistika/nez_eu.htm  

13 http://www.coface.com 
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zvýhodnění poskytovaných státem nebo regionem na podporu snížení nezaměstnanosti, pokud 

bude v dané zemi podnikat.   

Nesmíme však opomenout ani měnové kurzy, platební bilanci, produktivitu práce a 

další. Pokud firma uvažuje o vstupu na zahraniční trhy, musí sledovat ekonomické prostředí, 

tj. ekonomiku v různých zemích. Atraktivnost cizí země z pohledu vývozu je ovlivněno třemi 

faktory: počtem obyvatel (větší země jsou pro vývozce zajímavější), strukturou průmyslu a 

strukturou příjmu obyvatelstva. U struktury průmyslu pak dále rozlišujeme:  

- ekonomiku existenční, kde je málo příležitostí a většina obyvatel pracuje v zemědělství, 

- ekonomiky, které vyvážejí základní suroviny – většinou bohaté pouze na jeden přírodní 

zdroj a v jiných směrech chudé, např. Saudská Arábie nebi Chile, 

- rozvojové ekonomiky, u nichž činí průmyslová výroba 10-20% hrubého národního 

produktu, 

- průmyslové ekonomiky, které jsou hlavními vývozci zboží a investičního kapitálu, mají 

rozsáhlé výrobní aktivity. 

 

 2.2.2  Politicko-právní prostředí
 

  Politicko-právní prostředí má základní vliv na rozhodnutí firmy, jestli vstoupit na 

zahraniční trh a jakou formu zvolí. Pokud je prostředí stabilní, motivuje firmy a má příznivý 

vliv na začleňování zemí do procesu internacionalizace. Pokud se jedná o nestabilní prostředí, 

způsobuje naopak izolaci zemí. Firmy musí před vstupem zkoumat faktory jako jsou např.  

politický systém, vztah k zahraničním firmám, právní úpravu podnikání  zahraničních 

subjektů atd.  

Je důležitá znalost nejen politicko-právních poměrů hostitelské země, ale rovněž své 

země i dohod a smluv upravující vztahy mezi zeměmi. Vlády usilují o podporu domácích 

podniků v oblasti mezinárodního obchodu a mohou omezit překážky nebo zvýšit obchodní 

aktivity pomoci bilaterálních a multilaterálních smluv. Hlavní oblasti vládních aktivit jsou:  

- embarga a sankce, 
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- kontrola vývozu, 

- kontrola dovozu, 

- regulace mezinárodního chování.
14

 

Analýzy politického a ekonomického prostředí jsou lehce dostupné a jsou prováděny 

veřejnými i soukromými instituce. Stupně rizika se hodnotí, jak ze střednědobého, tak 

dlouhodobého hlediska. Analýzy provádí například francouzská společnost COFACE, která 

každoročně provádí hodnocení rizikovosti až ve 165 zemích světa a podle zjištěných 

informací je rozděluje do sedmi kategorií (A1, A2, A3, A4, B, C, D). 
15

 

 

Jak jsem zjistila, dle aktuálních informací firmy COFACE, patří mezi státy, které jsou 

nejlépe hodnoceny např. Norsko, Švédsko, Švýcarsko. Naopak mezi státy s nejhorším 

hodnocením patří  například Moldávie, Uzbekistán nebo Bělorusko. Česká republika je 

zařazena do druhé skupiny (A2) a její slabé stránky představuje stárnoucí populace a 

nedostatek kvalifikovaných sil a těžká závislost na zahraničním obchodu, který představuje 

75% HDP. Silné stránky představují stále mírný veřejný dluh, posouzení ČR jako vedoucí 

destinace pro přímé zahraniční investice ve střední Evropě a dále fakt, že zahraniční dluh a 

úvěrová expanze je pod kontrolou.
16

  

Velmi dobré hodnocení má i Německo, které je nejoblíbenější destinací ČR. ČR 

vyváží do zemí EU 27 až 86% veškerého svého exportu a podíl Německa na vývozu do EU 

27 se pohybuje mezi 36-38% za období let 2006-2009.
17

  

 

                                                           
14 Kauerová, L.; Vilamová, Š.  Mezinárodní marketing.  Ostrava: VŠB-TUV Ostrava - Fakulta ekonomická, srpen 2000. s. 44 

15 Machková, H.; Sato, A.; Zamykalová, M. a kolektiv Mezinárodní obchod a marketing., Praha: Grada Publishing, a.s., 

2002. s. 162-163 

16 http://www.coface.com 

17http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/1409-10, Česká republika v číslech 2010 – Zahraniční obchod, definitivní 

údaje dle uzávěrky k 27.8.2010 

http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/1409-10


14 

 

Tab. č. 1 

Zahraniční obchod ČR 2006-2010 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Vývoz celkem (ml. Kč  FOB)   2144,6 2479,2 2473,7 2138,6 2514,9 
 

Zdroj: Český statistický úřad
18

 

 

Graf. č. 4  Vývoz ČR v letech 2006-2010 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

 

 

                                                           
18 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vzo_cr - Zahraniční obchod - časové řady, použity výsledky za rok 2010 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vzo_cr
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Graf č. 5  Vývoz ČR do EU 27 v roce 2008    Graf. č. 6  Vývoz ČR do EU 27 v roce 2009   
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Zdroj: Český statistický úřad                                                  Zdroj: Český statistický úřad 

 

2.2.3  Sociální a kulturní prostředí 

Tyto faktory často rozhodují o úspěšnosti marketingové strategie na daném trhu. Před 

vstupem na zahraniční trh by si každá firma měla provést studium daného cizího trhu, kultury 

a přizpůsobit výrobky zahraničním zvyklostem.  „Kulturní prostředí je tvořeno institucemi a 

dalšími faktory, které ovlivňují základní hodnoty. Lidé vyrůstají v určité společnosti, jež 

formuje jejich základní postoje a hodnoty. Získávají pohled na svět, který definuje jejich 

vztahy s okolím. Kulturní charakteristiky mohou ovlivnit marketingové rozhodnutí. Firmy si 

musí být vědomy kulturních vlivů a jak se mohou lišit uvnitř společnosti a v rámci trhů, na 

kterých firma působí. “
19

  Kultura zahrnuje prvky jako řeč, náboženství, ceny a normy, 

estetiku, zvyky, vzdělání i sociální poměry.  

Efektivnost mezinárodních podnikatelských aktivit je významně ovlivněna schopností 

pracovat v kontextu různých kulturních systémů. Bylo zjištěno, že hodnotová orientace není 

                                                           
19 Kotler,P.; Wong, V.; Saunders, J.; Armstrong, G.  Moderní marketing. Praha:  Grada Publishing, a.s., 2007. s. 156  
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neměnná a výzkumy ukazují na určitý posun, který je ovlivňován především ekonomickým 

vývojem a dosahovanou životní úrovní. Přesto zůstává kulturní diverzita realitou, kterou si 

lidé s růstem internacionalizačního procesu uvědomují silněji než dříve. 

  

2.2.4  Technologické prostředí 

Analýza technologického prostředí je pro firmy důležitá z hlediska, technické 

vyspělosti dané země. Kolik se investuje do výzkumu a vývoje, kolik je v zemi vědeckých 

pracovníků nebo jaká je vybavenost výpočetní technikou.     

 

2.2.5  Geografické faktory 

Mezi geografické faktory bezesporu patří klimatické podmínky, vybavení zásobami 

nebo infrastruktura. Klima může mít významný vliv na distribuci. Pro fungování firmy je 

významná velikost a stav dopravní sítě, dopravní uzly, kterými mohou být např. přístavy, ale 

rovněž komunikační infrastruktura, kterou představuje hustota telefonní sítě nebo poštovní 

systém. 
20

 

Na základě existence zásob přírodních zdrojů může být proveden odhad kupního i 

prodejního potenciálu. Přítomnost přírodních zdrojů ovlivňuje stupeň ekonomického rozvoje 

regionu. Nejsou-li k dispozici, musí být dovezeny a musí být zajištěn rovněž přístup 

k dodávkám. Vzrůstající měrou se problém zdrojů soustředí na fosilní paliva a strategické 

suroviny. Země, které vyvážejí ropu, např. Kuvajt, Libye, Saudská Arábie, byly schopny 

realizovat svůj ekonomický vývoj prostřednictvím své zdrojové základny.
21

   

Výhodná geografická poloha cílového trhu vzhledem k poloze podniku má rovněž 

nezanedbatelný vliv na rozhodování firmy. Může představovat úspory v přepravních 

                                                           
20 Berndt, R.; Altobelli, C. F.; Sander, M. Mezinárodní marketingový management. Brno: Computer Press, a.s., 2007. s.38-39  

21 Kauerová, L.; Vilamová, Š. Mezinárodní marketing. Ostrava: VŠB-TUV Ostrava - Fakulta ekonomická, srpen 2000. s. 34-

35 
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nákladech a možnost nabídnou zákazníkovi kratší dodací lhůty, což je z hlediska 

konkurenceschopnosti firmy velmi důležité.  

 

 2.3  Odvětvové a soutěţní faktory  

Tyto faktory se týkají firem podnikajících ve stejném oboru. Velmi důležitou je 

analýza konkurence, dodavatelů a odběratelů.  

Pokud použijeme tržní přístup, konkurenty jsou společnosti uspokojující stejnou 

potřebu zákazníků. 

Nejdříve je nezbytné identifikovat konkurenty, zjistit jejich počet a sílu, která  vyplývá 

z jejich velikosti a podílu na trhu, stejně jako z potenciálů, kterými konkurenti disponují, jako 

jsou např. finanční síla, personál, přístup k nákupním pramenům a situaci zisku. Pokrytí na 

trhu vyplývá z nabídky a stupně distribuce.  

Jakmile společnost identifikuje své hlavní konkurenty, musí si udělat přehled o jejich 

strategických cílech a silných i slabých stránkách. Skupina podniků, která se na daném 

cílovém trhu řídí stejnou strategií, se nazývá strategická skupina a pokud firma úspěšně 

vstoupí do této skupiny, její členové se stanou hlavními konkurenty. Po identifikaci hlavních 

konkurentů a jejich strategie je důležité zjistit, co každý konkurent na trhu hledá, čili jeho cíle. 

Každý konkurent sleduje určitý mix cílů: současnou ziskovost, růst tržního podílu, cash flow, 

technologické vedení nebo vedení v poskytované úrovni služeb. Nesmí se opomenout ani 

plány expanze konkurentů.
22

 

Hodnocení dodavatelů má význam především pro firmy, které plánují v zemích přímé 

investice nebo pobočky. U analýzy dodavatelů je nutno hodnotit následující faktory: 

- počet a velikost dodavatelů, 

- koncentraci a tržní sílu, 

                                                           
Keller, K. L. Marketing management.. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. s. 384-387 
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- kvalitu surovin a předběžných výrobků, která má vliv na kvalitu konečných 

výrobků,  

- pracovní nabídku, 

- nabídku nominální jakosti. 

Rozhodujícím faktorem pro výběr dodavatele může být dodací lhůta, která je jedním 

z prvků určujících konkurenční schopnost. Délka dodací lhůty přímo ovlivňuje celou řadu 

rizikových faktorů prodeje, jakými jsou pohyb cen kurzů, změny konjunktury a další.
23

  

Odběratelem rozumíme konečného spotřebitele, který vytváří poptávku. Poptávka je 

důležitá k posouzení, zda produkt nebo výrobek najde konečného zákazníka.  

 

Sledování a neustálé vyhodnocování dodavatelů, konkurentů, stejně jako sledování 

změn v chování odběratelů je pro podnik nesmírně důležité a řekla bych, že se od toho odvíjí i 

samotná existence a úspěšnost firmy na trhu. Pokud firma zaspí a nezachytí změny na trhu 

včas, a tudíž nenastaví své aktivity správným směrem nebo správně neodhadne následný 

vývoj, může to mít pro další chod společnosti fatální následky. 

„Pouze změna je konstantní v mezinárodním podnikání. Doprovázející změny mohou 

vyvolat neočekávané události. Naštěstí se některé z těchto událostí ukázaly být jako výhodné 

pro některé nadnárodní zúčastněné společnosti. “
24

  

Jen připravené firmy na neustále změny na trhu mohou z těchto změn těžit. 

  

 

 

                                                           
23 Machková, H.; Sato, A.; Zamykalová, M. a kolektiv Mezinárodní obchod a marketing. Praha: Grada Publishing, a.s., 2002. 

s. 30 

24 Ricks, D.A.  Blunders in International Business, Blackwell Publishing Ltd., 2006. s. 2 



19 

 

2.4  Vnitřní prostředí  

Firma vstupující na zahraniční trh musí provést důkladnou analýzu vybraného trhu, 

aby mohla odolávat stále sílící konkurenci, která působí na trhu. Proto musí podnik znát nejen 

vnější, ale i vnitřní prostředí. Vnitřním prostředím jsou finanční zdroje, podnikové cíle a 

podniková kultura, velikost firmy, výrobní kapacita, personál, zkušenosti z pole 

mezinárodního obchodu, výrobek - jeho kvalita a možnost standardizace, neboli prostě vše, co 

se týká samotné firmy a jejich možností. Součástí je analýza silných a slabých stránek firmy. 

Hodnotí se např. podíl na trhu celkem a tržním segmentu, porovnává se s konkurencí, zkoumá 

se jeho dynamika i příčiny změn. Dalším hodnotícím faktorem jsou tržby získané z realizace 

výrobků nebo počet a velikost zakázek. Porovnává se úroveň nákladů a jejich struktura nebo 

zisk a jeho efektivnost.
25

  Firma musí zvážit, jakou formu vstupu na mezinárodní trh zvolí. Ta 

musí odpovídat její finanční situaci i možnostem. Dále musí firma propočítat návratnost své 

investice. Nesmí, však opomenou možná rizika a překážky s tím spojené. Vše musí být 

podloženo důkladnou analýzou všech vnějších faktorů, stejně jako provedeným 

marketingovým výzkumem daných trhů. Kvalitní podklady jsou nezbytným základem pro 

strategické rozhodování, jako je vstup na mezinárodní trhy.     

 

Pracuji v hutnickém podniku a z mé zkušenosti mohu potvrdit, že konkurence je na 

trhu v dnešní době stále silnější a je ji nutno neustále sledovat.  Stále se dozvídáme, že 

konkurenti přicházejí s něčím novým, např. zavádí nový rozměr nebo zprovozňují novou 

výrobu a pokud chce průmyslový podnik v obtížném tržním prostředí přežít, musí stále 

přehodnocovat a analyzovat nové skutečnosti na trhu, stanovit si své silné a slabé stránky, 

stejně jako rozkrýt příležitosti a vznikající hrozby a přizpůsobit těmto okolnostem svou 

obchodní činnost. SWOT analýza je jedním z marketingových nástrojů, který je často při 

stanovování marketingové strategie používán. 

  

 

                                                           
25

 Nétek, V., studijní opory Průmyslový marketing. Ostrava: VŠB TU-FMMI , s. 23 
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2.5  Koncepce mezinárodního obchodu 

Základem exportního marketingu je úsilí podniku adaptovat obchodní politiku podle 

podmínek jednotlivých trhů. Exportní marketing realizují podniky začínající rozvíjet své 

zahraniční aktivity, a které vstupují na mezinárodní trhy postupně. Při vstupu na trh firma 

musí investovat značné prostředky do budování distribučních cest a komunikační politiky, ale 

jelikož má nedostatek zdrojů, věnuje úsilí proniknout na malé segmenty a postupně adaptuje 

svou nabídku u každého vývozu na nový trh.  Pro podniky s exportním marketingem je 

nejčastější orientace na geograficky blízké trhy nebo se specializují jen na jeden vybraný trh, 

což může být velmi rizikové. Podstatou globální koncepce je používání jednotného 

marketingového postupu na všech trzích, neboli nabízet stejný typ výrobku stejnému okruhu 

zákazníků.   Je jen na rozhodnutí podniku, zda zvolí adaptaci nebo standardizaci, jinak řečeno, 

zda jako výrobce bude stejný nebo zda bude přizpůsoben.     

Na celosvětovém bojišti musí bojovat stále více a více podniků. Řada podniků už 

nemá, kam by se skryla. Ti, kdo nevyjdou vstříc globálnímu trhu, brzy zjistí, že globální trh 

přišel k nim, pokud se noví mezinárodní konkurenti zaměří právě na jejich kdysi bezpečné 

místní trhy. Je potřeba být spíše aktivní a činný, než jen reagovat na podněty okolí. Ti, kdo si 

této malé části globalizačního procesu nebudou všímat, už za 50 let nemusí vůbec existovat. 
26

   

    

2.6  Výběr cílového trhu 

Při rozhodování o proniknutí na nové trhy je třeba zvážit mezinárodní marketingové cíle a 

taktiku podniku, stejně jako velikost podílu zahraničního obchodu na celkovém prodeji firmy. 

Dalším krokem je, jestli bude obchodovat pouze v několika zemích, ale s větším nasazením 

nebo mnoha cizích zemích.  Následující otázkou, na kterou si musí odpovědět je, jaký typ 

zemí přichází v úvahu. Přitažlivost dle geografických faktorů, příjmů, počtu obyvatel a 

dalších.  Často v tomto rozhodování zvítězí sousední státy pro jejich dobrou znalost, výhodu 

z hlediska distribučních cest a řízení obchodu. Jsou ale rovněž názory, že pouze USA, Evropa 

                                                           
26 Smith, P.  Moderní marketing. Praha: Computer Press , a.s., 2000. s. 197 
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a Japonsko, neboli taky „silná trojice“, jsou nejvhodnější  pro zahraniční obchod.   Je třeba 

určit míru návratnosti investic, které rozdělujeme do následujících kroků: 

- Odhad současného tržního potenciálu, u kterého je podstatný sběr primárních 

informací. 

- Předpověď budoucího potenciálu na trhu a rizika. Zde je třeba znát předpověď 

politického vývoje a vlivu na průmyslový prodej. 

- Předpověď prodejního potenciálu. 

- Předpověď nákladů a zisků. 

- Stanovení míry návratnosti investic. 

Obecně lze říci, že kandidátské země by měly být hodnoceny podle tržní atraktivity, 

rizika a konkurenční výhody. Rozvojové země nabízí jedinečný soubor příležitostí, ale i 

rizik.
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Keller, K. L. Marketing management.  Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. s. 728 
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3.   Trţní bariéry a rizika mezinárodního obchodu 

 

Za ideálního stavu by mohla jakákoliv firma nebo podnik vstoupit do odvětví a začít 

nabízet zboží, což by způsobilo rozšíření nabídky na trhu, a tudíž i snížení zisků firem. 

Jednotlivé průmysly se značně liší obtížností, s jakou je do nich možné vstoupit. Základní 

překážky vstupu jsou:  vysoká  kapitálová náročnost, patenty a  licence, omezené zdroje, 

suroviny, distributoři a požadavky na renomé.
28

  Některé bariéry jsou vlastní určitým 

odvětvím průmyslu, jiné jsou uměle vytvořeny opatřeními jedné či více firem v průmyslu. 

Tržní bariéry představují všechny podmínky, které je nutno splnit při vstupu na trh 

v dané zemi. Bariéry můžeme rozdělit na ekonomické, protekcionistické a bariéry, jež jsou 

podmíněny chováním. 

 

3.1  Ekonomické trţní bariéry   

Ekonomické tržní překážky zahrnují aspekty, jako jsou: 

- Výhody velikosti závodu – zařízené podniky mají cenové nevýhody. 

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

především vzhledem k transparenci trhu. 

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

podniků zvýšenými marketingovými náklady nebo ústupky v cenách. Prvek 

upřednostňování domácích výrobců je specifický např. pro Velkou Británii. Některé 

firmy se proto rozhodnou vstoupit na trh ne pod svým jménem, ale koupí podnik 

v zahraničí a ponechají mu původní jméno. Tímto krokem se dá překonat bariéra 

upřednostňování domácích firem, protože zákazník má stále pocit vlastenectví. 

-  Potřeba kapitálu. 

                                                           
28 Kotler, P.  Marketing management.. Praha: Grada Publishing, a.s., 2001. s. 223 
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- Přístup k distribučním kanálům – domácí podniky mají odbytové kanály již obsazené. 

Začínající firma na trhu musí vynaložit velké úsilí pro vybudování si svých 

distribučních cest. 

 

3.2 Protekcionistické trţní bariéry  

Protekcionistické bariéry představují různé tarify, např. cla a netarifní překážky mohou 

být různá importní omezení a subvence, které mají sloužit především k ochraně domácích 

firem.  
29

  V tabulce č. 2 jsou uvedené druhy cel.   

Tab. č. 2   Druhy cel 

       

Podle funkce cla Podle směru pohybu zboží 

Podle způsobu 

výběru 

Fiskální   Dovozní  

 

  Valorická  

Ochranná   Vývozní 

 

  Specifická 

Prohibitivní   

 

  Diferencovaná 

Skleníková   

 

  

 

  

Odvetná     

 

  

 

  

Negociační   

 

  

 

  

Diferenční   

 

  

 

  

Preferenční   

 

  

 

  

Antidumpingová           
 

Zdroj: 
 
Štrach, P.  Mezinárodní management (2007) 

Vlády často zavádějí vysoké dovozní poplatky, aby podpořily domácí průmysl, a často 

používají neviditelné bariéry, jako například pomalé vyřizování dovozního souhlasu nebo 

pomalé celní odbavení a uvolnění zboží do prodeje.
30

  

                                                           
29  Berndt, R.; Fantapié Altobelli, C.; Sander, M. Mezinárodní marketingový management. Brno: Computer Press, a.s, 2007. 

s. 22 

Tab. č. 2  Štrach, P.  Mezinárodní management.  Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 27  

30
 Kotler, P.  Marketing management. Praha: Grada Publishing, a.s, .2001.  s. 364 
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3.3 Trţní bariéry podmíněné chováním  

Mezi překážky podmíněné chováním patří způsob chování spotřebitelů nebo 

konkurence, která uzavírá vstup na trh.   

Nátlaková skupina zaměstnavatelů či vlastníků v daném sektoru se mnohdy snaží 

pomocí finančních prostředků ovlivňovat rozhodování, ať již na úrovni státu či místních 

orgánů. Často je motivem snaha zabránit zahraniční konkurenci v přístupu na tuzemský trh a 

omezit co nejvíce dovoz  ze zahraničí. Silně je rozvinutý lobbing, např. v Japonsku nebo je 

možné uvést politiku Francie v oblasti ochrany tuzemského trhu automobilů.
31

 

Pokud poskytuje domácí trh dostatek příležitostí, nevěnují firmy příliš mnoho 

pozornosti mezinárodnímu obchodu a nezvažují vstup na cizí trhy. Domácí trh je mnohem 

bezpečnější. Není třeba překonávat jazykové bariéry ani se přizpůsobovat novému trhu. 

V dnešní době se ale podnikatelské prostředí mění a společnosti tomu musí věnovat pozornost 

a zaujmout globálnější postoj. Globální  konkurence totiž nabývá na síle a intenzitě, a pokud 

firma neexpanduje na zahraniční trhy, riskuje, že se jí uzavře cesta na celosvětové rostoucí 

trhy a navíc ztratí část svých tržeb ve prospěch cizích společností pronikajících na domácí trh. 

Každý stát usiluje o to, aby ve větší míře vyvážel zboží, než dovážel, čili převažoval export 

nad importem  a měl co možno nejvíce nadnárodních firem. S potřebou rozšíření zahraničního 

marketingu roste rizikovost obchodu na zahraničních trzích. Každý podnik před vstupem na 

zahraniční trhy musí dobře vyhodnotit všechna rizika mezinárodního obchodu. 

Důležitým faktorem, který ovlivňuje světové ekonomické prostředí, jsou mezinárodní 

instituce na podporu ekonomické a měnové stability, které mají za cíl odstranění překážek 

v mezinárodním obchodě, odstranění celních a jiných bariér na trhu, podílení se na řešení 

rozhodujících světových problémů, liberalizaci, nediskriminaci a mnoho dalších.
32

, Mezi tyto 

organizace patří OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, GATT –

Všeobecná dohoda o clech a obchodu nebo WTO – Světová organizace obchodu.  

                                                                                                                                                                                     
 

31 Kauerová, L.; Vilamová, Š. Mezinárodní marketing.  Ostrava: VŠB-TUO , Fakulta ekonomická, srpen 2000. s. 16 

32 http://cs.wikipedia.org/wiki/GATT 
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3.4  Rizika mezinárodního obchodu 

Rizika mezinárodního obchodu jsou spojena se skutečně dosaženými výsledky vlivem 

působení různých faktorů oproti výsledkům plánovaným. Objektivnost rizika vyplývá 

z průběhu ekonomických procesů, které jsou mimo jiné ovlivňovány náhodnými a jen obtížně 

předvídatelnými jevy. Obecně je riziko spojováno s negativními faktory, které ovlivňují 

očekávané výsledky. Účast firmy v mezinárodním obchodě do určité míry modifikuje 

rizikovost jeho aktivit. Pro lepší stabilitu podnikatelského subjektu, je lepší rozdělit vývoz do 

několika různých trhů, které se můžou od sebe lišit různým vývojem.  

Dle mého zjištění ČR vyváží do rozvojových zemí, čili zemí s nestabilní politickou 

situací a vysokým obchodním rizikem, 3-4 % z celkového objemu vývozu. V  letech 2006-

2008 byl podíl exportu do těchto zemí 3%  a v  roce 2009 činil podíl 4%.
33

   

V mezinárodním obchodě se můžeme setkat se specifickými riziky, které souvisí 

s rozdíly v sociálně ekonomických podmínkách, geografickou polohou trhů, s rozdíly 

v právních předpisech, obchodních zvyklostech a jinými faktory. Dynamika změn, kterou se 

dnešní mezinárodní obchod vyznačuje, se projevuje v riziku kurzovém, v riziku pohybu cen, v 

rychlém zastarávání výrobků, riziku neplacení, v riziku technického pirátství nebo taky např. 

v politickém riziku. Rizika můžeme rozdělit na:
34

 

Trţní – sjednání pohyblivé ceny na tržním vývoji. 

Komerční – odstoupení od kontraktu, platební nevůle nebo neschopnost dlužníka.  

Přepravní – tento druh rizik se  v mezinárodním obchodě pojišťuje. 

Teritoriální – hrozba války, občanských nepokojů. Souvisí s nejistotou politického a 

ekonomického vývoje jednotlivých zemí.  

                                                           
33 Český statistický úřad 

34 Machková, H.; Sato, A.; Zamykalová, M. a kolektiv Mezinárodní obchod a marketing. Praha: Grada Publishing,, 2002. s. 

187-188 
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Politická rizika pocházejí z nebezpečí, že se nevyskytnou předem viditelné změny 

politických struktur a právních obyčejů, např. riziko vyvlastnění, převodu, právní riziko a 

další.
35

 

Nestabilní vláda představuje vysoké riziko pro zahraniční firmy, které chtějí v dané 

zemi podnikat. Příliš vysoká míra inflace nebo nezaměstnanosti  mohou způsobit nestabilitu 

vlády, což může představovat pro firmy riziko spojené například se znárodněním nebo 

omezením zisku. I ne příliš dlouho trvající omezení, jako např. z důvodu stávky, může 

způsobit ztráty. 

Vysoká zahraniční zadluženost souvisí zase s tím, že státy již nemohou platit své 

dluhy a dokonce ani úroky ze svých závazků vyplývající. Za poslední dobu jsme zaznamenali 

např. bankrot Chorvatska. Mnohdy se jedná o státy s velmi atraktivními trhy, jako je 

například Rusko nebo Mexiko.
36

 

Kurzová – nutno sledovat vývoj kurzů jednotlivých měn.    Volbou druhu měny se dá  

ovlivnit i míra kurzového rizika. Jak je zřejmé z grafu č. 5 a 6, kurzy měn kolísají a je nutno 

proto počítat s kurzovými rozdíly, které mohou mít dopad na hospodaření firmy jak kladný, 

tak záporný. I když firmy vyžadují platby v tvrdé měně, a tím mohou eliminovat nepříznivé 

dopady do svého hospodaření spojené se snižováním hodnoty cizí nestabilní měny, na kterou 

má vliv vysoká zadluženost nebo politická a ekonomická nestabilita, riziko je stále značné. 

Největší riziko je u kontraktů s dlouhou dobou dodání nebo u dlouhodobých kontraktů. 

K minimalizaci těchto ztrát existují různé nástroje a postupy. Např. devizové operace – 

termínované nákupy nebo prodeje cizích měn, prodej pohledávky – získání likvidních 

prostředků, použití měnových doložek nebo zohlednění rizika v ceně. K minimalizaci 

kurzových rizik se doporučuje rozložení obchodu na různé trhy, různé měny a  kombinací  

vývozních a dovozních činností. 
37

 

 

                                                           
35 Berndt, R.; Altobelli, C. F.; Sander, M.  Mezinárodní marketingový management. Brno: Computer Press, a.s., 2007. s. 101 

36
Kotler, P.  Marketing management. Praha: Grada Publishing, a.s, .2001.  s. 364  

37 Schaffer, R.; Agusti, F.; Earle, B.  International business law and its environment. , USA, Mason: South-Western Cengage 

Learning, 2009. s. 35 



27 

 

Graf. č. 6   Kurzový vývoj EUR                  Graf č. 7  Kurzový vývoj USD 

                     1.11.2010-17.3.2011                                   1.11.2010-17.3.2011    
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3.5  Rizika technologického pirátství 

Firmám dále hrozí nebezpečí technologického pirátství ze strany zahraničních 

manažerů, kteří mohou předat informace o výrobku konkurenci, jako se tomu stalo v mnoha 

oborech  průmyslu, například ve strojírenství, v elektrotechnice nebo chemickém průmyslu.
38

  

Společnosti po celém světě začínají průmyslové špionáži přikládat stále větší význam, 

nejen při samotné obraně, ale také v získávání nejnovějších informací o konkurenčních 

společnostech. Tím vzniká prostor k založení nových odvětví podnikání a poskytování 

unikátních služeb. Jen v samotných Spojených státech jsou podle zpravodajských služeb 

ztráty z nezákonně získaných informací o společnostech, technologiích a finančních plánech 

100-250 miliard dolarů (přibližně 2,4-6 bilionů korun). Ačkoli se zdráhají mluvit o přesném 

rozsahu škod, mezi postiženými jsou i společnosti jako General Motors, Ford, General 

Electric, Intel nebo Boeing. 
39

     

                                                           
38 Kotler, P.  Marketing management. Praha: Grada Publishing, a.s, .2001.  s. 364 

39 Tauerová, K. článek Průmyslová špionáž: hlavní podezřelý je Čína, Hospodářské noviny, č. 028, 9.2.2011. s. 20  

http://www.sfinance.cz/
http://www.sfinance.cz/
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   3.6  Rizika spojená s formou vstupu na zahraniční trhy 

Pokud se firma rozhodne, že vstoupí na zahraniční trh, musí si zvolit rovněž, jakým 

způsobem. Ten by měl být pro firmu co nejvýhodnější a odpovídající  finanční situaci 

podniku. S finanční náročností vstupu na daný trh roste i míra rizika, ale na druhé straně 

rovněž ziskovosti,  jak je znázorněno na obr. č. 1. 

 

Obr. č. 1   Moţné formy vstupu na zahraniční trhy 

 

Zdroj Kotler, P. Marketing management (2001) 

 

Kapitálově náročné formy vstupu jsou nejrizikovější a volí je zpravidla podniky velké 

a kapitálově silné, které mohou těžit z  výhod globálního využívání výrobních faktorů – nižší 

výrobní náklady, levnější nebo kvalifikovanější pracovní síla, daňové výhody, investiční 

pobídky. 
40

 Většinou se pro tuto formu rozhodují i z hlediska překonání bariér vstupu na 

určitý trh a pro výhodu vyplývající z bezprostřední přítomnosti na trhu – kontakt se 

zákazníky, účinnější vlastní komunikace. Kapitálový vstup se může uskutečnit následujícími 

způsoby: 

- akvizice a fúze (sloučení), 

                                                           
40 K Aswathappa  International business 4E. Delhi: Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2010. s. 412-413 
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- joint venture (společný podnik) – možnost odbourání některých bariér pro vstup, 

touto formou vstoupil Volkswagen do Škody – jeden z nejzdařilejších projektů 90. let,
41

 

-  investice na zelené louce, 

- strategická aliance – partnerství dvou i více současných nebo potencionálních 

konkurentů, kteří přímo spojí své zdroje za účelem získání strategické výhody. Jednotlivé 

subjekty vnáší specifické dovednosti, know-how, které umožní zlepšit tržní pozici vůči 

nečlenům. Příklad výrobní aliance je General Motors s japonskou Toyotou. Toyota poskytla 

General Motors know–how na malé vozy a General Motors pomohl vstoupit Toyotě na 

americký trh.
42

    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Zadražilová, D. Mezinárodní management. Praha: Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství -Oeconomica, 200. s. 145 

42 Zadražilová, D. Mezinárodní management. Praha: Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství -Oeconomica, 2007. s. 88 
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5.  Závěr 

    

Rozhodnutí o vstupu podniku na zahraniční trh může být motivováno různými 

aktivními i pasivními motivačními faktory a záleží pouze na podniku, zda se k tomuto kroku 

rozhodne. Dle mého názoru je rozšíření obchodních aktivit na mezinárodní trhy nezbytné, 

jelikož dnešní doba je charakteristická neustálými změnami tržního prostředí, které je nutno 

sledovat, analyzovat, vyhodnocovat a následně na ně reagovat. Tlaky ze strany konkurence 

jsou stále větší a je nezbytné využít každé příležitosti, která se na trhu objeví. Na jedné straně 

poskytuje mezinárodní prostředí mnoho příležitostí pro průmyslové podniky, ale na straně 

druhé se musí posoudit možné hrozby, bariéry a rizika s tím spojené. Podnik musí před 

vstupem na trh vyhodnotit jak vnější, tak vnitřní prostředí. Vnějšími faktory jsou faktory 

politicko-právní, ekonomické, sociální i technologické. Podnik musí provést PEST analýzu a 

zvážit míru rizikovosti spjatou s daným trhem. Z posouzení politicko-právních a 

ekonomických faktorů jsou bezpečnější trhy, státy, které mají stabilní vlády a rovněž 

ekonomickou i politickou situaci. Jedná se o ekonomiky, které dosahují kladného hodnocení 

týkajícího se těchto faktorů. Na straně druhé vyplývá největší riziko z analýzy politicko-

ekonomických faktorů  u rozvojových zemí, kde často dochází k převratům, které můžou mít 

značný dopad na obchodní činnosti firmy, znárodnění, omezení vývozu měny apod. Sociálně-

kulturní faktory jsou důležité pro studium například chování spotřebitelů, či firem, které 

mohou preferovat domácí výrobce. Tomuto se dá předejít formou vstupu na trh, kterým je 

společný podnik – joint venture. Zákazníci mají pocit, že jsou stále vlastenci a nezradili své 

postoje, i když vlastníkem již není pouze domácí (původní) vlastník.  Komunikace je dalším 

důležitým aspektem kulturního prostředí a je nutno ji nepodceňovat. Studiem komunikace by 

se měl zabývat každý manažer, který vstupuje do obchodních jednání v cizí zemi. Vliv 

národní kultury ovlivňuje organizační chování i manažerské praktiky a komunikaci. Např. lidé 

ze západních zemí mohou v Japonsku pociťovat při obchodním jednání určitou nejistotu.  I 

když proniknutí do této kultury je mimořádně obtížné, může být pečlivá příprava v tomto 

směru životně důležitá.  Pro Japonce má osobní komunikace velký význam. Dalším faktorem 

jsou faktory technologické.  Technologické prostředí poskytuje podniku zase cenné informace 
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týkající se technické vyspělosti země, počet uživatelů internetu nebo jaká je výše výdajů na 

výzkum a vývoj v jednotlivých odvětvích. 

Neméně důležitá je analýza a posouzení soutěžních faktorů. Za soutěžní faktory 

považujeme konkurenci, dodavatelé a odběratelé.  Před tak důležitým rozhodnutím, jako je 

vstup na trh, musí firma znát, kdo představuje konkurenci, její počet, sílu i podíl na trhu.  

Porovnat, v čem má konkurence náskok nebo naopak, a podle zjištěných informací zvážit 

obchodní strategii a politiku firmy. Dodavatelé jsou neméně důležití, jelikož jejich 

poskytované služby rozhodují o konkurenceschopnosti podniku. Záleží na tom, jaké dodací 

podmínky mohou nabídnout a to jak ve vztahu ke kvalitě dodávek- materiálu, tak k posouzení 

termínu dodání, jejich flexibilitu i cenu. Odběratelé – zákazníci představují poptávku po zboží 

nebo službách. Průmyslový trh se od spotřebního liší některými specifiky, mezi které náleží i 

poptávka, která je přímo úměrná poptávce po určitém zboží. Na průmyslovém trhu je méně 

subjektů, ale větších a mají silnější dodavatelsko-odběratelské vazby. Proto i tento faktor musí 

firma vzít v úvahu a reálně zhodnotit její možnosti získání své pozice na trhu a v jakém 

časovém horizontu.  

Druhou skupinou působících faktorů jsou vnitřní podněty, které ovlivňují chování 

obchodní společnosti. Mezi tyto faktory řadíme finanční situaci podniku, na které záleží 

forma vstupu na trh. Touto formou může  být kapitálově náročná forma nebo nenáročná 

forma. Myslím si, že menší firmy a firmy bez dostatku zkušeností s mezinárodním obchodem 

by se měly rozhodovat mezi exportem, přímým nebo nepřímým, nebo licencí. Pokud se jedná 

o podnik velký a silný, může si dovolit vstup formou společného podnikání, aliancí nebo 

akvizicí či fúzí. S mírou kapitálové náročnosti, roste i rizikovost operace, ale na straně druhé 

rovněž ziskovost investice. Např. silné hutnické podniky mají svá obchodní zastoupení po 

celém světě. Mohu z praxe uvést např. hutnické podniky Moravia Steel, a.s. – Třinecké 

železárny, a.s., nebo ArcelorMittal, které mají zastoupení v podobě svých dceřiných 

společností v mnoha zemích. Vnitřními faktory přestavují i obchodní zkušenosti 

z mezinárodního prostředí, kterými firma disponuje nebo výrobní kapacita, logistika a další. 

Podnik musí vyhodnotit své silné a slabé stránky ve vztahu k trhu a konkurentům a stanovit si 

cíle, který musí být reálné. Je lepší raději počítat s nižším ziskem než nadhodnotit možné 

výnosy a návratnost investic a dostat se do finančních problémů. 
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Správné vyhodnocení správně situace a s tím spojené rozhodnutí o vstupu na 

mezinárodní trh je obtížně a musí být podloženo důkladnými analýzami a výzkumy všech 

možných aspektů. Zahraniční trhy poskytují nejen příležitosti, ale rovněž hrozby, rizika a 

bariéry specifické pro určité oblasti nebo odvětví, které nelze opomenout ani podcenit. Pokud 

se podnik na vstup připraví a eliminuje hrozící rizika na minimum, což jde docílit například 

správným výběrem země, zvolením vhodné formy vstupu, pojištěním případných rizik jak 

přepravních, tak platebních, pokud podnik nepodcení komunikaci a další aspekty obchodních 

operací, tak je na vstup na zahraniční trh připraven. Pokud ovšem přípravu podcení a 

nedostatečně se na vstup připraví, může to znamenat i existenční problémy pro další chod 

firmy.      
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Příloha č.1  Zahraniční obchod ČR 

 

Zdroj: Český statistický úřad 


