
 
 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 



 

Abstrakt 
 

Tato bakalářská práce je zaměřena na formy vstupů průmyslových firem na zahraniční trhy. 

V první části této práce jsou uvedeny nejčastější motivy podniků, proč usilovat o vstup na 

zahraniční trhy. V další části jsou podrobně popsány konkrétní moţnosti vstupu na 

mezinárodní trh, které jsou vhodné podle charakteru výrobku nebo sluţby. Na závěr jsou 

porovnány moţnosti, jak mohou vstupovat české střední průmyslové firmy na zahraniční trhy 

se svými výrobky a sluţbami, které usilují o trvalý vstup na zahraniční trh.    
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Abstract 
 

This thesis focuses on ways of industrial companies to enter international markets. In the first 

part of this work the most important goals are presented, which endeavour to enter 

international markets. In the next part specific potentials for entering international markets are 

described in greater details, which are suitable according to the charakter of product or 

service. In the last part possibilities are compared about how can Czech findustrial firms ester 

international markets with their products and services. It means firms which endeavour for a 

permanent ester to international markets.  
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Úvod 

 

Většina podniků, která dosahuje úspěchu ve svém oboru podnikání v domácích podmínkách, 

se ve vlastním zájmu často rozhodne vstoupit na zahraniční trhy. Nalezení nových odbytišť 

umoţňuje lépe vyuţít výrobní kapacity a s rozšiřováním působnosti firmy vzrůstá šance na 

zvyšování obratu, resp. zisků. Podnikání na zahraničních trzích se můţe značně lišit od 

podnikání v tuzemsku. Ve většině případů se kladou vyšší nároky nejen na obchodní, 

marketingové a finanční kapacity, ale také na samotný produkt.  

 

Při vstupu na zahraniční trh by se měl podnik zajímat o charakter vybrané země a poznat její 

obchodní systém. Dále je důleţité zvolit způsob, jakým chce firma proniknout na trh této 

země a v neposlední řadě analyzovat výhody a nevýhody vstupu, potaţmo rozhodnout, jaký 

by měl být podíl jejího zahraničního obchodu na celkovém obratu. Zahraniční obchod a 

orientace na něj patří mezi jednu z obtíţných oblastí činností firmy. 

 

Hlavním problémem na trzích průmyslově vyspělých států je obrovská konkurence a fakt, ţe 

se jedná o trhy saturované. Trhy méně vyspělých států sice zdaleka zasyceny nejsou, ale kupní 

síla jejich obyvatel je nízká a obchodování s partnery z těchto zemí je do jisté míry riskantní. 

Podniky, které se rozhodly vstoupit na mezinárodní trh, musí konkurovat kapitálově mnohem 

silnějším západním firmám, které mají dlouhodobé zkušenosti se zapojením do 

mezinárodních aktivit, a které se mohou opírat o účinnou proexportní politiku svých vlád. 

 

Firmy na celém světě jsou si vědomy nutnosti rozvíjet své mezinárodní aktivity za účelem 

proniknout se svými výrobky na zahraniční trh. Většina prosperujících firem je v současné 

době přímo, nebo alespoň zprostředkovaně zapojena do mezinárodního obchodu nebo je 

alespoň závislá na vnějších ekonomických vztazích. Mnoho firem vděčí zahraničním trhům za 

přeţití při dlouhodobě nepříznivé situaci na trhu domácím. Mezinárodní aktivity mohou 

prodlouţit ţivotní cyklus výrobku, zlepšit konkurenční pozici, stabilizovat pracovní sílu apod.  

 

V polovině 20. století procházela mezinárodním obchodem pouze desetina světové produkce 

a v polovině 80. let asi jedna třetina, koncem tisíciletí činil tento podíl zhruba polovinu. 

V celosvětovém měřítku je zřetelný dlouhodobý předstih temp růstu mezinárodního obchodu 

před tempy růstu produkce. To vede ke stále vyšší internacionalizaci ekonomik. 
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Hlavním cílem této práce je určit, která z forem vstupů na zahraniční trhy je nejvhodnější pro 

průmyslový podnik. Budeme předpokládat, ţe tento podnik hodlá setrvat na zahraničním trhu 

trvale. 
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1. Mezinárodní obchod 
 

Zahraniční obchod se uskutečňuje prostřednictvím velkého mnoţství jednotlivých operací. Ty 

mají řadu individuálních zvláštností, projevujících se ve způsobu navazování obchodních 

spojení mezi prodávajícím a kupujícím, v podmínkách obchodu a jejich právním zajišťování, 

v náročnosti vytváření předpokladů pro efektivní uskutečňování těchto transakcí. [13]
 
 

 

Z hlediska podnikatelské sféry se zahraniční obchod jeví jako soubor činností, ale i pravidel, 

postupů, technik či dovedností potřebných k tomu, aby byl určitý výrobek prodán za hranice 

státu a vyvezen či v zahraničí zakoupen a dovezen. V podmínkách trţní ekonomiky jde o 

běţný soukromoprávní závazkový vztah, v případě našeho státu je však ozvláštněn některými 

faktory. Například podmínkami geografickými, jazykovými či dalšími. [4] 

 

1.1.  Mezinárodní marketingové prostředí 

 

Jednotlivé trhy mohou být odlišné z ekonomického, politického, administrativního, kulturního 

i sociálně-kulturního hlediska. Také způsob jejich organizace a dynamika jsou zdrojem 

rozdílnosti, která se projeví ve specifické organizaci mezinárodního marketingu. 

 

Pokud chce firma proniknout na zahraniční trhy, musí tyto trhy důkladně prozkoumat. 

Mezinárodní prostředí je třeba sledovat průběţně, včetně analýzy jeho vývojových tendencí. 

Jedná se o internacionalizaci mezinárodních vztahů, konkurenci a pohyb kapitálu, výkyvy 

v mezinárodním měnovém systému, vznik nových trhů, vznik světových firem a jejich vstup 

na zahraniční trhy, finanční problémy jednotlivých zemí, mechanismus mezinárodních 

obchodních vztahů apod. [5] 

 

Jakmile se firma rozhodne vstoupit na určitý zahraniční trh, musí učinit další velmi důleţitá 

rozhodnutí. 
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1.2.  Motivy vstupu firem na zahraniční trhy 

 

Účast na mezinárodním trhu je potencionálně velmi ziskovou činností. Firmy, které vstoupí 

do mezinárodního obchodu, nemohou počítat s tím, ţe budou úspěšnými. Musí se přizpůsobit 

potřebám a moţnostem mezinárodního trhu, aby se staly jejich dlouhodobými účastníky. [8]  

 

Proces vstupu na zahraniční trh je velice sloţitý a přináší s sebou celou řadu rizik. Je tedy 

samozřejmé, ţe kdyby firma nepočítala s příleţitostmi a následnými výhodami, které jí 

zahraniční trh nabízí, sama by se dobrovolně pro tento krok nikdy nerozhodla. Motivů, které 

firmu k tomuto kroku vedou, je celá řada. Liší se podle zaměření firmy, tedy jestli se jedná o 

výrobní nebo obchodní společnost, podle druhu oboru, velikosti atd. [1] 

 

Většina obchodních aktivit se obvykle neděje pouze na základě jednoho faktoru. Motivace, 

které posouvají firmu na mezinárodní scénu, spočívá v souhrnu několika faktorů na základě 

kterých se firma rozhodne v daném směru.  

 

Hlavní motivace, které vedou firmu k obchodování na mezinárodním trhu, se dělí do dvou 

skupin:   

Aktivní:      

- zisková výhodnost,     

- unikátní výrobky, 

- technologická výhoda, 

- exkluzivní informace, 

- naléhání ze strany managementu, 

- daňový prospěch, 

- úspory z rozsahu, 

- vytvoření image mezinárodní firmy.  

Pasivní: 

- konkurenční tlaky (vstup konkurence na domácí trh), 

- nadvýroba, 

- klesající domácí prodej, 

- přebytečná kapacita (vyuţití výrobních kapacit), 

- nasycené domácí trhy, 

- blízkost k zákazníkům a přístavům. [8] 
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Pokud se podnik rozhodl být aktivní na nějakém zahraničním trhu, má volbu mezi širokým 

spektrem alternativ. Systematičnost forem vstupu na trh můţe nastat podle následujících 

kritérií: 

- převod a účast kapitálu, 

- výše rizika, 

- těţiště tvoření hodnot, 

- kontrola, 

- rozsah spolupráce s ostatními podniky, 

- transakční náklady u alternativních forem zpřístupnění trhu. 

 

Následně se jmenovité formy vstupu na trh rozlišují podle toho, zda výroba probíhá doma 

nebo v zahraničí. Kromě toho se bere zřetel na to, zda je vstup na trh spojen s přímou investicí 

nebo ne. [1] 

 

Firmy, které jsou stimulovány hlavně aktivními motivačními faktory, vstoupí mnohem 

pravděpodobněji na mezinárodní trhy agresivně a úspěšně. S postupem času pak získávají 

mezinárodní zkušenosti a rozšiřují své aktivity. Je pravděpodobné, ţe firmy budou mít 

rozličnou úroveň zájmu o mezinárodní trh a budou poţadovat různé druhy informací. Jejich 

pohled na mezinárodní trhy se pravděpodobně vyvíjí postupně od čistě operativních 

záleţitostí ke strategické internacionální orientaci. Na tomto stupni se firma stává skutečným 

mezinárodním obchodníkem. [8] 

 

Firmy vstupují na mezinárodní trhy z různých důvodů, avšak vţdy s cílem vyuţít této 

moţnosti podnikání a obchodování. 

 

1.3.  Orientace firmy na mezinárodní aktivity 

 

K operacím mezinárodního marketingu můţe firma přistupovat různými způsoby. 

 

Etnocentrická orientace je orientace firmy na národní trh. Podnik v tomto případě povaţuje 

své zahraniční aktivity za sekundární. Zahraniční trhy mu slouţí pouze k tomu, aby se zbavil 

nadbytku své produkce. Marketingové postupy a praktiky, které se osvědčily na domácím 



 

 6 

trhu, jsou automaticky přenášeny na trhy zahraniční. Tento postup však neumoţňuje dokonale 

proniknout na tyto trhy, protoţe nerespektuje jejich specifika. 

 

Polycentrická orientace je zaloţena na rozdílnosti. Podnik přistupuje k trhům jednotlivých 

zemí diferencovaně a kaţdý trh pojímá jako unikátní, který vyţaduje zvláštní marketingové 

přístupy. Vytváří v jednotlivých zemích pobočky, které koncipují a realizují vlastní 

marketingové strategie. 

 

Regiocentrická orientace předpokládá geografické seskupení zemí s  podobnými 

charakteristikami a aplikaci jednotného marketingového postupu v rámci takového regionu. 

Lokální rozdíly trhů těchto zemí nejsou povaţovány za podstatné. 

 

Geocentrická orientace je kompromisem mezi extrémně etnocentrickým  a polycentrickým 

chováním. Trh je pojímán jako celosvětový a firma vychází z podobností zahraničních trhů 

spíše neţ z jejich rozdílnosti. Některá marketingová rozhodnutí jsou celosvětová (jednotná 

značka, základní propagační téma), jiná mají jen regionální dosah (výrobkové řady, 

distribuční síť, cenová politika).
 
[5] 

 

Volba specifického přístupu podniku je determinována celou řadou faktorů. Patří k nim 

velikost a heterogenita nebo homogenita potencionálního trhu, charakter konkurence, 

charakter produktu, velikost podniku, jeho zkušenosti na mezinárodních trzích apod. 
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2. Formy vstupu firem na mezinárodní trhy 
 

Jakmile se firma rozhodne vstoupit na zahraniční trh, musí se rovněţ rozhodnout o strategii 

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

Můţe se rozhodnout pro vývoz produktů, společné podnikání, nebo pro přímou zahraniční 

investici. [9] 

 

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

rozhodnutím mezinárodního marketingu. Konečný výběr strategie ovlivňuje celá řada faktorů: 

rizikovost podnikání na cílovém zahraničním trhu, celková konkurenceschopnost firmy 

v mezinárodním prostředí, potenciál cílového trhu a další. 

 

Formy vstupů podniku na zahraniční trhy je moţné členit do tří velkých skupin na: 

1. vývozní a dovozní operace (mezinárodní obchodní metody), 

2. formy nenáročné na kapitálové investice (např. licence a franchising) a 

3. kapitálové vstupy podniků na zahraniční trhy. [11] 

 

2.1. Vývozní a dovozní operace 

 

Vývozní a dovozní operace představují nejjednodušší formu vstupu podniku na zahraniční 

trhy. Podniky mohou při vývozu vyuţít celou řadu obchodních metod. Volbu metody je třeba 

přizpůsobit zvláštnostem a vyspělosti trhu, na kterém podnik hodlá realizovat své výrobky. 

[12] 

 

Vývoz je často chápán jako forma vstupu na zahraniční trh, která nevyţaduje ţádné investice. 

Pokud chce podnik na zahraničním trhu uspět a získat na něm významnější podíl, musí 

investovat značné zdroje do mezinárodního marketingu. Podnik musí financovat výzkum 

zahraničního trhu. [11] 

 

Po průzkumových pracích musí v podniku dojít k tomu, ţe se vývozce na základě získaných 

informací rozhodne, jakým způsobem, tedy formou, bude zvolený trh zpracovávat. Dochází 

tedy k okamţiku označovaném v obchodním případě jako „volba obchodní metody“. [7] 
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Podniky mohou při vývozu vyuţít různé obchodní metody, jejichţ volba záleţí na celé řadě 

faktorů: 

- obchodněpolitické podmínky, 

- charakter výrobků a sluţeb, 

- výběr obchodního partnera, 

- hledisko efektivnosti realizace zahraničně obchodních operací. 

 

Přímá a nepřímá obchodní metoda 

 

Přímá obchodní metoda představuje přímý prodej spotřebitelům. Jedná se zejména o nabídky 

a prodej do „veřejných soutěţí - trendů“ a prodej do oblastí, kde je naše zboţí jiţ dobře 

„zavedeno“. 

 

Nepřímá obchodní metoda značí prodej zboţí a sluţeb s vyuţitím „třetích osob“. Tyto 

obchodní metody jsou realizovány na základě smluvních vztahů s následujícími obchodními 

partnery: prostředníky, výhradními prodejci, obchodními zástupci, komisionáři, mandatáři a 

dalšími subjekty. [7] 

 

Nepřímé formě prodeje se obvykle nevyhneme u takového zboţí, které je dále distribuováno 

do maloobchodní sítě, jako jsou například výrobky vyţadující servis a náhradní díly. [16]  

 

2.1.1. Prostřednické vztahy 

 

V mezinárodním obchodě se můţeme setkat s celou řadou prostředníků, tj. subjektů, které 

obchodují vlastním jménem, na vlastní účet a podnikají na vlastní riziko. Prostředníci 

prodávají nakoupené zboţí dalším odběratelům a jejich odměnou je rozdíl mezi nákupní a 

prodejní cenou, tzv. cenová marţe. [10] 

 

Pouţití sluţeb prostředníka můţe být výhodné pro malé a střední podniky, pro které je vývoz 

či dovoz okrajovou záleţitostí a zřizování vlastního specializovaného oddělení by bylo příliš 

nákladné, popř. pro podniky, které se záměrně specializují na výrobu a přenechávají obchodní 

činnost specializovaným obchodním firmám. [12] 
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Výhodou pouţití prostřednických firem jsou:  

- niţší náklady oběhu, 

- eliminace rizik vyplývajících z mezinárodního obchodu, 

- moţnost vývozu na trhy, které by bylo příliš nákladné zpracovávat přímo.  

 

Hlavní nevýhodou můţe být:  

- ztráta bezprostředního kontaktu se zákazníkem, 

- ztráta kontroly nad další distribucí, 

- ztráta kontroly nad cenami, za které jsou výrobky prodávány na zahraničních trzích, 

- ztráta kontroly nad mezinárodní marketingovou strategií. 

 

2.1.2. Smlouvy o výhradním prodeji 

 

V některých případech můţe podnik vstoupit na zahraniční trh díky uzavření smlouvy o 

výhradním prodeji. Smlouva o výhradním prodeji obsahuje závazek dodavatele, ţe na 

smluvním území bude prodávat sjednané zboţí pouze danému smluvnímu partnerovi. Tento 

závazek dodavatele je vyvaţován určitým závazkem odběratele, jehoţ obsah bývá velmi 

podobný povinnostem obchodního zástupce. [3] 

 

Výhradní prodejce je tedy jediný subjekt, který má právo zboţí na daný trh dováţet. Proto se 

často ve smlouvách o výhradním prodeji objevuje doloţka, v níţ se výhradní prodejce 

zavazuje k minimálnímu nákupu, tj. k odběru alespoň minimálního mnoţství zboţí, které 

zajistí dostatečný obrat na daném trhu. Dodavatel však můţe na daném trhu provádět 

průzkum trhu i realizovat vlastní komunikační politiku. [12]  

 

Výrobce pak můţe proniknout i na vzdálené trhy, nebo na trhy, na kterých nepředpokládá 

příliš vysoký obrat, avšak chce na nich být přítomen za poměrně nízkých nákladů a rizik. 

Často si následně zřizují vlastní dceřiné společnosti, jejichţ úkolem je kontrolovat prodej na 

cílových zahraničních trzích, nebo se rozhodnout v dané zemi investovat do výrobních aktivit. 

Některé formy výhradního prodeje se mohou dostat do rozporu se zákonodárstvím některých 

zemí, zejména s antimonopolními zákony ve vyspělých zemích (zakázána je např. snaha 

diktovat ceny nebo snaha omezit prodej dané komodity cizincům). Proto jsou vztahy výhradní 

povahy pečlivě sledovány a při jejich porušení mohou být firmy trestány značnými pokutami.  
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Výhradní prodejce je totiţ jediný subjekt, který má právo zboţí na daný trh dováţet. Proto se 

často ve smlouvách o výhradním prodeji objevuje doloţka, v níţ se výhradní prodejce 

zavazuje k minimálnímu nákupu, tj. k odběru alespoň minimálního mnoţství zboţí, které 

zajistí dostatečný obrat na daném trhu. Dodavatel obvykle můţe na daném trhu provádět 

výzkum trhu a realizovat vlastní komunikační politiku. [11] 

 

2.1.3. Obchodní zastoupení 

 

V oblasti mezinárodního obchodu se setkáváme s celou řadou subjektů působících na 

zastupitelské bázi. Vybudování kvalitní zastupitelské sítě v zahraničí je velmi obtíţné, ale 

právě kvalita této sítě často rozhoduje o úspěchu podniku na zahraničních trzích. U smlouvy o 

obchodním zastoupení jde o vyvíjení činnosti pro zastoupeného, směřující k uzavírání 

určitého druhu smluv zastoupeným a nikoliv pouze jediné určité smlouvy. Při dovozu se 

vyskytuje často eventualita, ţe se strany dohodnou, ţe obchodní zástupce bude jménem 

zastoupeného smlouvy, na něţ se taková smlouva o obchodním zastoupení vztahuje, uzavírat 

sám, a to převáţně s předchozím souhlasem zastoupeného. Takové ujednání obchodní zákoník 

připouští. Pak se aplikují zásady smlouvy mandátní, i kdyţ nejde o jednu předem určenou 

obchodní záleţitost, nýbrţ o uzavírání více smluv ze zahraničním dodavatelem. [7] 

 

Před uzavřením smlouvy je nutné pečlivě zváţit výběr obchodního zástupce, vymezit obsah 

jeho působnosti a informovat se na jeho vztahy ke konkurenčním firmám. Nevyplývá-li ze 

smlouvy něco jiného, jde obvykle o nevýhradní zastoupení a zastoupený můţe pouţívat 

sluţeb jiných zástupců, stejně jako obchodní zástupce můţe zastupovat i jiné osoby, nebo 

uzavírat obchody, jeţ jsou předmětem zastoupení, na vlastní účet nebo na účet jiné osoby. 

Nárok na odměnu (provizi) je obvykle vázán na realizaci zprostředkované smlouvy. Zástupci 

by měli soustavně zprostředkovávat obchody ve vymezené oblasti a dosahovat určitého 

minimálního obratu za stanovené období. Je nutné, aby při svém působení respektovali 

podmínky stanovené zastoupeným a řídili se jeho pokyny. Zástupci také plní důleţitou funkci 

informační. [10] 
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2.1.4. Komisionářské a mandátní vztahy 

 

Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje, ţe zařídí vlastním jménem pro komitenta 

na jeho účet určitou obchodní záleţitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu úplatu. 

Komisionářská smlouva se liší od smlouvy o zprostředkování tím, ţe komisionář se zavazuje 

přímo k uzavření určité konkrétní smlouvy, zatímco zprostředkovatel se zavazuje 

zprostředkovat příleţitost k uzavření smlouvy. Komisionář uzavírá smlouvy vlastním jménem, 

ale na účet komitenta. [12] 

 

Náležitosti: 

- určení stran (komisionáře a komitenta), 

- stanovení předmětu smlouvy, 

- zákon předepisuje pro komisionářskou smlouvu písemnou formu. 

 

Výhodou pouţití sluţeb komisionáře je moţnost kontroly nad cenami (komisionář prodává 

zboţí za ceny stanovené komitentem), moţnost vyuţití goodwillu komisionáře a jeho 

obchodních kontaktů a distribučních cest. Nevýhodou můţe být přílišná samostatnost 

komisionáře a neuplatnění firemní image na zahraničním trhu. 

 

Mandátní smlouvou se mandatář zavazuje, ţe pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu 

určitou obchodní záleţitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo 

uskutečněním jiné činnosti, a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu. Mandátní smlouva 

se uzavírá pouze mezi podnikateli a má řadu shodných rysů se smlouvou komisionářskou. 

Rozdíl spočívá především v tom, ţe mandatář jedná jménem mandanta. Ve smlouvě je nutné 

vymezit obchodní záleţitosti, které má mandatář zařídit, a to buď uskutečněním určitých 

právních úkonů, nebo určitou praktickou činností. Pokud není ve smlouvě uvedeno něco 

jiného, vznikne mandatáři nárok na úplatu, kdyţ řádně vykoná činnost, ke které byl povinen, a 

to bez ohledu na to, zda přinesla očekávaný výsledek či nikoliv. [11] 

 

2.1.5. Piggyback 

 

Velký problém mezinárodního marketingu je proniknutí do zahraničních distribučních cest. 

Často jsou vývozci nuceni čelit situaci, kdy tuzemské firmy provádějí určitý „lobbing“ a snaţí 
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se znesnadnit zahraničním konkurentům přístup na vlastní trh. Moţností, jak překonat 

problémy s distribucí v zahraničí, je piggybacking. Jedná se o spolupráci více firem ze 

stejného oboru podnikání v oblasti vývozu, při které obvykle velká a známá firma dává za 

úplatu menším firmám k dispozici své zahraniční distribuční cesty. [2] 

 

Výhodou pro malé firmy je moţnost vyuţití jména a zkušeností velké firmy, která poskytuje 

svému partnerovi řadu marketingových a logistických sluţeb. Výhodou pro velkou firmu je 

moţnost nabízet zákazníkům kompletní sortiment a úplatu, kterou získává od svých 

obchodních partnerů. Pro velké firmy můţe být piggyback nevýhodný v případě, ţe malé 

firmy nejsou schopny řádně a včas dodávat poţadované mnoţství zboţí, protoţe by mohlo 

dojít k poškození jejich image (velké firmy zastřešují operace vlastním jménem). Pro malé 

firmy můţe být nevýhodou tlak silnějších partnerů na nízké ceny, nevýhodné platební 

podmínky a velké nároky na kvalitu dodávek a logistiku. 

 

V některých případech pouţívají piggyback jako formu mezifiremní spolupráce i velké firmy. 

Jejich hlavním motivem je úspora nákladů, například formou společného vyuţívání a 

financování prodejní sítě a společného poskytování sluţeb na zahraničním trhu. Formou 

piggybackingu je i případ, kdy si firmy ze stejného oboru podnikání navzájem poskytují 

distribuční sluţby. Firmy si prakticky vyměňují výrobky, vstupují na zahraniční trh pod svou 

značkou, zachovávají si kontrolu nad cenami a mohou realizovat vlastní marketingovou 

strategii. Podstatnou úsporu nákladů jim umoţní vstup na zahraniční trh prostřednictvím 

zavedené distribuce partnera na jeho domácím trhu. [11] 

 

2.1.6. Přímý vývoz 

 

Přímý vývoz znamená, ţe firma si zabezpečuje vývoz sama. Přímý vývoz lze realizovat 

několika způsoby – prostřednictvím vlastního exportního oddělení, vybudováním zahraniční 

filiálky či zastoupení, vysíláním obchodních zástupců do zahraničí nebo prostřednictvím 

zahraničních distributorů. [5] 

 

Tento způsob se obvykle pouţívá při vývozu výrobních zařízení a investičních celků. 

Dodávky takových výrobků jsou velmi komplikované a je s nimi spojena nutnost poskytovat 
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celou řadu odborných sluţeb, u kterých je bezprostřední přítomnost výrobce na zahraničním 

trhu nutná. Vyţaduje dokonalou znalost technické i komerční problematiky. [9] 

 

2.1.7. Sdružení malých vývozců (exportní aliance) 

 

Malé a střední podniky nemají často dostatečné zdroje ani zkušenosti s mezinárodním 

podnikáním, ale přesto mají zájem vyváţet. Proto pro ně můţe být výhodné zaloţit vývozní 

sdruţení a vyváţet společně. Právní forma závisí na zvyklostech a právním řádu země 

původu, ale ekonomická motivace a výhody jsou obecně platné. Sdruţení vývozců obvykle 

přebírá funkci vývozního oddělení (provádí výzkum zahraničních trhů, zpracovává nabídky, 

vyřizuje objednávky, zajišťuje mezinárodní logistiku, sleduje výběrová řízení) a zastupuje své 

členy v zahraničí (vyhledává vhodné místní zástupce, řídí zastupitelskou síť, zprostředkovává 

účast na zahraničních výstavách a veletrzích, zajišťuje komunikaci se zahraničními trhy). 

 

Velmi často se exportní aktivity malého podniku natolik rozrostou, ţe se podnik rozhodne 

zřídit si vlastní exportní oddělení a účast ve sdruţení se stane impulzem pro rozvoj 

samostatných mezinárodních podnikatelských aktivit. V České republice je, stejně jako 

v dalších vyspělých zemích, podpora exportních aliancí součástí proexportní politiky. [11] 

 

2.2. Vstupy na zahraniční trhy nenáročné na kapitálové  investice 

 

Formy vstupu na zahraniční trhy nenáročné na kapitálové investice vyuţívají firmy 

v případech, kdy se rozhodnou, ţe nebudou v zahraničí investovat, ale přesto chtějí v rámci 

rozvoje mezinárodních podnikatelských aktivit zvýraznit přítomnost svých výrobků či sluţeb 

na cílovém trhu jiným způsobem neţ vývozními operacemi. 

 

Nejuţívanějšími formami vstupu na zahraniční trh tohoto typu jsou licence, franchising nebo 

smlouvy o řízení (management contracts) a dále formy spolupráce v oblasti výroby, tzv. 

zušlechťovací operace anebo výrobní kooperace. [10]
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2.2.1. Licenční obchody 

 

Licence jsou jednou z často pouţívaných forem vstupů na zahraniční trhy. Pojem licence 

označuje povolení či svolení k činnosti, která je jinak zakázána. V oblasti práv k nehmotným 

statkům se pojem licence vyuţívá k vyjádření svolení k uţití nehmotného statku jinou osobou, 

například při výrobě podle vynálezu chráněného patentem. Účastníky takového právního 

vztahu označujeme jako poskytovatele, tedy majitele výlučného práva a nabyvatele. 

Poskytovatel tedy právo uděluje a nabyvatel toto právo přijímá. [13] 

 

Při udělování licencí k vyuţití předmětů průmyslového vlastnictví  rozlišujeme licenci 

k vyuţívání patentů (udělují se na vynálezy, které splňují zákonné poţadavky: jsou světově 

nové, tj. nejsou součástí dosavadního stavu techniky, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a 

jsou průmyslově vyuţitelné), průmyslových vzorů (vnější úprava výrobku), uţitných vzorů 

(technické řešení výrobku) a ochranných označení (právo k vyuţití ochranné známky či 

obchodního jména firmy) anebo licenci k vyuţívání know-how (tzv. nepravá licence). 

V tabulce 1 je uvedena doba platnosti ochrany předmětů průmyslového vlastnictví. V těchto 

případech lze udělovat výlučné nebo nevýlučné licence. K označení původu zboţí nelze 

licenci poskytovat. [10] 

 

Výhodou poskytování licencí je minimální riziko, nevýhody spočívají zejména v tom, ţe 

firma má menší moţnosti kontroly nabyvatele licence, neţ kdyby měla v zemi vlastní 

provozovnu. [5] 

 

Tab. 1 Doba platnosti ochrany vybraných předmětů průmyslového vlastnictví 

Forma průmyslového 

vlastnictví
Doba platnosti

Vynálezy-patenty 20 let od podání přihlášky

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

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

Ochranné známky
10 let od podání přihlášky + možnost neomezeného prodlužování vždy 

o 10 let

Označení původu Časově neomezena od podání přihlášky

Doba platnosti ochrany vybraných předmětů průmyslového vlastnictví

 

Zdroj: MACHKOVÁ, H.; Mezinárodní marketing. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006, str. 89. 
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Prodej práv k vyuţívání průmyslového vlastnictví zvaţuje firma zejména v následujících 

případech: 

- firma nemá moţnost zavést výrobu, při které by vyuţívala své vynálezy nebo jiné 

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

nebo technického zhodnocení, popř. má moţnost zavést výrobu, avšak pouze 

v omezeném rozsahu, 

- lze zavést výrobu, ale oddělení výzkumu a vývoje jiţ dokončuje nové progresivní 

řešení, 

- obchodněpolitické, devizové, celní a jiné bariéry neumoţňují přímý vývoz do určitých 

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

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

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

- cílový trh je politicky nestabilní, 

- zahraniční trh je malý, nemá dostatečný trţní potenciál, a proto firmy upřednostňují 

licenční operace před přímými investicemi, 

- prodej práv k průmyslovému vlastnictví je spojen s výhodným kooperačním či jiným 

vývozem zboţí, například s vývozem komponentů a zařízení, 

- prodej průmyslových práv je spojen s reciproční komerční výhodou, například 

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

- dochází k porušení práv firmy jako majitele průmyslového vlastnictví a licenční 

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

sporem. 

 

Důvody, které firmu naopak vedou k nákupu práv k zahraničním nehmotným statkům, mohou 

být následující: 

- podnik nemá prostředky k rozvíjení vlastního výzkumu a vývoje, 

- zahraniční patentová ochrana je natolik dokonalá, ţe nelze dosáhnout vlastního 

originálního řešení, 

- firma hodlá rozšířit vývoz výrobků, jejichţ části jsou v některých zemích chráněny 

patenty zahraničních firem. [11] 

 

Velké firmy s významnou pozicí na trhu jsou obvykle ochotny licence smluvním partnerům 

poskytovat pouze v případě dokonalé mezinárodní patentové ochrany. Pro mnohé firmy, které 

vyrábějí spotřební zboţí, se licence stávají významným zdrojem příjmů. Marţe u některých 
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komodit jsou v současné době kvůli konkurenci levných asijských výrobků tak nízké, ţe můţe 

být výhodnější zúročit investice do výzkumu a vývoje formou prodeje licencí neţ výrobou a 

následným prodejem hotových výrobků. Často jsou licence součástí tzv. nehmotného vkladu 

při společném podnikání. 

 

Poměrně rozšířenou formou spolupráce je vzájemné poskytování licencí mezi významnými 

světovými firmami. Firmy na jedné straně výsledky svého výzkumu a vývoje pečlivě utajují a 

v některých případech ani nepoţadují patentovou ochranu, protoţe se bojí úniku informací, a 

na straně druhé jsou ochotny si tato práva či znalosti vyměňovat, aby předešly ztrátám 

vyvolaným duplicitním výzkumem. [10] 

 

Hrozbou pro evropské a americké výrobce představuje licenční politika velkých asijských 

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

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

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

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

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

technologii nakoupit. 

 

2.2.2. Franšízing (franchising) 

 

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

poskytuje svou značku a právo uţívat předmět podnikání své společnosti, poskytuje tedy 

know-how včetně systému řízení a zabezpečování sluţeb. Nabyvatel franšízy (franšízant) se 

zavazuje zaplatit smluvně stanovenou odměnu a dodrţovat obchodní politiku poskytovatele. 

Nabyvatel zůstává nezávislým subjektem. [1]  

 

Franšíza se v současné době uplatňuje v nejrůznějších oblastech podnikání, zejména 

v maloobchodě, hotelnictví, v oblasti rychlého občerstvení, v provozování benzinových 

čerpadel atp. Jedná se především o podnikatelské aktivity spojené s obchodním podnikáním. 

Méně často se v praxi setkáváme s tzv. průmyslovým franchisingem. V rámci průmyslového 

franchisingu je s udělením franšízy spojeno i právo vyrábět. Obvykle se jedná o výrobu 

technologicky méně náročných výrobků (např. potravinářské výrobky, oděvy, obuv). [11] 
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Franchising je komplexní a trvalý vztah, při němţ se původní koncepce podnikání často dále 

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

franchisingu dochází ke sdruţování zdrojů, při němţ nabyvatel franšízy poskytuje zdroje 

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

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

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

Personální oblast je zajímavá i tím, ţe nabyvatel franšízy je vlastně samostatný podnikatel, 

který má svou právní subjektivitu a buduje si vlastní podnik. Franchising je tudíţ kombinací 

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

odpovědností za dosaţené výsledky hospodaření. Poskytovatel franšízy určuje podnikatelskou 

strategii, zabezpečuje školení a další vzdělávání zaměstnanců, poskytuje pomoc například 

v oblasti právních sluţeb, ve vedení účetnictví či v logistice. Spolupráce často zasahuje i do 

oblasti zásobování, technického vybavení provozovny a případné pomoci při zajištění 

nezbytného úvěru nebo jiných forem financování pro nabyvatele franšízy. [10] 

 

K prudkému rozvoji franchisingu dochází zejména proto, ţe je výhodnou formou spolupráce 

pro velké i malé firmy. Velkým firmám umoţňuje rychlou internacionalizaci bez přílišné 

náročnosti na kapitálové zdroje a sníţení rizik, spojených s kapitálovými vstupy na zahraniční 

trhy, pro malé firmy je velkým přínosem účast ve franchisingových řetězcích a moţnost 

omezení podnikatelských rizik. Míra bankrotů je u malých firem, které si zvolily tuto formu 

podnikání, obecně podstatně niţší neţ u malých soukromých podnikatelů. Rovněţ návratnost 

vloţených investic bývá v rámci franchisingu rychlejší díky efektům z optimalizace nákladů a 

rychlejšího obratu zásob. K niţším nákladům přispívá i vybudovaný systém zásobování. 

Franšizér buď dodává veškeré výrobky do své sítě sám, anebo doporučuje nabyvatelům 

franšízy smluvní dodavatele, u kterých mohou nakupovat určité výrobky. V kaţdém případě 

se jedná o centralizované nákupy, které umoţňují dosahovat výhod ze silné kontraktační 

pozice franšizéra. Nabyvatel franšízy tedy obvykle získává výrobky za výhodné ceny, 

s minimální časovou ztrátou, protoţe nemusí vést sloţitá jednání s četnými dodavateli. 

Výhodou je i nízká administrativní náročnost a fakt, ţe je v některých případech moţné vrátit 

výrobky mateřské společnosti, která je můţe distribuovat do jiných prodejen. [11] 
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2.2.3. Smlouvy o řízení 

 

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

z vyspělých zemí se specifickým manaţerským know-how. Předmětem smlouvy o řízení je 

poskytnutí řídících znalostí a špičkových manaţerů, obvykle na dobu určitou, na smluvním 

základě. Můţe se jednat o řízení výrobního závodu, řízení v oblasti sluţeb nebo poradenské 

sluţby. U tohoto smluvního typu je moţno nalézt obdobné rysy jako u franšízy. Jedná se o 

přenos osvědčené koncepce řízení do zahraničí. [13]  

 

Odměnou můţe být určité procento z cílového obratu, podíl na zisku nebo moţnost získání 

části akcií společnosti za předem stanovených podmínek. Manaţerské know-how je potom 

zpravidla povaţováno za nehmotný vklad do podnikání. Smlouvy o řízení se vyuţívají 

například v oblasti hotelového managementu, při řízení podniků v rozvojových zemích a 

tranzitivních ekonomikách, při dodávkách investičních celků na klíč atd. [11] 

 

2.2.4. Zušlechťovací operace     

 

Podstatou zušlechťovacích operací je zpracování nebo přepracování surovin, materiálů či 

polotovarů do vyššího stupně finality, popř. do podoby hotového výrobku. Zušlechťovací 

operace jsou někdy označovány jako tzv. práce ve mzdě nebo outsourcing. Hlavním důvodem 

jejich realizace jsou niţší náklady na přepracování v zahraničí (mzdové, energetické, 

surovinové, materiálové a dopravní náklady), popř. méně přísná legislativa v oblasti 

pracovněprávní či ekologické. Z právního hlediska jsou zušlechťovací operace obvykle 

posuzovány jako smlouvy o dílo. [13] 

 

Z hlediska zhotovitele jde o aktivní operace v případě, ţe zahraniční objednatel dodá 

tuzemskému podniku materiál nebo polotovary k zušlechtění. Tato forma je často vyuţívána 

například při výrobě konfekce, kdy objednatel vyuţívá výhody levné a kvalifikované pracovní 

síly, ale zároveň mnohdy dodává i vlastní látky, střihy, módní doplňky a obaly. V případě 

aktivní zušlechťovací operace se dodávky materiálů a polotovarů obvykle realizují na celní 

záznam, protoţe předmět zušlechtění je znovu vyvezen a vrácen původnímu majiteli. [10] 
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2.2.5. Výrobní kooperace 

 

Mezinárodní výrobní kooperace je zaloţena na rozdělení výrobního programu mezi výrobce 

z různých zemí, aniţ by došlo k jejich kapitálovému propojení, nebo dokonce sloučení. 

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

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

oblasti výzkumu a vývoje, do oblasti odbytu a můţe existovat i ve sluţbách. Smlouva o 

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

záleţí na ujednání mezi partnery. Díky mezinárodní spolupráci mohou dosáhnout sníţení 

celkových nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích. [13] 

 

Smluvní partneři mohou při mezinárodní výrobní kooperaci vyuţít rozdílu v nákladovosti 

jednotlivých komponentů nebo finálních výrobků, v dostupnosti výrobních zdrojů, zdrojů 

financování, v disponibilitě výzkumně-vývojových kapacit, a tudíţ mohou dosáhnout sníţení 

celkových nákladů, které jim umoţní realizovat výrobky na světovém trhu za 

konkurenceschopné ceny. Důleţitým momentem můţe být i zvýšení kvality a uţitné hodnoty 

finálního výrobku. [11] 

 

2.3. Kapitálové vstupy podniků na zahraniční trhy 

 

Kapitálové vstupy podniků na zahraniční trhy vyuţívají často velké, finančně silné firmy, 

které mají dostatek kapitálových zdrojů. Rozhodnutím o kapitálovém vstupu na zahraniční trh 

musí vycházet z dlouhodobé firemní strategie a musí být podloţeno celou řadou analýz. [1] 

 

Nejčastěji mají formu přímých nebo portfoliových investic.  

Přímou zahraniční investici můţeme charakterizovat jako investici, jejímţ účelem je zaloţení, 

získání nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů mezi investorem jedné země a 

podnikem se sídlem v jiné zemi. Přímé zahraniční investice mohou mít formu kapitálových 

vkladů (hmotných a nehmotných investic) i formu vnitrofiremních půjček či reinvestovaného 

zisku. Portfoliové investice spočívají v nákupu akcií nebo jiných cenných papírů. [14] 

 

Zahraniční investice ovlivňují významně rozvoj světové ekonomiky. Zahraniční investoři 

přinášejí do země kapitál nutný pro modernizaci a restrukturalizaci podniků, progresivní 
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technologie, technické a manaţerské know-how, mohou umoţnit vytváření nových 

pracovních příleţitostí, usnadnit vstup výrobků na zahraniční trhy atp. Většina zemí se proto 

snaţí podporovat příliv zahraničních investic a nabízí zahraničním investorům různé výhody 

formou investičních pobídek. Jedná se například o daňové úlevy, celní úlevy, finanční 

podpory formou dotací či grantů a podpory na místní úrovni, které mohou spočívat ve 

výhodném prodeji nebo bezplatném poskytnutí pozemků a zajištění infrastruktury. [11] 

 

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

rozdělit do čtyř základních skupin na faktory marketingové, obchodněpolitické, nákladové a 

faktory, které souvisejí s příznivým investičním klimatem. Tab. 2. 

 

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

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

aliancí. [10] 

 

Tab. 2 Faktory, které ovlivňují rozhodování o přímé zahraniční investici 

Velikost zahraničního trhu

Růstový potenciál zahraničního trhu

Snaha o udržení podílu na trhu

Snaha o podporu exportu mateřské firmy

Nutnost užšího kontaktu se zákazníky

Nespokojenost s dosavadní strategií mezinárodního marketingu

Základna pro vývozní aktivity

Větší ziskovost

Obchodní bariéry

Preference tuzemských výrobců

Snaha o přiblížení se surovinovým zdrojům

Kvalifikovaná pracovní síla

Dostupnost kapitálu / technologií

Levné suroviny

Levná pracovní síla

Nízké výrobní náklady

Nízké přepravní náklady

Finanční a další pobídky pro investory

Celkově nižší náklady

Nákladové faktory

Faktory, které ovlivňují rozhodování o přímé zahraniční investice

Marketingové faktory

Obchodněpolitické faktory
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Pozitivní vztah k zahraničním investorům

Politická stabilita

Omezení výše kapitálového vkladu, nemožnost 100 % vlastnictví

Omezení v devizové oblasti

Stabilita zahraniční měny

Daňový systém

Znalost místního trhu

Investiční klima

Faktory, které ovlivňují rozhodování o přímé zahraniční investice

 

Zdroj: Czinkota, M. R. – Ronkainen, I. A. International Marketing. Dryden Press 1990, str.480. 

 

2.3.1. Akvizice (takeover) 

 

Můţe být charakterizována jako převzetí fungujícího podniku nebo jeho části. Ve firemní 

praxi se můţeme setkat buď s tzv. přátelským převzetím, jehoţ cílem je posílení pozice firmy 

a vyuţití synergického efektu, anebo s tzv. převzetím nepřátelským, jehoţ cílem můţe být 

likvidace konkurence. [11] 

 

2.3.2. Fúze (merger) 

 

Můţe mít formu sloučení nebo splynutí. Sloučení znamená spojení obchodních společností, 

při kterém zaniká slučovaná společnost bez likvidace aktiv a pasiv, protoţe aktiva i pasiva 

přecházejí na společnost, se kterou se zanikající společnost slučuje. Splynutím se rozumí 

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

právní subjekt. 

 

V oblasti mezinárodního podnikání je moţné identifikovat tři základní druhy fúzí. Hlavním 

cílem horizontálních fúzí, při kterých se spojují podniky ze stejného oboru podnikání, jsou 

úspory z rozsahu a zvýšení podílu na světovém trhu. Vertikální fúze mají za cíl posílení 

kontroly nad dodavateli či odběrateli. Obvyklým cílem konglomerátních fúzí, při kterých se 

spojují firmy z různých oborů, je diverzifikace firemních aktivit a rozloţení podnikatelských 

rizik. [11] 
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2.3.3. Investice na zelené louce (greenfield investment) 

 

Jsou nově zaloţené a nově postavené podniky. Investice na zelené louce mohou mít oproti 

akvizicím pro hostitelskou zemi určité výhody. Obvykle přinášejí do země více kapitálu, více 

nových moderních technologií, zvyšují konkurenci na trhu a jsou větším přínosem z hlediska 

tvorby pracovních míst. [6] 

 

2.3.4. Společné podnikání (Joint Venture) 

 

Společné podniky jsou právnickými osobami, které vystupují pod svým jménem a jednají na 

vlastní účet. Charakteristickým rysem je společné vlastnictví vloţených prostředků, společná 

účast na řízení podniku a samozřejmě podíl na vytvořeném zisku. Míra kontroly investora nad 

takovým podnikem závisí na výši vkladu daného investora do společného podniku. [14] 

 

V mezinárodním prostředí se obvykle setkáváme se dvěmi formami společného podnikání. 

Jedná se tzv. smluvní společné podniky a společné podniky zaloţené na kapitálových 

investicích.  

 

Smluvní společné podniky (Contractual Joint Ventures)  

Smluvní společné podniky jsou definovány jako dohody mezi ekonomicky a právně 

nezávislými partnery o spolupráci v určité oblasti bez jakýchkoliv kapitálových investic. 

Můţe se jednat o spolupráci při společném výzkumu a vývoji o výrobní kooperaci, o 

zabezpečování společných sluţeb atd.  

 

Majetkové společné podniky (Equity Joint Ventures)  

Vztah se zde prohloubí i majetkovým provázáním společného podniku se všemi, případně 

s vybranými účastníky společného podniku. Tento postup na jednu stranu znamená pevnější 

svazek spolupracujících podniků, na druhé straně přináší jiný typ rizika neţ spolupráce pouze 

na smluvní bázi. [13] 

 

Společné podniky v pravém slova smyslu jsou podniky zaloţené na principu kapitálových 

vkladů. K charakteristickým rysům společného podniku obvykle patří: 
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- zaloţení společného podniku v souladu s právním řádem země zřízení nebo země, ve 

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

vlastním jménem a nesou za své jednání odpovědnost; 

- dlouhodobost vzájemných vztahů; 

- společné vlastnictví vloţených prostředků, podílení se na nákladech týkajících se 

chodu podniku, podílení se na vytvořeném zisku, eventuelně ztrátě; 

- společné řízení podniku a moţnost kontroly podle výše vkladu. 

 

Výhody společného podnikání mohou spočívat ve vyuţití kontaktů a znalosti trhu místního 

partnera, moţnosti rychlejšího vstupu na zahraniční trhy, například oproti investicím na zelené 

louce a v omezení rizika. Nevýhodou jsou nejčastěji problémy spojené se společným řízením 

tzn., ţe partneři mohou mít odlišné názory na investování, marketing nebo taktiku. 

 

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

podnik ve 100 % vlastnictví zahraniční firmy. V některých, zejména rozvojových, zemích 

platí omezení výše vkladu zahraničního investora. Podniky z více zemí mohou podnikat i 

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

tudíţ 100 % vlastnictví dané firmy. [11]
 

 

2.3.5. Strategické aliance 

 

Strategické aliance začaly působit ve světové ekonomice počátkem osmdesátých let. Jejich 

podstata je obdobou společného podnikání, ale motivace jejich vzniku jsou odlišné. Nejde o 

spolupráci silné firmy s firmou slabší, popř. firmy z vyspělé země s firmou ze země méně 

vyspělé. U strategických aliancí jsou partnery velké, kapitálově silné firmy z vyspělých zemí. 

Původně byly strategické aliance vytvářeny zejména v odvětvích spojených s vědecko-

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

automobilovém průmyslu. [15] 

 

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

firmy vyrábějící rychloobrátkové zboţí či obchodní řetězce. Strategické aliance mohou mít 

různou formu – mohou být obdobou smluvních společných podniků bez vzájemných 
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kapitálových vazeb, ale v některých případech se můţe jednat, v omezeném rozsahu daného 

projektu, i o kapitálovou spoluúčast. [10] 

 

Cílem strategické aliance můţe dále být společný vývoj nebo výroba uţitných komponentů, 

které jsou následně pouţívány při kompletaci finálních výrobků obou partnerů. Nejedná se 

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

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

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

vytvářejí také aliance v oblasti sluţeb (např. společné distribuční sluţby, společný nákup či 

společné nakupování sluţeb). [11] 

 

Seznam strategických aliancí se nachází v příloze 1. 
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3. Formy vstupů českých středních průmyslových podniků na 

zahraniční trhy  

 

V této úvaze se budu věnovat moţnostem, jak mohou vstupovat české firmy na zahraniční 

trhy se svými výrobky a sluţbami. Jedná se o zajímavé téma, neboť u nás máme hlavně 

zkušenosti se vstupy zahraničních firem na český trh. Protoţe dnes jsou uţ i české firmy 

konkurenceschopné v porovnání se zahraniční konkurencí, otevírá se pro ně moţnost 

vstupovat na zahraniční trhy v Evropě i ve světě. Pohled na formy vstupu na cizí trhy se 

pokusím ukázat v další části úvahy. 

 

V zásadě je moţné rozdělit formy vstupu na zahraniční trhy do několika kategorií. Ty hlavní, 

pod které pak spadají jednotlivé formy, lze rozdělit zhruba do tří okruhů: 

1) mezinárodní obchod, 

2) nenáročné kapitálové investice, 

3) kapitálové vstupy do zahraničních podniků. 

 

Mne zajímají moţnosti, které mají průmyslové podniky, vyrábějící konkrétní spotřebitelské 

produkty, ne sluţby. Z jednotlivých forem vstupu se tedy budu věnovat těm formám, které 

jsou vhodné pro tyto výrobce. Postupně zde rozeberu jednotlivé formy vstupu s jejich 

základní charakteristikou a drobným příkladem. O tom, jakou zvolit formu vstupu rozhoduje 

mnoho faktorů. Obecně lze tvrdit, ţe podnikám-li ve sluţbách, budu volit spíše formy 

nenáročné na kapitálové investice, chci-li vstoupit na trh s konkrétním produktem 

(výrobkem), můţu volit mezi formou mezinárodního obchodu a kapitálovým vstupem do 

firmy, která podobný nebo identický výrobek vyrábí. Na tyto formy se tedy zaměřím. 

 

Pro příklad si vezměme průmyslový podnik vyrábějící armatury a zařízení pro instalace 

plynu, vody, elektra apod. a podnik vyrábějící součástky pro strojírenskou výrobu  (turbíny, 

ozubená a převodová ústrojí, obráběné výrobky). Kaţdý z těchto podniků pro svou expanzi do 

zahraničí musí zvolit jinou strategii, vycházející hlavně z povahy jejich finálního produktu, a 

tím i cílové skupiny zákazníků v daném zahraničním regionu, do kterého se chystají 

expandovat.  
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Obě firmy musí provést kroky, které jsou pro oba produkty shodné. Jedná se hlavně o: 

- zjištění konkurence na cílovém trhu, 

- porovnání kvality nabízených výrobků s konkurenčními, 

- získat informace o cenových úrovních na trhu a porovnat s vlastními náklady a   

plánovanou koncovou cenou, 

- podmínky právní a ekonomické pro vstup na zahraniční trh. 

 

Výsledkem průzkumu jsou informace o příleţitostech a ohroţeních, které podnik v zahraničí 

čekají, a na které se musí před zahájením expanze připravit. Neţ se pustíme do hledání 

vhodné formy vstupu na trh u výše zmíněných průmyslových podniků, podívejme se stručně 

na tyto formy po teoretické stránce.  

 

Pro firmy, které usilují o trvalý vstup na zahraniční trhy, je nejvhodnější forma kapitálových 

vstupů. V současné době nemohou průmyslové, ryze české podniky z ekonomických důvodů 

na formy kapitálového vstupu pomýšlet, protoţe tato forma je ekonomicky velmi náročná a 

spíše je pravděpodobné, ţe zahraniční firma koupí firmu českou. V úvahu tak připadají hlavně 

formy mezinárodního obchodu.  

 

Prostřednické vztahy 

Forma vstupu, kdy zájemce o vstup na zahraniční trh uzavře smlouvu s prostředníkem, tj. 

firmou podnikající na vlastní jméno a účet. Prostředníci prodávají nakoupené zboţí dalším 

odběratelům a jejich odměnou je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, tzv. cenová marţe. 

 

Tato forma je vhodná pro menší a střední podniky, protoţe je levná a dále ji lze vyuţít pro 

firmy, které jsou zaměřeny na výrobu a obchod nechávají na specializovaných firmách. 

Výhodou pouţití prostřednických firem jsou niţší náklady oběhu a eliminace rizik 

vyplývajících z mezinárodního obchodu. Hlavní nevýhodou můţe být ztráta bezprostředního 

kontaktu se zákazníkem, a tudíţ ztráta kontroly nad marketingovou strategií. 

 

Smlouva o výhradním prodeji 

Jedná se o formu vstupu na zahraniční trh, při které zájemce uzavře smlouvy o výhradním 

prodeji. Smlouvou o výhradním prodeji se dodavatel zavazuje, ţe zboţí určené ve smlouvě 

nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě neţ odběrateli, tj. výhradnímu prodejci. Ve 

smlouvě musí být vyhrazena oblast a druh zboţí a smlouva musí mít písemnou formu. Jde 
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o rámcovou smlouvu, která upravuje výlučné postavení smluvních partnerů. Jednotlivé 

dodávky se pak realizují na základě samostatných kupních smluv. 

 

Nevýhodou je, stejně jako u prostředníka, ztráta bezprostředního kontaktu s trhem a moţnost 

zablokování vstupu na zahraniční trh, pokud výhradní distributor nesplní očekávání, není 

schopen zajistit širokou distribuci zboţí a očekávané objemy prodeje. Výhodou této formy je 

poměrně rychlý vstup na trh díky osvědčeným distribučním cestám. Často smlouva 

o výhradním prodeji slouţí jako určitý test potenciálu zahraničního trhu. Pokud se potvrdí, ţe 

zahraniční trh je dostatečně zajímavý a zákazníci mají o danou komoditu zájem, zřizují si 

následně vlastní dceřiné společnosti, jejichţ úkolem je kontrolovat prodej na cílových 

zahraničních trzích, nebo se rozhodnou v dané zemi investovat do výrobních aktivit. Smlouvu 

o výhradním prodeji uţívají jako první krok zejména proto, ţe jim zaručuje dostatečnou 

moţnost kontroly nad distribucí. 

 

Obchodní zastoupení 

Jedná se o nepřímou formu vstupu na zahraniční trh. Vybudování kvalitní zastupitelské sítě 

v zahraničí je velmi obtíţné. Smlouvou o obchodním zastoupení se zástupce zavazuje 

dlouhodobě vykonávat činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv nebo sjednávat 

a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet. Ideální je, kdyţ se obchodním 

zástupcem stane zahraniční firma, která na svém trhu podniká v příbuzném oboru a náš 

sortiment je pro ni vhodným doplněním vlastní nabídky zboţí na trhu. 

 

Ve smlouvách o obchodním zastoupení jsou často stanoveny limity, které by měl obchodní 

zástupce splňovat, aby o smlouvu nepřišel. Naopak dodavatel se zavazuje k součinnosti při 

zavádění výrobku na trh, a to hlavně servisní a marketingovou podporou. 

 

Zvláštním typem smlouvy o obchodním zastoupení je výhradní obchodní zastoupení. Pokud 

bylo sjednáno výhradní zastoupení, pak je zastoupený povinen na stanoveném území pro 

určený okruh obchodů nepouţívat jiného obchodního zástupce a obchodní zástupce není 

oprávněn v tomto rozsahu zastupovat jiné osoby nebo uzavírat obchody na vlastní účet či na 

účet jiné osoby. 
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Pro zastoupeného můţe smlouva o výhradním zastoupení znamenat určité riziko v případě, ţe 

zástupce nemá na trhu dostatečně silné postavení, nemá kapacitu pro soustavné zpracovávání 

vymezené oblasti nebo zároveň zastupuje konkurenční firmy. 

 

Přímý vývoz 

Přímý vývoz je jedna z forem zahraničního obchodu. Vývozce při ní dodává svůj výrobek 

nebo produkt přímo konečnému zákazníkovi z oblasti jak firemní, tak soukromé spotřeby. 

Tato metoda se často vyuţívá u průmyslového marketingu, kdy vývozce dodává specifické 

produkty pro speciální určení, např. velké strojírenské celky, díly pro elektrárny, turbíny, 

investiční celky apod. Pro realizaci vstupu na zahraniční trhy touto formou je zapotřebí, aby 

vývozce byl schopen poskytnout také doplňkové sluţby související s prodejem samotného 

produktu. Jde například o zaškolení obsluhy, servisní zajištění atd.. To můţe být pro některé 

průmyslové podniky překáţkou pro realizaci přímého vývozu.  

 

Pouţití této přímé obchodní metody vyţaduje dokonalou znalost technické i obchodní 

problematiky v oboru, obvykle také pozitivně působí na stabilizaci obchodních vztahů. 

Výhodou je moţnost kontroly nad realizací vlastní marketingové strategie na zahraničních 

trzích. U této obchodní metody můţe vývozce také docilovat vyšších cen, protoţe sám 

zabezpečuje celou realizaci, a nese tudíţ veškeré náklady i rizika mezinárodního obchodu. 

Investice a riziko jsou o něco větší neţ u nepřímého vývozu, není však třeba platit 

zprostředkovatele. 

 

Exportní aliance 

Jde o formu vstupu na zahraniční trhy, kdy průmyslový podnik vyuţije jiţ existující skupinu 

firem podnikajících v příbuzném oboru nebo s podobným sortimentem a přidá se k ní. 

K vývozu poté vyuţívá společných distribučních kanálů.  Nejčastěji tuto formu vyuţívají 

malé a střední výrobní podniky, které nemají finance a zkušenosti na vývoz vlastními silami.  

 

Obvykle se jedná o sdruţení vývozců ze stejného oboru podnikání, jejichţ nabídka se můţe 

vhodně doplňovat (nábytkářský průmysl, textilní průmysl, strojírenské výrobky).  

 

Hlavními výhodami, které vyplývají z účasti ve sdruţení exportních firem, jsou úspora 

nákladů, moţnost omezení exportních rizik, lepší vyjednávací pozice, a tudíţ moţnost 

docilování výhodnějších cen, vyuţívání image sdruţení atp. Nevýhodou můţe být 
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nevyváţenost vztahů v rámci sdruţení, a tedy moţnost nerovnoprávného zacházení s méně 

významnými členy a ztráta určité míry samostatnosti. 

 

Tolik asi teoreticky k moţným formám vstupu pro české průmyslové podniky s výše 

uvedeným zaměřením, kdyţ chtějí vstoupit na zahraniční trhy. Ostatní formy spadají do 

kategorie kapitálových investic a vstupů do podniků, a podle mne nejsou pro naše příkladové 

podniky vhodné.  

 

Vezměme si náš první podnik, menší firmu vyrábějící produkty v oblasti voda, topení, plyn a 

elektro. Tento podnik má poměrně široký sortiment výrobků určený jak pro odborné koncové 

zákazníky, tak i pro velké obchodní hobby markety a kutily. Z výše popsaných forem vstupu 

si myslím, ţe pro takový podnik je nejvhodnější cestou pro vstup na zahraniční trhy: 

a) vývozní aliance firem, obchodujícím s podobným sortimentem, 

b) smlouva o obchodním zastoupení se zahraničním partnerem, podnikajícím ve stejném 

oboru, 

c) prostřednické vztahy – uzavřít smlouvu s firmou, zkušenou s obchodem tohoto 

sortimentu a svěřit jí cesty a marketing pro distribuci na zahraničním trhu. 

 

Pokud by podnik měl výrobek, který je ojedinělý (patentovaný např. pro EU), je moţné zvolit 

i formu vstupu přes poskytnutí licence k výrobě a prodeji tohoto výrobku na zahraničních 

trzích.  

 

Pokud bych se měl rozhodnout, jako vlastník takového průmyslového podniku, zaměřeného 

na výrobu, zvolil bych pro první fázi prostřednický vztah a svěřil tak své výrobky do rukou 

zahraniční obchodní firmy, která se zabývá prodejem stejného nebo podobného sortimentu 

zboţí. Jako motivaci bych prostředníkovi nabídl po určitou dobu exkluzivitu.  

 

Podívám-li se na moţnosti, které by mohl mít druhý vybraný průmyslový podnik v této úvaze, 

tak se domnívám, ţe vhodnou formou vstupu této firmy na zahraniční trh můţe být: 

a) přímý vývoz – hlavně u větších strojních a strojírenských celků a turbín, 

b) vývozní aliance, 

c) smlouva o výhradním zastoupení. 
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Zde bych jako nejvhodnější formu viděl přímý vstup. Přece jen se takové výrobky vyrábějí na 

objednávku pro specializované stavby a výrobky po celém světě. Navíc v české republice je 

celkem dobrá podpora vývozu těchto výrobků jak do vyspělých, tak i do rozvojových zemí a 

tato podpora umoţňuje i pokrytí nákladů spojených s přímým vývozem. Podniky, jako je náš, 

jsou také schopny dodat odborníky, kteří v zahraničí dohlíţí na montáţ výrobků a uvedení do 

provozu.  
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Závěr 

 

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

rozhodnutím mezinárodního marketingu. Podnik si můţe zvolit řadu forem vstupu na 

zahraniční trhy. Konečný výběr strategie ovlivňuje celá řada faktorů: rizikovost podnikání na 

cílovém zahraničním trhu, celková konkurenceschopnost firmy v mezinárodním prostředí, 

potenciál cílového trhu a další prvky ovlivňující činnost a chování firmy na trhu. Před 

rozhodnutím o vstupu na zahraniční trhy musí organizace provést průzkum trhu, zjistit si 

úroveň konkurence a porovnat své slabé a silné stránky s pozicí místních konkurenčních 

firem. Toto je úkol marketingového oddělení. Pouze firma, která má unikátní produkt, 

výrobek nebo sluţbu, můţe tyto základní informace vynechat a vstoupit na zahraniční trh 

rovnou. 

 

Mezinárodní obchod a mezinárodní marketing v současné době zaţívají prudký rozvoj, který 

ovlivňují hlavně liberalizace, internacionalizace a globalizace světové ekonomiky a vyuţívání 

moderních technologií.  

Pro firmy se nabízejí nové moţnosti podnikání a proto mají české podniky zájem uplatnit své 

výrobky v zahraničí. Jedná se o trh vysoce konkurenční se stabilním podnikatelským a 

právním prostředím. Proto zde uspějí pouze firmy s promyšlenou dlouhodobou strategií. 

Rozhodnutí o rozvoji mezinárodních aktivit, a o tom, jakým způsobem podnik vstoupí na 

zahraniční trhy, je základním rozhodnutím mezinárodního marketingu. České podniky nemají 

obvykle velké kapitálové zdroje, a proto převáţně vyuţívají koncepci vývozního marketingu. 

Většinou se jedná o podniky vyváţející výrobky běţné, a tudíţ mají na trhu velkou 

konkurenci. Ve fázi vstupu je nutné investovat do komunikačních technologií a do budování 

distribučních cest. 

 

Některé podniky mají zájem vyváţet jen tehdy, kdyţ domácí trhy stagnují nebo jsou postiţeny 

recesí. Potom rychle hledají zahraniční trhy, na kterých by mohly umístit výrobu a zvýšit 

vyuţití kapacity. Pokud domácí trh roste, tyto podniky okamţitě zapomenou na vývoz, dokud 

se nedostaví další pokles v domácí ekonomice. Aby byl podnik úspěšný, musí nahlíţet stejně 

na zahraniční trhy jako na domácí. Kdyţ jednou na zahraniční trh vstoupí, měl by tam uţ 

zůstat natrvalo. Nic neničí zahraniční trhy tak rychle jako pověst, ţe na ně  firmy vstupují a 

stahují se z nich bez zjevného důvodu. 
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Na závěr chci konstatovat, ţe cílem této úvahy je poukázat na skutečnost, ţe z velkého 

mnoţství forem vstupu na zahraniční trhy jsou pro určité typy průmyslových podniků vhodné 

jen některé z nich. Nelze automaticky předpokládat, ţe známé formy vstupu je moţné uplatnit 

na všechny typy firem, ať uţ průmyslových podniků nebo firem orientujících se na sluţby. 

Kaţdá z těchto firem musí mít vlastní strategii pro expanzi do zahraničí a podle toho zvolit 

vhodnou formu vstupu na zahraniční trhy.  
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Příloha 1 

 

Seznam vývozních aliancí 

 

 

Czech ICT Alliance 

Sdruţuje firmy z oblasti Telekomunikace, Software - aplikace, Systémy a intergrace, IT - 

security a informační technologie, digitální media a internetové aplikace. 

OBOR informační technologie 

GESTOR ALIANCE JUDr. Michal Nedělka 

KONTAKT NA GESTORA michal.nedelka@czechtrade.cz 

LEADER ALIANCE Czech ICT Alliance 

KONTAKTNÍ OSOBA Michal Zálešák 

KONTAKT info@czechict.cz 

POČET ČLENŮ 24 

 

 

 

 

Czech NBC TEAM  

Aliance NBC sdruţuje firmy úzce spolupracující v oboru protichemických prostředků, 

detekce, prostředků na dekontaminaci prostředí, vojenského materiálu (jako jsou 

protichemické obleky, boty atd.) Předpokladem je vybudování jednotného informačního 

zdroje - analýza proexportních potřeb českých firem a podrobnější monitoring NBC 

exportérů. Cílem je dosáhnout větší spolupráce se zahraničními asociacemi. 

OBOR ochranné pracovní prostředky 

GESTOR ALIANCE Ing. Jiří Rejl 

KONTAKT NA GESTORA jiri.rejl@czechtrade.cz 

LEADER ALIANCE Oritest 

KONTAKTNÍ OSOBA Ing. Josef Orel 

KONTAKT orel@oritest.cz 

POČET ČLENŮ 11 
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CZECH WATER ALLIANCE  

CWA sdruţuje firmy, které se specializují na investice, budování, projektování a plánování 

projektů v oblastech vodního hospodářství, vodních elektráren, vodních nádrţí a jiných 

staveb, čerpacích zařízení, čištěním a revitalizací vodních toků, diagnostikou a čištěním všech 

typů vod (komunálních, průmyslových  atd), budováním a rekonstrukcí inţenýrských sítí pro 

obydlené části či samostatné jednotky, geologií, hydrogeologií, bezodpadovými 

technologiemi, řídícími systémy v ekologii a příbuznými obory napříč celým spektrem 

vodního hospodářství. Zaloţena v r. 2004. 

OBOR vodní hospodářství 

GESTOR ALIANCE Bc. Hana Štičková 

KONTAKT NA GESTORA hana.stickova@czechtrade.cz 

LEADER ALIANCE MAEP s.r.o. 

KONTAKTNÍ OSOBA Ing. Ivan Nikl 

KONTAKT nikl@maep.cz 

POČET ČLENŮ 14 

 

 

 

 

CZECH WATER TECHNOLOGIES  

Aliance České vodohospodářské technologie sdruţuje české firmy s oboru vodního 

hospodářství za podpory CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Cílem aliance 

je export technologií a zařízení pro pitnou a odpadovou vodu. 

OBOR technologie úpravy vody 

GESTOR ALIANCE Ing. Ludmila Brodová 

KONTAKT NA GESTORA ludmila.brodova@czechtrade.cz 

LEADER ALIANCE K&H Kinetic a.s. 

KONTAKTNÍ OSOBA Václav Husinec 

KONTAKT husinec@kh-kinetic.cz 

POČET ČLENŮ 7 
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BOHEMIA LINE 

Sdruţení Bohemia Line můţe dodat jakoukoliv technologii pro 

zpracování masivního dřeva. Podle poţadavků zákazníka jsou připraveni navrhnout a 

vypracovat návrh kompletní technologie pro poţadovaný produkt. Samozřejmostí je následná 

dodávka, montáţ a uvedení dodané technologie do provozu. 

OBOR dřevoobráběcí stroje 

GESTOR ALIANCE Ing. Ludmila Brodová 

KONTAKT NA GESTORA ludmila.brodova@czechtrade.cz 

LEADER ALIANCE Störi Mantel, s.r.o. 

KONTAKTNÍ OSOBA Ing. Eva Ţlebková 

KONTAKT e.zlebkova@stoerimantel.cz 

POČET ČLENŮ 4 

 

 

 

 

CDT - ČESKÁ DOBÝVACÍ TECHNIKA  

CDT je sdruţení firem se sídlem v Praze, tvořené českými obchodními společnostmi se 

stejným záměrem. Motivací ke vzniku tohoto sdruţení jsou dosud neodkryté moţnosti vyuţití 

přírodního bohatství v některých zemích světa a myšlenky na rozšíření oblasti obchodování o 

lokality s vysokým trţním a transakčním potenciálem. 

OBOR 
zařízení pro těţbu a úpravu 

nerostných surovin 

GESTOR ALIANCE Ing. Radim Šmídek 

KONTAKT NA GESTORA radim.smidek@czechtrade.cz 

LEADER ALIANCE CDT 

KONTAKTNÍ OSOBA Ing. Jiří Šařec 

KONTAKT j.sarec@seznam.cz 

POČET ČLENŮ 15 
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CZECH SPACE ALLIANCE  

Je spojení firem, které zastřešují různé oblasti průmyslu, který spolupracuje s vesmírným 

programem. Poskytuje asistence firmám, které se danou problematikou zabývají, organizuje 

různá mezinárodní setkání a návštěvy v obdobných zahraničních zařízeních. 

OBOR technologie pro kosmický průmysl 

GESTOR ALIANCE Bc. Martina Paříková 

KONTAKT NA GESTORA martina.parikova@czechtrade.cz 

LEADER ALIANCE Iguassu Software Systems 

KONTAKTNÍ OSOBA Ing. Petr Bareš 

KONTAKT petr@compuserve.com 

POČET ČLENŮ 8 

 

 

 

 

ČESKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY  

Sdruţení CPU vzniklo v červnu roku 2006 s cílem nabídnout kompletní projekty řešení 

povrchových úprav materiálů a moci tak účinně uspokojit náročné potřeby svých zákazníků. S 

touto strategií se nyní CPU chystá expandovat do zahraničí, především formou společné 

presentace na trhu Ruské federace. Výrobní programy firem jsou vyváţeny tak, aby se vhodně 

doplňovaly, čímţ odpadá konkurence uvnitř sdruţení a posiluje se konkurenceschopnost 

sdruţení jako celku především na zahraničních trzích. 

OBOR povrchové úpravy materiálů 

GESTOR ALIANCE Ing. Jiřina Nevelőšová 

KONTAKT NA GESTORA jirina.nevelosova@czechtrade.cz 

LEADER ALIANCE Galatek, a.s. 

KONTAKTNÍ OSOBA Ing. Martin Mokroš, MBA 

KONTAKT mmokros@galatek.cz 

POČET ČLENŮ 5 

 

 

 

 

mailto:martina.parikova@czechtrade.cz
mailto:petr@compuserve.com
mailto:jirina.nevelosova@czechtrade.cz
mailto:mmokros@galatek.cz


 

 

CZECH VALVES ALLIANCE 

Vysokotlaké armatury, nízkotlaké ventily a šoupátka, zpětné klapky a ventily, regulační a 

pojistné ventily. Kompletační zakázky pro elektrárenské a teplárenské komplexy v oblasti 

kotelních systémů, napájecích a VT potrubí. 

OBOR průmyslové armatury pro energetiku 

GESTOR ALIANCE Ing. Ludmila Brodová 

KONTAKT NA GESTORA ludmila.brodova@czechtrade.cz 

LEADER ALIANCE MOSTRO Engineering, a.s. 

KONTAKTNÍ OSOBA Ing. Ladislav Nykodým 

KONTAKT nykodym@mostro.cz 

POČET ČLENŮ 4 

 

 

 

 

CZECH HEALTH & SAFETY ALLIANCE  

Czech Health & Safety Alliance je exportní seskupení českých podniků a institucí 

zaměřených na výzkum, vývoj a výrobu speciálních prostředků určených pro záchranu ţivota 

a ochranu zdraví při ţivelných pohromách, průmyslových haváriích, epidemiích a následcích 

pouţití prostředků CBRNE. Hlavní zaměření aliance směřuje do oblasti zdravotnictví, obrany 

a bezpečnosti. 

OBOR 

prostředky pro likvidace havárií, 

ţivelných pohrom a následků pouţití 

CBRN 

GESTOR ALIANCE Ing. Jana Trnková 

KONTAKT NA GESTORA jana.trnkova@czechtrade.cz 

LEADER ALIANCE AVEC CHEM s.r.o. 

KONTAKTNÍ OSOBA Ing. Blahoslav Filipi 

KONTAKT michal.filipi@avec.cz 

POČET ČLENŮ 7 

 

 

 

 

 

 

mailto:milan.raz@czechtrade.cz
mailto:nykodym@mostro.cz
mailto:jana.trnkova@czechtrade.cz
mailto:michal.filipi@avec.cz


 

 

CZECH ENERGY TEAM 

Aliance byla zaloţena v roce 2007 podnikatelskými subjekty působícími v trţním segmentu 

dodavatelů zařízení do energetiky. Specializujeme se zejména, avšak nejenom, na elektrické 

zařízení vyuţitelné při povrchovém dobývání nerostů a na zařízení pro distribuční sítě 

nízkého a vysokého napětí. 

OBOR elektrotechnologie 

GESTOR ALIANCE Ing. Jiří Rejl 

KONTAKT NA GESTORA jiri.rejl@czechtrade.cz 

LEADER ALIANCE PRIMETRADE, s. r. o.. 

KONTAKTNÍ OSOBA Ing. Zdeněk Pištora, CSc. 

KONTAKT zdenek.pistora@iol.cz 

POČET ČLENŮ 3 

 

 

ALIANCE STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE 

OBOR strojírenské technologie 

GESTOR ALIANCE Ing. Radim Šmídek 

KONTAKT NA GESTORA radim.smidek@czechtrade.cz 

LEADER ALIANCE Svaz strojírenské technologie 

KONTAKTNÍ OSOBA Zdeněk Balvín 

KONTAKT balvin@sst.cz 

POČET ČLENŮ 6 

 

CZECH COMMUNICATION GROUP 

Aliance Czech Communication Group (CCG) byla zaloţena v lednu 2008 třemi společnostmi 

se sídlem v Praze. Členské společnosti se specializují na vývoj, výrobu a prodej 

komunikačních zařízení a systémů určených především pro vojenské a letecké pouţití včetně 

poskytování všech souvisejících sluţeb. 

OBOR telekomunikace 

GESTOR ALIANCE Ing. Ivana Lukasová 

KONTAKT NA GESTORA ivana.lukasova@czechtrade.cz 

LEADER ALIANCE TTC Telekomunikace s.r.o. 

KONTAKTNÍ OSOBA JUDr. Milena Macková 

KONTAKT mackova@ttc.cz 

POČET ČLENŮ 3 
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FIRST CZECH HEALTH ALLIANCE  
  

 

 

 

SANS SOUCI CZECH GLASS ALLIANCE 

 

OBOR sklářská a keramická výroba 

GESTOR ALIANCE Ing. Ivana Lukasová 

KONTAKT NA GESTORA ivana.lukasova@czechtrade.cz 

LEADER ALIANCE Sans souci s.r.o. 

KONTAKTNÍ OSOBA Martin Cháb, MBA 

KONTAKT 608 200 792 

POČET ČLENŮ 8 

 

 

CZECH BIO 

OBOR Biotechnologie 

GESTOR ALIANCE Ing. Václav Štika 

KONTAKT NA GESTORA vaclav.stika@czechtrade.cz 

LEADER ALIANCE   

KONTAKTNÍ OSOBA Jan Zábský, MBA 

KONTAKT zabsky@biotest.eu 

POČET ČLENŮ 21 

 

 

          http://czechtrade.cz/ 

OBOR 
kompletní nabídka zdravotnických 

potřeb 

GESTOR ALIANCE Ing. Radim Šmídek 

KONTAKT NA GESTORA radim.smidek@czechtrade.cz 

LEADER ALIANCE Biophys s.r.o. 

KONTAKTNÍ OSOBA Mgr. Jan Hudeček 

KONTAKT jan.hudecek@biophys.cz 

POČET ČLENŮ 7 
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