
 

 



 

 



 

 



 

 



Abstrakt: 

Bakalářská práce na téma „Obchodní jednání“ se zabývá stručnou charakteristikou 

obchodního jednání, jeho fázemi, metodami a zásadami. Dalším bodem této práce je popis 

rozdílů v obchodním jednání podle kultur a národností. Cílem bakalářské práce je 

porovnání jednotlivých zemí podle kulturních faktorů a zhodnocení úspěšného obchodního 

jednání.  
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Abstract: 

Bachelor thesis "Business Negotiation" deals with a brief description of business 

negotiation, its phases, methods and fundamentals. Another point of this paper is to 

describe the differences in trade negotiations under cultures and nationalities. The aim of 

the thesis is to compare different countries according to cultural factors and evaluation of 

successful business negotiation. 
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Úvod  

 Jednání se vede, když se jednatel pokouší ovlivnit společníka materiální hodnotou 

na základě výměny názorů nebo věcí. Pod pojmem jednání se tedy rozumí proces, s jehož 

pomocí společník usiluje o uspokojení svých potřeb, pokud jednatel kontroluje, co si 

společník přeje. Jednání mezi společnostmi nebo jednotlivými osobami se obvykle konají, 

když jednatel má něco, co společník chce vlastnit a je ochoten o tom jednat. Úspěšní 

jednatelé jsou pak vždy pozitivní. Snadno řeší konflikty a považují je za normální. Mají 

dostatečnou odvahu, sebedůvěru a umí produkt perfektně obhájit. Námitky k produktu se 

však mohou objevit v jakékoliv fázi jednání a je důležité, aby se jednatelé na ně dostatečně 

připravili, anebo jim předcházeli.  

Při jednání chtějí vždycky všechny strany vyhrát. Úspěšná jednání většinou končí tak, 

že obě strany dosáhnou toho, co chtějí. Když jsou všechny zúčastněné strany spokojeny, 

nebudou jednání sabotovat, a navíc budou mít zájem o budoucí spolupráci. Jestli bude 

jednání úspěšné či nikoliv záleží na výborném provedení pečlivě připraveného plánu. 

Tato práce je zaměřená na to, co je to obchodní jednání, jaké jsou jeho fáze metody a 

zásady. Fáze obchodního jednání jsou rozděleny následovně. Nejprve je příprava jednání a 

volba nejlepší strategie. Další fází je zahájení jednání a mapování situace, poté jádro 

jednání, dále porozumění a zdolávání námitek, nakonec dohoda mezi stranami a ukončení 

jednání. Metody jsou v práci uvedeny tři, a to metoda SPIN, metoda 4x ANO a metoda 

„okno“.  

Dále se práce zabývá kulturními faktory a obchodním jednáním ve vybraných zemích. 

Kulturními faktory jsou osobnost, interpersonální vzdálenost, verbální a neverbální 

komunikace, oblékání a vzhled, jídlo a stolování, čas a jeho chápání, vztahy mezi lidmi, 

hodnoty a normy, víra a postoje, duševní proces a pracovní návyky.  

  Nakonec je v práci uvedeno zhodnocení jednotlivých zemí podle kultních faktorů, 

poté kdy je jednání úspěšné, a na závěr práce je uveden příklad povahy jednatelů vybrané 

společnosti.     
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1 Definice fází, metod a zásad úspěšného obchodního jednání 

Obchodní jednání je proces, ke kterému dochází mezi dvěma a více subjekty. 

Subjekty se snaží dohodnout na podmínkách obchodu, smluvně je potvrdit a pomocí 

obchodních metod zajistit spokojenost na obou stranách. Základem úspěšného obchodního 

jednání jsou komunikační dovednosti a znalost zákonitostí a technik obchodního jednání. 

K úspěchu také přispívá důkladná příprava a dobré zahájení jednání a samozřejmě 

schopnosti vyjednávače.  

Mezi hlavní schopnosti dobrého vyjednávače se řadí: 

 schopnost naslouchat druhé straně, 

 dobrá a věcná argumentace, 

 vytrvalost a trpělivost, 

 zdravé sebevědomí, 

 dobré komunikační dovednosti a kulturní vnímavost, 

 odbornost a vystupování. [13, 14, 15] 

Podle Karrase [3] ve světě byznysu dostanete to, co si vyjednáte ne to,  

co si zasloužíte.  

Nejdůležitější dovednosti v jednání jsou pak: 

 plánování, 

 myšlení zjevně pod tlakem, 

 obecná a praktická inteligence, 

 verbální schopnosti, 

 znalost produktu, 

 osobní integrita, 

 schopnost vnímat a používat moc. [3] 

1.1 Fáze obchodního jednání 

Existuje mnoho různých definic fází obchodního jednání. Pro tuto práci bylo 

vybráno následující rozdělení: 

 příprava jednání a volba nejlepší strategie, 

 zahájení jednání a mapování situace, 

 jádro jednání, 

 porozumění a zdolávání námitek, 

 dohoda mezi stranami a ukončení jednání. [4, 15] 
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1.1.1 Příprava jednání a volba nejlepší strategie 

Zárukou každého úspěšného jednání je kvalita přípravy vyjednavače a obchodníka.  

Někdy stačí pouze krátce se věnovat problému, jindy je zase nutné připravit se pečlivěji. 

Nicméně každá příprava je také neustálý trénink na jednání. Příklad přípravy na jednání je 

uveden na obrázku 1.1. V dalších podkapitolách je pak uvedeno, co vlastně všechno 

příprava jednání zahrnuje. [4, 12] 

 

 

Obrázek 1.1: Příprava na obchodní jednání. Zdroj: [28] 

1.1.1.1 Odborné znalosti 

Pokud nemá vyjednavač dostačující odborné znalosti, nedosáhne úspěchu, i kdyby 

měl třeba ten nejlepší vzhled. Musí perfektně znát výrobek či službu, kterou propaguje  

a musí na něm být vidět, že tento výrobek, či služba si získala jeho důvěru. Tímto někoho 

přesvědčí o koupi. Je vhodné najít a připravit si argumenty, které ovlivní zákazníka a také 

je hodně důležité připravit se na nejčastější námitky kladené zákazníkem. [4] 

1.1.1.2 Informace 

Jeden z nejdůležitějších kroků je prostudování informací. Čím lépe vyjednávač 

společníka pozná, tím lépe se mu jednání povede. Pak na základě těchto informací si může 

předem přehrát, jak asi bude jednání probíhat. Prakticky všechny informace, které o 

obchodním partnerovi a jeho firmě vyjednávač získá, se mu mohou hodit a jsou pro něj 

více či méně důležité. Velice důležité kromě profesních informací jsou i informace o osobě 

obchodního partnera. Jinak se bude jednat s tvrdým vyjednavačem a jinak s vstřícným a 

racionálním partnerem. Mezi další důležité informace patří postavení ve firmě a síť 

kontaktů, které mohou ovlivnit jednání. Již ve fázi přípravy by bylo dobré ověřit, zda 

partner je pověřen pouze vést rozhovory, nebo má pravomoc obchod uzavřít, nebo zda 

bude někdo jiný zasahovat do jednání. Nutností je také vědět, co nabízí konkurence a jaké 

jsou její výhody a nevýhody oproti tomu, co nabízí vyjednávač. [4, 13] 
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1.1.1.3 Volba strategie 

Výběr nejlepší strategie závisí na faktorech, kterými jsou předmět jednání, 

atmosféra při jednání, osobní charakteristiky účastníků, úroveň zvládnutí krizových situací 

a v neposlední řadě také význam a důležitost jednání s ohledem na nutnost uzavření či 

neuzavření dohody. Z uzavřeného obchodu musí mít všechny zúčastněné strany užitek i 

požitek a jen takový obchod může aktéry těšit. Tyhle předpoklady platí už od středověku. 

[15]  

1.1.1.4 Stanovení cíle 

Vyjednávač si již během přípravy uvědomuje, jaká je jeho výchozí pozice. Jaké 

jsou jeho vztahy a jak je silný vůči partnerovi, v jakém stavu se obchod nachází, zda jde o 

složitý vyvíjející se obchod, jak zatím probíhaly jednací kola a zda existuje konkurent, 

který může obchod ohrozit. Cíl celého obchodu je již znám, ale následně se stanovuje cíl 

každého jednání. U každého konkrétního jednání se stanovuje maximální možný cíl, to je 

kam chce dojít a minimální cíl, což je za který už nemůže ustoupit. V tomto intervalu se 

pohybuje každé jednání. [4, 7] 

1.1.1.5 Zvážení dodatečných výhod a možných ústupků 

Obchodnímu partnerovi byl předložen obchod v určité podobě a na základě 

konkrétních jednání, po zjištění jeho opravdových potřeb bude tento obchod vylepšován a 

upřesňován. Vylepšit obchod se může například nabídkou dodatečných služeb, úpravou 

ceny nebo dodacích podmínek. Vylepšení a upřesnění není moc nákladné a navíc může mít 

rozhodující význam pro partnera. Výhody jsou uváženy vždy před jednáním a v průběhu 

jsou použity pouze ty, které partnera nejvíce ovlivní. [4, 7] 

1.1.1.6 Volba místa, doby a délky jednání 

Někdy je předem dáno, kde se bude jednat, zda u zákazníka nebo u prodávajícího. 

Obě varianty mají své výhody a nevýhody. U domácí půdy je výhodou, že všechno 

potřebné je k dispozici a na jednání se může přizvat i někdo z kolegů. Může se vytvořit 

příznivá atmosféra, předvést dobrá podniková kultura, příjemné vystupování všech 

pracovníků, estetika místnosti, ve které se jednání bude odehrávat, a jiné. Má to i svou 

nevýhodu, partner vidí do podniku, což v některých případech není příjemné. Na půdě 

partnera platí pravý opak, ale je však dobré poznat podnikovou kulturu firmy, s níž se 

jedná. V některých případech je možné zvolit neutrální půdu, například různé veletrhy, 

výstavy a semináře, kde se kontakty velmi přirozeně navazují. Velmi běžné jsou i obědy a 
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večeře s partnery. Když už se jednání dostane do slepé uličky, kdy partner stále váhá, je 

lepší změnit prostředí, což vede k uvolnění atmosféry a nakonec ke kladnému rozhodnutí 

obchod uzavřít.  

Podle typu a stádia obchodu by se předem mělo odhadnout, jak dlouho bude 

jednání trvat. Dlouhá jednání nejsou příliš dobrá. U prvních jednání stačí informovat 

partnera o firmě, provést stručnou analýzu potřeb, rozdat materiály a domluvit se na další 

termín, kdy doba jednání už může být trochu delší. Jednání by nemělo začínat dřív než v  

9 hodin. Vhodné je zvolit dobu těsně před polednem, kdy můžete partnera pozvat na oběd.  

[4, 12] 

1.1.1.7 Jednání v týmu 

Mělo by být vyváženo početní zastoupení. Není příjemné stát proti týmu 

vyjednávačů ze strany partnera. Pokud ale jednáte v týmu, je obzvlášť důležitá příprava. 

Každý člen má svou roli a kompetence, k čemu se bude vyjadřovat. Velice důležité je taky 

určit koordinátora, který bude vyzývat různé členy k vyjádření. Všichni vyjednávači znají 

cíl jednání a všechny informace, které mohou poskytnout. Firmy jednají v týmu, když 

zaměstnávají relativně mladé pracovníky. Mladému vyjednávači je před partnerem udělena 

plná důvěra a podtrhne se jeho odbornost. V podstatě se tak zvedne jeho status a je pak 

lépe přijímán. Jako součást přípravy a pomůcka pro trénink obchodních zástupců se ve 

firmách používá analýza SWOT, zejména její první část, která popisuje silné a slabé 

stánky. Tato analýza probíhá zpravidla jednou za rok při setkání obchodních zástupců.  

Příklad této analýzy je uveden v tabulce 1.1 [4, 15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1.1: Analýza silných a slabých stránek firmy. Zpracováno podle [4] 

Silné stránky Slabé stránky 

kvalita cena 

design dlouhá dodací lhůta 

servis platební podmínky 

prodloužená záruční doba nízká kompatibilita s jinými typy 

spolehlivost a image firmy nutnost vyškolení personálu 

jednání obchodních zástupců nutný zásah do dalších procesů 
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1.1.2 Zahájení jednání a mapování situace 

Při zahájení jednání je velice důležité, aby se partner co nejvíce uvolnil a aby byla 

navozena příjemná atmosféra. Nejprve se začíná představením všech zúčastněných osob a 

pak následuje krátké představení obou firem. Pokud se s partnerem už dříve obchodovalo a 

jsou s ním dobré vztahy, začínáme jednání krátkou neformální konverzací. Při této 

konverzaci lze odhadnout osobnost partnera podle jeho neverbálních projevů. Po krátké 

formální nebo neformální části následuje dohoda o proceduře, kdy se upřesní cíl jednání, 

neboli o jakém bodu se bude dnes jednat a také se vymezí délka jednání. Pak se u všech 

zúčastněných ověří kompetence, případně se doptává, zda nenastaly nové okolnosti nebo 

nejsou-li k dispozici nové informace. Toto je při jednání velice důležité. Většinou se na 

začátku jednání provádí i rekapitulace již dohodnutých bodů. Z praktického důvodu je 

dobré si osvěžit paměť a zároveň je důležitý i psychologický efekt. Pokud se zmíní to, co 

už bylo dříve odsouhlaseno, strany se naladí pozitivně, protože bylo upozorněno, že už 

strany dříve dosáhly souhlasu. Příklad zahájení jednání je uveden na obrázku 1.2. 

 

 

Obrázek 1.2: Zahájení obchodního jednání. Zdroj: [29] 

 

Mapování situace má velký význam hlavně v prvním kole jednání. Může se zde 

využít technika kladení otázek a metoda SPIN. K jádru jednání nebo k nabídkové fázi se 

může přejít, pokud je znám dostatek informací o partnerovi, jeho oblast podnikání a jeho 

problémy a potřeby. Jedině tehdy se může předložit vyhovující nabídka. [4, 12, 13] 

1.1.3 Jádro jednání 

V jádru jednání není dobré začínat problematickými aspekty. Vzniklý konflikt by 

narušil celý vývoj jednání. Nejlépe je začít jednoduchými záležitostmi, na nichž se všichni 

shodnou, nebo rekapitulací již dohodnutých záležitostí. Během jednání je dobré neustále 

takticky poukazovat na výhody nabídky. Velice praktické je využívání předem 
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připravených vedlejších výhod a ústupků. Při tom se ale musí postupovat velice opatrně a 

měla by se vyžadovat protihodnota. Ovšem výhody by se neměly vyčerpat hned, ať je ještě 

v budoucnu co nabízet. To nejdůležitější pro partnera se ponechává na konec jako hlavní 

trumf. Pokud se trumf předloží příliš brzy, partner bude stále něco vyžadovat a pozice 

prodávajícího se tak silně oslabí. Je důležité stále pozorovat partnera a jeho potřeby, 

protože partner nechce slyšet všechno, ale pouze to, co považuje za důležité. [4, 13]  

1.1.4 Porozumění a zdolávání námitek 

Během celého obchodního jednání, především v jádru a závěru, dochází k setkávání 

se s námitkami. Námitek není třeba se bát, ale je důležité se na ně dostatečně připravit. 

Někdy jsou projevem zájmu a partner se snaží ujistit o správnosti rozhodnutí a navázat 

obchodní kontakt. Ke zdolávání námitek dokonale poslouží analýza SWOT. Pokud klient 

namítá, že je cena vyšší jak u konkurence, je důležité vědět, zdali je to pravda, nebo klient 

pouze blufuje, aby získal slevu. V případě oprávněné námitky je třeba opřít se o silné 

stránky a přebít nevýhodu několika výhodami. Existuje také několik způsobů zlámání 

námitek. 

Předejít námitce – Vždycky se námitka v určité situaci očekává. Když se partner 

předběhne a řekne se to, co on cítí, hrot námitky se otupí a dosáhne se psychologického 

efektu, kdy zákazník bude více nakloněn naslouchat výhodám.  

Ano, ale… - Nejpoužívanější technika. Námitka se připustí, ale vzápětí se předloží 

výčet všech výhod, které nevýhodu převýší. 

Obrácení – Obrátit vyřčenou námitku, aby se partner nepopudil, se může pouze 

v určitých situacích. Například pokud je výhrada vůči barvě výrobku, je nutné přesvědčit 

zákazníka, že tato barva je nejmodernější a nejvhodnější pro výrobek.  

Protiotázka – Někdy se může použít i obraná taktika a na námitku odpovědět 

protiotázkou, na kterou zákazník nemá odpověď. Pozor ale na aroganci a na případný 

konflikt.  

Příklad – Ve většině případů partnera přesvědčí příklady a reference. Hodně lidí 

chce mít jistotu, že nabízené zboží je kvalitní.   

Umění ustoupit v pravý čas a rozumné míře ovládají pouze nejúspěšnější 

vyjednávači. Vždycky je čas na ústupky. Nikdy se nesmí dát najevo, že partner poskytl 

více ústupků, než bylo očekáváno. Nejlepší je připravit takové ústupky, které firmu nestojí 

skoro nic, ale pro partnera mají velký význam. Když se jednání dostane do slepé uličky je 

nejvhodnější celé jednání zrekapitulovat, aby se odvrátila ztráta vyjednávacích pozic.[4,15] 
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1.1.5 Dohoda mezi stranami a ukončení jednání 

Pokud jsou vyjasněny všechny sporné body a s výsledným návrhem souhlasí obě 

strany, může se přistoupit k uzavření dohody. Tento klíčový okamžik shody je nutné 

správně rozpoznat a závěr jednání neodkládat. Nálada se totiž může změnit každou chvíli a 

dobrý vyjednavač ví, že přesné načasování je klíčem k úspěchu. Dohoda je většinou 

stvrzena podáním ruky. Pak obvykle následuje podpis písemné objednávky nebo 

připravené smlouvy. U složitější dohody se vyhotoví zápis z jednání, který obě strany 

potvrdí jako základ pozdější smlouvy. Příklad úspěšného ukončení jednání je uveden na 

obrázku 1.3. 

 

 

Obrázek 1.3: Úspěšné ukončení obchodního jednání. Zdroj: [30] 

 

Závěrečná fáze vyžaduje diplomatické schopnosti. Často se stává, že nejsou 

rozpoznány signály o ukončení jednání a obchod se ztratí kvůli opakování již vyřčených 

věcí nebo se řekne to, co být řečeno nemělo. Signály blížícího se závěru jednání jsou 

verbální a neverbální. Verbální signály jsou většinou v podobě otázek. Zákazník se 

většinou ptá na věci, které nepřímo souvisí s obchodem, například na servis, dodací lhůty, 

způsob rozvozu a jiné. Po zodpovězení těchto otázek by se mělo rovnou přistoupit 

k podpisu dohody. Neverbální signály neboli řeč těla. Pokud zákazník souhlasí 

s podmínkami nabídky, uvolní držení těla a spustí zkřížené končetiny. Pokud ovšem chce 

jednání ukončit a nevyjadřuje souhlas s dohodou, většinou urovnává listy na stole, dívá se 

na hodinky nebo ke dveřím. Nejlepší je ukončit jednání, aby se nevyvolal nepříjemný 

dojem, který by mohl partnera ovlivnit v dalším kole. [4, 13]    
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1.2 Metody obchodního jednání 

Tato práce se zabývá třemi základními metodami obchodního jednání, a to metodou 

SPIN, metodou 4x ANO a metodou „okno“. 

1.2.1 Metoda SPIN 

Dobrou pomůckou při jednání je sekvence otázek SPIN, která byla vyvinuta firmou 

Microsoft s cílem zdokonalit přípravu obchodních zástupců na jednání. Podstata SPIN 

spočívá v tom, jaké otázky mají být kladeny během jednotlivých fází jednání. Název tvoří 

začátky písmen čtyř použitých typů otázek:  

 S – Situation Questions (situační otázky), 

 P – Problem Questions (otázky na problémy), 

 I – Implication Questions (implikační otázky), 

 N – Need Pay Off Questions (otázky na výhodu). 

Proč se ve firmě takovými otázkami zabývají? Důvodem je hlavně to, že obchodník by 

neměl zboží zákazníkovi vnucovat, ale musí vystihnout, co přesně zákazník potřebuje, a to 

mu i poskytnout. Zároveň si zákazník musí uvědomit, že od obchodníka dostává výrobek, 

který skutečně potřebuje a který mu přinese nějaký užitek. Proto je nezbytné důkladně 

zmapovat terén, aby byla nabídka ušitá na míru. U SPINU po sobě klademe čtyři druhy 

otázek, které na sebe navazují a dohromady tvoří půdu pro úspěch. [4]  

1.2.1.1 S – situační otázky 

V první fázi se ověřují informace, které jsou už známy, a zjišťují se nové. Důležité 

je znát, čím se klient zabývá, k čemu chce využít produkty či služby. Z tohoto důvodu 

nastupují situační otázky, například: „Kolik máte pracovníků?“, „Na jaký segment 

zákazníků se orientujete?“ nebo „Jaké zařízení zatím užíváte?“ apod. Situační otázky jsou 

velice důležité, protože ve většině případů zabrání vydat se špatným směrem. Situační 

otázky mají i slabé stránky, mezi ně patří to, že nevtáhnou partnera do komunikace, ten se 

někdy cítí jak u výslechu a spolupráce může pomalu váznout. U situačních otázek by se 

mělo postupovat velice opatrně a měly by se do konverzace zařazovat s citem. [4, 16]  

1.2.1.2 P – otázky na problém 

Pokud je znám dostatek informací o zákazníkovi, posouvá se soustředění na 

problémové otázky, které jsou pro klienta zajímavější. Na základě získaných informací se 

vyhotoví představa o tom, jaký problém partner má, s čím je nespokojen a co chce zlepšit. 

Když situační otázka například zněla: „Jaké zařízení používáte?“ Následně bylo sděleno, 
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že se jedná o určité zařízení A zahraniční výroby. Chce-li se nabídnout zákazníkovi 

tuzemský výrobek B, je nutné zjistit, s čím je zákazník u svého stávajícího zařízení 

nespokojen. Tehdy se předloží několik otázek na problém: „Jak ovlivní náklady na provoz 

zařízení A cenu prodávaných výrobku? Jak tyto náklady ovlivní celkový rozpočet? Mívá 

toto zařízení často poruchy?“ Na některé otázky klient odpoví velmi podrobně a tím se 

získají další cenné informace. V této fázi se už klient baví o tom, co ho tíží, a je plně 

vtažen do konverzace. Když se uplatní aktivní naslouchání, získá se další velké množství 

informací. V duchu už se může připravovat nejlepší varianta, která vychází z potřeb 

klienta, ta se ale nesmí předložit okamžitě. [4, 16] 

1.2.1.3 I – implikační otázky    

Když zákazník pochopí, že svou situací nevyřeší a mohl by se dostat do obtíží, je 

nejvyšší čas mu naznačit souvislosti problému, o kterém už ví, s problémy většími, které si 

zatím přímo neuvědomil. Implikační otázky tedy slouží k naznačení následků neřešené 

stávající situace. Pokud bylo zjištěno, že staré zařízení má poruchu jednou týdně, předloží 

se implikační otázky: „Neznamená to pro vás ohrožení termínů? Nedochází ke stížnostem 

ze strany zákazníků? Musí vaši pracovníci kvůli prostojům pracovat přesčas?“ Na základně 

získaných informací se už ví, o co opřít řešení. Argumenty budou takové, které bude 

partner ochoten akceptovat a nehrozí už nebezpečí při předložení špatné nebo neúplné 

nabídky. [4, 16] 

1.2.1.4 N – otázky na výhodu 

Posledním krokem je vyzdvihnutí výhod řešení. Velmi důležité je výhody 

nevnucovat, ale v rámci komunikace dovést partnera k tomu, aby si je sám uvědomil. 

Otázky na výhodu jsou například: „Provoz nového zařízení B je o 20% levnější. Tím byste 

snížili náklady na výrobu. Kdybyste na základě toho snížili i ceny vašich výrobků, získali 

byste větší okruh zákazníků? Uvítali by vaši zaměstnanci, kdyby kvůli prostojům už 

nemuseli pracovat přesčas?“ Předpokládaná odpověď partnera je samozřejmě kladná.   

 Nyní už je znán princip této metody. V první řadě jde především o to, přenechat 

větší iniciativu v komunikaci klientovi. Otázkami se můžou dokonale analyzovat skutečné 

záměry a potřeby klienta. Obchodnické umění spočívá v tom, že nic nesmí probíhat 

násilně. Technika SPIN se používá především v úvodu nebo uprostřed jednání. [4, 16] 
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1.2.2 Metoda 4x ANO 

Metoda 4x ANO se vesměs používá na konci jednání, těsně před podpisem 

smlouvy. Cílem metody je vyvrátit případné pochybnosti protistrany a její psychologický 

efekt spočívá v tom, že partner řekne třikrát po sobě ANO a pak je přirozeně těžké říci ne 

na shrnutí všech tří předchozích ANO. Na dobře mířené otázky, které shrnují celé 

obchodní jednání, by měla být jednoznačně odpověď ANO. Pokud se tak nestane, někde v 

jednání se stala chyba a je třeba se k některému bodu jednání vrátit. U metody 4x ANO se 

mohou jako příklad uvést tyto otázky: „Líbí se Vám náš návrh? Myslíte si, že je toto řešení 

pro Vás užitečné? Souhlasíte s naší cenovou nabídkou? Je toto kvalita, kterou potřebujete? 

Můžeme sepsat smlouvu?“ Za každou z těchto otázek by mělo následovat z nabízející 

strany ticho a z partnerovy strany ANO. U poslední otázky platí dvojnásobné ticho 

nabízející strany, bylo by obrovskou chybou promluvit jako první.  

Celý úspěch závisí na tom, jakým stylem obchodník dané otázky podá a jak bude 

vypadat v očích protistrany. U partnerů, kteří neumí být pozitivní a i pozitivní věci musí 

vyjadřovat v negacích, se otázky kladou opačně tak, aby sice partner odpověděl ne, ale aby 

tato odpověď byla pro obchodníka očekávaná. Tato metoda je však málo používaná, 

protože se jednatel obává, že by společník mohl na některé otázky odpovědět negativně a 

jednatel pak nebude vědět, jak má reagovat na ne, když očekával ANO. Při takovéhle 

situaci je nejlepší jakkoliv vyřešit námitku a dál pokračovat ve své strategii. [2, 17] 

1.2.3 Metoda „okno“ 

Metoda „okno“ výrazně zkrátí a zefektivní každé jednání. Princip této metody je 

zcela jednoduchý. Obchodník si ihned po příchodu do jednací místnosti zapamatuje, kde se 

nachází okno, což se poté stane klíčovým poznatkem. Jak je známo, během jednání se 

obvykle střídají dvě fáze, fáze jin a fáze jang. Fáze jang je konstruktivní a žene diskuzi 

kupředu. Ve fázi jin klient mluví o zbytečnostech, které mnohdy s obchodem vůbec 

nesouvisí. Je ovšem velmi neslušné klienta okřikovat, upozorňovat ho na chybu a vracet 

ohnisko diskuze zpátky k tématu. Právě toto řeší metoda „okno“. Zatímco budoucí klient 

hovoří o nepodstatných věcech, obchodník upře zrak na dění za oknem, kde sleduje, jak 

vítr čechrá stromy, zaběhnutého psa, ale nesleduje klienta. Maximálně do dvou minut 

klient monolog ukončí a tím obchodník dosáhne úspěchu a může dál hovořit o obchodu. 

[18] 
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1.3 Zásady obchodního jednání 

Obchodní jednání vyžaduje dodržování mnoha různých zásad a pravidel, což může  

ovlivnit výsledek jednání. Znalost těchto zásad by měla patřit k základním dovednostem,  

které ovládá každý schopný obchodník. Při každém obchodním jednání může obchodník  

na klienta udělat dojem nebo si výrazně poškodit svou pozici. Nezáleží na tom, zda je 

předmětem jednání zcela primitivní záležitost s předem daným výsledkem, nebo se jedná  

o zásadní strategickou věc. Prostoru pro přešlapy je vždy dostatek. [19] 

1.3.1 Seznamování a představení 

Seznámení a vzájemné představení stran je prvním krokem při zahájení jednání. 

Tím nejdůležitějším na představení stran je skutečnost, že bude vůbec provedeno. 

Jakoukoliv chybu, ke které dojde během následujícího jednání, lze odpustit, opomenout 

představení však nikoliv. Příklad vzájemného představení stran je uveden na obrázku 1.4.  

 

 

Obrázek 1.4: Vzájemné představení stran. Zdroj: [31]  

 

Představení je založeno na společenském postavení osob, to znamená, že níže 

postavená osoba je představována osobě výše postavené, takže je vždy jako první 

vysloveno jméno výše postaveného, například: „Pane Dvořáku (ředitel), dovolte mi, abych 

Vám představil jednoho z našich nových zaměstnanců, pana Nováka.“ Klientovi jsou v 

průběhu seznamování představeni všichni důležití zástupci společnosti související s 

jednáním, opět od nejvýše postaveného pracovníka. Zároveň platí pravidlo, že prioritu při 

představování má postavení, věk a až pak pohlaví. Důležité při představování je, aby 

účastníci jednání nekouřili, nežvýkali, případně neměli ruce v kapsách, protože kouzlo 

prvního dojmu hraje větší roli, než si většina lidí myslí. [6, 19] 
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1.3.2 Podání ruky 

Podání ruky je nejrozšířenější pozdrav a zároveň představuje způsob komunikace.  

Nemělo by být bráno na lehkou váhu, protože jde často o první kontakt mezi partnery 

účastnícími se jednání a dokáže o partnerech leccos prozradit, ať už jde o nejistotu, 

převahu či náklonnost k druhému partnerovi. Důležitou zásadou při podávání ruky je podat 

celou ruku, s určitou dávkou sebejistoty a celkově se snažit vyjádřit úctu k protějšku. 

Podáváme vždy pravou ruku, a to i u leváků a podávaná ruka by měla být pokaždé čistá.  

Příklad správného podání ruky je uveden na obrázku 1.5. 

 

 

Obrázek1.5: Správné podání ruky. Zdroj: [32]  

 

Stisk špičkami prstů vyjadřuje u partnera, že si není příliš jistý svým jednáním a 

pravděpodobně ani neví, co si má o protějšku myslet. U Ocelového sevření ruky může jít o 

skrytý projev agresivity a převahy. Dalším vyjádřením převahy je také podání ruky dlaní 

dolů, při podání ruky dlaní nahoru se nabízí partnerovi iniciativa v jednání. Partnerské 

podání ruky poukazuje na vzájemně vyrovnaný vztah mezi oběma partnery. [12, 19] 

1.3.3 Dát prostor protistraně 

Obchodníci se snaží při jednání nesprávně protistranu zasypat množstvím faktů, ať 

už o sobě, nebo o samotném předmětu jednání. Ve slovním zápalu opomíjejí fakt, že i 

druhá strana má něco důležitého na srdci. Umět naslouchat je přitom tak snadné, stačí 

pouze dát prostor protistraně a především vnímat, co se nám snaží sdělit. Když je 

protistrana při jednání dostatečně vyslechnuta a obchodník působí příjemně, dostane navíc 

šanci získat důležité informace. Pokud mají klienti prostor a nadšeně se rozpovídají, 

mohou nechtěně prozradit i fakta, která měla zůstat utajena. Zároveň může obchodník lépe 

poznat povahu klienta. [19]  
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1.3.4 Získat maximum informací o cíli protistrany 

Čím lépe obchodník pozná záměry protistrany, tím větší prostor pro manévrování  

získá. Pokud navrhne řešení, které se bude nacházet na průsečíku mezi jeho zájmem  

a potřebami protistrany, má vyhráno. Obchodník se nesmí snažit svými silnými argumenty 

zahnat protistranu do kouta. Jakmile si protistrana uvědomí, že z obchodníkovy strany 

přichází útok, zaujme defenzivní pozici a uzavře se před ním. Namísto toho musí 

obchodník protistraně nabídnout, aby mu vyložila své varianty, a poté se je pokusit 

přizpůsobit vlastním představám. Slabý protivník si bude vychutnávat dobrý pocit, že on je 

iniciátorem řešení, a umožní obchodníkovi vnést do výsledné verze maximum vlastních 

požadavků. [7, 19] 

1.3.5 Být připraven odpovídat a ptát se 

Štěstí přeje připraveným, proto by členové jednacího týmu měli znát předmět  

jednávání do posledního detailu. V rámci přípravy na jednání je dobré pokusit se vžít do 

role protistrany a sestavit si seznam otázek, které by mohly být položeny, a také si připravit 

případné odpovědi. Hlavní je si připravit otázky, které protivníka předem odzbrojí a velmi 

důležité je i pokládat otázky tak, aby protistrana musela odpovědět kladně. Spousta lidí má 

problém říct ne. Hlavní je nebát se přiznat chybu. Nejhorší co může člověk v případě 

chyby udělat, je zatajit ji. Chyba se však vždycky dostane na povrch a většinou v době, kdy 

to člověk nejméně potřebuje. [19] 
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2 Popis rozdílů v obchodním jednání podle kultur a národností 

Jednání a spolupráce se zahraničními společníky je v dnešní době stále více běžnou 

praxí pro mnoho lidí. Navzdory globalizaci se nesmí zapomínat na kulturní specifika a 

rozdíly v chování společníků. Dobrý jednatel je tedy „kulturně vnímavý“. Kultura 

znázorňuje identitu lidí. Vytváří určitý model vztahů, chování, přání, postojů a způsobů, 

jak udržet integritu lidí a poskytuje řešení problémů. Jednotlivci věří tomu, co jim kultura 

říká, a ignorují všechno, co je v rozporu s kulturní „pravdou“ nebo jejich vírou. Kultura 

ovšem není pouze souhrn materiálních a myšlenkových produktů dané společnosti, ale též  

mezigeneračně předávaný model významů, který je možno nalézt ve znacích, způsobech 

komunikace, jimiž může být ledajaký objekt, vlastnost, událost nebo vztah. Znalost 

kulturních odlišností je velice důležitá, protože pomáhá společnostem dosáhnout 

vytýčených cílů a její neznalost může být pro společnosti velkou překážkou. [10, 12] 

2.1 Základní kulturní faktory 

Aby se jednatel v zahraničí vyhnul trapným situacím, nedorozumění a neúmyslných 

nezdvořilostí, a udělal si představu o svém společníkovi, je důležité, aby znal následující 

kulturní faktory. Nejlepší cesta je naučit se tyto faktory, přizpůsobovat se jim a nenechat se 

zmást pozlátkem společnosti. Kvůli moderním technologiím a spontánní komunikaci je 

rozdíl mezi společnostmi, které prošly procesem vývoje, a těmi, které nyní tímto procesem 

prochází. [11, 12] 

2.1.1 Osobnost (Individualismus proti Kolektivismu) 

Pokud se jednotlivci chovají samostatně s dostatečným sebevědomím a nebojí se  

projevit svůj názor jedná se o individualismus. Příkladem individualismu je americký 

jednací styl, který je charakteristický ochotou jednat samostatně, podstupovat určitá rizika, 

nevyhýbat se rozporům a vcelku jednat v duchu „vítězství nebo prohra“. 

 Pro kolektivismus je typické skromné až pokorné vystupování jednotlivců, 

kolektivní spolupráce a vyšší přizpůsobivost. Příkladem kolektivismu je japonský jednací 

styl, který je charakteristický jednáním v týmu, vyhýbáním se otevřených konfliktů a 

vcelku je jednání v duchu „vítězství nebo vítězství“. Pro Japonce jsou zároveň typické 

velmi silné vazby na rozvětvenou rodinu a přátelství a dlouhodobé vztahy se vyvíjejí velice 

pomalu. [10, 12] 
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2.1.2 Interpersonální vzdálenost 

Každý člověk potřebuje mít kolem sebe určitý prostor, ve kterém se cítí komfortně  

a bezpečně. Velikost tohoto prostoru je závislá na osobě, se kterou se jedná a v jakém 

prostředí se nachází. Podle toho lze rozdělit kulturu na kontaktní, například oblast Blízkého 

východu, kde je přirozený úzký kontakt, a na nekontaktní, například oblast Severní 

Ameriky, kde se vzdálenost mezi společníky pohybuje od 50 do 70 cm. Příklad 

interpersonální vzdálenosti člověka je uveden na obrázku 2.1. 

 

 

Obrázek 2.1: Interpersonální vzdálenost. Zdroj: [33]  

 

V souvislosti s rozdělením kultury je i otázka dotýkání nebo nedotýkání. Zatím co 

mezi latinskoamerickou kulturou, jihem Evropy a mezi arabskými partnery je více dotyků 

tak ve Velké Británii, Švédsku a v Japonsku je dotyků méně až žádné. Toto je velice 

důležité mít při obchodním jednáním na paměti. Není vhodné, aby jednatel vstupoval do 

„osobní zóny“ společníka, nebo si zachovával zbytečný odstup. [12, 20] 

2.1.3 Verbální a neverbální komunikace 

Jazyk je základ mnoha kultur. V multikulturním prostředí se využívá spousta 

jazyků. Při jednání se vesměs používá angličtina a němčina. Jazyk je abstraktní systém 

významů a symbolů pro všechny aspekty kultury. Důležité pro verbální komunikaci je 

znalost cizích jazyků a různých nářečí. Odlišnosti jsou v rychlosti mluvy a ve vyjadřování. 

Podle způsobu vyjadřování rozlišujeme kultury s převahou explicitní nebo implicitní 

komunikace. Z tohoto pohledu existují obrovské rozdíly, například mezi Američany a 

společníky z Dálného i Blízkého východu. Americká kultura má sklony vyjadřovat se 

jasně, stručně a zřetelně, zatím co asijská kultura upřednostňuje barvitý styl mluvy, 

zahaluje obsah do kontextu a používá mlčení jako součást komunikace.   
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 Podstatné informace o společníkovi zle získat z jeho neverbálních projevů, kterými 

jsou miminka, gestikulace, haptika, pohyby očí a jiné. Tyto projevy jsou v některých 

kulturách hodně výrazné, ale v jiných kulturách skryté. Například Američané využívají 

více gest a více udržují oční kontakt než Japonci. Předpokladem úspěšného vyjednávání je 

tedy umění naslouchat a správně chápat obsah verbálních i neverbálních projevů.[1,12, 21] 

2.1.4 Oblékání a vzhled  

První, čeho si při obchodní schůzce společník všimne a co hodnotí, je vzhled a 

oblečení jednatele. Nehodnotí pouze kvalitu oblečení, ale i jeho čistotu a upravenost. 

V každé kultuře lze nalézt typické národní oblečení, svou úlohu hraji i barvy a symboly. U 

obchodního jednání jde o snahu udělat dobrý dojem na společníka a zároveň neporušit 

pravidlo zdvořilosti a etiky. Všeobecně je známo, že velice formální a konzervativní 

oblečení je nutné mít ve Velké Británii, naopak méně formální oblečení si jednatel může 

dovolit například v Argentině. Příklad formálního oblečení je uveden na obrázku 2.2  

[12, 20] 

 

Obrázek 2.2: Formální konzervativní oblečení. Zdroj: [34]  

2.1.5 Jídlo a stolování         

Kulturní rozdíly se především týkají výběru, ale i přípravy, předložení a konzumace 

jídla. Hostitel musí vzít v úvahu všelijaké zákazy a výsady obchodních společníků. 

Například v Americe je hovězí maso preferováno, ale u Hindů je zakázáno. U muslimů je 

zakázáno vepřové maso, ale to je velmi oblíbené v Číně. Rozdíly ve stolování v zemích 

Evropy nejsou příliš velké. Jde hlavně o to, naučit se správně jíst místní speciality, 

například ve Francii je nutné naučit se správně jíst šneky. Výrazné odlišnosti jsou ve 

stolování v Asii, kde je jídlo považováno za společenskou událost, neslouží pouze 

k nasycení člověka, ale mělo by být i potravou pro duši. Totéž se týká spotřeby alkoholu, 

kávy a kouření. [12, 22] 
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2.1.6 Čas a jeho chápání 

Chápání času má celou řadu stanovisek, jedním z nich je dochvilnost. V Německu, 

Švýcarsku a ve Skandinávii je dochvilnost velice významná. V Rakousku se akceptuje 

pětiminutové prodlení, v Belgii patnáctiminutové, ve Francii dvaceti až třiceti minutové 

zpoždění, Italové, Španělé a Portugalci dochvilnosti nedávají příliš velký význam.  

 Z pohledu chápání času existují i výrazné rozdíly v jednotlivých fázích jednání. 

Prvotní seznamovací fáze je v USA nebo v Nizozemsku většinou rychlá. Ve Francii, Asii 

či Africe trvá o mnoho déle, někdy až týdny či měsíce. Důležité při seznamovací fázi je 

navázání osobních vazeb a důvěry mezi společníky. Úsporně, jasně a rychle jednají 

Američané, Švýcaři, Němci a Australané, naopak Japonci postupují velice pomalu, 

nepřímou cestou od obecných informací až k jádru věci. Pokud ovšem jde o fázi realizace 

dohody, jsou Severní Američané i Japonci velmi rychlí na rozdíl od Afričanů. [12] 

2.1.7 Vztahy mezi lidmi         

Organizaci vztahů v jádru kultury ovlivňuje spousta faktorů, například věk, pohlaví, 

bohatství, moc či moudrost. Různorodost se nalézá v pojetí rodiny, které je široké, 

například arabské země, nebo Asie, nebo úzké, například Severní Amerika a Evropa. Dále 

je různorodost v pojetí manželství – monogamie, polygamie, polyandrie, v roli ženy a 

významu stáří, jako otázka respektu a rozhodování. Z tohoto hlediska se kultura rozděluje 

na kulturu s hierarchickým, formálním uspořádáním a na flexibilní, neformální společnost. 

Toto uspořádání je nutno respektovat při obchodním jednání, protože se odráží v postavení 

podřízeného a nadřízeného, a v otázce jejich vzájemné závislosti. [12] 

2.1.8 Hodnoty a normy        

Každá kultura má určité schéma potřeb, ze kterého si vytváří žebříček hodnot a 

vzorců chování. Uspokojení základních potřeb členů směřuje k „přežití“, někdy roste 

důležitost seberealizace, postavení či životního stylu. V každé kulturní skupině se věci 

dělají jinak a jsou zde specifické hodnoty a normy. Například v Holandsku je jednatel 

považován za „burana“, pokud dostatečně neklade otázky a tak vyjadřuje svůj nezájem, a 

zároveň otázky, které holandský společník očekává, mou být pro českého jednatele osobní. 

Je nutné počítat s rozdílnými zvyklostmi, rituály i chápání pojmů jako jsou čestnost, 

morálka či dobré způsoby. Častá chyba je posuzování zahraničního společníka podle 

vlastních měřítek, hodnot a norem. V některých kulturách je například předávání dárků 

rituálem, a vybrat správný dárek, který by společníka neurazil, ale potěšil, je vcelku umění. 

[12, 23] 
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2.1.9 Víra a postoje 

Náboženská víra, její vliv na postoje a vztahy ve společnosti se v individuální 

kultuře liší, je nutno tyto odlišnosti respektovat a vyhýbat se zbytečným nedorozuměním. 

Existuje 100 000 náboženství napříč Zemí, mezi ty nejznámější patří Hinduismus, 

Křesťanství, Islám, Buddhismus a Konfucianismus. Příklad srovnávání rozšířenosti 

hlavních světových náboženství je uveden na obrázku 2.3.  

 

 

Obrázek 2.3: Rozšířenost hlavních světových náboženství. Zdroj: [35] 

 

Hinduismus s téměř 500 milionem příznivců můžeme najít hlavně v Indii. 

Křesťanství je nejvíce vyznávané náboženství na světě. Islám je druhé největší náboženství 

vyskytující se ve více jak 35 zemích. Buddhismus a Konfucianismus se nachází především 

v Číně, Koreji a Japonsku. Příklad počtu příslušníků vyznávající jednotlivá náboženství je 

uveden v grafu 2.4. 

 

Obrázek 2.4: Počet příslušníků vyznávající jednotlivá náboženství. Zdroj: [35] 

 

 V případné době jednání je důležité si zjistit volné dny a náboženské svátky. 

Například není vhodné jednat s muslimským společníkem v pátek, kdy se chodí modlit do 

mešity nebo v období ramadánu. [1, 12]   
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2.1.10 Duševní proces 

V rámci určité kultury se rozlišují dva způsoby uvažování, buď logický, který je 

typický pro německého společníka, nebo intuitivní způsob, který je typický pro japonského 

společníka. Obdobně existuje taky abstraktní a koncepční myšlení. Je vědecky dokázáno, 

že Asiaté myslí globálněji, kdežto Evropané uvažují analyticky. Odlišnosti jsou i v přístupu 

k řešení problému a ve výzkumu a vývoji. Zatímco západní vědci rozkládají problém na 

malinkaté částečky a vytváří k nim řešení, Japonci považují problém za „černou díru“ a 

zaměřují se na vstupy a výstupy, které do černé díry vcházejí a vycházejí. Intuitivně se 

tedy dostávají k pochopení procesu. Podobné je to i u uzavření dohody. V USA a ve 

většině zemí Evropy se postupuje bod po bodu a konečná dohoda představuje součet všech 

jednotlivých dohod. Na Dálném východě se jedná o balík otázek, kde se jednotlivé 

problémy podrobněji projednávají a uzavřená dohoda se vztahuje ke všem otázkám. [12]  

2.1.11 Pracovní návyky 

Rozdíly souvisejí s postoji k práci, rozdělení práce, s oceňováním a způsobem 

odměňování práce a s kvalitou pracovního života. Nachází se ve způsobech motivace, 

řízení lidských zdrojů a ve vztahu zaměstnanců k podniku. Odlišné pracovní návyky a 

kulturní zvyklosti mnohdy řeší takzvané multikulturní workshopy. Cílem workshopů je 

seznámení zaměstnanců se zvyklostmi různých kultur a výsledkem je vytvoření pravidel 

fungování. Jeden z významných pracovních předpokladů je schopnost pracovat a 

porozumět osobám z různých národních kultur. Tato schopnost se nazývá řízení kulturní 

rozmanitostí. V rozsahu dané kultury se nalézá i podniková kultura s převažující 

hierarchickou nebo byrokratickou organizací nebo s důrazem na týmovou spolupráci. Toto 

rozdělení dané kultury se nesmí chápat jako určitý stav, ale jako styl chování a jednání. 

Charakteristika národní kultury nicméně neznamená, že každý člen jedná v jejím souladu. 

Avšak jednatel může předpokládat, že jeho společník mu vyjde vstříc a přizpůsobí se jeho 

zvyklostem. [12, 21] 

 

 

 

 

 

 



- 21 - 
 

2.2 Obchodní jednání ve vybraných zemích       

Obchodní jednání se v různých zemích od sebe liší. Každá země má svou historii, je 

rozdělena do jednotlivých regionů, má určitý počet obyvatel, jazyk, mentalitu, politické 

uspořádání atd.  

2.2.1 Evropa 

Evropa vystupuje jednotně a snaží se získat co nejvhodnější pozici v souboji  

s USA a Japonskem. Evropa se snaží o sladění a sjednocení hospodářského života, ale 

nedaří se jí sjednotit kulturu v jednotlivých zemích a vytvořit tak „jednotnou evropskou 

kulturu“, protože některé prvky kultury a etiky jsou stejné v celé Evropě a jiné se zas liší. 

Evropané při jednání vesměs postupují rychle a schůzky začínají a končí včas. Součástí 

schůzek bývá obvykle pracovní oběd či večeře. Delší pracovní obědy jsou typické pro 

Francii a Itálii. Při jednání je důležité mít dostatek vizitek a být vhodně společensky 

oblečen. Velký konzervatismus v oblékání je kladen ve Velké Britanii, Portugalsku, 

Španělsku a Itálii. Naopak menší formalitu si může jednatel dovolit ve skandinávských 

zemích. Vzdělání má velký význam ve Velké Britanii a Francii, kde se absolventům 

prestižních univerzit dostává zaslouženého uznání. V  Evropské unii je vesměs používáno 

jedenáct úředních jazyků. Obyčejně si Evropané často podávají ruce, například nejčastěji si 

podávají ruce obchodní partneři ve Francii a Belgii.  

 Evropa je zároveň oblastí, kde jsou ženy výrazně zastoupeny v pracovním procesu 

a v podnikání. V zemích severní Evropy se nalézá nejvíce žen ve vedoucích pozicích a na 

jihu Evropy, ve Španělsku, Itálii a Portugalsku jich je nejméně. Cílem následujícího 

rozboru je velmi jednoduchá charakteristika vybraných zemí Evropy z pohledu základních 

hledisek, které ovlivňují obchodní jednání a podnikatelské postupy. [8, 12] 

2.2.1.1 Německo    

Spolková republika Německo má zhruba 81,2 mil. obyvatel. Mentalita obyvatel je 

do značné míry ovlivněna minulostí Německa, kdy Německo bylo rozděleno na několik 

států. Jednotícími prvky německé kultury jsou dosažené úspěchy a hrdost na německé 

schopnosti, dochvilnost, formálnost, přesnost a spisovný jazyk. Zpoždění není u Němců 

příliš tolerováno, při očekávaném zpoždění je důležité se předem omluvit. Na rozdíl od 

mnoha jiných Evropanů, Němci používají velmi konzervativní oblečení. Důležitá je 

výměna vizitek při první schůzce s německým společníkem. Pro Němce jsou velice 

důležité akademické tituly a je nutné je mít správně uvedené na vizitkách podle německého 

systému titulů. 
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Jednání se nese ve formálním duchu a vesměs začíná přesně. Jednání jsou 

strukturovaná, návrhy jsou konkrétní, jednání probíhají podle předem stanoveného 

programu a jsou vesměs rychlá. Na jednání je nutné se dobře nachystat, mít po ruce 

zřetelné formulace, tvrzení a skutečnosti, vše nejlépe podložené referencemi a výbornými 

podkladovými materiály. Němci budují své obchodní styky dlouhodobě. Pro docílení co 

nelepších podmínek a výsledků jsou schopni přistupovat k jednotlivým zemím i 

společníkům individuálně. Němečtí jednatelé jsou schopní a nároční, požadují přesné 

prezentace s řadou technických údajů a požadují vše v písemné podobě. Zastoupení žen 

v rozhodovacích pozicích je v Německu poměrně malé. Moc a rozhodování je soustředěno 

na vrchol, proto je důležité jednat s osobou co nejvýše ve firmě postavenou. Němci 

neumějí příliš improvizovat a kladou důraz na organizovanost, systém a řád. Němci jsou 

soutěživí, nenávidí neúspěch a nemít práci je pro ně hanbou. [8, 12, 24]      

2.2.1.2 Francie 

Francouzská republika je největší západoevropskou zemí a má cca 60 mil. obyvatel.  

Francouzi jsou velice pyšní na svou zemi, její historii a na jazyk, který pokládají za 

světový. Francouzi jsou sebevědomí, galantní, kreativní, temperamentní, flexibilní, 

používají spoustu gest, udržují oční kontakt, rádi hovoří, mluví rychle a nesnášejí ticho. 

Velice důležité je pro ně kvalitní a elegantní oblečení, dobré jídlo a pití.   

 Na obchodní jednání jsou Francouzi vždy pečlivě připraveni a upřednostňují 

jednání v domácím prostředí. Nevhodnými dny pro jednání jsou dny před víkendy, svátky, 

kterých je ve Francii relativně hodně, a období prázdnin a letní dovolené, což je doba od 

června do září. Vizitky by se měly vyměňovat s novým společníkem po prvním podání 

ruky a pozdravu. Francouzi jednají relativně rychle, jsou přístupní novým myšlenkám, 

nemají rádi odbočovaní od tématu, oceňují stručnost a výstižnost vyjadřování. Francouzské 

prezentace jsou do detailů rozpracované a logicky uspořádané. Dobrá znalost francouzštiny 

je konkurenční výhodou jednatele. Jednání obvykle začíná neformálním rozhovorem 

například o francouzské architektuře, umění, dějinách či sportu. Součástí jednání jsou 

pracovní obědy a v poslední době i pracovní snídaně. Uspořádání podniků je hodně 

organizované, centralizované a závažná rozhodnutí dělá nejvyšší zástupce, kterým je 

majitel či generální ředitel. I přesto že se francouzské ženy i nadále chovají konzervativně 

a žensky, je rovnost mezi muži a ženami na úrovni podniku. Francouzské ženy jsou dnes 

celkem běžně uplatněné ve vedoucích pozicích. [8, 12, 24]           
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2.2.1.3 Velká Britanie 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je parlamentní monarchií a je  

považováno za hlavní kulturní město Evropy. Britové jsou velice pyšní na své tradice a 

historii. Kultura je hierarchická a smysl pro rodinu je základní složkou života. Britové jsou 

příliš patriotičtí, hájí vše britské, je pro ně důležitá čest a dobré způsoby.  

 Nejlepší je jednat s co nejvýše postavenou osobou, buď přímo s majitelem, 

ředitelem nebo hlavním manažerem. Důležité je mít korespondenci a písemné podklady 

v britské angličtině. Velmi důležité jsou vizitky, které musí být kvalitní, konzervativní a 

elegantní. V obchodním jednání hraje významnou úlohu čas, důležitá je dochvilnost, věcná 

připravenost, přesnost, serióznost, tradice a dlouhodobé vztahy. Mnoho britských jednatelů 

věnuje pozornost pokroku a formalitám. Postup jednání je vcelku rychlý, ale oproti USA je 

pomalejší. Součástí jednání většinou bývá i pracovní oběd. Pracovní snídaně a večeře jsou 

už méně časté, spíše výjimečné. Vhodnými tématy pro společenskou konverzaci s Brity 

jsou dějiny, sport či počasí. Značnou část zaměstnanců tvoří britské ženy, ale jejich 

zastoupení ve vyšších pozicích je malé. [12, 24]   

2.2.2 Severní Amerika 

Americký trh je charakterizován velkou volností v podnikání a podporou 

hospodářské soutěže. Na americkém trhu se nacházejí velké společnosti. Severoameričané 

se považují za odborníky a schopné vyjednávače, kteří znají moderní řídící metody a 

technické postupy. Severoameričané jsou rovněž soutěživí, netrpěliví, neumí naslouchat, 

neberou ohledy na pocity druhé strany a neumí se přizpůsobit kulturním zvyklostem 

společníků. Při jednání je kladen větší důraz na obsah jednání než na jeho formu. [12, 24]     

2.2.2.1 Spojené státy americké 

Spojené státy americké tvoří 50 států. Američané jsou velmi zaměřeni na dosažení 

cílů a úspěchů a věří, že když vyvinou řádné úsilí, mohou dosáhnout cokoliv. Američané 

většinou jednají neformálně a přátelsky, ale jsou sebevědomí, otevření, přímočaří a snaží 

se uspět za každou cenu. Američané jsou obvykle svými společníky označováni za 

nezdvořilé a značně agresivní. U Američanů je důležitá dochvilnost a konzervativní 

oblečení. Typická pro Američany jsou krátká, přímá a otevřená jednání a jednání mohou 

probíhat i v rámci pracovní snídaně či obědu. Američtí jednatelé jsou velice schopní a 

nevyhýbají se konfliktům, snaží se vyjednat co možná nejlepší podmínky. Američané si 

potrpí na přesné a rychlé plnění závazků, smlouvy jsou proto dosti podrobné, obsáhlé a je 

nutné je přesně plnit, protože Američané běžně řeší vzniklé spory soudní cestou. [12, 24]     
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2.2.2.2 Kanada 

Kanada je velká rozmanitá země, kde si každá provincie žije vlastním životem. 

Formální hlavou státu je britská královna zastoupena generálním guvernérem. Kanaďané 

jsou velice patriotičtí, hrdí na svou zemi, pracovití, snaživí, přesní, otevření, přátelští, 

konzervativní a více rezervovaní a neformální než Američané. Asi 44% pracovní síly tvoří 

v Kanadě ženy, které se většinou nacházejí na střední úrovni řízení. Obchodní jednání je 

nutné domluvit předem s někým z vedení firmy a dostavit se na něj včas. Veškerá 

korespondence, materiály a vizitky by měly být v angličtině případně ve francouzštině. 

Jednání jsou většinou rychlá ve velkých městech a pomalejší v západních provinciích, kde 

je uvolněnější atmosféra i v průběhu jednání. Základem úspěšného obchodního jednání je 

dostatečná příprava, kompletnost a odborné znalosti. Součástí jednání je i poměrně dlouhá 

pracovní snídaně či oběd. [12] 

2.2.3 Latinská Amerika  

V mnoha zemích Latinské Ameriky není rovnocenné postavení mužů a žen, jsou  

zde také velké rozdíly mezi bohatými a chudými. Latinoameričané jsou pohostinní, 

temperamentní, potrpí si na hierarchii, ctí věk, autority a postavení jedince ve společnosti. 

Při jednání je nezbytné počítat s pomalým postupem, emocemi a vlivem zvláštních zájmů 

rozhodujících osob. Na začátku jednání je dlouhý zdvořilostní rozhovor o rodině, 

zaměstnání či sportu. Součástí obchodního jednání je i pracovní oběd, při déletrvající 

obchodní spolupráci i pozvání na večeři do rodiny. Typické pro latinskoamerické 

společníky je 15-ti až 45-ti minutové zpoždění související s volnějším představení času. 

Důležité při jednání je ovládání španělštiny a reprezentativní a kvalitní oblečení. Je nutné 

dbát na společenskou etiku, dobré způsoby, úctu ke starším a výše postaveným osobám. Ve 

vyspělých Latinskoamerických zemích se jednání a chování blíží Evropě, kdežto 

v chudých zemích se v tomto směru může narazit na problémy. [12, 24] 

2.2.4 Asie a Tichomoří         

Velký podíl mezinárodního obchodu, státy odlišné svou rozlohou, počtem obyvatel, 

náboženstvím, kulturou a politikou, to jsou země Asie a Tichomoří. Mezi největší země 

vyskytující se v této oblasti patří Čína, Japonsko, Indie, Indonésie a Pákistán. Typické 

vlastnosti při jednání v zemích Asie a Tichomoří jsou opatrnost, trpělivost, týmové 

jednání, pomalé jednání a rozhodování, snaha o harmonii, vyhýbání se konfliktům, krátký 

oční kontakt, zdvořilost a klidné řešení rozdílů. Společnost je hodně rozvrstvená a 

organizační struktura firem je hierarchická. [9, 12] 
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2.2.4.1 Čína 

Národním jazykem v Číně je mandarínština. Čína je jednou z nejstarších civilizací 

a má nekonečnou trpělivost a vytrvalost, která je nezbytná k vytvoření obchodních vztahů 

v jejich zemích. Číňané mají silný duch kolektivismu, vytrvalost, jsou pracovití, štědří, 

pečliví a k cizincům se chovají zdvořile a přátelsky. Číňané se vesměs vyjadřují nepřímým 

způsobem, neříkají přímo „ne“ ale například „musíme to ještě zvážit“. 

Velmi významnou roli při jednání hraje zdvořilost, dodržování etikety, reference a 

vytvoření důvěry a dlouhých výborných osobních vztahů. Důležitá je dochvilnost a 

konzervativní oblečení při jednání. Znalost angličtiny v Číně není příliš obvyklá, je proto 

nutné mít při jednání tlumočníka. Číňané jsou jedni z nejtvrdších jednatelů na světě, jsou 

zdvořilí, houževnatí, trvají na svém názoru a až v závěru vyjednávání jsou ochotni projevit 

kompromis. Mají obrovské počáteční požadavky, snaží se vědomě jednání zdržovat, aby si 

vyjednali co nejvhodnější podmínky. Součást jednání je i pracovní oběd či večeře. Už po 

staletí je pro Číňany důležitá rodina, hrdost na své předky a tradice. Ženy představují téměř 

polovinu pracovní síly, nicméně ve vedoucích pozicích je jich málo. [9, 12, 24]    

2.2.4.2 Japonsko     

Japonsko má více než 127 miliónů obyvatel a oficiálním jazykem je japonština,  

avšak druhým nejpoužívanějším jazykem je angličtina. V Japonsku je velký kolektivismus, 

úcta k moci a postavení. Pro Japonce je důležitá osobnost jednatele a dávají přednost 

dlouhodobému obchodnímu vztahu a důvěře. Japonský podnikatel dělá vždy čestná 

rozhodnutí, má nepřímý způsob vyjadřování a mlčení je součást komunikace. Japonec 

nikdy neřekne přímo „ne“, ale vyjádří nesouhlas váhavým příslibem „možná“. 

 Při obchodním jednání je důležitá dochvilnost. Součástí jednání je pracovní oběd či 

večeře. Při jednání je nutné mít konzervativní oblek, žádný módní výstřelek. Jednání 

s Japonskými společníky trvají velice dlouho a velká pozornost se soustřeďuje na úvodní 

fázi. Je také důležité se pořádně připravit na jednání a vzít si sebou dostatečné množství 

materiálů a informací o firmě. Japonští jednatelé jsou trpěliví, pečliví, zdvořilí, formální, 

vyhýbají se konfliktům, jsou ochotni hledat kompromis, zdůrazňují společné zájmy a 

vzájemně prospěšné vztahy, a získání jejich důvěry vyžaduje čas. I když se ženy 

v posledních letech dostaly do vyšších pozic v Japonsku, doposud je většina z nich stále na 

nižších příčkách žebříčku v porovnání se západními ženami. Japonská kultura je hodně 

odlišná a jednání s Japonci způsobuje určité problémy, které v Evropě nejsou známy.  

[9, 12, 24] 
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2.2.5 Arabské státy 

Arabská společnost je hodně konzervativní. Jsou zde relativně přísně vymezeny 

role mužů a žen, je tedy velice důležité, aby obchodní jednání vedl muž. V muslimských 

zemích není vhodné vést obchodní jednání během Ramadánu a ve čtvrtek a pátek . 

V Arabských zemích se jedná vesměs v týmu, protože Arabská kultura patří mezi 

skupinově orientované a kontaktní kultury s nepřímým způsobem vyjadřování.  

 Obchodní jednání s Araby je zdlouhavé a opakované. Je nutné být při jednání 

trpělivý, důvěryhodný, nebát se emocí a navázat dobré přátelské vztahy. Arabové jsou 

velice schopní obchodníci, racionálně uvažují, mají dobré vzdělání a mnoho zkušeností, 

výborně ovládají psychologii obchodního partnera, rádi vyjednávají a smlouvají.               

Je důležité mít dostatek vizitek a oblečení musí být kvalitní a konzervativní. Obchodní 

jednání je dobré vést v arabštině za pomocí tlumočníka, ale v některých zemích je 

používána i angličtina či francouzština. Delší prodlevy, výrazná gestikulace a ticho jsou 

také součástí arabské komunikace. Při jednání se hodně podává káva, někdy 2 – 3 šálky za 

sebou. Nikdy se nesmí odmítnout pozvání na kávu, odmítnutí kávy je velice nezdvořilé. 

Podobně jako v Latinskoamerické kultuře tak i v Arabských zemích není příliš důležitá 

dochvilnost, je zde spíše volnější vnímání času. [12, 24, 25, 26]    

2.2.6 Afrika    

V Africe stále trvá vliv evropských států, které různé země v Africe kolonizovaly. 

V méně vyspělých zemích například v Nigérii je kladen menší důraz na dochvilnost a 

rychlost jednání, než ve vyspělejších, například v Zimbabwe. Důležité pro Afričany je 

postavení ve společnosti, úcta ke stáří, moudrost, zkušenosti a osobní kontakt. Typické pro 

Afričany je malá mezilidská vzdálenost, méně častý přímý oční kontakt a podávání ruky 

při setkání a loučení. Jednacím jazykem v Africe je angličtina.  

 Prvotní fáze obchodního jednání začíná neformálním rozhovorem o sportu, kultuře 

či přírodních krásách. Afričané jsou typičtí svými vysokými počátečními požadavky, ne 

příliš rychlým poskytováním koncesí a konečné rozhodnutí dělá vždy vedoucí pracovník. 

Afričtí společníci jsou schopní jednatelé, vystupují otevřeně a přátelsky, občasná kritika u 

nich není neobvyklá. Součástí jednání jsou i pracovní obědy a večeře, méně časté jsou 

pracovní snídaně. Oblečení je různé podle oblasti a počasí, ale většinou se jedná v 

kvalitním konzervativním obleku. Firemní posloupnost je shodná s evropskými či 

americkými firmami a je závislá na tom, jestli převládá britská formálnost nebo africká 

neformálnost, pomalu se aplikuje vliv amerických metod řízení. [12, 27]   
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3 Zhodnocení úspěšného obchodního jednání 

V následující tabulce 3.1 je uvedeno zhodnocení jednotlivých zemí podle dochvilnosti 

a průběhu jednání. V další tabulce 3.2 je uvedeno zhodnocení jednotlivých zemí podle 

dalších kulturních faktorů, kterými jsou délka jednání, jazyk jednání a zastoupení žen.  

 

Země Kulturní faktory 

Německo - velmi důležitá dochvilnost, zpoždění není tolerováno 

- jednání se nese ve formálním duchu, probíhá podle    

  předem stanoveného programu  

Francie - doporučuje se dochvilnost, průměrné zpoždění 15minut 

- nejprve neformální rozhovor a poté věcné vyjednávání 

Velká Británie - důležitá je dochvilnost 

- velká pozornost protokolu a formalitám, krátká společenská   

  konverzace a dlouhé projednávání problematiky  

Spojené státy americké - důležitá je dochvilnost 

- úvodní konverzace je omezena, rychlý přechod k věcné   

  obchodní diskuzi 

Kanada - důležitá je dochvilnost 

- první kontakt může být navázán i po telefonu,  

  společenská konverzace je běžná i v průběhu jednání 

Latinská Amerika - volnější představení času, 15 – 45 minut zpoždění 

- na začátku dlouhý zdvořilostní rozhovor, poté dlouhá   

  obchodní diskuse  

Čína - důležitá je dochvilnost 

- na začátku jednání společenská konverzace, poté samotné  

  jednání 

Japonsko - důležitá je dochvilnost, sjednaná doba se nesmí měnit 

- jednání trvají velice dlouho a velká pozornost se soustřeďuje  

  na úvodní fázi 

Arabské státy - není důležitá dochvilnost, volnější vnímání času  

- velká pozornost úvodní fázi, jednání jsou zdlouhavé a  

  opakované, Arabové rádi smlouvají  

Afrika - v méně vyspělých zemích je kladen menší důraz na  

  dochvilnost a rychlost jednání, než ve vyspělejších 

- prvotní fáze obchodního jednání začíná neformálním  

  rozhovorem, jednání je pak zpomalováno hledáním shody  

 

Tabulka 3.1: Zhodnocení jednotlivých zemí podle dochvilnosti a průběhu jednání.   

 

 

 

 

 



- 28 - 
 

Země Kulturní faktory 

Německo - jednání jsou relativně rychlá 

- němčina, angličtina 

- zastoupení žen v rozhodovacích pozicích je poměrně malé 

Francie - jednání jsou relativně rychlá 

- francouzština, angličtina 

- velké zastoupení žen ve vedoucích pozicích 

Velká Británie - jednání jsou vcelku rychlá 

- britská angličtina 

- zastoupení žen ve vyšších pozicích je malé 

Spojené státy americké - krátká, přímá a otevřená jednání 

- americká angličtina, španělština 

- ženy jsou zastoupeny ve významných pozicích 

Kanada - jednání jsou většinou rychlá ve velkých městech a pomalejší  

  v západních provinciích 

- angličtina, francouzština 

- ženy se většinou nacházejí na střední úrovni řízení 

Latinská Amerika - pomalé jednání 

- španělština, portugalština, angličtina, francouzština 

- u obchodního jednání se s ženou prakticky nelze setkat 

Čína - pomalé jednání 

- čínština, mandarínština 

- ve vedoucích pozicích je žen málo 

Japonsko - jednání jsou časově náročné 

- japonština, angličtina 

- ženy nejsou obvyklé ve vedoucích pozicích 

Arabské státy - pomalé jednání, vyžadují delší čas 

- arabština, angličtina, francouzština 

- pouze v několika zemích se uplatňuje žena v obchodu 

Afrika - pomalé jednání  

- angličtina 

- ženy nejsou obvykle v obchodu 

 

Tabulka 3.2: Zhodnocení jednotlivých zemí podle délky jednání, jazyku jednání a 

zastoupení žen. 
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3.1 Kdy je jednání úspěšné 

Úspěch jednání je závislý na různých faktorech:  

 prostředí, ve kterém se jednání odehrává, 

 v jaké formě je dnes společník, 

 příprava jednatele na jednání, jednatel musí být důkladně připraven a mít 

výborné podkladové materiály a přesné prezentace,  

 serióznost, odborné znalosti a zkušenosti jednatele, 

 dobrý první dojem, efektivní vedení jednání, 

 zdvořilost, dodržování formalit a etikety atd. 

Mít úspěch znamená, že jednatel měl při svém úsilí štěstí a dosáhl vytýčeného cíle. 

Základem úspěchu je také vytvoření vzájemně užitečného vztahu se zákazníky, dodavateli, 

distributory, ale i zaměstnanci. Dobrý obchod je pak ten, kde je jednatel i společník 

spokojen. Cílem úspěšného obchodního jednání je tedy zdárné uzavření obchodu. Aby 

došlo k tomuto zdárnému uzavření, je důležité, aby jednatel znal potřeby společníka, uměl 

prosadit svojí firmu a výrobek, uměl vyjednávat, vyřešil všechny námitky a uzavřel 

obchod. Úspěšné obchodní jednání zároveň otevírá cestu k dlouhodobé spolupráci. Je-li 

jednatel společníkovi kongeniální, má obrovskou šanci na úspěch. Důležité při úspěšném 

jednání je taky to, jak jednatel dokáže „číst myšlenky“ společníkovi.  

Obchodníci také často jednají na veletrzích. Cílem jednání na veletrzích není jenom 

formálně obchodovat, ale veletržní účast je pro obchodníky prestižní společenskou 

událostí, jak podpořit partnerské vztahy se zákazníky, dodavateli a distributory. Veletrh je 

pro každého obchodníka bitevním polem o trhy a možností získat výjimečnou smlouvu. Na 

veletrzích se nedojednávají pouze obchody, jde hlavně o představení, podporu image firmy 

a její produkce. Jednatelé mají zájem rozjednat nové smlouvy a jsou schopni okamžitě 

reagovat na přicházející nabídky spolupráce. Pokud však jednání nebude úspěšné, není 

třeba zoufat. Jednání je do jisté míry hra. Jednatel nikdy nemůže na sto procent odhadnout, 

jaký bude jeho společník. Avšak s výbornou přípravou se vyhlídka úspěchu 

několikanásobně zvyšuje.  
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Závěr 

Obchodní jednání je zvláštním druhem komunikace. Důležité při obchodním jednání 

není pouze to, co jednatel říká, ale i jak to říká. Změny v chování společníka svědčí také o 

tom, že se zvýšil jeho zájem o nabídku. Při jednání je dobré znát jméno společníka, 

nejenom že je to jeden z nejlepších nástrojů pro uzavření jednání, ale je to taky úspěšná 

psychologická strategie. Dobrými jednateli se pak stanou lidé, kteří si svůj postoj a přístup 

k jednání důkladně promyslí. Když se jednatel snaží něčeho dosáhnout, musí na sebe vzít 

určitá rizika. Pečlivá příprava přispívá k tomu, že jednatel bude mít přehled o velikosti 

rizik, takže do jednání může vstoupit s určitou dávkou sebevědomí. Nejlepší účinná 

strategie je, když jednatel jedná o situaci sám. Pokud se mu nepodaří najít tu správnou 

strategii, je nepravděpodobné, aby dosáhl požadovaného výsledku.  

Nejčastější chyby při jednání jsou nedostatečná příprava, jednatelé hodně mluví a 

málo naslouchají, ignorování principu dávání a braní, jednatel i společník musí mít po 

skončení jednání pocit, že něco získali. Dalšími chybami jsou zastrašující chování, čím 

tvrdší taktiku jednatel používá, tím větší averzi k němu společník chová, netrpělivost, 

ztráta sebeovládání, negativní emoce snižují šanci na úspěšné ukončení jednání. Spor místo 

ovlivňování, nejlépe lze bránit svou pozici argumenty, nikoliv neústupností a ignorování 

konfliktů, je důležité naučit se konflikty přijímat a řešit.  

 Přínosem úspěšného obchodního jednání je zdárné získání a uzavření dohody, 

respekt a sympatie společníků, oba společníci se cítí dobře a mají zájem spolu dále 

komunikovat. Dalším přínosem je vytvoření dobrých dlouhodobých vztahů mezi 

společníky, maximalizace zisku jednatele, výměna důležitých informací mezi společníky a 

vytvoření dobrého dojmu.  

Cílem této práce bylo seznámení se s obchodním jednáním, jeho zásadami a porovnání 

vybraných zemí podle kulturních faktorů. Zásady jsou seznamování a představení, podání 

ruky, dát prostor protistraně, získat maximum informací o cíli protistrany a být připraven 

odpovídat a ptát se. Vybrané země jsou Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika, Asie 

a Tichomoří, Arabské státy a Afrika. Z práce bylo zjištěno, že největší důraz na 

dochvilnost se klade v Německu, Velké Británii, Spojených státech amerických, Kanadě, 

Číně a Japonsku. Jednání jsou kromě Arabských států, Afriky, Latinské Ameriky, Číny a 

Japonska relativně rychlá. Kromě Číny je v těchto zemích jednacím jazykem angličtina. Ve 

Francii a Spojených státech amerických je velké zastoupení žen ve vyšších pozicích 

v byznysu a ženy jsou zde uznávanými odbornicemi.   
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