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2 Úvod 
 

V květnu 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie a tím se stala nedílnou součástí 

evropského trhu. Domácím podnikatelům vstup do EU na jednu stranu umožňuje rozšíření 

okruhu svých zákazníků do zahraničí, na stranu druhou dochází k tomu, že jednotný evropský 

trh, volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu ohrožuje podnikatele rostoucí zahraniční 

konkurence. 

Pro současné období globalizace jsou typické koncentrace a sdružování podniků. Podniky 

musí velice pečlivě zvažovat, zda mají vstoupit na zahraniční trh, jakým způsobem a v jakou 

dobu. To znamená, že musí nejen velmi dobře určit nejvhodnější dobu pro vstup na 

mezinárodní trh, ale také musí velice pečlivě vybírat své obchodní partnery, organizační 

strukturu a způsoby řízení mezinárodních operací. 

Každá organizace, a to jak výrobní či nevýrobní, která uplatňuje strategii růstu, se časem musí 

rozhodnout, zda bude nadále obchodovat pouze na domácím trhu nebo zda se rozhodne pro 

vstup na trh zahraniční. Toto rozhodnutí je pro management podniku velice závažné, protože 

musí být pro organizaci nadále zajištěna ziskovost, konkurenceschopnost, je třeba zvážit, zda 

se svými výrobky v silném konkurenčním prostředí opravdu obstojí a jestli organizaci nebude 

hrozit nebezpečí ztráty nebo v horším případě dokonce hrozba bankrotu. 

České podniky, které dokázaly uspět na domácím trhu, mají samozřejmě zájem o to, aby si 

vydobyly své místo i na mezinárodním trhu. Prorazit ve vysoce konkurenčním prostředí 

vyžaduje know-how, kapitál, spolehlivé distribuční partnery a perfektní znalost cílového trhu. 

To vše by se mělo promítnout i v mezinárodní marketingové strategii. Globalizace je pro 

mnoho podniků tedy vhodnou příležitostí ke vstupu na mezinárodní trhy, ale pro jiné, 

nepřipravené, může být i vážným ohrožením. 

Tématem mé bakalářské práce je popsat formy vstupu firem na mezinárodní trhy, proto se 

budu na teoretické úrovni zabývat motivací firem pro vstup na zahraniční trhy, volbou vhodné 

formy pro vstup na mezinárodní trh a také vhodnou strategií pro trvalé působení malých a 

středních průmyslových podniků na těchto trzích. 

Z tohoto důvodu jsem svoji práci rozdělila do několika kapitol.  V kapitole číslo tři mé 

bakalářské práce se věnuji vzniku a významu mezinárodního obchodu a jeho členěním. 
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Ve čtvrté kapitole se zabývám motivací firem pro vstup na mezinárodní trh a úkoly, které 

musí obchodní management podniku učinit před vlastním vstupem firmy na zahraniční trh. 

Další část mé práce se týká jednotlivých forem vstupu na zahraniční trhy a závěru práce se 

pokusím najít nejvhodnější způsob vstupu na zahraniční trh s dalším trvalým působením na 

tomto trhu a provést celkové hodnocení dnešní situace na mezinárodním trhu, která má 

pochopitelně velký vliv na působení českých průmyslových podniků na zahraničních trzích. 
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3 Mezinárodní obchod 
 

Mezinárodní obchod existuje od doby, kdy byly stanoveny hranice mezi stáry z důvodu 

směny zboží za zboží. Primitivní obchod se tedy realizoval prostřednictvím směny jednoho 

zboží za druhé, kdy tento způsob obchodu označujeme jako barter. Postupem času však 

dochází k tomu, že barter se stává jakousi brzdou a je třeba najít nějaký ekvivalent, který by 

byl používán jako platidlo do dob, než došlo ke vzniku peněz. Takovýmto ekvivalentem byly 

drahé kovy, zlato a stříbro, sloní kost, v Evropě se jednalo o jantar. 

Všeobecně každý i z nejstarších státních útvarů vyráběl některé zboží a životní potřeby lépe 

než druhý a měl zájem je směnit za jiné potřebné zboží (zejména pak potraviny). V určitém 

období se objevily některé vynálezy (například využívání kovů, zejména pak vzácných kovů, 

léků a podobně), které byly žádoucí i pro jiné státní jednotky. Existovaly dvě možnosti, jak 

získat toto nezbytné zboží, které buď na konkrétním území nebylo vůbec, nebo v nedostatečné 

míře k dispozici: obchod nebo válka[1]. 

Velmi důležitým stimulem pro rozvoj mezinárodního obchodu byly zámořské objevy na 

počátku novověku. Jejich původním účelem bylo hledání nových trhů a bohatství, zejména 

zlata a koření. Další důležitý podnět pro rozvoj mezinárodní dělby práce přinesla průmyslová 

revoluce, hlavně vynález parního stroje, lokomotivy, boom textilního průmyslu, modernizace 

přístavů a lodí a zavedení železnic[1]. 

Obě světové války způsobily útlum a deformaci mezinárodního obchodu, neboť účastníci 

válečného konfliktu se soustředili na získání zbraní a munice a samozřejmě i potravin. Brzy 

po skončení druhé světové války začalo období, které nazýváme vědecko-technickou 

revolucí. Její nástup urychlil rozvoj mezinárodní spolupráce, ale i soupeření mezi světovými, 

ekonomickými a vojenskými bloky. Její součástí byly kosmické objevy, využívání nukleární 

energie pro mírové i válečné účely, rozvoj telekomunikací a podobně[1]. 

Z počátku se země mezinárodnímu obchodu bránily, soustřeďovaly se na hromadění bohatství 

uvnitř státu, pak si začaly uvědomovat, že zapojením do mezinárodního obchodu mohou 

získat mnohem více, a proto se začaly do mezinárodního obchodu zapojovat, neboť začaly 

získávat statky, které byly v jejich zemi nedostupné nebo zastoupeny v malém množství, a tím 

uspokojovaly potřeby obyvatel. 
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Zahraniční obchod bývá definován jako část sféry oběhu zboží, která představuje směnu se 

zahraničím, tj. překračuje hranice jednotlivého státu či ekonomického celku. Předmětem 

zahraničního obchodu je nejen zboží, ale i různé služby a práva. Zahraniční obchod spojuje 

vnitřní hospodářství země se světovým hospodářstvím a plní důležité funkce v procesu 

rozvoje výrobních sil a mezinárodní dělby práce. Zahraniční obchod se týká výhradně jedné 

země (oblasti) nebo ekonomického celku ve vztahu k ostatním státům. Souhrn obchodních 

styků různých zemí tvoří potom zahraniční obchod [2]. 

Zahraniční obchod je uskutečňován pomocí velkého množství jednotlivých obchodních 

operací, které mají řadu zvláštností. Ty se projevují ve způsobu, jak prodávající a kupující 

mezi s sebou navazují obchodních spojení, v jakých podmínkách je obchod uskutečňován, v 

právním zajišťování, v náročnosti na vytváření předpokladů pro efektivní uskutečňování 

těchto transformací. K těmto předpokladům patří přijímání některých podnikatelských 

rozhodnutí, která mají dlouhodobý účinek, a provádění určitých činností, které sice 

bezprostředně netvoří součást jednotlivých obchodních operací, ale mohou ovlivňovat 

podmínky jejich uskutečňování. Příkladem může být výzkum konjunktury a trhů, rozbor 

obchodně politických podmínek, vhodná komunikace s potenciálními zahraničními odběrateli 

a dodavateli, výběr vhodných distribučních cest a jejich smluvní zajišťování, volba 

obchodních partnerů, rozhodování o rozsahu obchodně-technických služeb odběratelům 

apod.[7]. 

Význam zahraničního obchodu pro národní hospodářství daného státu je dán v rovině 

ekonomické (vývoz, dovoz, reexport), politické (existují přátelské vztahy mezi konkrétními 

státy) a kulturní (poznávání jiných kultur). Význam zahraničního obchodu je dán i tím, že na 

světě skoro neexistuje žádný stát, který by byl soběstačný ve výrobě veškerého zboží a byl by 

schopen uspokojit své národně ekonomické potřeby. 

Další význam zahraničního obchodu vyplývá ze skutečnosti, že čím je vzájemná hospodářská 

provázanost dvou nebo více zemí větší, tím jsou celkové vztahy těchto zemí stabilnější. Pak 

lze zahraniční obchod označit za formu vztahů silně podporující mírovou spolupráci a 

snižující riziko konfliktu. Důležité však je, jakou politiku stát v zahraničním obchodě 

preferuje[4] 
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 Graf č. 1 Zahraniční obchod v jednotlivých čtvrtletích 

 (meziroční změny vývozu a dovozu v %, saldo v mld. Kč, v b.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Český statistický úřad, červen 2011, graf MPO 

 

 

 

 Graf č.2  Vývoj cen zahr.  obchodu v jednotlivých čtvrtletích let 2008 - 2011  

 (meziroční změny v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Český statistický úřad, červen 2011, graf MP 
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Důvody vzniku zahraničního obchodu: 

 růst efektivnosti na základě rozdílnosti 

 přírodní podmínky 

 lidé 

 nerostné suroviny 

 kulturní návyky 

 výnosy 

 

3.1 Členění zahraničního obchodu 
 

a) Export (vývoz) – jedná se o souhrn činností, které spojují prodej zboží a služeb do 

zahraničí. Export může být buď přímý, kdy tuzemský výrobce zboží a zahraniční odběratel 

jsou v přímém spojení nebo nepřímý. V tomto případě mezi tuzemského výrobce a 

zahraničního odběratele vstupuje vývozce. 

b) Import (dovoz) – zajišťuje pro domácí hospodářství suroviny a výrobky, kterých je na 

domácím trhu nedostatek nebo nejsou vůbec a pro uspokojování potřeb spotřebitelů jsou 

důležité. Opět rozlišujeme import přímý a nepřímý. Přímý dovoz je prováděn bez použití 

mezičlánků, u nepřímého dovozu jsou v zahraničí nakupovány tuzemským dovozcem 

suroviny pro tuzemského výrobce 

c) Reexport – v tomto případě je reexportéry nakupováno v cizině zboží, které je jejich 

prostřednictvím prodáváno do třetí země. U přímého reexportu reexportér nakoupí v cizině 

zboží, které prodá a nechá je dopravit do jiné země, aniž zásilka vstoupí do země reexportéra. 

U nepřímého reexportu reexportér nakoupí v zahraničí zboží, které doveze do své země a 

odtud pak vyveze do další země. 

4 Motivace firem pro vstup na zahraniční trh 
 

Motivace, které vedou podniky k obchodování na zahraničních trzích, mohou být velmi 

různorodé. Často se pro tento postup rozhodují v situacích, kdy nemohou zcela naplnit svoji 

podnikatelskou strategii na trhu domácím. Na relativně malých domácích trzích, ke kterým 

bezesporu Česká republika patří, bývá orientace na zahraniční trhy nezbytná nejen pro 
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podniky velké, ale i pro značnou část malých a středních podniků. Zaměření na zahraniční 

trhy je podmínkou efektivního podnikání v řadě výrobních oborů i ve službách. Zahraniční 

obchod může poskytovat firmám širší prodejní a nákupní možnosti i nové podnikatelské 

příležitosti. Navíc angažovanost podniků ve vývozu a dovozu snižuje jejich závislost na 

domácím trhu a vede většinou k větší stabilitě firmy [3]. 

Je tedy naprosto logické, že podnikatel, který je úspěšný ve svém oboru podnikání na 

domácím trhu se z tohoto důvodu velice často rozhodne vstoupit i na mezinárodní trhy. Jeho 

úspěšnost prodeje výrobků nebo služeb na domácím trhu ale není zárukou toho, že bude 

úspěšný i na trhu zahraničním. Každý trh je jiný, proto je třeba vzít v úvahu všechna jeho 

specifika.  

Poněvadž se jedná o velmi závažné rozhodnutí, je před vlastním vstupem na zahraniční trh 

provést velice kvalitní výzkum cílových trhů. Přestože musíme znát právní předpisy dané 

země a stanovené technické požadavky,  úspěšnosti budoucího prodeje rozhodují především 

zákazníci, konkurence a substituční výrobky. Úkolem výzkumu tedy je zjistit, zda jsou již 

podobné výrobky na trhu zavedeny, jaká je jejich cena, jaká je po nich ze strany zákazníků 

poptávka. V dnešní době, kdy převažuje nabídka nad poptávkou, jsou právě zákazníci ti, kteří 

rozhodují o úspěchu a neúspěchu prodeje. Musíme tedy co nejpřesněji zjistit, co zákazníci od 

našeho výrobku očekávají, protože to, že se dobře prodává na domácím trhu, nemusí 

v žádném případě znamenat, že to mu tak bude i na trhu zahraničním. 

Požadavky zákazníků, jejich kultura a zvyklosti jsou často velmi odlišné a nepochopení těchto 

odlišností bývá často příčinou neúspěchu marketingových kampaní a podnikatelských 

záměrů. 

Většina českých podniků má zájem uplatnit své výrobky na zahraničních trzích, popřípadě 

navázat spolupráci s partnery v zahraničí. Pro Českou republiku je nezbytné aktivní zapojení 

do mezinárodních hospodářských vztahů dáno charakterem její ekonomiky. Jedná se zejména 

o malý vnitřní trh, nedostatečně vybavený přírodními zdroji a relativně vysoký stupeň 

specializace průmyslu [1]. 

Mezinárodní obchod je důležitý hlavně proto, že rozšiřuje spotřební možnosti země. Obchod 

umožňuje zemi spotřebovávat více statků, než kdyby se uzavřely hranice produktům z jiných 

zemí. 
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Důvody, proč se firma rozhodne vstoupit na zahraniční trh: 

 vyšší ziskovost 

 zpřístupnění nových trhů 

 udržení tržního podílu 

 docílení náskoku před konkurencí 

 na zahraničním trhu může své výrobky prodat za vyšší cenu 

 není zde tak silná konkurence, jako na domácím trhu 

Výhody vstupu firem na zahraniční trh 

o vyrovnání nedostatků a přebytků mezi jednotlivými zeměmi 

o ceny výrobků by se měly snižovat (zahraniční konkurence) 

o zvyšování životní úrovně 

o  

Nevýhody vstupu firem na zahraniční trh 

o nízká soběstačnost v případě nebezpečí (válka) 

o v případě úzké specializace v období odbytové krize nemá potřebné příjmy 

Častými překážkami, se kterými se firma při vstupu na zahraniční trh může setkat a které 

musí plnit, jsou bezpečnostní předpisy, životní prostředí, balení a označování výrobků, 

patenty, ochranné známky, autorská práva. 

Míra orientace na zahraniční trhy závisí na řadě faktorů. Jedním z nich je úroveň dosavadních 

zkušeností firmy z práce na zahraničních trzích. Některé podniky se ve svých obchodních 

aktivitách orientují převážně na trh domácí, vyvážejí pouze nepřímo jako dodavatelé 

tuzemských exportérů, nakupují dovážené zboží převážně v tuzemsku a jejich přímá účast v 

zahraničně obchodních aktivitách bývá pouze náhodná. Postupně získávají zkušenosti, 

začínají se aktivně orientovat na vývoz a odvoz, upevňují své obchodní kontakty se 

zahraničními firmami a činí zaměření na zahraniční obchod součástí své podnikatelské 

strategie [3]. 

Na druhé straně některé podniky jsou s podnikatelskou strategií orientovanou na zahraniční 

trhy již zakládány. Platí to především o firmách zaměřených na zahraniční obchod nebo na 

mezinárodní cestovní ruch, ale i o některých oborech výroby a služeb, ve kterých působí 
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vysoce specializované podnikatelské subjekty orientované na nové technologie a na 

poskytování služeb s těmito technologiemi souvisejících. 

V České republice znamenal významný mezník v její m vývoji rok 1989 kdy se česká 

ekonomika mění z centrálně plánované na ekonomiku tržní. 

Tržní hospodářství vyžaduje tržně orientované myšlení. To se v dnešním vysoce 

konkurenčním světě stává nezbytností. Na mnoha místech světa je příliš mnoho zboží, 

usilující o příliš malé množství zákazníků. Podniky a organizace, aby byly úspěšné 

v naplňování svých vizí, svého poslání a stanovených cílů, jsou nuceny jako nikdy předtím 

usilovat o získání zákazníků, a co víc, tyto potřeby a přání předvídat ještě dříve, než zákazník 

vůbec přijde na to, že je má. 

České podniky se jen obtížně prosazují na zahraničních trzích. Zatím se hovoří o nízké 

konkurenceschopnosti českých hospodářských subjektů. Za příčinu je označováno nepřátelské 

vnější prostředí dané především globálním tržním prostředím, makroekonomickými limity, 

nevýhodným vývojem světových cen, změnami počasí apod.[13] 

Jen málo podniků, které se chtějí angažovat na mezinárodních trzích, dokáže dobře aplikovat 

ve své činnosti mezinárodní marketing, popřípadě některou z jeho tří základních koncepcí: 

vývozní marketing, globální marketing a intelektuální marketing, které jsou z hlediska 

konkurenceschopnosti podnikání na těchto trzích nezbytné [13]. 

4.1 Strategické rozhodování podniku 
 

Každá organizace vstupující na zahraniční trh musí provést strategické rozhodování podniku, 

týkající se řešení těchto otázek: 

 které zahraniční trhy zvolí pro své podnikatelské aktivity 

 jakými formami budou na tyto trhy vstupovat 

 jaké výrobky budou na zahraničních trzích nabízet či nakupovat 

  jak budou výrobky na těchto trzích distribuovat 

 na jaké segmenty trhu se budou na zahraničních trzích orientovat 

 jaké způsoby komunikace se zahraničním trhem budou používat 

 jakou cenovou politiku budou podniky na jednotlivých trzích volit 

 s kterými domácími a zahraničními firmami budou při obchodování se 

zahraničím spolupracovat [3] 
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4.2 Dlouhodobé cíle 
 

Podniky si pro své zahraničněobchodní aktivity stanovují dlouhodobé cíle. Ty bývají 

odvozeny od jejich celkových podnikatelských záměrů [3]. 

Jako příklady takových aktivit lze uvést: 

 dosažení určitého objemu prodejů 

 zajištění plánovaného podílu na zvoleném trhu (v porovnání 

s konkurencí) 

 zajištění distribuční sítě pro výrobky vyvážené na určitý trh 

 vývoj, výroba a uvedení nových výrobků na trh [3] 

4.3 Výzkum zahraničního trhu 
 

Vstup organizace na zahraniční trh je závažným rozhodnutím a je nutné před vstupem na 

nový zahraniční trh provést řadu průzkumů. Je nutné znát právní předpisy, stanovené 

technické požadavky, ale mnohem významnějším úkolem průzkumu trhu je zjistit, zda 

podobné výrobky již na trhu jsou, jaká je jejich cena a v neposlední řadě, jaká je po nich 

poptávka ze strany zákazníků, neboť právě oni rozhodují o úspěchu a neúspěchu prodeje. 

Analýza zahraničních trhů je základním předpokladem obchodního úspěchu firmy vstupující 

na cizí trhy, nebo dovážející konkrétní zboží ze zahraničí. Je to nezbytný klíčový krok před 

vstupem na dosud neznámý trh před zahájením exportní nebo importní operace. Solidní 

analýza zahraničního trhu je zvláště nutná pro malé a střední firmy, pro které případný 

neúspěch na zahraničním trhu může znamenat ztráty, často i dlouhodobé, a možná i likvidaci 

[1]. 

Výzkum zahraničních trhů je nákladný a náročný. Podniky provádějí výzkum trhu 

v odlišných sociálně-kulturních, ale i legislativních a ekonomických podmínkách. Pracují 

s cizojazyčnými informacemi, většinou provádějí výzkum na více trzích současně, 

shromažďují značné množství údajů a dat a ta musí roztřídit a zpracovat, jelikož mohou mít 

různou vypovídací schopnost. Prostředí zahraničního trhu je často třeba přizpůsobit 

metodologii výzkumu, v některých zemích se nedají některé metody použít a to například 

z důvodů technologických omezení nebo kulturních bariér. 
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Cílem analýzy zahraničních trhů je na základě dostupných informací jasně popsat povahu 

zahraničního trhu. Na analýze bude záviset úspěch na novém trhu, popřípadě možná rizika 

neúspěchu. Představuje rozbor politických, ekonomických i technologických podmínek 

potencionálního trhu. Zároveň obsahuje poznatky ohledně velikosti trhu, potencionálních 

konkurentů, růstových trendů daného trhu a chování zákazníků. 

Z časového hlediska členíme průzkum trhu na: 

a) průzkum s dlouhodobějším zaměřením (10 a více let), kterým zjišťujeme, jak se trh bude 

vyvíjet. Využíváme jej k sestavování perspektivních plánů a stanovení koncepce firmy. 

b) průzkum se střednědobým zaměřením (na 5 let), jenž se zabývá stavem trhu určité 

komodity nebo celkovým stavem trhu. 

c) průzkum s krátkodobým zaměřením (roční, čtvrtletní), který sleduje sezónní výkyvy ve 

spotřebě a dále zkoumá, zda ekonomika bude v příštích letech procházet obdobím expanze 

nebo krizovým obdobím. 

Jelikož podnikání na mezinárodních trzích je spojeno s řadou nejistot a rizik, je výzkum 

zahraničního trhu úvodní etapou při rozhodování, zda na zahraniční trh vstoupit, či nikoliv. 

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám se tento výzkum musí provádět průběžně. 

V současné době jsou informace potřebné k analýze politického, právního, 

makroekonomického a technologického prostředí snadno dostupné a můžeme je získat např. 

z odborného tisku, oficiálních webových stránek nebo z publikací zaměřených na podporu 

exportu. 

Mezinárodní trhy mohou být ekonomicky velice výnosné, na druhou stranu však musí 

obchodníci se vstupem na mezinárodní trh čelit různorodým rizikům. Riziko je neoddělitelnou 

součástí podnikání a firma nemůže být dlouhodobě úspěšná, pokud není připravena vzít na 

sebe určitá rizika. Úkolem obchodníků je pak rizika rozpoznat právě provedením analýzy, 

poté je vyhodnotit a navrhnout opatření vedoucí k jejich eliminaci, či se rozhodnout, zda na 

trh vůbec vstoupit[1]. 
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Nejčastěji se výzkum mezinárodních trhů zaměřuje na čtyři oblasti: 

 výzkum podnikatelského prostředí zahraničních trhů 

 působení konkurence 

 potenciál cílových trhů 

 účinnost mezinárodní marketingové strategie 

 

4.3.1 Výzkum podnikatelského prostředí zahraničních trhů 

 

Zde provádíme výzkumy politického systému, politické stability, zkoumáme vztah 

k zahraničním firmám, korupční prostředí a snahu vlády s tímto problémem bojovat, dále se 

zajímáme o právní úpravu podnikání zahraničních subjektů, postavení odborů ve společnosti. 

Makroekonomická analýza se zaměřuje na hospodářskou politiku vlády (zahraničněobchodní 

politiku) a na základní makroekonomické ukazatele – vývoj HDP na obyvatele, míra inflace, 

míra nezaměstnanosti, tempo růstu HDP, vývoj platební bilance. 

Analýzou technologického prostředí zjišťujeme údaje o technologické vyspělosti země a o 

možnosti využívání jejího vědecko-výzkumného potenciálu. K tomu využíváme následující 

údaje: výdaje na výzkum a vývoj, počet mezinárodních patentů, počet vysokoškolsky 

vzdělaných obyvatel, počet vědeckých pracovníků, vybavenost výpočetní technikou.  

Firmy ve vyspělých zemích přikládají velký význam socio-kulturním výzkumům, jelikož 

umožňují sledovat vývoj společnosti a změny chování, postojů i myšlenkových stereotypů 

populace. Informace z těchto výzkumů se získávají mnohem obtížněji, ale často rozhodují o 

úspěchu na zahraničních trzích, neboť kultura má vliv na míru otevřenosti společnosti, na 

spotřební chování, na hodnotovou orientaci, životní návyky a zvyklosti, na společenské 

konvence, na chování spotřebitelů i obchodních partnerů. 

4.3.2 Výzkum konkurence 

 

Výzkum konkurence je velice důležitý, protože firma při něm zjistí, zda má konkurence 

dominantní postavení na trhu a na základě výsledků tohoto výzkumu se rozhodne, zda na 

daný trh vstoupí či nikoliv. Informace z tohoto výzkumu nám umožňují analyzovat 

konkurenční prostředí na zahraničním trhu a zvolit možnou strategii, kterou se posílí 

konkurenceschopnost na cílovém trhu. 
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4.3.3 Potenciál cílových trhů 

 

Nejčastějším úkolem tohoto výzkumu je stanovení potenciálu cílových trhů a odhad velikosti 

prodejů. Údaje, které jsme za pomoci tohoto výzkumu zjistili, jsou důležité hlavně proto, že 

umožní stanovit podniku marketingové cíle a odhadnout jeho očekávaný podíl na trhu. 

4.3.4 Teritoriální průzkum 

 

Tento průzkum je důležitý hlavně v případech, kdy má vývozce možnost realizovat v dané 

zemi investice, založit filiálku nebo afilaci (má na trhu dlouhodobé plány), nebo vyvézt jeden 

nebo více investičních celků. Teritoriální informace o svých trzích v současné době poskytují 

všechny státy světa a jedná se o analýzy obchodních komor, národních a obchodních bank, 

ministerstev, statistických úřadů. 

4.3.5 Obchodně-politický průzkum 

 

Pokud chceme provést zjištění, jakým překážkám a případně výhodám je vystaveno zboží, 

které do konkrétní země chceme vyvážet, provádíme obchodně-politický průzkum. V oblasti 

autonomních prostředků obchodní politiky jde o výši cla, které je na naše (evropské) zboží 

vystaveno. Ale celní politika konkrétních států je daleko komplexnější a je třeba zjistit, jak je 

možné ji využít ve prospěch konkurenceschopnosti konkrétního zboží, aniž by se vývozce 

musel uchylovat k celním podvodům, které představují velké riziko. Kromě toho, jak dostat 

rychle a levně zboží do volného obchodu, je třeba také přemýšlet, jak snížit celní zatížení 

například spoluprací s místními podnikateli[1]. 

4.3.6 Spotřebitelský průzkum 

 

Součástí marketingového výzkumu zahraničního trhu je také zkoumání chování zákazníků, 

tzn. spotřebitelský průzkum. Spokojenost, chování a přání zákazníka na zahraničním trhu 

ovlivňuje veškeré exportní aktivity a fungování firmy. Výzkum, který vychází z chování 

spotřebitele je nejvýznamnější ze všech výše uvedených. Spotřebitel vstupuje na trh jako 

hlavní faktor, proto musíme znát jeho projevy na trhu a následky jeho chování. Měli bychom 

tedy velice dobře znát spotřební chování zákazníka na daném trhu. 
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4.3.7 Průzkum konkurence 

 

Kromě toho, že musíme sledovat své potenciální zákazníky, je nezbytné, abychom sledovali 

také své konkurenty, tedy firmy, které se snaží uspokojit stejné potřeby zákazníků a jejichž 

nabídka je velice podobná. V tomto případě se jedná o průzkum konkurence.  Je třeba 

sledovat strategii všech konkurentů pro identifikaci jejich nejbližších cílů a přijetí adekvátních 

opatření. Je nutné znát záměry a cíle konkurentů, na jejichž základě bude možno odhadnout 

jejich další aktivity. Jakmile firma získá dostatečné informace o svých konkurentech, dokáže 

rozvinout a sledovat strategii, při které získá výhody tam, kde má své silné stránky. 

Další průzkumy, které je vhodné provést, jsou průzkumy obchodních metod, technický 

průzkum, průzkum dopravní cesty a prostředků, průzkum platebních podmínek, právní 

průzkum, daňový průzkum a průzkum sociálních a kulturních zvyklostí. 

4.3.8 Informační zdroje 

 

V současné době mohou podniky využívat celou řadu spolehlivých elektronických 

informačních zdrojů, kde potřebné informace mohou získat s poměrně malými náklady, popř. 

zdarma. Podniky mohou využívat jak informace, které poskytují české instituce, tak 

informace z mezinárodních zdrojů. 

Ze zdrojů, které mohou podniky využívat, bychom neměli opomenout portál Evropské unie, 

kde jsou dostupné informace pro firmy, které chtějí vstoupit na trh některé z členských zemí. 

Pomocí portálu Market Access Database se EU snaží podporovat vstupy evropských firem na 

mimoevropské trhy. Základní zahraničněpolitické a teritoriální informace lze získat na portálu 

Ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje ekonomické 

informace především velkým a významným vývozcům. Užitečné informace poskytují Český 

statistický úřad a Česká národní banka. 

Na informačním portálu Businessinfo, který je koncipován jako integrovaný informační 

systém pro podnikání a export mohou podniky bezplatně získat informace z oblasti 

zahraničního obchodu, financí a daní, legislativy, informace o podpoře podnikání a dotacích 

pro podnikatelské subjekty, informace o EU a některé analýzy a studie. 

Kvalitní zdroje informací nabízí česká agentura na podporu obchodu Czech Trade. Firmám 

poskytuje cenově dostupné služby, praktickou pomoc při vyhledávání obchodních kontaktů, 
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ověření bonity zahraničních firem, zpracování průzkumu trhu, prověření zájmu o nabízený 

výrobek atd. 

Hospodářská komora poskytuje v rámci informační podpory vývozcům exportní poradenství, 

informace o celních sazbách a nutné certifikaci, legislativě a propagaci ve vybraných 

teritoriích. Ověřuje bonitu firem, vede databázi poptávek a nabídek zahraničních partnerů, 

nabízí využití kontaktního systému Evropské unie a kontaktního systému Mezinárodní 

obchodní komory[7]. 

Přehled informačních zdrojů uvádím v příloze. 

4.4 Účinnost marketingové strategie 
 

Výzkumné studie se často zaměřují na testování připravované marketingové strategie, 

prověřování její účinnosti, analýzy vhodnosti zvoleného marketingového mixu a vyhodnocení 

efektivnosti vynaložených prostředků. Jedná se například o výzkumy spotřebních zvyklostí a 

postojů spotřebitelů, o testování konceptu nových produktů, obalů, vhodnosti připravovaných 

reklamních strategií, o výzkumy image značek, o výrobkový výzkum, srovnávací cenové 

analýzy, rozbory distribučních cest, o vyhodnocení reklamních kampaní a akcí na podporu 

prodejů, spokojenosti zákazníků atp. [3]. 

 Obr. č. 1 Marketingový proces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj Ktler, P. Inovativní marketing (2005) 
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4.5 Pět P 
 

Správné nastavení marketingového mixu neboli pěti P může být zdrojem konkurenční 

výhody. Promyšlená výrobková politika (Product), nastavení ceny (Price), distribuční kanály 

(Place), vhodně zvolená komunikační kampaň (Promotion) a lidé (People), kteří firmu 

reprezentují, by měli být základem úspěšné marketingové strategie pro mezinárodní prostředí. 

Výrobky je nutné na koncové zahraniční trhy vhodně adaptovat a je třeba brát v úvahu jejich 

základní charakteristiky, užitnost, zákony v zemi vývozu, velikost trhu, kupní sílu a nákupní 

chování spotřebitelů. Významnou roli hraje velikost podniku a náklady na přizpůsobení zboží. 

Nejpružnější součástí marketingového mixu je cenová politika, změna ceny se dá provést 

poměrně rychle. Je nutné ji chápat jako strategický a operativní nástroj, protože ovlivňuje 

ziskovost podnikání. Nejméně flexibilním a nejdražším „P“ je tvorba distribučního řetězce. 

Nejviditelnější a nejvíce kulturně podmíněnou součástí marketingu je komunikace, která se 

musí přizpůsobit vyspělosti země a sociálně-kulturním podmínkám. 

5 Formy vstupu firem na mezinárodní trhy 
 

Nejvýznamnějším rozhodnutím marketingu působícího na zahraničních trzích je, jakým 

způsobem podnik na zahraniční trh vstoupí. Podnik si může vybrat z několika variant forem 

vstupu na zahraniční trh, výběr konkrétní strategie ovlivňují tyto faktory: investiční náročnost 

vstupu na zahraniční trh, zdroje, které má podnik k dispozici, potenciál cílového trhu, 

možnost kontroly mezinárodních podnikatelských aktivit, riziko podnikání na konkrétním 

zahraničním trhu a celková konkurenceschopnost firmy v mezinárodním prostředí. 

  Tab. č. 1 Formy vstupu na zahraniční trhy 

 

 

 

 

  Zdroj: Pan a Tse (2000), s. 538 
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Formy vstupů podniku na zahraniční trhy členíme do tří skupin:  

- vývozní a dovozní operace 

- formy nenáročné na kapitálové investice 

- kapitálové vstupy podniků na zahraniční trhy 

5.1 Vývozní a dovozní operace 
 

5.1.1 Prostřednické vztahy 

 

Prostředníci nakoupí zboží, které dále prodávají dalším odběratelům. Jejich odměnou je 

cenová marže, která je tvořena rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou. Prostředníci 

podnikají na vlastní riziko a veškeré obchodní činnosti provádějí vlastním jménem a na 

vlastní účet.  Použití prostředníka je výhodné pro malé a střední podniky, pro které je vývoz 

nebo dovoz okrajovou záležitostí a zřízení samostatného specializovaného oddělení by bylo 

pro ně příliš nákladné. Využití prostřednických vztahů je výhodné i  pro podniky, které jsou 

specializovány na výrobu a obchodní činnost přenechávají specializovaným obchodním 

firmám. 

Výhodou použití prostřednických firem jsou nižší náklady oběhu a eliminace rizik 

vyplývajících z mezinárodního obchodu a dále možnost vývozu na trhy, které by bylo příliš 

nákladné zpracovávat přímo. Hlavní nevýhodou může být ztráta bezprostředního kontaktu se 

zákazníkem, a tudíž ztráta kontroly nad mezinárodní marketingovou strategií [3]. 

5.1.2 Smlouvy o výhradním prodeji 

 

Podnik může vstoupit na mezinárodní trhy prostřednictvím uzavření smlouvy o výhradním 

prodeji. Touto smlouvou se dodavatel zavazuje, že zboží uvedené ve smlouvě bude v určité 

oblasti dodávat pouze výhradnímu prodejci, tj. odběrateli. Smlouva musí mít písemnou formu 

a musí zde být vymezeny oblast a druh zboží.. 

Výhodou použití služeb výhradního prodeje může být rychlý vstup na zahraniční trhy díky 

možnosti prodeje zboží v již vybudovaných distribučních cestách. Dále pak může výrobce 

proniknout na vzdálené trhy, eventuálně na trhy, na kterých nepředpokládá příliš vysoký 

obrat, avšak chce na nich být přítomen za poměrně nízkých nákladů a rizika [3]. 
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Nevýhodou je stejně jako u prostředníka ztráta bezprostředního kontaktu s trhem a možnost 

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

schopen zajistit širokou distribuci zboží a očekávané objemy prodeje[7]. 

5.1.3 Obchodní zastoupení 

 

Je velice obtížné vybudovat v zahraničí kvalitní zastupitelskou síť, ale právě ona kvalita 

rozhoduje o úspěch podniku na zahraničních trzích. Zástupce se ve smlouvě o obchodním 

zastoupení zavazuje dlouhodobě vykonávat činnost, která směřuje k uzavírání určitého druhu 

smluv nebo sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet. Než je 

smlouva uzavřena, je opravdu důležité velmi dobře si rozmyslet, jakého obchodního zástupce 

zvolit, určit obsah a rozsah jeho působnosti a také se informovat na jeho vztahy vůči 

konkurenčním firmám. 

Předmětem smlouvy o zprostředkování je jednorázové zprostředkování. Smlouvou o 

zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby 

zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit 

zprostředkovateli úplatu[3]. 

Výhradní obchodní zastoupení je zvláštní typ smlouvy týkající se obchodního zastoupení. 

Jestliže byla sepsána smlouva o výhradním zastoupení, je povinností zastoupeného 

nepoužívat na daném území pro určený okruh obchodů jiného obchodního zástupce. Naproti 

tomu obchodní zástupce nesmí v tomto rozsahu zastupovat jiné osoby či uzavírat obchody na 

vlastní účet nebo na účet jiné osoby. 

5.1.4 Komisionářské a mandátní vztahy 

 

Komisionář se při sepsání komisionářské smlouvy zavazuje, že pro komitenta zařídí vlastním 

jménem na jeho účet určenou obchodní záležitost, a komitent se komisionáři zavazuje zaplatit 

úplatu. Rozdíl mezi komisionářkou smlouvou a smlouvou o zprostředkování spočívá v tom, 

že se komisionář přímo zavazuje k uzavření určité konkrétní smlouvy a zprostředkovatel se 

zavazuje zprostředkovat příležitost k uzavření smlouvy. Smlouvy jsou komisionářem 

uzavírány vlastním jménem na účet komitenta. Při použití služeb komisionáře má společnost 

výhodu v tom, že může provádět kontrolu cen (komisionář prodává zboží za ceny určené 

komitentem), možnost využití goodwilu komisionáře a jeho obchodních kontaktů a 
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distribučních cest. Nevýhodu můžeme spatřovat v přílišné samostatnosti komisionáře a také 

v tom, že dochází na zahraničním trhu k neuplatnění firemní image.  

U mandátní smlouvy se mandatář zavazuje, že na účet mandanta zařídí za úplatu určitou 

obchodní záležitost, kterou uskuteční pomocí právních úkonů jménem mandanta nebo 

uskutečněním jiné činnosti.  Mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu. Mandátní smlouva 

je uzavírána pouze mezi podnikateli a má řadu podobných rysů se smlouvou komisionářkou. 

Rozdíl je v tom, že mandatář provádí jednání jménem mandanta. Ve smlouvě je nutné vytyčit 

obchodní záležitosti, které má mandatář zařídit, a to buďto uskutečněním určitých právních 

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

vznikne mandatáři nárok na úplatu, když řádně vykoná činnost, ke které byl povinen, a to bez 

ohledu na to, zda přinesla očekávaný výsledek, či nikoliv [3]. 

Mandatář musí postupovat s odbornou péčí, podle pokynů mandanta a v souladu s jeho zájmy 

a musí předat mandantovi bez zbytečného odkladu věci, které za něho při vyřizování 

záležitostí převzal, a to i tehdy, pokud byly tyto věci zhodnoceny více, než bylo sjednáno ve 

smlouvě. 

Mandant je povinen předat včas potřebné věci a informace. Je-li třeba, musí vystavit 

mandatáři plnou moc. Dále musí zaplatit úplatu [7]. 

5.1.5 Piggyback 

 

Piggyback spočívá ve spolupráci více firem, které podnikají ve stejném oboru podnikání 

v oblasti vývozu, při které menší firmy dostávají za úplatu k dispozici zahraniční distribuční 

cesty od velkých a známých firem. V některých zemích jsou tyto formy mezifiremní 

spolupráce podporovány v rámci proexportní politiky státem. 

Výhodou pro malé firmy je možnost využít jména a zkušenosti velké firmy, která poskytuje 

svému partnerovi řadu služeb, např. vyřizování objednávek, zajištění přepravních služeb, 

pojištění, zajištění celního odbavení, inkasních služeb. Výhodou pro velkou firmu je možnost 

nabízet zákazníkům široké spektrum zboží a samozřejmě úplata, kterou získává od svých 

obchodních partnerů [7]. 

Vznik této formy obchodování si vynutila recese světového obchodu na počátku osmdesátých 

let, kdy velké firmy ztrácely uplatnění pro své zahraniční distribuční cesty a hledaly nové 

aktivity pro jejich dynamizaci [3]. 
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5.1.6 Exportní aliance – sdružení vývozců 

 

Pro malé a střední podniky může být výhodná účast v tzv. exportní alianci. Aliance se podle 

agentury Czech Trade rozumí seskupení nejméně tří a nejvýše pětadvaceti malých a středních 

podniků, jejichž výrobní program se vzájemně doplňuje a které mají uzavřenou dohodu o 

spolupráci. Právní forma aliance záleží na právním řádu země původu a na jejích zvyklostech. 

 Sdružení 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 

komunikace se zahraničními trhy) [3]. 

Hlavními výhodami aliance mohou být  možnosti  omezení exportních rizik, dále úspora 

nákladů, lepší vyjednávací pozice, a tedy mnohem lepší dosahování výhodných cen, možnost 

využívání image sdružení atp. Často se účast ve sdružení stane impulsem pro rozvoj 

samostatných podnikatelských aktivit. 

Nevýhodou v tomto případě mohou být nevyvážené vztahy v rámci sdružení, a možné 

nerovnoprávné zacházení s méně významnými členy a také ztráta určité samostatnosti. 

Součástí proexportní politiky v ČR je podpora vzniku exportních aliancí. Příjemcem podpory 

se může stát pouze právnická osoba, jež je malým a středním podnikem a má podepsanou 

smlouvu o spolupráci s minimálně dvěma malými a středními podnikateli. Výše podpory je 

limitována (v roce 2006 se jednalo o 1 mil. Kč) a aliance musí zajistit spolufinancování. 

Podpora je určena zejména na nákup marketingových informací, na tvorbu propagačních 

materiálů a internetových stránek a na účast na výstavách, veletrzích a prezentacích 

v zahraničí [3]. 

5.1.7 Přímý vývoz 

 

Čisté přímé exporty se obvykle používají při vývozu průmyslových výrobků, výrobních 

zařízení a investičních celků. Dodávky těchto výrobků jsou velmi komplikované a je s nimi 

spojena nutnost poskytovat celou řadu odborných služeb, u kterých je bezprostřední 

přítomnost výrobce na zahraničním trhu nutná. 
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Použití přímého vývozu vyžaduje dokonalou znalost technické a obchodní problematiky. 

Výhodou je možnost kontroly nad výrobkem, nad cenami, možnost realizace vlastní 

marketingové strategie na mezinárodních trzích a fakt, že přímé obchodní vztahy působí 

obvykle pozitivně na jejich stabilizaci a zvyšují loajalitu zákazníků. Přímé vývozy jsou 

realizovány na základě kupních smluv [3]. 

U přímé obchodní metody by měl vývozce také docilovat vyšších cen, protože sám 

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

5.2 Formy nenáročné na kapitálové investice 
 

Pokud podnik nemá v úmyslu v zahraničí investovat, ale chce uplatnit své výrobky a služby 

na mezinárodním trhu jinak než klasickým vývozem, může volit mezi formami poskytnutí 

licence, dále může zvolit franchising nebo smlouvu o řízení. Pokud má podnik zájem o 

spolupráci v oblasti výroby, může volit formu zušlechťovacích operací nebo výrobní 

kooperaci, v oblasti výzkumu a vývoje výzkum na zakázku či společný výzkum a vývoj. 

5.2.1 Licence 

 

Jednou z možností, jak může podnik vstoupit na zahraniční trh je prodej práv k využití 

vynálezu, užitného či průmyslového vzoru nebo ochranného označení (právo k využívání 

ochranné známky, obchodního jména firmy). 

U licenčních obchodů se jedná o prodej práv k užívání průmyslového vlastnictví. Jsou 

používány, pokud podnik nemá možnost zavést výrobu, u které by mohl využít své vynálezy 

nebo se jedná o prodej práv s reciproční výhodou (je možné získat licenci na jinou, jinak 

nedostupnou technologii). 

V oblasti práv k nehmotným statkům se využívá pro vyjádření svolení k  užití nehmotného 

statku jinou osobou. Účastníky právního vztahu vzniklého z udělení licence označujeme jako 

poskytovatele – majitele výlučného práva – a nabyvatele. Poskytovatel tedy právo uděluje a 

nabyvatel toto právo přijímá [3]. 
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Prodej práv k využívání průmyslového vlastnictví zvažuje firma zejména v těchto případech: 

- nemá možnost zavést výrobu, při které by využívala své vynálezy nebo jiné vědecko-

technické poznatky, a tím vzniká možnost jejich technologického nebo technického 

zhodnocení 

 - má možnost zavést výrobu, avšak pouze v omezeném rozsahu, vynálezy budou využívány 

pouze ve výrobcích určených pro export důvodu nedostatku výrobní kapacity, surovin atd,  

- lze zavést výrobu, avšak  

5.2.2 Franchising (franšízing) 

 

Franchising můžeme definovat jako obchodní příležitost, kdy majitel, výrobce nebo 

distributor služby nebo produktu chráněného ochrannou známkou udělí jinému subjektu 

exklusivní práva k lokální distribuci daného produktu nebo služby. Odměnou je mu počáteční 

platba nebo průběžně hrazené licenční poplatky (za právo podnikat pod jménem 

poskytovatele franšízy a pomocí jeho systému), jakož i dodržování konkrétních standardů 

kvality ze strany franšízanta. Přesnější a širší definice podává franšízing jako marketingový 

systém distribuce zboží, služeb či technologie, který je založen na těsné a nepřetržité 

spolupráci mezi právně a finančně nezávislými stranami, tj. franšízorem (poskytovatelem) a 

jeho jednotlivými franšízanty (příjemci), kde franšízor zaručuje svým franšízantům právo a 

zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí. Toto 

právo jednotlivé fanšízanty opravňuje a zavazuje užívat za přímou či nepřímou finanční 

úplatu obchodní jméno franšízou anebo jeho ochrannou známku anebo jeho značku služeb, 

know-how, obchodní a technické kontroly, systém postupů a další práva z průmyslového či 

duševního vlastnictví, doplněné o neustálé poskytování prodejní a technické pomoci v rámci a 

po dobu trvání písemné franšízingové smlouvy k tomuto účelu uzavřené mezi stranami[8]. 

Franšízingové smlouvy se většinou uzavírají na dobu určitou a jejich doba trvání je závislá 

jednak na oboru podnikání a hlavně na potřebách investičních výdajů, které jsou nezbytné pro 

zahájení činnosti. Smlouvy nebývají koncipovány jako krátkodobé, většinou mají dobu 

platnosti 10 let. 

Nejvýznamnějším trendem současné doby je u franšízingu jeho internacionalizace. Podle 

statistik ze zemí EU je franšízing šestkrát úspěšnější než podnikání na vlastní pěst z toho 
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důvodu, že spotřebitelé kdekoliv na světě uznávají slavné značky jako symboly kvality a 

vysoké hodnoty výrobku či služby pro zákazníka [8]. 

Výhodami franšízingu je dosažení rychlého růstu, ke kterému nejsou zapotřebí velké 

kapitálové investice, podnikání pod známým jménem, podnikání je prověřeno trhem a 

odpadají problémy v počátečních fázích založení podniku, malá organizace s kvalifikovanými 

manažery dokáže vytvořit průměrný zisk, aniž by se vystavila vysokému kapitálovému riziku. 

K nevýhodám franšízy patří, že vlastník práv často vyžaduje jednotný standard pořádku, 

vzhledu, provedení a balení, což podnikateli nedává mnoho prostoru pro osobní iniciativu, 

franšíza neposkytuje absolutní svobodu v oblasti obchodu, v praxi lze těžko vymáhat dohody 

o teritoriu působení, vlastníkovi výhradních práv jsou placeny jím stanovené poplatky, 

v případě krachu franšízou zůstane franšízantovi zcela bezvýznamný a izolovaný podnik. 

5.2.3 Smlouva o řízení 

 

Zvláštním smluvním typem je smlouva o řízení, které využívají některé společnosti 

z průmyslově vyspělých zemi. Předmětem této smlouvy je poskytnutí řídících znalostí a 

špičkových manažerů, většinou na dobu určitou, a to na základě smluvních podmínek. Jedná 

se například o řízení výrobních závodů, řízení v oblasti služeb nebo o poradenské služby. U 

smlouvy o řízení můžeme nalézt podobné znaky jako u franšízy, neboť i zde se jedná o přenos 

osvědčené koncepce řízení do zahraničí. 

5.2.4 Zušlechťovací operace 

 

Podstatou těchto operací je zpracování nebo přepracování surovin, materiálů a polotovarů do 

vyššího finálního stupně nebo do konečné podoby hotového výrobku. Obvykle jsou 

zušlechťovací operace z právního hlediska posuzovány jako smlouvy o dílo. 

Zušlechťovací operace jsou motivovány nižšími náklady na přepracování v zahraničí. Jde 

zejména o nižší náklady mzdové, ale i další – energetické, surovinové, materiálové, náklady 

na obaly, nižší režijní náklady apod. [3]. 

Zušlechťovací operace dělíme na aktivní a pasivní. O aktivní operace jde z hlediska 

zhotovitele tehdy, když zahraniční objednatel dodá podniku materiál či polotovary 

k zušlechtění. V některých případech dojde i k vývozu nutného výrobního zařízení, popřípadě 

je umožněno subjektu získat potřebné zařízení prostřednictvím leasingu. 
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U pasivních operací je objednatelem subjekt, který do zahraničí dodává suroviny či 

polotovary a po jejich zpracování je dováží zpět do své země. V některých případech lze 

prodat část zušlechtěné produkce v zemi zušlechtitele nebo provést reexport do třetích zemí. 

Někdy se část produkce ponechává zušlechtiteli jako kompenzace za poskytnuté služby. 

Potom záleží na jeho schopnostech, za jakých podmínek dokáže výrobky na trhu realizovat. 

5.2.5 Mezinárodní výrobní kooperace 

 

Mezinárodní výrobní kooperace je založena na rozdělení výrobního programu mezi výrobce 

z různých zemí. Finální výrobek je pak kompletován buď jedním, nebo oběma výrobci. 

Spolupráce může probíhat na různých úrovních. Kromě čistě výrobní kooperace může být 

spolupráce zaměřena i do oblasti výzkumu a vývoje, distribuce a poskytování různých 

služeb[3]. 

Smluvní partneři mohou při mezinárodní výrobní kooperaci využívat rozdílu v nákladovosti 

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

financování, v disponibilitě výzkumně-vývojových kapacit, a tudíž mohou dosáhnout snížení 

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

konkurenceschopné ceny. Důležitým momentem může být i zvýšení kvality a užitné hodnoty 

finálního výrobku [7]. 

 

5.3 Kapitálové vstupy podniků na zahraniční trh 
 

Kapitálové vstupy na mezinárodní trhy využívají zejména velké, finančně silné firmy, které 

realizují globální strategii mezinárodního rozvoje a investují v zemích nabízejících výhodné 

podmínky pro podnikání. Volný pohyb kapitálu podporují všechny vyspělé země a je i jednou 

ze čtyř základních svobod jednotného vnitřního trhu Evropských společenství [3]. 

Přímou zahraniční investici můžeme charakterizovat jako investici, jejímž účelem je založení, 

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 [3]. 
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Zahraniční investice ovlivňují významně rozvoj světové ekonomiky. Zahraniční investoři 

přinášejí do země kapitál nutný pro modernizaci a restrukturalizaci podniků, progresivní 

technologie, technické a manažerské know-how, mohou umožnit vytváření nových 

pracovních příležitostí, usnadnit vstup výrobků na zahraniční trhy apod. Většina zemí se proto 

snaží 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. 

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

formu akvizic, investic na zelené louce, společného podnikání anebo strategických aliancí [7]. 

Akvizice (takeover) 

Při akvizici dochází k nákupu jednotlivých složek cílové firmy, přičemž nedochází k úplnému 

převzetí společnosti a firmy zůstávají nezávislé [20]. 

Ve firemní praxi se můžeme setkat buď s tzv. přátelským převzetím, jehož cílem je posílení 

pozice firmy a využití společně působícího efektu, anebo s tzv. převzetím nepřátelským, jehož 

cílem může být likvidace konkurence. 

Fúze (merger) 

Tato investice může mít formu sloučení nebo splynutí. U fúze splynutím dochází k zániku 

dvou společností a vzniku nové firmy. Většinou jde o dvě rovnocenné společnosti a název 

nové společnosti vznikne spojením názvů původních firem. Sloučení musí být odsouhlaseno 

akcionáři obou společností [20]. 

U fúze převzetím se přebíraná firma (většinou menší) integruje do přebírající společnosti 

(zpravidla větší). Může jít o převzetí přátelské (schváleno akcionáři obou společností), kdy 

obě společnosti spolupracují, nebo převzetí nepřátelské, kdy vedení převzaté firmy nesouhlasí 

s převzetím. Společnosti, které nesouhlasí s převzetím, pak využívají několik technik a 

způsobů, jak takovému převzetí zabránit [20]. 

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

cílem horizontální fúze, 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 
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spojují firmy z různých oborů, je diverzifikace firemních aktivit a rozložení podnikatelských 

rizik [7]. 

Investice na zelené louce (greenfield investiment) 

U těchto investic se jedná o rozšíření stávajících zařízení nebo o přímé investice do nových 

zařízení (v oblasti, kde dosud žádné zařízení neexistuje). Název vychází z myšlenky 

vybudování zařízení doslova na zelené louce, jako jsou zemědělské půdy nebo lesy. 

Hlavním cílem hostitelské země je u těchto investic propagační úsilí a to hlavně z důvodu 

vytvoření nových výrobních kapacit, pracovních míst, transferových technologií a know-how, 

což může vést k vazbám na globálním trhu. Nicméně se často stává, že vlivem těchto investic 

dochází k vytlačování místního průmyslu, protože nadnárodní firmy jsou schopné vyrábět 

díky vyspělým technologiím a účinným procesům levněji. Další nevýhodou investic na zelené 

louce je, že zisky z výroby nemají zpětnou vazbu na místní ekonomiku, což je v kontrastu 

k místnímu průmyslu, jehož zisky proudí zpět do domácího průmyslu na podporu růstu 

ekonomiky. Investice na zelené louce jsou nabízeny jako alternativa k jiným typům investic, 

např. fúzi, akvizicím či společnému podnikání. 

Společné podnikání (joint venture) 

Společné podnikání je spojení prostředků dvou nebo více subjektů do společného vlastnictví. 

Jedná se o formu podnikání, jejímž cílem je realizace společného podnikatelského záměru, 

podílení se na vytvořeném zisku, podstupování podnikatelských rizik a krytí případných ztrát. 

V mezinárodním prostředí se obvykle setkáváme s dvěma formami společného podnikání, 

Jedná se o tzv. smluvní společné podniky (contractual joint ventures) a společné podniky 

založené na kapitálových investicích. (equity joint ventures). Smluvní společné podniky 

nemají de facto charakter společného podnikání. Podstatou je dohoda mezi ekonomicky a 

právně nezávislými partnery o spolupráci v určité oblasti bez kapitálových vkladů [7]. 

Strategické aliance 

Strategická aliance je organizační forma, která pomáhá zajišťovat společnou kooperativní 

podnikatelskou činnost. Je tvořena dvěma či více vzájemně samostatnými organizačními 

jednotkami. Posláním takové jednotky je aktivovat a zhodnocovat možné dodatečné efekty 

spolupráce. Prvotním smyslem strategické aliance je rozvoj  pozitivní kooperace a redukce 

kooperace negativní. 
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Cíle strategických aliancí: 

 vytvoření silné mocenské pozice a prosazení některých 

podnikatelských cílů 

 zvýšení podnikové prestiže a důvěryhodnosti sítě 

 dosažení rychlého a hospodárně zajištěného trhu 

 prosazení a marketingové zhodnocení značky 

 zajištění rychlého, hospodárného a bezproblémového výzkumu, vývoje, 

výroby, dodávky a provozu a poskytování komplexních služeb u 

poskytovaných celků 

 prosazování vzniku, rozšíření a prosazení standardů pro určité činnosti 

Strategické aliance se stávají v rostoucí míře vhodnou formou trvalé, nebo dočasné spolupráce 

s konkurenty. Základní umění této formy spolupráce je v identifikaci a pak vhodné separaci 

společných zájmů zúčastněných partnerů od zájmů konkurenčních a nezapomenout na 

přiměřenou ochranu své podnikatelské pozice. 

Konkurenty pro uzavírání a fungování strategických aliancí lze chápat např. ve smyslu 5-ti 

Porterových konkurenčních sil. Smyslem spolupráce je pak především: 

1. minimalizovat ztráty z konkurenčních střetů 

2. získat nové, popř. sdílet zřetelné podnikatelské příležitosti 

3. zvyšovat ekonomii výroby a zlepšovat svoji konkurenční pozici [21] 

6 Vhodné formy vstupu na zahraniční trhy s trvalým působením pro 

české průmyslové podniky 
 

V této kapitole se budu zabývat tím, které formy jsou vhodné pro trvalé působení 

průmyslových podniků na mezinárodním trhu. Při zpracovávání podnikatelského plánu však 

musíme zvažovat, nejen jakou formu vstupu na zahraniční trh zvolíme, ale také to, jaký trh 

zvolíme a zda na něm uspějeme stejně tak, jako se nám to daří na trhu domácím, či nikoliv.  

Jak už jsem se zmínila v kapitole Motivace firem pro vstup na zahraniční trh, je naprosto 

logické, že v případě úspěchu firmy na trhu domácím, začne vrcholový management 
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přemýšlet o tom, že se pokusí proniknout se svými výrobky popř. službami také na trh 

zahraniční. Po provedených průzkumech, kdy budeme znát požadavky nových zákazníků, 

cenové relace konkurenčních výrobků, místní zvyklosti a další aspekty budeme tedy volit, 

jakým způsobem na nový trh vstoupíme, abychom uspěli a na novém odbytišti svých 

produktů dlouhodobě uspěli.  

6.1 Volba zahraničního trhu 
 

Nejvýznamnějšími odběrateli české republiky jsou ze zemí EU Německo, Polsko, Slovensko 

a Francie, mimo EU pak Rusko. I tato skutečnost by nás při volbě nového trhu měla zajímat, 

protože každá společnost, která chce proniknout na zahraniční trh, nechce obchodovat se 

zahraničím pouze jednorázovými obchodními transakcemi, ale chce se na zahraničním trhu 

udržet z důvodu zvyšování zisku dlouhodobě. 

Mezi další země, které by mohly ovlivnit světovou ekonomiku, patří podle mého zjištění 

Turecko, Indonésie, Kazachstán, Demokratická republika Kongo, Nigérie a Mexiko. Na 

základě zeměpisné polohy České republiky bychom mohli uvažovat o vstup na trhy Turecka a 

Kazachstánu. A to i z toho důvodu, že dřívější představa o neotřesitelném postavení 

vyspělých ekonomik byla po mnoha desetiletích rozbourána.  

Rychle rostoucí města v Turecku se brzy mohou stát důležitými centry výroby a exportu 

v Evropě. Zatímco zbytek kontinentu stagnuje, Turecko dosáhlo růstu 11%, čímž předstihlo i 

Čínu.  

Naopak Kazachstán, který byl dlouhou dobu považován za outsidera, má bohaté zásoby 

surovin a těží ze své strategické polohy mezi Čínou a Ruskem. Má dobrou vládu, která dokáže 

rozumně investovat a zaměřuje se na zlepšení infrastruktury. Může dokonce patřit mezi země, 

které dokáží nahradit výpadky energetických dodávek z Blízkého východu. 

Při rozhodování o tom, na jaký zahraniční trh vstoupíme, a zdali vůbec v současné světové 

ekonomické situaci toto rozhodnutí učiníme, je třeba brát také v úvahu vliv světové krize na 

zahraniční obchod, v jejímž důsledku dochází k poklesu domácí poptávky, makroekonomické 

nestabilitě, zhoršuje se situace na finančních trzích, znehodnocením měny se zvyšuje 

konkurenceschopnost exportérů a omezuje import do země a naopak. Samozřejmě dochází 

logicky také k tomu, že stát se snaží podpořit domácí výrobce, čímž odchází k růstu 

protekcionismu. 
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     Tab. č. 2 Podíl světových center na celkovém světovém obchodě (export, import, v %) 

 

 

 

    Zdroj: Světová obchodní organizace, vlastní výpočty 

     Poznámka: U Evropské unie je použit celkový (vnitrounijní a zahraniční) obchod 

 

6.2 SWOT analýza, volba formy vstupu na zahraniční trh pro vzorovou 

společnost 
 

Jinou pozici bude mít společnost, která začne dodávat takové výrobky, jichž je na novém trhu 

nedostatek nebo zcela chybí, jinou naopak firma, která bude se svými výrobky čelit 

konkurenci. Je třeba zvážit všechny náklady, které se začínajícím podnikáním na zahraničním 

trhu souvisí, aby se firma dostala do ztráty, v horším případě ke krachu. 

Co se týče rozhodnutí, jakou formu pro vstup na zahraniční trh zvolit, pak toto závisí na tom, 

v jakém oboru firma podniká a s jakými výrobky chce na zahraničním trhu obchodovat. Jinou 

formu vstupu zvolí firma, která se zabývá strojírenskou výrobou (např. zakázkovým  

zpracováním plechu, kovových profilů a trubek), jinak se bude rozhodovat společnost 

vyrábějící tlakové nádoby, kompenzátory, zařízení pro jaderné elektrárny. 

V kapitole Formy vstupu firem na mezinárodní trhy uvádím veškeré způsoby, které by 

podniky mohly při vstupu na zahraniční trhy zvolit. 

Před vlastním rozhodnutím je potřeba provést důkladnou analýzu podniku, tzn., že provedu 

strategickou analýzu a na základě jejích výsledků sestavím SWOT analýzu, s jejíž pomocí 

zjistím, zda je vhodné na zahraniční trh vstupovat, či nikoliv a jakou formu vstupu na 

mezinárodní trh zvolit. 
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6.2.1 SWOT analýza 

 

Jedná se o strategickou analýzu stavu firmy, podniku nebo organizace z hlediska silných a 

slabých stránek, příležitostí a ohrožení. Na základě této analýzy získáme podklady pro 

formulování rozvoje aktivit a směrů, podnikových strategií a strategických cílů. 

Interní prostředí firmy a vnitřní faktory podnikání analyzujeme pomocí silných (strengths) a 

slabých (weaknesses) stránek. K vnitřním faktorům podnikání patří např. výkonnost a 

motivace pracovníků, efektivita procesů nebo logické systémy. Měříme je interním 

hodnotícím procesem nebo benchmarkingem – srovnáním s konkurencí. 

Na externí prostředí firmy se zaměřuje hodnocení příležitostí a ohrožení. S pomocí těchto 

faktorů můžeme provádět vhodnou analýzu konkurence a dalších faktorů, které v okolí 

podniku působí – demografické, ekonomické, politické, technické, legislativní, sociální, 

kulturní. Příkladem těchto faktorů je devizový kurz nebo změna úrokových sazeb. 

Pro tvorbu SWOT analýzy volím jako vzorovou firmu organizaci, která se zabývá výrobou 

tlakových nádob, kompenzátorů a a zařízení pro jadernou elektrárnu.  

Tab. č. 3 SWOT analýza 

S - silné stránky firmy W - slabé stránky firmy 

* dostatek kvalifikovaných a zkušených pracovníků * nedostatečná kapacita pro uspokojení  

* moderní technologie    poptávky na trhu 

* firemní know - how * nepříznivá legislativa 

* vhodné geografické umístění podniku * nedostatečné pochopení ze strany vedoucích 

* kvalitní a rychlý servis    pracovníků pro marketing a reklamní kampaň 

O - příležitosti T - rizika 

* neexistující přímá domácí a zahraniční konkurence * volný vstup zahraničních konkurentů na  

* jednoduchý vstup na nový trh    zvolený trh 

* nové trendy v technologiích * změny v legislativě 
Zdroj: autor 

 

Jelikož silné stránky a příležitosti je třeba maximalizovat a slabé stránky a rizika 

minimalizovat, je z výsledků SWOT analýzy zřejmé, že společnost musí zlepšit své kapacity, 

aby byla schopna uspokojit veškeré poptávky na trhu. V případě, že se rozhodne vstoupit na 

zahraniční trh, je toto nezbytné, protože je zde hrozba ohrožení konkurencí, neboť bychom 

nemuseli být schopni včas splnit termíny zakázek a tím by naše postavení na zahraničním trhu 
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bylo okamžitě ohroženo, neboť hlavním předpokladem pro úspěch na zahraničních trzích jsou 

tři aspekty, a to: kvalita, dodržení termínů a perfektní servis. Dále je nutné působit na vedoucí 

pracovníky a vysvětlit jim všechny přínosy, které by vstup na zahraniční trh pro naši 

společnost měl. Silné stránky firmy a příležitosti nám ukazují, že po minimalizaci slabých 

stránek a rizik bychom měli být konkurenceschopní na zahraničním trhu. 

6.2.2 Volba formy vstupu na zahraniční trh pro vzorovou společnost 

 

Jako členka vrcholového managementu firmy vyrábějící tlakové nádoby, kompenzátory a 

zařízení pro jaderné elektrárny se budu rozhodovat mezi těmito variantami: 

- přímý vývoz  

- smlouva o výhradním zastoupené 

- vývozní aliance 

Z těchto možností bych v každém případě preferovala přímý vývoz, jelikož výrobní sortiment 

společnosti je vyráběn převážně na zakázku. Jelikož budeme sami zajišťovat celou realizaci 

zakázek, jsme schopni poskytovat i doplňkové služby a dodat vyškolené pracovníky na místo 

určení, aby dohlíželi na montáž našich výrobků a uvedení do provozu, budeme také dosahovat 

vyšších cen.  

V případě, že bychom nabízeli patentovaný výrobek, bylo možné využít i vstup na zahraniční 

trh prostřednictvím poskytnutí licence k výrobě a prodeji. 

Určitě nejsou vhodné kapitálové vstupy na zahraniční trhy, protože české společnosti nepatří 

mezi příliš kapitálově silné a většinou se zaměřují na takové investice, které slouží k podpoře 

obchodní činnosti a mají formu značkových prodejen, poboček nebo reprezentačních 

kanceláří. 
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7 Závěr 
 

Pro organizace, které se zabývají výrobou, nebo poskytováním služeb je rozhodnutí, zda 

vstoupit na zahraniční trh jedním z nejvýznamnějších rozhodnutí. Každý podnik musí 

z důvodu otevřené české ekonomiky, kdy firmy působí bez výrazných omezení, čelit 

obrovské konkurenci. Dochází k porovnávání výrobků odběrateli s produkty, které se 

dovážejí, a to jak z hlediska kvality, designu a technické úrovně, ale i z hlediska celkového 

poskytování služeb. 

Podniky se rozhodují pro vstup na zahraniční trh z několika důvodů: 

 Hledání nových odběratelů 

 Hledání nových podnikatelských příležitostí 

 Konkurence na domácím trhu 

Na základě toho očekávají tyto přínosy: 

 Zvýšení obratu 

 Rozšíření podnikatelských příležitostí 

 Zvýšení konkurenceschopnosti s pomocí realizace komparativních výhod 

 Rozšířené nákupní a odbytové trhy 

 Prodloužení tržní životnosti výrobku, kdy dochází ke snížení nákladů na vývoj 

výrobků a nových technologických postupů 

Pokud se firmy rozhodnou vstoupit do zahraničního konkurenčního prostředí, musí udělat 

všechno proto, aby se svým výrobkem uspěly, jelikož množství nabízených výrobků je často 

několikanásobně vyšší než o kolik výrobků má zájem trh poptávky. Toho docílí cenou a 

kvalitou svých produktů, obchodními podmínkami a rychlostí dodávek. 

Rozhodující předpoklad pro úspěch na zahraničním trhu také spočívá v umění najít a prodat 

konkurenční výhodu firmy. Ta ale nespočívá v tom, že cena a kvalita produktů je výhodná. 

Organizace musí brát na zřetel, že se pohybují v prostředí relačního marketingu. Ten je 

založen nejen na potřebách a přáních zákazníků, ale také na vybudování dlouhodobých 

vztahů. Konkurenční výhodu tedy musíme hledat v prostředí moderního marketingu. 



42 
 

Mezi velice významné strategické rozhodnutí podnikového marketingu patří segmentace 

mezinárodního trhu. To znamená, že musíme vycházet z toho, že na trhu se vyskytují 

spotřebitelé s odlišnými potřebami, kupní sílou, nákupními zvyklostmi a preferencemi. 

Velké množství českých podniků má zájem uspět se svými výrobky na světových trzích a 

aktivní zapojení do mezinárodních hospodářských vztahů je pro Českou republiku nezbytné. 

To je ovlivněno charakterem domácí ekonomiky, jelikož je zde malý vnitřní trh, který je 

nedostatečně vybaven přírodními zdroji. Oproti tomu je však v České republice vysoký 

stupeň specializace průmyslu, což je pro české podniky nespornou výhodou. 

Pro domácí podniky jsou podmínky pro zahraniční obchod příznivé. Největší význam měl pro 

malé a střední podniky v roce 2004 vstup naší republiky do Evropské unie. Dalším 

významným krokem bylo zapojení do Schengenského prostoru. Díky to mu dochází při 

dovozu v rámci zemí Evropské unie k osvobození od povinnosti uhradit clo a daň z přidané 

hodnoty.  

Zdrojem rizika pro české firmy je ale vývoj měnového kurzu. Většina podniků vyváží 

převážně do zemí EU; nejvýznamnějším trhem je pro české podniky trh německý. Z tohoto 

důvodu je pro firmy působící na zahraničních trzích významný především kurz eura. Pokud 

dojde k dlouhodobým změnám, je nebezpečí, že může dojít ke zdražení dovozu. 

Jestliže se tedy podnik rozhodne pro vstup na zahraniční trh, je nezbytné, aby podnikový 

management provedl analýzu vnějších a vnitřních faktorů, které podnikání na mezinárodních 

trzích ovlivňují. 

Z vnějších faktorů se jedná hlavně o faktory ekonomické, politicko-právní, sociální a 

technologické. Je mnohem bezpečnější vstupovat na trhy zemí, kde je stabilní ekonomická a 

politická situace, než na trhy v rozvojových zemích, kde hrozí časté převraty, které mohou mít 

obrovský dopad na obchodní činnost společnosti. Sociální a kulturní faktory jsou významné 

pro provádění studia chování firem, které by mohly upřednostňovat domácí výrobce. Stejně 

tak musíme provádět studium chování spotřebitelů. V neposlední řadě je důležité provést 

studium faktorů technologických, při kterém získáme důležité informace, které se týkají 

technické vyspělosti země. 

K vnitřním faktorům patří finanční situace podniků, od které je závislá forma vstupu, kterou 

organizace zvolí, výrobní kapacita a logistika. Malé a střední podniky, které nemají dostatek 

zkušeností, by měly volit mezi přímým či nepřímým exportem, popř. licencí. Velké a stabilní 



43 
 

podniky mohou volit při vstupu na zahraniční trh buď formu společného podnikání a z dalších 

variant pak mohou volit mezi aliancí, fúzí a akvizicí. 

Aby podnik eliminoval na minimum rizika spojená se vstupem na zahraniční trh, musí provést 

správné zhodnocení situace na budoucím potenciálním trhu. Hlavním důvodem pro provádění 

těchto analýz je perfektní příprava pro vstup na zahraniční trh, aby nedošlo k tomu, že by ve 

firmě vznikly existenční problémy, které by mohly způsobit, že ve firmě nastanou problémy 

spojené s jejím dalším fungováním. 

V současné době však dochází v České republice k obrovskému rozmachu franchisy. 

Podnikání na základě franchisové licence je mnohem častěji úspěšnější, než když budeme 

zakládat a rozvíjet zcela novou firmu, neboť franchisa nám nabízí ochranu zavedenou 

značkou a zároveň zachovává výhody malého podniku co do blízkosti a přístupnosti 

k zákazníkům a možnosti reagovat na změny.  

Mezi klady franchisy patří: 

 jde o zaběhnutou a známou značku, která poskytuje stabilitu a konkurenceschopnost 

 marketingová a obchodní podpora ze strany franchisora 

 šance na úspěch i v ekonomicky obtížné době 

Zápory franchisy: 

 nutnost řídit se provozní příručkou a dodržovat franchisovou smlouvu 

 riziko poškození franchisorem nebo jinými franchisanty  

 neochota bank k poskytnutí specializovaného úvěru rostoucí a zajímavé skupině 

podnikatelů 

Na českém trhu převažuje franchisa v sektoru služeb (61%) a zbylých 39% patří do sektoru 

obchodu. Největší nárůst sledujeme v odvětvích krása a fitness, oděvy a obuv a potraviny. 

Franchisingu se nejvíce daří v místech, kde je vysoká frekvence potencionálních zákazníků, 

jako jsou obchodní centra, nákupní zóny nebo rušné ulice. Podle geografického rozmístění se 

nejvíce Francoisových poboček nachází ve velkých městech. 
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