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Úvod 

Cílem mé diplomové práce je na teoretické a praktické úrovni popsat podrobně a 

srozumitelně právní, ekonomickou a marketingovou problematiku vstupu subjektu na ruský 

trh. 

 

Důvodem, proč jsem si vybral téma práce z oblasti zahraničních trhů, konkrétně trhu 

ruského, je můj velký zájem o tuto problematiku. Existuje mnoho důvodů, proč podniky 

vstupují na zahraniční trhy. Může se jednat například o zvýšení zisků, snížení nákladů nebo 

prodloužení životnosti výrobků. Kromě toho závislost podniku na domácím trhu přináší určitá 

rizika. Zde přichází v úvahu především pokles růstu domácí ekonomiky a s ním spojená i 

snížená poptávka po zboží. Dále může vstoupit na trh nová konkurence. Takových faktorů je 

samozřejmě více a já se vám je pokusím co nejkomplexněji přiblížit.1 

 

Zahraniční trhy jsou výzvou pro všechny podniky i podnikatele, pro které jsou národní 

trhy přesycené, neatraktivní, neperspektivní, atd. Proto, aby se podniky mohly dále rozvíjet, 

hledají oblasti zahraničního trhu, kam mohou v různých formách expandovat. V našem 

případě se jedná o trh ruský. 

 

Dle mého názoru je ruský trh v dnešní době pro české společnosti zajímavý. Ruská 

ekonomika je v současnosti relativně silná. V 90. letech zažívala určité obtíže, jelikož 

přecházela od centrálně řízené ekonomiky k ekonomice tržní. Dnes má však klíčový význam 

ve světovém hospodářství. Od roku 1999 zažívá ekonomika stálý ekonomický růst, který byl 

zpomalen kvůli světové hospodářské krizi v letech 2008 a 2009. Nyní se však ekonomický 

růst dostal do předkrizových hodnot a nadále stoupá.
2
   

 

Ruská federace dále také RF se rozkládá na obrovském území (17 mil. km2) a žije zde 

více než 140 mil. obyvatel. Existuje zde mnoho tržních příležitostí. Pro české exportéry a 

investory představuje tento trh značné možnosti. Potenciál uplatnění českého zboží je značný. 

České produkty se navíc v Rusku těší velké oblibě, což je další plusový bod pro české 

podnikatele a exportéry. 

 

                                                             
1 BUSINESSINFO.CZ. Vhodnost exportu pro firmu [online]. © 1997 - 2013 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vhodnost-exportu-pro-firmu-7672.html 
2 CZECHTRADE. Souhrnná teritoriální informace Rusko [online]. 25.9.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
services.czechtrade.cz/pdf/sti/rusko-2012-09-30.pdf 
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V mnoha evropských zemích, které jsou součástí EU, funguje tzv. jednotný vnitřní trh, 

který zjednodušuje pohyb osob, zboží nebo kapitálu. Toto není případ Ruska. V Ruské 

federaci se vyskytují určité bariéry, které stěžují českým podnikům a podnikatelům se 

prosadit. Tyto bariéry musí podniky zohlednit a překonat. Jedná se převážně o cla, dovozní 

kvóty, dovozní licence atd. Celkově si troufám tvrdit, že to není zase tak velký problém, 

protože na evropských trzích je v dnešní době o mnoho těžší se uplatnit a přijít s něčím 

novým. 

 

Hlavní cíl diplomové práce je zmapování prostředí trhu Ruské federace. Na základě 

získaných poznatků a informací nastíním postupy, kterými by se měly české podnikatelské 

subjekty řídit, pokud do Ruska chtějí vstoupit. Následně popíši právní formy vstupů podniků 

a na závěr namodeluji několik možných vstupů pro společnost, která chce proniknout na 

ruský trh.   

 

Diplomová práce je rozdělena na čtyři hlavní kapitoly. V první kapitole se zaměřím na 

profil ruského trhu. Vymezím základní charakteristiku Ruska, zhodnotím ekonomickou 

situaci, představím právní prostředí a nastíním další informace, které jsou pro podniky 

důležité. Ve druhé kapitole se zmíním o faktorech, které ovlivňují vstup podniku na 

zahraniční trhy. Představím důvody, proč chtějí podniky vstoupit na zahraniční trhy, 

nadefinuji základní zahraničně obchodní operace, které musí podnik učinit, pokud chce 

expandovat. Následně se zaměřím na důležité organizace, které podporují české podnikatelské 

subjekty při jejich aktivitách na zahraničních trzích. Třetí kapitola bude pojednávat o právních 

formách vstupu podniku na zahraniční trhy. Popíši zde hlavní možné varianty vstupu, které 

mohou podniky uskutečnit. Dále se zaměřím na výhody a nevýhody daných variant. Poslední 

kapitola bude praktického charakteru. Namodeluji konkrétní vstupy podniku na ruský trh. Na 

závěr diplomové práce vyzdvihnu nejvýznamnější části problematiky vstupu subjektu na trhy 

Ruské federace.  
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1 Charakteristika ruského trhu  

1.1 Základní informace o Rusku 

Ruská federace – Rusko je oficiální název tohoto státu, který se rozkládá od východní 

Evropy přes celou severní část Asie, má rozlohu 17 075 400 km
2
. V Rusku žije přibližně 143 

milionů obyvatel. Peněžní jednotkou je ruský rubl, který je jedinou možnou platební 

jednotkou, kterou lze použít ve vnitřním platebním styku. Ruská federace je 

mnohonárodnostním státem s paletou nejrůznějších kulturních, etnografických, a historických 

tradic. Z těchto důvodů, jakož i s ohledem na demografické hledisko, nelze paušálně hodnotit 

pracovní návyky obyvatel.  Na celém území Ruské federace je státním jazykem ruština. 

Hlavním městem je Moskva.
3
 

 

1.2 Kultura obchodního jednání 

Je zajímavé zmínit, že obchodování v RF není jen o ceně. Základní pravidlo úspěchu 

v ruských obchodních vztazích je osobní kontakt. Internetová korespondence jako e-mail 

nebo jiné neosobní komunikační toky úspěch nepřinesou. Ruku v ruce s osobním kontaktem 

jde i důvěra, bez které to v obchodování na ruských trzích také nejde. Vzhledem k tomu, že 

v podnicích převládá hlavně direktivní styl řízení, je nutné důvěru vybudovat k nejvýše 

postaveným osobám. Vstupy na ruské trhy jsou časově náročné, protože klíčem k úspěchu 

jsou již zmíněné faktory důvěry a osobního kontaktu. V případě úspěchu však podnik může 

počítat s navrácením investic.  

 

Velkou část podnikatelského sektoru RF tvoří obchodníci z řad soukromých podniků, 

kteří představují zejména finančně-průmyslové skupiny, ropné, plynárenské a jiné exportní 

společnosti. Většina je zcestovalá, má přehled o nabídce a není jim cizí anglosaský styl 

jednání. To platí rovněž o mladší garnituře úředníků státní správy a podnikového 

managementu. U této skupiny lidí převládá logické a koncepční myšlení a pragmatický 

přístup k řešení problému. Na jednání je třeba se důkladně připravit. Informovat se o 

projednávané problematice, například o reáliích společnosti, údajích o referenčních 

zakázkách, certifikátech  na zboží atp.   

 

Při jednání s představitelem ruské strany se nedoporučuje nátlak na partnera. Vždy je 

důležité ponechat mu patřičný čas na další kroky. Dohody a smlouvy bývají většinou 

                                                             
3 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Rusko: Základní informace o teritoriu [online]. 30.9.2012 [cit. 

2013-03-29]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rusko/index.html 
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zachyceny v písemné formě. Ústní dohody nemají takovou váhu. Nesouhlas se zachycuje 

přímo s patřičným vysvětlením. Během jednání se obchodní zástupce může setkat s hlasitým a 

emotivním vystoupením, pohrůžkami o ukončení jednání nebo dokonce i s arogancí a tvrdými 

slovy.  

 

V debatách, ale také mimo ně, jsou běžné fyzické kontakty. Poklepání na rameno, 

dotek ruky nebo dokonce polibek je na denním pořádku. Pravděpodobné se jeví i emotivní 

výlevy, které však mohou být účelové. Rusové neradi přistupují ke kompromisům. Berou je 

jako projev slabosti. Téměř vždy se jedná o zkoušku nervů a odolnosti. Jestliže náhlá 

vzplanutí emocí a hrozby nejsou neobvyklé, stejně intenzivní mohou být i projevy srdečnosti. 

O to větší a častější k Čechům. Dá se říci, že Čechům jsou Rusové více nakloněni než Češi 

jim. Slova o slovanském spojení nejsou z jejich strany planá. Rusové Českou republiku znají. 

Rádi ji navštěvují. 

 

V obchodních vztazích je jednacím jazykem ruština, kterou využívá starší generace 

obchodníků. V posledních letech se však stále více prohlubují generační rozdíly. Mladá 

generace hovoří na dobré úrovni i jinými jazyky. V dnešní době se jedná i v jiných jazycích 

s angličtinou na prvním místě, ale preferována je stále ruština. Na jazyku je dobré se domluvit 

předem. 

 

Rusové bývají výborní řečníci. Při jednáních rádi dávají na obdiv své znalosti kultury, 

sportu či historie. Aby byly budoucí vztahy perspektivní a dobré, je v  jednání nejdůležitější 

udělat dojem. Rusové se za své bohatství nestydí. Spojují si ho s úspěchem a rádi ho dávají na 

odiv. Jedná se zejména o oblékání. Od partnera nebo budoucího partnera se očekává to samé.  

 

Při jednání je nejdůležitějším pravidlo nepodcenit své společníky. Ruští obchodníci 

bývají o své komoditě výborně technicky i cenově informováni. Proto je nutné od počátku 

podávat přesné a pravdivé informace. Drtivá většina ruských podnikatelů má vysokoškolské 

vzdělání, zkušenosti z řídicích funkcí ve státních podnicích v sovětské éře, dobrou znalost 

místních podmínek, ve kterých se pružně pohybují.4 

                                                             
4 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Rusko: Základní informace o teritoriu [online]. 30.9.2012 [cit. 

2013-03-29]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rusko/index.html 
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Na závěr této kapitoly shrnu základní informace a uvedu několik užitečných rad při jednání 

s ruskými partnery.
5
 

 Rusové jsou patrioti, tudíž jsou  hrdí na své umění, architekturu, literaturu, hudbu, 

operu, balet, divadlo a muzea. 

 Vhodným tématem rozhovoru je sport. 

 Mají smysl pro humor, vtipkují sami na sebe a na své politiky. To se nedoporučuje 

cizincům. Co je dovoleno jim, je pro druhé nepřípustné. Není proto vhodné kritizovat 

tamní poměry a některé společenské jevy, jako je alkoholismus. 

 Rusové jsou pohostinní.  

 Preferují květnatý styl vyjadřování a jen pozvolný přechod k vlastnímu předmětu. 

 Rádi zveličují, říkají komplimenty, diskutují a argumentují. 

 Jsou pověstní jako zdatní vyjednávači ve stylu vítězství-prohra. 

 V roli kupujícího nejsou ochotni k ústupkům. 

 Využívají různé zpomalovací taktiky. 

 Vznášejí doplňující požadavky a pozměňující úpravy na poslední chvíli nebo poté, co 

je vše dohodnuto. 

 Kompromis považují za slabost. Konfliktů se neobávají. 

 Ve většině podniků převládá direktivní způsob řízení. Nejdůležitější osobou je šéf, 

který rozhoduje o chodu podniku. 

 Názor nadřízeného má mnohem větší váhu než pohled podřízeného. 

 Osobní vlivy a vazby mají větší význam, než na jaký jsme zvyklí. V řadě případů je 

základním měřítkem postavení zaměstnance ve firmě důvěra, jaké se těší u vedení 

společnosti. 

                                                             
5 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Rusko: Základní informace o teritoriu [online]. 30.9.2012 [cit. 

2013-03-29]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rusko/index.html 
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1.3 Politické prostředí v Ruské federaci 

Rusko je podle Ústavy RF z roku 1993 federálním státem, který se skládá z 83 

subjektů. Nositeli státní moci jsou prezident, Federální shromáždění, které se skládá z Rady 

federace a Státní dumy, vláda a soudy RF. Hlavou státu je prezident, který určuje hlavní směr 

domácí i zahraniční politiky. 

  

Prezident je volen ve všeobecných přímých volbách na šest let. Ve své funkci může 

setrvat pouze dvě na sebe navazující volební období. Na základě dohody se Státní dumou 

nebo s Radou federace jmenuje předsedu vlády, předsedu Centrální banky, soudce 

Nejvyššího, Ústavního a Nejvyššího arbitrážního soudu a generálního prokurátora. Jako 

výkonný aparát slouží prezidentovi Administrace prezidenta. Poradním orgánem je Rada 

bezpečnosti, ve které jsou zastoupeny hlavně silové resorty. Od roku 2005 prezident nominuje 

kandidáty na nejvyšší výkonné posty v subjektech federace a předkládá je ke schválení 

místním parlamentům. 

   

Federální vláda má výkonnou moc. Je podřízena prezidentovi a nese hlavní 

odpovědnost za realizaci jeho politických cílů. Vláda plní povinnosti, které vyplývají z 

ústavy, z federálních zákonů a výnosů prezidenta. 

  

Zákonodárnou moc na federální úrovni reprezentuje Federální shromáždění, tj. 

dvoukomorový parlament, který se skládá ze Státní dumy a Rady federace. Státní duma je 

dolní komora parlamentu, která je volena na čtyřleté období. Tvoří ji 450 poslanců. Rada 

federace je horní komora parlamentu. Skládá se ze 178 osob. Zasedají v ní zmocněnci 

nejvyšších představitelů výkonné a zákonodárné moci subjektů RF.
6
 

 

                                                             
6CZECHTRADE. Souhrnná teritoriální informace Rusko [online]. 25.9.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
services.czechtrade.cz/pdf/sti/rusko-2012-09-30.pdf 
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1.4 Právní prostředí v Ruské federaci 

V kapitole zabývající se právním prostředím budu sledovat zejména charakteristiku 

v oblasti práva zahraničního podnikání a investic. Konkrétně zanalyzuji vývoj právní úpravy, 

základní právní normy a další faktory, které ovlivňují podnikání a investice v Rusku. 

 

1.4.1 Vývoj právní úpravy zahraničního podnikání v Ruské federaci 

Oblast zahraničního podnikání prošla v RF značným legislativním vývojem. V druhé 

polovině 80. let, tedy ještě v éře Svazu sovětských socialistických republik (SSSR), byly 

přijaty první právní akty připouštějící investování zahraničního kapitálu v Sovětském svazu. 

Poprvé po dlouhé době bylo možné takto investovat v zemi s centrálně řízenou ekonomikou. 

V roce 1991 skončilo období SSSR a začal přechod od centrálně orientované ekonomiky 

k ekonomice tržní. Tato změna však nebyla vůbec jednoduchá. Absence efektivní státní 

regulace vedla k nepříznivým ekonomickým důsledkům. Průmyslová výroba v průběhu 

reformního období poklesla o více než polovinu.   

 

Do roku 1991 bylo jedinou možnou variantou investice zahraničního kapitálu, 

založení společného podniku. Panovala zde přísná pravidla pro zahraniční investory. Účast 

v základním kapitálu mohla být maximálně 49 % a zahraniční subjekty měly i určitá omezení 

v účasti na řízení.7 Do začátku nového tisíciletí byla účinnost zdrojů potenciálu Ruska 

několikanásobně nižší než ve vyspělých zemích Evropy, USA a Japonska.8 

 

V devadesátých letech minulého století došlo v RF k právní úpravě podnikání. Podle 

výnosu prezidenta z 26. října 1990 mohly zahraniční podniky realizovat investice cestou 

podílnictví v podnicích organizovaných společně se sovětskými právnickými a fyzickými 

osobami, což rovněž umožňovalo získávání majetku, akcií a jiných cenných papírů, právo 

užívání půdy a jiných majetkových práv. Byla deklarována možnost zakládání nejen podniků 

se zahraniční účastí, ale také podniků, ve kterých zahraniční investice tvořily 100% 

majetkovou účast. Zákon o zahraničních investicích ze 4. července 1991 se stal základem 

zákonodárství v oblasti zahraničního podnikání. S přijetím tohoto zákona došlo ke změně 

označení společného podniku na podnik se zahraničními investicemi. Přijetím nového 

Občanského zákoníku RF v roce 1994 a později federálního zákona o zahraničních investicích 

                                                             
7 PRED-PRAVO.RU. Источники правового регулирования иностранных инвестиций [online]. © 2010 - 2013 [cit. 2013-03-29]. 
Dostupné z: http://pred-pravo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=99:2010-10-28-07-00-34&catid=15:2010-10-28-06-53-

41&Itemid=21 
8 ALEKSEEV, Sergey. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 2004 
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v Ruské federaci v roce 1999 se změnila terminologie. Podniky se zahraničními investicemi 

se staly nově nazývány obchodními organizacemi se zahraničními investicemi.9 

 

1.4.2 Současná právní úprava zahraničního podnikání v Ruské federaci 

Každý podnikatel, který se chystá vstoupit na ruský trh, ať už jakýmkoliv způsobem 

by měl být obeznámen s právním prostředím daného státu. Pokud tak neučiní, může to být 

klíčový faktor případného neúspěchu. V následující kapitole se zaměřím na právní prostředí 

ruského trhu.  

 

V RF pojem zákonodárství zahrnuje zákony, výnosy prezidenta, direktivy vlády RF, 

normativní akty subjektů RF a rezortní normativní akty. V tomto smyslu je hospodářské 

zákonodárství považováno jako pramen ruského podnikatelského práva.  

 

Ruské právo se neustále vyvíjí, což je dáno přechodem od centrálního řízení 

hospodářství k svobodnému tržnímu systému. Některá ustanovení právní regulace podnikání 

zůstávají nezměněna. Patří zde zásada, že podnikatelské zákonodárství je v základu jednotné 

pro celou Ruskou federaci a normy podnikatelského práva jsou obsaženy, jako pravidla ve 

federálních zákonech a normativních aktech. Toto pojetí je v souladu s ustanovením § 8, odst. 

1 Ústavy Ruské federace o tom, že v Rusku je garantován jednotný ekonomický prostor, 

svobodná výměna zboží, služeb a finančních prostředků, podpora konkurence, svoboda 

ekonomické činnosti.10
 

 

1.4.2.1 Základní normy ovlivňující podnikání v Ruské federaci 

Ústava Ruské federace představuje hlavní zdroj upravující ruské podnikatelské 

prostředí. Jedná se o základní pramen práva. Ústava RF má nejvyšší právní sílu v zemi 

a zákony nebo jiné právní akty zde přijaté nesmí být v rozporu s ústavou.11
 V Ústavě RF je 

upraveno rozdělení kompetencí v Rusku a jejích subjektů v oblasti tvorby, vydávání aktů 

hospodářského zákonodárství. V § 71 Ústavy RF jsou ustanovení, ze kterých vyplývá, že 

vydávání aktů hospodářského zákonodárství se vztahuje k vedení Ruské federace. V souladu s 

                                                             
9 NIŽŇAMSKÁ, Jelena. Podnikání zahraničních osob v České republice a v Ruské federaci. Olomouc, 2010. Diplomová práce. Univerzita 
Palackého v Olomouci, Právnická fakulta.  
10 Ústava Ruské federace ze dne 12 prosince 1993. In: http://www.constitution.ru/. 1993. Dostupné z: 
http://www.constitution.ru/en/10003000-02.htm 
11 ALEKSEEV, Sergey. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 2004 
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těmito ustanoveními platí právní zásady jednotného trhu, občanské a arbitrážně procesní 

zákonodárství a řešení jiných otázek souvisejících s podnikatelskou činností.12
 

 

Mezinárodní smlouvy patří k základním pilířům ovlivňující podnikání mezi státy. 

Dvoustranné mezinárodní smlouvy představují řadu dohod a ujednání, které se týkají právní 

pomoci v záležitostech občanských, rodinných, obchodních nebo trestních. Mezi Českou 

republikou s Ruskou federací je poměrně velké množství podepsaných smluv. Pro účely této 

práce uvedu podle mého názoru tři, které přímo souvisí s podnikáním na ruském trhu.  

 

První důležitou smlouvou je smlouva o právní pomoci a právních vztazích ve věcech 

občanských, rodinných a trestních č. 95/1983 Sb. Tato mezinárodní smlouva zaručuje, že 

občané smluvních stran mají na obou územích stejnou právní ochranu. Znamená to, že podle 

§ 2 „Občané jedné smluvní strany mají právo obracet se volně a bez překážek na soudy, 

prokuratury a státní notářství a na jiné orgány druhé smluvní strany činné ve věcech 

občanských, pracovních, rodinných a trestních, mohou před nimi vystupovat, podávat žádosti 

a návrhy a činit jiné procesní úkony za stejných podmínek, jako občané druhé smluvní 

strany.“13
  

 

Druhou důležitou smlouvou je dohoda č. 201/1996 Sb. o podpoře a vzájemné ochraně 

investic. Jedná se o závazky, že „každá ze Smluvních Stran bude podporovat a vytvářet 

příznivé podmínky pro investory druhé Smluvní Strany, aby investovali na jejím území, a bude 

v souladu se svým právním řádem takové investice připouštět.“ Dále pak „každá ze Smluvních 

Stran zaručuje v souladu s právním řádem svého státu úplnou a bezpodmínečnou právní 

ochranu investicím investorů druhé Smluvní Strany.“ A v neposlední řadě „každá ze 

Smluvních Stran bude zajišťovat na území svého státu investicím investorů druhé Smluvní 

Strany spravedlivý a rovnoprávný režim a bude se zdržovat přijetí neopodstatněných nebo 

diskriminačních opatření, která by mohla překážet správě, užívání, vlastnictví a disponování 

investicemi.“14
  

 

                                                             
12 NIŽŇAMSKÁ, Jelena. Podnikání zahraničních osob v České republice a v Ruské federaci. Olomouc, 2010. Diplomová práce. Univerzita 
Palackého v Olomouci, Právnická fakulta.  
13 Vyhláška č. 95 ze dne 12.8.1982 o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických 
republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních. In: Sbírka zákonů České republiky. 1983, částka 
20, s. 0633 - 0646. Dostupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=35892&nr=95~2F1983~20Sb.&ft=pdf 
14 Sdělení č. 201 ze dne 5.4.1994 o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně 
investic. In: Sbírka zákonů České republiky. 1994, částka 59, s. 2549 - 2552. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2954 
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Třetí smlouvou je smlouva č. 278/1997 o zamezení dvojího zdanění a zabránění 

daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. „Tato smlouva se vztahuje na daně 

z příjmu a z majetku, ukládané jménem každého ze smluvních států nebo jeho nižších 

správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli“.
 15

 

 

Celkově se dá říci, že tyto základní dvoustranné mezinárodní smlouvy poskytují 

podnikatelům jistoty ve formě stejné právní ochrany v obou smluvních státech. Subjekty mají 

tedy možnost obracet se na soudy a další instituce za stejných podmínek jako domácí 

subjekty. Další důležitou zárukou je vzájemná ochrana investic, kde mají podnikatelé jistotu 

příznivých investičních podmínek, právní ochrany, spravedlivého a rovnoprávného režimu ve 

druhém smluvním státě. V neposlední řadě je důležitá také ochrana subjektů proti dvojímu 

zdanění. 

 

Mezi nejvýznamnější mnohostranné dohody patří Vídeňská úmluva OSN o 

smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 11. dubna 1980, která přímo upravuje vztahy mezi 

podnikateli v případě uzavírání smluv o koupi a prodeji zboží. „Úmluva upravuje smlouvy o 

koupi zboží mezi stranami, které mají místa podnikání v různých státech“. Počet států, které 

k dnešnímu dni podepsali tuto Úmluvu, je 79 včetně České republiky a Ruské federace. RF 

přistoupila k 1. září 1991.16
 „Při ratifikaci Úmluvy vlády Argentiny, Běloruské SSR, Chile, 

Maďarské republiky, SSSR, Ukrajinské SSR prohlásily v souvislosti s čl. 12 a 96 Úmluvy, že 

ustanovení čl. 11, čl. 29 nebo II. části, které připouštějí, aby kupní smlouva nebo její změna 

nebo zrušení souhlasem stran, nebo nabídka, přijetí nabídky nebo jakýkoli jiný projev byly 

učiněny v jiné, než písemné formě se neaplikují, jestliže jedna ze smluvních stran má místo 

podnikání v jejích státech.“17
    

 

Washingtonská Úmluva o řešení investičních sporů mezi státy a příslušníky z 

druhých států z 18. března 1965, na základě které bylo zřízeno Mezinárodní středisko pro 

řešení sporů z investic, tzv. ICSID,
18

 je další důležitou mnohostrannou dohodou. Cílem 

úmluvy je odstranění hlavních překážek volných mezinárodních toků soukromých investic, 

                                                             
15Sdělení č. 278 ze dne 17.11.1995 o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a 
zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. In: Sbírka zákonů České republiky. 1995, částka 91, s. 5075 - 5083. Dostupné 
z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3082 
16 INSTITUTE OF INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW. CISG: Table of Contracting States [online]. 6.3.2013 [cit. 2013-03-29]. 

Dostupné z: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html 
17Sdělení č. 160 ze dne 11.4.1980 o Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. In:Sbírka zákonů České republiky. 1990, částka 
32, s. 689 - 702. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2444 
18 International Centre for Settlement of Investment Dispute 
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představovaných neobchodními riziky a absencí mezinárodních specializovaných metod pro 

řešení investičních sporů.19
 Jedná se tedy o zajištění dostupnosti prostředků usnadňujících 

mezinárodní smírčí nebo rozhodčí řízení, kterému mohou smluvní státy a fyzické či právnické 

osoby druhých smluvních států, Washingtonské úmluvy, předložit spory vyplývající ze 

zahraničních investic. V současné době má úmluva 147 států včetně České republiky a Ruské 

federace, která přistoupila 16. června 1992.20
 

 

Soulská úmluva z 11. října 1985 o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky tzv. 

MIGA,
21

 je mnohostranná dohoda, jejíž cíl je povzbuzovat všechny investice jako důležitý 

zdroj hospodářského růstu členských států.22
 Agentura se skládá ze 179 členských států 

včetně České republiky a Ruské federace. RF přistoupila 29. prosince 1992. 

 

Právní úprava podnikání v RF je definována nejen Občanským zákoníkem, ale také 

dalšími zákony. Jedná se především o federální zákon z 26. prosince 1995 č. 208-FZ  o 

akciových společnostech, federální zákon z 8. února 1998 č. 14-FZ o společnostech s ručením 

omezeným, federální zákon z 14. listopadu 2002 č. 161-FZ  o státních a místních unitárních 

podnicích, federální zákon z 11 června 2003 č. 74-FZ o zemědělském farmářském 

hospodářství, federální zákon č. 39-FZ z 25 února 1999 o investiční činnosti v RF, prováděné 

ve formě kapitálových vkladů, federální zákon č. 160-FZ z 9. července 1999 o zahraničních 

investicích na území RF, federální zákon č. 156-FZ o investičních fondech z 29. listopadu 

2001, federální zákon č. 111-FZ o investování prostředků určených na financování kumulující 

části pracovního důchodu v Rusku a další zákony a normativní akty. Uvedené zákony 

upravují činnost podnikajících subjektů na území RF. V Rusku neexistuje Obchodní zákoník 

ve smyslu ČR. Soukromoprávní normy obchodního práva jsou obsaženy v Občanském 

zákoníku Ruské federace. Tento zákoník má důležitý význam v právní regulaci podnikatelské 

činnosti.23
 Jedná se o systematizovanou právní úpravu, definující postavení účastníků ve 

věcech občanských, základy a postupy realizace vlastnického práva a dalších práv, včetně 

práv k duševnímu vlastnictví, který upravuje smluvní a jiné závazky, jakož i další vlastnictví 

                                                             
19INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. About ICSID [online]. ©2013 [cit. 2013-03-29]. 

Dostupné z: 
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageName=AboutICSID_Home 
20INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. List of contracting statesand other signatories of the 

convention [online]. 25.7.2012 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&actionVal=ShowDocument&language=English 
21 Multirateral Investment Guarantee Agency 
22 KOSTKA, Vladimír. Ochrana zahraničních investic [online]. 15.1.2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://www.bulletin-
advokacie.cz/mezinarodni-investicni-spory-pred-obecnymi-soudy 
23 NIŽŇAMSKÁ, Jelena. Podnikání zahraničních osob v České republice a v Ruské federaci. Olomouc, 2010. Diplomová práce. Univerzita 
Palackého v Olomouci, Právnická fakulta.  
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související s morálními vztahy založené na rovnosti, svobodné vůli a majetkové nezávislosti 

svých členů. Jedná se zejména o fyzické a právnické osoby a v některých případech i o státy a 

obce.
24

 V úpravě podnikání v RF existuje, kromě právních norem, které jsou obsaženy 

ve federálních zákonech a zákonech subjektů RF i jiné právní akty upravující podnikatelskou 

činnost. Jedná se o tzv. podzákonné normy. Významné jsou zde hlavně výnosy Prezidenta 

Ruské federace a nařízení vlády.25
   

 

Podle ustanovení § 2, odst. 1 Občanského zákoníku RF pravidla podnikání v Ruské 

federaci jsou upravena občanským zákonodárstvím a jsou uplatňována i ke vztahům s účastí 

zahraničních osob, osob bez občanství a zahraničních právnických osob pokud federální 

zákon nestanoví něco jiného.26
 Zahraniční podnikatelé jsou v ruské právní úpravě zahraniční 

fyzické osoby a právnické osoby založeny podle práva jiného státu. Podle zákonů mohou 

v RF zahraniční osoby na území RF zakládat podniky plně patřící nebo kontrolované 

zahraniční osobou, které jsou založeny podle ruských zákonů a jsou ruskými právními 

osobami. Federální zákon o zahraničních investicích podle § 2 řadí k zahraničním 

podnikajícím osobám zahraničního občana, osobu bez občanství, zahraniční právnickou 

osobu, organizaci, která není právnickou osobou a má právní způsobilost v souladu se 

zákonodárstvím státu, ve kterém byla založena a je oprávněna v souladu s právem tohoto státu 

podnikat na území Ruské federace.27
  

 

Mezi další právní úpravu patří různé speciální normy a předpisy nižší právní síly. 

Důležitou informační hodnotu pro subjekty, které chtějí na ruský trh, mají rejstříky.  

 

Obchodní rejstřík 

Je veden finančními úřady, obsahuje základní informace o podnikatelských subjektech 

a to název, adresu, státní registrační číslo, daňové číslo, kód důvodů zápisu, údaje o změnách 

a jiné. Údaje jsou dostupné na webovém portálu Federální daňové služby 

http://egrul.nalog.ru/. 

 

                                                             
24 ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ. Гражданский Кодекс [online]. © 2007 - 2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: http://www.gk-

rf.ru/what-is-gk 
25 NIŽŇAMSKÁ, Jelena. Podnikání zahraničních osob v České republice a v Ruské federaci. Olomouc, 2010. Diplomová práce. Univerzita 
Palackého v Olomouci, Právnická fakulta.  
26Ruská federace. Občanský zákoník Ruské federace ze dne 21.10.1994. In: http://www.gk-rf.ru. 1994. Dostupné z: http://www.gk-

rf.ru/statia2 
27Ruská federace. Federální zákon č. 160-FZ ze dne 9.7.1999 o zahraničních investicích na území RF. In: http://www.garant.ru/. 1999. 

Dostupné z: http://base.garant.ru/12116250/ 
 



18 

Katastr nemovitostí 

Státní rejstřík práv k nehmotnému majetku a právních úkonů. Je veden Federální 

službou státní registrace, katastru a kartografie. Evidují se práva k nemovitostem a také jejich 

omezení. Je dostupný na stránkách http://maps.rosreestr.ru. 

 

Insolvenční rejstřík 

Údaje o společnostech, na které byl vyhlášen konkurz. V rejstříku se publikují údaje o 

úpadcích, rozhodnutích v konkursním řízení atp. Rejstřík je dostupný na internetových 

stránkách Federálního registru informací o skutečnostech právnických osob 

http://www.fedresurs.ru.  

 

Databáze subjektů 

Federální antimonopolní úřad vede rejstřík hospodářských subjektů, kromě finančních 

institucí, které mají podíl na trhu určitého zboží ve výši 35 % a více. Do rejstříku jsou 

zařazeny subjekty působící celostátně i subjekty s příslušným podílem na lokálním trhu. 

Databáze je dostupná na webových stránkách http://reestr.fas.gov.ru/.  

 

Databáze soudních rozhodnutí 

Zde jsou všechna rozhodnutí obchodních soudů, informace o účastnících řízení, 

kalendář jednání a lhůt, publikace soudních rozsudků a usnesení, procesních rozhodnutí a 

hodnoty sporu. Do databáze je možné nahlédnout na webovém portálu Nejvyššího 

arbitrážního soudu Ruské federace http://kad.arbitr.ru/.28
 

 

Soudní systém v Ruské federaci se skládá z několika typů soudů. Jedná se o Ústavní 

soud Ruské federace, arbitrážní soudy, civilní soudy, smírčí tribunály a vojenské tribunály. 

Soudní pravomoc ve věcech podnikatelské činnosti vykonávají arbitrážní neboli rozhodčí 

soudy. Řeší zejména ekonomické spory, vznikající z občanskoprávních vztahů a jiné 

záležitosti spojené podnikatelskou nebo jinou hospodářskou činností, která je realizována 

právnickými osobami, živnostníky a v některých případech i organizacemi a občany.29
  

Struktura arbitrážních soudů je třístupňová. Činnost rozhodčích soudů je upravena Federálním 

ústavním zákonem z roku 1995 o rozhodčích soudech v Ruské federaci a arbitrážním řádem 

                                                             
28 ŠIMEK, David. CZECHTRADE. Právní aspekty vstupu českých firem na ruský trh [online]. 28.2.2012 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
download.czechtrade.cz/odsi.asp?id=76763 
29BUSINESSINFO.CZ Nejčastěji kladené otázky ve vztahu k podnikání v Ruské federaci [online]. 27.4.2012 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-nejcasteji-kladene-otazky-1107-471.html#!&chapter=5 
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Ruské federace z roku 2002.
30

 „Spory vyplývající z občanskoprávních vztahů mohou být 

předloženy k projednání rozhodčímu soudu zároveň tehdy, jestliže mezi smluvními stranami 

existuje rozhodčí smlouva. Dané pravidlo se netýká záležitostí vyhrazených do výlučné 

pravomoci rozhodčích soudů. Spory ze smluvních a dalších občanskoprávních vztahů 

vznikající při realizaci zahraničních obchodních a jiných mezinárodních ekonomických 

vztahů, kdy se obchodní podnik alespoň jedné ze smluvních stran nachází v zahraničí, jakož i 

spory mezi zahraničními investory a mezinárodními sdruženími a organizacemi založenými na 

území Ruské federace, spory mezi jejich členy a jejich spory s dalšími subjekty práva Ruské 

federace, mohou smluvní strany předat v případě uzavření rozhodčí smlouvy k projednání a 

rozhodnutí mezinárodnímu obchodnímu rozhodčímu soudu. Zahraniční hospodářské spory na 

území Ruska je oprávněn projednat a rozhodnout jak stálý rozhodčí orgán zejména 

Mezinárodní obchodní rozhodčí soud a Námořní rozhodčí komise při Obchodní a průmyslové 

komoře Ruské federace, tak příslušný rozhodčí orgán vytvořený  pro posouzení konkrétní 

věci.“31
 

 

1.5 Ekonomická situace v Ruské federaci 

Tato značně rozsáhlá kapitola se zaměří na ekonomickou stránku Ruska. Bude 

sledovat zejména základní makroekonomické ukazatele, prognózy a problémy ekonomiky, 

zahraniční obchod země, daňovou problematiku, investiční klima a další neméně důležité 

faktory. 

 

1.5.1 Současný stav ruské ekonomiky 

Síla ekonomiky země se nejlépe určuje podle makroekonomických ukazatelů. 

V následující tabulce se zaměřím na ukazatele za posledních pět let. Za rok 2012 se mi 

podařilo získat data pouze do šestého měsíce, ale i to je pro účely této práce dostačující.  

 

                                                             
30 RUSSIAN - EUROPEAN CHAMBER OF COMMERCE. The Russian Court System Overview [online]. © 2010 [cit. 2013-03-29]. 
Dostupné z: http://www.ruscham.com/en/rossinfo/db/21.html 
31BUSINESSINFO.CZ. Nejčastěji kladené otázky ve vztahu k podnikání v Ruské federaci [online]. 27.4.2012 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-nejcasteji-kladene-otazky-1107-471.html#!&chapter=5 
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Tabulka 1.1 Makroekonomické ukazatele32
 

Rok 

Počet 
obyvatel 

[mil.] 

Investice 

do 

základního 
jmění [%] 

Inflace 

[%] 

Přímé 
zahr.investice 

[mld. USD] 

Reálné 
příjmy 
obyv. 

[%] 

Nezaměstnanost 
[mil.] 

2008 142 -9,1 13,3 27 2,7 5,8 

2009 141,9 -6,2 8,8 15,9 2,1 6,3 

2010 141,9 -6 8,8 13,8 5,1 5,6 

2011 142,9 -6,2 6,1 18,4 0,8 5 

1. - 6. 

2012 
143,1 10,2 3,2 7,6 2,7 4,1 

 

Tabulka 1.2 Makroekonomické ukazatele pokračování33
 

Rok 
HDP [mld. 

RUB] 

HDP na 

obv. [tis. 

RUB] 

HDP [%] 
Vývoz [mld. 

USD] 

Dovoz [mld. 

USD] 

2008 41540 292 5,6 470,8 291,5 

2009 38797 275 -7,8 303,4 191,8 

2010 45166 318 4,3 400 248,7 

2011 54369 380,5 4,3 516 305,3 

1.- 6. 2012 30010 209 4,4 264,7 154,6 

 

Z tabulek je patrné, že ruská ekonomika zažívá stálý ekonomický růst. Pro první 

pololetí roku 2012 je charakteristické pokračování oživení ekonomické aktivity a dovršení 

nastartování ekonomiky po světové ekonomické krizi v letech 2008 a 2009. Pozitivní je i růst 

HDP
34, který se začíná pomalu vyrovnávat s HDP v době před světovou krizí. Zajímavá je 

také rostoucí tendence počtu obyvatel, která se od roku 2011 nezastavila a nadále pokračovala 

i v první polovině roku 2012. Růst v prvním pololetí 2012 byl podpořen příznivou situací na 

zahraničních surovinových trzích a růstem spotřební poptávky. Z pohledu poptávky byl 

ekonomický růst spojen s růstem spotřeby, investic a také s růstem zásob. Výsledky prvního 

pololetí roku 2012 v mnoha klíčových ekonomických ukazatelích překročily maximální 

předkrizové hodnoty poloviny roku 2008. Zlepšila se situace i na trhu práce, kladnou 

dynamiku si drží i reálná mzda, která překročila krizovou úroveň.
35

  

 

                                                             
32 CZECHTRADE. Souhrnná teritoriální informace Rusko [online]. 25.9.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
services.czechtrade.cz/pdf/sti/rusko-2012-09-30.pdf 
33 CZECHTRADE. Souhrnná teritoriální informace Rusko [online]. 25.9.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
services.czechtrade.cz/pdf/sti/rusko-2012-09-30.pdf 
34Hrubý domácí produkt je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území. 
35 CZECHTRADE. Souhrnná teritoriální informace Rusko [online]. 25.9.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
services.czechtrade.cz/pdf/sti/rusko-2012-09-30.pdf 
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1.5.2 Prognóza vývoje ruské ekonomiky 

Podle odhadů čeká v roce 2013 ruskou ekonomiku střídmý růst tažený především 

domácí poptávkou. Úkolem vlády je především podpora domácích a přilákání zahraničních 

investic. Aby se ruská ekonomika dala považovat za fungující, musí zde figurovat investice 

převážně soukromého charakteru. I přes velkou snahu ruských elit zlepšit investiční prostředí 

vypovídá o jeho stavu a nedůvěře jak domácích, tak zahraničních investorů fakt, že čistý odliv 

kapitálu dosáhl za první pololetí roku 2012 podle předběžných odhadů 45,4 mld. USD. 

K přítoku kapitálu by měly napomoci rekordní příjmy z prodeje ropy a zemního plynu, což 

dříve vždy znamenalo i automatické zvýšení přitažlivosti ruské ekonomiky pro zahraniční 

investory.“ Ze statistických údajů vyplývá, že zahraniční kapitál považuje i nadále místní 

investiční klima za nevyhovující a investoři zde nejsou ochotni realizovat dlouhodobé (tedy 

především přímé a portfoliové) investice. Aby se Rusko stalo investičně přitažlivým, je 

nezbytná diverzifikace, restrukturalizace a opravdová „modernizace“ ekonomiky. Potírání 

korupčního prostředí, odstranění administrativních bariér, stimulace malého a středního 

podnikání je jednoznačným úkolem, jehož vyřešení pomůže vybudování mnohostranně 

orientované a konkurenceschopné ekonomiky atraktivní jak pro domácí, tak i zahraniční 

investory“.36
 

 

O Rusko se zajímají i velcí zahraniční investoři. Aby byly vytvořeny příznivé 

podmínky pro investice, byly už podniknuty určité kroky, mimo jiné Rusko zjednodušilo 

daňové procedury pro byznys. Zvlášť všechny ty, které se týkají daňového výkaznictví. 

 

1.5.3 Neřešené problémy ruské ekonomiky 

Předchozí kapitoly působí dojmem, že RF má zdravou a dobře fungující ekonomiku, 

která neustále roste. Na první pohled se to může zdát, ale není to úplně pravda.  

 

V následujících řádcích uvedu základní ekonomické problémy, které nejsou stále 

řešeny. V první řadě se jedná o sociální nerovnováhu. Diferenciace mezi příjmy horních a 

dolních  

10 % obyvatel se snižuje pomalu.  Rusko je zemí s vysokopříjmovou ekonomikou. Lidé ale 

zůstávají chudí. Vláda sice systematicky podporuje nejrůznějšími dávkami slabé sociální 

vrstvy obyvatelstva. Některými opatřeními se snaží zabránit nepříznivým socioekonomickým 

                                                             
36 CZECHTRADE. Souhrnná teritoriální informace Rusko [online]. 25.9.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
services.czechtrade.cz/pdf/sti/rusko-2012-09-30.pdf 
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tendencím, ale propast mezi bohatnoucími jednotlivci a chudou většinou obyvatelstva nejen 

přetrvává, nýbrž se nadále prohlubuje. I když Moskva patří počtem miliardářů na první příčky 

světového žebříčku, přes polovinu domácností žije stále v chudobě.37
 Dalším faktorem, který 

negativně ovlivňuje ruskou ekonomickou pozici, je korupce. Podle Transparency 

International
38

 a jeho indexu vnímání korupce se Ruská federace umístila na 133. místě ze 

174 hodnocených zemí, což je špatný výsledek. Rusko je tedy vnímáno jako relativně vysoce 

zkorumpovaná země. Pro informaci Česká republika se umístila na 54. místě. Státy, které se 

jeví nejméně zkorumpované, jsou Dánsko, Finsko a Nový Zéland.39
 Další faktory, které 

negativně ovlivňují ekonomiku, jsou především nízká konkurenceschopnost ruského 

průmyslu, z toho vyplývají i nedostatečné investice do výrobní infrastruktury, závislost na 

importu, nízký růst produktivity práce ve srovnání s růstem mezd a vysoká závislost na 

exportu surovin.
40

 

   

1.5.4 Daňový sektor 

Příjmy fyzických osob v RF podléhají dani z příjmu fyzických osob. V souladu 

s daňovým zákoníkem RF je fyzická osoba poplatníkem daně z příjmu pokud je daňovým 

prezidentem nebo jím není, ale pobírá příjmy plynoucí ze zdrojů Ruské federace. Podle odst. 

1, čl. 224 Daňového zákoníku Ruské federace činí daň z příjmů 13 %.  

 

Daň z příjmů právnických osob je podle odst. 1, čl. 284 Daňového zákoníku Ruské 

federace zpravidla 20 %. Pro zajímavost uvedu ještě sazby daně z přidané hodnoty, které jsou 

18 %, respektive 10 % pro sníženou sazbu.41
 V porovnání s Českou republikou, kde sazby 

DPH činí 21 % respektive 15 % a daň z příjmů fyzických a právnických osob 15 % a 19 % lze 

říci, že v RF panuje příznivější podnikatelské prostředí. 

 

1.5.5 SWOT analýza z pohledu České republiky 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vypracovalo SWOT
42

 analýzu 

z pohledu České republiky jako vývozce.43
 

                                                             
37LIPTÁK, Tomáš. Jaké je dnešní Rusko? [online]. 19.2.2007 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.ruskodnes.cz/index.php?page=clanek&id=435 
38 Nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je mapovat stav korupce 
39 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption perceptions index 2012 [online]. © 2012 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.transparency.org/cpi2012/results 
40 CZECHTRADE. Souhrnná teritoriální informace Rusko [online]. 25.9.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
services.czechtrade.cz/pdf/sti/rusko-2012-09-30.pdf 
41 BUSINESSINFO.CZ. Nejčastěji kladené otázky ve vztahu k podnikání v Ruské federaci [online]. 27.4.2012 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-nejcasteji-kladene-otazky-1107-471.html#!&chapter=5 
42 SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti 
(ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou apod. 
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Silné stránky 

 zájem na rozvoji vzájemných hospodářských vztahů a tomu odpovídající tvorba, 

využívání a zdokonalování souboru finančních a nefinančních nástrojů na podporu 

vývozu, 

 výhodná výchozí pozice opírající se o dlouholetou tradici vývozu, znalost ruského trhu 

(včetně schopnosti komunikace v ruském jazyce) a znalost potřeb ruských partnerů, 

 dobré renomé ČR v očích ruské veřejnosti a dobrá reputace českého zboží z tradičních 

odvětví mezi ruskými spotřebiteli, 

 v relativním pojetí moderní a efektivní průmyslová výroba, schopna technologicky 

reagovat na požadavky ruského trhu, 

 existence nabídky výrobků s optimálním poměrem ceny ke kvalitě, 

 schopnost kombinovat vývoz s vyššími formami spolupráce, včetně výrobní a 

technologické kooperace a zakládání společných podniků, 

 schopnost předávat a využívat zkušenosti z restrukturalizace českého průmyslu a 

zkušenosti ze získávání zahraničních investorů, 

 dobrá pozice ve vybraných regionech Ruska.  

 

Slabé stránky 

 nedostatečná kapitálová vybavenost českých podniků, 

 nedostatečné povědomí o možnostech a realitách ruského trhu (důraz na potřebu 

zkvalitnění a rozšíření spektra poskytovaných informačních služeb), 

 přetrvávající předsudky při zpracovávání trhu, v některých případech spojené s 

dřívějšími negativními zkušenostmi, 

 nižší inovační úroveň v některých oborech související s absencí aplikovaného 

výzkumu a vývoje, 

 stále ještě nedostatečná spolupráce při seskupování firem pro účely pronikání na 

vzdálenější teritoria RF, 

 rezervy ve využití potenciálu upevňování vztahů v politické oblasti, 

 nevyvážený obraz Ruska v médiích. 

 

                                                                                                                                                                                              
43 CZECHTRADE. Souhrnná teritoriální informace Rusko [online]. 25.9.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
services.czechtrade.cz/pdf/sti/rusko-2012-09-30.pdf 
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Příležitosti 

 dynamický růst ekonomiky a zlepšený stav veřejných financí po roce 2000 (s 

výjimkou krizového roku 2009), 

 podpora procesu strukturálních reforem, 

 postupné otevírání trhu, 

 modernizace zastaralé výrobní základny a zavádění nových technologií v celé řadě 

průmyslových odvětví (energetika, těžba surovin, hutnictví a kovovýroba, těžké 

strojírenství, chemický průmysl, zemědělství a výroba potravin), 

 postupný rozvoj dopravní a telekomunikační infrastruktury, 

 nenasycenost trhu (zejména v některých vzdálenějších regionech) a s tím související 

významný podíl importovaného zboží, 

 růst reálných příjmů obyvatelstva a tomu odpovídající zvyšování výdajů na spotřebu – 

vznik nové spotřebitelské poptávky po dováženém zboží, 

 zlepšená platební a investiční schopnost ruských partnerů. 

 

Rizika 

 kolísání dynamiky růstu ekonomiky v důsledku doznívající globální ekonomické 

krize, 

 vysoká míra zasahování státu do ekonomiky, četné administrativní překážky v 

podnikání a zahraničně obchodních operacích, včetně veterinárních a fytosanitárních 

omezení, 

 monopolní struktury a vysoká koncentrace trhu v řadě sektorů ekonomiky, 

 strukturální nerovnováhy plynoucí z nedostatečné diverzifikace ekonomiky, silné 

závislosti na surovinách a poddimenzované dopravní, telekomunikační, distribuční, 

logistické a energetické infrastruktury, 

 rizika neočekávaných prostojů a nemožnosti včas plnit požadavky partnera vzhledem 

k obrovským vzdálenostem v rámci teritoria RF a zastaralé a nepružné infrastruktuře, 

 zvýšené riziko technogenních katastrof zejména z důvodu všeobecného podceňování 

bezpečnostních pravidel, 

 zdlouhavé, ne vždy dostatečně transparentní, zato poměrně finančně nákladné 

procedury v obchodě, 

 nedodržování principu národního zacházení v některých sektorech služeb (dvojí ceny 

energie, dvojí ceny v železniční dopravě apod.), 
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 regionální odlišnosti v legislativě, nedostatečné exekutivní mechanismy a s tím 

související problémy s vymahatelností práva, 

 nedostatečná ochrana práv k duševnímu vlastnictví, 

 nízké kapitálové zázemí a celková nerozvinutost bankovního sektoru. 

 

1.5.6 Zahraniční obchod 

Oživení světové ekonomiky a zlepšení podmínek obchodování přispěly k ruskému 

exportu. Růst importu lze vysvětlit postupným zotavováním ruské ekonomiky, růstem příjmů 

obyvatelstva a posíleným růstem rublu, tzn. levnějšími dovozy.  

 

Tabulka 1.3 Obchodní bilance v mld. USD
44

 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Obrat 577,9 763,5 468,9 649,2 821,2 

Vývoz RF 354,4 471,6 301,6 400,4 516 

Dovoz RF 223,5 291,9 167,3 248,7 305,2 

Saldo 130,9 179,7 134,3 151,7 210,8 

 

Obrázek 1.1 Graf obchodní bilance  

 

 

Zahraniční obchod RF se po světové krizi opět dostává na předkrizové hodnoty. 

V roce 2011 navíc dosáhl většího obratu než v roce 2008. Kladné saldo zahraničního obchodu 

činilo v roce 2011 210,8 mld. USD, což znamená růst přibližně o 39 % oproti loňskému roku. 

Vývoz se zastavil na hodnotě 516 mld. USD. V porovnání s rokem 2010 se jedná o růst 28,9 

                                                             
44 CZECHTRADE. Souhrnná teritoriální informace Rusko [online]. 25.9.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
services.czechtrade.cz/pdf/sti/rusko-2012-09-30.pdf 
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%. Vysoký export byl dosažen vyššími cenami hlavního exportního artiklu energetických 

surovin. Dovoz zaznamenal v roce 2011 hodnotu 305,2 mld. USD. Jedná se o 22,7 % více než 

v roce 2010. Tento fakt lze přičíst především posílením ruského rublu, růstem spotřebitelské a 

investiční poptávky a růstem cen dováženého zboží.45
  

 

Tabulka 1.4 Bilance obchodní výměny s Českou republikou za pět let v mld. USD
46

 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Vývoz ČR 2,87 3,99 2,62 3,54 5,22 

Dovoz ČR 5,63 9,14 5,4 6,82 8,1 

Obrat 8,5 13,13 8,02 10,36 13,32 

Saldo -2,76 -5,15 -2,78 -3,29 -2,88 

 

Obrázek 1.2 Graf obchodní bilance mezi ČR a RF 

 

 

Z tabulky a grafu vyplývá, že zahraniční obchod mezi Ruskou federací a Českou 

republikou zaznamenal výrazné oživení. V roce 2011 dosáhl obrat zemí 13,319 mld. USD, 

což je o 28,8 % více než v roce 2010. Společně s rostoucím vývozem i dovozem z ČR došlo i 

na snížení záporného salda pro ČR. Pasivum obchodní bilance v roce 2011 dosáhlo 2,879 

mld. USD a oproti roku 2010, kde činilo 3,286 mld. USD, se snížilo o 12,4 %. Dá se 

očekávat, že v roce 2012 bude tento trend pokračovat.47
 Vývoz z ČR 5,22 mld. USD 

zaznamenal výrazné navýšení o 47 % oproti roku 2010. Tento fakt dokazuje, že RF je 

důležitým obchodním partnerem ČR. Poslední měřená hodnota, tj. dovoz z RF do ČR činil 

                                                             
45 CZECHTRADE. Souhrnná teritoriální informace Rusko [online]. 25.9.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
services.czechtrade.cz/pdf/sti/rusko-2012-09-30.pdf 
46 CZECHTRADE. Souhrnná teritoriální informace Rusko [online]. 25.9.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
services.czechtrade.cz/pdf/sti/rusko-2012-09-30.pdf 
47BUSINESSINFO.CZ. Rusko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR [online]. 30.9.2012 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-19089.html 
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v roce 2011 8,1 mld. USD, oproti roku 2010 se zvýšil o 18 %. Zajímavé je, že český vývoz 

vzrostl v roce 2011 více než ruský. Na druhou stranu vývoz Ruska stále převyšuje ten český a 

troufám si tvrdit, že tomu tak bylo i v roce 2012.   

 

Tabulka 1.5 Český export do RF v roce 2011
48

 

Zbožová skupina tis. USD podíl (%) 

Potraviny a živá zvířata 67 094 1,29 

Nápoje a tabák 26 469 0,51 

Surové materiály, 
nepoživatelné, vyjma 

paliv 

16 848 0,32 

Minerální paliva, maziva 
a příbuzné materiály 

9 975 0,19 

Živočišné a rostlinné 
oleje, tuky a vosky 

51 0 

Chemikálie a příbuzné 
výrobky 

536 760 10,28 

Tržní výrobky tříděné 
hlavně dle materiálu 

527 935 10,11 

Stroje a dopravní 
prostředky 

3 578 131 68,54 

Průmyslové spotřební 
zboží 

456 988 8,75 

  

                                                             
48 BUSINESSINFO.CZ. Rusko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR [online]. 30.9.2012 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-19089.html 
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Tabulka 1.6 Český import z RF v roce 2011
49

 

Zbožová skupina tis. USD podíl (%) 

Potraviny a živá zvířata 5 797 0,07 

Nápoje a tabák 2 772 0,03 

Surové materiály, 
nepoživatelné, vyjma 

paliv 

540 114 6,67 

Minerální paliva, maziva 
a příbuzné materiály 

6 334 718 78,18 

Živočišné a rostlinné 
oleje, tuky a vosky 

124 0 

Chemikálie a příbuzné 
výrobky 

297 983 3,68 

Tržní výrobky tříděné 
hlavně dle materiálu 

601 578 7,42 

Stroje a dopravní 
prostředky 

297 489 3,67 

Průmyslové spotřební 
zboží 

22 298 0,27 

 

České produkty, které se nejvíce vyvážely do RF, jsou stroje a dopravní prostředky. 

Tyto výrobky zabíraly v roce 2011 téměř 70 % mezi všemi komoditami. Peněžně se jednalo o 

více než 3,5 mld. USD. Mezi další významné komodity, které se dovážejí do Ruska, patří 

chemikálie a příbuzné výrobky, tržní výrobky a průmyslové spotřební zboží, jejichž podíl se 

pohybuje okolo 10 %. 

 

Ruským produktům dovážejícím se do České republiky, dominují minerální paliva, 

maziva a příbuzné materiály. Tyto komodity zabírají téměř 80 % všeho, co se dováží do ČR. 

Peněžně tyto produkty tvoří téměř 6,4 mld. USD. 

 

Skutečnosti popsané výše, poskytují českým podnikatelským subjektům informaci, co 

ruský zákazník žádá. Málo vyvážené produkty mohou znamenat dvě věci. Buď se jedná o 

skulinu na trhu, která je výzvou a zajímavou investiční příležitostí nebo o tyto produkty 

zkrátka není zájem. Osobně se přikláním druhé variantě. 

                                                             
49 BUSINESSINFO.CZ. Rusko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR [online]. 30.9.2012 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-19089.html 
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1.5.7 Ochrana domácího trhu 

V zájmu ochrany trhu RF je aplikována celní ochrana. V RF jsou základní tři celní 

režimy. Dovozní clo, zvláštní clo a sezónní clo. U dovozního cla se sazba stanovuje v % 

z celní hodnoty dováženého zboží, taxativně na měrnou jednotku zboží nebo kombinací obou 

těchto variant. Zvláštní clo se dále rozděluje na speciální clo, antidumpingové clo a 

kompenzační clo. Sezónní clo slouží k operativní regulaci dovozu a vývozu maximálně však 

na šest měsíců. 

 

Mezi další nástroje ochrany domácího trhu jsou aplikovány: 

 daň z přidané hodnoty, 

 spotřební daň – tzv. „akcíz“, který je stanoven v % z celní hodnoty nebo v závislosti 

na množství, obsahu atd. podle konkrétního produktu. Touto daní je zatíženo deset 

druhů zboží. Jedná se o líh, alkoholické výrobky, pivo, produkce tabákového 

průmyslu, klenoty, automobily, naftu, motorový benzín, motorové oleje a suroviny, 

 dovozní kvóty, 

 dovozní licence.
50

 

 

Od 1 ledna 2010 začal platit na území Ruské federace, Běloruska a Kazachstánu 

jednotný celní tarif a společná netarifní omezení na dovoz vybraného zboží. Jednotný celní 

tarif vychází z více než 90 % z ruského sazebníku a je vyveden v ruském jazyce.  Od 1. 

července 2010 respektive 5. července 2010 vnikl na území těchto států jednotný celní prostor 

a začal platit Celní kodex. Došlo k vytvoření společného celního prostoru na území těchto tří 

států a celní hranice na jejich vnějších hranicích. Rusko, Bělorusko a Kazachstán budou 

samostatně provádět antidumpingová šetření.51
 Doposud zůstává v platnosti pravidlo, že 

propouštění zboží do volného oběhu, je možné pouze v zemi dovozce, poté se již může volně 

pohybovat na území těchto tří států.  

 

Díky vstupu RF do Světové obchodní organizace lze v průběhu několika let očekávat 

liberalizaci přístupu na ruský trh.52
 Veškeré informace o této problematice, tj. o celních 

                                                             
50 CZECHTRADE. Souhrnná teritoriální informace Rusko [online]. 25.9.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
services.czechtrade.cz/pdf/sti/rusko-2012-09-30.pdf 
51 MACEK, Dan. Dovozní režím - celní sazby [online]. 8.1.2010 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.export.cz/exportcz/Hlavn%C3%ADstr%C3%A1nka/Dovozn%C3%ADre%C5%BEimRusko/tabid/196/Default.aspx 
52 CZECHTRADE. Souhrnná teritoriální informace Rusko [online]. 25.9.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
services.czechtrade.cz/pdf/sti/rusko-2012-09-30.pdf 
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sazbách atp. je možno najít na webových stránkách euroasijské hospodářské unie 

http://www.tsouz.ru.  

 

1.5.8 Investiční klima v Ruské federaci 

Tabulka 1.7 Investice v RF v mld. USD
53

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.6.2012 

přímé investice 13,7 27,8 27 15,9 13,8 18,4 7,6 

portfoliové 
investice 

3,1 4,2 1,4 0,9 1,1 0,8 1,2 

ostatní 
investice 

38,2 89 75,3 65,1 99,9 171,4 66 

celkem 55,1 120,9 103,8 81,9 114,7 190,6 74,8 

 

Obrázek 1.3 Graf investic v Ruské federaci 

 

 

V roce 2011 činil objem investic do RF 190,6 mld. USD. Jedná se o největší množství 

peněz investovaných do Ruska od roku 2006. Oproti tomu investice za první pololetí roku 

2012 činily 74,8 mld. USD, tj. meziroční pokles o 15 %. Největší množství peněz je 

investováno do „ostatních investic“. Zde se řadí převážně obchodní úvěry, úvěry 

mezinárodních úvěrových organizací, vládní úvěry jiných zemí garantované ruskou vládou a 

další finanční zdroje včetně krátkodobých spekulativních vkladů peněz.
54

 

 

                                                             
53 CZECHTRADE. Souhrnná teritoriální informace Rusko [online]. 25.9.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
services.czechtrade.cz/pdf/sti/rusko-2012-09-30.pdf 
54 CZECHTRADE. Souhrnná teritoriální informace Rusko [online]. 25.9.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
services.czechtrade.cz/pdf/sti/rusko-2012-09-30.pdf 
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1.5.8.1 Podpora vlády v oblasti investic 

Investiční programy, rozvojové a privatizační programy jsou zpracovány centrálními 

orgány Ruské federace a administrativami jednotlivých oblastí, které získá Velvyslanectví 

Ruské federace a následně operativně zašle na agenturu CzechTrade a další hospodářské 

komory. Informace o investičních programech subjektů Ruské federace lze najít na webových 

stránkách www.regions.ru nebo na webových stránkách jednotlivých oblastí.  

 

Za určitý nedostatek v oblasti podpory investic, lze považovat neexistující jednotný 

program podpory potencionálních investorů. Úlevy pro investory jsou čistě regionální 

záležitostí. V mnoha případech nejsou dostatečně legislativně podloženy, proto existuje riziko 

jejich nedodržení při případných personálních výměnách v těchto regionech.55
 

 

1.5.8.2 Zvláštní ekonomické zóny 

Za účelem podpory rozvoje odvětví ekonomiky, zdokonalování technologií, vývoje 

nových druhů výrobků, rozvoje dopravní infrastruktury a cestovního ruchu byl v roce 2005 

přijat vládou RF federální zákon č. 116-FZ o zvláštních ekonomických zónách a zákon o 

změnách ve federálním zákonu o zvláštních ekonomických zónách z roku 2009.  Na základě 

těchto zákonů se v Rusku začaly budovat zvláštní ekonomické zóny dále ZEZ.
56

 Podle 

federálního zákona „zvláštní ekonomická oblast je vládou Ruské federace určená část území 

Ruské federace, v níž platí zvláštní režim výkonu podnikatelské činnosti.“57
 ZEZ jsou základní 

součástí systému výrobních a investičních pobídek v RF. V souladu se zákonem se v RF 

mohou vytvářet ZEZ čtyř typů a to průmyslově-výrobní, technicko-aplikační, turisticko-

rekreační a přístavní zóny. V současné době se v Ruské federaci nachází celkem 16 takových 

zón. 

 

Předsedové české a ruské části Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a 

vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací podepsali 

                                                             
55 CZECHTRADE. Souhrnná teritoriální informace Rusko [online]. 25.9.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
services.czechtrade.cz/pdf/sti/rusko-2012-09-30.pdf 
56 CZECHTRADE. Souhrnná teritoriální informace Rusko [online]. 25.9.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
services.czechtrade.cz/pdf/sti/rusko-2012-09-30.pdf 
57 Ruská federace. Federální zákon č. 116 ze dne 22.7.2005 O zvláštních ekonomických oblastech v Ruské federaci. In: www.businessinfo.cz. 

2005. Dostupné z: 
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.businessinfo.cz%

2Ffiles%2Farchiv%2F2008%2F080725_federalni_zakon_116_CZ.doc&ei=oIxZUcCXOqaQ4gTtoIBg&usg=AFQjCNHzwXulbsLjEuSIzj4

Yrvo7ygpa3g&sig2=xcb6R3AGR1ESx-lRfq9qPA&bvm=bv.44442042,d.bGE&cad=rja 
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memorandum „o výměně informací a spolupráci v oblasti zakládání a fungování 

průmyslových zón v České republice a zvláštních ekonomických zón v Ruské federaci.“58
  

 

Obrázek 1.4 Mapa zvláštních ekonomických zón v RF59
  

 

 

Každý region ZEZ má své vlastní podmínky a systém úlev a zvýhodnění, které jsou 

pro podnikatelský subjekt připraveny. Jedná se zpravidla o nižší daně, celní zvýhodnění a 

osvobození nebo jednodušší administrativu.60
 

 

Mezi potenciální investory ZEZ podle jednotlivých typů zón patří61
: 

1. Průmyslově-výrobní zóny 

a. světový lídr odvětví, 

b. vysoce konkurenční produkce, 

c. použití domácích surovin, 

d. společnosti zaměřené na vývoz, 

e. společnost se podílí na celkovém výrobním postupu. 

                                                             
58 BUSINESSINFO.CZ. Memorandum o výměně informací a spolupráci v oblasti zakládání a fungování průmyslových zón v České republice 
a zvláštních ekonomických zón v Ruské federaci [online]. 1.3.2006 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/files/archiv/2008/080725_memorandum_o_zez_cz.pdf 
59 RUSSIA SPECIAL ECONOMIC ZONES. Russia special economic zones [online]. © 2007-2012 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 
http://eng.russez.ru/ 
60 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Rusko: Investiční klima [online]. 30.9.2012 [cit. 2013-03-30]. 

Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rusko/ekonomika/investicni_klima.html 
61 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Perspektivy rozvoje obchodně-hospodářské spolupráce Ruské 
federace s Českou republikou v rámci Celní unie a Jednotného hospodářského prostoru [online]. [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/file/809732/NevmetzhanovVelvyslanectviRF.ppt 
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2. Přístavní zóny 

a. mezinárodní společnosti, řídicí jeden nebo několik přístavů, 

b. logistické společnosti, 

c. špičkové společnosti ve sféře technologických služeb a obsluhování lodí. 

3. Technicko-aplikační zóny 

a. výzkumné sekce velké technologické společnosti, 

b. společnosti, které rozpracují unikátní inovační technologie, 

c. vysoký potenciál komercializace výrobků, 

d. společnost se podílí na celkovém výrobním postupu. 

4. Turisticko-rekreační zóny 

a. mezinárodní hotelové a rekreační sítě, 

b. společnosti, které nabízejí konkurenceschopné a vysoce kvalitní turistické služby, 

c. sportovní a turistické společnosti. 

 

1.5.8.3 Veřejné zakázky 

Regulace právních vztahů se zadáváním zakázek na dodávky zboží, provádění prací, 

poskytování služeb pro státní municipální účely v RF se zakládají na ustanoveních 

Občanského zákoníku a Rozpočtového zákoníku Ruské federace.  

 

Zadávání zakázek ve vztahu ke zboží, práci nebo službám původem ze zahraničí, 

prováděným a poskytovaným zahraničními subjekty, zákon stanoví, podle článku 13 

Občanského zákoníku RF, národní režim, který uvádí, že pro zboží, práci a služby 

v souvislosti se zadáváním zakázek pro státní municipální potřeby, platí stejné podmínky jako 

pro zboží, práci nebo služby ruského původu prováděné a poskytované ruskými subjekty, 

pokud není stanoveno jinak. Zákon se aplikuje na principu reciprocity. Zplnomocněný orgán 

RF může stanovit pravidla pro přístup zboží pocházejícího ze zahraničí, ve kterém ve vztahu 

k ruskému zboží, práci nebo službám chybí režim analogický s ruským národním režimem. 

 

Vláda RF, vrcholný orgán státní správy subjektu RF a místní administrace stanovují 

oficiální tiskovinu pro zveřejnění informací o zadávání veřejných zakázek v tiskové podobě a 

oficiální webové stránky http://www.zakupki.gov.ru, kde je možno najít kompletní informace 

o zadávání veřejných zakázek. Tato služba je poskytována zdarma.
62

  

                                                             
62 BUSINESSINFO.CZ. Interaktivní exportní profil prioritních zemí: Ruská federace [online]. 24.7.2012 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/interaktivni-exportni-profil-prioritnich-zemi-ruska-federace-19841.html#!&chapter=6 
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Na české podnikatelské subjekty čeká mnoho úskalí v souvislosti s veřejnými 

zakázkami. V první řadě se jedná o cenovou preferenci pro domácí dodavatele ve výši 15 %, 

což efektivně vylučuje účast zahraničních zájemců. České podniky mají z pravidla šanci 

uspět, pokud za nimi stojí spolehlivý a schopný místní partner a dále se musí dobře orientovat 

v oborových, legislativních a dalších důležitých otázkách pro danou oblast. Ze zkušeností 

českých podnikatelských subjektů vyplývá, že většina soutěží pořádaných v RF nemá 

regulérní průběh, i když se situace postupně zlepšuje. V současné době neprojevují české 

podniky velký zájem o samostatnou účast na zakázkách. Není tajemstvím, že reálná šance na 

úspěch je malá. Mají názor, že mlhavé vyhlídky na úspěch neospravedlňují náklady, které je 

potřeba na účast v soutěži vynaložit. Pokud se české podniky ucházejí o možnost realizace 

zakázek, činí tak ve spolupráci s ruským partnerem, případně jako subdodavatelé. Díky tomu 

není potřeba plnit podmínku cenové preference.63
 

 

1.5.8.4 Rizika investování v Ruské federaci 

Čeští investoři by při realizaci svých investic měli brát v úvahu určitá rizika. Při 

investici bez ruského partnera může být problém neznalost místních poměrů, tj. reálných cen, 

zvyklostí, absence vazeb na politickou garnituru a administrativu, podcenění nákladů na 

řešení organizačních, provozních, daňových, bezpečnostních a dalších rizik. 

 

Při společném investování s ruským partnerem bývají některé výše uvedené záležitosti 

řešeny rychleji a efektivněji. Existuje však nebezpečí potenciálních rizik. Ruský partner může 

mít nutkání jednostranně vyvážet zisky ze společného podniku nebo dokonce převzít úplnou 

kontrolu nad podnikem. Pro minimalizaci rizik je nutné mít investičního a právního poradce, 

který má s touto činností zkušenosti a dokáže vyhodnotit rizika a další překážky. 

 

Jiná rizika vyplývají z neprůhlednosti místní ekonomiky, jako například rozdělení 

pravomocí mezi federální a regionální administrativou, „křehkou bankovní sférou“, 

nedokonalostí institutů finančního zprostředkování a investičních pobídek.
64

 

 

                                                             
63 KRS, Jan. Na jaká úskalí narazí české firmy u veřejných zakázek v Rusku [online]. 18.12.2012 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 
http://www.czechtrade.cz/o-czechtrade/reference/czechtrade-media/na-jaka-uskali-narazi-ceske-firmy-u-verejnych-zakazek-v-rusku-17-1-

2013/ 
64 CZECHTRADE. Souhrnná teritoriální informace Rusko [online]. 25.9.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
services.czechtrade.cz/pdf/sti/rusko-2012-09-30.pdf 
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1.5.9 Perspektivní položky českého exportu 

Pro české exportéry představuje RF obrovský trh (rozloha 17 mil. km2
 a více než 140 

mil. obyvatel). Tato skutečnost poukazuje na značné možnosti pro české zboží. Na ruském 

trhu dochází v současné době ke změně podmínek a díky mezinárodní konkurenci nastává 

posun od trhu prosté realizace zboží k trhu investic. Začíná se projevovat stále větší zájem o 

přenesení moderní výroby na vysoké technické úrovni, o kooperace a zakládání společných 

podniků prakticky ve všech odvětvích ekonomiky. Dříve byly tyto formy spolupráce 

motivovány nižší cenou vstupních nákladů, než snahou obejít dovozní bariéry a vytěžit 

výhody plynoucí z lokalizace výroby. Pro české exportéry jsou perspektivní sektory 

strojírenství, zpracovatelský průmysl, chemický průmysl, elektrotechnický průmysl, 

energetika, komunální služby, zemědělství, potravinářství, veřejná doprava, sklářství, 

pivovarnictví, sladovnictví, stavebnictví a textilní průmysl. 

 

Stále více českých vývozců spojuje svůj produkt s doplňkovými službami (zpracování 

projektové dokumentace, zákaznický servis), což pomáhá udržet konkurenceschopnost a 

zvyšuje přidanou hodnotu.  

 

V Ruské federaci podporují zahraniční investory ústřední orgány i regionální 

administrativa. V této souvislosti lze uvést dva pohledy: 

 

1. Centrální pohled 

Působí zde mezivládní komise pro obchodně-ekonomickou a vědeckotechnickou 

spolupráci mezi ČR a RF. Tato komise při svých jednáních označí perspektivní směry 

spolupráce a rozvíjí je v rámci setkání expertů a podnikatelských subjektů. 

 

2. Regionální pohled 

Otevírá spolupráci v rámci samostatných subjektů RF (republik, oblastí, krajů a měst), 

které ve své právní subjektivitě mohou provádět mezinárodní obchod samostatně a nezávisle 

na federální vládě. Nicméně je nutné mít na zřeteli, že tato samostatnost není homogenní, má 

místní specifika, a proto vyžaduje práci "v terénu". 

 

V minulých letech bylo dohodnuto, že v rámci činnosti česko-ruské Mezivládní 

komise budou smluvní strany podporovat aktivity v těchto regionech RF, ve kterých byla 

podepsána memoranda o spolupráci. Jedná se o regiony Moskva, Sankt Peterburg, Republika 
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Tatarstán, Republika Baškorstán, Republika Komi, Sverdlovská oblast, Samarská oblast, 

Leningradská oblast, Moskevská oblast, Ťjumenská oblast, Orenburgská oblast, Krasnojarská 

oblast, Nižegorodská oblast, Rostovská oblast, Kaliningradská oblast, Kamčatská oblast a 

město Omsk. 65
 

 

1.6 Mezinárodní organizace 

RF stejně jako jiné státy má spojení s mnoha mezinárodními organizacemi a 

regionálními seskupeními. Organizace spojených národů (OSN), Skupina osmi (G-8), 

Skupina dvaceti (G-20), Společenství nezávislých států (SNS), Organizace Smlouvy 

o kolektivní bezpečnosti (OSKB), Šanghajská organizace spolupráce (ŠOS), Organizace pro 

bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Rada Evropy (RE), Vztahy RF s Organizací 

Severoatlantické smlouvy (NATO), Vztahy RF s Evropskou unií (EU), Světová obchodní 

organizace (WTO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).  

 

Vzhledem k tématu práce je důležité se zaměřit především na Světovou obchodní 

organizaci a Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 

 

1.6.1 Světová obchodní organizace (WTO) 

Světová obchodní organizace je instituce, která se zabývá obchodními vztahy mezi 

členskými státy. Klade si za cíl rozvoj a podporu mezinárodního světového obchodního 

systému v rámci světové ekonomiky.66
 RF se stala 22. srpna 2012 oficiálním 156. členem 

Světové obchodní organizace. Tento proces trval dlouhých 18 let. Česká republika a troufám 

si tvrdit i jiné státy vstup Ruska do WTO vítají. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba 

očekává od členství Ruska zvýšení transparentnosti vstupu a rozvoje podnikání na ruském 

trhu. Přínosy vidí ve snížení cel a dalších netarifních překážek. Předpokládá, že se Rusko 

postaví čelem k implementaci přijatých závazků a že obchodně-politická a ekonomická 

opatření budou realizována v souladu s principy a pravidly WTO. V průměru by měla 

klesnout úroveň celních sazeb o třetinu až polovinu. Snižování bylo zahájeno v létě 2012 a 

plánované ukončení se datuje v horizontu tří až sedmi let. Od roku 1993, kdy Ruská federace 

zažádala o vstup do WTO a byla zahájena přístupová jednání, se obrat vzájemné obchodní 

výměny mezi ČR a RF zvýšil více než sedminásobně. Zejména český vývoz zaznamenal 

v uvedeném období nárůst více než devětkrát. I přes tento pozitivní trend české podnikatelské 

                                                             
65 CZECHTRADE. Souhrnná teritoriální informace Rusko [online]. 25.9.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
services.czechtrade.cz/pdf/sti/rusko-2012-09-30.pdf 
66 SVATOŠ, Miroslav. Zahraniční obchod: teorie a praxe. 2009. 
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subjekty věří, že existuje další potenciál pro zvýšení jejich přítomnosti na ruském trhu. 

Z tohoto důvodu byla Ruská federace v rámci nové Exportní strategie České republiky na 

období 2012-2020 zařazena mezi dvanáct prioritních zemí.67
  

 

1.6.2 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 

OECD je mezivládní organizace, která v současné době sdružuje 34 členů. Jedná se o 

hospodářsky významné, průmyslově vyspělé státy světa.68
 OECD pozvala RF k přístupovým 

jednáním v roce 2007. Jednání byla oficiálně zahájena v roce 2009, po předání Vstupního 

memoranda. Přístupový proces však může trvat několik let. Pro OECD je nejdůležitějším 

faktorem především kvalita přijatých mezinárodních závazků. Termín vstupu, který se jeví 

jako reálný, je konec roku 2013 respektive rok 2014. Základní podmínka, tj. členství ve 

Světové obchodní organizaci však již byla splněna. 

 

1.7 Hodnocení podnikatelského prostředí 

Metod hodnocení podnikatelského prostředí států je mnoho. V následujících řádcích se 

pokusím přiblížit nejdůležitější ukazatele. 

 

1.7.1 Index konkurenceschopnosti  

Světové ekonomické fórum vydává každý rok The Global Competitiveness Index 

(index konkurenceschopnosti). Zpráva zahrnuje 144 velkých a rozvíjejících se ekonomik. 

Státy jsou hodnoceny podle dvanácti kritérií. Jedná se o instituce, infrastrukturu, 

makroekonomické prostředí, vysokoškolské vzdělání a odborná příprava, výkonnost trhu, 

účinnost trhu práce, rozvoj finančního trhu, technologická připravenost, velikost trhu, 

obchodní sofistikovanost a inovace. Podle žebříčku na rok 2012/2013 se Rusko umístilo na 

67. místě a oproti roku 2011/2012 si pohoršilo o jednu příčku. Česká republika figuruje na 39. 

místě.69
 

 

1.7.2 Žebříček konkurenceschopnosti IMD 

Švýcarský institut International Institute for Management Development sestavuje The 

World Competitiveness Report (žebříček konkurenceschopnosti), kde je hodnoceno 59 zemí. 

Do výsledného indexu se započítává řada ukazatelů, které se skládají ze čtyř základních 

                                                             
67 BUSINESSINFO.CZ. ČR vítá vstup Ruska do Světové obchodní organizace [online]. 22.8.2012 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cr-vita-vstup-ruska-do-wto-20992.html 
68 SVATOŠ, Miroslav. Zahraniční obchod: teorie a praxe. 2009. 
69 WORLD ECONOMIC FORUM. The Global Competitiveness Report 2012–2013 [online]. © 2012 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf 
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faktorů. Patří zde výkonnost ekonomiky, efektivita vlády, podnikatelská účinnost a 

infrastruktura.
70

 Rusko se umístilo v roce 2012 na 48. místě a polepšilo si o jedno místo oproti 

roku 2011. Česká republika obsadila 33. místo.71
 

 

1.7.3 Index podnikatelské svobody 

The Heritage Foundation
72

 ve spolupráci s Wall Street Journal73
 každoročně sestavují 

index ekonomické svobody.  V publikaci „2013 Index of Economic Freedom“ bylo 

hodnoceno 177 zemí světa v deseti kategoriích. Svoboda podnikání, svoboda obchodu, 

fiskální svoboda, státní správa, monetární svoboda, svoboda investování, svoboda finančního 

trhu, korupce, ochrana majetku a svoboda trhu práce. Každá kategorie je ohodnocena 

procentem. Maximální hodnocení 100 %. Nejnižší 0 %. Výsledný index je potom průměrem 

jednotlivých dílčích hodnocení. Rusko se umístilo na 139. místě a je označeno jako „mostly 

unfree“, což znamená převážně nesvobodné. Česká republika obsadila 29. místo a označení 

„mostly free“, čili převážně svobodné.74
 

 

1.7.4 Rating 

Ratingem se rozumí standardní mezinárodní nástroj měření bonity zemí pro posouzení 

důvěryhodnosti. Rating vypovídá o rizikovosti podnikání pro zahraniční firmy v hodnocené 

destinaci a o vyčíslení pravděpodobnosti, že hodnocená země dostojí svým závazkům. 

Ocenění je tedy výraz kvality státu jako dlužníka a jeho schopnosti dodržet vydané vlastní 

závazky a splácet včas úroky i dlužnou částku. Mezi nejvíce známé hodnotitele a agentury, 

které se zabývají touto problematikou, patří, Moody's, Standard and Poor's a Fitch-IBCA 

(Fitch Ratings). Jedná se o agentury, jejichž hodnocení je mezinárodně uznáváno. Pro 

agentury je nejdůležitější důvěryhodnost a nezávislost.  

 

 

 

 

                                                             
70 GOLA, Petr. Jak si stojí česká ekonomika podle žebříčku IMD? [online]. 19.10.2011 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 
http://www.finance.cz/zpravy/finance/329560-jak-si-stoji-ceska-ekonomika-podle-zebricku-imd-/ 
71 IMD. The Word competitivness scoreboard 2012 [online]. 2012 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 
http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf 
72 The Heritage Foundation je výzkumná a vzdělávací instituce 
73 The Wall Street Journal je mezinárodní zpravodaj publikovaný firmou Dow Jones & Company v New York City spolu s Asijskými a 
Evropskými verzemi, psaný v angličtině.  
74 THE HERITAGE FOUNDATION. 2013 Index of Economic Freedom [online]. © 2013 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 
http://www.heritage.org/index/ranking 
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Obrázek 1.5 Ratingová stupnice75
 

 

 

Rating používají investoři, emitenti, investiční banky, makléři a státní instituce. Pro 

běžné obchodníky je nutné brát v úvahu rating států pouze jako možnost krátkodobého 

oslabení nebo posílení měny, díky zvýšení nebo snížení ratingu státu.76
 

 

Ruská federace je poměrně dobře hodnocena. Z dlouhodobého hlediska udělil 

Moody's rating BAA1, což znamená na investičním stupni střední nižší kvalitu. Standard and 

Poor's a Fitch-IBCA ohodnotily Ruskou federaci označením BBB, které značí také na 

investičním stupni střední nižší kvalitu. Jedná se o středně bezpečnou investici, která se 

vyskytuje při zhoršených podmínkách v ekonomice. Stát má dostatečnou schopnost dostát 

                                                             
75 FXSTREET.CZ. Rating - S&P, Moody's a Fitch [online]. 22.3.2013 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://www.fxstreet.cz/rating-sp-
moodys-a-fitch.html 
76 FXSTREET.CZ. Rating - S&P, Moody's a Fitch [online]. 22.3.2013 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://www.fxstreet.cz/rating-sp-

moodys-a-fitch.html 
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svých závazků, ale situace se může zhoršit. Panuje zde určité riziko. Z krátkodobého hlediska 

ohodnotilo Moody's Rusko ratingem P-2, tj. velmi dobrá schopnost země plnit své finanční 

závazky. Standard and Poor's a Fitch-IBCA udělilo krátkodobý rating A-3 respektive F3, 

který varuje, že nepříznivé ekonomické podmínky by mohly oslabit schopnost dlužníka plnit 

své finanční závazky. Česká republika dosáhla i v tomto hodnocení lepších výsledků než RF. 

Moody's udělilo dlouhodobý rating A1, Standard and Poor's AA- a Fitch-IBCA A+.
77

 

 

1.8 Názor autora 

V minulých kapitolách bylo analyzováno tržní prostředí v Ruské federaci. Došel jsem 

k závěru, že ruský trh má pro český podnikatelský subjekt potenciál stát se důležitým 

partnerem při podnikání. Při analýze jsem narazil na určité nedostatky trhu RF. Jednalo se o 

ukazatele podnikatelského prostředí, ve kterých ruský trh významně zaostává jak za Českou 

republikou, tak i jinými státy. Zarazil mne především faktor podnikatelské svobody, kde je 

Rusko hodnoceno jako převážně nesvobodné. U ratingových agentur to již není tak špatné, ale 

RF má co dohánět. V porovnání s jinými postsovětskými republikami je Rusko průměrné. 

Další skutečností, která mne nepříjemně překvapila, jsou neřešené ekonomické problémy. 

Jedná se o nevyrovnané příjmy obyvatel. Je zde velký počet chudých lidí oproti bohatým a i 

navzdory snahám vlády se tato propast stále prohlubuje. Faktor, který tolik nepřekvapuje je 

korupce. S tímto trendem se setkáváme všude na světě a Česká republika Rusku v tomto 

negativním ukazateli dle mého názoru zdatně konkuruje.  

 

Z makroekonomického hlediska zažívá RF příznivý růst HDP, který se dostává do 

předkrizových hodnot, snižující se nezaměstnanost, zvyšující se reálné příjmy obyvatel nebo 

snižující se inflace, což vidím jako pozitivní. Velké plus je také v přistoupení do Světové 

obchodní organizace. Tato skutečnost pomůže mnoha českým podnikatelským subjektům 

rozhodnout se, zda vstoupí na tento zahraniční trh. Jak již bylo zmíněno, RF se zavázala snížit 

cla v některých případech až o polovinu. Český dovoz do RF se od roku 1993 neustále 

zvyšuje, ale snížené clo může odstartovat velký exportní rozmach. Dalším zajímavým prvkem 

ruského trhu je zakládání zvláštních ekonomických zón. Tyto zóny mohou pomoci českým 

investorům v jejich investiční činnosti vzhledem ke značným úlevám různého typu. Velké 

investiční projekty do jiných regionů, než ZEZ jsou podle mého názoru značně rizikové 

vzhledem k neexistujícímu jednotnému programu podpory investorů. Toto je výčet zásadních 

                                                             
77 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Srovnávací tabulka ratingového ohodnocení vybraných zemí [online]. 4.3.2013 [cit. 2013-03-30]. Dostupné 
z: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/mezinarodni_vztahy/rating/ 
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informací, na které jsem narazil a které mne nejvíce zaujaly. Na závěr kapitoly chci 

poznamenat, že Rusko je zemí značného potenciálu. Záleží na podnikatelských subjektech, 

zda tento potenciál využijí. 
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2 Základní vymezení faktorů ovlivňující vstup podniků na zahraniční trh 

Ve druhé kapitole bude analyzován vztah podnikatelských subjektů k zahraničnímu 

trhu. Nastíním základní motivy a důvody, proč se firmy rozhodují na tyto trhy vstupovat. 

Nadefinuji analýzy, které by měl subjekt učinit při přípravě na zahraničněobchodní operace. 

Popíši základní činitele průzkumu trhu. V další části proberu organizace a agentury, které 

pomáhají českým podnikatelským subjektům při realizaci vstupu na zahraniční trhy. Na závěr 

představím exportní strategii České republiky. 

 

2.1 Motivace vstupu podniků na mezinárodní trhy 

Proces vstupu na zahraniční trh je složitý spletenec operací a přináší celou řadu rizik. 

Je zřejmé, že kdyby podnikatelský subjekt neviděl potenciál a příležitost zisku nebo jiné 

kladné hodnoty, dobrovolně by se pro tento krok nerozhodl. Motivů realizace zahraničních 

obchodních operací je celá řada. Liší se vždy podle zaměření podnikatelského subjektu, ať už 

se jedná o výrobní nebo obchodní společnost. 

 

2.1.1 Důvody exportu podniků 

Základní aspekty rozhodnutí podniků o exportu jsou: 

 zvětšení trhů a diverzifikované odbytiště výrobků a služeb, z toho plynoucí snížená 

rizika z možných výkyvů konjunktury v jednotlivých zemích, 

 snížení výrobních nákladů, 

 zvýšení zisku, 

 prodloužení tržní životnosti výrobku, 

 zlevnění technologických postupů, 

 pokles růstu domácí ekonomiky, 

 vstup konkurenčního výrobce na domácí trh na základě lepší ceny nebo užitné 

hodnoty, 

 rozšíření odbytových a nákupních trhů a jejich diverzifikace, 

 zvýšení obratu, 

 prohloubení specializace, 

 snížení závislosti na vývoji konjunktury domácího trhu, 

 nové podnikatelské příležitosti, 

 komparativní výhody, 

 zahraničí poptávka po domácí produkci a službách, 
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 využití volných domácích kapacit,  

 využití zkušeností z domácího trhu na zahraničních trzích,   

 možnosti využití investičních pobídek zahraničního trhu. 

 

2.1.2 Prvotní úvahy podniku s přípravou exportu 

Před vstupem na zahraniční trh si musí podnikatelský subjekt odpovědět na řadu 

otázek. Rozhoduje, zda je export ekonomicky výhodný a zajímavý nebo z hlediska existence 

nutný a dále posoudí je připravenost pro export. Firmy si musí uvědomit faktory, které jsou 

příčinou větší či menší úspěšnosti na zahraničních trzích. Společnosti bývají neúspěšné proto, 

že svá rozhodnutí vyvážet nebo přímo podnikat v zahraničí zvážily špatně a nedostatečně se 

připravily. Při realizaci exportu je nutné vyřešit řadu dílčích problémů. Vstup na nové trhy 

bývá nákladný a časově náročný. Může podnikatelský subjekt tuto náročnost akceptovat? Zná 

dobře produkt a jeho přednosti? Porovnání ceny s cenou konkurence nemusí být vždy 

rozhodující, rozhodujícím faktorem může být i kvalita a servis. Má dobré marketingové 

znalosti a zkušenosti s prodejem produktu ve vlastní zemi? Není v současné době možný další 

rozvoj na domácím trhu? Má pro zahraniční operace kvalifikovanou pracovní sílu? Je schopen 

vyhovět požadavkům nových odběratelů? Má dostatečné finanční zdroje, které vstup na nový 

trh vyžaduje? 78
 

 

2.2 Příprava zahraničněobchodní operace 

Analýza zahraničních trhů je základním předpokladem úspěchu podnikatelských 

subjektů. Je to důležitý první krok. Dobře provedená analýza je stěžejní a troufám si tvrdit, že 

i v některých případech existenční pro malé a střední podniky, protože případný neúspěch 

může znamenat ztrátu a někdy dokonce likvidaci podniku. Mezinárodní trhy mají potenciál 

být výnosné. Na druhou stranu firma nemůže být dlouhodobě úspěšná, pokud nebude brát 

v úvahu rizika. Základním úkolem je rizika rozpoznat provedením důkladné analýzy 

zahraničních trhů, vyhodnotit je a navrhnout opatření vedoucí k jejich eliminaci. Vedle 

průzkumu rizika je také důležité zpracovat i finanční analýzu, která je klíčová k určování 

potenciální rentability zahraničněobchodní operace. V zahraničí se podniky potkávají 

s neznámými riziky a jejich zvládnutí je jednou ze základních dovedností managementu. 

Komplexní analýza je složitá. K provedení existuje mnoho metod. Podniky, které nemají 

zkušenost se zahraničním obchodem, by měly dát nejdříve přednost méně náročným trhům, 

                                                             
78 BUSINESSINFO.CZ. Vhodnost exportu pro firmy [online]. © 1997 - 2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vhodnost-exportu-pro-firmu-7672.html#procfirmy 
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obvykle v menších sousedních nebo ne příliš vzdálených lokalitách. Případně svěřit 

zahraničněobchodní operace různým fadingovým firmách.79
 

 

K analýze zahraničních trhů lze přistupovat z různých pohledů:
80

 

1. Podle původce analýzy: 

a. analýza prováděná subjektem zajímajícím se o zahraniční trh, 

b. analýza prováděná firmou specializovanou na průzkum trhu, 

c. analýza prováděná státem nebo státní institucí. 

2. Podle místa provedení analýzy: 

a. analýza od stolu (desk research). Informace získané tímto průzkumem jsou tzv. 

sekundární informace. Výhodou jsou nízké náklady a v internetové éře i jejich 

případná dostupnost. Nevýhoda může být neaktuálnost informací, 

b. terénní analýza (field research) je práce v teritoriu. Takto získané informace se 

nazývají jako primární. Tyto informace se nalézají v terénu a přímo souvisejí 

s řešeným úkolem. Jsou nové, aktuální a relevantní. Při analýze je lepší nejdříve 

zajistit průzkum od stolu a na jeho základě získat a posoudit údaje sekundární. 

3. Podle charakteru použitých analytických metod: 

a. expertní přístupy – verbální metody, zkušenostní přístup, ankety, dotazníky, ideové 

konference, brainstorming, 

b. statisticko-matematické přístupy – extrapolace trendu, regresivní analýza, 

strukturální analýza, princip input – output a další. 

 

Za zásadní rozlišení analytických přístupů k charakteristice vývoje zahraničních trhů 

se používají dvě analýzy: 

 základní analýza, 

 technická analýza. 

Základní analýza prověřuje především hlavní ekonomické faktory, které ovlivňují nabídku a 

poptávku daného trhu. Může se jednat o platební bilanci státu, obchodní bilanci, pohyby 

měnového kurzu apod. Technická analýza se omezuje na rozbor cenového nebo kurzového 

vývoje a stanovení nabídkových nebo poptávkových signálů. 

 

                                                             
79 SVATOŠ, Miroslav. Zahraniční obchod: teorie a praxe. 2009. 
80 SVATOŠ, Miroslav. Zahraniční obchod: teorie a praxe. 2009. 
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První úkol podniku, který musí udělat, je určit potenciální trh a provést jeho průzkum 

vlastními silami nebo požádat specializovanou firmu o jeho zpracování. Výzkum trhu lze 

rozdělit následovně: 

 dlouhodobé zaměření – více než 10 let. Zajišťuje tendence vývoje trhu. Využívá se 

k sestavování perspektivních plánů a ke stanovení koncepce podniku, 

 střednědobé zaměření – na 5 let. Zabývá se stavem trhu určité komodity nebo i 

celkovým stavem trhu, 

 krátkodobé zaměření – roční, čtvrtletní. Sleduje převážně sezonní výkyvy, náhodné 

výkyvy ve spotřebě. Dále zkoumá, jestli bude ekonomika v příštím období expanzivní 

nebo krizová.81
  

 

2.2.1 Teritoriální průzkum 

Tento průzkum je důležitý zejména pro vývozce, který má možnost realizovat 

v příslušné zemi investice, založit pobočku, sloučit se s jiným podnikem, vyvézt jeden nebo 

více investičních celků atd. V současné době poskytují informace o svých trzích skoro 

všechny státy světa včetně ruského, viz první kapitola. Mezi hlavní cíle teritoriálního 

průzkumu patří: 

 sběr základních informací o teritoriu, všeobecné informace o trhu, data týkající se 

solventnosti a pověsti trhu, 

 průzkum politické struktury a hospodářské politiky státu, mechanismy působení a 

ovlivňování ekonomiky státem, tzv. vnitropolitická charakteristika daného státu, 

 průzkum existence organizací a institucí, které ovlivňují obchodní a investiční 

podmínky trhu, 

 průzkum makroekonomických ukazatelů, 

 průzkum demografických ukazatelů jako například životní úroveň obyvatelstva, počet 

a struktura obyvatelstva, příjmy a výdaje obyvatelstva atd. 

 

2.2.2 Obchodně-politický průzkum 

Jedná se o působení státní regulace vnějších ekonomických vztahů. Zjišťují se 

překážky, výhody a ochrana domácího trhu státem. Zde je důležitá převážně celní 

problematika státu, která je důležitá pro vyvážející podniky. Společnosti, které chtějí na trhu 

podnikat, mohou tyto bariéry omezit nebo zcela odstranit.  Podniky musí znát smluvní vztahy 

                                                             
81 SVATOŠ, Miroslav. Zahraniční obchod: teorie a praxe. 2009. 
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mezi danými zeměmi, mnohostranné smlouvy, členství států v  zahraničních organizacích atp. 

Pokud chtějí podniky realizovat větší investice, musí brát v úvahu i administrativně-právní 

problémy, právní charakter nebo pobytové a pracovní povolení pro vedoucí pracovníky a 

zaměstnance. 

 

2.2.3 Komoditní průzkum 

Zabývá se studiem pozice vybraných druhů zboží a služeb, se kterými chce podnik 

uspět na cizím trhu. Průzkum zahrnuje sběr informací: 

 údaje o produktu, vlastnostech, cenovém vývoji, užitné hodnotě produktu, způsobu 

výroby a technických požadavcích na produkt, 

 objem světové produkce produktu, hlavní výrobní oblasti, stav výroby na zkoumaném 

teritoriu, 

 investiční aktivity v příslušném výrobním odvětví, věda a průzkum spojené 

s produktem a z toho plynoucí odhad budoucího vývoje, 

 informace o zahraničním obchodu produktu, jeho světový vývoz, dovoz, hlavní 

vývozci, dovozci, zda je na trhu v souvislosti s produktem monopol, objem a množství 

dovozu na zkoumaném trhu, 

 metody stanovení ceny produktu na zkoumaném trhu, vývoj ceny, míra ovlivnění ceny 

místními institucemi, cenová elasticita,  

 celní zatížení, daňové zatížení, obchodní bariéry a restrikce v souvislosti s produktem, 

 podmínky a možnosti výroby produktu na daném trhu, podmínky a možnosti částečné 

výroby (vybudování montážních linek, kooperace s jinými podnikateli atd.), 

 velikost a potenciál trhu produktu, měření poptávky po produktu na trhu, 

 stav a síla konkurence na trhu, 

 tendry, zvláštní odbytové příležitosti atd. 

 

2.2.4 Spotřebitelský průzkum 

Tento typ průzkumu sleduje chování zákazníků. Chování zákazníka ovlivňuje veškeré 

exportní aktivity a fungování podniku. Podnik by měl vědět, proč zákazník používá určité 

zboží, k jakým účelům, kdy ho přestane používat a kdy používání opakuje. Pokud budou 

produkty odebírat i různé instituce a organizace musí se firma zaměřit i na jejich chování. 

Chování spotřebitele se vymezuje podle tří základních složek a to spotřebitel, výrobek a okolí. 

Z hlediska výzkumů chování spotřebitele lze vymezit tři skupiny analýz: 
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 výzkum spotřebních činností a zvyklostí – zaměřuje se na registrovatelná schémata 

spotřebního chování spotřebitelů, 

 motivační výzkum – zkoumá procesy, jež se odehrávají při rozhodování spotřebitelů, 

 komunikační výzkum – studuje činnosti, které probíhají mezi prodejcem a 

spotřebitelem a vedou k dosažení porozumění. 

 

Výzkum vycházející z výrobku zahrnuje užitné vlastnosti, obal a také služby, které 

jsou s výrobkem poskytovány. Výzkum okolí zahrnuje především ekonomické okolí, kde je 

důležitá zejména ekonomika daného státu. Přírodní okolí sleduje přírodní bohatství a 

klimatické podmínky. Sociální okolí představuje kulturní faktory a stratifikaci společnosti. 

Instituční okolí zahrnuje zákony, finanční předpisy a technické normy. V okolí informačním 

se jedná o informace a komunikaci, které se dostávají jak ke spotřebiteli, tak i k ostatním 

subjektům na trhu.  

 

2.2.5 Průzkum konkurence 

Aby byl výzkum trhu úspěšný, musí podnik sledovat nejen potřeby zákazníků, ale i 

konkurenci. Mezi konkurenty se řadí firmy na trhu, tj. domácí i zahraniční, které se snaží 

uspokojit stejné potřeby zákazníků a jejich nabídka je podobná. Podnikatelský subjekt musí 

sledovat své konkurenty, kteří mohou přijít na trh s odlišnými nebo zcela novými způsoby 

uspokojování stejných potřeb klientů. Je třeba sledovat strategie všech konkurentů, silné 

stránky, slabé stránky, příležitosti nebo hrozby. Na tomto základě dokáže firma odhadnout 

záměry konkurence a eventuálně se na ně připravit. S průzkumem konkurence je nutné 

odpovědět na následující otázky. Kdo jsou naši konkurenti? Jak lze charakterizovat 

konkurenční prostředí? Jaké jsou hlavní cíle konkurentů? Jaké jsou jejich zdroje v porovnání 

s naším podnikem? Jaké jsou současné strategie konkurentů? Jaké jsou pravděpodobné 

budoucí strategie konkurentů? 

 

2.2.6 Průzkum cen a s tím souvisejících faktorů 

Cena na trhu se odvíjí od světové ceny a ta je průměrem ceny hlavních světových 

exportérů a importérů. Od této ceny se odvíjí cena výrobku v závislosti na konkurenci, 

platebních podmínkách, jedinečnosti výrobku, image atd.82
 Cena dále slouží jako 

komunikační nástroj. Existuje více způsobů tvorby cen:
83

 

                                                             
82 SVATOŠ, Miroslav. Zahraniční obchod: teorie a praxe. 2009. 
83 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: nové trendy a reflexe změn ve světě. 3. 2009. 
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 stanovení ceny přirážkou, 

 stanovení ceny pomocí cílové rentability, 

 stanovení ceny podle hodnoty vnímané spotřebiteli, 

 cena jako přidaná hodnota pro zákazníka, 

 následování ceny konkurence, 

 určení ceny pomocí cenových nabídek. 

 

2.2.7 Průzkum obchodních metod 

V této části průzkumu je řešeno rozhodnutí o obchodní metodě, tj. způsobu vstupu na 

zahraniční trh. Formy vstupu budou probrány v další kapitole. 

 

2.2.8 Technický průzkum 

Aby zahraničněobchodní operace byla možná, musí obchodník prokázat shodu 

výrobku s planými normami daného trhu. Vyvážený nebo vyráběný výrobek na zahraničním 

trhu musí z technického hlediska odpovídat normám země. Je nezbytné seznámení se 

s technickými normami a zákony. Je to nákladný a časově náročný proces.  

 

2.2.9 Právní průzkum 

Zde je nutné zjistit, z jakých zásadních principů vychází právní řád.  

 

2.2.10 Daňový průzkum 

Daně působí v současné době v oblasti fiskální, tedy jako zdroj finančních prostředků 

pro stát. Dále mají i negociační efekt a proto státy přistoupily k dohodám o vyloučení dvojího 

zdanění. Zásadní vliv mají pro podnikatele, kteří se rozhodnou založit na zahraničním trhu 

pobočku, společný podnik nebo jiné formy podnikání. 

 

2.2.11 Průzkum sociálních a kulturních zvyklostí 

K úspěšnému podnikání v zahraničí nestačí mít pouze základní informace o trhu, 

výrobku, konkurenci atp. V dnešní době jsou důležité i mezilidské vztahy s partnerem. 

K tomu je potřeba znalost národních zvyklostí, kulturních specifik nebo náboženských tradic, 

které bývají klíčem k zvládnutí obchodních jednání. Podnikatelské subjekty se mohou setkat 

s celou řadou „nezvyklostí“, vyplývající z  odlišných kulturně-sociálních obchodních 
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podmínek. Za elementy národní kultury se považuje národnost, náboženství, přístup k času, 

jazyk, příslušnost k etnickým skupinám a mnoho dalších.84
 

 

2.3 Organizace zabývající se podporou exportu 

V ČR je proexportní politika realizována převážně prostřednictvím státních, státem 

dotovaných a ostatních institucí. Patří zde Česká exportní banka (ČEB), Exportní a garanční 

pojišťovací společnost (EGAP), Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade), Komora 

pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států (Komora SNS) a European 

Business Consortium (EBC). Důležitou roli v oblasti exportu hrají česká centra v zahraničí a 

velvyslanectví. 

 

2.3.1 Česká exportní banka 

Česká exportní banka, a.s. je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu 

vývozu. Činnost zahájila v roce 1995 a tvoří součást systému státní proexportní politiky. 

Hlavním posláním ČEB je podle zákona č. 58/1995 podpora vývozu financováním a 

poskytováním vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. Umožňuje českým 

exportérům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za srovnatelných podmínek s těmi, 

které využívá jejich zahraniční konkurence.  

 

Příjemce podpořeného financování může být vývozce (tj. právnická osoba se sídlem 

v České republice, výjimečně i fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR) nebo zahraniční 

odběratel. Příjemcem některých druhů úvěrů může být také výrobce produkující pro vývoz či 

český subjekt, který investuje v zahraničí. Do takových transakcí může vstupovat tuzemská 

banka vývozce nebo zahraniční banka dovozce. Veškerá aktivita ČEB jsou v souladu se 

Světovou obchodní organizací, Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a 

směrnicemi Evropské unie.85
 

 

Českou exportní banku využijí především podnikatelské subjekty, které nemají 

dostatek finančních prostředku na realizaci jejich podnikatelských aktivit na území jiných 

států.  

 

                                                             
84 SVATOŠ, Miroslav. Zahraniční obchod: teorie a praxe. 2009. 
85 ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA. O nás [online]. © 2006 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://www.ceb.cz/content/view/92/35/ 
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Obrázek 2.1 Objem podepsaných smluv 1996 – 2011 v mil. Kč86
  

 

 

2.3.2 Exportní a garanční pojišťovací společnost 

Exportní a garanční pojišťovací společnost, a.s. byla založena v roce 1992 a je plně 

vlastněná státem. „Česká republika svá akcionářská práva vykonává prostřednictvím 

Ministerstva financí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva zahraničních 

věcí ČR a Ministerstva zemědělství ČR. Ve své činnosti se řídí zákonem o pojišťovnictví a 

zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou“87
. Jedná se 

o úvěrovou pojišťovnu se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika 

spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky.  

 

EGAP se zaměřuje zejména na bankovní úvěry se splatností delší než dva roky na 

financování vývozu velkých energetických, strojních a technologických zařízení, investičních 

celků, dopravních staveb a investic do zemí, kde politické, ekonomické a právní prostředí 

přináší větší míru nejistoty a vyšší riziko nezaplacení kupujícími. EGAP poskytuje 

pojišťovací služby všem vývozcům zboží a služeb nebo investic. Nezáleží na velikosti 

vývozce, právní formy a objemu pojišťovacího vývozu.88
  

 

Podle mého názoru by měl každý podnik, který chce vstoupit na ruské trhy, zvážit 

využití služeb EGAPu. Ruský trh má určité nedostatky, které jsme si probrali v první kapitole 

a aby měly podnikatelské subjekty určitou jistotu, měli by řádně pojistit své investice a 

vývozní operace. EGAP nabízí mnoho možností, jak pojistit zahraniční aktivity 

                                                             
86 ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA. Výroční zpráva[online]. 2011 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 
http://www.ceb.cz/images/stories/soubory_PDF/vyrocni-zpravy/vyrocni_zprava_2011.pdf 
87 EGAP. Profil [online]. ©2013 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://www.egap.cz/o-spolecnosti/profil/index.php 
88 EGAP. Profil [online]. ©2013 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://www.egap.cz/o-spolecnosti/profil/index.php 
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podnikatelských subjektů. V dnešní době pojišťovna nabízí 12 produktů. Každý si může 

vybrat to, co mu nejvíce vyhovuje. 

  

2.3.3 CzechTrade 

CzechTrade je vládní agentura na podporu exportu. Byla založena v roce 1997. Hlavní 

cíl agentury je posílení konkurenceschopnosti českých podnikatelských subjektů 

v dlouhodobém horizontu. Agentura pomáhá prostřednictvím individuálních služeb, 

klientským přístupem a zahraniční sítí českým exportérům při strategickém rozhodování o 

působení na světových trzích.  

 

Jelikož se jedná o vládní agenturu, získává unikátní informace o světových trzích, 

které pomáhají exportérům při vývozu. Agentura disponuje sítí zahraničních a regionálních 

kanceláří. Konkrétně se jedná o 33 zahraničních kanceláří a 8 regionálních exportních 

manažerů. V Ruské federaci působí tři kanceláře a to v Jekatěrinburgu, Moskvě a 

Petrohradu.
89

  

 

Obrázek 2.2 Mapa kanceláří CzechTrade90
 

 

 

Kanceláře zabezpečují i služby ve spolupráci se Zastupitelskými úřady ČR po celém 

světě. Koncentrací kanceláří a jejich umístěním v jednotlivých teritoriích se agentura snaží 

reagovat na aktuální poptávku českých exportérů. Princip regionálních center pomohl rozšířit 

oblasti působení a dostupnost podpory služeb CzechTrade i za hranice zemí, kde má otevřeny 

zahraniční kanceláře. 

                                                             
89 CZECHTRADE. Výroční zpráva 2011 [online]. 2011 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://www.czechtrade.cz/d/documents/01/2-o-
czechtrade/2-1-predstaveni-czechtrade/2-1-3-vysledky-vyrocni-zpravy/VZ_CT_2011.pdf 
90 CZECHTRADE. Výroční zpráva 2011 [online]. 2011 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://www.czechtrade.cz/d/documents/01/2-o-

czechtrade/2-1-predstaveni-czechtrade/2-1-3-vysledky-vyrocni-zpravy/VZ_CT_2011.pdf 
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Obrázek 2.3 Poptávky Top 10 zemí91
 

 

CzechTrade nabízí v oblasti exportu mnoho služeb. Volbu a zmapování teritoria, 

výběr a oslovení potenciálních klientů, budování značky v zahraničí, adresář exportérů a 

různé formy exportního vzdělávání.92
 

 

2.3.4 Komora pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států 

Komora SNS byla zřízena Hospodářskou komorou České republiky na Generálním 

shromáždění v roce 1997. Podle zákona č. 42/1980 Sb. se jedná o speciální obchodní komoru. 

Členy jsou jak právnické, tak fyzické osoby. Členskou základnu tvoří cca 155 firem. Komora 

spolupracuje se státními orgány a institucemi. Dále spolupracuje se Zastupitelskými úřady 

zemí SNS
93

 akreditovanými v ČR a to zejména s RF, Ukrajinou, Běloruskem a 

Kazachstánem. Důležitou úlohu zaujímá spolupráce s českými velvyslanectvími v zemích 

SNS.  

 

Cílem činnosti Komory je podpora českých podnikatelských subjektů v obchodních 

aktivitách na trzích zemí SNS. Apeluje se především na podporu exportu do těchto teritorií. 

Důležitá je rozvíjející spolupráce s regiony zemí těchto států. Uzavírá se řada „dohod o 

spolupráci“ s partnerskými obchodními a průmyslovými komorami. Vyhledává komerční a 

investiční projekty a informuje své členy. Poskytuje pomoc při realizaci projektů. 

Podnikatelským subjektům dodává informace z oblasti zákonodárství, předpisů regulující 

                                                             
91 CZECHTRADE. Výroční zpráva 2011 [online]. 2011 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://www.czechtrade.cz/d/documents/01/2-o-

czechtrade/2-1-predstaveni-czechtrade/2-1-3-vysledky-vyrocni-zpravy/VZ_CT_2011.pdf 
92 CZECHTRADE. Výroční zpráva 2011 [online]. 2011 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://www.czechtrade.cz/d/documents/01/2-o-

czechtrade/2-1-predstaveni-czechtrade/2-1-3-vysledky-vyrocni-zpravy/VZ_CT_2011.pdf 
93 Společenství nezávislých států 
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zahraniční obchod atp.94
 Mezi hlavní služby Komory SNS patří informační podpora, vízové 

problematika, různé formy konzultací a poradenství, vzdělávání nebo poptávky a nabídky 

ruských subjektů.95
 

 

2.3.5 European Business Consortium 

EBC je Evropská akciová společnost, která se specializuje na poskytování co 

nejširšího komplexu služeb spojených s rozvojem integrace evropských a ruských komerčních 

subjektů, podporu ekonomických a mezinárodních obchodních vztahů mezi subjekty zemí 

Evropy a RF. V tomto smyslu nabízí EBC odbornou pomoc a to jak evropským společnostem 

v RF, tak ruským společnostem v Evropě. V České republice má společnost sídlo v Praze.
96

  

 

Mezi hlavní služby EBC patří marketingové průzkumy o konkurenceschopnosti, 

informace o ruských subjektech, vyhledávání obchodních partnerů, vytvoření společného 

podniku, spolupráci při organizaci exportu do Ruska a zemí SNS, celní řízení, odborné 

konzultace, atd.
97

 Dále se společnost zaměřuje na problematiku tendrů v RF. 

 

2.4 Investiční příležitosti v Ruské federaci 

Informační portál CzechTrade poskytuje aktuální seznam oborových a exportních 

příležitostí. Jedná se o službu, která je denně aktualizovaná. Díky této interaktivní mapě mají 

představitelé podnikatelských subjektů možnost zjistit exportní potenciál z pohledu 

identifikovaných exportních příležitostí. Mapa oborových příležitostí obsahuje tendry 

(mezinárodní výběrové řízení), zahraniční poptávky (zájem zahraniční společnosti o zboží, 

služby nebo výrobní kooperaci) a zahraniční investiční příležitosti (příležitost kapitálového 

vstupu do výroby, výrobních investic, odkupu zahraničního subjektu, založení společného 

podniku, expanze výroby a další činnosti).
98

 

 

Aktuální mapa oborových a exportních příležitostí je dostupná na webových stránkách 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/mapa-oborovych-prilezitosti-czechtrade-12069.html.  

 

                                                             
94 KOMORA PRO HOSPODÁŘSKÉ STYKY SE SNS. Komora pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států (Komora 
SNS) [online]. © 2007 - 2013  [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://www.komorasns.cz/index.php?page=predstaveni 
95KOMORA PRO HOSPODÁŘSKÉ STYKY SE SNS. Co nabízíme [online]. © 2007 - 2013 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 
http://www.komorasns.cz/index.php?page=rozcestnik&polozka=co-nabizime 
96 EUROPEAN BUSINESS CONSORTIUM. Základní informace o společnosti [online]. © 2011 - 2013 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
http://www.business-consortium.cz/o-spolecnosti 
97 EUROPEAN BUSINESS CONSORTIUM. Služby EBC [online]. © 2011 - 2013 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: http://www.business-
consortium.cz/sluzby-rusko/ 
98 BUSINESSINFO.CZ. Mapa oborových příležitostí CzechTrade [online]. 17.5.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/mapa-oborovych-prilezitosti-czechtrade-12069.html 
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2.5 Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 

Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020, kterou přijala Vláda České 

republiky 14. března 2012, si klade za cíl otevřít českým vývozcům nové trhy a poskytnout 

podporu ze strany státu. Strategie je postavena na třech pilířích: zpravodajství pro export, 

rozvoj exportu a podporu obchodních příležitostí. Strategie vychází ze současného stavu 

české ekonomiky a bere v úvahu situaci na světových trzích. Východiskem pro zpracování 

Exportní strategie byl přístup orientovaný na naplnění poptávky exportérů po podpoře státu. 

Strategie se skládá z dvanácti projektů a pojmenovává hlavní cíle a atributy a definuje dvanáct 

prioritních zemí. Mezi těmito zeměmi je i Ruská federace.99
  

 

2.6 Názor autora 

Druhá kapitola přiblížila motivy podnikatelských subjektů, vstoupit na zahraniční trhy. 

Důvodů takových rozhodnutí je celá řada a myslím si, že se v budoucnu tento trend stane 

klíčovým faktorem úspěchu. 

 

Základním předpokladem zahraničněobchodních operací je provedení perfektního 

průzkumu trhu. Troufám si tvrdit, že tento úkol může být pro mnoho subjektů překážkou. 

Proto existuje v České republice poměrně velké množství organizací zabývajících se tímto 

typem podpory různé povahy. Formy pomoci dosahují vysoké kvalitativní úrovně a mnohým 

převážně menším podnikatelským subjektům usnadní vstupy na zahraniční trhy.  

 

                                                             
99 BUSINESSINFO.CZ. Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 [online]. 16.4.2012 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/exportni-strategie-cr-2012-az-2020-7148.html#!&chapter=1 
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3 Formy vstupu subjektů na zahraniční trhy 

Kapitola bude analyzovat formy vstupů podniků na ruský trh. První část se zaměří na 

oblast marketingu spojenou s touto problematikou a druhá bude sledovat právní stránku forem 

vstupů podnikatelských subjektů na trhy RF. 

 

3.1 Marketingové vymezení 

Rozhodnutí, jakým způsobem vstoupí podnikatelský subjekt na zahraniční trh, je 

klíčový faktor mezinárodního marketingu. Subjekt má možnost zvolit různé formy. Výběr 

vstupní strategie ovlivňuje zejména: 

 investiční náročnost vstupu na trh, 

 zdroje, které má podnik k dispozici, 

 potenciál cílového trhu, 

 možnost kontroly mezinárodních podnikatelských aktivit, 

 rizikovost podnikání na cílovém zahraničním trhu, 

 konkurenceschopnost podnikatelského subjektu. 

 

Formy vstupů se v marketingové terminologii dají rozdělit do tří hlavních proudů a to 

vývozní a dovozní operace, formy vstupu na zahraniční trhy nenáročné na kapitálové 

investice, kapitálové vstupy podniků na zahraniční trhy. 

 

3.1.1 Vývozní a dovozní operace 

Tato forma je prakticky nejjednodušší. Jedná se o vstup, kde není potřeba žádná 

investice. Na druhou stranu, pokud chce být podnik úspěšný, musí investovat do kvalitního 

marketingového výzkumu a přizpůsobit svoji marketingovou strategii zahraničnímu prostředí. 

„Podle podmínek zahraničních trhů je třeba adaptovat výrobkovou politiku, zajistit 

doprovodné služby a financovat náklady s nimi spojené, vybudovat distribuční cesty, stanovit 

vhodnou cenovou strategii a v neposlední řadě vložit značné prostředky do komunikační 

politiky.“100
 Podnikatelské subjekty mohou využít různé metody. Jejich volba záleží na celé 

řadě faktorů, zejména pak na obchodněpolitických podmínkách, charakteru výrobků a služeb 

nebo výběru obchodního partnera. Mezi základní vývozní a dovozní operace patří 

prostřednické vztahy, smlouvy o výhradním prodeji, obchodní zastoupení, komisionářské a 

mandátní vztahy, piggyback, přímý vývoz nebo sdružení malých vývozců (exportní aliance). 

                                                             
100 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: nové trendy a reflexe změn ve světě. 3. 2009. s. 74 
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3.1.2 Formy vstupu na zahraniční trhy nenáročné na kapitálové investice 

Tyto vstupy využívají subjekty, které se rozhodnou neinvestovat v zahraničí, ale 

přesto chtějí v rámci rozvoje podnikatelských aktivit zvýraznit přítomnost výrobků nebo 

služeb na cílovém trhu jinak, než vývozními operacemi. Nejpoužívanější formy vstupu touto 

metodou jsou licenční obchody, franchising, smlouvy o řízení, zušlechťovací operace a 

vývozní korporace. 

 

3.1.3 Kapitálové vstupy podniků na zahraniční trhy 

Kapitálové vstupy jsou nejnáročnější formou vstupu podniků na zahraniční trhy. 

Vzhledem k investiční náročnosti jsou charakteristické pro velké společnosti. „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.“101
 Přímé zahraniční investice mohou mít formu kapitálových vkladů, 

vnitropodnikových půjček nebo reinvestovaného zisku. Zahraniční investice jsou hybnou 

silou světové ekonomiky. Investoři přinášejí do dané země kapitál, který pomáhá 

k modernizaci nebo restrukturalizaci podniků, progresivní technologie, technické a 

manažerské know-how, umožňují vytvoření nových pracovních příležitostí, usnadňují vstup 

výrobků a služeb na zahraniční trhy atp. Většina zemí se snaží podporovat příliv zahraničních 

investic a přinášejí investorům různé výhody formou investičních pobídek. Základní formy 

přímých zahraničních investic zahrnují fůze, akvizice, investice na zelené louce, společné 

podnikání a strategické aliance. 

 

3.2 Právní formy podnikání v Ruské federaci 

Předcházející kapitola se věnovala formám vstupů na zahraniční trhy 

z marketingového pohledu. Nyní bude důkladněji nastíněna problematika právních forem 

podnikání v RF, ve které mají zahraniční podnikatelské subjekty několik možností, jak 

vstoupit na místní trh. V zásadě se jedná o dvě možnosti exportních operací a to pomocí 

ruského partnera nebo s pomocí vlastního zastoupení. 

 

3.2.1 Krátkodobá činnost podnikatelského subjektu bez úřední registrace 

Jedná se o nejjednodušší vstup. Podnikatelský subjekt působí na trhu bez založení 

obchodního zastoupení, pobočky nebo obchodní společnosti. Tento typ vstupu je klasický 

zejména pro vývoz produktů nebo krátkodobých montážních prací. Subjekt se nemusí 
                                                             
101 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: nové trendy a reflexe změn ve světě. 3. 2009. s. 84 
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registrovat u ruských úřadů a nepotřebuje jinou formu povolení. Zahraniční pracovníci 

nemusí získávat pracovní povolení k činnosti na území Ruské federace.
102

  

 

Při vstupu na ruský trh české firmy často volí spolupráci s ruským partnerem ať už 

v roli agenta nebo distributora. Agent se od distributora liší zejména tím, že dostává provizi z 

prodaného zboží a nestává se vlastníkem prodávaného zboží. Distributor se od agenta liší v 

tom, že od exportéra zboží přímo nakupuje, tudíž se stává vlastníkem prodávaného zboží a 

toto zboží později na svůj účet prodává dál. Distributor přitom může mít exkluzivitu (úplnou 

či pouze pro jeden nebo více regionů) nebo je distributorem nevýhradním.103
  

 

3.2.2 Obchodní společnosti 

Obchodní společnosti jsou samostatnou právnickou osobou, jejíž odpovědnost je 

oddělená od zakladatele. Jednají vlastním jménem, nabývají majetku, uzavírají obchody na 

svůj účet a jsou nositeli práv a povinností.104
 

                                                             
102 ŠIMEK, David. Právní formy vstupu českých firem na ruský trh a související problémy [online]. 26.2.2013 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
www.sme-union.cz/26022013/11_peterkapartners.ppt 
103 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Export do Ruské Federace[online]. 2012 [cit. 2013-03-30]. Dostupné 
z: http://www.mzv.cz/file/940066/Rusko.pdf 
104 ŠTĚRBA, Jiří. Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele [online]. 9.10.2012 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 
http://www.edutakonference.cz/prispevky_z_konference/jiri_sterba.pdf 
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Obrázek 3.1 Výhody a nevýhody založení vlastní obchodní společnosti105
 

 

 

V ruské federaci stejně jako v České republice je možnost podnikání v mnoha 

právních formách. Základní výčet je standardní: 

 společnost s ručením omezeným (Общество с ограниченной ответственностью), 

 akciová společnost (Aкционерное общество), 

o uzavřená akciová společnost (Закрытое акционерное общество), 

o otevřená akciová společnost (Открытое акционерное общество), 

 osoba samostatně výdělečně činná (Индивидуальный предприниматель), 

 nezisková organizace (Автономная некоммерческая организация), 

 státní podnik (Государственное унитарное предприятие), 

 družstvo (Производственный кооператив). 

 

Mezi obchodní společnosti, které zahraniční investoři nejvíce využívají k podnikání na 

území RF, patří společnost s ručením omezeným a akciová společnost. V následujícím textu 

                                                             
105 KRS, Jan a Jiří PYTLÍČEK. Export do Ruské Federace [online]. © 2012 [cit. 2013-04-09]. Dostupné z: 
www.mzv.cz/file/956661/exportni_manual_RF.doc 
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zanalyzuji tyto dvě hlavní formy. Rozdíl je především v základním kapitálu, kdy u společnosti 

s ručením omezeným je základní kapitál tvořen podíly společníků, zatímco u akciových 

společností akciemi. Na rozdíl od obchodního podílu, který je majetkovým právem, jsou akcie 

cennými papíry.  

 

3.2.2.1 Sídlo a personální obsazení společnosti 

Sídlo obchodní společnosti musí být v na území RF. Sídlo je chápáno jako místo, kde 

je dostupné vedení společnosti. Znamená to, že na tomto místě je možné s vedením jednat. 

Adresa musí být udána k datu registrace společnosti. Jiné adresy jako například provozu nebo 

kanceláří jsou také možné. V praxi dochází ke skutečnosti, že při otevírání účtu ke splacení 

základního kapitálu zástupce banky osobně navštíví místo vedení společnosti k jednání 

s ředitelem. Pokud banka bude mít dojem, že se na uvedené adrese ředitel nezdržuje, odmítne 

otevření účtu, což bude mít za následek nesplnění podmínek pro registraci společnosti.106
  

 

3.2.2.2 Společnost s ručením omezeným 

Právní statut společnosti s ručením omezeným (OOO) je upraven Občanským 

zákoníkem RF, federálním zákonem z 8. února 1998 č. 14-FZ o společnostech s ručením 

omezeným ve znění pozdějších předpisů a federálním zákonem z 8. srpna 2001 č. 129-FZ o 

státní registraci právnických osob a individuálních podnikatelů ve znění pozdějších předpisů.  

 

Občanský zákoník RF obsahuje základní ustanovení o právnických osobách s právní 

formou OOO. Zakladateli společnosti mohou být ruské nebo zahraniční právnické a fyzické 

osoby. Založení se 100% zahraniční účastí se prakticky neliší od procesu založení ruskými 

subjekty. Společnost může být založena jediným zakladatelem s výjimkou případu, kdy 

jediným společníkem by měla být společnost mající jediného společníka. Minimální výše 

základního kapitálu musí odpovídat částce 10 000 rublů. Maximální počet účastníků je 

stanoven na 50. Před provedením státní registrace musí být splaceno minimálně 50 % 

základního kapitálu. Zbytek kapitálu je nutné splatit ve lhůtě určené ve stanovách společnosti. 

Nesmí to být však později než do jednoho roku od okamžiku státní registrace společnosti.107
 

Základní práva společníků: 108
 

 účastnit se řízení společnosti v souladu se způsoby uvedenými v zákonu č. 14-FZ a  

                                                             
106 SMARTCOMPANIES. Ruská Federace [online]. © 2006 – 2013 [cit. 2013-04-09]. Dostupné z: 
http://www.smartcompanies.cz/upload/File/Rusko.pdf 
107 Ruská federace. Federální zákon č. 14 ze dne 8.2.1998 o společnostech s ručením omezeným. In: http://www.consultant.ru/. 1998. 
Dostupné z: http://www.consultant.ru/popular/ooo/ 
108 Ruská federace. Federální zákon č. 208 ze dne 26.12.1995 o akciových společnostech. In:http://www.consultant.ru/. 1995. Dostupné z: 
http://www.consultant.ru/popular/ooo/48_1.html#p122 
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v zakládací listině, 

 přístup k informacím společnosti týkající se jejich aktivit, přístup k účetnictví a dalším 

dokumentům v souladu se zakládající listinou, 

 účast na rozdělení zisku, 

 prodej nebo jiné převody podílů společníků, 

 vystoupení ze společnosti bez schválení ostatními společníky, 

 obdržení zbylé části majetku po vyrovnání s věřiteli v případě likvidace společnosti a 

další. 

 

Základní povinnosti společníků: 109
 

 vložení podílu do základního kapitálu podle specifikace zákona o OOO a zakládací 

listině, 

 důvěrně udržovat informace o aktivitách společnosti, 

 další povinnosti v průběhu zakládání společnosti, které budou uvedeny ve stanovách, 

zakládací listině nebo schválené na valné hromadě společnosti. 

 

Nejvyšším orgánem OOO je valná hromada. Může být svolána jako řádná (termíny 

jsou určeny ve stanovách) nebo mimořádná (z důvodů uvedených ve stanovách nebo 

vyžadují-li to zájmy společnosti a svolává ji jednočlenný statutární orgán z vlastní iniciativy 

nebo na žádost). Dalším povinně zřízeným orgánem je jednočlenný statutární orgán, který 

je nejčastěji pojmenován jako generální ředitel nebo prezident. Jedná za společnost bez plné 

moci, řídí běžnou činnost OOO. Jmenován je valnou hromadou, které je také zodpovědný za 

svou činnost. Jednočlenným statutárním orgánem může být pouze fyzická osoba. Stanovy 

OOO mohou dále upravit zřízení dozorčí rady nebo revizní komise (povinná v případě více 

než 15 společníků). Způsoby zřizování a působnost orgánů jsou upraveny ve stanovách 

OOO.
110

 

 

                                                             
109 Ruská federace. Federální zákon č. 208 ze dne 26.12.1995 o akciových společnostech. In:http://www.consultant.ru/. 1995. Dostupné z: 
http://www.consultant.ru/popular/ooo/48_1.html#p150 
110 Ruská federace. Federální zákon č. 14 ze dne 8.2.1998 o společnostech s ručením omezeným. In: http://www.consultant.ru/. 1998. 

Dostupné z: http://www.consultant.ru/popular/ooo/ 
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3.2.2.3 Akciové společnosti 

Akciové společnosti se řídí Občanským zákoníkem RF, federálním zákonem z 26. 

prosince 1995 č. 208-FZ o akciových společnostech a federálním zákonem z 8. srpna 2001 č. 

129-FZ o státní registraci právnických osob a individuálních podnikatelů ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

Účastníci ve společnosti (akcionáři) nenesou žádnou odpovědnost za své závazky a 

nesou riziko ztráty spojené s činností společnosti v hodnotě jejich akcií. Základní kapitál 

společnosti je rozdělen na určitý počet akcií. Akciové společnosti se dělí na dva základní typy 

a to uzavřenou akciovou společnost (ZAO) a otevřenou akciovou společnost (OAO). 

Akciové společnosti jsou právnickými osobami. Zakladateli stejně jako u společnosti 

s ručením omezeným mohou být fyzické i právnické osoby. Založení jedním zakladatelem je 

možné, pokud však tímto zakladatelem není společnost, která je ve vlastnictví pouze jednoho 

právního subjektu nebo osoby. OAO je oprávněna veřejně upisovat emitované akcie a volně 

s nimi nakládat za podmínek stanovených právními předpisy. OAO nemá omezený počet 

akcionářů. Tito akcionáři mohou volně disponovat s akciemi. ZAO může akcie upsat jen 

zakladatelům, respektive předem určenému počtu osob a tento počet nesmí překročit 50 osob. 

ZAO na rozdíl od OAO nemá oprávnění provádět veřejný úpis akcií nebo je nabízet 

neomezenému okruhu osob. Pokud je počet akcionářů více než 50, musí se do jednoho roku 

ZAO změnit na OAO. AS musí vést seznam akcionářů. U OAO vede tento seznam speciální 

registrátor. Členové ZAO mají přednostní právo na nabytí prodávaných akcií ostatními členy. 

Zákon stanovuje postup prodeje akcií a v případě porušení je poškozený subjekt oprávněn 

domáhat se soudní cestou spravedlnosti.
111

 Výše základního kapitálu ZAO činí nejméně 

10 000 rublů. U OAO se jedná o sumu 100 000 rublů. Zakladatelé mají povinnost splatit 50 % 

základního kapitálu do třech měsíců od registrace a zbytek do jednoho roku. Společnost může 

vydávat cenné papíry ve formě akcií, obligací nebo opcí. OAO a ZAO (v případě veřejného 

umístění dluhopisů nebo jiných cenných papírů) mají povinnost publikovat informace o 

obchodním a finančním stavu.  

 

Nejvyšším orgánem akciové společnosti je valná hromada akcionářů, která dohlíží 

na její chod. Pokud se jedná o OAO musí být povinně vytvořen druhý nejvyšší orgán dozorčí 

rada, která řeší otázky nespadající do působnosti valné hromady akcionářů. U ZAO není 

                                                             
111 Ruská federace. Federální zákon č. 208 ze dne 26.12.1995 o akciových společnostech. In:http://www.consultant.ru/. 1995. Dostupné z: 
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 
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povinna. Dozorčí rada musí mít minimálně 5 ředitelů. Mezi další povinné orgány AS patří 

jednočlenný statutární orgán. Tento orgán je tvořen jednou osobou, tj. generálním 

ředitelem. Nepovinně může být vytvořen tzv. kolegiální statutární orgán, který funguje 

společně s jednočlenným statutárním orgánem. Statutární orgán vykonává vedení společnosti 

a informuje valnou hromadu akcionářů, případně i dozorčí radu o činnosti a výsledcích. Orgán 

revizní komise je nutné založit u ZAO i OAO vždy.112
  

 

                                                             
112 Ruská federace. Federální zákon č. 208 ze dne 26.12.1995 o akciových společnostech. In:http://www.consultant.ru/. 1995. Dostupné z: 
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 
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Obrázek 3.2 Porovnání OOO a ZAO113
 

 
 

                                                             
113ŠIMEK, David. Právní formy vstupu českých firem na ruský trh a související problémy [online]. 26.2.2013 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 
www.sme-union.cz/26022013/11_peterkapartners.ppt  
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3.2.2.4 Společný podnik 

Vytvoření společného podniku je rozšířená forma aktivního vstupu na ruský trh. Tato 

podoba má své klady i zápory. Za výhodu se považuje fakt, že založení společného podniku 

v Rusku česká strana vyřeší potřebu odborníků, kteří znají trh, personální záležitosti a jiné 

problémy, které jsou dány jeho specifiky. Je-li podnik založen na bázi ruského, získá česká 

strana výrobní kapacity, aktiva, systémy prodeje zboží, distribuční kanály atp. Další velkou 

výhodou je značné zjednodušení veřejných zakázek, které jsou zmíněny v první kapitole této 

práce. Na druhou stranu zápornou hodnotou této spolupráce se může jevit skutečnost, že na 

teritoriu RF má ruská strana větší aktivitu a autoritu při podnikatelské činnosti. Může to 

znamenat různé úniky zisku do jiných ruských obchodních subjektů. V současnosti je tato 

metoda podnikání populární, ale české podniky se často setkávají s nezájmem ruských 

potenciálních partnerů.114
 

 

3.2.3 Obchodní zastoupení a pobočka 

Další možností je zakládání poboček a obchodních zastoupení. Tuto eventualitu 

využívají podnikatelské subjekty, které mají zavedený podnik na území domovského státu, 

v našem případě ČR a chtějí dále rozšířit působiště jinak než pouhým exportem. Na druhou 

stranu nestojí o založení obchodní společnosti.  

  

Jak obchodní zastoupení, tak pobočka je provozovna zahraniční společnosti, která 

získala státní povolení k plnému či částečnému výkonu podnikatelské činnosti na území RF. 

Obchodní zastoupení a pobočky nejsou podle ruského práva právnickými osobami. Jedná se o 

samostatné hospodářské jednotky právnické osoby, které jsou založeny mimo místo sídla. 

Právnická osoba, která stojí za jejich založením, poskytuje těmto jednotkám majetek a další 

kapitál a ony jednají jejím jménem. Za činnost odpovídá zakládající právnická osoba.  

 

Jeden z hlavních rozdílů mezi obchodními společnostmi a pobočkami, respektive 

obchodními zastoupeními je délka jejich působení. Obchodní společnosti se zakládají na dobu 

neurčitou, zatímco obchodní zastoupení a pobočky na dobu určitou.  Akreditace zastoupení se 

uděluje maximálně na dobu tří let a akreditace pobočky na pět let. V obou případech je možné 

prodloužení. Akreditačními orgány jsou Obchodní a průmyslová komora RF 

(http://www.tpprf.ru) a Státní registrační komora při Ministerstvu spravedlnosti RF 

                                                             
114 EUROPEAN BUSINESS CONSORTIM. Vstup na ruský trh [online]. © 2011 - 2013 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://www.business-

consortium.cz/vstup-na-rusky-trh/ 
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(http://www.palata.ru). Poplatek za pobočku je 120 000 rublů a k tomu dalších 15 000 až 

60 000 rublů v závislosti na délce akreditace. Obchodní zastoupení požaduje poplatek 30 000 

až 75 000 rublů v závislosti na délce akreditace. Rozdíl mezi obchodním zastoupením a 

pobočkou je ve vykonávaných funkcích. Zastoupení reprezentuje zájmy zřizující společnosti a 

uskutečňuje jejich ochranu, zatímco pobočka vykonává všechny nebo některou z částí funkcí 

zřizující společnosti. Akreditované zastoupení nebo pobočka má celou řadu výhod. Především 

se jedná o jasné a transparentní postavení vůči orgánům RF, postavení zaměstnavatele a 

z toho plynoucí možnost uzavírání pracovních smluv s ruskými zaměstnanci, možnost 

provozování a registrace dopravních prostředků v RF a jiné.115
 

                                                             
115 BUSINESSINFO.CZ. Nejčastěji kladené otázky ve vztahu k podnikání v Ruské federaci [online]. 27.4.2012 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-nejcasteji-kladene-otazky-1107-471.html#!&chapter=5 
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3.3 Základní kritéria výběru vstupu na ruský trh 
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3.4 Názor autora 

Troufám si tvrdit, že český podnikatelský subjekt má slušný výběr, jak realizovat své 

zahraniční aktivity. Forma vstupu je závislá na konkrétní firmě. Pokud chce firma realizovat 

obchodní operace rozsáhlejšího charakteru než pouhý export, má na výběr několik možností. 

První z nich je vytvoření pobočky nebo obchodního zastoupení. Pobočka má mnohem větší 

pole působnosti. Může vykonávat funkce zřizující společnosti, což je velká výhoda. Na 

druhou stranu je o něco dražší oproti obchodnímu zastoupení, což se pro zaběhnuté podniky 

může jevit jako bezpředmětné.  

 

V kategorii obchodních společností bych českému podnikatelskému subjektu 

doporučil vytvořit společnost s ručením omezeným nebo uzavřenou akciovou společnost. 

Oproti OOO je u akciové společnosti procedura založení časově a finančně náročnější, 

protože nově vzniklá firma musí provést emisi akcií a následující kroky řídící se předpisy 

regulující trh s cennými papíry. Volba je samozřejmě na podnikateli. Musí určit, jaký typ 

společnosti více vyhovuje jeho obchodní strategii.  

 

Jako nejlepší varianta se jeví vytvoření společného podniku s ruským partnerem. Zde 

může být velký problém vybrat solventního, spolehlivého a charakterního obchodního 

společníka. Vzhledem k nezájmu ruské strany o tuto spolupráci, nedokážu odhadnout, zda se 

tato situace v budoucnu změní.     

 



68 

4 Modelová situace vstupu podniku na ruský trh 

V předchozích částech diplomové práce byly probrány důležité aspekty trhu RF, 

pohled z hlediska podnikatelských subjektů a právní formy vstupů. Každý podnikatelský 

subjekt v případě zájmu o ruský trh se musí rozhodnout, jakým způsobem se zde bude 

angažovat. Máme tedy firmu, která má stabilní pozici na českém trhu a rozhoduje se o 

způsobu vstupu.  

 

Zmapování prostředí na základě analýzy zahraničních trhů, která byla důkladně 

probrána ve druhé kapitole, je základní stěžejní faktor. O tento proces se firma může pokusit 

sama nebo na základě organizací a agentur, které se zabývají touto problematikou, 

nastíněných také ve druhé kapitole. Dalším důležitým faktorem je volba způsobu podnikání. 

Subjekt buď využije poptávky ruských podnikatelských subjektů, tendry, veřejné zakázky 

exportní operace nebo vstoupí do Ruska formou obchodních společností, poboček, 

obchodních zastoupení nebo společným podnikem.  

 

Modelová situace bude zaměřena na proces registrace společnosti s ručením 

omezeným, pobočky a obchodního zastoupení, dále bude nastíněno získání pracovního 

povolení, které je neméně důležité a v poslední části se bude věnovat zvláštním ekonomickým 

zónám. 

 

4.1 Založení společnosti s ručením omezeným 

Zakládající společníci uzavírají písemnou dohodu o založení společnosti, kde stanoví 

způsob společné činnosti, výši základního kapitálu, výši podílu každého ze zakladatelů, 

způsob splácení a lhůty splácení podílů základního kapitálu společnosti. V této souvislosti je 

nutné uvést, že dohoda o založení společnosti podle § 11, odst. 5 zákona z 8. února 1998 č. 

14-FZ o společnostech s ručením omezeným, ve znění pozdějších předpisů není zakládajícím 

dokumentem společnosti.116
 Základním zakládajícím dokumentem společnosti s ručením 

omezeným jsou podle § 12, odst. 1 zákona z 8. února 1998 č. 14-FZ o OOO ve znění 

pozdějších předpisů stanovy OOO.
117

  

 

                                                             
116 Ruská federace. Federální zákon č. 14 ze dne 8.2.1998 o společnostech s ručením omezeným. In: http://www.consultant.ru/. 1998. 
Dostupné z: http://www.consultant.ru/popular/ooo/48_2.html#p194 
117 Ruská federace. Federální zákon č. 14 ze dne 8.2.1998 o společnostech s ručením omezeným. In: http://www.consultant.ru/. 1998. 

Dostupné z: http://www.consultant.ru/popular/ooo/48_2.html#p194 
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Proces registrace společnosti s ručením omezeným se skládá z několika kroků. 118
 

1. Notářské ověření zakládacích dokumentů.  

Musí být předloženy minimálně čtyři kopie: 

 stanov,  

 rozhodnutí o založení společnosti s ručením omezeným,  

 zakládací smlouvy, 

 žádosti o registraci. 

2. Vložení kapitálu do banky a získání potvrzení.  

K otevření bankovního účtu je nutné vyplnit formulář žádosti, doručit notářsky ověřenou 

kopii stanov, kopii o založení OOO a kopii zakladatelské smlouvy. Jak bylo zmíněno 

v předchozí kapitole, než se společnost zaregistruje, musí být splaceno 50 % základního 

kapitálu a zbytek v průběhu prvního roku společnosti. Vložení kapitálu na účet vyžaduje 

otevření bankovního účtu.  

3. Zaplacení registračního poplatku.  

4. Zápis v jednotném registru Federální daňové služby RF na místní úrovni, získání 

jednotného státního identifikačního a daňového identifikačního čísla a registrace do 

penzijního fondu.  

Daňová registrace se provádí souběžně s registrací do Státního penzijního fondu, Státního 

fondu sociálního pojištění a Státního fondu pro povinné zdravotní pojištění. Registrace 

probíhají prostřednictvím federální daňové služby na místní úrovni. Koordinací registrací 

se zabývá federální daňová služba. Nově vzniklá právnická osoba získá identifikační a 

daňové identifikační číslo, ke kterým jsou vydány certifikáty. Dokumenty, které potvrzují 

registraci, jsou zasílány na adresu společnosti. Registrace společnosti trvá z pravidla pět 

dní, k této době je zapotřebí přičíst jeden až dva dny na registraci do fondů. Daňové úřady 

přijímají žádosti osobně v případě podání jedním ze zakladatelů nebo osobou pověřenou 

plnou mocí. V jiných případech se dokumenty doručují poštou. Dokumenty, které jsou 

nezbytné: 

 rozhodnutí o založení společnosti, 

 stanovy společnosti, 

 zakladatelská smlouva, 

 notářsky ověřená žádost o registraci, 

 potvrzenka o zaplacení, 

                                                             
118 KVÍČALA, Petr. Založení společnosti s ručením omezeným v Rusku [online]. 15.10.2009 [cit. 2013-04-03]. Dostupné z: 
http://petrkvicala.cz/?p=42 
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 výpis z rejstříku právnických osob státu, podle kterého byla zahraniční právnická 

osoba založena nebo jiný právně rovnocenný důkaz o právním postavení 

zahraniční právnické osoby jako zakladatele. 

Za nesplnění některého z požadavků daňových úřadů, může být žádost navrácena zpět. 

V některých případech úřad žádá další dokumenty k potvrzení.  

5. Notářské ověření certifikátu o registraci, o daňovém identifikačním čísle a bankovní 

karty s podpisovými vzory  

Zde se vyžaduje: 

 notářsky ověřený certifikát o registraci, 

 notářsky ověřený certifikát o daňovém identifikačním čísle, 

 notářsky ověřené stanovy, 

 notářsky ověřená zakladatelská smlouva, 

 notářsky ověřený dokument potvrzující jmenování ředitele.  

6. Otevření bankovního účtu,  

7. Informování Federální daňové služby o čísle bankovního účtu 

8. Registrace razítka v registrační komoře. 

 

Listiny vydané na území cizího státu musí být superlegalizovány nebo ověřeny 

postilou (v případě smluvních států Haagské úmluvy z roku 1961
119). Cizojazyčný dokument 

se předkládá s notářsky ověřeným překladem do ruského jazyka. V určitých případech 

ukládají předpisy RF povinnost získat před založením společnosti souhlas ruského 

antimonopolního úřadu. Tento souhlas je nezbytný v případech vyjmenovaných v ustanovení 

§ 27, odst. 4 a odst. 5 zákona z 26. července 2006 č. 135 FZ o ochraně konkurence ve znění 

pozdějších předpisů.120
 

 

4.2 Založení obchodního zastoupení 

Zahraniční společnost, která chce vytvořit obchodní zastoupení na ruském trhu je 

povinna absolvovat proces registrace. Akreditací se zabývá celá řada státních orgánů 

v závislosti na typu zřizující společnosti. Hlavním orgánem akreditace je Státní registrační 

komora při Ministerstvu spravedlnosti Ruské federace. V případě obchodních zastoupení je k 

                                                             
119  Ověření apostilou se nevyžaduje v případě, kdy je tak stanoveno smlouvou o právní pomoci mezi státem, z něhož pochází investor, a 
Ruskou federací. V případě České republiky existuje smlouva o právní pomoci vyhlášená ve Sbírce listin vyhláškou ministra zahraničních 
věcí pod č. 95/1983 Sb., dle jejíhož čl. 11 není apostilace nutná.  
120 BUSINESSINFO.CZ. Nejčastěji kladené otázky ve vztahu k podnikání v Ruské federaci [online]. 27.4.2012 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-nejcasteji-kladene-otazky-1107-471.html#!&chapter=5 
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získání povolení ke zřízení zastoupení v oblastech jiných než Moskva a Petrohrad vyžadován 

předchozí souhlas místního správního úřadu s umístěním sídla zastoupení v příslušné oblasti. 

 

První krok spočívá v podpisu dokumentů nezbytných pro získání akreditace 

zastoupení. Mezi základní důležité dokumenty se řadí:121
 

 rozhodnutí společnosti o zřízení zastoupení v RF, 

 zakladatelské dokumenty zřizující společnosti, 

 dokumenty prokazující registraci zřizující společnosti u státních orgánů země sídla, 

 doklady prokazující platební schopnost, 

 notářsky ověřena kopie generální plné moci, díky které se udělují pravomoci 

vedoucímu zastoupení, 

 doklad o obchodním styku s RF, adresa sídla zastoupení v RF a další vyžádané 

informace Státní registrační komorou. 

 

Nepředložení požadovaných dokumentů je jeden z hlavních důvodů odmítnutí 

registrace zastoupení. Samozřejmostí jsou řádně legalizované cizí listiny a notářsky ověřený 

překlad do ruského jazyka. Povolení ke zřízení zastoupení se podává do 21 dnů od 

kompletního předložení dokumentů. Po posouzení výsledků se vydá osvědčení o akreditaci a 

zápisu do Souhrnného státního registru zastoupení zahraničních společností akreditovaných 

na území RF. Zápis do registru je pro všechny subjekty povinný. Osvědčení o zápisu do 

registru slouží jako potvrzení oficiálního statutu zastoupení a je nutné při otevření bankovních 

účtů, přihlášení se do evidence daňových úřadů, vystavení ruských víz a při řízení s celními 

orgány. Akreditace se poskytuje na jeden, dva nebo tři roky s případným prodloužením. 

V návaznosti na povolení akreditace zastoupení v zahraniční společnosti je nezbytné převzetí 

dopisu s registračními kódy, které uděluje Federální statistický úřad. Poté musí společnost 

nechat vyhotovit kulaté úřední razítko a podat žádost o registraci u příslušného finančního 

úřadu, jakož i převzít oznámení o registraci zastoupení ve státních mimorozpočtových 

fondech, tj. Fondu sociálního pojištění, Fondu zdravotního pojištění a Penzijního fondu. Po 

přihlášení do evidence vedené příslušným finančním úřadem mohou být po dohodě se 

zřizující společností otevřeny účty pro zastoupení, běžný účet a devizový účet v rublech. Tyto 

účty mohou být vytvořeny v jakékoliv bance.122
    

                                                             
121 BUSINESSINFO.CZ. Nejčastěji kladené otázky ve vztahu k podnikání v Ruské federaci [online]. 27.4.2012 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-nejcasteji-kladene-otazky-1107-471.html#!&chapter=5 
122 BUSINESSINFO.CZ. Nejčastěji kladené otázky ve vztahu k podnikání v Ruské federaci [online]. 27.4.2012 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-nejcasteji-kladene-otazky-1107-471.html#!&chapter=5 
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4.3 Založení pobočky 

Založení pobočky v RF je obdobné jako založení obchodního zastoupení. Stejně jako 

u prvého případu musí zahraniční společnost, která chce založit pobočku v RF absolvovat 

proces akreditace pobočky u orgánů RF. Pobočka se pokládá za akreditovanou dnem zápisu 

údajů o pobočce do Souhrnného státního registru zahraničních osob akreditovaných na území 

RF. Akreditaci provádí Státní registrační komora při Ministerstvu spravedlnosti Ruské 

federace. Podobně jako v případě obchodního zastoupení je k získání povolení ke zřízení 

pobočky v jiných oblastech než Moskva a Petrohrad vyžadován souhlas místního správního 

úřadu s umístěním sídla pobočky v příslušné oblasti. Pro akreditaci pobočky je nutné předložit 

tyto dokumenty:
123

 

 rozhodnutí zřizující společnosti o založení pobočky v RF, 

 zakladatelské dokumenty zřizující společnosti, 

 dokumenty prokazující registraci zřizující společnosti u státních orgánů země sídla, 

 doklady prokazující platební schopnost, 

 notářsky ověřenou kopii generální plné moci, na základě které se udělují nezbytné 

pravomoci vedoucímu pobočky. 

 

Komora si dále může vyžádat poskytnutí dalších informací o činnosti zřizujícího 

subjektu. Stejně jako v obchodním zastoupení je nutné dodržet požadavky řádné legalizace 

listin a notářsky ověřené překlady dokumentů do ruského jazyka. Vlastní akreditace je 

provedena ve lhůtě 30 dnů od předložení kompletního souboru požadovaných dokumentů. Na 

základě výsledků posouzení se vydává osvědčení o akreditaci a zápisu pobočky do 

Souhrnného státního registru poboček zahraničních právnických osob. Osvědčení o zápisu se 

používá k potvrzení oficiálního statutu pobočky. Pobočka se akredituje na maximálně pět let 

s možností následného prodloužení. Další kroky jsou totožné se založením obchodního 

zastoupení.124
 

 

4.4 Pracovní povolení 

Práce v zahraničí je fenomén moderního světa. Vlivem globalizace je zcela běžné, že 

občané různých národností pracují v mezinárodních společnostech, na různých pozicích 

                                                                                                                                                                                              

 
123 BUSINESSINFO.CZ. Nejčastěji kladené otázky ve vztahu k podnikání v Ruské federaci [online]. 27.4.2012 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-nejcasteji-kladene-otazky-1107-471.html#!&chapter=5 
124 BUSINESSINFO.CZ. Nejčastěji kladené otázky ve vztahu k podnikání v Ruské federaci [online]. 27.4.2012 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-nejcasteji-kladene-otazky-1107-471.html#!&chapter=5 
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napříč celým světem. Některá integrační seskupení jako například EU mají tu výhodu, že díky 

jednotnému vnitřnímu trhu, dovoluje volný pohyb osob, zboží služeb nebo kapitálu. Odpadá 

zde problematika pracovního povolení. Ruská federace však takový případ není. Každý 

občan, který chce pracovat v Rusku, musí získat pracovní povolení.125
 Pro získání 

pracovního povolení je třeba absolvovat proces, který lze rozdělit na tři etapy.  

 

První etapa 

Společnost, která hodlá získat zahraniční pracovníky, musí získat vyjádření o účelnosti 

zaměstnání zahraničních pracovníků. V současnosti je nutno předložit tyto dokumenty: 

 notářsky ověřenou kopii osvědčení o registraci právnické osoby, 

 notářsky ověřenou kopii osvědčení o přihlášení právnické osoby u finančního úřadu 

v místě sídla na území RF. 

Vyjádření bývá vydáno ve lhůtě 30 kalendářních dnů od podání dokumentů. Tato lhůta může 

být prodloužena rozhodnutím příslušného státního orgánu. 

 

Druhá etapa 

Společnost, která chce zaměstnat zahraniční pracovníky, musí získat povolení 

k zaměstnání zahraničních pracovníků. Povolení se vydává s ohledem na kvóty vydávané 

vládou RF. Samozřejmostí je předložení dalších dokladů: 

 žádosti o vydání povolení k zaměstnávání zahraničních pracovníků, 

 notářsky ověřené kopie osvědčení o státní registraci právnické osoby, 

 notářsky ověřené kopie osvědčení o přihlášení právnické osoby u finančního úřadu 

v místě sídla na území RF, 

 návrhu pracovní smlouvy nebo jiného dokumentu, který potvrzuje úmysl zaměstnat 

zahraničního občana, 

 originálu platebního příkazu prokazující zaplacení státního poplatku, který k lednu 

2012 činil 6000 rublů za každého zahraničního pracovníka. 

Zahraniční pobočka nebo obchodní zastoupení předkládá také tyto dokumenty stanovené 

předpisy RF. Vyjádření se vydává ve lhůtě 30 kalendářních dnů od podání dokumentů a při 

dodatečném posouzení dokumentů je lhůta rovných 45 kalendářních dnů. 

 

 

                                                             
125 BUSINESSINFO.CZ. Nejčastěji kladené otázky ve vztahu k podnikání v Ruské federaci [online]. 27.4.2012 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-nejcasteji-kladene-otazky-1107-471.html#!&chapter=5 
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Třetí etapa 

Získání povolení k zaměstnání cizího občana. V této konečné fázi se předkládají tyto 

dokumenty: 

 žádost o vydání pracovního povolení, 

 kopie cestovního pasu a víza státního občana, 

 1 fotografie, 

 potvrzení o skutečnosti, že cizí občan netrpí žádnou z chorob, jejichž seznam je 

stanoven právním předpisem RF, 

 notářsky ověřena kopie dokumentu o dosažení profesního vzdělání, kvalifikace nebo 

potvrzení o ekvivalenci takového dokumentu s ruským diplomem nebo osvědčením o 

profesním vzdělání, 

 kopie povolení společnosti k zaměstnávání zahraničních pracovníků, 

 originál platebního příkazu dokládající úhradu státního poplatku, který k lednu 2012 

činil 2000 rublů. 

Vyjádření je stejné jako ve druhé etapě.126
 

 

Je patrné, že tento proces je značně komplikovanou záležitostí. Méně zkušené 

podnikatelské subjekty by měly využít služeb zprostředkovatelských organizací. 

 

4.5 Zvláštní ekonomické zóny 

Zajímavou variantou realizace investic je využití ZEZ, jejichž problematika byla 

nastíněna v první kapitole této diplomové práce. Myslím si, že tyto zóny mohou být investiční 

příležitostí pro české firmy vzhledem k úlevám různého charakteru.  

 

Podnikatelský subjekt, který se chce stát rezidentem (investorem) musí splnit pět 

základních kroků. V prvním kroku se jedná o nutnost splnění podmínky registrace právního 

subjektu v oblasti, kde se nachází ZEZ. Druhý krok spočívá v předložení žádosti o právní 

postavení rezidenta, která musí obsahovat navrženou aktivitu v oblasti, požadovaný pozemek 

nebo kancelářské prostory pro realizaci projektu, očekávaný objem investic do projektu, 

požadavky na infrastrukturu a další dokumenty obsahující kopie o státní registraci, kopie 

osvědčení o daňové registraci, kopie zakládajících dokumentů a podnikatelský plán v souladu 

s požadavky Ministerstva pro hospodářský rozvoj. Třetí důležitý krok je prezentace projektu 

                                                             
126 BUSINESSINFO.CZ. Nejčastěji kladené otázky ve vztahu k podnikání v Ruské federaci [online]. 27.4.2012 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-nejcasteji-kladene-otazky-1107-471.html#!&chapter=5 
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investiční činnosti dozorčí radě. Členové dozorčí rady se skládají z regionálních odborníků, 

kteří učiní předběžné posouzení projektu. Pokud je to nezbytné, firma udělá změny 

v podnikatelském plánu na základě doporučení dozorčí rady. Ve čtvrtém kroku postoupí 

projekt k radě odborníků z Ministerstva pro hospodářský rozvoj. Členové rady odborníků se 

skládají ze specialistů federální úrovně a ti dále rozhodnou o stavu potenciálního rezidenta. V 

posledním kroku se uzavře smlouva mezi třemi stranami, tj. Ministerstvem pro hospodářský 

rozvoj, Special economic zones JSC a rezidentem o aktivitách na území ZEZ. Dále rezident 

obdrží certifikát o pobytu v ZEZ.
127

 

 

4.6 Názor autora 

Založení neboli registrace těchto forem podnikání není oproti založení v České 

republice nijak zvlášť složitější. Osobně bych si vybral formu společnosti s ručením 

omezeným a to z důvodu relativní byrokratické nenáročnosti a rychlé státní registrace, která 

se pohybuje v okruhu pěti pracovních dnů. Naopak proces získání pracovního povolení je 

časově náročný. Jedná se o dlouhodobou záležitost, která se skládá z mnoha fází a je potřeba 

vyplnit velké množství různých dokumentů.  

 

Pro podnikatelské subjekty, začínající na ruském trhu, se zde nabízí možnost 

kontaktovat „ready made“ společnosti. Tyto firmy se zabývají zakládáním nezávislých 

obchodních společností a následně je nabízejí k převodu na koncové zákazníky. Ihned po 

převodu se pak podnikatel může soustředit pouze na své obchodní aktivity. 

 

O zvláštních ekonomických zónách už toho v této diplomové práci bylo napsáno 

mnoho. Na závěr dodám, že tato možnost investic mi připadá atraktivní a může firmám 

přinést nemalé zisky.  

                                                             
127 RUSSIA SPECIAL ECONOMIC ZONES. Become resident [online]. © 2007-2012 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 
http://eng.russez.ru/becoming_resident/ 
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Závěr 

Diplomová práce byla zpracována za účelem poskytnutí komplexních informací o 

vstupu podnikatelského subjektu na ruský trh.  

 

V první části práce je věnována pozornost analýze RF jako celku. Cílena je především 

na ekonomickou a právní oblast tohoto státu a na další důležité faktory. Jedná se o kulturu 

obchodního jednání, politické prostředí, mezinárodní organizace, ve kterých má Rusko určité 

postavení a hodnocení podnikatelského prostředí podle základních ukazatelů. Druhá část se 

nese ve znamení motivace podniků při vstupu na zahraniční trhy. Probírá základní typy 

průzkumů, které jsou důležité před vstupem do nového prostředí, snaží se doporučit 

organizace, které mohou být nápomocné při těchto aktivitách a řeší problematiku investičních 

příležitostí pro podnikatele. Třetí segment diplomové práce definuje konkrétní možnosti 

vstupů podniků do Ruska z marketingového úhlu pohledu a následně se zaměřuje především 

na právní aspekty těchto vstupů, které se snaží popsat a porovnat z různých hledisek. 

Poslední, praktická část sleduje problematiku zakládání nebo lépe řečeno registrací vybraných 

forem podnikání, které je možné praktikovat v RF, zaměřuje se na proces získání pracovního 

povolení a následně zkoumá možnosti a zákonitosti investování ve zvláštních ekonomických 

zónách.  

 

V úvodu práce jsem uvedl potenciál RF stát se partnerem českých subjektů v jejich 

podnikatelských aktivitách. Po důkladné analýze mohu s jistotou říci, že oprávněný. Rozloha 

Ruska je značná a každý podnikatel má možnost najít vhodnou oblast, ve které začne 

praktikovat své obchodní operace. Důležité je, aby nepodcenil přípravu a provedl důkladný 

zahraničněobchodní průzkum, stanovil odpovídající strategii a formu vstupu.  

 

Cíl diplomové práce byl podle mého názoru splněn. Analýza vstupu podniků na ruský 

trh byla nejdříve popsána teoreticky a poté namodelována v praktické části. Zpracování 

diplomové práce bylo pro mne velkým přínosem, neboť jsem alespoň okrajově poznal 

problematiku trhu RF a vstupu na něj. Lze konstatovat, že toto téma je obsáhlé a složité. 

Podnikatelé to v dnešní době nemají jednoduché, a jak se říká ve známém citátu, štěstí přeje 

připraveným. 
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Seznam zkratek 

ČR   Česká republika 

RF    Ruská federace 

AS   Akciová společnost 

OOO    Oбщество с ограниченной ответственностью (ruská obdoba s.r.o.) 

ZAO    Закрытое акционерное общество (ruská obdoba a.s.) 

OAO    Oткрытое акционерное общество (ruská obdoba a.s.) 

HDP    Hrubý domácí produkt 

DPH    Daň z přidané hodnoty 

EU   Evropská unie 

ZEZ   Zvláštní ekonomické zóny  




