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Abstrakt 

Předmětem mé bakalářské práce jsou specifika obchodního jednání na globálním trhu. 

V prvním bodě se věnuji teoretickému vysvětlení pojmů: obchodní jednání, jeho fáze, metody 

a zásady obchodního jednání. V druhém a třetím bodě se zaměřuji na kulturní a národnostní 

odlišnosti ve vybraných zemích. V závěrečném bodě se zabývám vlastním kritickým 

hodnocením celé problematiky obchodního jednání na mezinárodním trhu. Cílem mé práce je 

zhodnocení přínosu úspěšného obchodního jednání na globálním trhu. 
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Abstract of thesis 

Subject of the thesis are particularities of business negotiation on global market. In the first 

part following terms are theoretically explained: business dealing, its phases, methods and 

principles. In the second and the third part work concentrates on cultural and national 

differences of specific countries. The last part contents critical evaluation of the whole 

concept of business negotiation on international market. The goal of the work is to evaluate 

the merit of successful business dealing on global market.  
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Úvod 

Cílem mé práce bude zhodnocení přínosu úspěšného obchodního jednání na globálním 

trhu. 

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na problematiku obchodního jednání na globálním 

trhu. Národnostní, kulturní a náboženské tradice a zvyklosti jednotlivých zemí výrazně 

ovlivňují všechny oblasti života, obchodování nevyjímaje. Působení rozdílných kultur  

a zvyků ve společenském styku se projevuje v celém průběhu obchodního jednání.  

V některých oblastech okrajově, například v Evropě. Jinde na každém na každém kroku, 

například v Asii. Pokud chceme dosáhnout úspěchu v obchodním jednání, nestačí umět pouze 

dokonale cizí jazyk. Je třeba mít neustále na paměti jednotlivá specifika a tradice každé 

jednotlivé země.  

V dnešní době se zahraniční obchod stále více internacionalizuje. Velký podíl na tom 

mají četnější obchodní i osobní kontakty, pracovní cesty jednatelů do zahraničí a postupné 

sjednocování obchodních zvyklostí.  

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole se budu zabývat 

teoretickým vysvětlením jednotlivých pojmů jako obchodní jednání, jeho fáze, metody. 

Zahrnuta sem také volbu a výběr jednotlivých strategií a taktik. 

Ve druhé a třetí kapitole se zaměřím na kulturní a národnostní odlišnosti ve vybraných 

zemích. Podrobněji zpracuji evropské státy, vzhledem k obchodním vztahům, které na tomto 

území vznikaly a upevňovaly se po mnoho generací. Pro lepší orientaci shrnu jednotlivé 

znaky do tabulek. 

V závěrečné kapitole připojím svůj vlastní pohled na celou problematiku.  
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1 Teorie obchodního jednání 

S obchodním jednáním se setkáváme denně ve všech oblastech našeho života. Jde  

o vyšší úroveň komunikace mezi dvěma a více lidmi. Každý z potenciálních obchodních 

partnerů usiluje o sjednání obchodních podmínek, smluvně je potvrdit a prostřednictvím 

jednotlivých obchodních kroků je směřovat ke spokojenosti své i firmy, kterou zastupují.  

[5, 9, 10] 

Při obchodním jednání je důležité, aby obě strany našly společnou řeč. Je posílena 

možnost další spolupráce. Každý z partnerů má jiný názor, pohled a také odlišnou potřebu na 

předmět celého vyjednávání. Vždy hájí svůj zájem. To přispívá k daným problémům, které 

mohou vyústit i v konflikt (pozitivní nebo negativní). Jak bude daný konflikt řešen  

a kam až jsme ochotni ustoupit při vlastním obchodu, závisí na povaze účastníků jednání, 

jejich schopnostech reagovat bez větších obtíží na vývoj situace a taktice. 

Vyjednavač i zkušený obchodník musí být vždy na obchodní jednání řádně připraven. 

Jednotlivá jednání se od sebe liší. Proto i příprava je pokaždé jinak rozsáhlá. Jednou stačí jen 

malá koncentrace na problém a jindy se zase musíme připravovat pečlivěji. Zvláštností  

u některých firem může být to, že požadují od svých obchodních zástupců písemnou přípravu. 

Vycházejí z filozofie, že tato soustavná příprava je i nácvikem na samotné obchodní jednání. 

Při zobecnění pojmu obchodní jednání můžeme říci, že se jedná o určitý, roky 

osvědčený souhrn dovedností, zásad a taktik vyjednávání a jednání, se kterým se málokdo 

narodí a má ho tzv. v sobě. Schopnost pro úspěšné obchodní jednání si může osvojit každý 

Učením, pečlivou přípravou, praxí nebo nácvikem u odborných firem, které se touto 

problematikou zabývají. [5, 10] 

 

1.1 Fáze obchodního jednání 

Samotný proces vyjednávání a obchodního jednání dělíme do několika fází: 

1. Příprava na jednání. 

2. Výběr taktiky a strategie. 

3. Zahájení jednání. 

4. Jádro jednání. 

5. Zdolávání námitek. 

6. Závěr jednání, podpis smlouvy. 
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1.1.1 Příprava na jednání 

Jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšného obchodního jednání je být řádně 

připraven. Ani zkušení obchodníci tuto fázi nepodceňují. Léta praxe a zkušeností je naučila, 

jak se vyvarovat případného budoucího nátlaku ze strany obchodního partnera, předvídat jeho 

reakce a připravit se na ně. Pečlivá příprava zahrnuje i úctu a respekt k partnerovi, eliminuje 

některé nežádoucí vlivy již před samotným zahájením obchodního jednání. 

Součástí fáze přípravy na jednání by měly být následující body: 

a) Získání informací o obchodním partnerovi 

Před úplným začátkem obchodního jednání potřebujeme znát co nejvíce 

informací nejen o partnerské firmě, ale i o skutečné osobě, se kterou budeme obchodní 

záležitost projednávat. Jednáme – li s novým partnerem, můžeme vycházet z referencí 

nebo image firmy. Dále lze informace získat v bance, od jiných partnerů, vlastním 

zjištěním při návštěvě firmy či sledováním médií. Ze všech těchto zdrojů a prostředků 

bychom měli být schopni nabýt co nejvíce informací, které nám mohou přiblížit jak 

ekonomickou situaci obchodního partnera, tak i jeho postavení na trhu, vystupování 

před zákazníky nebo chováním k zaměstnancům.  

Výhodou je zjištění faktů o konkrétní osobě jednajícího. Patří sem vzdělání, 

věk, postavení a funkce, kterou osoba vykonává, dále jeho zájmy a rodinné zázemí. 

Pomocí získaných informací se můžeme vyhnout případným nepříjemným 

situacím či chybám. Můžeme získat i plusové body. Poté můžeme bez problému  

a sebejistě zahájit jednání neformálním úvodem, který má vliv na navození příznivé 

atmosféry celého procesu. 

Kromě bazálních informací se snažíme najít a pochopit, jaký konkrétní význam 

pro našeho obchodního partnera má uzavření smlouvy, jednání či dohody. Převážná 

většina těchto faktorů se vždy na  průběhu obchodního jednání projeví.  

[5, 10] 

b) Analýza konkurence 

Základem analýzy je mít kvalitní informace získané legálními prostředky. Tyto 

vypovídají o portfoliu, situaci na trhu, současných i potenciálních konkurentech, jejich 

službách a výrobcích. 

Mělo by nás zajímat, jak se daří našemu partnerovi na trhu, jaké má možnosti 

rozvoje a možnosti inovace poskytovaných výrobků a služeb. Je důležité 

nezapomenout na ceníky a dokumentaci pro již existující a zavedené výrobky. 
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Podrobným vypracováním analýzy nezískáme pouze informace o konkurenci, ale 

umožňuje nám to poznat i naše možnosti. S konkurenčními znalostmi cen  

a výrobků jsme schopni prodat zboží naší firmy s výhodami a navíc jsme připraveni na 

možnou stížnost od zákazníka, že konkurence prodává produkt levněji. [5] 

c) Stanovení základního cíle 

V průběhu přípravy na jednání si uvědomujeme naší výchozí pozici. Tzn., jaké 

máme s partnerem vztahy, v jaké situaci se naše firma nachází a kdo z konkurentů nás 

může ohrozit. Teprve poté stanovíme cíl jednání. V žádné situaci nesmíme 

zapomenout na očekávaný výsledek. Cíle rozdělujeme: 

 Maximální cíl je definován nejlepším výsledkem, kterého chceme 

dosáhnout. 

 Minimální cíl je spodní hranicí, za kterou už nemůžeme ustoupit. 

 Reálný cíl je výsledkem obchodního jednání, kterého doopravdy 

dosáhneme. 

Při jednání se pohybujeme v rozmezí mezi maximálním a minimálním cílem.  

[4, 5, 10] 

d) Zvážení možných ústupků 

V této fázi jednání kolísáme. Pohybujeme se mezi ústupky a výhodami. Svému 

partnerovi navrhneme obchod v určité podobě. Po zjištění jeho skutečných potřeb 

budeme podmínky obchodu upravovat a konkretizovat. Před jednáním je potřeba 

zvážit výhody, které budou pozitivně partnera ovlivňovat a zároveň pro nás nebudou 

moc nákladné. [5] 

e) Definování potřeb zákazníka 

Je naší povinností identifikovat zástupce firmy jako člověka. To je vědět, jaký 

přístup k němu máme zaujmout. Měli bychom si našeho partnera vážit. Ale je 

nepochybnou výhodou znát, nejlépe na základě dříve získaných informací, jaké 

stanovisko můžeme vůči jeho jednání zaujmout. 

Důležitou úlohu hrají i naše získané znalosti týkající se potřeb organizace  

a její skutečné motivaci, se kterou vstupuje do obchodního jednání. Nesmíme 

přehlédnout ani vztah obchodního partnera k jeho vlastní organizaci, jaký má vlastní 

zájem na očekávaném uzavření obchodu. [4, 5] 
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f) Posouzení silných a slabých stránek 

Při hodnocení našich silných a slabých stránek vycházíme nejprve z rozdílů 

naší a konkurenční firmy. Velkou roli hraje způsob, jeho účel a hloubka jejich 

posouzení. Ujasněním si našich předností můžeme předem nachystat seznam výhod, 

který můžeme obchodnímu partnerovi nabídnout. Ten se pak stane naší argumentační 

základnou, a my se budeme schopni lépe připravit na důležité otázky, které mohou 

v průběhu obchodního jednaní zaznít. 

Tím, že známe i své slabé stránky, si můžeme předem připravit 

protiargumenty. Později nás tak neočekávaná námitka ze strany partnera nepřekvapí. 

Jsme – li se všemi našimi stránkami srozuměni, připravíme si dopředu 

odpovědi s argumenty. Především tam, kde můžeme poukázat na nějakou naši výhodu, 

která nedostatek zjištěný protistranou přinejmenším vyváží. Nejlépe, aby byl 

nedostatek převážen nějakou výhodou. [4, 5, 10] 

g) Osobní image 

Každý z nás vysílá určité signály, které o nás prozradí různé informace. 

Například jaké máme sebevědomí, zdali jsme empatičtí a pohotoví a třeba jak se 

cítíme. Dokonce i bez psychologických znalostí jsme schopni posoudit, jak na nás 

působí osoba, se kterou při jednání komunikujeme. 

Každý manažer působí jinak. Z jednoho vyzařuje síla a má určité charisma. 

Druhý působí nepřesvědčivě a nerozhodně. Odpověď, zda schopnost umění vést 

obchodní jednání je vrozená, získaná výchovou, vzděláním nebo je nabytá letitou 

praxí, nám nebyla odhalena. 

Zdravě sebevědomý manažer vystupuje vstřícně, věří si, povzbuzuje  

a akceptuje i své okolí a umí dát najevo důvěru. Ve většině případů se nebrání 

konverzaci o problémech a zájmech druhých. [1, 5] 

Podle amerického manažera a psychologa Dala Carnegieho zachycujeme šest 

pravidel obecně platné komunikace: 

1. Zajímejte se upřímně o lidi. 

2. Usmívejte se. 

3. Pamatujte si jména lidí a oslovujte je. 

4. Buďte pozornými posluchači. Přimějte druhého k tomu, aby hovořil  

o sobě. 

5. Hovořte o všem, co zajímá druhého. 
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6. Upřímně vzbuďte v partnerovi pocit, že je důležitou osobou. 

Carnegieho zásady pomáhají úspěšně zvládnout konfliktní situace i navodit příjemnou 

atmosféru při obchodním jednání. [1] 

Další nedílnou součástí osobnosti jednajícího je, kromě jeho komunikačních 

schopností, osobní image. Při pracovním jednáním důležité vhodně zvolené oblečení, 

vysoká úroveň předkládaných podkladů a co nejobsáhlejší šíře materiálů. To, jakou 

image představujeme, může ovlivnit sbližování stran při zahájení jednání, to je v době, 

kdy se partneři seznamují. 

Vždy se snažíme svou image sladit s obchodním partnerem. Pomůže to 

odstranit potenciální bariéry. [1, 5] 

e) Souhrn faktů 

Vždy, když se připravujeme na obchodní jednání, bychom měli být schopni 

odpovědět na následující otázky: 

 Co je předmětem jednání? 

 Dojednal jsem schůzku se správnou osobou? 

 Jaká byla odezva na první kontakt? Má partner o jednání zájem? 

 Co vím o kontaktní osobě? 

 Jaká je její pozice v organizaci, jaká je její funkce a jaké místo zaujímá na 

úrovni řízení firmy? 

 Jaké jsou její kompetence? 

 Musím pro přijetí konečného rozhodnutí kontaktovat někoho na vyšší 

organizační úrovni? 

 Mám dostatečné informace o osobě ve vyšším postavení, se kterou budu dále 

jednat? 

 Jedná partner také s konkurencí? S kým? 

 Jaké jsou silné a slabé stránky konkurence? 

 Jaké jsou silné a slabé stránky mé nabídky a mé firmy? 

 Jaké informace mám o partnerské firmě? 

 Znám právní a finanční náležitosti obchodu? 

 Jaký postoj mám zaujmout? 

 Mám připraveny všechny podklady pro jednání? 

 Vím, jak se dostanu na místo schůzky a jak dlouho mi to bude trvat? Jaký 

dopravní prostředek zvolím? 
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 Jsem v odpovídající kondici? Nebylo by lépe jednání odložit? 

 Jsem pro jednání vhodně oblečen a upraven? Jakou image chci vyvolat? 

 Jakou největší výhodu mohu partnerovi nabídnout? 

 Co mohu obětovat? Kam až mohu ustoupit? [6] 

 

1.1.2 Výběr taktiky a strategie 

1.1.2.1 Strategie 

V této fázi bychom se měli zamyslet nad strategií, způsobem a volbou přístupu 

k obchodnímu jednání. Zda ,,vítězství – vítězství“ nebo ,,vítězství – prohra“. Dle základního 

dělení můžeme využít tyto strategie: 

 Kompetitivní strategie 

Cílem této strategie je za každou cenu, i na úkor druhé strany, vyhrát. Jedna strana 

vyžaduje ústupky, ale sama je neústupná. Uplatňuje nátlak i výhružky, aby získala vše 

a nedala nic. Tato jednací strategie je nevyvážená. Vede ke ztrátě další možné budoucí 

spolupráce. 

Při spolupráci stejně silných partnerů dochází ke konfrontaci a k uzavření dohody 

nedojde. Ztrácí pak oba partneři. 

 Kooperativní strategie 

Tato strategie se snaží naopak uspokojit požadavky obou zúčastněných partnerů 

Podmínkou oboustranné výhry je ochota spolupracovat, vzájemná úcta jednajících  

a připravenost jednat o kompromisech. Vede to k navození přátelské atmosféry plné 

důvěry a porozumění. Vytváří se tak dobrý základ pro budoucí kooperaci mezi 

partnery. [3, 4, 5] 

 

1.1.2.2 Taktika 

Během přípravy zvažujeme, zda využijeme nějaké speciální taktiky. Můžeme se 

rozhodnout, že žádnou taktiku neuplatníme. Určitě se ale vyplatí ji rozpoznat a znát její 

průběh. Nikdy nemůžeme dopředu předvídat, jestli ji proti nám nepoužije druhá strana. 
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Při výběru vhodné taktiky bychom se měli zaměřit především na předmět jednání, 

osobní charakterové vlastnosti partnerů a na úroveň zvládání konfliktních situací. Zvolená 

taktika by měla být vždy v souladu se zvolenou strategií. 

Existuje velké množství vyjednávacích taktik. Zaměřím se zde proto pouze na ty 

přínosné a méně komplikované. V praxi jsou nejpoužívanější. Jedná se o taktiky: 

 Salámová taktika 

Cílem této taktiky je nepředkládat své nároky najednou, ale pomalu ,,po kouscích“. 

Mnoho požadavků na počátku vyjednávání by mohlo odradit druhou stranu. 

V případě, že dávkujeme naše požadavky postupně, pomalu a s opatrností, můžeme 

očekávat úspěšné přijetí většiny z nich. 

 Vystupňování situace v poslední chvíli 

Podstatou je, že v okamžiku, kdy je dohoda mezi partnery uzavírána, přijde druhá 

strana s návrhem na její změnu. Domnívá se, že vzhledem k menší úpravě 

nezavrhneme celou dohodu a energii vloženou do obchodního jednání. 

 Buď – anebo 

Jedná se o nátlakovou taktiku, kdy dáváme protistraně jasné ultimátum: ,,Ber, nebo 

nech!“. Pokud si zvolíme tento druh taktiky, měli bychom to myslet vážně  

a uvědomovat si rizika, která podstupujeme. V případě upuštění této taktiky bychom 

mohli ztratit u druhé strany důvěryhodnost. 

 Šokuj 

Základem této taktiky je šokovat druhou stranu předem připravenou nabídkou. Ta 

může být pro partnera neočekávaná a cenově zajímavá. Může dokonce vyvést z míry 

partnera, který na takovou nabídku vůbec není připraven. Kromě toho ztrácí jeho 

nabídka z velké části odůvodněnost. 

 Informace z nebe 

Taktika je založená na nepravdivých, vymyšlených a zavádějících informacích. 

Tyto mají ovlivnit naše metody jednání směrem k získání našich výhod. Takovéto 

postupy nejsou zakázány, ale slušný jednající se k nim nepřiklání. 

Nejlepší obranný mechanismus proti těmto trikům a blafování je postupné ověření 

získaných informací, dobrá znalost trhu a námi nabyté zkušenosti, které zabrání 

ukvapeným rozhodnutím a zbytečným změnám taktiky. [10] 
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1.1.3 Zahájení jednání 

Nejdůležitější v této fázi je, jak zapůsobíme na druhou stranu. Říká se, že je to prvních 

30 vteřin, při kterých jsme schopni zjistit něco o partnerovi, představit sami sebe  

v nejlepším světle a ujasnit si jednotlivé body jednání. 

Právě z těchto důvodů je dobré se pečlivě připravit na jednání a věnovat mu 

dostatečnou soustředěnost a maximální pozornost. 

Na začátku jednání máme dvě možnosti, jak obchodní jednání začít. Buď budeme my 

ti rychlejší a předložíme nabídku jako první, nebo bude rychlejší a nabídku předloží 

protistrana. Způsob jednání může být předem připravenou taktikou a záleží pouze na nás, jak 

se zachováme. [5, 10, 13] 

Základní zásady při zahájení obchodního jednání: 

 Zahajujte realisticky a pokračujte střídmě. 

 Zpochybněte postavení partnera, ale ponechte mu prostor k taktizování. 

 Pozorujte postoje partnera a jeho chování. 

 Posuzujte oponentovy slabé a silné stránky. 

 Analyzujte jeho strategii a odhadujte, do jaké míry můžete blufovat. 

 V této fázi nedělejte žádné kompromisy ani ústupky. 

 Nemluvte příliš mnoho a k návrhům druhé strany se vždy chovejte nezaujatě. 

[5, 10] 

 

1.1.4 Jádro jednání 

Pokud jsme seznámeni se všemi potřebnými informacemi, můžeme přejít k jádru 

jednání. Je lepší začít s jednoduchými záležitostmi, na kterých se shodneme. Nebo navázat na 

to, na čem jsme se shodli v předchozích kolech jednání. 

Během jednání takticky neustále připomínáme výhody naší nabídky. I v případě 

nesouhlasu druhé strany můžeme uvedenou námitku uvést v soulad s výhodami, které 

můžeme my poskytnout. Aby obchodní partner neztratil zájem, není vhodné vyčerpat všechny 

výhody najednou. To, co považujeme za největší hodnotu pro partnera, necháváme jako trumf 

až na konec. 

Snažíme se postupovat velmi opatrně. Vždy pokud to okolnosti nabízí, vyžadujeme za 

náš ústupek protihodnotu. Zaměřujeme se i na potřeby obchodního partnera. Přizpůsobujeme 

se jeho formě jednání i v argumentaci. [5] 
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1.1.5 Zdolání námitek 

Během celého obchodního jednání se setkáváme s námitkami. Zpravidla je to nejvíce 

v jádru a v samotném  závěru obchodního jednání. 

Na případné námitky je nutné se dokonale připravit. V situaci, kdy námitka je 

opodstatněná, se snažíme opřít o silné stránky naší firmy. Je nutné vyvrátit nevýhodu několika 

výhodami, které může poskytnout partnerovi pouze naše firma. Ne vždy je každá námitka 

projevem nesouhlasu. Někdy se pouze obchodní partner snaží ujistit o správnosti svého 

rozhodnutí. [5, 10] 

Způsoby zvládání námitek: 

 Předejití námitce 

Může se stát, že námitku předem očekáváme, vycítíme ji z chování partnera.  

V takovém případě je nejlépe, když partnera předběhneme a sami jej na jeho obavy 

upozorníme. Dospějeme tím k  psychologickému efektu, kdy obchodní partner je více 

nakloněn naslouchání o našich výhodách. 

 Ano, ale… 

Je nejobvyklejší používaná technika. Námitku připustíme, ale v zápětí ji ihned 

přebijeme výčtem všech našich výhod. Aby partner viděl, že uvedená nevýhoda je 

nahrazena dostatečně výhodami, můžeme použít vizualizace. 

 Obrácení 

Tento způsob námitky používáme pouze v zaručených situacích, kdy víme, že 

nepodráždíme partnera. Např. je – li výhrada nasměrována vůči barvě výrobku, 

přesvědčíme partnera, že je námi navrhovaná barva módní a pro něj nejvhodnější. 

 Protiotázka 

Na námitku můžeme použít obranné strategie a odpovědět protiotázkou. Zde 

musíme být ostražití, abychom nepůsobili zbytečně arogantně a nezapříčinili tak 

důvod ke konfliktu. Vždy pokládáme kontrolní otázky, jestli partner naši otázku 

pochopil. Snažíme se jak verbálními, tak neverbálními projevy dát najevo naši snahu 

problém vysvětlit. Nikdy nesmíme dopustit, aby se druhá strana cítila ponížena. 

[4, 5, 6, 10] 
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1.1.6 Závěr jednání 

Při závěrečné fázi je dobré mít diplomatické schopnosti. Někdy se stane, že 

nerozpoznáme signály, které při ukončení obchodního jednání partner vysílá. Vždy závisí na 

konkrétní situaci. Je třeba zvážit, zda věcem dopomoci nebo jim nechat volný průběh. 

Obchodní jednání můžeme ukončit následovně: 

 Ústupek 

Měl by být pokud možno minimální. Vyměníme ho ve skutečnosti za ochotu 

dohodnout se. 

 Dohoda 

Můžeme přistoupit na kompromis nebo vymyslet nové řešení, které bude 

vyhovovat oběma stranám. Například přijít s nabídkou zajímavých slev nebo se 

zavedením plánu produktivity apod. 

 

Obrázek 1.1: Uzavření dohody [14] 

 Sumarizace 

Shrneme vše, čeho bylo dosaženo. Zdůrazníme ústupky, které jsme provedli  

a v jakém byly rozsahu. Zhodnotíme naši konečnou pozici. 

 Vyvíjením nátlaku 

Stupňující se hrozba možnými negativními následky vede k odmítnutí předložené 

nabídky. 

 Možnost výběru 

Při této variantě si už nepřipouštíme, že by partner obchod odmítl. Můžeme si 

dovolit mu předložit návrh dvou možných závěrů jednání, aby si vybral tu 

nejvhodnější pro sebe. [5, 10, 12] 
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Po celou dobu obchodního jednání je důležité se držet určitých zásad. Předkládáme 

pouze vážnou obchodní nabídku. Pokud by partner odhalil, že blufujeme, museli bychom se 

uchýlit k dalším ústupkům a naše důvěryhodnost by klesla. 

Závěr obchodního jednání má bohužel své nástrahy. Proto nikdy nespěcháme  

a nenecháme se ,,přitlačit ke zdi“. Unáhlený nebo pozdní přechod k ukončení obchodního 

jednání může protistranu odradit. 

Vyhnout se tomu můžeme znalostmi o komunikačních signálech, které dělíme na verbální 

a neverbální: 

 Verbální signály 

Mají podobu otázek. Jestliže se už partner neklade otázky týkající se samotného 

jádra jednání, zodpovíme doplňující otázky a přejdeme rovnou k podpisu dohody. 

 Neverbální signály 

Hodně prozradí mimika a gesta. Pokud partner s nabídkou souhlasí, dá to najevo 

uvolněným držením těla, spuštěním zkřížených končetin apod. Má – li možnost, 

uchopí desky s dohodou, či dokonce vezme do ruky pero k podpisu. [5] 

 

1.2 Závěr k teorii obchodního jednání 

Obchodní jednání nelze zobecňovat. Samotný průběh celého jednání závisí na 

dovednostech a schopnostech komunikace subjektů, předmětu jednání a okolností, za kterých 

se obchodní jednání odehrává. 

V dnešní moderní době každý využívá nejrychlejší prostředek k získávání informací 

 – internet. Především proto je důležité umět dané informace zpracovat a roztřídit. 

Podstatou úspěšného obchodního jednání je umění mluvit. Zejména stručně, k věci  

a na náležité odborné úrovni. [5, 10] 
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2 Vliv kulturních a národnostních odlišností na globální 

obchodní jednání 

Každý, kdo chce vést obchodní jednání v cizí zemi, by měl vedle obchodních, platebních, 

technických a dalších informací znát i kulturu země, ve které chce obchod uskutečnit. Je 

důležité mít znalosti o prostředí a zvycích. Je dobré vědět, jaké mají v zahraničí kulturní 

odlišnosti. 

Dobré znalosti o jiných národech a kulturách může mít velký vliv na mezinárodní 

podnikatelskou činnost. Poskytují možnost předvídat reakce druhé strany a snižují tím 

nepříjemná překvapení. 

Schopný jednatel proto musí být schopen i ,,kulturně vnímat“. [8, 10] 

 

2.1 Kultura a její působení na jednání 

Kultura tvoří určitou identitu lidí. Vytváří vzory chování, způsobů a vztahů, které 

zachovávají pospolitost dané skupiny. Je to po generace předávaný vzorec významů, který 

ovlivňuje komunikační prostředky v jednotlivých společenstvích. 

Abychom předešli k nedorozuměním, neúmyslným nezdvořilostem a udělali si obraz  

o obchodním partnerovi, je důležité zaměřit se i na další aspekty kultury. To je: 

 Osobnost (individualismus a kolektivismus) 

V individualistických kulturách se jednotlivci chovají nezávisle, samostatně, 

s dostatečným sebevědomím. Jsou si svým jednáním natolik jisti, že se nebojí mít  

a sdělovat vlastní názory. Hlavními zeměmi, které se vyznačují individualismem, jsou 

Amerika, Austrálie, Velká Británie a Kanada. 

Kultury, které jsou skupinově orientované, nazýváme kolektivismem. Jsou 

charakteristické tím, že kladou důraz na společné zájmy celého pracovního týmu. 

Pokud vystupují jako jednotlivci, chovají se pokorně a skromně. Skupinové vědomí je 

silné v Japonsku, Hongkongu, Tchaj-wanu a Singapuru. [8] 

 Interpersonální vzdálenost 

Osobní prostor pro člověka hraje velkou roli. Závisí samozřejmě na prostředí, na 

různých okolnostech a především osobě, se kterou vedeme obchodní jednání. 
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Kultury můžeme rozlišovat na ,,kontaktní“ a ,,nekontaktní“. Kontakt souvisí 

s otázkou dotýkání se. Příkladem první je oblast Blízkého východu. Naopak do druhé 

skupiny řadíme severoamerické kultury, Velkou Británii, Švédsko a Japonsko. 

Při obchodním jednání je potřeba vždy mít na paměti, kdy není vhodné vstupovat 

do osobní zóny partnera nebo naopak zachovávat zbytečný odstup. 

 Verbální a neverbální komunikace 

Při verbální komunikaci je zapotřebí znalost cizích jazyků nebo pomoc 

tlumočníka. Abychom zjistili, do jaké míry je možno při obchodním jednání 

přímočaře, otevřeně a kriticky, vystupovat musíme kultury rozlišovat z pohledu 

přímého či nepřímého způsobu vyjadřování. Např. asijská a arabská kultura preferuje 

květnatý způsob mluvy. Naopak americká a anglosaská kultura má tendenci přejít 

přímo k věci. 

Neverbální projev komunikace (gestikulace, mimika, pohyb očí) je také zdrojem 

informací o obchodním partnerovi. Součástí tajné řeči těla je i výše uvedená 

interpersonální vzdálenost. 

Schopnost rozumět obsahu verbálních i neverbálních sdělení je dalším důležitým 

předpokladem k úspěšnému vyjednávání. 

 Oblékání a vzhled 

Je velmi důležité se na obchodní jednání vhodně obléknout. I když má každá 

kultura jiné typické národní oblečení, vždy bychom si měli z pohledu etikety zvolit 

vhodné oblečení bez ohledu na klimatické podmínky. 

Obě tato pravidla platí jak pro muže, tak i pro ženy. 

 Jídlo a stolování 

Pokud jsme v pozici hostitele, musíme vzít v úvahu různé zákazy a preference 

kultury obchodních partnerů. Kulturní odlišnosti se netýkají pouze přípravy  

a prezentace jídla, ale i jeho konzumace. Totéž se týká i konzumace alkoholických  

a nealkoholických nápojů, kouření apod. 

Jestliže jsme my hosté a dostaneme exotické jídlo, záleží pouze na nás, jakou 

ochotu projevíme. Partner samozřejmě naši otevřenost ocení. [8, 10] 
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 Čas a jeho chápání 

Vnímání času má plnou řadu aspektů. Dochvilnost u jednotlivých zemí je různá. 

Např. v Německu, Švýcarku a ve Skandinávii se i malé zpoždění považuje za 

nepřijatelné. Naopak je tomu v jižních státech Evropy, kde si s časem hlavu nelámou. 

 Vztahy mezi lidmi 

Z hlediska vztahů můžeme kulturu členit podle hierarchického a formálního 

uspořádání nebo opačně podle flexibilní a neformální společnosti. 

Tato uspořádání bychom neměli zanedbávat, jelikož se odráží mimo jiné ve vztahu 

podřízeného a nadřízeného, jejich vzájemné úctě, respektu či logice nerovnosti. 

Typickým příkladem je asijská kultura, kde se setkáváme s vymezenými rolemi  

a velkou mírou konformity. 

 Hodnoty a normy 

Každá kultura má své priority a systém potřeb. Podle toho si vytváří vlastní 

žebříček hodnot a vzorců chování. Nutnost uspokojit potřeby jednotlivců vede někde 

ke snaze ,,přežít“, jinde nabývá na významu životní styl jednotlivce, jeho seberealizace 

a postavení. 

Odlišné není pouze chápání pojmu bohatství, ale i chápání pojmů jako například 

část, morálka nebo dobré způsoby. 

Je důležité vyhnout se časté chybě, kdy posuzujeme obchodního partnera podle 

vlastních měřítek, hodnot a norem. 

 Duševní proces 

Při obchodním jednání dávají jednající přednost intuitivnímu přístupu nebo 

logickému způsobu uvažování. Nedávné výzkumy zjistily, že Asiaté přemýšlejí 

celosvětově, globálně. Jinak je tomu u Američanů a Evropanů, kteří myslí analytičtěji. 

[10] 

 Pracovní návyky 

Rozdíly platí u hlavních typů a rozdělení práce, jejího ocenění, způsobu 

odměňování a povýšení, kvality pracovního života. V rámci chápané kultury existuje  

i kultura podniková. V té převažuje buď hierarchické a byrokratické uspořádání. Nebo 

je kladen důraz na participaci a týmovou práci. 
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Jednotlivé dimenze je potřeba vnímat jako tendenci chovat se a jednat určitým 

způsobem. Nikde není psáno, že příslušník konkrétní národní kultury se bude řídit  jejími 

hlavními rysy. Partner může předčít naše očekávání, vyjde nám vstříc či se dokonce bude 

snažit přizpůsobit našim zvykům. Pokud jednáme v partnerově kulturním prostředí, vstřícnost 

bývá zpravidla menší. Tady se očekává, že naše přizpůsobení se a pochopení bude v souladu 

s místními zvyky. [8, 10] 
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3 Obchodní jednání ve vybraných zemích 

Jak jsem uvedla v předchozí kapitole, je velice užitečné uvědomit si kulturní rozdíly mezi 

jednotlivými národy i jejich příslušníky. Každý se totiž může stát nárazníkem při střetu dvou 

kultur.  

Už na počátku samotného obchodního jednání na nás čekají mezinárodní překážky 

jednotlivých zemí. Mezi základní problémy patří volba jazyka, očekávání účastníků, samotná 

příprava, přítomnost na jednání, dochvilnost, náplň obchodního jednání, konsensus a nakonec 

dodržení samotné dohody. [7] 

 

3.1 Obchodní jednání v Evropě 

Základní informace: 

Rozloha: 10 382 000 km
2  

Počet obyvatel: 700 000 000  

Počet států: 43 

[19] 

 

Obchodní činnosti a zvyklosti v Evropě vycházejí z křesťansko-judaistických zásad. 

Náboženství ovlivňuje kladně i etiku podnikání spolu s ústně sjednanými závazky. Hodně lidí 

v Evropě reaguje citlivě na náboženskou tématiku. Není proto vhodné volit toto téma ke 

konverzaci. Mezi zeměmi Evropy existují rozdíly v etice. To vede k odlišným tradicím  

a zvyklostem v dané zemi a jejich regionech.  

V obchodním jednání mezi Evropany se kulturní rozdíly nepokládají za důležitý faktor, 

ale je potřeba je ctít a znát. [8, 10] 
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3.1.1 Německo 

 

Obrázek 3.1: Německo – Potsdam [20] 

 

3.1.1.1 Základní informace: 

Oficiální název státu: Spolková republika Německo (SRN) 

Rozloha: 357 127 km
2
  

Počet obyvatel: 81 752 000 obyvatel (k r. 2010) 

Národnostní složení: Němci 92 %, Turci 3 %, Italové, Srbové 

Náboženství: protestantské 47 %, katolické 38 %, islám 

Úřední jazyk: němčina 

Měna: euro (od r. 2002) 

[15, 20] 

3.1.1.2 Specifika obchodního jednání 

Němečtí obchodní partneři obvykle přicházejí na obchodní jednání řádně připraveni.  

A to po stránce formální i věcné. Je tím myšlena vybavenost podklady, prospekty, schopnost 

racionální argumentace a zvládnutí etikety, která k obchodnímu jednání patří. Jednání probíhá 

seriózně, je přímočaré a bez zdržování. Takto probíhající jednání je pro obchodní partnery 

samozřejmostí. 

Volba oblečení k obchodnímu jednání je spíše tradiční a konzervativní. Obvyklý je 

tmavý oblek a u žen kostým. Znakem seriózní firmy je nošení kvalitního čistého oblečení. Je 

výhodné přizpůsobit se i v oblečení jednajícím partnerům. Stránka odívání je jedním 

z důležitých hledisek, jimiž němečtí obchodní partneři své zahraniční kolegy posuzují. 

Pro německé partnery, bez ohledu na region, je charakteristická dochvilnost. Jednání 

začínají přesně a většina je strukturována. Probíhají rychle podle předem připraveného 
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programu. Na obchodní jednání je nutné se připravit pečlivě, mít po ruce jasná fakta  

a argumenty. Všechny návrhy by měly být komplexní a realistické. Nedodržení nebo změna 

dohodnutých podmínek může negativně ovlivnit výsledek jednání. 

Při setkání i loučení se vždy podávají ruce. [7, 8, 10] 

 

3.1.2 Francie 

 

Obrázek 3.2: Francie – Eiffelova věž [22] 

 

3.1.2.1 Základní informace: 

Oficiální název státu: Francouzská republika 

Rozloha: 551 602 km
2
 bez zámořských departmentů 

Počet obyvatel: 65 436 552 obyvatel (k r. 2011) 

Národnostní složení: Francouzi 95 %, Arabové 3 %, Alsasané 2,3 %, Portugalci, Italové 

Náboženství: římskokatolické 83–88 %, islám 5–10 %, protestantské 2 %, judaismus 1 % 

Úřední jazyk: francouzština 

Měna: euro (od r. 2002) 

[16] 

3.1.2.2 Specifika obchodního jednání 

Francouzi jsou velmi hrdí na svou zemi, její historii, kulturu a jazyk. Brání se 

narůstajícímu vlivu angličtiny a to i v obchodním styku se zahraničními partnery. Francouzi 

jsou živí a flexibilní. Jejich neverbální projevy jsou výrazné, udržují oční kontakt. 

Interpersonální vzdálenost je daleko menší než např. v Německu, USA. Styl komunikace je 

spíše nepřímý, mají tendenci hovořit o více věcech najednou.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Judaismus
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Na obchodní jednání chodí velice dobře připraveni. Jednání upřednostňují v domácím 

prostředí. Dobu a místo je nutno předem jasně dohodnout.  

Oblečení partnerů je elegantní a konzervativní. Při jednání se dodržuje etiketa  

a formálnost.  

Obchodní jednání je většinou ve francouzštině. Doporučuje se dochvilnost, ačkoliv 

francouzský obchodní partner nemusí být vždy dochvilný (zpoždění bývá cca 15 minut). 

Vždy závisí na osobě a okolnostech. Začátek jednání je neformální, vytváří vhodnou 

atmosféru pro věcné jednání. Vhodným tématem ke konverzaci je např. francouzská 

architektura, umění, dějiny a jídlo.  

Při vlastním vyjednávání jsou francouzští partneři netrpěliví, nemají rádi zbytečná 

odbočování a rozvleklost. Oceňují především stručné a výstižné vyjadřování, oceňují zájem. 

Pokud není obchodní partner řádně připraven, raději jednání ukončí. Úspěch mají  

i krátká opakovaná obchodní jednání s novými návrhy a informacemi. Vždy se doporučuje 

písemné zpracování dohody s uvedením všech podrobností tak, aby nedocházelo ke změně 

stanoviska. 

Při pozdravu, představování i při odchodu dochází k potřesení rukou. [8, 10] 

 

3.1.3 Itálie 

 

Obrázek 3.3: Itálie – Florencie [21] 

 

3.1.3.1 Základní informace: 

Oficiální název státu: Italská republika 

Rozloha: 301 338 km
2
 

Počet obyvatel: 60 626 442 (k r. 2011) 

Národnostní složení: Italové 94 %, Sardové 3 %, Rétorománi 1,5 % 
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Náboženství: katolické 85 %, bez vyznání 14 % 

Úřední jazyk: italština 

Měna: euro (od r. 2002) 

[17, 21] 

3.1.3.2 Specifika obchodního jednání 

Obyvatelé Itálie neovládají moc dobře cizí jazyky. Platí to i při obchodním jednání. 

Proto i v obchodním styku dávají přednost italštině. Anglicky mluví pouze mladší lidé  

a zástupci velkých firem. S italskými partnery starší generace se lze domluvit  

i francouzsky. 

Italové jsou hodně dynamičtí a celkově vznětlivější než jejich sousedé ze severu. Při 

komunikaci používají výraznou gestikulaci. Říká se, že jsou nedochvilní a rádi mění čas 

schůzky. Nebo ji dokonce na poslední chvíli i zruší.  

Před obchodní schůzkou je potřeba zaslat dopis napsaný v úřední italštině a připojit 

podrobně popsaný cíl jednání. Navržený čas je potřeba před konáním schůzky i několikrát 

potvrdit. U samotného jednání bychom měli zvážit pomoc tlumočníka či jiného odborného 

poradce.  

Oblečení volíme korektní. U mužů by neměla chybět kravata. Samotní Italové jsou vždy 

kvalitně oblečeni i obuti.  

Obchodní jednání se zpravidla konají v odpoledních hodinách. Na schůzku je možné 

přijít později, ale nikoliv ji zrušit kvůli protažení předchozího jednání. Rozdíl mezi severem  

a jihem země je velký. Severoitalští partneři jsou dochvilní, jednají precizně. Oceňují 

přehledně zpracovaná data a grafy. Nemají v oblibě dlouhé čtení informací. Při uzavření 

obchodního jednání platí i ústně smluvené závazky. Na rozdíl od Italů žijících jižněji. Ti 

uzavírají obchod až po delší osobní známosti a jednání bývají zdlouhavá.  

Při představování se vždy host uvádí na prvním místě. Na začátku a na konci dochází 

k podání rukou. Pokud se jednání účastní žena, potom se čeká, že první podá ruku ona.  

[2, 10] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Euro
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3.1.4 Velká Británie  

 

Obrázek 3.4: Velká Británie – Parlament a Big Ben [23] 

 

3.1.4.1 Základní informace: 

Oficiální název státu: Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Rozloha: 243 610 km
2
 

Počet obyvatel: 61 113 205 (k r. 2009) 

Národnostní složení: Angličané 82 %, Skotové 10 %, Irové 3 %, Velšané 2 % 

Náboženství: anglikánské 38 %, katolické 21 %, presbyteriánské 14 %, islám 11 % 

Úřední jazyk: angličtina 

Měna: britská libra 

[18] 

3.1.4.2 Specifika obchodního jednání 

Obchodní partneři Velké Británie mají smysl pro realitu a pragmatičnost. Nevyhýbají se 

ale při obchodním jednání ani kompromisu. Britové jsou ztělesnění tradic. Tyto vycházejí ze 

samotné historie, na kterou jsou náležitě hrdi. Navazuje na ni výchova v rodině i škole. 

Zdrženlivost a značná formálnost vůči neznámým lidem omezují témata k diskusi. Proto jsou 

nejčastějšími tématy počasí a sport. V žádném případě nezmiňujeme rodinné záležitosti. 

Fyzický kontakt, např. objetí nebo poklepání na rameno, je považován za příliš 

familiární. V obchodním jednání se ruce podávají pouze při představování, zahájení  

a ukončení jednání. Výjimkou jsou britští partneři, kteří se pravidelně scházejí. Jednání je 

nejlépe dohodnout přímo s obchodním ředitelem, hlavním manažerem nebo vlastníkem firmy. 

Součástí obchodního jednání bývají i pracovní obědy.  
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Stěžejní roli při obchodním jednání hraje čas. Proto se očekává dochvilnost, věcná 

připravenost a přesnost. Na počátku jednání je dobré představit firmu, vyzdvihnout její 

serióznost a tradici. Pozitivně bývá vnímáno doporučení přátel, bank apod. Postup jednání je 

poměrně rychlý. Smlouvání nebývá obvyklé, protože obchodní vztahy, vzájemná důvěra se 

budují relativně dlouho. [7, 8, 10] 

 

Společné rysy evropských zemí: 

Využití času Dochvilnost a rychlé jednání je typické pro obyvatele 

severnější části Evropy.  

Volnější přístup volí státy položené jižněji. 

Individualismus Platí pro západoevropské země: mají větší povědomí 

vlastního profesního a společenského postavení, důraz 

kladou na individuální tvořivost.  

Přátelské vazby vytvářejí pomaleji. 

Konformita a hierarchie Firemní uspořádání dle moci se soustřeďuje ve vyšších 

manažerských pozicích. Pravomoci a odpovědnost se na 

nižší úrovně nepřenášejí. 

Verbální komunikace Většina Evropanů očekává přímou a jasnou formu 

sdělování informací. Na tykání se přechází pozvolna. Je 

žádoucí vést jednání v rodném jazyce zákazníka, přičemž 

je akceptována i angličtina. 

Neverbální komunikace Podání rukou je časté, stisk je spíše pevnější, oční kontakt 

stálý. Zdrženlivost je typická pro severní státy. Kontaktní 

vzdálenost se bývá cca 50 cm i více. 

Obchodní jednání a etiketa Formálnost je větší v Anglii, Španělsku a Portugalsku. 

Zdvořilost, pružnost a relativně otevřené a kooperativní 

jednání se vyskytuje v celé Evropě. Na osobní vztahy se 

klade menší důraz. 

Vysoká je potřeba přesné agendy. 

Tabulka 3.1: Shrnutí společných rysů Evropanů při obchodním jednání [7, 10] 
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3.2 Obchodní jednání v Severní Americe 

Základní informace: 

Rozloha: 24 709 000 km
2  

Počet obyvatel: 528 720 588 (v r. 2008) 

Počet států: 23 nezávislých a 21 závislých území 

[26] 

 

Severoameričané se považují za velké odborníky se znalostí moderních technických  

a řídících postupů. Při obchodním jednání je důležité uvědomit si multikulturní charakter této 

země. O obyvatelích Severní Ameriky se všeobecně ví, že mají zájem o krátkodobý zisk, jsou 

soutěživí a neradi přistupují na kooperativní způsob jednání. Důležitou hodnotou je správné 

využití času a individualismus. Týmové jednání není příliš obvyklé.  

U obchodního jednání kladou větší důraz na jeho obsah než na jeho formu. Obvyklá je 

neformálnost a oslovování křestním jménem. Při jednání mají rádi spoustu místa kolem sebe. 

Až na krátký pevný stisk osobní kontakt nevyhledávají. [7, 10] 

 

 

Obrázek 3.5: USA – New York [24] 

 

Společné rysy Severoameričanů: 

Využití času Významnou hodnotou je využití času, především v USA. 

Říká se, že jdou ,,rovnou k věci“. 

Individualismus Je nejvíce oceňován na severovýchodě USA. 

Konformita a hierarchie Rozdělení rolí má menší roli, důraz se klade na obsah 

jednání. 
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Verbální komunikace Relativně tvrdá, otevřená a většinou přímá. Neradi se 

přizpůsobují druhým. 

Neverbální komunikace Podání ruky s pevným stiskem. Je vítán dostatečný 

prostor kolem jednající osoby. 

Obchodní jednání a etiketa Menší důraz na formální postupy. Etiketa je porušována 

nevědomky bez špatného úmyslu. 

Tabulka 3.2: Shrnutí společních rysů Severoameričanů při obchodním jednání [7, 10]  

 

3.3 Obchodní jednání v Latinské Americe 

Základní informace: 

Rozloha: 21 000 000 km
2  

Počet obyvatel: 357 000 000 (v r. 2002) 

Počet států: 20 nezávislých a 7 závislých území 

[26] 

 

Latinoameričané jsou méně orientováni na budoucnost. Žijí svým tempem bez 

zbytečného spěchu. Ctí věk a autoritu. Osobní vazby a známosti jsou pro ně velmi důležité. 

Mají velký smysl pro důstojnost, etiketu a formality. Jejich povaha je společenská, 

temperamentní a pohostinná. Při konverzaci dodržují malý osobní prostor, používají výrazná 

gesta a často projevují své emoce. Žádost o laskavost je jedním ze způsobů tradic, jak navázat 

osobní vztahy.  

Při obchodním jednání musíme počítat s jeho pomalým průběhem. Jednání je neustále 

přerušováno ústupky, vášnivou argumentací a prosazováním individuálních zájmů 

rozhodujících osob. Obyvatelé Latinské Ameriky využívají kooperativní styl jednání  

a o přechodu k následujícím bodům jednání vždy rozhoduje vedoucí firmy. [8, 10] 
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Obrázek 3.6: Chile – sochy Moia [27] 

 

Společné rysy Latinoameričanů: 

Využití času Čas nehraje velkou roli. Neplánují, žijí ze dne na den. 

Obchodní jednání probíhá beze spěchu. 

Individualismus Volnost v podnikání je omezena mocí, která se 

koncentruje do úzkého kruhu společnosti. 

Konformita a hierarchie Ctí věk a autoritu, postavení jedince je svázáno  

s původem a příbuzenskými vztahy. 

Verbální komunikace Vyjadřují emoce při ústupcích, přerušují jednání, 

vyjadřují se nepřímo. Jejich projev se jeví jako výrazný. 

Neverbální komunikace Malá osobní vzdálenost a větší četnost dotyků je běžná. 

Obchodní jednání a etiketa Mají smysl pro formality, etiketu a důstojnost. Rádi jsou 

pohostinní a společenští. 

Tabulka 3.3: Shrnutí společných rysů Latinoameričanů při obchodním jednání [7, 10] 

 

3.4 Obchodní jednání v Asii a Tichomoří 

Základní informace: 

Rozloha: 53 083 474,8 km
2 

Počet obyvatel: 4 069 400 000 

Počet států: 35 

[11] 
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Země, které se vyskytují v této oblasti, mají vysoký podíl na globálním obchodu. Jsou 

však natolik odlišné nábožensky, etnicky a kulturně, že nemůžeme tuto oblast jednotně 

charakterizovat. Pro obyvatele těchto států je typické vystupovat skromně  

a zdvořile. Preference dlouhodobých vztahů, týmové jednání a celková opatrnost jsou 

příčinou zdrženlivosti a pomalého rozhodování v obchodním jednání. Získání důvěry  

a přátelství mezi jednajícími vyžaduje čas a osobní kontakt. 

Obchodní jednání probíhá často týmově. Při jeho zahájení je třeba pravidlem očekávat 

vysoké požadavky ze strany partnera. Poskytování ústupků je zdráhavé. Oceňuje se vnímavost 

k pocitům, zdvořilost a nekonfliktní vyřešení každé neshody. Případné konflikty se řeší 

vyjednáváním nejlépe přes nezúčastněnou osobu. [10] 

 

 

Obrázek 3.7: Čína – Velká čínská zeď [28] 

 

Společné rysy Asiatů a obyvatel Tichomoří: 

Využití času Čas hraje menší roli, jednání postupuje pomalu. 

Vytváření důvěry a přátelství partnerů nejsou důležitá. 

Výjimkou je Singapur a Hong Kong. 

Individualismus Jednání v týmu, velký význam má skupinový konsensus. 

Konformita a hierarchie Postavení ve firmě hraje obrovskou roli. Společnost je 

rozvrstvena, organizační struktury jsou hierarchické. 

Důležité je zachovat úctu a respekt ke starším  

a nadřízeným.  

Verbální komunikace Pokora, skromnost, nepřímý způsob vyjadřování, vysoký 

význam kontextu. 

Neverbální komunikace Jsou rezervovanější, bez gestikulace, mimiky  
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a zbytečných dotyků. 

Obchodní jednání a etiketa Zdvořilé chování je přínosem, zásady etikety jsou odlišné 

od evropských zemí. 

Tabulka 3.4: Shrnutí společných rysů Asiatů a obyvatel Tichomoří při obchodním jednání  

[7, 10] 

 

3.5 Obchodní jednání v arabských státech 

Základní informace: 

Rozloha: 11 501 346, 2 km
2
 

Počet obyvatel: 300 000 000  

Počet států: 25 

[11] 

 

V každém z arabských států jsou tradice a zvyklosti jiné. Proto je důležité pečlivě 

rozlišovat. U arabských obchodních partnerů můžeme očekávat nespočet druhů oblečení. 

Přesto by měl Evropan nosit pouze formální evropské oblečení. V zemích, kde se při 

obchodním jednání objevují i ženy, jsou nejvhodnějším oblečením šaty s dlouhými  rukávy  

a punčochy. Platí to pro státy položené západněji. V ostatních arabských zemích mají ženy 

postavení odlišné. 

Obchodní jednání se připravuje s několikatýdenním předstihem. Arabové dávají 

přednost před telefonem a emailem. Milují vše, co s obchodem souvisí. Začátek každého 

jednání je věnován časově náročnému vzájemnému poznávání. Trpělivost, sebeovládání  

a znalost všech zvyklostí jsou základem pro úspěšné jednání. Své dochvilnosti nepřikládají 

Arabové velký význam, ale od evropských partnerů se očekává. 

Při vlastním jednání opakují Arabové fakta i několikrát již řečená. Při konverzaci je 

běžné skákání do řeči. Partner musí mít dojem, že k úspěšnému výsledku obchodního jednání 

dospěl sám, bez nátlaku protistrany. Osobní prostor, který si stále udržují, je menší než 

v Evropě. Obchodní partneři se vždy dívají do očí. Ovšem pouze tehdy, jde – li  

o obchodního partnera mužského pohlaví. 

Součástí obchodního jednání je pohoštění nealkoholickými nápoji. Odmítnout se 

považuje za téměř nemožné.  
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Cokoli obchodnímu partnerovi podáváme, například dokumenty, vložíme je vždy do 

jeho pravé ruky. Levá ruka je považována za ,,nečistou“.  

Arabové jsou citlivý a hrdí. Je proto důležité držet se při rozhovoru vhodného tématu. 

Muslimští Arabové často doprovázejí smluvní záležitosti slovy: ,,Bude – li to vůle boží“.  

Při setkání (příchodu i loučení) si všichni obchodní partneři potřásají oběma rukama. 

Tento akt doprovázejí bohatým slovním projevem. [8] 

 

 

Obrázek 3.8: Saúdská Arábie – poušť [29] 

 

Společné rysy obyvatel arabských států: 

Využití času Jednání není přesně časově omezeno. Termín nemusí být 

stanoven na pevno. Vlastní jednání bývají zdlouhavá, 

přerušovaná, odkládají se a vyžadují velkou trpělivost. 

Individualismus Velký je vliv fatalismu. Osobní potřeby ustupují před 

oddaností rodině. Společnost je skupinově orientována. 

Konformita a hierarchie Rodinné zázemí a zařazení do sociální třídy je ovlivněno 

společenským postavením.. Velký smysl pro zachování 

tváře a konformitu. 

Verbální komunikace Emoce mají velkou hodnotu. Zvýšený hlas, opakování 

jednotlivých bodů, bouchnutí do stolu. To je považováno 

za výraz upřímnosti. 

Neverbální komunikace Výrazná je řeč těla. Například souhlas je vyjádřen 

pohybem hlavy do strany, nesouhlas pohybem hlavy 

lehce dozadu a brady dopředu. Položením pravé ruky na 

srdce je znak respektu a upřímnosti. Gestikulace. Přímý  

a dlouhý oční kontakt. Menší osobní vzdálenost. 

Obchodní jednání a etiketa Existují specifická pravidla týkající se jídla, usazení hostů 
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a představování. Jednání vyžaduje trpělivost. Dobré 

způsoby jsou velmi důležité. 

Tabulka 3.5: Shrnutí společných rysů obyvatel arabských států při obchodním jednání  

[7, 10] 

 

3.6 Obchodní jednání v Africe 

Základní informace: 

Rozloha: 30 300 000 km
2  

Počet obyvatel: 750 000 000 

Počet států: 53 

[25] 

 

Podnikatelské prostření je ovlivněno kmenovým uspořádáním na většině území. Přesto 

je v některých státech zachován vliv evropských zemí, kterými byly kolonizovány.  

Pro Afričany základní váhu postavení ve společenské hierarchii a konformita. Úctu  

a respekt chovají ke starším lidem. Proto je v obchodním jednání lepší, když nás v jednání 

zastupuje starší osoba. Při osobním jednání je podání ruky běžné, naopak oční kontakt je 

omezen. Zvláště v případě konverzace se starší nebo výše postavenou osobou. Důležití jsou 

lidé a ne čas. To je hlavním pravidlem při uzavírání obchodu. 

Afričané mají živý projev. Častá bývá gestikulace, někdy provázená i přímým 

kritickým sdělením. Korupční taktiky nejsou výjimkou. [10] 

 

 

Obrázek 3.9: Etiopie – vesnice [25] 
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Společné rysy obyvatel afrických států: 

Využití času Vnímání času je flexibilní, ale v  jednotlivých zemích se 

liší. Na jihu je větší dochvilnost. 

Individualismus Skupinová orientovanost. Rodina ve velmi širokém pojetí 

(vesnice, kmen). 

Konformita a hierarchie Váhu má společenské a kmenové postavení. Úcta  

a respekt ke stáří, důraz na zachování tváře. 

Verbální komunikace Kritická sdělení a živý projev. 

Neverbální komunikace Malá interpersonální vzdálenost, podání ruky běžné, oční 

kontakt omezený. 

Obchodní jednání a etiketa Požadavky na počátku vysoké, rozhodování je 

zpomalováno skupinovou poradou. Výsledek rozhodnutí 

sdělí vedoucí. Etiketa je ovlivněna muslimskými, 

kmenovými nebo koloniálními vlivy. 

Tabulka 3.6: Shrnutí společných rysů obyvatel afrických států [7, 10] 
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4 Kritické zhodnocení 

Jak jsme se zjistili v předchozích kapitolách, obchodní jednání se může lišit  

i v nepatrných detailech. Je velice obtížné pamatovat si všechny náležitosti správného postupu 

při obchodním jednání. Zvláště, pokud sami nejsme v této praxi zběhlí. Proto se zde pokusím 

shrnout všeobecná základní pravidla chování a postupů při úspěšném obchodním jednání.  

 Přípravná fáze: 

Než se osobně sejdeme s naším potenciálním partnerem, měli bychom mu 

nejdříve napsat. Nejlépe dopis v úředním jazyce dané země. Někdy stačí i zatelefonovat  

a obchodní schůzku si domluvit. 

 Volba dress codu a celkové upravení vzhledu: 

Oblečení je naší vizitkou. Jeho volbou vyjadřujeme náš postoj k okolí  

a zařazujeme se jím do opočenské normy. Zároveň spolehlivě vypovídá o společenském 

postavení obchodního partnera. Profesionální vzhled může zásadním způsobem 

napomoci úspěchu v obchodním jednání. Proto volíme vždy formální oblek u mužů.  

U žen společenský kostým doplněný vkusnými botami a šperky. Vhodně zvolený účes  

a jemný parfém nikdy neurazí. 

 Seznamovací fáze: 

Být dochvilný nikomu neuškodí, naopak. Obchodní partneři si nás budou více 

vážit. Většina obchodních jednání bývá zahájena vzájemným představením jednajících 

stran. Jeho součástí je i pevný stisk rukou. Obsahem této fáze je výměna informací, 

neformální rozhovor a upřesnění programu jednání. Úvodní část je důležitá k vytvoření 

příjemné pracovní atmosféry, je přípravou na další úspěšné pokračování obchodního 

jednání. 

 Prezentace stanovisek a hledání společného řešení: 

Obchodní partneři přednesou svá stanoviska k účelu obchodního jednání. Můžeme 

sdělit protistraně i naše protichůdné zájmy, ale vždy jen s největší opatrností tak, 

abychom partnera svým jednáním neurazili. S námitkami je třeba počítat a brát je jako 

projev zájmu. 
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Na domácí půdě zahajujeme obchodní jednání my. Pokud jsme my hosté, vždy 

počkáme, dokud nezahájí jednání obchodní partner. 

 Závěr jednání: 

V této fázi diskutujeme o ukončení jednání. Musíme si všímat verbálních  

i neverbálních signálů komunikace. Smyslem jednání není pouze podepsat smlouvu, ale 

především daný cíl uskutečnit.  

Uzavření většího obchodu bývá většinou završeno pozváním na večeři nebo jinou 

společenskou akci. 

Závěrem bych chtěla dodat, že nejlepší je řídit se ,,zdravým selským rozumem“. 

Pokud jsme vždy řádně připraveni a seznámeni s účelem obchodního jednání, tak nás 

nemohou malé ústupky rozladit. 
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Závěr 

V úvodní části své bakalářské části jsem se pokusila o definování pojmu obchodní 

jednání a dalších základních pojmů souvisejících s obchodním jednáním. Po teoretickém 

shrnutí všech pojmů jsem došla k závěru, že pod pojmem obchodní jednání si můžeme 

představit výčet všech léty ověřených taktik, praktik a dovedností, se kterými se jen málokterý 

člověk narodí. Většinou je nutné osvojit si tyto znalosti studiem a praxí. Připojila jsem také 

rozdělení nejpoužívanějších taktik a strategií. 

Ve druhé a třetí kapitole jsem se zaměřila na problematiku kulturního, národnostního  

a náboženského vlivu na obchodní jednání. Během práce na této části jsem zjistila, že 

obchodní pravidla a společenská etiketa mají své tradice. Tyto se mezi jednotlivými zeměmi 

zásadně liší. Podrobněji jsem se soustředila na evropské státy. Myslím si, že Evropané jsou 

nám, vzhledem ke společnému historickému vývoji, i v obchodní sféře blízcí. Pro lepší 

orientaci jsem jednotlivé znaky shrnula do tabulek. 

Poslední kapitolu jsem věnovala vlastnímu zhodnocení a shrnutí všech důležitých bodů, 

na které bychom neměli zapomenout. Naopak bychom se jimi měli řídit, pokud chceme 

zvládnout obchodní jednání úspěšně a v náš prospěch.  
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