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Abstrakt 
Tato diplomová práce na téma „Financování podnikatelských aktivit“ zpracovává vstup 

na zahraniční e-commerce trh za pomocí zvolené strategie a moderního marketingového 

plánu. V první části je pozornost věnována problematice e-commerce, podnikání na 

internetu, průnikům na nové trhy a nástrojům internetového marketingu z pohledu teorie. 

Druhá část se zabývá popisem společnosti TWIN PRODUCTION s.r.o., analýzou  

a srovnáním dvou vybraných trhů. Součástí je také navrhnutí strategie pro vstup na 

vybraný trh a nastíněná marketingová strategie. V neposlední řadě jsou všechny aktivity 

spojené s internacionalizací finančně vyčísleny a jsou navrhnu některá opatření. 

 

Klíčová slova 

Internacionalizace, mezinárodní trh, SWOT analýza, PEST analýza, marketing, sociální 

sítě, finance. 

 

Abstract 
This diploma thesis on the topic "Financing of business activities" processes the entry 

into the foreign e-commerce market using the chosen strategy and modern marketing 

plan. In the first part, attention is paid to the issues of e-commerce, business on the 

Internet, penetrations into new markets and Internet marketing tools from the perspective 

of theory. The second part deals with the description of TWIN PRODUCTION s.r.o., 

analysis and comparison of two selected markets. It also includes the design of a strategy 

for entering the selected market and an outlined marketing strategy. Last but not least, all 

activities related to internationalization are financially quantified and some measures are 

proposed. 

 

Keywords 
Internationalization, international market, SWOT analysis, PEST analysis, marketing, 

social networks, finance. 
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ÚVOD 
 
Dnešní rychle se měnící svět na sebe nenechává čekat ani v on-line prostředí. Mění se 

způsoby, jakým se díváme na filmy, jak posloucháme hudbu nebo i jak se bavíme 

s přáteli. V dnešním světě už nestrkáme VHS kazety do video přehrávače, ale pouštíme 

si Netflix, kde není pouze jeden film nebo seriál, ale jsou jich tam tisíce. Hudbu už také 

nenosíme s sebou na CD discích v diskmenu připevněném za opaskem. Dnes stačí mít 

chytrý telefon s aplikací Spotify a všechny známé písničky máme na jeden klik. Co se 

týče komunikace s přáteli, tak i ta se změnila. Už neťukáme do dvoubarevných telefonů 

SMS zprávy o 160 znacích. Dnes namíříme telefon na obličej a prostřednictvím kamer se 

vidíme v reálném čase tak, jako bychom byli vedle sebe. Tyto změny se týkají  

i podnikání. Ještě před 10 lety bylo zvykem posílat děkovné dopisy za vyřízenou zakázku, 

podnikatelé najezdili tisíce kilometrů ročně, jen proto aby s jiným podnikatelem vyřešili 

to, co se dnes řeší prostřednictvím e-mailů. Nespočet hodin strávených na cestách, aby 

vyhlídli nové prostory, kde by mohla jednou být jejich podniková prodejna.  

 

Vyplýtvané hodiny, neefektivní komunikace, špatně vybraný cílový trh, to vše může stát 

podnikatele velkou část financí, ba dokonce i bankrot. Dnešní rychlý svět plný 

digitalizace se snaží podnikatelům šetřit peníze i čas. Podnikatelé, majitelé obchodů,  

e-shopů nebo malí živnostníci mají dnes díky internetu možnost nabízet své služby, 

výrobky nebo zboží jak na domácím trhu, tak na dalších trzích, které jsou tisíce kilometrů 

daleko, a to i s minimálními vynaloženými náklady. 

 

Tato práce si klade za cíl provést internacionalizaci na nový trh společnosti TWIN 

PRODUCTION s.r.o. za účelem proniknutí na zahraniční trh za pomocí moderního 

internetového marketingu. Ke splnění tohoto cíle využiji vybrané metody k průzkumu 

nových trhů a analýzu silných a slabých stránek pro co nejjednodušší průnik. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 

Cílem práce je na základě analýzy vybraného zahraničního trhu a vyhodnocení 

současných možností různých postupů při vstupu na nový trh navrhnout pro společnost  

v oblasti e-commerce plán vstupu na nový trh, včetně finančního vyhodnocení. Práce je 

situována na prostředí firma TWIN PRODUCTION s.r.o., která se zabývá distribucí 

reklamního zboží zaměřeného na osobní péči. 

 

Další cíle: 

• Stručné informace vztahující se k působnosti a historii společnosti 

• Definice jednotlivých metod sloužící k průniku na zahraniční trh 

• Analýza vybraných zahraničních trhů 

• Návrh marketingové strategie určené k B2B po vstupu na nový trh 

• Vyčíslení nákladů jednotlivých položek 
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METODIKA PRÁCE 
 

V první části diplomové práce budou řešena teoretická východiska strategií pro vstup na 

zahraniční trh. Důraz bude kladen na strategie, které jsou v souladu s e-commerce  

a on-line internacionalizací podniku, které může podnik využít. 

 

Druhá část bude obsahovat analýzu dvou vybraných trhů Rakouska a Polska pomocí 

PEST analýzy. Také bude analyzován podnik z vnitřních i vnějších stránek a následně 

sestavena SWOT matice. 

 

Poslední část práce se bude věnovat jednotlivým krokům vstupu na nový trh. Budou také 

vyčísleny jednotlivé kroky internacionalizace. Pro měření úspěšnosti bude vymyšlený 

optimistický a pesimistický scénář úspěchu na novém trhu, který bude srovnaný 

s reálným výsledkem hospodaření z běžného roku. Na závěr bude shrnutí celé práce  

a budou nastíněny další možné kroky.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
Tato část práce se věnuje vysvětlení pojmů, které jsou užívány při vstupu na nový 

zahraniční trh. Poté jsou detailně popsány marketingové pojmy a témata související  

s on-line podnikáním. 

 

1.1 Mezinárodní obchod      
 
Historicky nejstarším a nejrozšířenějším obchodním vztahem je vztah zahraničního 

obchodu. Dnešní svět si už nedokážeme představit bez mezinárodního obchodu, který 

přispívá k hospodářskému vývoji států, nese dynamické prvky, které ovlivňují vývoj 

ekonomiky celého světa. Vliv zahraničního obchodu na ekonomiku každé země je různý. 

Míra závislosti ekonomiky na vnějších ekonomických vztazích je tím menší, čím je země 

větší a čím více má obyvatel. Tuto závislost lze vyjádřit poměrem objemu zahraničního 

obchodu vůči hrubému domácímu produktu (Štrach 2009). 

První ekonom, který dal zahraničnímu obchodu definici, byl Adam Smith, profesor na 

univerzitě v Glasgow. V jedné ze svých nejznámějších knih Pojednání o podstatě  

a původu bohatství národů, Smith charakterizuje výhody zahraničního obchodu 

v ekonomice a píše, že tajemství blahobytu světa spočívá v tom, že každý stát se zaměří 

na ty výrobky, pro jejichž výrobu má nejlepší předpoklady (Svatoš, 2009). 

Mezinárodní obchod lze vyjádřit jako výměnu hmotných statků, které byly vyrobeny na 

území jednoho státu a prodány na území státu druhého. Na mezinárodní obchod se 

můžeme dívat dvěma směry. Jedním směrem je pohled podnikatele a druhým směrem je 

pohled státu (Dvořák, 1999). 

 
 
1.1.1 Význam zahraničního obchodu 
 
Význam zahraničního obchodu můžeme vidět ve zjištění, že čím větší je vzájemná 

hospodářská provázanost dvou nebo více zemí, tím jsou celkové vztahy těchto zemí 

stabilnější. Díky tomuto je možné označit vnější ekonomické vztahy jako formu vztahů, 

které silně podporují mírovou spolupráci a snižují riziko konfliktu. Zahraniční obchod 

také přispívá k růstu vzdělanosti. Obyvatelé zemí orientovaných na vývoz jsou zaměřeni 
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více na studium technických novinek, nových forem zahraniční spolupráce, učí se nové 

jazyky a rozlišují mezi národními kulturními specifiky (Svatoš, 2009). 

 

1.1.2 Motivy vstupu na zahraniční trh 
 
Motivů pro vstup na zahraniční trh existuje několik. Primárním hnacím motorem  

a motivem pro vstup na zahraniční trh je vidina většího zisku. V některých případech jde 

také o snížení nákladů na dopravu, skladování nebo levnější pracovní sílu. Dalšími 

motivy mohou být nižší daně, lepší a přehlednější legislativa, přístup k lepším  

a kvalitnějším technologiím a další.  

 

Důvody pro vstup na zahraniční trh lze dělit na ofenzivní a defenzivní. Pokud má firma 

konkurenční výhodu, která na novém trhu není a chce ji využít, jedná se o ofenzivní motiv 

vstupu. Defenzivní vstup na zahraniční trh se opírá o hrozby na domácím a zahraničním 

trhu, reaguje na ně a celkově se jim přizpůsobuje.  

Jednodušší vysvětlení je OFENZIVNÍ – firmy, které chtějí na mezinárodní trh a vstupují 

zde dobrovolně. DEFENZIVNÍ – firmy, které na mezinárodní trh vstoupit, musí například 

z důvodu dohnání konkurence (Kislingerová, 2005). 

 
Tabulka 1: Ofenzivní a defenzivní motivy 

Ofenzivní motivy Defenzivní motivy 

Růst zisku Tlak konkurence 

Unikátní produkt / technologie Malý, nasycený domácí trh 

Zahraniční tržní příležitost Nadprodukce 

Exklusivní informace o trhu Rozšíření prodejů sezónních výrobků 

Úspory z rozsahu Nevyžádané zahraniční objednávky 

Daňové výhody Fyzická a duševní vzdálenost 

Zdroj: Vlastní zpracování podle: Hollensen (2007)  

 

Ofenzivní chování firmy může znamenat plánovat dopředu. Podniky, které 

v mezinárodním kontextu plánují a podnikají kroky přípravy a adaptace, mají lepší 

umístění na trhu a jsou připraveny na případně změny na trhu. Jednou z těchto strategií a 
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příprav může být průnik na nové trhy, kde není konkurence. Podnik tak získá vedoucí 

pozici na trhu.  

 

Největším motivem ke vstupu na zahraniční trh a expedici je pro podnikatele růst zisku. 

Je to nejsilnější, ale také nejnebezpečnější motiv pro vstup. Často se stává, že díky 

nepřipravenosti, nekvalitně odvedenému marketingovému průzkumu nebo například 

náhlým změnám kurzů, podnikatel má nižší zisk než plánovaný.  

  

Nových tržních příležitostí se firma zúčastní pouze tehdy, když má k dispozici nezbytné 

množství surovin nebo zboží k potřebnému vstupu na trh. Každý trh je jiný, něčím 

specifický a na každém je jiná poptávka po službě nebo zboží. Proto se zaměstnanci 

zodpovědní za expanzi na nový trh zabývají jako první podobnými trhy jako je trh 

domácí. Čas od času se firmám naskytne nečekaná příležitost a vydají se na úplně nový 

trh, který je opakem těch, na které jsou zvyklí. Pro příklad východní země jsou pro 

podnikatele atraktivní pouze pokud jsou ekonomicky na vzestupu, zatím co západní 

Evropa a Amerika jsou zajímavé kvůli svobodě a konkrétní politické situaci 

(Kislingerová, 2005). 

 

K tomu, aby byl úspěšný vstup na nový trh, je zapotřebí znát místní zákazníky, zvyky, 

jaké je poptávka na trhu, kdo jsou konkurenti, co konkurenti nabízejí a za jaké ceny. Je 

dobré mít také místní kontakt, který pomůže s expanzí. Důležitá je také marketingová 

kampaň, která v případě úspěchu poslouží i na dalších similárních trzích. V případě 

neúspěchu bude sloužit jako učebnicový nástroj (Kislingerová, 2005). 

 

Spousta menších společností si je vědoma možného exportu na nové trhy, protože jejich 

produkty jsou dováženy ze zahraničí. Jsou schopné garantovat velké množství produktů 

a jednotlivého zboží, proto jim často stačí inzerce reklamy v časopisech, které jsou tištěny 

v několika jazycích nebo jsou schopni nabízet toto zboží na velkých veletrzích. Tyto malé 

firmy jsou schopny pokrýt velkou poptávku po zboží za často velmi přijatelné ceny 

(Kislingerová, 2005). 
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1.1.3 Rizika vstupu na zahraniční trh 
 
Vstup na zahraniční trh se může zdát jako skvělý nápad. Nemálo podnikatelů si s touto 

myšlenkou hraje do doby, kdy přijde na zvažování všech příležitostí, ale také rizik, která 

se mohou kdykoli v rámci podnikání na zahraničním trhu objevit. Riziko je šance, že 

plánovaný výsledek se bude lišit od výsledku skutečného. Rizika mohou výsledek 

negativně ovlivňovat, a to například jako problémy s dopravou zboží, ale mohou 

ovlivňovat i pozitivně, a to při změně kurzů měn a následném pohybu cen. Vstupem na 

zahraniční trh se firmy zbavují závislosti na trhu domácím. Pokud na domácím trhu 

klesnou tržby, vyrovnají se právě na trhu zahraničním. Na firmy čeká spousta rizik a jejich 

dopady můžou způsobit škody na celém podnikání. Pro eliminaci se využívá tzv. Risk 

management, neboli řízení rizika, které má za úkol brát riziko v úvahu ve všech 

strategických rozhodováních (Machková, 2009). 

Při podnikání na zahraničních trzích se vyskytují nejrůznější rizika, která mohou záviset 

na různých faktorech. Závisejí například na vývoji kurzů měn, politickém a ekonomickém 

vývoji, na geografické lokaci země, na vzdálenosti od domácího trhu nebo na rozdílech 

v obchodních zvyklostech. Mezi tato rizika patří: 

 

• Tržní rizika, 

• Komerční rizika, 

• Přepravní rizika, 

• Teritoriální rizika, 

• Kurzovní rizika, 

• Riziko odpovědnosti. 

 

Tržní riziko: označuje riziko spojené s úspěšností podniku na trhu. Mezi tyto rizika 

řadíme poptávková a prodejní rizika a rizika, která jsou spojená s preferencemi 

spotřebitelů a chováním konkurence. Kvůli těmto rizikům se může stát, že výrobky budou 

neprodejné v důsledku zvětšených nákladů nebo nízké poptávce. Dopady těchto rizik lze 

ovlivňovat například opakovanými průzkumy zahraničních trhů, zjišťování preferencí 

zákazníků nebo zaváděním inovací. Ve firmách, které působí na zahraničních trzích se 

pro zmírňování rizik a jejich dopadů starají týmy složené z risk officers, které se 

zodpovídají vedoucímu chief risk officer (Managementmania.com, 2015). 
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Komerční rizika: vyplývají z nesplnění závazku obchodním partnerem. Tato rizika se 

nedotýkají pouze vztahů mezi exportérem a importérem, ale také vztahů s dopravci, 

kontrolními společnostmi nebo s pojišťovnami. Komerční rizika ovlivňují dosažené 

výsledky negativně tím, že obchodník vůbec neuskuteční předpokládanou platbu nebo 

nedostane platbu v plné výši. Další rizika vypadají jako odstoupení partnera od smlouvy, 

nedodržení smlouvy nebo nepřevzetí zboží odběratelem. Komerční rizika na zahraničních 

trzích vznikají kvůli odlišnostem, mezi které se řadí sociálně-kulturní odlišnosti, právní  

a ekonomické podmínky, obchodní zvyklosti, nedostatečná informovanost atp. Dopad 

těchto rizik se dá snížit lepším výběrem obchodního partnera, stanovením platebních 

podmínek a právním zajištěním vztahu, dále potom správným formulováním smluv,  

a především rozvíjením obchodních vztahů, které jsou založeny na vzájemné důvěře 

(Businessinfo.cz, 2009). 

 

Přepravní rizika: jsou spojena s mezinárodními obchodními operacemi s hmotným 

zbožím. Při přepravě zboží nebo výrobků může dojít ke ztrátě nebo poškození. Škodu 

utrpí ten, kdo v daném okamžiku nesl riziko. Riziko za přepravu se sjednává zpravidla 

výslovně v kontraktu, které stanovuje dodací podmínky. Riziko nenese pouze kupující  

a prodávající, ale také dopravce, který přebírá odpovědnost za zboží během dopravy. 

Ošetření přepravních rizik se většinou řeší smluvně a navíc pojištěním. Proto je nutné 

dbát zvýšené pozornosti při sjednávání pojistné smlouvy (Businessinfo.cz, 2009). 

 

Teritoriální rizika: vyplývají z nejistoty politického a makroekonomického vývoje 

jednotlivých zemí. Mohou být také důsledkem administrativních opatření, přírodních 

katastrof, bojkotu zboží, embarga apod. Z velké části jde o rizika, která mají negativní 

vliv na výsledky jednotlivých obchodních transakcí, ale také na realizaci podnikatelských 

záměrů v určité zemi do budoucnosti. Tato rizika jsou předem obtížně kvantifikovatelná. 

Nejčastěji se projevují politická rizika, který vedou k přerušení obchodních vztahů 

například kvůli restrikcím. Mezi preventivní opatření patří získávání informací  

o jednotlivých zemích, která jsou předmětem komerčního zájmu podniku. Informace 

můžou podnikatelé čerpat například ze statistických podkladů, zpráv od mezinárodních 
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organizací, zprávy od specializovaných informačních agentur nebo z internetu 

(Businessinfo.cz, 2009). 

 

Kurzová rizika: jsou spojena se všemi formami mezinárodních hospodářských vztahů  

a vyplývají z proměnlivosti vývoje kurzů jednotlivých měn. Firmy by neměly zanedbávat 

sledování vývoje kurů a faktorů, které pohyby ovlivňují a měly by se snažit těmto rizikům 

předcházet. Dopady změn kurzů mohou být jak negativní, tak pozitivní. Omezení 

negativního vlivu lze dosáhnout například správně volby měny, ve které se 

v mezinárodních vztazích obchoduje. Dalším efektivním nástrojem pro zmírnění dopadu 

je tvorba rezervy, který slouží ke krytí ztráty, která byla vyvolána důsledkem kurzových 

změn. Nejefektivnější cesta je diverzifikace pohledávek a závazků obchodních aktivit na 

různé trhy a měny (Businessinfo.cz, 2009). 

 

Riziko odpovědnosti: Při vstupu do některých vyspělých zemí se požaduje určitá 

bezpečnost výrobků. Jako ochrana slouží pojištění. Odpovědnost nese výrobce za škody 

na zdraví nebo majetku, které mohou být způsobené vadou výrobku (Businessinfo.cz, 

2009). 

 

1.2 E-commerce 
 
E-commerce je označení pro veškeré elektronické obchodování nebo elektronický 

obchod, jinak řečeno je to označení pro obchodování na internetu 

(Managementmania.com, 2016). 

 

Mezi e-commerce se řadí e-shopy, online tržiště, aukční systémy, webové stránky, které 

nabízejí služby, online reklama, affiliate marketing, internetový marketing a podobné 

nástroje elektronického prodeje (Managementmania.com, 2016). 

 

1.3 Technologie e-commerce 
 
1.3.1 Webové stránky 
 
Základem pro nabízení produktů nebo samotnou prezentaci firmy jsou webové stránky. 

Webová stránka je sada informací, které jsou přístupné pomocí webového prohlížeče, 
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prezentované pro návštěvníka estetickým a čitelným způsobem, dostupné všem 

uživatelům internetu. Obsahem webových stránek mohou být celé galerie obrázků či 

fotek, prezentace výrobků, videa nebo prostý popis o pár řádcích textu 

(Managementmania.com, 2018). 

 

Primárním účelem webových stránek je přenos informací o firmě nebo produktu. Mohou 

být také určeny pouze pro firemní účely pro zaměstnance, kteří mají potřebný privátní 

klíč. Příkladem takovéto privátní sítě je například intranet (Managementmania.com, 

2018). 

 

1.3.2 E-mail 
 
E-mail neboli elektronická pošta je asi nejčastěji využívaným nástrojem při komunikaci 

mezi firmou a zákazníkem. E-mail umožňuje také oslovení velké masy cílových 

zákazníků pomocí vybudované databáze kontaktů a následným rozesíláním newsletterů. 

Elektronická komunikace se dá i analyzovat a je možné získávat data o tom, kolik lidí si 

e-mail rozkliklo, kolik lidí se prokliklo na daný odkaz nebo kolik lidí se odhlásilo 

z odběru novinek (Janouch, 2010). 

Nástroje pro hromadnou komunikaci jsou většinou zpoplatněny nebo fungují na 

freemium bázi. Nejznámější nástroj pro elektronickou komunikace je MailChimp, 

v České republice potom Ecomail. Ceny jednotlivých nástrojů se liší v závislosti na 

velikosti databáze, funkčnosti, výběru šablon atp. (Janouch, 2010). 

1.3.3 CRM 
 
V překladu znamená CRM řízení vztahu se zákazníky. CRM se využívá k získávání, 

zpracování a využívání dat o zákaznících, které se dále využívají k technickým nebo 

marketingovým účelům. Ve světe existují celé systémy řízení CRM, které si firmy 

nechávají dělat na míru nebo jsou přednastavené a firmy si za ně jen zaplatí a hned je 

využívají. Díky CRM je možné propojit marketingové aktivity s vnitřními procesy ve 

firmě jako je skladování nebo logistika (Suchánek, 2012). 
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1.4 Výhody a nevýhody obchodování na internetu 

Mezi největší výhody internetu a celkově e-commerce k podnikání je snížení nákladů. 

Provozovatel internetové stránky nebo e-shopu sice musí platit za pronájem serveru, 

domény, řešení, ale ceny jsou v porovnání například s pronájmem podnikové prodejny 

minimální. Nižší náklady ovlivňují cenu a často se tak stává, že koncoví zákazníci mají 

zboží na internetu pořízené levněji než v kamenné prodejně. Další výhodou prodeje na 

internetu je segmentace a specializace na konkrétní zákazníky, protože je možné získat 

zákazníky z celého světa (Blažková, 2005). 

Výhodou a zároveň nevýhodou internetu je hodnocení samotného obchodu a uživatelské 

recenze. Každý uživatel internetu si může najít hodnocení. V pozici podniku, které má 

skvělé, nadprůměrné hodnocení, je to velká konkurenční výhoda. Naopak v pozici 

podniku, kde například e-shop nestíhá expedovat v čas a jeho zákazníci jsou naštvaní, 

stává se z hodnocení nástroj, který může způsobit velký odliv zákazníků, kteří přejdou ke 

konkurenci (Blažková, 2005). 

 

Další velkou výhodou je, že díky sítím jako je Facebook, Google nebo Seznam.cz, a jejím 

nástrojům jako je například Cookies nebo PPC reklama, je možné získávat podrobná data 

a informace o zákaznících. Tyto data mohou být například: věková skupina, výše platu, 

místo, ve kterém zákazník bydlí nebo jeho zájmy. Po analýze mohou tyto data být použity 

pro efektivní marketingové kampaně.  

 

Nespornou výhodou je využívání marketingu, kde na internetu podnikatel potencionálně 

osloví celou Českou republiku, zatímco u venkovní reklamy osloví pouze jeho okolí. 

Výhodou je, že firmy ušetří náklady na tištěný materiál, brožury, billboardy, roll-upy 

nebo jiné. Nevýhodou může být, když podnikatel neuvažuje správně nebo nemá potřebné 

znalosti internetové reklamy a zbytečně začne plýtvat rozpočtem. 

Obecně v internetovém marketingu, a to zejména na sociálních sítích, platí rovnice čím 

větší dosah = tím je více potřeba financí.  

 

Tím, jak je internet globální, tak se jeho největší nevýhodou stává konkurence. Pro získání 

nových zákazníků a udržení si náskoku před konkurencí, je potřeba mít správnou  
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a funkční marketingovou strategii. Podnikatel, který chce expandovat na jiný trh, si musí 

také uvědomit, že zákazníci můžou mít jiné zájmy než na jeho domácím trhu. Proto je 

nutné před samotnou expanzí pečlivě zvažovat a analyzovat, na který trh se vydat. Pro 

jasnější představu například lidé na ukrajinském trhu budou mít úplně jiné zájmy než lidé 

na německém trhu (Blažková, 2005). 

Další velkou nevýhodou, které se týká hlavně starších generací, je neosobní přístup. 

Firmy se tento problém snaží řešit alespoň zařazením online chatu, kde vám pracovník 

podpory může poradit s výběrem nebo pomoci při řešení problému. Online nakupování 

funguje skvěle například u sportovního vybavení, oděvů nebo věcí do domácnosti, ale už 

tak skvěle nefunguje například při koupi nového auta, kdy fyzická konzultace je většinou 

nezbytná (Blažková, 2005). 

Rozlišují se dva modely elektronického obchodování. 

 

1.5 B2B vs. B2C trh 
 
B2B je zkratkou pro označení „Business To Business“, což znamená obchodní vztah mezi 

společnostmi navzájem bez přímého vlivu na konečného spotřebitele (Kotler a Keller, 

2013). 

 

B2C je zkratkou pro označení „Business To Customer“, což znamená obchodní vztah 

nejčastěji mezi výrobní firmou nebo podnikovou prodejnou a konečným spotřebitelem. 

 

Oba trhy mají jak společné oblasti, tak i velmi odlišné. Mezi společné oblasti patří: 

 

• Hluboké pochopení potřeb zákazníka 

• Identifikace nových příležitostí 

• Konkurence a růst na globálních trzích 

• Přesvědčení vedení firmy k přijetí marketingového konceptu (Kotler a Keller, 

2013) 
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Mezi hlavní odlišné aspekty patří 

• Menší počet větších zákazníků – z hlediska dlouhodobého přežití a rozvoje jsou 

zákazníci klíčový. 

• Vztah dodavatele a zákazníka – od dodavatelů se předpokládá, že budou své 

nabídky přizpůsobovat jednotlivým firemním zákazníkům. 

• Profesionální přístup k nákupu – o nákupu zboží rozhodují kvalifikovaní nákupčí, 

kteří mají pokyny a požadavky od své organizace. 

• Více kupních vlivů – o nákupu se většinou radí více lidí. Od nejvyššího vedení 

přes technology či jiné experty. 

• Odvození poptávka – poptávka po produktech organizací je odvozena od 

poptávky po zboží spotřebním. Je potřeba sledovat i koncové uživatele, a nejen ty 

z B2B prostředí. 

• Neelastická poptávka – v B2B sektoru je značná část produkce nepružná, takže 

změnou ceny není příliš ovlivnitelná. 

• Přímé nákupy – B2B zákazníci upřednostňují nákup přímo od výrobce než přes 

distributora či zprostředkovatele (Kotler a Keller, 2013). 

 
Tabulka 2: Rozdíly mezi firemními a spotřebitelskými trhy 

Firemní trhy (B2B) Spotřebitelské trhy (B2C) 

Nákupy za jiným účelem, než je osobní 

potřeba 

Nákupy pro osobní spotřebu a spotřebu 

domácnosti 

Nákup provádí někdo jiný než uživatel Nákup obvykle provádí budoucí uživatel 

produktu 

Nákupy na základě přesně technické 

specifikace, postavené na znalosti v oboru 

Nákupy často na základě pověsti značky 

nebo osobním doporučení, s minimem 

nebo žádnými znalostmi o produktech 

Nákup po pečlivém zvážení alternativ Často impulzivní nákupy 

Nákup založený na racionálních kritériích Nákupy založené na emocionální reakci 

na produkt nebo propagaci 

Nakupující často absolvují dlouhý 

rozhodovací proces 

Individuální nakupující se často rozhodují 

rychle 



 23 
 
 

Vzájemná závislost mezi prodávajícími  

a nakupujícími – dlouhodobé vztahy 

Nakupující vstupují do krátkodobých 

nebo jednorázových vztahů s mnoha 

různými prodejci 

Nákupy mohou zahrnovat konkurenční 

nabídky, jednání o ceně a složité finanční 

dohody 

Většina nákupů uzavřená za pevně danou 

cenu, za hotové nebo kartou 

Produkty často kupované přímo od 

výrobce 

Produkty obvykle kupované od někoho 

jiného, než je výrobce 

Nákupy často zahrnují vysoké riziko  

a vysoké náklady 

Většina nákupů s nízkým rizikem a nízkou 

cenou 

Omezený počet velkých nakupujících Mnoho individuálních spotřebitelů  

a domácností 

Nakupující často geograficky soustředění 

v určitých oblastech 

Nakupující obecně rozptýleni v rámci celé 

populace 

Produkty: často složité, klasifikované 

podle toho, jak je firemní zákazníci 

využívají 

Produkty: spotřební zboží a služby pro 

individuální spotřebu 

Poptávka odvozená od poptávky po jiném 

zboží a službách, obecně nepružná 

v krátkodobém měřítku. Závislá na 

výkyvech, může bát společná s poptávkou 

po jiném zboží a službách 

Poptávka založená na spotřebitelských 

potřebách a preferencích, obecně cenově 

elastická, stabilní v čase a nezávislá na 

poptávce po jiných produktech 

V propagaci důraz na osobní prodej V propagaci kladen důraz na reklamu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle: Solomon, Stuart, Marshall (2006) 

 

1.5.1 Zákazníci na B2B trzích 
 
Oba trhy jak B2C, tak B2B mají své vlastní specifické zákazníky, se kterými je možné 

navázat obchodní vztah. Podle Ellis (2011) existují tři základní skupiny zákazníků na 

B2B trhu. Tyto tři skupiny jsou – komerční zákazníci, institucionální a vládní. 
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Komerční zákazníci 

Komerční zákazníci se člení na: 

• Distributoři – hlavní funkcí distributorů je přesun původních výrobků nebo zboží 

v rámci logistického řetězce se současnou přidanou hodnotou 

• OEM (Original equipment manufacturers) – je to označení podniků, které 

nakupují a dále využívají materiály od jiných výrobců a z nic vyrábějí produkty 

pod vlastní značkou 

• Uživatelé – zpravidla organizace, které nakupují výrobky nebo služby, které 

slouží k jejich produkci. Na rozdíl od OEM zákazníků poptávají pouze produkty, 

které se účastní výroby, ale nejsou součástí samotného produktu 

• Maloobchodníci (retail) – ti, kteří nakupují zboží na účelem následného prodeje 

koncovým zákazníkům (Ellis, 2011). 

 

Institucionální zákazníci 

U institucionálních zákazníků je dělení mezi dvěma typy. Prvním typem jsou neziskové 

organizace. Druhým typem jsou zákazníci s určitým vztahem k vládnímu sektoru. Jedná 

se například o univerzity, muzea, nemocnice a jiné státní zařízení. Firmy, které s nimi 

obchodují, nejčastěji dodávají vybavení a zařízení, které slouží k chodu organizace (Ellis, 

2011). 

 

Vládní zákazníci 

V případě dobrého výběru předmětu podnikání jsou tito zákazníci velice důležití. Každá 

vláda, každého státu má jinou politickou prioritu, na které závisí rozdělování státního 

rozpočtu. Tyto finance jsou následně přerozdělovány do vzdělání, dopravy, armády, 

zdravotnictví a jiných veřejných služeb, které nejčastěji obchodují s B2B organizacemi 

(Ellis, 2011). 

 

Vztahy mezi jednotlivými subjekty se dají vyjádřit i podle následující tabulky, kde B = 

Business , C = Spotřebitel a G = Stát. 
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Tabulka 3: Vztahy mezi subjekty 

Prodávající 
Kupující 

Podnik Spotřebitel Stát 

Podnik B2B B2C B2G 

Spotřebitel C2B C2C C2G 

Stát G2B G2C G2G 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle: Machková, Černohlávková, Sato (2014) 

 

Některé zkratky jako je B2B a B2C jsou vysvětleny v textu výše. Naproti tomu zkratka 

B2G (Business to Government) se týká podniků, které nabízejí zboží a služby státu  

a komunikují se státní správou. Příkladem je podání daňového přiznání elektronickou 

formou (Machková, Černohlávková, Sato, 2014).  

 

C2C (Consumer to Consumer) znamená vzájemný prodej mezi spotřebiteli. Pro takový 

prodej se nejčastěji celosvětově využívá Facebook Market Place nebo internetová aukce 

eBay.com. V Česku se je to například s Aukro.cz (Machková, Černohlávková, Sato, 

2014). 

 

Vzácně se setkáváme se vztahem C2B (Consumer to Business) – ten vzniká v případě, že 

zákazník poptává určité zboží. Ve světe se můžeme setkat ještě s označením C2G 

(Consumer to Goverment), kde typickým příkladem je, že spotřebitel (občan) například 

elektronicky volí nebo podává daňové přiznání (Machková, Černohlávková, Sato, 2014). 

 

Spolupráce mezi dvěma úřady, které probíhá elektronicky, se nazývá G2G (Government 

to Government). Vztah G2C (Government to Customer) vzniká, když například vláda 

publikuje informace pro občany své země (Machková, Černohlávková, Sato, 2014). 
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1.6 Předpoklady pro úspěch firmy na internetu 
 

Prvním a zároveň základním předpokladem pro úspěch na internetu je vlastnění počítače. 

Bez počítače a připojení k internetu nemůže být podnikatel za žádnou cenu úspěšný na 

internetu. V dnešní době je počítač základním vybavením každé kanceláře.  

 

Zajímavý produkt – Firma by měla disponovat zajímavým produktem, který je na daném 

trhu originální nebo má jednu z konkurenční výhodu oproti ostatním podobným 

produktům. Pokud produkt nedisponuje ničím originálním, je možné zákazníka upoutat 

například jedinečným designem, cenou nebo přístupem firmy k zákazníkovi. 

 

Propojenost jednotlivých oddělení společnosti – Při vstupu na nový trh je více než 

důležité podpora a komunikace napříč jednotlivými odděleními celé společnosti. Zejména 

mezi vedením a marketingem. Marketingové oddělení potřebuje dostatečný prostor  

a všechny potřebné informace, které můžou pomoci při vstupu a zaujmutí pozice na 

novém trhu (Kotler, Armstrong, 2014). 

 

1.7 Expanze prostřednictvím elektronického obchodování 
 

V dnešním moderním rychlém světě plném internetu existuje pro firmy mnoho variant, 

jak expandovat na zahraniční trh. Internet přispěl k tomu, že již není potřebné cestovat do 

cílové destinace, ale je možné zapojit některé z možností elektronického obchodování. Je 

zapotřebí si definovat jako roli bude e-commerce hrát v celkové strategii expanze. 

Elektronické obchodování slouží jako prvotní krok k poznání nového trhu. Elektronické 

obchodování může také sloužit k získání klíčových informací o spotřebitelských 

preferencích a cenové citlivosti. E-commerce představuje pro podniky a obchodníky 

zcela novou příležitost, jak zkoumat a působit na zahraničních trzích. K oslovení 

zahraničních zákazníků využívají firmy moderní kanály jako jsou například sociální sítě 

(Mikulášková a Sedlák, 2015). 

 

Firmy, které se rozhodli pro internetové podnikání, mohou být rozděleny do dvou 

hlavních skupin. První skupinu tvoří obchodníci, kteří jsou přítomni na trhu pouze díky 

tomu, že si založili webové stránky a nikdy dřív v dané zemi na daném trhu nepůsobili. 
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Těmto obchodníkům nebo firmám se říká „pure-click companies“. Druhou skupinu tvoří 

firmy, které již na daném trhu nebo v dané zemi působí fyzicky, ale webové stránky si 

zřídily až následně. Důvodem pro následné zřízení webových stránek může být informace 

pro zákazníky, dodavatele, atd. Těmto obchodníkům nebo firmám se říká „brick-and-

click companies“ (Mikulášková a Sedlák, 2015). 

 

Existují čtyři druhy přítomnosti firem na internetu. Každý z těchto druhů má různé cíle  

a je vhodný pro jiný druh firmy a trh. Tyto kategorie nejsou jednoznačně definované  

a firmy je mohou různě kombinovat a přizpůsobovat. Každé kategorie je něčím specifická 

a společnosti si můžou vybírat mezi různými funkcemi jako například: prodej, budování 

značky a povědomí, poskytování informací nebo podporu zákazníků. Tyto čtyři druhy 

jsou: 

• E-shop 

• Budování vztahů 

• Podpora značky 

• Mediální internetové stránky (Mikulášková a Sedlák, 2015) 

 

E-shop 

Nejrozšířenějším typem firmy na internetu jsou internetové e-shopy. Hlavní náplní  

e-shopů je prodej produktů on-line. E-shop je v on-line prostředí obdobou pro kamenné 

obchody. Zákazník si na internetových stránkách může procházet nabídku nebo portfolio 

produktů a následně si ho zakoupit s doručením až do domu, jak uvádí Mikulášková  

a Sedlák (2015). Mezi celosvětově nejznámější společnosti, které expandovali na 

zahraniční trh je například Amazon.com nebo aliexpress.com. Mezi úspěšné české 

společnosti, které expandují na zahraniční trh patří například Rohlik.cz, Alza.cz nebo 

nově Pilulka.cz. 

 

Budování vztahů 

Druhým druhem jsou internetové stránky zaměřené na budování vztahů se zákazníky. 

Cílem těchto stránek je poskytnou informace o produktu nebo službě a nabádat zákazníky 

k jeho koupi nebo k většímu zájmu. Zboží zde bývá vystavené ve formě portfolia, ale 

nelze si ho objednat jako v klasickém e-shopu (Chaffey, 2006). 



 28 
 
 

 

Podpora značky 

Další formou jsou internetové stránky, které podporují značku nebo produkty formou 

zážitku. Tento zážitek může vypadat jako hra, prezentace nebo forma reklamní kampaně. 

Zboží nebývá na těchto stránkách dostupné, ale bývá součástí tohoto zážitku a funguje 

jako prodejní stimul, který má zvýšit povědomí o značce (Chaffey, 2006). 

 

Mediální internetové stránky 

Poslední formou jsou mediální internetové stránky a informativní weby, které poskytují 

různorodé informace a zprávy například o dění ve světě. Příkladem pro tento formát může 

být například webový portál BBC, který poskytuje informace z celého světa i v České 

republice (Chaffey, 2006). 

1.8 Stanovení strategie vstupu na nový trh 
 
Pokud si firma určila, za jakým účelem vstupuje na trh, měla by zvážit, jak konkrétně na 

daný trh vstoupit. Existuje několik možností vstupu na nový trh. Každý podnik by měl 

pečlivě zvážit klady a zápory těchto možností a rozhodnout se pro ten, kam chtějí 

investovat, a kde umožní uspokojit požadavky zákazníků. 

 

V důsledku globalizace on-line trhů, kdy v podstatě stačí mít webové stránky, to  

znamená, že firma je globálně aktivní. V on-line prostředí se rozlišují dva druhy vstupu 

na zahraniční trh. První je výchozí on-line internacionalizace, která přitahuje zahraniční 

zákazníky v důsledku založení webových stránek. Druhý vstup je aktivní on-line 

internacionalizace, kdy firmy úmyslně využívají informační a komunikační technologie 

za cílem vstoupit na nový trh. Tento způsob se může označit jako plánovaný (Seppanen, 

2012). 
 

Rozdíl mezi tradiční internacionalizací a on-line internacionalizací je ten, že tradiční 

mnohdy představuje větší náklady, je pomalejší a zaměřují se více na trhy, které jsou 

podobném tomu domácímu. Vstupy za pomoci internetu dávají velký prostor malým 

firmám, jak proniknout na nový trh. Velkým lákadlem pro tyto firmy jsou nízké náklady, 



 29 
 
 

možnosti reklamy, rychlost expanze, odstranění geografických překážek a menší 

počáteční investice (Seppanen, 2012). 

 

Obvykle se uvádí pět způsobů vstupu, od oportunních s nízkým rizikem, nízkými 

investicemi a malou kontrolou, až po strategické způsoby s vyšším rizikem, vyššími 

investicemi a větší mírou kontroly. Mezi tyto způsoby patří: 

• Mezinárodní doprava prostřednictvím třetí strany 

• Firemní informační webové stránky 

• Na trhu již zavedený partner 

• Místní URL adresa 

• Zákaznický servis na míru (Seppanen, 2012) 

 

Mezinárodní doprava prostřednictvím třetí strany 

Tato strategie nenapomáhá k pronikání na nové trhy, kde firma ještě nepůsobí. Strategie 

mezinárodní dopravy prostřednictvím třetí strany se využívá v případě, kdy má firma 

existující e-shop na domácím trhu a chce posílat své výrobky nebo zboží na trhy 

zahraniční. Obchodník rychle oslovuje nové zákazníky po celém světě například pomocí 

reklamy na sociálních sítích, kterou má nastavenou pro jednotlivé státy. Obchodníkovi 

stačí uzavřít pouze smlouvy s mezinárodními přepravci a odeslat jim své zboží 

k přepravě. Tento způsob je vhodný k získávání nových dat o zákaznících a poptávkách 

v jednotlivých zemích. Tato metoda může být použita jako testování trhu před finálním 

rozhodnutím, že na tento trh firma opravdu půjde. Zároveň se jedná o první krok k rozvoji 

podnikání na internetu na zahraničních trzích (Machková, 2009). 

 

Firemní informační webové stránky 

Druhá metoda je určena spíše pro obchodníky, kteří již působí v určité míře na 

zahraničním trhu, ale chtějí svoje podnikání rozšířit například pomocí budováním 

povědomí o své značce nebo chtějí upevnit svoji pozici na daném trhu. Největším úskalím 

této metody je, že se nedá přesně měřit její dopad na podnikání. Je možné měřit například 

pomocí Google Analytics, kolik lidí z dané země přišlo na web. Poté můžeme srovnat 

databázi poptávek s databází objednávek a odhadnout tak dopad. Obchodník si musí určit, 

jestli tato data a tato metoda zjišťování dopadu je pro něj relevantní nebo nikoli. Webové 
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stránky pomáhají rozvíjet a udržovat obchodní vztahy a rozšiřovat obchodní sítě 

(Machková, 2009). 
 

Na trhu již zavedený partner 

Stává se, že velkou překážkou na mezinárodních trzích jsou kulturní rozdíly nebo vládní 

nařízení. Z tohoto důvodu podnikatelé a obchodníci volí strategii, že se přidají 

k existujícímu partnerovi, který již na daném trhu je a funguje, a to přes elektronický 

obchod. Obchodník využívá infrastrukturu a zavedenou zákaznickou základnu partnera 

ke zlepšení povědomí o značce a zvýšení prodeje (Machková, 2009). 

 

Místní URL adresa 

Díky stále se rozvíjejícím možnostem na internetu mají obchodníci možnost vstoupit na 

zahraniční trh pouze tím, že danému trhu přizpůsobí svou URL adresu. V praxi to 

znamená, že obchodník, který působí na českém trhu a chce jít na trh polský si k adrese 

www.mujeshop.cz pořídí i adresu www.mujeshop.pl. Díky takto zvolené URL adrese má 

obchodník možnost snáze indexovat svoje stránky například pro Googlu, který je 

nastavený v polském jazyce a vyhledává polské weby. Nevýhodou této strategie je, že 

obchodník nebo firma musejí udržovat více internetových stránek, a tím i větší náklady 

spojené s provozem (Machková, 2009). 

 

Zákaznický servis na míru 

Tato strategie se považuje za nejefektivnější v případě, že obchodník nebo podnikatel na 

trhu působí fyzicky, chce rozšířit svoje podnikání v on-line sféře a eviduje vysokou 

poptávku po svých službách, výrobcích nebo zboží. Zákaznický servis na míru se týká 

obou sfér, jak on-line, tak offline. Je potřeba personální zajištění, prostory a celková 

investice je riziková a patří k finančně nákladnějším. Pokud ale podnikatel zvládne 

přípravu a exekuci na výbornou, investice by se měla vyplatit ve formě vysokých výnosů 

(Machková, 2009). 
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1.9 Aspekty podnikání na internetu v zahraničí 
 
Neexistuje na trhu společnost, která by neměla problémy a potřeby, které je třeba 

analyzovat, zvážit a vyřešit, aby se mohla přeměnit strategie a realitu a dostáhnout tak 

cíle. Při vstupu na nový zahraniční trh by firmy měly zvážit následující aspekty při 

posuzování, jestli je firma připravena do zapojení na zahraničním trhu. Je třeba zvýšit 

následující aspekty: 

• Zákaznický servis 

• Marketing a propagace 

• Přizpůsobení zahraničnímu trhu 

• Logistika 

• Zpracování plateb 

• Právní regulace (Machková, Černohlávková, Sato, 2014). 

 

Zákaznický servis 

Základním předpokladem pro rozjezd podnikání na internetu je jazyková mutace dané 

země, která je nejlépe přeložena odborníkem nebo rodilým mluvčím. Webové stránky by 

měly disponovat i kvalitní zákaznickou podporou a servisem. Všechny tyto aspekty 

zvyšují efektivnost webových stránek. Mezi další úpravy pro zvýšení efektivnosti a 

zákaznického prožitku může být změna barev, úpravy ikon a symbolů nebo celkové 

rozvržení webových stránek, které můžou být ovlivněny kulturními rozdíly. Důležitým 

aspektem je zvládání dotazů od zákazníků. V některých případech stačí pouhé vystavení 

FAQ sekce neboli často kladených dotazů. V případě většího e-shopu nebo služby, která 

nabízí široká B2B řešení, stojí za zvážení živý chat, kde se zákazníci ptají a do pár minut 

dostávají odpověď od pracovníka zákaznické podpory (Machková, Černohlávková, Sato, 

2014). 

 

Marketing a propagace 

Bez zákazníků nemůže podnik fungovat. Ve vysoké konkurenci, která může působit na 

trhu, je nutné být vidět a dát o sobě vědět. Je nutné tvořit povědomí o značce a nezanedbat 

tuto činnost. Získávání nových zákazníků neboli lead gen jde ruku v ruce s dobře 

provedenou marketingovou kampaní. Na každém trhu jsou zákazníci, kteří preferují jiné 
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médium. V případě B2B podnikání je nejrozšířenějším médiem sociální sítě, a to zejména 

Facebook, LinkedIn a Instagram. K propagaci se využívá placená prokliková reklama, 

která se dá nadále zacílit například na rozšíření povědomí o značce nebo na prodej 

(Machková, Černohlávková, Sato, 2014). 

 

Přizpůsobení zahraničnímu trhu 

Ve většině případů se expanze na zahraniční trh neobejde bez určitého přizpůsobení 

vzhledem k zahraničním spotřebitelům a kulturním bariérám. Mezi tyto kulturní bariéry 

patří rozdíly v kulturních normách, prostředí, jazyku nebo k požadavkům na rozdílný 

sortiment. Poptávka na zahraničním trhu bude také jiná než poptávka na trhu domácím, a 

to může ovlivňovat ceny. Správné určení ceny, pochopení potřeb zákazníka a správně 

zvolený sortiment vede k lepšímu přijmutí produktu zákazníky a k budování věrnosti ke 

značce (Machková, Černohlávková, Sato, 2014). 

 

Logistika 

Dalším aspektem podnikání na zahraničním trhu je problém logistiky. Firma musí být 

schopna zvládat větší objem poptávek i reklamací. Za rozmyšlenou stojí, jestli posílat 

produkty z domovského trhu nebo například přímo od dodavatele z trhu zahraničního. Do 

finální ceny se promítá clo, daně, pojištění a další náklady za dopravu (Machková, 

Černohlávková, Sato, 2014). 

 

Zpracování plateb 

Neposledním aspektem je zpracování plateb, Firma musí zajistit bezpečnost plateb, 

kurzové riziko a ochranu proti podvodnému jednání. Trh může být specifický i tím, jak 

zákazníci jsou zvyklí platit za nakoupené zboží, které pořídí na internetu (Machková, 

Černohlávková, Sato, 2014). 

 

Právní regulace 

Každá země se řídí jinými právními regulacemi, které mohou mít vliv na životaschopnost 

podniku, který vstupuje na nový trh. Prodejce, který zasílá zboží ze své země do zahraničí, 

by si měl být vědom toho, že import některých produktů je omezen nebo může vyžadovat 
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certifikaci. Porušení předepsaných nařízení může být omezeno a firma riskuje pokutu 

nemalými částkami. 

 

V následující tabulce jsou popsány všechny tyto aspekty, v jaké míře se ovlivňují 

společně s metodou vstupu podnikání na novém trhu.  

 
Tabulka 4: Metody vstupu a aspekty podnikání 

Metody vstupu 

Aspekty podnikání 

Zákaznický 

servis 

Marketing a 

propagace 

Přizpůsobení 

zahraničnímu 

trhu 

Logistika 
Zpracování 

plateb 

Právní 

regulace 

Mezinárodní 

doprava 

prostřednictvím 

třetí strany 

Nízká Nízká Nízká Nízká Nízká Nízká 

Firemní 

informační 

webové stránky 

Střední Střední Nízká Nízká Nízká Nízká 

Na trhu již 

zavedený 

partner 

Vysoká Střední Střední Střední Střední Střední 

Místní URL 

adresa 
Vysoká Vysoká Vysoká Střední Střední Střední 

Zákaznický 

servis na míru 
Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká 

Zdroj: Vlastní zpracování podle: QUINN,  BIONDI a PENMETCHA (2014)  

1.10 Analýza zahraničního trhu 
 
Základním předpokladem pro úspěch na novém trhu je jeho důkladná analýza. Pro firmy, 

které vstupují na nový trh a připravují se na působení na daném trhu, to znamená udělat 

nezbytný krok před vstupem na dosud nezmapovaný trh. Tradiční bariéry zahraničního 

obchodu přestávají existovat, ale naproti tomu vznikají bariéry nové, a to zejména 

administrativní. Téměř všechny trhy jsou přehlceny silnou konkurencí a ceny přírodních 



 34 
 
 

zdrojů se neustále zvyšují a světová poptávka po základních surovinách často převyšuje 

nabídku (Svatoš, 2009). 

 

Analýza zahraničního trhu je proces, jehož cílem je na základě dostupných informací 

jasně a v rámci možností přesně popsat povahu zahraničního trhu. Analýza rozebírá 

politické, ekonomické, ale i technologické podmínky potencionálního trhu. Také se 

zabývá velikostí trhu, jaká se na daném trhu vyskytuje konkurence, jaké se objevují nové 

trendy nebo například jaké je chování zákazníků (Svatoš, 2009). 

 

Svatoš rozděluje tři druhy výzkumu: 

 

• S dlouhodobějším zaměřením – na 10 a více let. Při tomto výzkumu se zjišťuje 

tendence vývoje trhu a odhaduje se další vývoj. Dlouhodobé zaměření se využívá 

k sestavování perspektivních plánů a stanovení koncepce firmy. 

• Se středovým zaměřením – na 5 let. Takový průzkum se zabývá stavem trhu určité 

komodity nebo celkovým stavem trhu. 

• S krátkodobým zaměřením – roční, čtvrtletní. Sledují se sezonní výkyvy, výkyvy 

ve spotřebě a také jestli ekonomika bude v příští letech procházet obdobím 

expanze nebo krizí.  

 

Po průzkumu by měl podnikatel usilující o vchod na nový trh dostat odpovědi na 

následující otázky: 

• Kdo jsou naši cíloví zákazníci, jaké jsou jejich potřeby a jaké mají představy  

o požadovaném produktu. 

• Jaký objem poptávky lze na daném trhu očekávat. 

• Jaké jsou dostupné substituční způsoby, jejichž prostřednictvím mohou 

potenciální zákazníci své potřeby uspokojovat. Tyto alternativní způsoby mohou 

mimořádně ovlivnit cenovou nabídku. 

• Jestli existuje konkurence na straně dodavatelů a jak může ovlivnit poptávku 

zákazníků. 

• Do jaké míry je přechod zákazníků od jednoho dodavatele k jinému náročný. 

• Jak vysokou cenu jsou zákazníci ochotni zaplatit (Svatoš, 2009). 



 35 
 
 

 

1.11 Strategie vstupu na nový trh 
1.11.1 Go to market 
Go to market strategie je akční plán vstupu na nový zahraniční trh. Nezaleží na tom, jestli 

vstupujete s novým produktem na existující trh nebo na nový trh s existujícím produktem. 

Go to market strategie má za úkol stanovit všechny podmínky, které jsou nezbytné 

k tomu, aby vstup na nový trh byl úspěšný. Pro go to market strategii je klíčové, jaký je 

produkt, v jakém stavu je trh, jaká je konkurence a jaké možnosti má samotná firma. Je 

potřeba znát: 

 

• Co prodáváme – Produkt – Jaká je jeho konkurenční výhoda, je něčím odlišný? 

• Komu prodáváme – Zákazník – Jaký je zákazník? Chová se stejně jako na trhu, 

kde firma doposud působila? Je preference zákazníků jiná? 

• Konkurence – Jaké firmy na novém trhu působí? Jak jsou velké? Jaká je jejich 

nabídka? Je vůbec místo pro nového hráče na tomto trhu? 

• Jak se na trh dostaneme? – Pomůže nám kontakt? Zvolíme marketingovou 

strategii tištěných reklam nebo onlinovou pomocí sociálních sítí? 

• Zůstaneme u stejné propagace, když na trhu budeme působit? 

 

Obsahem této strategie je popis všech kroků a podmínek, které firma musí při vstupu na 

nový trh udělat. Go to market nemá žádnou předepsanou strukturu, firmy mapují  

a definují následující: definice cílového trhu, definice cílového zákazníka nebo celý 

segment zákazníků, definice nabídky, definice positioningu značky, definice 

distribučních kanálů, rozepsání jednotlivých kroků, které je třeba v rámci vstupu na nový 

trh udělat, přiřazování odpovědnosti jednotlivých lidí k jednotlivým aktivitám, celkový 

časový horizont a hlavní milníky strategie, termíny splnění konkrétních aktivit, rozpočet 

vstupu na nový trh, přiřazení dalších zdrojů k jednotlivým aktivitám, další podmínky  

a rizika nutné pro splnění cílů, popis cílů a popis toho jak bude dokázáno jejich dosažení. 
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1.12 Metody strategické analýzy 
 

Žádná firma nebo podnik by nikdy neměly vstupovat na zahraniční trh bez řádných 

strategických analýz. Jednou z nejhlavnějších, nejdůležitějších a nejčastěji používaných 

strategických analýz je analýza SWOT, což je v podstatě proces zkoumání podniku a jeho 

prostředí z hlediska silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Strategická analýza 

bývá zaměřena na vnější a vnitřní prostředí podniku, které je posuzováno pomocí 

specifických analytických nástrojů. 

 

Vnější i vnitřní prostředí podniku a trhů je možné zkoumat prostřednictvím dílčích analýz 

a metod. Nejčastěji používanými analýzami jsou PEST (případně PESTLE), Porterův 

model pěti sil a analýza podnikových faktorů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1: Schéma strategické analýzy 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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1.13 Analýza prostředí cílového trhu 
 
Svatoš (2009) píše, že analýza zahraniční trhu neboli prostředí cílového trhu je procesem, 

jenž má za cíl na základě dostupných informací co nejpřesněji popsat povahu tohoto trhu. 

Dále vymezuje makroprostředí (obecné okolí podniku) a mikroprostředí (oborové, 

odvětvové okolí) a specifikuje, že makroprostředí obsahuje poznatky o politických, 

sociokulturních, technologických a ekonomických podmínkách. Naproti tomu 

mikroprostředí dává dohromady znalosti o chování zákazníků, potenciálních 

konkurentech, velikosti a růstových trendech trhu. 

 

1.14 Makroprostředí – PESTLE 
 
PESTLE analýza je analytická technika, která slouží ke strategické analýze okolního 

prostředí firmy. PESTLE je zkratka počátečních písmen různých typů vnějších faktorů. 

Podstatou PESTLE analýzy je identifikovat pro každou z následujících skupin 

nejvýznamnější jevy, události, rizika a vlivy, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat 

firmu a stát se klíčovými činiteli změn. Výsledkem vnější analýzy makroprostředí je 

seznam příležitostí a hrozeb, zanesený do SWOT matice (Managementmania.com, 2015). 

 

P – Political – Politické faktory 

E – Economical – Ekonomické faktory 

S – Social – Sociokulturní faktory 

T – Technological – Technologické faktory 

L – Legislative – Legislativní faktory 

E – Enviroment – Enviromentální faktory 

 

Politické faktory 
Perera (2017) uvádí, že samostatné zahraniční vlády, někdy i celé politické systémy, 

výrazně ovlivňují způsoby, jakými lidé podnikají. Vlády regulují obchodní činnosti 

prostřednictvím vládních politik, jako například měnovou, fiskální, kurzovní nebo 

zahraničněobchodní politikou. Politické prostředí zahrnuje vládní a politickou stabilitu, 

státní podporu organizací a průmyslu. Určuje a snaží se omezovat riziko země a operační 

rizika. Zmíněná opatření slouží především pro klíčová odvětví dané země nebo daného 
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trhu. Zahraniční podniky mají možnost vyvinout snahu a následně minimalizovat možné 

negativní důsledky. Jedná se například o lobování nebo spolupráce s místními podniky, 

které mají podporu domácí vlády. 

 

Ekonomické faktory 
Mezi ekonomické faktory řadíme současný stav a působení národní a světové ekonomiky. 

V těchto dvou ekonomikách se hodnotí makroekonomická situace pomocí základních 

indikátorů, například výší hrubého domácího produktu, mírou inflace, měnovou 

stabilitou, hrubým domácím produktem na jednoho obyvatele nebo směnným kurzem. Je 

zapotřebí také sledovat přístup k finančním zdrojům a jaká je nabídka peněz na trhu. 

V případě, že podnik bude potřebovat úvěr, má tak snadnou cestu k jeho získání. Dalším 

důležitým faktorem jsou daně. Je důležité přihlížet na výše a vývoj daňových sazeb, cla 

a jiná daňová zatížení. Je zapotřebí hodnotit tyto faktory dohromady. Zachycení těchto 

souvislostí a promítnutí jejich vlivu na podnik může podnikateli pomoct při procesu 

tvorby strategie (GRASSEOVÁ, 2010). 

 

Sociální a demografické údaje 
Sociální a demografické údaje jsou faktory, které souvisejí se způsobem života lidí a 

jejich životních hodnotách, přesvědčeních a postojích. Mnoho autorů považuje za kulturní 

faktory artefakty a výtvory, ideologii, předpoklady nebo základní domněnky. Mezi 

základní demografické charakteristiky se řadí velikost populace, věková struktura, 

etnické rozložení a další. Sociálně-kulturní aspekty jsou zaměřeny na životní úroveň 

obyvatelstva, rovnoprávnost, pohlaví, přístup k práci a volnému řasu a úroveň vzdělání 

(GRASSEOVÁ, 2010). 

 

Technické a technologické faktory 
Jedná se převážně o trendy v inovacích produktů, trendy ve vývoji technologií, jako je 

hardware nebo software, nové vynálezy, objevy nebo například patenty. Podnik, který 

chce mít náskok před konkurencí, a tak i konkurenční výhodu, by se měl zajímat a 

investovat do výzkumu, který se týká jeho výrobků nebo zboží nebo minimálně 

uplatňovat podporu vlády v oblasti výzkumu. Podnik nesmí zapomínat, že investování do 

nových technologií může být velmi rizikové a nemusí být tak úspěšné, jak udávají plány. 
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Perara (2017) ukazuje na konkrétní využití inovací příklad na online marketingových 

nástrojích a jejich využití pro efektivní rozhodování a řadí sem například direct marketing 

nebo sociální média.  

 

Legislativní faktory 
Podniky na mezinárodních trzích musí neustále sledovat a zjišťovat, jestli jejich činnost 

je v souladu se zákony nebo předpisy na daném trhu. Tuto úlohu ztěžuje i počet a hloubka 

právních předpisů. Někdy se může stát, že v zemi A může být uplatňován zákon a právo 

ze země B, ve kterém podnik sídlí. Legislativní faktory v analýze PESTLE tak vyplývají 

ze změn zákonů. Luthans (2012) píše, že porovnání mezi domácím a mezinárodním 

právem považuje mezinárodní právo za méně soudržné, protože sestává nejen z pramenů 

jednotlivých zemí, ale také z úmluv a z všeobecných, mnohostranných a bilaterálních 

smluv. 

 

Environmentální faktory 
Environmentální nebo ekologické faktory se týkají otázek v podnikání, které přispívají 

zhoršujícím se dopadům globálního oteplování a dalších negativní jevů, které jsou 

způsobeny lidskou činností, na životní prostředí a obavám o udržitelnost (Perera, 2017). 

 

1.15 Mikroprostředí – Porterů model 
 
Porterův model pěti sil se často využívaný v mikroprostředí, které je také označováno 

jako konkurenční prostředí podniku. Důvodem pro toto využití je rozšířenost modelu, 

jasná a pevná struktura, jednoduchost a jiné (Managementmania.com, 2016). 

 

BOWMAN (1996) uvádí, že Porterův model se užívá k tomu, aby byly zjištěny a získány 

hlubší pohledy na soutěživost v daném oboru firmy. Model pěti sil zdůrazňuje všechny 

základní složky odvětvové struktury, které mohou být v daném odvětví hnací silou 

konkurence. Téměř všichni autoři se shodují na jednotlivých analyzovaných prvcích 

v tomto modelu, mezi kterými jsou: vyjednávací síla zákazníků, vyjednávací síla 

dodavatelů, hrozba vstupu nových konkurentů, hrozba substitutů, rivalita firem 
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působících na daném trhu. Výstupem vnější analýzy mikroprostředí jsou příležitosti  

a hrozby, které se promítají do SWOT matice. (Fotr a kol., 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2: Schéma Porterova modelu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Vyjednávací síla zákazníků 

Vyjednávací síla zákazníků nejvíce tlačí a ovlivňuje ceny. Pokud se firma ocitne ve stavu, 

kdy má hodně zákazníků, stupňuje se jejich síla a tím pádem tlačí ceny dolů a kladou 

velký důraz na vysokou kvalitu poptávaných produktů nebo služeb. Zákazníci jsou citliví 

na cenu, která je ovlivněna zejména rozdílností výrobků, cenou oproti jiným nákladům, 

které mají a důležitostí toho, co kupují z hlediska zákazníkovy výkonnosti (Magretta, 

2012). 

 

Sám autor modelu Porter (2008) definuje faktory, které ovlivňují vyjednávací sílu 

zákazníků následovně: 

• Mikrookolí je tvořeno řadou malých podniků a kupujícími jsou podniky velké, 

• Zákazníci nakupují ve velkém množství, 

• Zákazníci mají na výběr i mezi produkty s nízkými cenami, 

• Zákazníci mají možnost nákupu většího množství, 

• Podnikům hrozí, že zákazníci sami zahájí výrobu. 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Hlavním zájmem dodavatelů je získávání výhodnějších podmínek a tlak na vyšší ceny za 

dodávané prvky. Ceny a podmínky se vždy liší od vyjednávací síly dodavatele. Jedním 

faktorem, který se zahrnuje do analýzy dodavatelů jsou i zaměstnanci, kteří mohou 

vyjednávat pomocí odborů (Magretta, 2012).  

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Podle Portera (2008) jsou noví konkurenti hrozbou pro ziskovost zavedených společností, 

které se je proto snaží odradit vyšším stupněm konkurence a vstupními bariérami. Jako 

sedm hlavních bariér se uvádí následující: 

• Úspory z rozsahu na straně nabídky 

• Výhody z rozsahu na straně poptávky 

• Náklady přestupu zákazníka 

• Kapitálové požadavky 

• Výhody spočívající v zavedenosti na trhu 

• Nerovný přístup k distribučním kanálům 

• Restriktivní vládní politika 

 

Hrozba substitutů 

„Existence blízkých substitutů vytváří konkurenční hrozbu limitující ceny, za kterou 

podnik prodává, a tím limituje i ziskovost podniku“. Pokud je trhu málo výrobků, které 

se mohou stát substituty, může podnik zvýšit ceny a tím i zisk. Hrozba substitutů je 

snižována tehdy, neexistují-li blízké substituty a jsou-li splněny některé z následujících 

podmínek píše Porter (2008): 

• Substituty jsou vyráběny s vyššími náklady nebo jejich nabídka není příliš 

zvyšována. 

• Náklady na přestup zákazníků jsou vysoké. 

• Cena předmětného výrobku je pro zákazníky lákavá. 

 

Rivalita firem působících na daném trhu 

Soutěžení mezi firmami, které již jsou na trhu, se zahajuje ve chvíli, kdy jeden nebo více 

konkurentů vidí příležitost k lepší pozici na daném trhu. Nejrizikovější formou soupeření 
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je cenová konkurence. Tato forma nese riziko, že začne působit na celý segment a celkově 

zhorší ziskovost (Porter, 2008). 

 

Marketingové a distribuční faktory 

Marketing se řadí jako jediná funkční oblast, který propojuje produkt podniku s jeho 

zákazníkem. Je velmi důležité, aby se marketingové kampaně odrážely v představách 

zákazníků o produktu nebo službě. K analýze se dá využít marketingový mix tzv. 4P, kde 

obchodník stanovuje, jaký produkt je, jeho cenu, jeho místo a jeho propagaci (Kotler, 

2014). 

Product (produkt) – design, obal, funkčnost, záruka, servis 

Price (cena) – cenová strategie, platební podmínky 

Place (umístění) – distribuční kanály, vybavení prodejny, doprava 

Promotion (propagace) – průzkum trhu, vztah se zákazníky, komunikační mix 

 

1.16 McKinsey model 7S 
 
Model 7S se využívá k odhalení klíčových faktorů úspěchu. 7S je složeno ze sedmi 

základních faktorů, které se vzájemně podmiňují a ovlivňují. Pokud jsou tyto faktory 

v souladu, můžou zajistit úspěch podniku. 

• Struktura – Je zapotřebí definovat jakou formou je podnik veden. Je veden 

decentralizovaně nebo centralizovaně? Kdo je a za co odpovědný? Jsou vymezené 

a definované kompetence? Je organizační struktura vhodná k celkové firemní 

strategii? 

• Strategie – V jakém prostředí firma působí? Musí být jasně definována strategie, 

kterou lze implementovat. Důležitou roli také hraje to, jestli je strategie 

krátkodobá nebo dlouhodobá a k jakým výsledkům má vést. 

• Systémy – Analýza systémů řízení, logistické procesy a přenosy informací. Jak 

dlouho trvá vykomunikovat zakázku. Za jak dlouho se dá vyřešit problém? 

• Spolupracovníci – Je potřeba si definovat jaké požadavky budou kladeny na 

zaměstnance a co se od nich očekává. Jsou zaměstnanci oceňováni na základě 

výkonů? 
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• Schopnosti – Znalosti, dovednosti, výrobní postupy, know-how, v čem firma 

vyniká. Tyto schopnosti by měly jít společně se strategií firmy. Řadí se sem 

inovace, služby, marketing nebo postavení na trhu. 

• Styl – Tento faktor popisuje, jak spolu vzájemně zacházejí nadřízení a podřízení. 

Popisují se postupy, disciplína, rychlost, důraz, shovívavost k chybám, tlak ze 

strany nadřízených. 

• Sdílené hodnoty a cíle – Jedná se o hodnoty, které zaměstnanci sdílí a se kterými 

jde i marketingová koncepce. Jde i o vizi společnosti a poslání.  Vize, cíle  

a poslání se v moderním marketingu prezentují pomocí archetypů (oXyshop.cz, 

2010). 

 

1.17 SWOT analýza 
 
SWOT analýza se řadí mezi situační analýzy. Situační analýzy se využívají při 

monitorování trhu a shrnuje nejdůležitější informace. Marketéři je poté zpracovávají do 

svých marketingových strategií. SWOT analýza pomáhá objevit silné a slabé stránky 

vybraného podniku na trhu. Jako první se zkoumají vlivy vnějšího prostředí, příležitosti 

a hrozby. Nejčastěji se využívá pro monitoring konkurence a trhu. Díky analýze vlivů 

vnějšího prostředí je firma lépe připravena na případné hrozby. Mezi vnitřními faktory se 

posuzují silné a slabé stránky podniku (Managementmania.com, 2017). 

SWOT je zkratka pro 4 slova, která jsou odvozená z angličtiny. 

 

S – Strength – Silné stránky 

W – Weakness – Slabé stránky 

O – Opportunities – Příležitosti 

T – Threats – Hrozby 

 

Při sestavování SWOT analýzy nesmí marketér zapomínat na celou řadu věcí. Často se 

stává, že z nesoustředěnosti pramení spousta chyb a zbytečných nepodstatných věcí, které 

rozptýlí pozornost a analýza nebude tak relevantní. U SWOT analýzy by se měly brát 

v potaz fakta a objektivní názory, které by neměly být zaměněny za domněnky nebo 

spekulace – měly by se vybírat věci, které jsou měřitelné a změřitelné. Často se 

doporučuje i názor lidí z týmu. Z výsledků by měla vyjít situace, ve které se firma nebo 
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konkurenční společnosti nacházejí. Je zapotřebí hledat cesty, jak dané věci zlepšit nebo 

jak lépe konkurovat (Managementmania.com, 2017).  

 
Tabulka 5: Schéma SWOT 

 Vnitřní faktory 

Vnější faktory  Slabé stránky Silné stránky 

Příležitosti WO strategie 

„hledání“ 

Překonání slabé 

stránky využitím 

příležitosti 

SO strategie 

„využití“ 

Využití silné stránky 

ve prospěch 

příležitosti 

Hrozby WT strategie 

vyhýbání 

Minimalizace slabé 

stránky a vyhnutí se 

ohrožení 

ST strategie 

„konfrontace“ 

Využití silné stránky 

k odvrácení ohrožení 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Slabé a silné stránky 

Efektivnost podniku se řadí mezi vnitřní faktory, které jsou vymezeny silnými a slabými 

stránkami. Tyto stránky by měly být faktory, které vycházejí z analýzy od 

nejpovolanějších lidí ve firmě. Výstupy, co dělá podnik dobře nebo špatně, se porovnávají 

s konkurencí. Je zapotřebí identifikovat, jak si udržet výhody a jak eliminovat nedostatky 

(Keřkovský, 2015). 

 

Příležitosti a hrozby 

Slabé a silné stránky patří k faktorům vnitřním. Na druhé straně jsou příležitosti a hrozby, 

a to jsou faktory vnější. Výstupy z těch faktorů může firma využít například v PEST 

analýze, protože jde o vlivy zejména vnitřního a soukromého sektoru. Cílem této analýzy 

je identifikace příležitostí, které může podnik využít pro svůj rozvoj. Slouží také 

k identifikaci hrozeb, které mohou fungování podniku ohrozit (Grasseová, 2012). 
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Výběr vhodné strategie 

Správně sestavená SWOT matice může firmě pomoci při rozhodování, jestli bude 

pokračovat ve stejné strategii jako doposud nebo strategii přehodnotí a zvolí jinou. Výběr 

strategie by měl být relevantní k výsledkům analýzy. SWOT matice nabízí čtyři možnosti 

budoucí strategie, a to: SO ST WT a WO, které jsou charakterizovány na obrázku 

(Grasseová, 2012). 

 

1.18 Cíle marketingové komunikace 
 
Marketingová komunikace by postrádala veškerý smysl, kdyby neměla jasně vytyčené 

cíle. K těm nejznámějším a nejčastějším cílům marketingové komunikace patří 

(Přikrylová, 2019):  

• Poskytování informací 

• Vytváření a simulace poptávky 

• Vybudování a posilování značky 

• Posílení firemní image 

Cíle marketingové komunikace by se také daly shrnout modelem AIDA. AIDA je 

zkratkou z anglických slov 

A – Attention – Pozornost 

I – Interest – Zájem 

D – Desire – Touha 

A – Action – Akce 

Model AIDA vychází z toho, jak by reklama měla správně vypadat. V podstatě jde o to, 

že správná reklama by měla jako první přitáhnout pozornost diváka (A – Attention). 

Následně by reklama měla v divákovi vyvolat zájem o váš produkt nebo službu (I – 

Interest). V reklamě nebo v prezentaci se musí nacházet něco, co diváka přesvědčí, že 

nabízený výrobek nebo služba je něčím zvláštní nebo lepší než konkurence (D – Desire). 

V posledním kroku by měl divák učinit nákup (A – Action) (Managementmania.com, 

2017). 

Někdy se do tohoto modelu také přidává písmeno S jako Satisfaction – Uspokojení. 

Zákazník se vrací dát recenzi, komentář k výrobku nebo službě a následně ho doporučuje 

ostatním zákazníkům (Managementmania.com, 2017). 
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1.19 Marketingová komunikace na internetu 
 
Žádné jiné médium není v dnešní době tak rychle rostoucí, a tak dominující jako je právě 

internet. Internet je celosvětová počítačová síť a komunikační platforma. Stala se 

neoddělitelnou součástí nespočtu firem ve všech odvětvích.  

Výhody marketingové komunikace na internetu 

• Rychlé aktualizace 

• Celosvětové působení 

• Slouží jako multimédium 

• Je interaktivní 

• Stojí minimum nákladů 

Výhod marketingové komunikace na internetu je mnohem více. Rozepsání všech těchto 

aktivit by zaplnilo mnoho stránek. Bezesporu můžeme říci, že internet je informační 

nástroj, který nabízí prostor pro prezentaci firem a jejich výrobku nebo služeb. Firmy 

mohou velmi snadno a rychle komunikovat se svými zákazníky (Businessinfo.cz, 2010). 

 

1.20 Internetové nástroje pro online marketingovou komunikaci 
 
Search engine optimization (SEO) 
V překladu se pod tímto názvem zkráceně schovává optimalizace internetových stránek 

pro vyhledávače. SEO je časově náročný proces optimalizace stránek. Výsledky u této 

optimalizace se neprojevují ihned, ale trvá několik dní, někdy i týdnů, než se výsledky 

projeví. Internetové vyhledávače prohledávají stránky a na základě klíčových slov, které 

si v SEO optimalizaci nastavíme, se stránka zobrazuje (Kubíček a Linhart, 2010). 

 

Správná klíčová slova můžeme hledat pomocí různých internetových nástrojů jako je 

Google Analytics, Google Ads, AdFox, SEO Administrator a další. Správné SEO se mění 

v čase, protože závisí na tom, které výrazy lidé zadávají do internetových prohlížečů. 

 

Pay Per Click (PPC) 
PPC znamená v překladu cena za proklik. Inzerent platí pouze tehdy, když uživatel klikne 

na jeho PPC reklamu. PPC reklama může být ve vyhledávačích, na Facebooku nebo 
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někde na webu. Inzerent se může zobrazovat jako první ve výsledcích vyhledávání, a za 

to nic neplatí. Platí pouze v případě, že někde klikne na jeho odkaz. Na PPC reklamy jsou 

napojeny další služby jako například Google Analytics, Google Ads nebo český S-klik 

od Seznam.cz. Díky těmto nástrojům marketéři můžou sledovat například návratnost 

svých investic nebo návštěvnost webu. PPC reklama se považuje za nejefektivnější formu 

reklamy vůbec (Robertnemec.com, 2021). 

 

Problémem dnešní doby je, že mnoho firem se snaží inzerovat pomocí PPC reklam, tudíž 

se reklamy ve vyhledávačích stávají předraženými. Z tohoto důvodu se více firem začíná 

soustředit na reklamy na Facebooku nebo Instagramu. 

 

Google Analytics 
Google Analytics (GA) slouží k tomu, abychom poznali svého zákazníka a lidi, kteří 

chodí na web. V rozhraní GA může marketér vidět, jak často je jeho web navštěvovaný, 

jaké jsou zájmy návštěvníků, přibližný věk nebo jestli navštívili web na telefonu či 

počítači. GA disponuje také statistikami jako je okamžitá míra opuštění webu, 

návštěvnost, kde všude na webu se uživatel nacházel nebo jak dlouhou dobu na webu 

strávil (analytics.Google.com, 2021). 

 

Google Ads 
Google Ads navazuje na službu Google Analytics. V Ads si můžete spravovat všechny 

svoje PPC kampaně a sestavy. Lze nastavit, aby se stránka společnosti zobrazovala 

v cílové lokaci na Google Maps, nebo například lze nastavit, kolik za den společnost utratí 

za všechny kampaně. Výsledky poté můžou marketéři zkoumat buď přímo v Ads nebo 

přehledněji v Google Analytics (ads.google.com, 2021). 

 

Sociální sítě 
Podle známého amerického podnikatele a majitele VaynerMedia a andělského investora 

do společností jako je UBER, Twitter nebo Snapchat Gary Vaynerchuk řekl „V roce 2012 

věřilo spoustu marketéru v e-mail marketing. V roce 2018 věří většina marketéru 

v sociální sítě.“   

Bezesporu můžeme říct, že sociální sítě se staly hlavními nástroji marketingové 

komunikace nebo přímo prodejními kanály ne jedné firmy. Nejčastěji společnosti působí 
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na sociálních sítích jako je Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn nebo například 

Pinterest. Momentálně marketérům nabízí Instagram a Facebook největší prodejní 

možnosti, ať už je to díky Facebook Ads (na Facebooku) nebo Shopping Tags či Stories 

(na Instagramu) (Instagram.com, 2021). 

 

1.21 Poměrové ukazatele 
 
Poměrové ukazatele charakterizují vztah mezi dvěma vzájemně souvisejícími položkami 

výkazů. Poměrové ukazatele se dělí na pět základních skupin ukazatelů. Pro účely tohoto 

podniku bude detailněji popsán pouze jeden. 

• Rentability – výnosnosti, návratnosti – poměřují dosažený zisk (EBIT) s dalšími 

veličinami. Účelem je hodnocení úspěšnosti dosahování cílů podniku  

a zhodnocování vložených prostředků. Mezi poměrové veličiny se řadí ROA 

(návratnost aktiv), ROE (návratnost vlastního kapitálu), ROCE (návratnost 

investovaného kapitálu), ROS (návratnost tržeb) a další. 

• Další skupiny ukazatelů, které nebudou dále využity v této práci jsou: ukazatelé 

zadluženosti, likvidity, ukazatelé kapitálového trhu, ukazatelé aktivity (Růčková, 

2019). 

 

Vzorce pro výpočet poměrových ukazatelů: 

ROA: 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Rovnice 1: Rentabilita aktiv 

Zdroj: Sedláček, 2011 
 

 

ROE: 
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

Rovnice 2: Rentabilita vlastního kapitálu 

Zdroj: Sedláček, 2011 
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ROCE: 
𝐸𝐵𝐼𝑇

(𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á	𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦) 

Rovnice 3: Návratnost investovaného kapitálu 

Zdroj: Sedláček, 2011 
 

ROS: 
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑡𝑟ž𝑏𝑦 

Rovnice 4: Rentabilita tržeb 

Zdroj: Sedláček, 2011 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

2.1 Profil společnosti 
 
V této kapitole bude představena společnost TWIN PRODUCTION s.r.o. Informace  

o firmě jsou čerpány z webových stránek twinproduction.net, justice.cz a z rozhovorů 

s ředitelem firmy Mgr. Martinem Pospíšilem, MBA. TWIN PRODUCTION s.r.o. je ryze 

českou společností, která vznikla v roce 2000. Společnost vlastní jeden jediný společník, 

a to Mgr. Martin Pospíšil, MBA. Společnost se zabývá převážně reklamou na předměty 

osobní péče. Nicméně kvůli koronavirové krizi se začala soustředit i na antibakteriální 

gely, antigenní testy a jiné zdravotnické zboží.  

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3: Logo TWIN PRODUCTION s.r.o. 

Zdroj: Twinproduction.net 

 

TWIN PRODUCTION působí na B2B (Business to Business) trhu. Primárně se zaměřuje 

na reklamu s předměty osobní péče jako jsou například papírové kapesníčky, vlhčené 

ubrousky, opalovací krémy. Další nabídkou je autokosmetika a autodoplňky jako jsou 

například vonítka nebo aromatické visačky, na které si klienti přejí umístit svou reklamu. 

V roce 2020 musela společnost přehodnotit svoje podnikání a kvůli celosvětové 

koronavirové pandemii se rozhodla, že bude prodávat antibakteriální gely, antigenní testy 

nebo například gumové rukavice. Díky již 20leté praxi má společnost již mnoho 

dodavatelských kontaktů a zkušeností. TWIN PRODUCTION sází na kvalitní 

komponenty, prvotřídní zpracování a spolehlivé dodavatele. Spokojené zákazníky má 

nejen na domácím českém trhu, ale také v zemích po celé Evropě.  

 

TWIN PRODUCTION s.r.o. komunikuje se zákazníky převážně kvůli webovým 

stránkám nebo na doporučení od stávajících klientů. Protože firma působí na B2B trzích, 
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tak její webové stránky jsou hlavně informativní. Je zde nabídka veškerého zboží, které 

firma dodává, a které si můžou ostatní společnosti nechat potisknout svou reklamou. 

Stává se, že klienti nenajdou na webu přesný výrobek nebo typ zboží, které potřebují,  

a tak se obrací s prosbou a specifikovanou poptávkou, jestli je možné jim vyhovět a sehnat 

dodavatele pro specifikované zboží nebo ne. Firmě se v cca 90 % daří všem zákazníkům 

se specifickými požadavky vyhovět. Je to dáno zejména díky všeobecnému rozhledu na 

trzích, kde působí, mnoholetými dodavatelskými vztahy a zkušenostmi. Tyto speciální 

případy a veškerá komunikace v době koronavirové krize probíhá výhradně pomocí  

e-mailu a telefonických rozhovorů.  

 

Aktuálně ve firmě TWIN PRODUCTION s.r.o. pracuje jeden zaměstnanec na plný 

úvazek a jeden na úvazek částečný. Majitel firmy je ve vedoucím postavení a stará se  

o chod podniku. Jeho náplní práce je přijímání a vyřizování objednávek a poptávek, 

zajištění odběro-dodavatelské cesty, reklamace a vystavování faktur. Dále zde pracuje 

marketingový konzultant, se kterým vedoucí projednává marketingovou strategii  

a jednotlivé možnosti prezentace firmy. Stará se také o účetnictví a komunikaci s klienty 

na veletrzích jako je například PSI Düsseldorf. 

 

Firma se snaží zákazníkům vždy vyjít co nejvíce vstříc a hledat možnosti, jak uspokojit 

zákazníka. Společnost se snaží být cenově konkurenceschopná a snaží se přizpůsobovat 

ceny zákazníkovi. Hlavním cílem firmy je spokojenost zákazníků, péče o zákazníka, který 

se nakonec vrátí. Cíloví zákazníci jsou majitelé firem, marketingoví pracovníci nebo PR 

zaměstnanci, ale také různí externí dodavatelé. Věková struktura těchto zákazníků je  

25–50 let.  

 

TWIN PRODUCTION s.r.o. má zkušenosti se zahraničními trhy jako je Německo, 

Slovensko nebo Turecko, a to zejména díky veletrhu PSI, který je pořádán každoročně 

v Düsseldorfu. Firma funguje na těchto trzích díky kontaktům, které na veletrhu 

shromáždila a na face to face jednáních. Průnik na nový trh za pomocí analýzy  

a následného zapojení reklamy je pro firmu úplně nová. 
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2.2 Analýza vybraných trhů 
 
Důkladná analýza trhu je prvním předpokladem pro úspěšné proniknutí a fungování na 

zahraničním trhu. Cílový trh může nést mnoho odlišností jako je jiná kultura, obchodní 

zvyky nebo ekonomické a politické faktory. Při špatné analýze cílového trhu se firma 

vystavuje vysokému riziku ztráty financí, dobrého jména nebo například zániku celého 

podnikání. 

 

TWIN PRODUCTION s.r.o. zvažuje dva zahraniční trhy, na které by mohla vstoupit. 

Prvním trhem je Polská republika. Důvodem pro tento trh je, že na tomto trhu má již 

několik let dobré obchodní vztahy s dodavateli, což může ve výsledku znamenat menší 

finanční zátěž například u dopravy. Druhým vybraným trhem je Rakouská republika, 

která má geograficky blízko k České republice, ale je zde na rozdíl od Polské republiky 

absence dodavatelů. 

 

2.2.1 Rakouská republika 
 
Rakouská republika vznikla v roce roku 1918, ale její tradice sahá až do roku 976, kdy 

byla ještě vedena jako Rakouské markrabství. Rakousko je vnitrozemská spolková 

republika, která leží ve střední Evropě. Skládá se z devíti spolkových zemí (horska-

tour.cz, 2021).  

 

Rakousko je 113. největší zemí na světě s rozlohou 83 878,99 kilometrů čtverečních. 

Vedle Rakouska se nachází země jako je Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Itálie, Slovinsko, 

Maďarsko, Slovensko, Česko a Německo. Hlavním městem je Vídeň. V roce 2020 zde 

žilo 8 902 600 obyvatel (horska-tour.cz, 2021). 

 

PEST analýza 

Prvním krokem je provedení PEST analýzy, která se zabývá vnějšími faktory, které 

ovlivňují firmu. PEST analýzu je možné rozdělit na čtyři základní skupiny. Součásti této 

analýzy jsou politické a legislativní faktory, ekonomické faktory, sociální a kulturní 

faktory a technologické faktory.  
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Politické a legislativní faktory 

Rakousko je od roku 1995 členem Evropské unie a od roku 1997 i Schengenského 

prostoru. Zákonodárnou moc má v rukách dvoukomorový parlament, který se skládá 

z Národní rady a Spolkové rady. Vládu tvoří spolkový kancléř, vícekancleři a ministři, 

kteří jsou jmenovaní na dobu pěti let. Prezident se volí přímou volbou na dobu šesti let 

(AdvantageAustria.org, 2020). 

 

Rakousko je členem hospodářské a měnové unie. Od roku 2002 má za svou měnu euro. 

Stabilita a udržitelnost je hlavní zaměření fiskální a monetární politiky. Z důvodu přijetí 

eura a snahy o udržení a stabilitu musí přijímat opatření pro fiskální politiku jako je Pakt 

stability a růstu, monetární politiku ovládá Evropský systém centrálních bank, jehož 

hlavním cílem je udržovat cenovou stabilitu cílením inflace pod dvěma procenty, ale 

blízko jim (Euroskop.cz, 2020). 

 

Ekonomické faktory 

Rakouská republika se řadí mezi země s největším reálným HDP na obyvatele v celé 

Evropě. Díky tomu patří životní úroveň v Rakousku dlouhodobě k nejvyšším v celé 

Evropské Unii (Eurostat, 2021).  

 

Koronavirová krize působí na všechny trhy, a to i na rakouský průmyslový trh, který už 

na začátku roku 2020 procházel recesí. Navzdory tomu hospodářský růst podporovala 

domácí poptávka v oblasti stavebnictví a služeb, tedy alespoň do poloviny roku 2020, kdy 

byly tyto sektory zasaženy preventivními opatřeními rakouské vlády. Sektor služeb tak 

nakonec vykazoval vysoký nárůst nezaměstnanosti. V roce 2020 pokleslo HDP o 6,8 %. 

V prvním kvartálu roku 2020 se HDP meziročně propadlo o 3,4 % a ve druhém kvartálu 

o 14,3 % (Businessinfo.cz, 2019). 
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Tabulka 6: Makroekonomické ukazatele Rakouska 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

HDP (reálně) 2,0 2,4 2,6 1,4 -6,8 

HDP / obyv. (tis. 

EUR) 

40,9 42,0 43,6 44,8 - 

Míra inflace (%) 1,0 2,2 2,1 1,5 1,4 

Míra 

nezaměstnanosti 

(%) 

6,0 5,5 4,9 4,5 5,4 

Saldo veřejných 

financí (% 

HDP) 

-1,5 -0,8 0,2 0,7 -9,4 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle: Businessinfo.cz (2019) 

 

Míra inflace se v posledních dvou letech drží pod dvěma procenty. Největší podíl na 

inflaci měly rostoucí ceny bydlení, vody, energií a restauračních a hotelových zařízení. 

Mezi roky 2018 a 2019 došlo k poklesu o 0,6 procentního bodu, a je to zásluhou poklesu 

pohonných hmot. V roce 2020 se předpokládal další pokles inflace, a to kvůli 

předpokládanému poklesu cen ropy kvůli celkové poptávce (Businessinfo.cz, 2019). 

 

Co se týče nezaměstnanosti, tak v roce 2020 byl předpokládaný mírný nárůst 

nezaměstnanosti oproti předchozím rokům. Od poloviny roku v důsledku vládních 

nařízení a uzavření obchodů a restaurací začala nezaměstnanost výrazně narůstat. 

Meziročně přibilo 231 tisíc nově nezaměstnaných. Ke konci roku 2020 již bylo necelých 

409 tisíc nezaměstnaných a meziroční nárůst tak činí 22 % (Businessinfo.cz, 2019). 

 

Podle Transparency Internaional z roku 2020 Rakousko obsadilo 12. místo ve světovém 

žebříčku indexu vnímání korupce. Česká republika ve stejném žebříčku obsadila 44. 

místo. Podle Světového ekonomického fóra (World Economic Forum, 2019), které 

každoročně sestavuje žebříček konkurenceschopnosti, se Rakousko se 76,6 % umístilo na 

21. místě. Česká republika v tomto srovnání obsadila 32. místo. 
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Sociokulturní faktory 

Počet obyvatel Rakouska je k 1.1.2020, 8 902 600 obyvatel. Podíl výdělečně činného 

obyvatelstva je 73,6 %. Průměrný věk občana Rakouské republiky je 42,8 let. Největší 

demografickou skupinou jsou dospělí od 20 do 64 let, kteří tvoří 61,8 %. Poté následují 

děti do 19 let (19,4 %), a nejmenší zastoupení mají penzisté od 65 let (18,8 %). 

V Rakousku je mnoho náboženských složení, kde největší skupinu zastupují římsko-

katolíci (57,9 %), následováni evangelíky (3,4 %), islámisty (7,9 %) ortodoxními 

křesťany (8,8 %) a židy (0,1 %). Bez určeného vyznání je zde 21,9 % obyvatel. Rakousko 

je také země mnoha cizích státních příslušností. K 1.1.2020 je zde evidováno 16,7 % osob 

cizí státní příslušnosti a řadí se sem Němci, Rumuni, Srbové a Turci. Následují Maďaři, 

Chorvaté, Slováci, Češi a mnohé další národnosti. Necelých 600 000 Rakušanů žije 

v zahraničí (Businessinfo.cz, 2019). 

 

Mentálně jsou Rakušané považováni za bezstarostné a méně spěchající než například 

jejich sousedi z Německa. Tohle nastavení, ale ovlivňuje obchodní chování. Rakušané si 

zakládají na dochvilnosti a korektním oslovení za použití titulů i pozic. Zaměřují se na 

budování obchodních vztahů. Jsou velmi diskrétní, neprojevují svůj názor napřímo  

a stejně jako často nejsou upřímní v negativních postojích, proto je potřeba je brát trošku 

s rezervou (Businessinfo.cz, 2019). 

 

Technologické faktory a enviroment 

Rakousko je uznávané za to, že jde zelenou cestou moderních technologií a jejich 

využitím, které chrání životní prostředí a vylepšuje udržitelnost. Mezi světová prvenství 

patří první elektrárna s umělou přílivovou lagunou a první velký ekopivovar. Celkový 

obrat v oblasti technologií na ochranu životního prostředí činil v roce 2017 12,3 mld. 

EUR. Rakouské průmyslové podniky, které jsou zaměřeny na životní prostředí v roce 

2015 vytvořilo více jak 41 tisíc pracovních míst (AdvantageAustria.org). 

 

Rakousko je také velmi inovativní země. Zájem místní vlády na udržení statusu 

nejinovativnějšího státu Evropy dokládá i to, že výdaje na výzkum a vývoj přesahují 

ročně 3 % HDP (MZV, 2016). 
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Díky moderním technologiím a inovacím je v Rakousku také velká konkurence mezi  

e-shopy. E-commerce v zemi zaznamenává stabilní meziroční nárůst, a v Evropě se řadí 

mezi vyspělé online trhy. Tendence nákupů roste převážně v nákupech na zahraničních 

e-shopech, a to hlavně na německých (Retailys.cz, 2020). 

 
Tabulka 7: Přehled stavu e-commerce 

Počet uživatelů internetu 6,8 milionů 

Míra užívání internetu 76 % 

Objem tržeb za rok 2018 5,289 miliard EUR 

Objem tržeb za rok 2019 5,746 miliard EUR 

Odhadovaný meziroční růst 9,3 % 

Počet aktivních e-shopů 11 000 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle: Retailys.cz (2020) 

 

Rakouský e-commerce trh je chováním a růstem velmi podobný tomu českému. I přes 

vysokou konkurenci se odhaduje, že expanze na rakouský trh by měl být správnou volbou, 

a to zejména díky tomu, že je více internetově aktivních lidí ve věku 35 až 44 let a stoupá 

frekvence a objem nákupů. Dalším lákadlem pro tento trh je využití sociálních sítí, které 

jsou zde vhodné a preferované pro reklamu (Retailys.cz, 2020). 

 

2.2.2 Polská republika 
 
Historie Polska sahá až do 10. století. Od roku 1918 získalo nezávislost. Ve 2. světové 

válce bylo Polsko velmi silně zasaženo a do roku 1989 bylo socialistickou republikou. 

Hlavním městem Polska je Varšava, je také rozděleno na 16 krajů, žije zde 38,6 milionu 

obyvatel a úředním jazykem je polština (Infoglobe.cz, 2021). 

 

Rozlohou se Polsko řadí na 70. největší stát na světě. Hraničí se státy jako je Německo, 

Česko, Slovensko, Bělorusko, Ukrajina, Litva a Rusko (Infoglobe.cz, 2021). 
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PEST analýza 

Prvním krokem je provedení PEST analýzy, která se zabývá vnějšími faktory, které 

ovlivňují firmu. PEST analýzu je možné rozdělit na čtyři základní skupiny. Součásti této 

analýzy jsou politické a legislativní faktory, ekonomické faktory, sociální a kulturní 

faktory a technologické faktory.  

 

Politické a legislativní faktory 

Polsko je od roku 2004 členem Evropské unie. Aktivně podporuje rozšíření Evropské 

unie o státy západního Balkánu a nemá výhrady ani ke vstupu Turecka do EU v případě, 

že budou splněna všechna Kodaňská kritéria (Euroskop.cz, 2020). 

 

Politický systém Polska je směs parlamentního a prezidentského modelu. Polský 

prezident je volen přímou volbou na dobu 5 let s možností jednoho znovuzvolení. 

Prezident má také právo veta při hlasování parlamentu o zákonech. Výkonnou moc má 

vláda v čele s premiérem. Polský parlament se skládá ze dvou komor. První komorou je 

Sejm, kde je 460 poslanců a druhou komoru tvoří Senát se 100 členy (Euroskop.cz, 2020). 

 

Ekonomické faktory 

Polské ekonomice se daří a v poslední dekádě roste v průměru o 4,1 % ročně. V roce 2019 

přesáhlo na HDP na obyvatele 15 tisíc dolarů. Mezi roky 2015 a 2016 probíhala v Polsku 

mírná deflace, od té doby se cenová hladina zvyšuje a pro rok 2020 se počítalo 

s průměrnou roční mírou inflace 3,2 %. Polsko je průmyslově-zemědělský stát. Jeho 

výsadou a předností je těžba nerostných surovin. Hlavní průmyslová odvětví jsou těžební 

průmysl, hutnictví, chemický, strojírenství, textilní a potravinářský průmysl (Export.cz, 

2019). 

 
Tabulka 8: Makroekonomické ukazatele Polska 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

HDP (reálně) 3,1 4,9 5,1 4,1 -3,3 

HDP / obyv. (tis. 

USD) 

12,4 13,8 14,5 15,3 14,7 

Míra inflace (%) -0,6 2,0 1,7 2,3 3,0 
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Míra 

nezaměstnanosti 

(%) 

8,9 7,3 6,1 5,4 6,5 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle: Export.cz (2019) 

 

Polsko v roce 2019 zažilo nejnižší nezaměstnanost v novodobé historii. Meziroční pokles 

nezaměstnanosti mezi roky 2018 a 2019 se snížil o 92,5 tisíce pracovních míst. V roce 

2020 míra nezaměstnanosti vzrostla na 6,5 % z důvodu koronaviraové pandemie. Pro rok 

2021 se předpokládá ještě větší nárůst nezaměstnanosti (Businessinfo.cz, 2020). 

 

Sociokulturní faktory 

Před 2. světovou válkou bylo Polsko mnohonárodnostním státem. Poláků bylo méně než 

70 % a zbytek tvořili Ukrajinci, Židé, Bělorusové a Němci. Dnešní složení Polska se liší 

a je více homogenní s 97 % podílem obyvatel polské národnosti. Němci tvoří menšinu 

(170 tisíc obyvatel), a mezi další menšiny se řadí Bělorusové (50 tisíc obyvatel), Ukrajinci 

(30 tisíc obyvatel) a mezi další uznávané menšiny patří Arméni, Češi, Litevci, Rusové, 

Slováci a Židé (Businessinfo.cz, 2020). 

 

Polsko je silně věřícím státem. Největší část tvoří římskokatolíci (92,8 %). Pouze 5,8 % 

obyvatel Polska se deklaruje jako ateisti. Dalšími náboženstvími jsou pravoslavní (0,7 

%), Svědkové Jehovi (0,3 %), evangelisté (0,2 %) a další (Businessinfo.cz, 2020). 

 

Technologické faktory 

Technologiím se v Polsku daří, a to zejména v posledních letech. Nejvíce úspěšné odvětví 

v Polsku je IT a e-commerce. V e-commerce je největším tahounem platforma Allegro, 

která má hodnotu okolo 420 miliard korun. Allegro je podobný e-shop jako celosvětově 

známý Amazon nebo česká Alza.cz. Je možné zde najít široké spektrum zboží a výrobků, 

které se prodávají od nejrůznějších prodejců. Allegro se tak jeví jako dobrý nástroj, který 

lze využít při vstupu na polský trh. Druhým úspěšným projektem v oblasti IT je CD 

Projekt, který má hodnotu přibližně 210 miliard korun a nadále roste. Za jeho úspěchem 

a nárůstem hodnoty stojí dlouhé roky očekávána počítačová hra Cyberpunk 2077. 
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Koronavirová situace navíc přispívá k digitalizaci ekonomiky v Polsku. Allegro ani CD 

Projekt nejsou jediné zajímavé firmy, mezi dalšími jsou Ten Square Games, Play Way 

nebo 11 Bit Studios (Mzv.cz, 2020). 

 

Jak již bylo řečeno, on-line svět v Polsku je trendem, i přes koronavirovou krizi je na 

vzestupu a e-commerce se daří. Velikost e-commerce trhu v Polsku byla odhadnuta na 

konci roku 2017 na hodnotu 9,7 miliardy eur, na konci roku 2018 se už jednalo přibližně 

o 12,1 miliardy eur. Předpoklady pro konec roku 2020 byl odhadem 16 miliard eur. 

Digitální ekonomika v současnosti představuje 9,5 % HDP Polska. Předpokladem pro 

další 2-3 roky je až 11 % HDP (Expandeco.com, 2019). 

 

Poláci jsou velmi aktivní na internetu. Uvádí se, že až 28 milionů obyvatel je aktivními 

uživateli internetu. Více než polovina zákazníků obchoduje a komunikuje na internetu 

on-line pomocí mobilních zařízení, proto je v Polsku důležité myslet na to, mít dobře 

optimalizované stránky a reklamy i pro mobilní zařízení (Expandeco.com, 2019). 

 

Trendy v polském e-commerce je sázka na personalizované reklamy a obsahový 

marketing. Tyto trendy nahrávají jak B2C, tak B2B trhům. Uživatelé internetu v Polsku 

nejsou zvyklí nakupovat v zahraničních obchodech. Zároveň pouze 10 % e-shopů se 

aktivně účastní na prodeji v zahraničí. Velkým prostorem pro vstup na polský trh je fakt, 

že internetové nákupní platformy využívá pouze 35 % polských firem a 30 % podniků 

nemá ani vlastní webové stránky. Obecně v Polsku platí, že e-commerce platformy mají 

zájem spolupracovat s dodavateli a prodávat jejich produkty online (Expandeco.com, 

2019). 

 

Cílem této kapitoly bylo zjistit potřebné informace o trzích v Rakousku a v Polsku. 

Popsány byly základní faktory vybraných zahraničních trhů, které mohou v případě 

expanze ovlivnit chod podniku. Byla přidána i analýza e-commerce odvětví a nastíněny 

trendy na jednotlivých trzích. Rakousko i Polská republika jsou země se stabilní 

politickou a ekonomickou situací. V posledním roce se museli obě země, stejně tak jako 

zbytek Evropy a celý svět vypořádat s koronavirovou situací, která postihla nejeden 
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průmyslový segment. Navzdory tomu e-commerce odvětví rostlo a předpokládá se i další 

růst.  

 

2.3 Vyhodnocení vstupu na zahraniční trh 
 
Po provedené analýze zahraničních trhů je zapotřebí zvolit vhodný trh, kam firma bude 

expandovat a následně vybrat nejlepší možnou formu vstupu na daný trh. Vzhledem 

k tomu, že TWIN PRODUCTION s.r.o., ke svému zdravotnickému zboží potřebuje 

souhlas Evropské unie, která platí plošně po celé Evropské unii, není žádný legislativní 

problém, jak expandovat na další trh. Koronavirová pandemie naučila lidi po celém světě 

dbát na osobní hygienu a tohoto trendu si všimly i zahraniční firmy jako je například 

německé DHL, italské Giro di Italia nebo česká Mattoni, kteří ke své propagaci využívají 

právě sortiment jako jsou krabičky s jednorázovými papírovými kapesníky, vlhčené 

ubrousky nebo antibakteriální gely. Dalším důvodem pro expanzi je rostoucí e-commerce 

na obou trzích a dostupnost klíčových dodavatelů. 

 

Bez elektronického obchodování by dnes firma TWIN PRODUCTION s.r.o. neměla 

takovou historii, pověst a dobré jméno, jakou dnes má. Elektronické obchodování se stalo 

nedílnou součástí této firmy, zejména díky rychlé komunikaci, prezentaci výrobků  

a možností realizace různých formátů reklamy. 

 

Důvody pro vstup na zahraniční trh jsou zmenšení závislosti na domácím trhu, rozšíření 

klientely, zvýšení zisku a obratů. Vzhledem k omezeným zdrojům je třeba stanovit 

strategii, která nebude příliš finančně nákladná a organizačně složitá. 

 

2.4 Strategie vstupu 
 
Díky tomu, že firma působí na českém trhu na internetu, strategie vstupu je již od začátku 

zvolena, že bude také probíhat na internetu. Expanze na internetu je rychlá, a méně 

finančně náročná než expanze fyzická. On-line metody vstupu umožňují obchodníkům 

fungovat na zahraničních trzích i bez nutnosti fyzické přítomnosti. To jsou primární 

důvody, proč si firma zvolila nadále pokračovat v působení na internetu a expandovat na 

zahraniční trh on-line. 



 61 
 
 

TWIN PRODUCTION s.r.o. bude nadále působit na B2B trhu a nabízet zboží osobní 

péče, autokosmetiky nebo zdravotnického charakteru, na které je možné umístit 

individuální reklamu. Internet dnes nabízí mnoho možností inzerování reklamy pro 

jednotlivé segmenty a hlubokou customizaci konkrétních kampaní, proto firma může 

vstoupit na trh se stejnou nabídkou, jakou má na trhu domácím.  

 

Prvním a velmi důležitým krokem pro vstup na zahraniční trh je kompletní překlad webu 

do úředního jazyka konkrétního trhu. Prostřednictvím tohoto kroku firma zvyšuje šanci, 

že se líp zadaptuje na novém trhu a zvyšuje pravděpodobnosti a efektivnost 

mezinárodního zapojení. 

 

Dalším krokem pro efektivní vstup a fungování je převod na místní URL. TWIN 

PRODUCTION s.r.o. momentálně funguje primárně na doméně .net. Pro lepší adaptaci  

a spokojenost zákazníků je lepší přejít na doménu .pl nebo .at. Tato možnost může být 

nastavena i automaticky, podle toho, v jaké zemi zákazník zadává TWIN PRODUCTION 

do vyhledávače. Udělá-li tak zákazník v Rakousku, bude automaticky přesměrován na 

doménu .at. Nevýhodou při tvorbě těchto domén je, že v případě, že firma má více 

takovýchto stránek, stávají se tyto stránky těžší na údržbu a aktualizace a je zapotřebí 

dalšího pracovního personálu. 

 

Vzhledem k široké nabídce, kterou firma disponuje, je dalším dílčím krokem zapojení 

mezinárodní přepravy. Tento krok zahrnuje dojednání smluv s přepravci, zajištění cen a 

odhad vytíženosti. Tato forma je pro firmu klíčová, a to z důvodu, že dodavatelé jsou 

často rozmístěni po celé Evropě a je nutné převážet zboží přes několik států. V případě, 

že by firma měla své vlastní dodávky a kamiony, stala by se pro ni přeprava mnohem 

nákladnější, než za pomocí mezinárodních přepravců jako jsou DHL nebo DB Schenker. 

Výhodou tohoto kroku může být získání dat o zahraniční poptávce a získání informací  

o spotřebitelských preferencích.  

 

Za zvážení také stojí, jestli firma má kapacitu pro zvládnutí odbavení poptávky  

a zákaznického servisu na novém trhu. Při nárůstu poptávek, objednávek a žádostí od 

zákazníků, kteří potřebují pomoc, se očekává, že současná pracovní náplň bude těžší na 
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zvládnutí. Expanze na nový trh, tak znamená zaměstnání nového pracovníka, který by 

měl umět úřední jazyk dané země a zvládat každodenní komunikaci se zákazníky včetně 

všech potřebných náležitostí. 

 

Další možností firmy při internacionalizaci může být využití již zavedeného partnera, 

který na trhu působí. V případě polského trhu by se dalo o tomto kroku uvažovat, protože 

zde TWIN PRODUCTION s.r.o. má dodavatele, který je zároveň partnerem. Bylo by 

možné využít jeho distribuční kanály a infrastrukturu ke zvýšení prodejů, alespoň 

v jednom segmentu. Firma by tak nesla nižší riziko, méně by investovala do reklamy 

v daném segmentu a celkové náklady by se snížily. Nevýhodou však je, že zákazníkovi 

může v paměti utkvět pouze partner a příště firmu úplně vynechá. Firma tak ztrácí 

kontrolu nad svým zákazníkem a nebuduje efektivně svoji značku.  

 

2.5 Výběr trhu 
 
Cílem této kapitoly je vyhodnocení PEST analýz cílových trhů Rakouské republiky  

a Polské republiky a vybrat, která trh je vhodnější k expanzi. Úkolem PEST analýzy bylo 

poskytnou informace o daných trzích z pohledu ekonomického, politického, sociálního  

a technologického. Dílčím úkolem bylo odhalení faktorů, které mohou ovlivnit budoucí 

chod firmy na tomto trhu. Získané informace slouží k lepšímu porozumění trhu  

a napomáhají k vytvoření uceleného plánu budoucí strategie.  

 

Jak Rakousko, tak Polsko jsou členy Evropské unie a obě tyto země splňují podmínku 

prodeje zdravotnického materiálu nebo zboží v rámci EU. Také díky členství v EU se 

podílí na jednotném evropském trhu, díky kterému je možný volný pohyb osob, zboží, 

kapitálu a služeb. V obou zemích je celé odvětví e-commerce na vzestupu. Na internetu 

tráví lidé více času a objemy celkových nákupů meziročně rostou. Důležitým srovnáním 

je, že v Polsku je aktivních 28 milionů uživatelů na internetu, zatím co v Rakousku pouze 

6,8 milionu lidí. Jedná se tedy o ohromný a nezanedbatelný rozdíl více než 20 milionů 

potencionálních zákazníků. Polský trh je tak větší a nabízí větší kupní sílu.  

 

Prodej zdravotnického materiálu jako jsou například antibakteriální gely, vlhčené 

dezinfekční ubrousky nebo antigenní testy jsou populární zboží po celé Evropě. Dá se 
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předpokládat, že čím větší kupní síla, tím více prodaného zboží. V tomto segmentu 

odehrála obrovskou roli koronavirová pandemie, která naučila lidi  důležitým návykům 

jako je dezinfekce rukou po každé návštěvě obchodu nebo dopravního prostředku.  

 

Globalizace a přístup k internetu nabízí pro firmy sice ohromně velkou kupní sílu  

a nepřeberné množství zákazníků, ale má také své nevýhody. Mezi tyto nevýhody patří 

větší interakce s konkurencí. Konkurence na rakouském trhu není tak vysoká, ale zároveň 

ani poptávka není oslnivá. Zatímco na polském trhu je konkurence větší, jmenovitě 

například reklamowechusteczki.pl nebo hetman24.pl, tak rakouský trh funguje více na 

externích spolupracích se zbytkem Evropy. Potencionál elektronického obchodu je 

v obou zemích velký a je jisté, že se bude rozvíjet i v následujících letech.  

 

Pro firmu TWIN PRODUCTION s.r.o. dává větší smysl expandovat na polský trh. Jak 

již bylo zmíněno, je na tomto trhu 4x více uživatelů internetu než v Rakousku. Dalším 

důvodem pro vstup na tento trh je již zavedený dodavatel, který s TWIN PRODUCTION 

s.r.o. spolupracuje, a tato spolupráce může znamenat nižší náklady na dopravu alespoň 

v jednom segmentu, ve kterém firma působí. Jako další důvod ve spojení se spoluprací, 

která již existuje, je výhoda odběratelského tlaku na nižší ceny při větších objemech 

zakázek, a tím i větším odběru zboží. Nespornou výhodou na polském trhu je, že 

konkurence se v mnohých případech nevyskytuje na sociálních sítích, a tím pádem na 

tomto kanále ani neinzeruje reklamy. Existuje zde velký prostor pro reklamu 

v minimálním konkurenčním prostředí. V neposlední řadě se rozhodnutí týká i toho, že 

IT a e-commerce je na vzestupu, a to hlavně díky CD Projectu a Allegru. Polsko také 

vykazuje o něco lepší ekonomické výsledky než Rakousko. Hodnocení Polska je, že je to 

rychle rozvíjející se stát s velkým kupním potenciálem, hodně potencionálními zákazníky 

a dobrou ekonomikou. 

 

2.6 Go to market strategie 
 
Jak již bylo zmíněno firma se chystá na vstoupit na polský trh s kompletní nabídkou, 

kterou prezentuje na webu. Produktem se tedy stává zboží s tištěnou reklamou jako jsou 

reklamní vlhčené ubrousky, reklamní papírové kapesníky, reklamní autokosmetika Little 

Joe, reklamní dezinfekční gely, reklamní náplasti a další zboží určené k reklamně. 
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Výhodou těchto reklamních předmětů je jejich cena, design, kvalitní technologie, 

netradičnost a kreativní reklama, která mnohdy zaujme na první pohled. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 4: Příklad zboží v portfoliu TWIN PRODUCTION s.r.o. 

Zdroj: Twinproduction.net 
 
Cílovým zákazníkem jsou firmy, které mají kamenné prodejny, které se účastní veletrhů 

a různých eventů pro svoje zákazníky. Jsou to firmy, které chtějí pomocí těchto 

reklamních předmětů propagovat svůj brand, zvyšovat povědomí o značce nebo  

o produktu a chtějí jít cestou netradičních reklamních předmětů, u kterých je větší šance, 

že si je zákazník zapamatuje než například u reklamních předmětů typu propisky nebo 

barevných štítků. Očekává se, že zákazník na polském trhu se bude chovat podobně jak 

na trhu domácím. Firma očekává zvýšený zájem o produkty jako je reklamní dezinfekce. 

 

Na trhu se vyskytuje již několik zavedených firem, které jsou pro TWIN PRODUCTION 

s.r.o. konkurence. Mezi tyto konkurenty se řadí capira.pl, reklamowechusteczki.pl, TOP2 

Fabryka nebo promoshop.pl. Největším konkurentem je firma capira.pl, která konkuruje 

podobným sortimentem. Nevýhodou také je, že capira.pl využívá sociální sítě ke své 

propagaci. Na trhu se nachází dost firem, kteří se zabývají reklamními předměty stejně 
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tak jako TWIN PRODUCTION s.r.o. Konkurenční výhodou můžou být lepší ceny  

a propagace na sociálních sítích, kde se konkurence nenachází. 

 

Proto aby firma byla po vstupu úspěšná je zapotřebí marketingové kampaně, která bude 

využívat co možná nejvíce internetových nástrojů k propagaci. Jelikož zákazníci jsou 

stále náročnější a pohodlnější, a to obzvláště na internetu, je potřeba jim jít naproti  

a umožnit jim co nejpohodlnější cestu nákupu. K těmto účelům může sloužit například 

dobře nastavené SEO, PPC nebo zbožové vyhledávače. Některé z těchto metod  

a podrobnější marketingové kroky pro co nejefektivnější vstup a působení na trhu si 

představíme v další kapitole. 

 

2.7 McKinsey model 7S 
 
Struktura – Nejvýše postavený představitel firmy TWIN PRODUCTION s.r.o. je ředitel 

Mgr. Martin Pospíšil, MBA. Celé řízení probíhá centralizovaně z kanceláří v Olomouci. 

Ředitel je zodpovědný za plynulý chod firmy. 

 

Strategie – Momentální strategií je zaměřit se na nový trh, kde může firma působit. 

Následně na základě výsledků z nového trhu se pokusit implementovat stejný postup na 

další trhy v rámci Evropy. 

Systémy – Jelikož firma komunikuje v největší míře s dodavateli a klienty především 

pomocí e-mailů. Pro rychlou a efektivní komunikaci uvnitř firmy se využívá 

Facebookový chat. V případě problémů se co nejvíce věcí řeší telefonicky, a to z důvodu 

rychlosti  

a efektivnosti. 

 

Spolupracovníci – Pracovníci jsou vybírání na základě zkušeností s tištěnou reklamou 

nebo produkty personal care. Je důležité, aby pochopili vizi, a to kam firma směřuje  

a ztotožnili se s evropskou působností. Na každého pracovníka je kladen důraz na 

preciznost zpracování a profesionálnost při komunikaci s klienty či dodavateli. 

 

Schopnosti – Největší schopností je za léta na poli tištěné reklamy vybudované know-

how. Existuje velmi málo skutečností, které by dnes dokázaly překvapit při zpracování 
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nebo vyřizování zakázky. Koronavirová krize nastolila problém, že v celé Evropě 

docházel materiál jako jsou plastové lahvičky a uzavíratelná víčka pro dezinfekční gely. 

Právě díky know-how a kontaktům se tato krize podařila zvládnout bezchybně a nebyl 

narušen řetězec dodávek. 

 

Styl – Vedení probíhá kooperativním stylem. Nadřízený spolupracuje s podřízenými  

a snaží se vyslyšet jejich názory a podněty. Podřízení se zapojují do rozhodování, tím je 

na ně kladen větší tlak. Pravomoc finálního rozhodnutí má ředitel. 

 

Sdílené hodnoty a cíle – Marketingová strategie jde ruku v ruce s hodnotami firmy. 

Hodnota firmy se její tvář se dá ukázat pomocí archetypu. TWIN PRODUCTION s.r.o. 

je archetypem pečovatel a zároveň milenec. Ve spojení s produkty osobní péče jdou tyto 

archetypy skvěle dohromady a v reklamách se dají povedeně komunikovat. 

 

2.8 Porterův model 
 
Vyjednávací síla zákazníků 

Trh s reklamními předměty osobní péče má svá specifika, které ostatní trhy nemají. Jedná 

se o tak jedinečné a mnohdy technologicky náročné produkty, které se skládají z několika 

dílčích částí, že mnoho firem se nechce do tohoto odvětví vůbec pouštět. V případě B2B 

businessu je zákazník firma, která si objednává zboží v největší části z důvodu, že ho dál 

bude rozdávat svým zákazníkům. V tomto segmentu platí rovnice, čím více zboží klient 

odebírá, tím více tlačí cenu dolů. Naštěstí nehrozí, že zákazníci by si sami zahájili výrobu 

tohoto typu zboží. Největší silou zákazníka je ve velikosti odběru. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Obdobně jako je tomu u zákazníků, je tomu i u dodavatelů. Opět platí rovnice, čím více 

odebraného zboží, tím lepší ceny. V tomto případě hraje roli ještě frekvence odběru, tedy 

jak často od dodavatele odebíráme zboží. Na polském trhu se nachází pouze jedna 

manufaktura na jeden konkrétní typ zboží. Dodavatelé pro další zboží jsou například 

z Turecka nebo z Česka. 
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Hrozba vstupu nových konkurentů 

Pro nové konkurenty v tomto segmentu určitě místo je. Problémem pro ně jsou vysoké 

náklady na vstup a problémová domluva s dodavateli. Pokud by chtěl být nový konkurent 

výrobcem a zároveň i dodavatelem, bylo by to pro něj nesmírně finančně nákladné 

s nejistým výsledkem. V tomto případě ani nemůžu konkurovat celým portfoliem jako 

má TWIN PRODUCTION s.r.o., protože by potřeboval několik závodů vedle sebe. 

 

Hrozba substitutů 

Substituty jsou velkou hrozbou. Může se stát, že existující firma vynalezne inovativnější 

řešení, bude mít lepší složení výrobku nebo například kvalitnější potisk reklamy. V tomto 

případu hrozí odliv zákazníků ke konkurenci. 

 

Rivalita firem působících na daném trhu 

Jak již bylo zmíněno výše, poptávka ovlivňuje ceny jak u dodavatelů, tak u odběratelů. 

Je obvyklé, že mezi konkurenty se odehrává cenová válka. Na druhou stranu existují  

i případy, kdy konkurent osloví svého konkurenta a požádá o výpomoc, protože třeba 

zrovna nemá kapacitu pro daný typ zboží či výrobku.  

 

Marketingové a distribuční faktory 

Díky prvotřídnímu grafickému zpracování vypadají některé druhy zboží skvěle na 

fotkách a můžou být určeny jako výborné promo pro firmu. Na polském trhu je velký 

prostor pro marketing na sociálních sítích, protože je zde Poláků více a více. V Polsku 

roste celý e-commerce v desítkách procent ročně. Existuje velký potencionál pro dobrý 

marketing a následně pro velký prodej. 

 

2.9 SWOT Analýza 
 
Silné stránky 

Silnou stránkou společnosti je její užší zacílení výhradně na předměty osobní péče oproti 

konkurenci. Další silnou stránkou je silné jméno na domácím trhu a nespočet referencí o 

spolupráci od spokojených zákazníků. V neposlední řadě je určitě silnou stránkou i 

dlouholeté působení v tomto segmentu, které nese nespočet zkušeností, ať už s běžnými 
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zakázkami nebo s krizovými. Společnost je v tomto případě připravena i na ty nejhorší 

scénáře, které mohou nastat v procesu objednávky.  

 

Slabé stránky 

První slabou stránkou je, že firma oproti jiným nadnárodním podnikům nedisponuje tak 

velkou finanční základnou, aby v případě reklamy a marketingu mohla zasáhnout 

všechny segmenty a všechny kategorie lidí. Druhou slabou stránkou je nezkušenost 

zaměstnanců s expanzí na zahraniční trhy. Jedná se o první větší expanzi, kde se firma 

bude snažit zasáhnout část trhu a většina zaměstnanců firmy ještě nikdy nevedla expanzi 

na zahraniční trh. 

 

Hrozby 

Největší hrozbou pro firmu je existující konkurence, a to konkrétně působení konkurence 

na marketingových kanálech, kam chce samotné TWIN PRODUCTION s.r.o. vstoupit  

a působit. Další hrozbou může být změna legislativy na cílovém trhu, která by znemožnila 

nabízení například antibakteriálních výrobků nebo antigenních testů. Velkou hrozbou je 

vstup nové konkurence s neznámým dodavatelem nebo vlastní výrobou, která by 

jednotlivé segmenty hnala dolů kvůli nízkým cenám. Tento dodavatel také může přijít na 

trh se substitutem nějakého druhu zboží, který bude vážně ohrožovat jeden z našich pod 

segmentů.  

 

Příležitosti 

Velkou příležitostí je využití sociálních sítí co by reklamního média pro inzerci reklamy 

a cílení na B2B zákazníky. Polsko disponuje velkou základnou potencionálních 

zákazníků. Další příležitostí je menší konkurence, která je takto zacílená na tento 

sortiment.  

 

2.10 Marketingová komunikace 
 
V této kapitole bude nastíněný návrh marketingové komunikace, který obnáší SEO, PPC 

nebo například sociální sítě, tedy nástroje vhodné pro optimalizaci a inzerci reklamy.  
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V případě, že firma bude veškerý svůj webový obsah překládat do polského jazyka a lidi 

na tomto trhu automaticky přesměrovávat na polskou doménu, je vhodné, aby se web 

připravil i z pohledu search engine optimization zkráceně SEO. SEO má za cíl 

optimalizovat webovou stránku z pohledu klíčových slov, nadpisů, podnadpisů a jiných 

aspektů tak, aby se stránka zobrazovala na předních místech v internetových 

vyhledávačích jako je Google.com nebo Seznam.cz i bez nutnosti placené reklamy. 

Jelikož ve firmě není nikdo, kdo by se SEO analýze a vyhodnocení aktivně věnoval, je 

potřeba buď najmout novou pracovní sílu, která se bude specializovat na polský trh nebo 

externě najmout agenturu, která má celoevropské působení a má zkušenosti s cílovým 

trhem. Důkladná SEO analýza a následné její vyhotovení a celková optimalizace webu 

může přinést mnoho zákazníků, ale také může ušetřit spoustu nákladů, a to i přes to, že 

by firma najímala externí agenturu. 

 

Firma předpokládá, že poměr vyhledávání za pomocí klíčových slov nebo názvu firmy 

zůstane 90 % vyhledávání přes Google a 10 % přes vyhledávač typu Onet.pl. Podle 

dostupných údajů vyhledávání v Polsku dominuje Google.pl, který využívá 93 – 95 % 

lidí a na druhém místě je Onet.pl, který využívá pouze 2,2 % lidí (Balikplus.cz, 2020). 

Toto zjištění vede k jasnému rozhodnutí využívat nástrojů jako je Google Ads a Google 

Analytics. Google Ads je reklamní platforma od společnosti Google, která je založena na 

platbě za kliknutí (Pay Per Click – PPC). Tento nástroj umožňuje firmám zobrazovat svoji 

reklamu nebo zboží na předních místech v internetovém vyhledávači Google. Jak již bylo 

zmíněno, před používáním Google Ads je dobré udělat důkladnou SEO analýzu a na tu 

navázat s PPC reklamou. Na českém trhu vidíme nejúspěšnější kampaně, které se týkají 

reklamních kapesníků a antibakteriálních gelů. Očekává se, že podobný zájem se bude 

projevovat i na polském trhu. Protože jde SEO a PPC ruku v ruce je žádoucí, aby se o obě 

tyto disciplíny starala externí agentura, která je na dané kategorie expertem. Každý 

proklik sbírá informace o tom, kdo na daný odkaz klikl. Může se jednat o geolokaci, 

zájmy, věk nebo z jakého zařízení navštívil stránku. Tato data a informace se poté 

zobrazují v Google Analytics, které pomáhají firmě optimalizovat svoje reklamy, stránky 

nebo i celou nabídku. Firma předpokládá konverzní poměr z PPC reklam 7,5 % 

z celkového vyhledávání. Agentura XY odhaduje, že počet zobrazení by mohlo 

dosáhnout maximálně 50 000 lidí, a to z důvodu, že klíčové výrazy jako reklamní 
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antibakteriální gely nebo reklamní vlhčené ubrousky nejsou příliš vyhledávané. Při 

konverzním poměru 7,5 % by se tak na web dostalo 3 750 potencionálních zákazníků, 

kteří jsou s velkou pravděpodobností přímo zainteresovaní o nabízené zboží.  

 

Fenomén, na který TWIN PRODUCTION s.r.o. sází při působení na novém trhu, jsou 

sociální sítě. V roce 2015 se jen na Facebooku pohybovalo přes 15 milionů polských 

uživatelů. Podle statista.com je v roce 2021 na Facebooku už 23,5 milionu polských 

uživatelů. Toto číslo představuje obrovský trh s velkými možnostmi cílení reklamy. 

Stěžejní inzerce na sociálních sítí je vyprofilování koncových zákazníků s ohledem na 

B2B segment. Firma má v úmyslu inzerovat na novém trhu 10 měsíců a v následujících 

dvou měsících na základě dosažených výsledků se rozhodne, jestli v inzerci pokračovat 

nebo se z trhu stáhnout a zkusit vstoupit na jiný trh. Navrhovanou strategií inzerce na 

Facebooku je možnost propagace příspěvku. Tento příspěvek se týká papírových 

kapesníčků, s plno barevným tiskem. Příspěvek také nese doporučení týkající se nemoci 

Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 5: Facebookový příspěvek 

Zdroj: Facebook.com/twinproduction 
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Reklamní příspěvky dostávají automaticky možnost CTA tlačítka, které lze nastavit jako 

rezervace, další informace, koupení, registrace, poslání zprávy nebo zavolání. Pro tento 

post je ideální volbou CTA poskytnutí dalších informací, které funguje jako přesměrování 

na webové stránky, kde se zákazník dočte vše potřebné a pomocí kontaktu může zažádat 

o poptávku nebo objednávku. V dalším kroku je zapotřebí vyselektovat cílové zákazníky. 

Reklama by měla cílit jak na muže, tak ženy. Cílovými zákazníky jsou marketéři firem, 

jejich majitelé nebo zástupci. Věková hranice 26–55 let. Návrhem je necílit na jednotlivé 

kraje, ale na celou Polskou republiku. V dalším kroku je potřeba vydefinovat zájmy 

cílové skupiny. Definice zájmů je následující: B2B, Marketing, Health and Beauty, 

Health care provider, Business owner, Obchod. Z vypsaných zájmů Facebook nabízí 

7 600 000 uživatelů, které je možné zacílit. Při inzerci 5000 Kč za 30 dní reklamy 

Facebook odhaduje oslovení 3,2 tisíců – 10,7 tisíců lidí denně. Ze zkušenosti vyplývá, že 

tyto čísla mohou být nadhodnocená, a proto firma bude počítat s 3 tisíci zobrazení za den. 

Na konci desetiměsíční kampaně se tak dá očekávat 900 tisíc zobrazení reklamy. Při 

konverzi 1,5 % (konverzi definujeme jako kliknutí na odkaz s více informacemi) bychom 

na web mohli přivést zhruba 13,5 tisíc potencionálních zákazníků, kteří by mohli jevit 

zájem o náš výrobek. Musíme brát v potaz, že vypsaný výsledek je jen orientační a reálně 

se může (ale nemusí) výrazně lišit.  

 

Existují i další sociální sítě jako je například Instagram nebo Twitter, ale tyto sítě nejsou 

vhodné pro B2B business. Další příležitost pro B2B reklamu představuje sociální síť 

LinkedIn, která je profesně zaměřená a lidé si zde můžou najít práci, sdílet odborné 

články, rekrutovat novou pracovní sílu nebo komunikovat s kolegy. LinkedIn využívá 

675 milionů uživatelů po celém světě. Možnosti cílení jsou podobné jako na Facebooku. 

Opět zvolená lokalita je celé Polsko, muži i ženy, 26–55 let. Obor podnikání je marketing, 

gastronomie, retailové prodejny. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o značce. Tato 

možnost nám při dalších inzercích nebo sdílení článků pomůže udržet firmu v povědomí 

a při zajímavých výrobcích i zvýšit prodej. Na LinkedInu funguje rovnice 20 dolarů = 

1000 zobrazení. Při rozpočtu 75 tisíc korun a kurzu 22 Kč / USD má firma v přepočtu 

k dispozici 3 409 dolarů. Pokud by se povedla vyinzerovat celá částka, měla by firma 

dosáhnout zhruba 170 450 zobrazení reklamy. Opět můžeme brát v úvahu 1,5 % konverzi 

návštěv webu, což je v přepočtu 2 557 návštěv od potencionálních zákazníků.  
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Důkazem, že TWIN PRODUCTION s.r.o. věří více sociálním sítím, než klasické PPC 

inzerci je rozdělení částek, které chce do inzerce vložit. O celkových finančních 

nákladech, které firmu budou doprovázet celou expanzí až do rozhodnutí, jestli firma 

setrvá na daném trhu nebo ne, se bude zabývat následující kapitola. 

 

2.11 Výčet nákladů na expanzi 
 
Expanze na zahraniční trh není jen o nákladech na marketing, personál nebo PPC. Firma 

se rozhodla, že vloží vlastní prostředky do této investice na 12 měsíců, a poté na základě 

dosažených výsledků se rozhodne, jestli setrvat na novém trhu nebo ho opustit.  

 

První nákladovou položkou jsou náklady vynaložené na překlad webu a dokoupení nové 

URL adresy. U přeložení webu má firma zkušenosti se společností Azra.cz, která se 

překlady zabývá. Do polštiny překládají za 219 Kč za jednu normo stranu. Podle poptávky 

bylo vypočítáno, že na webu twinproduction.net je zhruba 20 normo stran textu. 

V přepočtu tak překlad webu do polského jazyka může stát 4 380 Kč. Koupě polské 

domény stojí na většině webových stránkách, které se zabývají prodejem domén 950 Kč 

na rok. Ovšem tady náklady na web nekončí. Důležité je také zprovoznit redirect na 

polskou doménu, aby se na ní připojovali lidi, kteří bydlí v Polsku. S tím pomůže 

provozovatel webu twinproduction.net, CONTIMEX. Podle nacenění na základě 

poptávky je toto nastavení redirectu účtováno za 550 Kč. Všechny uvedené ceny jsou bez 

DPH. 

 

Náklady vynaložené za web tímto, ale nekončí. Ještě je potřeba optimalizovat SEO  

a nastavit PPC. Firma rozhodla, že pro SEO ani PPC nebude najímat specialisty na 

úvazky, ale rozhodla se využít služeb marketingové agentury. Agentura si nepřála být 

zveřejněna v této diplomové práci, a proto ji budu nazývat agentura XY. Agentura XY na 

cenila SEO analýzu klíčových slov a úpravu obsahu stránek na 30 000 Kč. Na PPC 

strategii doporučujeme vyčlenit rozpočet 7 500 Kč na jeden měsíc. Při čemž hodinová 

práce pro PPC stratéga byla vyčíslena agenturou XY na 1100 Kč za hodinu. Odhadovaný 

rozsah prací, nastavení a optimalizace kampaně za měsíc je 10 hodin práce. Ve finále tak 
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dělá rozpočet na PPC kampaně na deset měsíců 75.000 Kč a hodinová odměna pro 

agenturu XY také 110 000 Kč. 

 

Očekává se, že při inzerci PPC reklamy, a reklamy na sociálních sítích bude muset být 

zaměstnán nový pracovník, který bude odbavovat poptávky, objednávky a odpovídat na 

dotazy potencionálním zákazníkům. Firma sídlí v Olomouci, kde nejsou nejlepší mzdové 

podmínky v porovnání se zbytkem České republiky. Nabízená mzda novému 

pracovníkovi by tak činila 30 000 Kč hrubého. Pro zaměstnavatele to znamená na víc 

odvod sociálního a zdravotního pojištění ve výši 10 140 Kč. V závěru tak pracovník na 

12 měsíců bude stát 481 680 Kč. O reklamy na sociálních sítích se stará dosavadní 

zaměstnanec, který pobírá mzdu, která nebude započítána do celkových nákladů. Je, ale 

potřeba započítat vynaložené náklady na inzerci reklamy na sociálních sítích LinkedIn  

a Facebook. Rozpočet pro Facebook byl stanoven na 50 000 Kč a na LinkedIn 75 000 Kč. 

Menší rozpočet pro Facebook je z důvodu, že tato sociální síť není primárně zaměřena na 

B2B a nečekají se od ní takové výsledky jako od sítě LinkedIn. 

 

S očekávanou poptávkou je potřeba mít nachystanou i malou zásobu zboží. Zásobu zboží 

může firma udělat pouze u výrobků jako jsou papírové kapesníčky, u kterých si klient 

zvolí formu reklamy nálepkou, která se na balíček nalepí manuálně. Dalším takovým 

zbožím jsou lahvičky antibakteriálních gelů. Na lahvičku se manuálně přilepí samolepka, 

která nese název firmy, produktu a jiné. Tyto zásoby si firma drží na skladě konzistentně 

a to ve výši 50 000 Kč. Kdykoli se cokoli může pokazit, a proto je dobré mít i finanční 

rezervu. Navrhovaná finanční rezerva je 100 000 Kč. Vyčíslení celkových nákladů je 

v následující tabulce. 
Tabulka 9: Výčet nákladů na expanzi 

Popis Částka Částka vč. DPH 

Přeložení webu 4 380 5 300 

URL adresa 950 1 150 

Nastavení URL 550 666 

SEO analýza 30 000 36 300 

PPC rozpočet 75 000 75 000 

PPC práce  110 000 133 100 
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Pracovní síla 481 680 481 680 

Sociální sítě rozpočet 125 000 125 000 

Zásoby zboží 50 000 50 000 

Finanční rezerva 150 000 150 000 

CELKEM 1 027 560 Kč 1 058 196 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celou výslednou částku tedy 1 058 196 Kč je firma schopna financovat ze svých zdrojů. 

Není zapotřebí využívat úvěru v bance nebo jiné formy půjček. 

 

2.12 Poměrové ukazatele 
 
Pro srovnání poměrových ukazatelů budou využity výkazy za rok 2019, tedy poslední 

zveřejněné výkazy firmou TWIN PRODUCTION s.r.o. Bude porovnáno běžné období 

bez expanze a následně optimistický realistický scénář, který vychází z reálných čísel a 

pesimistický scénář, který vychází z předpokladu, že expanze na nový trh bude 

minimálně úspěšná. Všechny potřebné veličiny k výpočtům poměrových ukazatelů jsou 

převzaty z dostupných výkazů společnosti. Pro přehlednost jsou vypsány pouze ty, které 

budou potřeba při výpočtech ROA, ROE, ROCE a ROS. 
Tabulka 10: Data z výkazů 

Ukazatel / rok 2019 Optimistický 

scénář 

Pesimistický 

scénář 

EAT 958 000 3 145 370 1 202 790 

EBIT 1 204 000 3 981 481 1 522 519 

Celková aktiva 2 629 000 2 629 000 2 629 000 

Vlastní kapitál - 130 000 200 000 200 000 

Celková pasiva 2 629 000 2 629 000 2 629 000 

Krátkodobé 

závazky 

1 416 000 1 416 000 1 416 000 

Tržby 8 505 000 28 125 000 10 755 000 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledkovky 2019 
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Pro správné sestavení poměrových ukazatelů je zapotřebí si stanovit, jaké hodnoty budou 

figurovat pro optimistický scénář a jaké pro scénář pesimistický. Pro oba scénáře se počítá 

s vyrovnáním vlastního kapitálu na 200 000 Kč, stejnou velikostí celkových aktiv i pasiv 

a krátkodobých závazků. K oběma scénářům budou přičteny objednávky z běžného 

období, které byly uskutečněny na domácím trhu. Pro obě metriky budu vycházet 

z předpokladů marketingové strategie. Marketingová strategie je postavená na PPC 

nástrojích pro Google, Facebook a LinkedIn. Podle předběžné analýzy je předpoklad 

z těch sítí dostat na web dohromady okolo 19 807 potencionálních zákazníků, kteří budou 

chtít nabízené zboží. Pro optimistický scénář je zvolena konverze odeslané poptávky na 

5,5 % z počtu potencionálních kupců, kteří přišli z PPC reklamy. V součtu tak firma 

počítá s 1 089 odeslanýma poptávkami, z toho 50 % úspěšné uzavření obchodu tj. 

závazná objednávka na zboží. Z celkových 1 089 poptávek je předpokládaný počet 

závazných objednávek 436. V roce 2019 byl celkový počet objednávek 189. Tržby na 

jednu objednávku tak dělaly 45 000 Kč.  

 

Pesimistický scénář počítá, že na web se dostane stejný počet zákazníků z PPC reklam, 

tak jako u optimistického scénáře čili 19 807. Konverze odeslané poptávky klesne  

z  

5,5 % na pouhé 1 % lidí, kteří přišli na web. Z 19 807 lidí tak odešle poptávku pouze 198 

lidí. Úspěšnost uzavřeného obchodu klesne o polovinu, a to na 25 %. Rázem uzavřených 

objednávek pouze 50. 
Tabulka 11: Poměrové ukazatele 

Ukazatelé 

rentability 

Běžné období 

(2018–2019) 

Optimistický 

scénář 

Pesimistický 

scénář 

ROA 0,46 1,51 0,58 

ROE - 7,36 15,72 6,01 

ROCE 0,99 3,28 1,26 

ROS 0,14 0,14 0,14 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rentabilita celkových aktiv byla v běžném roce byla 0,46. Při optimistickém scénáři, kdy 

předpokládáme, že polský trh se velmi dobře uchytí, se zvedne ROA o více než 100 % na 
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hodnotu 1,51. V pesimistickém scénáři počítáme se stejným objemem objednávek 

z běžného období, ale minimální částí objednávek z Polska. ROA se poté zvětší pouze  

o 0,12. Na první pohled se může zdát, že se ve všech třech obdobích jedná o vysoké 

hodnoty. Ty jsou, ale způsobeny tím, že firma disponuje malými aktivy.  

 

Stejně tak, jako u návratnosti aktiv, může se zdát, že u ROE jsou hodnoty nadsazené nebo 

nereálné. Opět je to způsobeno tím, že firma disponuje nízkým základním kapitálem. Za 

období 2018-2019 byl vlastní kapitál dokonce v mínusové hodnotě. Pro optimistický  

a pesimistický scénář se počítá, že firma vyrovná vlastní kapitál na 200 000 Kč. 

V optimistickém scénáři by každá koruna investovaného kapitálu do firmy přinesla  

15,72 Kč a v pesimistickém scénáři pouze 6,01 Kč. 

 

Ukazatel ROCE v běžném období udává, že výnosnost každý zapojené koruny cizího 

kapitálu firmě přinese 0,99 Kč. V optimistickém období by cizí kapitál nesl 3,28 Kč  

a v pesimistickém pouze 1,26 Kč. 

 

Posledním poměrovým ukazatelem je ROS. U všech období vyšel 0,14, a to z důvodu, že 

neznáme reálné náklady pro optimistický a pesimistický scénář. 

 

Optimistický scénář ukázal, že nárůst tržeb a následně zisk po zdanění je více než 

trojnásobný oproti běžnému období. V takovém stavu by firma na trhu setrvala  

a pokračovala v působení. V dalším kroku by se dalo uvažovat o rozšíření 

marketingového rozpočtu + zvolení dalších marketingových cest. Jednou z těchto cest 

může být PR a trendy okolo ekologie, což je v dnešních dnech velmi rozšířené téma. U 

produktů, které využívají chemii nebo jsou jejich součástí plasty, se bude dřív nebo 

později uvažovat o recyklovatelných alternativách. Dalším krokem, jak firma může být 

úspěšnější je i rozšíření portfolia výhradně pro Polský trh nebo zaměření se na B2C 

sektor. 

 

Pesimistický scénář ukázal, že nárůst zisku po zdanění je pouze o 244 790 Kč. V tomto 

případě by firma nevydělala ani na náklady, které do proniknutí a působení na novém trhu 
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vložila. Zůstala by tak ve ztrátě 813 406 Kč. Za těchto okolností by se z trhu jistě stáhla 

a hledala příležitosti expanze jinde. 
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3 Závěr 
 
Cílem této diplomové práce bylo popsat cesty proniknutí a internacionalizace na cizím 

trhu. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, která se týkají expanze na 

zahraniční trh, popsány e-commerce možnosti, nástroje, marketing a analýzy, které slouží 

k využití v další části práce. Druhá část práce se zabývala návrhem, jak internacionalizaci 

zahájit a kroky, které jsou nezbytné provést, nastínění marketingové kampaně, pomocí 

marketingových nástrojů, které jsou vhodné pro internetový marketing a jsou efektivní 

při vstupu na nový trh. Poslední část práce se věnovala vyčíslení celkových nákladů na 

expanzi. Firma počítá s tím, že by celou expanzi platila ze svých zdrojů a nepočítá tak 

s podporou třetích stran jako jsou banky a jejich služby. Na závěr jsem provedl výpočet 

poměrových ukazatelů jako je ROA, ROE, ROCE a ROS. Poměrové ukazatele 

srovnávaly běžné hospodářské období společnosti TWIN PRODUCTION s.r.o.  

a srovnávaly ho se dvěma scénáři, co by se stalo na polském trhu. Jeden scénář počítá 

s optimistickou predikcí, kdy je působení na polském trhu funguje, zákazníci jsou 

spokojení a je znatelný nárůst klientely a objednávek. Pesimistický scénář počítá s tím, 

že působení v Polsku není profitabilní a polský trh nereaguje na nabídku zboží. Pod 

výsledky obou scénářů je i doporučení, jak by se firma měla zachovat v případě úspěchu 

nebo neúspěchu. V dalších krocích by bylo možné více do hloubky rozpracovat 

marketing, který by ale stál další finance. Jedním z těchto kroků může být využití 

propagace zboží za pomocí influencerů. Dalším řešením může být domluva spolupráce 

se zaběhnutým eshopem a vymyšlení affiliate programu. V závislosti na finančních 

výsledcích a dalších prognózách na daném trhu by bylo v dalším kroku vhodné zaměřit 

se na heuristickou analýzu webu, která kvůli velké časově dotaci bývá velkou finanční 

zátěží. 
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