
 

 



 

 
 
 



 

 



 

ABSTRAKT 
 
Diplomová práce zobrazuje zhodnocení firmy a možný postup exportu výrobků na 

zahraniční trh. Součástí práce jsou také i významné informace, analýzy a řešení, jak 

tohoto postupu nejlépe využít ve firemní prospěch. Firma se tak může dostat do situace, 

kdy je možné dosáhnout i značné konkurenční výhody.  

 
 
 
ABSTRACT 
      
Master‘s thesis shows the value of the company and possible active export products to 

foreign markets. Parts the work are also of important information, analysis and solutions 

on how best to use this process in the company's favor. The firm could face a situation 

where it is possible to achieve considerable competitive advantage. 
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ÚVOD 

Problematika exportu je významně spjata s pojmem zahraniční obchod. A právě 

zahraniční obchod ovlivňuje schopnost a také možnosti malé ekonomiky dosáhnout 

růstu. Tohoto růstu lze v zahraničním obchodě dosáhnout dvěma způsoby a to buď 

efektivním využitím stávajících výrobních faktorů (intenzivní růst) a nebo zapojením 

většího množství výrobních faktorů (extenzivní růst).  

 V zemi, která je otevřena zahraničnímu obchodu, nedochází ke zkreslení 

cenových podnětů pro výrobce a spotřebitele. Dochází ke zprostředkování informací 

o cenách na světových trzích subjektům v domácí ekonomice. Tyto nezkreslené 

informace umožní efektivní alokaci výrobních faktorů, což vede také k růstu 

produktivity. Země, která se zapojí do zahraničního obchodu získá přístup k novým 

technologiím, které jsou důležité právě pro zvýšení produktivity.  

 Otevření domácí ekonomiky zahraniční konkurenci se projeví v růstu 

konkurence a tím prosazení tržních sil na úkor monopolního postavení domácích 

producentů. Zahraniční obchod tímto dokáže také motivovat domácí ekonomické 

subjekty k využívání nových trendů a technologií ze zahraničí a novým podmínkám 

boje o zákazníka. Právě zapojením firmy do mezinárodního obchodu vznikne možnost 

překonat omezení domácího trhu a firma tak může realizovat vyšší objem produkce. 

[49]  

 V oblasti exportu služeb je situace zcela odlišná. Export služeb tedy nemá 

v českém zahraničním obchodě tak významné postavení jako v ostatních zemích, naopak za 

celosvětovými tendencemi poměrně výrazně zaostává. Pozitivní skutečností nicméně 

i přesto zůstává, že hodnota českého exportu služeb v posledních letech rostla, a to poměrně 

stabilním tempem růstu.[50] 

 Zapojení se firem do zahraničního obchodu je přínosem a to zejména v oblasti 

specializace a mezinárodní dělby práce. Specializace vede k růstu produktivity, což 

vede danou zemi k tomu, že efektivněji využívá své omezené výrobní faktory. Pro 

většinu ekonomů je zahraniční obchod spojen s pojmem svobodný obchod. 

Protekcionismus zahrnuje dvě oblasti. A to oblast pasivní, zaměřenou na samotnou 
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ochranu domácích výrobců před zahraniční konkurencí a dále oblast aktivní, kdy stát 

pomáhá domácím subjektům v konkurenčním boji se zahraničními firmami.  

 Aby se mohla česká ekonomika dále rozvíjet, vše záleží na zapojení českých 

firem na světovém obchodu. Pro české firmy, které působí na zahraničním trhu platí, že 

mají vysokou míru produktivity práce, rychlejší proces inovací a modernizaci výroby, 

kvalitnější řízení i management a vytváří více pracovních příležitostí pro více 

kvalifikované zaměstnance.  

 V teoretické části této práce jsou zachyceny jak vývojové fáze mezinárodního 

obchodu, tak také význam zahraničního obchodu, segmentace mezinárodního trhu, 

exportní možnosti firem, jednotlivá rizika se kterými musí každá firma při vstupu na 

zahraniční trh počítat. V neposlední řadě se tu také zabývám problematikou pojištění 

v zahraničním obchodě, cly, a logistikou v zahraniční přepravě. 

 V praktické části práce je blíže specifikována činnost firmy 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., která patří k nejvýznamnějším strojírenským firmám 

v České republice a zabývá se výrobou jeřábů a ocelových konstrukcí a aparátů pro 

chemický a petrochemický průmysl. Pro diplomovou práci jsem si vybrala tuto firmu, 

protože má dlouholetou tradici na českém trhu a nabízí možnosti, jak navrhnout této 

firmě optimální řešení obchodní situace. Dále je zde provedeno porovnání této firmy se 

dvěma jejími konkurenty a v neposlední řadě také finanční analýza firmy. Velmi 

podstatnou část práce tvoří charakteristika exportního teritoria – v tomto případě se 

jedná o Německo – kam chce firma vyvážet své produkty, neboť je to území zaměřené 

na strojírenský průmysl. V této kapitole jsem se zaměřila na zpracování Porterova 

modelu, PEST analýzy a následné sestavení SWOT analýzy firmy včetně určení dílčích 

závěrů. 

 Jelikož KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. má již určité zkušenosti s exportem, rozhodla 

jsem se, že na základě využití skonta a měnového forwardu můžu firmě pomoci 

s návrhem řešení pro optimální zajištění jejich finančních prostředků při obchodování se 

zahraničními partnery, protože firma doposud žádných možností s těmito prostředky 

nevyužila.  
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE A 

METODY ZPRACOVÁNÍ  

Pro zpracování této diplomové práce jsem si vybrala firmu KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., 

neboť tato firma má na českém trhu dlouholetou tradici v oblasti strojírenské výroby. 

Při realizaci vstupu na nový zahraniční trh – Německo, má velmi dobré předpoklady, 

neboť strojírenský průmysl je v Německu jedním z nejvýznamnějších. Dále je pro firmu 

zpracování této práce přínosné zejména v možnostech financování zahraniční 

spolupráce, tedy využití skonta a také měnového forwardu. 

 

Cíl 

 

Cílem diplomové práce je vytvořit marketingovou strategii na podporu obchodních 

činnosti firmy KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. při exportu výrobků na německý trh. 

Dílčí cíle: 

• průzkum německého trhu,  

• zhodnocení finanční situace firmy, která má vliv na dodavatelsko-odběratelský 

vztah ve firmě, 

• řešení a realizace logistických činností a zajištění platebních podmínek při 

obchodování s členskými státy Evropské unie,  

• návrh na uplatnění výhodných platebních a finančních nástrojů při realizaci 

exportních aktivit.  

 

Metodika 

 

Při řešení problematiky vývozních postupů byly použity následující metody: 

1. Metoda pozorování – znamená sledování probíhajících aktivit přímo ve 

zkoumaném terénu. Účelem pozorování je zachytit co se děje, a jak vypadá daná 
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situace. Smyslem pozorování je zajistit objektivitu, důkladnost a podrobnost. 

Této metody jsem využila v průběhu celé tvorby práce. 

2. Získávání zdrojů z podnikové evidence – technika je zaměřena na zpracování 

informací zejména v oblasti finanční, informačních technologií apod. V této 

práci jsem využila podnikových záznamů a interních finančních výkazů 

poskytnutých panem Ing. Pavlem Klaškou. 

3. Metoda dotazování – je nejrozšířenější metodou marketingového výzkumu. 

Nabízí také nejrůznější možnosti, jak získat data od druhé strany. V práci jsem 

nejvíce využila osobního dotazování, kde mi byla velmi nápomocna paní 

Ing. Dana Altsternová a dále také pan Ing. Pavel Klaška, kteří mi poskytli 

důležité informace při zpracování praktická části. Při psaní praktické části jsem 

využila této metody při konzultaci některých problémů souvisejících s realizací 

dopravy s paní Bc. Markétou Hezinovou. 

 
 

V této práci byla použita analýza konkurenčního prostředí na německém trhu s využitím 

Porterova modelu. Tato metoda pomůže společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. určit 

konkurenty, zákazníky a také hrozbu ze strany nově vstupujících firem. 

Jako základní metoda používaná pro hodnocení silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb bývá nejčastěji využita SWOT analýza. Tato analýza pomůže 

podniku využít příležitostí k odstranění hrozeb a udržet si dobré postavení na trhu. 

Využitím SWOT analýzy firma hodnotí situaci v podniku snadno využitelnými nástroji. 

Dále je pro firmu důležitá také finanční analýza, která zhodnotí finanční situaci firmy. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část diplomové práce pojednává o důležitých aspektech mezinárodního 

obchodu. V jednotlivých kapitolách je blíže specifikována problematika jednotlivých 

prvků souvisejících s realizací exportní strategie firmy včetně informací z oblasti 

marketingu a financování mezinárodního obchodu. 

2.1 VÝVOJOVÉ FÁZE OBCHODU 

 
Primitivní obchod byl realizován prostřednictvím směny zboží za zboží. Dnes bývá 

tento pojem nazýván kompenzací, v angličtině se tato směna označuje jako barter. 

S rozvojem mezinárodního obchodu se bartery staly brzdou. Obchodníci potřebovali 

všeobecný ekvivalent. Nejdříve se jednalo o zboží, po kterém byla trvalá poptávka, 

relativně málo objemové a vysoce cenově hodnocené. Za nejvhodnější ekvivalenty byly 

považovány vzácné kovy, zejména zlato, stříbro. Toto vedlo k tomu, že později se jako 

všeobecný ekvivalent začali používat kovové peníze (ze zlata a stříbra). Ale ani tato 

forma nebyla nejvhodnější, což vyvolalo vznik papírových peněz, později směnek. 

 Důležitým krokem v rozvoji mezinárodního obchodu byly zámořské objevy. 

Jejich účelem bylo hledání nových trhů a bohatství. Obě světové války způsobily útlum 

mezinárodního obchodu, protože účastníci válečného konfliktu se zaměřili na získání 

zbraní a munice. Po skončení druhé světové války začalo období, které bylo označeno 

jako vědecko-technická revoluce. Tento nástup urychlil mezinárodní spolupráci. 

 Pro současné období je charakteristická globalizace hospodářských a 

společenských procesů spojených s využíváním informačních a komunikačních 

technologií. ([8], str. 16). 
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2.1.1 Mezinárodní obchod 

 
Pojem mezinárodní obchod je nejčastěji spojován s obchodem, který je uskutečňován 

mezi účastníky odlišných států. Předmětem obchodu bývá nejčastěji zboží, ale může se 

jednat také o služby či práva (např. technologie, licence apod.). Hlavní význam 

mezinárodního obchodu spočívá v obohacení obou stran, nebo je také prostředkem 

šíření určité kultury. Zatímco mezinárodní obchod a obchod jako takový měl velký 

význam z pohledu historie, jeho ekonomický, společenský, a politický význam rostl 

teprve v nedávných stoletích, zejména proto, že urychlil přepravu, globalizaci 

nadnárodní společnosti. V souvislosti s mezinárodním obchodem je spjat i pojem 

mezinárodní marketing. Jde o podnikatelskou filozofii zaměřenou na uspokojování 

potřeb zákazníků na mezinárodním trhu. Cílem mezinárodní strategie je vytvořit 

maximální hodnotu pro firemního partnera díky optimalizaci firemních zdrojů a 

vyhledání podnikatelských příležitostí. [6] 

Jaké druhy obchodů existují, znázorňuje následující obrázek. Zásadní je zde 

rozdíl mezi zahraničním a mezinárodním obchodem. Zahraniční obchod na rozdíl od 

mezinárodního obchodu je proces směny statků jednoho státu, kdežto mezinárodní 

obchod je proces směny statků různých států.  

 

Obrázek č. 1: Členění obchodu 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Zdroj: https://quercus.kin.tul.cz/~jaroslav.demel/multiedu/MEO/MEO%20P2.pdf [cit. 2009-04-18] 
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2.1.2 Výhody a nevýhody mezinárodního obchodu 

 
 

Výhody: 

• podpora kulturní a politické spolupráce mezi jednotlivými ekonomikami, 

• podpora růstu dané ekonomiky, 

• možnost získání výrobních faktorů ke změně struktury ekonomiky – 

transformační funkce, 

• možnost rozvoje informací z techniky, vědy apod. 

 

Nevýhody: 

• velká konkurence může způsobit likvidaci i tradiční domácí výroby, 

• menší vymahatelnost inkasních práv u vývozu, 

• u menších států s ekonomickým růstem roste závislost na mezinárodním 

obchodě, 

• slabá soběstačnost v případě politických nepokojů. [27] 

 

 
Už v roce 2004 při vstupu do Evropské unie bylo světovou vývozní velmocí Německo 

společně se Spojenými státy americkými. Vyšší hodnoty vývozu vykazovali i Čína a 

Japonsko, které společně dnes patří k velmi zajímavým a exportně lukrativním 

velmocím společně s rozvíjejícím se indickým trhem. V posledních několika letech je o 

export do těchto destinací stále větší zájem a to díky velikosti trhu a širším možnostem 

na tomto trhu uspět. 
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2.2 VÝZNAM ZAHRANI ČNÍHO OBCHODU 

V EKONOMICE ZEM Ě 

 
Při hodnocení zahraničního obchodu se v každém státě užívá několik hledisek: 
 
Efektivnost – snaha zaměřit se v exportní oblasti na výrobky, kde může země dosáhnout 

maximálních úspor. Na tyto výrobky se pak zaměřuje výzkum, propagační úsilí apod. 

Čím je ekonomika menší a otevřenější, je nutné se zaměřit na zvýšení a udržení 

konkurenceschopnosti. 

Proporcionalita – na světě je málo zemí, které mají dostatečně velký domácí trh a 

průmyslovou základnu schopnou soběstačného vývoje. Jedná se o země schopné pokrýt 

potřeby vlastní domácí výroby. Mezi tyto země patří např. USA, Rusko, a emerging 

countries (Čína, Brazílie, Indie …). Tyto země dosahují i světové „špičky“ v oblasti 

vývozu zboží ze země. 

 

Tabulka č. 1: Vývozci ve světovém obchodu se zbožím 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Zdroj: http://obchod-3.navajo.cz/ [cit. 2009-09-15] 

Hodnost Země 
Hodnota 
bn nás 

$ 

Podíl 
% 

ročenka 
% 

změna 

1  Německo 912, 3 10, 0 21 

2  Spojené státy 
americké 

818, 8 8, 9 13 

3  Čínská lidová 
republika 

593, 3 6, 5 35 

4  Japonsko 565, 8 6, 2 20 

5  Francie 448, 7 4, 9 14 

6  Nizozemsko 358, 2 3, 9 21 

7  Itálie 349, 2 3, 8 17 

8  Velká Británie 346, 9 3, 8 13 

9  Kanada 316, 5 3, 5 16 

10  Belgie 306, 5 3, 3 20 
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Demonstrativní efekt – jedná se o demonstraci světového technického, designového, 

módního trendu, jenž z části může působit na stimulaci společenského a ekonomického 

pokroku. ([8], str. 21). 

 

 
 
2.2.1  Základní koncepce mezinárodního marketingu 

 
V praxi se používají tři základní koncepce mezinárodního marketingu. ([6], str. 17-19). 

Jedná se o: 

 
1. vývozní marketing 

Tento vývozní marketing realizují podniky, které právě začínají rozvíjet aktivity 

na mezinárodní úrovni a vstupují na zahraniční trh. Tato koncepce je určena 

spíše pro malé a střední podniky. Podnik, který s vývozem začíná, je v obtížné 

situaci. Obvykle se nejedná o podniky, které vyváží výrobky s vysokou přidanou 

hodnotou, ale o podniky, které vyváží běžné výrobky, jež mají na trhu velkou 

konkurenci. Při realizaci vývozního marketingu je obvyklý postup: 

• podnik si vytipuje několik zahraničních trhů a následně provede výzkum, 

• poté si vybere jednu zemi, kam bude vyvážet, 

• vybere si vhodnou obchodní metodu, 

• rozhodne se pro obchodní politiku a stanový marketingový mix, 

• zpracuje konkrétní nabídku. 

 

2. globální marketing 

Umožňuje uplatnit na světovém trhu stejný typ výrobku a nabízet je stejnému 

okruhu zákazníků. Aby mohl tento typ marketingu správně fungovat, musí být 

splněny následující předpoklady: 

• spotřebitelé preferují průměrně kvalitní výrobky za přijatelnou cenu, 



20 

• na zahraničním trhu dochází k homogenizaci potřeb a chování 

spotřebitelů, 

• uplatnění velkosériové výroby. 

Globální koncepce se uplatňuje u průmyslových výrobků, spotřební elektroniky, 

kde je výhodné vyrábět ve velkých sériích. Ovšem tato metoda má i své slabé 

stránky např. nebere v úvahu sociálně-kulturní odlišnosti u spotřebitelů, 

neumožní rychle reagovat na konkurenci apod. 

 

3. interkulturní marketing 

Využívá apriori mezinárodního přístupu. Firma už ve fázi vývoje nových 

výrobků počítá s uplatněním produktů na trhu. Moderní trend spočívá ve snaze o 

využívání standardizovaných postupů. Firma, která se zaměřuje na tento typ 

koncepce, zohledňuje sociálně-kulturní odlišnosti spotřebitelů a zaměřuje se na 

následující oblasti: 

• značková politika (výběr značky pro cílový trh apod.), 

• výrobková politika (velikost balení, barvy apod.), 

• cenová politika, 

• distribuční politika, 

• komunikační politika. ([6], str. 17-19). 

 
 
 
2.2.2 Motivy pro mezinárodní podnikání 

 
Pro podniky, které vyrábí výrobky nebo přímo poskytují služby je otázka rozhodnutí 

o vstupu na zahraniční trh jedno z nejdůležitějších strategických rozhodnutí. Při 

otevřenosti české ekonomiky, ve které mohou firmy působit bez výraznějších omezení, 

musí každý z podniků čelit konkurenci. Odběratelé porovnávají produkty s dováženými 

výrobky z hlediska technické úrovně, kvality, designu, komplexnosti služeb. Domácí 
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výrobce tedy musí prokázat svoji konkurenceschopnost při odpovídajících nákladech, 

aby mohl nastavit prodejní cenu alespoň srovnatelnou s konkurencí. ([2], str. 13-14) 

Podniky vstupují na zahraniční trh z toho důvodu, že je k tomu nutí konkurence na 

domácím trhu, nebo že hledají nové odběratele, podnikatelské příležitosti apod. 

Z jednotlivých zahraničních aktivit očekávají potenciální přínosy, kterými jsou: 

• rozšíření nákupních a odbytových trhů a případná diverzifikace, které vedou 

k vyšší stabilitě v podnikatelské činnosti, 

• zvýšení obratu, 

• získání nových podnikatelských příležitostí, 

• realizace komparativních výhod, které zvýší konkurenceschopnost podniku a 

jejichž použití může závist na teritoriálním rozložení aktivit, ([2], str. 13-14), 

• prodloužení tržní životnosti výrobku a tím dojde ke zlevnění vývoje výrobků a 

nových technologických postupů. Např. ne zcela moderní výrobek, který se již 

na vyspělých trzích prodává jen s obtížemi nebo výraznými slevami může firma 

za přijatelnou cenu prodávat na méně rozvinuté trhy, které kromě nižší ceny 

často ocení i jeho jednodušší konstrukci a osvědčenou kvalitu. Na vyspělém trhu 

pak může firma starší model nahradit výrobkem modernějším s novou 

konstrukcí a novými parametry, samozřejmě za tomu odpovídající vyšší 

cenu.[45] 
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2.3 GLOBÁLNÍ MARKETING 

 

Technický pokrok v posledních dvaceti letech umožnil mnohým podnikům rozšířit svoji 

podnikatelskou působnost i ve vzdálených oblastech, podařilo se jim vytvořit rozsáhlé 

zákaznické a marketingové prostředí. Jednotná definice pro globální trhy neexistuje, 

neboť na každém trhu je situace trochu odlišná. Většina z nás chápe globální trh jako 

něco velkého, uceleného, co má společné znaky a charakteristické prvky. Mezi prvky, 

které jsou společné pro většinu trhů je např. posilování ekonomického významu 

Evropské unie nebo stabilita a síla trhu Spojených států amerických, zvýšení očekávání 

od trhů Číny a Indie, nedůvěra v rozvoj trhů v Africe atd. ([12], str. 8-9) 

 

 

2.3.1 Předpoklady pro úspěch na světových trzích 

 

Firmy, které se již na zahraničních trzích pohybují mohou potvrdit, že nabídka 

jednotlivých produktů je mnohdy několikanásobně vyšší než poptávka. Firmy se tedy 

nachází v hyperkonkurenčním prostředí a aby uspěli se svým výrobkem, musí se snažit 

„zlikvidovat“ konkurenci a to cenou, kvalitou, obchodními podmínkami, rychlostí 

dodávek apod.  

Předpoklad pro získávání nových trhů je v psychologickém uznání, že nový trh 

firma neotvírá, ale dobývá. Firma využívá strategie „války“ a vždy vítězí ten, kdo má 

lepší strategii. Aby mohla firma realizovat zvolenou strategii, musí brát v úvahu určitý 

systém a pravidla, která jsou charakterizována jako marketingové řízení, které zahrnuje 

průzkum, definování politiky, marketingové plány, řízení kvality, inovací apod. 

Rozhodujícím předpokladem úspěchu je umění nalézt ale hlavně schopnost 

firemní konkurenční výhodu prodat. Konkurenční výhoda není ta, že ceny a kvalita 

jsou výhodné. Každá firma musí vnímat skutečnost, že se pohybuje v prostředí tzv. 

relačního marketingu, který je založen na potřebách, přání zákazníků, na budování 

dlouhodobého vztahu. V oblasti moderního marketingu je nutné hledat konkurenční 

výhodu.  
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Dalším významným prvkem úspěchu je personální a finanční zázemí. Získat na svoji 

stranu zahraničního partnera je časově i finančně náročná záležitost a je tedy potřeba 

mít dostatek zdrojů i personální zázemí. ([12], str. 8-9) 

 

Rozhodování o formách vstupu na zahraniční trhy 

Možnosti, které podniky mají při volbě variant vstupu na zahraniční trh, závisí na 

dosavadních zkušenostech. Podniky prochází určitými stádii internacionalizace 

zpravidla podle toho, jakou pozici zaujímá zahraniční trh v jejich strategii. ([5], str. 20). 

Stádia postupné internacionalizace mají následující strukturu: 

 

1. stádium: Nepřímý (ad hoc) export 

Jde o nepřímý export a příležitostné vyřízení nevyžádaných objednávek. 

U podniků se projevuje slabá angažovanost na zahraničním trhu. 

2. stádium: Aktivní export (a/nebo) licenční vztahy 

Podniky se snaží proniknout na zahraniční trh pomocí obchodních 

zástupců, či vlastních organizačních jednotek. Zahraniční podnikání řídí 

exportní útvar, který je oddělen od řízení aktivit na domácím trhu. 

3. stádium: Aktivní export, licenční vztahy a přímé zahraniční investice do výroby 

v zahraničí 

Proniknout na zahraniční trh souvisí i s výrobou v některých zemích, 

kombinovanou s alternativou 2. stádia. Strategie mezinárodního 

podnikání v teritoriích není integrována, ale je přizpůsobena jednotlivým 

situacím na trhu. 

4. stádium: Úplný globální marketing a produkce 

Domácí trh se považuje za jeden z národních trhů, na který se umísťuje 

„ řídící centrum“ podnikatelského celku. Zde se ovšem vytváří jednotná 

podnikatelská strategie pro všechny trhy. 
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5. stádium: Piggybacking 

Představuje spolupráci více firem ve stejném oboru podnikání v oblasti 

vývozu, kde velká a známá firma dává za úplatu menším firmám 

k dispozici své zahraniční distribuční cesty. Pro malé firmy je výhoda ve 

využívání jména a zkušeností velké firmy. Výhodou pro velkou firmu je 

možnost nabídnout široké množství produktů. ([5], str. 20) 

Východiskem pro volbu formy podnikání na zahraničním trhu je strategický záměr pro 

daný trh, oblast, skupinu výrobků apod. Vyjadřuje stanovené cíle, ale předpokládá 

určení určitého časového horizontu pro jejich splnění. ([2], str. 17-18) 

 
 

2.3.2  Segmentace mezinárodních trhů 

Segmentace mezinárodního trhu patří k nejvýznamnějším strategickým rozhodnutím 

marketingu. Vychází se zde z poznání, že se na trhu vyskytují různí spotřebitelé, kteří 

mají odlišné potřeby a přání, jinou kupní sílu i nákupní zvyklosti a preference. 

Segmentací trhu rozumíme rozčlenění trhu na homogenní podmnožiny spotřebitelů, na 

něž je možné působit určitými marketingovými nástroji. [32] 

Proces segmentace mezinárodních trhů probíhá obvykle v několika etapách: 

1. výběr vhodných kritérií pro segmentaci mezinárodního trhu a analýza 

jednotlivých segmentů, 

2. výběr cílového trhu (targeting),  

3. volba segmentační strategie. 

 

2.3.3  Segmentace trhu průmyslových výrobků 

Průmyslový marketing je takový marketing výrobků a služeb, které jsou určeny 

podnikům a organizacím, jež je používají pro další výrobu. V souvislosti s globalizací 

dochází v oblasti průmyslového marketingu k významným změnám.  
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Při segmentaci mezinárodního trhu průmyslových výrobků je zapotřebí brát v úvahu 

následující skutečnost, kterou je problematika nákupního chování. 

Rozhodování o nákupu ovlivňuje hned několik faktorů: technické parametry, 

kvalita, cena, platební podmínky, dodací lhůty, důvěra v dodavatele, image dodavatele, 

image země (např. u dodávek strojů a zařízení mají velmi dobrý image německé firmy, 

u dodávek pro jadernou energetiku francouzské firmy, u elektroniky japonské firmy 

atp.). Dodavatel si musí být vědom skutečnosti, že o nákupu se zpravidla nejedná 

v zemi jeho působení a musí se dobře seznámit s organizační strukturou a zvyklostmi 

potenciálních odběratelů. Komunikace se zákazníky probíhá většinou formou osobní 

komunikace pomocí vlastních prodejců nebo obchodních zástupců. Důležitým prvkem 

je dobrá znalost cizích jazyků, dále také kulturní odlišnosti a zejména schopnost 

dokonale znát odbornou problematiku. [32] 

 

2.3.4  Výběr cílového trhu 

Volbu cílového segmentu (targeting) ovlivňují tři faktory: velikost segmentu, růstový 

potenciál a atraktivnost segmentu. Zvolený cílový trh musí být zejména dostatečně 

velký, aby bylo pro podnik výhodné na něj působit marketingovými nástroji.  

Atraktivnost segmentu ovlivňují zejména z dlouhodobého hlediska míra 

konkurence, hrozba příchodu nové konkurence, substituční výrobky (možnost nahradit 

tradiční materiály levnějšími substituty), silná pozice kupujících (např. strategické 

nákupní aliance obchodních řetězců) či silná pozice dodavatelů (jako např. sdružení 

OPEC - Organizace zemí vyvážejících ropu). [32] 

 

Positioning v mezinárodním prostředí 

Positioning vyjadřuje postavení značky mezi ostatními značkami nabízenými na 

mezinárodních trzích a umožňuje upravit nabídku firmy podle očekávání spotřebitelů a 

s ohledem na sílu konkurence. Mezinárodní positioning spočívá ve stanovení správné 

koncepce značky a její image resp. firmy a její image s cílem získat strategickou pozici 

v myslích spotřebitelů.  
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Při tvorbě positioningu je nutné dodržet určité zásady např. positioning musí být reálný 

(musí odpovídat kompetencím, finančním zdrojům, které má podnik k dispozici), měl 

by být v souladu s očekáváním spotřebitelů na zahraničních trzích; musí zdůrazňovat 

hlavní konkurenční výhody značky (produktu) apod. [32] 

Positioning se stanovuje na základě výzkumu trhu, a to zejména na základě 

výzkumu konkurence a na základě vnímání výrobků spotřebiteli. Podnik musí být 

schopen vymezit svou pozici vůči konkurenci a určit, v čem se od konkurence odlišuje a 

jaké jsou jeho hlavní silné stránky. Firmy si mohou zvolit jednu ze tří základních 

konkurenčních strategií: zaměřit se na úzký segment a realizovat tzv. strategii tržních 

mezer nebo zaujmout silnou pozici na cílovém segmentu světového trhu díky 

odlišnostem produktu a také je zde možnost zaujmout silnou pozici na cílovém 

segmentu světového trhu díky nízkým nákladům a konkurenceschopným cenám. Při 

realizaci mezinárodní marketingové strategie jsou důležitým prvkem očekávání 

spotřebitelů spojená se zemí původu označována jako made in, country of origin effect. 

U některých komodit může být země původu jedním z rozhodujících kritérií při nákupu 

(např. švýcarské hodinky apod.). Vstup České republiky do Evropské unie zvýšil 

důvěryhodnost českých výrobků, protože zahraniční odběratelé mají jistotu, že výrobci 

jsou povinni dodržovat směrnice platné ve všech členských zemích. [32]  

Budování image země je záležitostí dlouhodobou a záleží nejen na 

komunikačních aktivitách státu, ale hlavně na výkonnosti a spolehlivosti českých 

podniků. 

 „V praxi je možné stanovit pro jednotlivé značky různé druhy positioningu. Nejčastěji 

se jedná o: 

• výrobkový positioning, který se zaměřuje na zdůraznění specifických vlastností 

výrobku (např. šampon Head and Shoulders, který odstraňuje lupy - "Krásné 

vlasy bez lupů");  

• positionig podle spotřební příležitosti (celosvětový svátek vína Beaujolais - vždy 

třetí čtvrtek v měsíci listopadu - "It s Beaujolais nouveau time");  

• positioning zaměřený na mimořádnou kvalitu výrobku (Budvar - "To 

nejvzácnější, co máme");  
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• positioning zaměřený na vybraný segment uživatelů (značka piva Staropramen - 

"Chlapi sobě");  

• positioning zaměřený na životní styl (mobilní telefony pro moderní mládež).“ 

[32] 

U všech druhů positioningu je v prvé řadě důležité identifikovat hlavní konkurenční 

výhodu, ověřit jeho reálnost v praxi. V mezinárodním prostředí je dále nutno 

respektovat sociálně-kulturní odlišnosti spotřebitelů a mezinárodní image značky. 

Stanovený positioning není neměnný a podléhá vývoji. Pokud se změní situace na trhu 

nebo se prokáže, že positioning nebyl správně zvolen (firma se např. zaměřila na příliš 

úzkou cílovou skupinu), je vhodné přejít na tzv. repositioningu. Repositioning znamená 

změnu marketingové strategie a je samozřejmě spojen s náklady. 

 

Principy marketingového řízení zahraničního obchodu 

Jako východisko pro rozvoj marketingové aktivity na zahraničních teritoriích se používá 

inovovaný marketingový mix „4C“, který je v podmínkách hyperkonkurenčního 

prostředí cizích trhů nezbytnou filozofií, bez níž nelze očekávat, že aktivity firmy budou 

úspěšné. ([12], str. 15) 

 Účinně navržený marketingový mix kombinuje vhodně všechny proměnné tak, 

aby byla zákazníkovi poskytnuta maximální hodnota a splněny firemní cíle. Jedná se 

tedy o soubor nástrojů k realizaci firemní strategie. 

Podle Philipa Kotlera je vhodné, aby se na marketingový mix nepohlíželo z hlediska 

prodávajícího, ale převážně z hlediska kupujícího. Marketingový mix pak bude vypadat 

následovně: 

• z produktu se stane zákaznická hodnota (Customer Value),  

• z ceny zákazníkova vydání (Cost to the Customer),  

• místo se přemění na zákaznické pohodlí (Convenience),  

• z propagace se stane komunikace se zákazníkem (Communication). [31] 
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Z tohoto členění zjišťujeme, že zákazník požaduje hodnotu, nízkou cenu, velké pohodlí 

a komunikaci, nikoliv propagaci. Ze „4P“ se stanou „4C“. [31] 

Jiné schéma vztahu „4P“ a „4C“ může vypadat následovně: [31] 

4P 4C 
Výrobek Řešení potřeb zákazníka (customer solution) 
Cena Náklady, které zákazníkovi vznikají (customer cost) 
Distribuce Dostupnost řešení (konvenience) 
Propagace Komunikace (communication) 

 

Cílem marketingového řešení orientovaného na zákazníky je navržení produktu tak, aby 

konečná nabídka uspokojila všechny jejich požadavky a očekávání. Produktová politika 

je základní stavební jednotkou marketingových aktivit. Každý podnik musí svůj produkt 

posuzovat podle jeho užitku, charakteristických vlastností a nabízených doplňkových 

užitků. Znalost uvedených faktorů se odráží ve způsobu komunikace podniku se 

zákazníkem, jímž zákazníkovi oznámí poskytované užitky, vlastnosti a výhody 

produktu. Třístupňová analýza výrobku (blíže viz obrázek níže) podrobněji porovnává 

tři jeho úrovně. 
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Doplňkové služby – užitek 
nabízení navíc oproti 
konkurenci 

Vlastní výrobek – vlastnosti, 
které zákazník očekává 

Jádro výrobku  – důvod 
zákazníkovi koupě 

Obrázek č. 2: Obecná třístupňová analýza výrobku 

Zdroj: ([12], str. 18) 
 

 

Pohybuje-li se firma na zahraničním trhu, považuje tzv. jádro výrobku a vlastní výrobek 

za samozřejmost, jinými slovy základní kvalita a očekávané vlastnosti výrobků nejsou 

konkurenční výhodou, ale předpokladem. Často rozhodují právě Doplňkové služby a 

vytváří tak konkurenční výhodu. 

 Pro úspěch na zahraničním trhu je také důležité rozhodnout, na který trh se firma 

zaměří. Pro lepší přehlednost uvádím srovnání v následující tabulce. 

Tabulka č. 2: Srovnání spotřebního a průmyslového trhu 

Spotřební trh Průmyslový trh 

Mnoho rozptýlených kupujících Málo a koncentrovaných kupujících 

Malé objemy nákupů Velké objemy nákupů 

Jednoduchý akt koupě-prodej Profesionální a složité akty koupě-prodej 

Jednoduché rozhodování o nákupu Profesionální týmové rozhodování o 
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nákupu v podniku zákazníka v rámci 

tzv. nákupní skupiny (centra) 

Zákazníci anonymní, zprostředkované 

vztahy se zákazníky, převažuje neosobní 

komunikace 

Úzké dodavatelsko-odběratelské vztahy, 

osobní komunikace se zákazníkem  

Převážně nepřímé distribuční cesty Převážně přímé distribuční cesty 

Bezprostřední poptávka konečných 

spotřebitelů 

Odvozená poptávka od poptávky po 

spotřebním zboží 

Výzkum na vybraném vzorku jednotlivců 

nebo domácností resp. prodejních článků 

výzkumnou agenturou  metodou osobního 

dotazování a pozorování pomocí 

vyškolené tazatelské sítě, ale i písemným 

a telefonickým dotazováním 

Výzkum osobním dotazováním a  

pozorováním nejlépe vlastními pracovníky 

- profesionály, znalými trhů a produktů a 

technologie jejich výroby a zpracování 

přímo v podnicích zákazníků mezi členy 

nákupní skupiny  

Zdroj: http://genesis.upce.cz/priloha/kemch_zm04 [cit. 2009-05-18] 

 
 
 
Specifika komunikačního mixu na cizích teritoriích 

 
Prostřednictvím tohoto nástroje potenciálnímu zákazníkovi firma sděluje, že dokáže 

uspokojit jeho potřeby, umí vyřešit jeho problém, nebo mu nabídne nějakou alternativu. 

Adresáta komunikace musí firma nejdříve identifikovat a poté vhodně zvolit 

komunikační prostředky a oslovit ho.  

V posledních letech nabývají stále na významu vedle mediální komunikace 

podnikové nástroje marketingové komunikace, jako jsou osobní prodej, podpora 

prodeje, přímý marketing. Mnohé marketingové agentury uvádějí, že z hlediska 

marketingových nákladů se vyrovnává podíl na mediální komunikaci s podílem nákladů 

na přímý marketing.  

 V zemích jižní Evropy je obchod založen na vzájemných obchodních vztazích. 

V Německu je např. kladen důraz na získání osobní důvěry. Ve skandinávských zemích 
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je osobní vztah prodejce a kupujícího druhořadý, prioritou obchodu je cena, kvalita a 

vlastnosti produktu.  

 Podnikatelské subjekty musejí pro úspěšné fungování a dosažení svých cílů 

efektivně komunikovat. Podniky, které vstupují na mezinárodní podnikatelské prostředí, 

se musí naučit komunikovat se svými zákazníky, dodavateli, úřady atd. Mezinárodní 

marketingová komunikace musí být naplánovaná organizovaná. Tento plán je nedílnou 

součástí marketingového a obchodního plánu. ([12], str. 42-43) 

 Pokud se chce firma prosadit na zahraničním trhu, bez dobře zvoleného 

komunikačního mixu se neobejde. Většina exportních firem využívá zejména výstav a 

veletrhů, kde se může velmi dobře prezentovat jak samotný výrobek, tak také firma. 

Většina firem využívá možnosti účastnit se zahraničních veletrhů. Velmi účinným 

nástrojem reklamy jsou brožury a letáky. V rámci těchto předmětů může firma 

prezentovat své vzorky, popř. nabídnout i slevové kupony.  
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2.4  EXPORTNÍ MOŽNOSTI TUZEMSKÝCH FIREM 

Podíl malých a středních českých firem na exportu České republiky je ve srovnání se 

státy Evropské unie podprůměrný. Zatímco čeští malí a střední podnikatelé se podílejí 

na vývozu necelými čtyřiceti procenty, průměr zemí Unie dosahuje 55 procent. Proč se 

zatím malí podnikatelé na zahraničních trzích nechytají? [30] 

Ředitel francouzsko-české obchodní komory Jaroslav Hubata-Vacek se 

domnívá, že je to otázka kratší historie českých malých a středních firem. „Naše firmy 

potřebovaly dozrát, musely nejdříve uspět na okolních trzích, například v Rakousku či 

Německu. Až nyní nastává období, kdy se budou moci pustit na složitější trhy“ . [30] 

Dominantní příčinou tohoto stavu je zvýhodňování velkých, zejména zahraničních 

investorů, na úkor menších firem, například prostřednictvím systému investičních 

pobídek. 

Cílem je podporovat právě marketingové aktivity malých a středních firem 

v zahraničí. Přístupy k tomuto úsilí budou obdobné jako v jiných zemích. Ministerstvo 

usiluje o iniciování jejich sdružování do exportních aliancí, zdarma nabízí přístup 

k informacím, z evropských fondů finančně přispívá na podporu marketingových aktivit 

v zahraničí, zvýhodňuje účast na veletrzích a výstavách.  

Státní podporou exportu se zabývá CzechTrade, který poskytuje široké spektrum 

služeb od vzdělávání  přes provádění průzkumů jednotlivých trhů až po oslovení 

vybraných firem a ověření zájmu o určité produkty nebo služby. Česká exportní banka 

(ČEB) pak financuje vývozní úvěry za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro 

vývozce nedosažitelné. Také je zde k dispozici Exportní garanční a pojišťovací 

společnost (EGAP), která se specializuje na pojištění vývozních úvěrů proti 

teritoriálním i komerčním rizikům. Pro většinu malých firem jsou výhodné levnější 

služby státních agentur. [30] 

 Nejčastější nedostatky českých vývozců jsou zejména v oblasti jazykových 

znalostí a marketingu. Malé české firmy nechávají expanzi do zahraničí na náhodě, 

např. při účasti na veletrzích. Úspěšnost veletrhu se neměří podle toho, kolik tam člověk 

potká lidí, s kolika lidmi se sešel na obědě. Samotná úspěšnost spočívá v tom, kolik 

firma – vystavovatel získal kontaktů, na jejichž podkladě prodá tolik výrobků a 

vyinkasoval „tolik a tolik peněz“. Dalším problémem je i mentalita některých 
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podnikatelů, neboť se snaží ušetřit peníze na nesprávném místě. Český podnikatel chce 

jít na světový trh s minimálním úsilím. Firma musí také respektovat zvyklosti a kulturu 

v jednotlivých zemích.  

Problémem českého exportu z makroekonomického hlediska je také malý vývoz 

služeb, přílišná koncentrace na trhy Evropské unie a na automobilový průmysl. České 

podniky zatím také velmi zřídka v zahraničí investují. [30] 

 

2.4.1  Export a jeho význam pro stát 

České ekonomice se v posledních několika letech dařilo a velkou měrou se na tom 

podílel právě export. Ten se také stal významným „tahounem“ hospodářského růstu. 

Současný trend by měla pozvednout i proexportní politika vypracovaná Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. 

Pro český export jsou typické výrobky s vysokým obsahem přidané hodnoty, 

kdežto dříve tomu bylo naopak. Toto svědčí o tom, že firmy se stávají více 

konkurenceschopné jak v evropském tak i světovém měřítku. A právě tento aspekt je 

velmi důležitý, neboť v příštích letech bude zřejmě export táhnout hospodářský růst 

ještě více než tomu bylo doposud. Vývoz je nesmírně důležitý, protože je 

„ekonomickou kotvou“ makroekonomické stability České republiky. [33] 

Nová exportní strategie se zaměřuje na diverzifikaci zahraničního obchodu. 

Ministerstvo předpokládá zaměření se na prioritní země. Kromě USA a Kanady si 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vytipovalo čtyři prioritní latinskoamerické země: 

Argentina, Brazílie, Chile a Mexiko. V některých z těchto zemí se zlepšily podmínky po 

našem vstupu do Evropské unie, vzájemný obchodní vztah je výhodnější než  

v minulosti. V prioritním zájmu jsou čtyři země arabského světa. Z asijských zemí je to  

Čína, Indie a Vietnam. Neopomenutelné je samozřejmě Rusko, Ukrajina a Turecko.[33] 

Pokud stát podpoří export, vrátí se mu tato investice ve formě lepšího uplatnění České 

republiky na světovém trhu, tzn. zvýší se podíl investičních obchodů do zahraničí, 

domácí firmy budou více vyvážet a zlepší se i bilance makroekonomických ukazatelů. 

Česká pracovní síla najde uplatnění i na zahraničním trhu.[33] 
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Největší část české produkce směřuje na trhy Evropské unie, zejména pak na německý 

trh. Rozhodující vývozní položku představují komponenty železničních vozů, říčně 

námořní nákladní lodě, sportovní, cvičná a ultra lehká letadla. Významným odbytištěm 

českého leteckého průmyslu, resp. leteckých komponentů a sportovních letadel je také 

USA. Hlavní dovozní položkou jsou pak velká dopravní letadla, vrtulníky a jejich 

komponenty. [34] 
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2.5 FINANCOVÁNÍ MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 

Financování mezinárodního obchodu se v mnoha oblastech odlišuje od financování 

obchodu v tuzemsku. Odlišnost je možné zaznamenat v charakteru finančních zdrojů, 

v náročnosti na finanční prostředky, rizikovosti apod. Financování mezinárodního 

obchodu úzce souvisí s vnitropodnikovým financováním vývozců a dovozců. Ve 

vnitropodnikovém finančním řízení nemohou být odděleny zahraniční aktivity podniku 

od celkových finančních toků. Ovšem podnik musí počítat s tím, že tyto aktivity mohou 

přinášet nové příležitosti ale i problémy v porovnání s operacemi uskutečňovanými 

v tuzemsku. ([5], str. 93-95) 

 Přímé úvěrování mezinárodního obchodu bankami je v posledních letech stále 

častější. Úvěry jsou poskytovány komerčními bankami. Výhodou bankovních úvěrů, 

které plní funkci podpory exportu, je oddělení úvěrového vztahu od transakce, k jejímuž 

financování slouží. V mezinárodním obchodě je rozšířen bankovní úvěr kupujícímu, 

označen jako exportní odběratelský úvěr. Poskytne jej banka vývozce zahraničnímu 

odběrateli a to přímo nebo prostřednictvím jeho banky na nákup strojů, zařízení apod. 

Úvěr bývá účelově vázán na vývozní operaci. Pro exportéry je tento typ úvěru výhodný, 

protože banka poskytne úhradu dodavateli promptně v době dodání či uvedení zařízení 

do provozu. ([5], str. 93-95) 

 
 
2.5.1  Faktoring 

 
Je soubor finančních operací založený na postoupení pohledávek s odloženou splatností. 

Faktoringové operace vznikají na základě podmínek stanovených faktoringovou 

smlouvou. Původní pohledávka dodavatele mění svým postoupením věřitele a 

faktoringová společnost se po jejich převzetí stává vlastníkem. Faktoring představuje 

vhodný produkt pro odvětví ekonomiky a umožňuje financování výrobních a 

obchodních aktivit závislých na rychlé obrátce výrobního cyklu a z ní vyplývajících 

nároků na provozní kapitál. ([7], str. 45-47) 

Exportní faktoring je použitelný, jestliže osoby prodávajícího a kupujícího mají 

sídlo v různých zemích. V takovémto případě lze použít princip dvou faktorů, z nichž 
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jeden má sídlo v zemi prodávajícího a zajistí financování obchodních operací, druhý má 

sídlo v zemi kupujícího a prověřuje bonitu kupujícího a zajišťuje inkaso. Převzetí 

pohledávky lze realizovat formou faktoringu regresního (s postihem), tak i formou 

bezregresního (bez postihu). V obou případech faktor provede po uplynutí lhůty 

splatnosti pohledávky běžné inkasní kroky. Pokud nedojde k úhradě kupní ceny, pak u 

regresního faktoringu postupuje faktor pohledávku zpět dodavateli. U bezregresního 

faktoringu nese vzniklá inkasní rizika sám.  

Faktoringové operace zahrnují dílčí kroky: 

• uzavření kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem, faktoringové 

smlouvy mezi dodavatelem a faktorem, 

• úhrada dodavatelské faktury odběratelem ve lhůtě splatnosti ve prospěch 

faktora, 

• postoupení pohledávky v rozsahu asi 80 % z kupní ceny, 

• zúčtování doplatku (zpravidla 20 % z kupní ceny), sníženo o odměnu faktora, 

diskont a další poplatky. 

Výhody faktoringu: 

• účinnější plánování cash-flow, 

• nabídka výhodnější platební lhůty odběratelům a zvýšení konkurenční 

schopnosti, 

• disponibilita finančních prostředků bezprostředně po realizaci kupní smlouvy, 

• neomezená dostupnost zdrojů financování, 

• nižší finanční náklady oproti tradičním zdrojům financování.([7]str. 45-47) 

 

Při řešení odpovědi na otázku, zda je pro firmu výhodný faktoring nebo bankovní úvěr 

je důležité nejdříve určit, co mají společné. Oba tyto prvky pomáhají firmám získat 

dodatečné provozní zdroje. Faktoring však pomáhá při ošetření rizika neplacení 

obchodních pohledávek, tedy při snižování dopadu druhotné platební neschopnosti, 

která stále roste. Faktoring jako takový je komplexnější produkt než úvěr. Cena za 



37 

zapůjčené peníze je u obou produktů srovnatelná. Za správu pohledávek, kterou 

factoring nabízí navíc oproti úvěru, si factoringové společnosti účtují poplatek, který se 

odvíjí od ročního objemu postoupených pohledávek. [48] 

 

2.5.2  Forfaiting 

Je charakterizován jako finanční operace, založená na postoupení pohledávky 

s odloženou splatností, vzniklé dodavateli za odběratelem z titulu realizované kupní 

smlouvy. Operace se realizují za podmínek stanovených forfaitingovou smlouvou.  

 Exportní forfaiting se používá tehdy, pokud prodávající a kupující mají sídlo 

v jiných zemích. Do cyklu vstupují dva forfaitéři, přičemž jeden má sídlo v zemi 

prodávajícího a zajišťuje finanční transakce a druhý v zemi kupujícího a ověřuje bonitu 

a inkaso pohledávek. Zpravidla bývají kapitálově a legislativně svázáni. Převzetí 

pohledávky je u forfaitingu realizováno jak bezregresní, tzn. bez postihu věřitele. Pokud 

není pohledávka uhrazena ve stanové době, provádí forfaitér sám běžné inkasní kroky. 

Také sám forfaitér nese rizika platební neschopnosti. ([7], str. 48-50) 

Forfaitingové operace zahrnují:  

• uzavření kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem, forfaitingové 

smlouvy mezi dodavatelem a forfaitérem, 

• postoupení pohledávky v rozsahu asi 80 – 90 % kupní ceny, 

• vyrovnání pohledávky odběratelem ve stanovené době ve prospěch forfaitéra, 

• vyúčtování doplatku (zbylých 10 – 20 % z kupní ceny). 

Výhody forfaitingu: 

• disponibilita finančních prostředků bezprostředně po realizaci kupní smlouvy, 

• výhodnější platební lhůty odběratelům, 

• omezení teritoriálních, komerčních a kurzových rizik, 

• účinnější plánování cash-flow. ([7], str. 48-50) 
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2.5.3  Vývoz do zahraničí a finanční analýza 

Abychom mohli posoudit, zda je společnost rentabilní, používáme velmi často ukazatele 

rentability, resp. výnosnosti, které vyjadřují efekt dosažený pomocí vloženého kapitálu. 

U těchto ukazatelů se většinou poměřují stavové (údaje z rozvahy) a tokové veličiny 

(údaje z výsledovky). Problém, proč jsou tyto ukazatele málo důvěryhodné, spočívá ve 

výskytu čistého zisku v čitateli většiny vzorců. Účetní zisk ovlivní mnoho faktorů mezi 

něž patří např. metody odpisování majetku, oceňovací metody apod., což může ovlivnit 

výsledný ukazatel a také způsobí nepřesnosti v analýze dané společnosti. [25] 

 Jedním z klíčových ukazatelů je ukazatel rentability aktiv (ROA) , který se řadí 

mezi základní měřítka rentability tedy výnosnosti celého podniku. Jeho výsledná 

hodnota je vyjádřena v procentech u vypovídá o tom, že čím je hodnota ukazatele vyšší, 

tím je podnik výnosnější. V některých výpočtech se u ukazatele ROA ve jmenovateli 

vyskytují aktiva očištěná o některé hodnoty, například přechodné a dohadné položky. 

V čitateli se většinou používá provozní zisk EBIT (před odečtením úroků a daní) a tyto 

hodnoty jsou pak vhodné na porovnávání firem s různým daňovým zatížením, nebo 

podílem dluhu. Někdy se v čitateli objevuje zisk po zdanění. [25] 

 Dalším významným ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu (ROE), který 

vyjadřuje výnosnost vlastních zdrojů a porovnává čistý zisk vůči majetku, který majitelé 

vložili do společnosti. Tento ukazatel je důležitý zejména pro vlastníky společnosti, 

kteří mohou zjistit, jaký je výnos vytvářený jejich zdroji a zda je postačující. Pokud se 

hodnota ukazatele dlouhodobě drží na nižší hodnotě, svědčí situace tomu, že investorům 

by se vyplatilo investovat jinde. Hodnota tohoto ukazatele se vyjadřuje v procentech a 

také platí, že čím je hodnota vyšší, tím lépe. 

Většina firem používá také ukazatel rentability tržeb (ROS). Tento ukazatel 

udává ziskové rozpětí (ukazatel ziskové marže). Představuje zisk v haléřích na jednu 

korunu obratu. Počítá se jako podíl provozního zisku (EBIT) a tržeb, tehdy mluvíme 

o EBIT marži. V takovém tvaru je vhodný pro porovnání společností s různou výší 

zadlužení. Marže čistého zisku se počítá jako podíl čistého zisku a tržeb. Pokud má 

tento ukazatel nižší hodnotu, než je průměr v odvětví, nebo sektoru, znamená to, že 

ceny výrobků jsou relativně nízké, případně že má společnost vysoké náklady. [25]  
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Aby se mohla firma prosadit na zahraničním trhu, musí se z hlediska finanční analýzy 

zaměřit také na likviditu . Likvidita je poměrový ukazatel, který představuje schopnost 

podniku uhradit splatné závazky. Z hlediska firmy pak bývá definována jako schopnost 

firmy získat prostředky pro úhradu závazků přeměnou jednotlivých složek majetku do 

hotovostní formy před splatností závazků krytých těmito složkami.  

 Likvidita se vyjadřuje jako poměr mezi aktivy směnitelnými za peníze a pasivy. 

Tyto ukazatele chápeme jako krátkodobý pohled na solventnost firmy, protože 

vycházejí z možností firmy uhradit své krátkodobé závazky. Umožňují také změřit 

krátkodobé riziko. 

1) Ukazatel peněžní likvidity (také likvidita prvního stupně) je vypočtena jako 

poměr mezi hotovostí (penězi na účtech a v pokladně) a krátkodobými závazky. 

U firem s běžným provozem hodnota tohoto ukazatele kolísá mezi deseti a 

dvaceti procenty. [26] 

2) Ukazatel pohotové likvidity (také likvidita druhého stupně) je poměr mezi 

pohotovými oběžnými aktivy, který zahrnuje oběžná aktiva po odpočtu zásob, a 

krátkodobými závazky. Dojde tedy k rozšíření prostředků o krátkodobé 

pohledávky. U krátkodobých pohledávek je nutné hodnotit datum splatnosti, 

které probíhá tak, že se jejich část nepočítá, zpravidla se počítají přibližně podle 

následujícího klíče. Nejdříve se vyloučí pohledávky se splatností větší než rok, 

dále se vyloučí přibližně 80% pohledávek splatných v období mezi půl rokem až 

rokem, zhruba polovina pohledávek mezi 3 měsíci a půl rokem a třetina 

pohledávek  splatných do 3 měsíců. U splatnosti pohledávek kratší než 1 měsíc 

se do okamžité hotovosti počítá devadesát a více procent pohledávky, pokud 

není z důvodů nesolventnosti plátce považována za nedobytnou. Za optimální 

výsledek se považuje poměr 1:1. V praxi se používá nejčastěji, neboť eliminuje 

nevýhody likvidity 3. stupně. 

3) Ukazatel běžné likvidity (také likvidita třetího stupně) je poměr mezi oběžnými 

aktivy a krátkodobými závazky se splatností do jednoho roku. Ukazatel 

vyjadřuje kolikrát je firma schopna uspokojit své věřitele v okamžiku, že by se 

oběžná aktiva proměnila na hotovost. Ideální rozmezí tohoto ukazatele u firem je 
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mezi 1,5 a 2. Slabinou ukazatele je závislost na zásobách, což představuje pro 

průmyslová odvětví horší výsledek. [26] 

 

Firmy ale nesmějí zapomínat i na další ukazatele mezi něž patří např. ukazatele 

zadluženosti a řízení aktiv. Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími a 

vlastními zdroji financování firmy. měří rozsah, v jakém firma používá k financování 

dluhy. Čím je větší podíl vlastního kapitálu, tím je větší bezpečností polštář proti 

ztrátám věřitelů v případě likvidace. Vlastníci na druhé straně hledají finanční páku, aby 

znásobily své příjmy. Finanční pákou nazýváme jev, kdy za určitých podmínek může 

rentabilitu vlastního kapitálu příznivě ovlivňovat vyšší podíl cizího kapitálu. [20] 

 Ukazatele řízení aktiv měří, jak firma efektivně využívá vložených prostředků. 

Má-li jich více, než je účelné, vznikají zbytečné náklady, a tím nízký zisk. Má-li jich 

nedostatek, pak se musí vzdát některých podnikatelských příležitostí a přichází 

o výnosy. Měří celkovou rychlost obratu. Vyjadřují počet obrátek nebo vyjádřeno 

obráceně měří dobu obratu (dobu, po kterou je majetek v určité formě vázán). Hodnota 

těchto ukazatelů se vyjadřuje v jednotkách času. Čím vyšší (rychlejší), tím jsem 

schopen zabezpečit výkony s menším objemem majetku. 

U tohoto typu ukazatele se většina firem zaměřuje na rychlost obratu celkových 

aktiv. V případě, že je hodnota tohoto ukazatele v porovnání s oborovým průměrem 

nízká (v delším horizontu), měly by se zvýšit tržby nebo odprodat některá aktiva. [21] 

Dále se sleduje také rychlost obratu stálých aktiv, což je ukazatel efektivnosti a 

intenzity využívání stálých aktiv. Vyjadřuje jaká část tržeb byla vyprodukována z jedné 

koruny majetku. Je-li hodnota ukazatele nízká, je vhodné zvýšit tržby nebo odprodat 

aktiva. 

Ukazatel rychlost obratu zásob vykazuje číslo, které udává kolikrát se přemění 

zásoby v ostatní formy oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a opětovný 

nákup zásob. Zjistíme počet dní, které zásoby "stráví" v podniku do doby prodeje nebo 

do doby jejich spotřeby. Obecně platí: čím vyšší je obratovost zásob a kratší doba 

obratu zásob - tím lépe. 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje průměrný počet dní, po než naši odběratele 

zůstávají dlužní (doba, která uplyne od prodeje na obchodní úvěr a přijetím peněz). [21] 
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2.5.4  Finanční a komoditní deriváty v mezinárodním podnikání 

 

Finanční derivát je finanční nástroj, který je založený na nějakém "základnějším" 

finančním nástroji (podkladovém aktivu). Hodnota finančního derivátu se odvíjí od 

hodnoty tohoto aktiva. Podkladové aktivum může být například obligace nebo také 

akcie. Deriváty jsou termínované kontrakty, přičemž jejich náležitosti jsou sjednány 

v současnosti, ale vypořádány budou až k určitému termínu v budoucnu. Mezi základní 

typy finančních derivátů patří futures (český ekvivalent futurita se zatím příliš neujal), 

forwardy , opce a swapy. ([2], str. 71) 

 
Forwardy 

 
Představují mimoburzovní nestandardizované termínované obchody. Měnový forward 

představuje závazek kupujícího koupit určité množství příslušné měny k určitému datu 

za určitou cenu a následně závazek prodávajícího prodat dané množství měny za 

stejných podmínek. S forwardy se obchoduje pouze na neorganizovaném trhu OTC 

(Over-The-Counter Market), nikoli na burzách. ([13], str. 85) 

 

Forwardový kontrakt zpravidla zahrnuje tyto náležitosti: 

• forwardový kurz dané zahraniční měny (formou přímé kotace, tj. cena 

zahraniční měny vyjádřená v jednotkách měny domácí), 

• jméno prodávajícího zahraniční měnu, 

• datum splatnosti tj. lhůtu forwardu, 

• jméno kupujícího zahraniční měnu, 

• částku na kterou kontrakt zní, 

• další specifikace kontraktu, např. bankovní účty aj. 

 
V případě tohoto finančního derivátu dobře vynikají typické znaky derivátových 

kontraktů mezi oběma stranami. Jedna smluvní strana se zavazuje nakoupit podléhající 

aktivum (měnu) v budoucnosti, čímž zaujímá dlouhou pozici (long position) a druhá 
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strana se zavazuje prodat podléhající aktivum k stejnému datu, čímž zaujímá krátkou 

pozici (short position). ([13], str. 85) 

 Banky obvykle požadují zajištění úvěrového rizika, které plyne z příslušné 

transakce, a to v podobě složení zálohy ve výši odpovídající částce 5 – 15 % 

z celkového objemu forwardového kontraktu. U mezinárodních transakcí se tyto 

deriváty používají k zajištění kurzových rizik. ([2], str. 73) 

 

Swapy 

Swap je mimoburzovní kontrakt, v jehož rámci se v různých okamžicích v budoucnu 

vypořádají podkladová aktiva (měny, akcie, komodity atd.). Swapy jsou co do objemu 

nejrozšířenější finanční deriváty, přičemž existuje několik druhů. Nejznámější jsou 

úrokový swap, akciový swap, komoditní swap, devizový swap, kreditní swap a 

samozřejmě i měnový swap. K zajištění kurzového rizika v zahraničním obchodu je 

používán zejména měnový swap.  

„Swapový obchod tedy představuje závazek banky (či jiného subjektu) koupit od 

klienta, respektive mu prodat, dohodnuté množství peněžních prostředků v jedné měně 

za dohodnutou částku v jiné měně k pevně sjednanému datu za sjednaný kurz (spotový 

kurz a zároveň závazek banky, že mu zpětně prodá (resp. od něj odkoupí) stejné 

množství peněžních prostředků v první měně za dohodnuté množství peněžních 

prostředků v druhé měně k pevně sjednanému pozdějšímu datu za forwardový kurz. 

Strana, která v rámci kontraktu drží lépe úročenou měnu, kompenzuje svému partnerovi 

úrokový diferenciál vyjádřený rozdílem spotového a forwardového kurzu“. [17] 
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2.6  RIZIKA MEZINÁRODNÍHO PODNIKÁNÍ 

 

Mezinárodní podnikání ovlivňuje rizikovost v pozitivním směru, ale i v negativním. 

Riziko nelze nikdy zcela vyloučit, ale je možné ho omezit, vyhnout se mu. V průběhu 

posledních desetiletí se rozvinula rizikovost podnikatelských aktivit v souvislosti 

s dynamikou ekonomického růstu, vědeckých objevů, politickými přeměnami. Tato 

dynamika se projevuje v rychlém zastarávání výrobků, v riziku pohybu cen, úroků, 

riziku nezaplacení. Jedním z typů rizik, kterou je nejzásadnější pro podnik jsou 

teritoriální rizika, která souvisejí s politickou a ekonomickou nestabilitou zemí. ([6], 

str. 41-45) 

Druhy teritoriálních rizik: 

• riziko transferu, 

• administrativní zásahy státu (odebrání dovozní licence, předpisy omezující 

možnost podnikání a další), 

• přírodní katastrofy, 

• opatření třetích zemí, které znemožní transfer deviz, 

• platební potíže způsobené politickými událostmi. 

Pravděpodobnost vzniku teritoriálních rizik se dá obtížně předvídat. Možnost, jak se 

chránit proti tomuto typu riziku představuje pojištění, které bývá ve většině států 

poskytováno pouze se státní podporou, jelikož pro soukromé subjekty by byl tento typ 

pojištění příliš riskantní. V České republice se poskytuje pojištění proti teritoriálním a 

politickým rizikům dle zákona č. 58/1995 Sb. o pojištění a financování vývozu se státní 

podporou EGAP (Exportní a garanční pojišťovací společnost). Jde o pojištění proti 

transferovým rizikům, administrativním opatřením v zemi odběratele. Země jsou 

členěny do sedmi kategorií, přičemž země v sedmé kategorii jsou nejrizikovější. ([6], 

str. 41-45) 
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Rizika v mezinárodním podnikání závisí na tom, jaký typ podnikatelských aktivit volí 

firmy ve vztahu k zahraničnímu trhu. Pokud se aktivity zaměřují na vývoz a dovoz, 

bývá firma vystavena rizikům, které souvisí s vývojem trhu, dále jsou spojeny 

s přepravou, úvěrovými riziky, apod. 

 

Tabulka č. 4: Klasifikace teritoriálních rizik ve vybraných zemích podle míry exportního 

úvěrového rizika (v roce 2010) 

Kategorie Vybrané země 

0 Slovensko, Česká republika, Maďarsko, USA atd. 

1 Tchán-wan, Hongkong atd. 

2 Polsko, Čína, Katar atd. 

3 Indie, Alžírsko, Thajsko, Izrael, Brazílie atd. 

4 Bulharsko, Rusko, Rumunsko, Turecko atd. 

5 Indonésie, Lotyšsko, Jordánsko, atd. 

6 Jamajka, Uganda, Zambie atd. 

7 Irák, Bělorusko, Argentina, Ukrajina 

Zdroj: http://www.egap.cz/klasifikace-zemi/index.php (cit. 2010-02-14) 

 
Kurzové riziko je jedním z nejvýraznějších rizik v mezinárodním obchodě. Vzniká při 

proměnlivosti kurzu jednotlivých měn. Předvídání vývoje měn je velmi obtížné, protože 

jejich vývoj ovlivní ekonomika. K nástrojům a omezování kurzových rizik patří vhodná 

měnová struktura pohledávek a závazků, využití zajišťovacích nástrojů apod. Volba 

měny patří mezi smluvní prostředky omezení kurzového rizika. Možnost volby měny 

závisí na teritoriu, obchodních zvyklostech apod. Většina firem využívá termínované 

nákupy nebo prodeje. Jejich smyslem je možnost stanovit cenu předem (futures, 

forwardy, swapy). Nejpoužívanější formou prodeje pohledávek je v současné době 

faktoring a forfaiting. ([6], str. 41-45) 

Tržní rizika vznikají při změně tržní situace např. hospodářský pokles v určité 

zemi, pokles poptávky po určitém zboží apod. Tržní rizika mohou způsobit změnu cen, 
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zvýšení nákladů, ke ztrátě podílu na trhu atd. Nejúčinnější ochranou proti těmto rizikům 

je realizace strategického marketingového řízení, tzn. systematicky provádět výzkum 

trhu, včas zavádět inovace, optimalizovat zásoby, posílit vztah s klíčovými zákazníky. 

Rizika zahraničních partnerů (komerční rizika) vznikají při nesplnění závazků 

z obchodního styku. Nejjistějším nástrojem proti tomuto riziku je výběr seriózních 

obchodních partnerů, řádné smluvně-právní zajištění podnikatelského vztahu, vhodné 

platební podmínky a možnost pojištění. ([21], str. 41-45). Prevence podstupování 

komerčních rizik spočívá v získávání informací o účastnících na trhu, sledování 

finanční situace, hodnocení úvěruschopnosti.V tomto směru je dobré využít informační 

služby bank, ratingových agentur apod. Běžnou formou zmírnění komerčních rizik při 

zajištění dodavatele proti odstoupení kupujícího od kontraktu představuje akontace 

hrazená odběratelem předem. Nástrojem odběratelů k zajištění plnění dodavatelem jsou 

bankovní záruky. 

 

 

2.6.1  Nástroje omezování rizik 

 

V dnešní době má podnik k dispozici hned několik možností na omezování rizik, 

většinou jsou ale spojeny s dodatečnými náklady. Používané techniky neosvobozují 

podnik od omezovaných rizik, ale postupy pouze modifikují rizikovost příslušných 

aktiv. ([2], str. 42) 

Transfer rizika – jednou z nejpoužívanějších technik je přenos rizika na jiný subjekt. 

Obecně lze říci, že je výhodné přenést rizika na ty subjekty, které mají lepší možnosti a 

předpoklady pro zacházení s rizikem. Nejčastěji se využívá možnosti, převést riziko na 

obchodního partnera. Je to např. v situaci, kdy se uzavírá smlouva dlouhodobá kupní 

smlouva na základě pevných cen i u komodit, kde ceny na mezinárodním trhu jsou 

proměnlivé (spojené s Just In Time, vývojem nových produktů apod.). Pojištění rizik je 

nejstarší formou transferu rizika.  

Diverzifikace – jestliže firma působí na mezinárodním trhu, je diverzifikace přirozený 

nástroj omezování rizika. Při internacionalizaci podnikatelských aktivit dochází 

k diverzifikaci trhu, na které se podnik orientuje. Ovšem diverzifikace má své hranice. 
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Přílišné rozptýlení podnikatelských aktivit nemusí přinášet stále pozitivní výsledky, 

pokud podnik v dané oblasti nemůže využít své konkurenční výhody. 

Sdílení rizika – jako nejčastěji využívané možnosti sdílení rizika se uvádí Joint Venture. 

Zde se na riziku kromě zahraničního investora podílí i partner hostitelské země. Ke 

vzniku společných podniků dochází i tehdy, jestliže zahraniční investor očekává od 

společného podniku nižší kapitálovou náročnost podnikání. ([2], str. 42-45) 

 
 
2.6.2  Regulace bariér vstupu na zahraniční trh 

 
Současně s rozvojem mezinárodního obchodu byly také rozvíjeny i metody jak 

regulovat vstup zboží na domácí trh. Tím by došlo k ochraně domácího výrobce před 

zahraniční konkurencí. 

Postupně se však ukazovalo, že takováto ochrana – pokud trvá dlouhou dobu – 

v naprosté většině domácím výrobcům nepomáhá. Dočasně sice zbaví domácí výrobce 

zahraniční konkurence, ale nemožnost přímého srovnání jejich produktu na vnitrním 

trhu vede ve většině případů k zakonzervování jejich ekonomických i technických 

parametru a tím ke snížení konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku. [15] 

Minimalizací překážek v mezinárodním obchodě v období druhé světové války 

se zabývala Všeobecná dohoda o clech a obchodu (General Agreement on Tariffs and 

Trade), známa pod zkratkou GATT . Jejím klíčovým cílem bylo snížení cel 

v mezinárodním obchodu, později se zabývala i rozvojem služeb pro mezinárodní 

obchod a ochranou duševního vlastnictví. 

Ke dni 1.1. 1995 vznikla nová organizace na podporu mezinárodního obchodu 

sice Světová obchodní organizace WTO (World Trade Organization). Součástí její 

činnosti je i řešení obchodních sporu mezi členskými zeměmi a stížností na 

nedodržování přijatých zásad v oblasti obchodu. [15] 
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2.7  POJIŠTĚNÍ V MEZINÁRODNÍM OBCHOD Ě 

 

Smyslem pojištění je zajistit ochranu proti nejrůznějším rizikům, která jsou spojena se 

všemi druhy podnikatelských aktivit. Mezinárodní obchod s sebou přináší celou řadu 

specifických rizik, proti kterým je důležité se chránit.   

2.7.1  Ekonomický význam a právní rámec pojištění rizik 

 

Hlavní úlohou pojištění je poskytnutí náhrad za ztráty, které vznikají při komerční a 

logistické činnosti působením nahodilých událostí. Kompenzace těchto ztrát je klientům 

umožněna z pojistného fondu pojišťoven.  

Rizika jsou samozřejmě spojena se všemi druhy podnikatelských aktivit. 

V mezinárodním obchodě se však tato rizika poněkud odlišují od rizik tuzemských, jsou 

hůře předvídatelná a odstranitelná, a jejich omezení je proto třeba věnovat větší 

pozornost.  

K omezení dopadů nahodilých událostí a kompenzaci jimi způsobených škod se 

kromě pojištění používá i řada dalších nástrojů. Pojištění ovšem patří mezi nejstarší a 

nejpoužívanější z nich. Neovlivní samozřejmě samotný výskyt nahodilých událostí, a 

tedy ani vznik škod, ale změkčí jejich dopad na ekonomiku jednotlivých 

podnikatelských subjektů. [35] 

K nejčastěji užívaným typům pojištění v mezinárodním obchodě patří: 

• pojištění přepravních rizik:  

o přepravovaného nákladu (karga), které se sjednává pro případ poškození, 

zničení nebo pohřešování přepravované zásilky v důsledku jakékoli 

nahodilé události, která se v průběhu přepravy nečekaně a náhle nastane 

a není v pojistné smlouvě vyloučena. Patří sem např. škody vzniklé 

lidskou činností, škody způsobené klimatickými změnami apod. 

o dopravních prostředků (kaska), 
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• pojištění zahraničních úvěrů a platebních nástrojů,  

• pojištění odpovědnosti za škodu,  

• pojištění veletrhů a výstav. 

Právní rámec pojistné činnosti je vymezen zákonem č. 363/1999 Sb. (zákon 

o pojišťovnictví), na mikroekonomické úrovni poté zákonem č. 37/2004 Sb. (zákon 

o pojistné smlouvě) v pozdějších zněních, který upravuje závazky účastníků pojištění, 

vznikající z uzavřené pojistné smlouvy. V ní se pojistitel zavazuje poskytnout 

oprávněné osobě ve sjednaném rozsahu plnění, pokud nastane ve smlouvě stanovená 

nahodilá událost. Pojistník se zavazuje uhradit pojistiteli sjednaným způsobem odměnu 

(pojistné). [35] 

Pojištění lze využít při existenci tzv. pojistného zájmu. Pojistná smlouva by měla 

vzniknout jen tehdy, existuje-li reálná možnost projevu události, způsobilé vyvolat 

škodu na předmětu pojištění, nebo oprávněná potřeba ochrany před následky pojistného 

nebezpečí. Ke vzniku pojistného zájmu dochází tehdy, utrpí-li pojištěný v důsledku 

pojistné události konkrétní újmu. 

Rozsah daného pojistného krytí by měl být zvolen podle předmětu smlouvy a 

jejích dalších náležitostí. Pojištěna bývají všechna rizika kromě těch, která jsou 

z pojištění vyloučena. Výluky z pojištění bývají členěny na výluky absolutní, která 

zahrnují taková rizika, která pojišťovna není ochotna za žádných okolností pojistit. 

Výluky relativní zahrnují rizika, která pojišťovny pojišťují pouze při nestandardních 

pojistných podmínkách a vyšších pojistných sazbách. [35] 

 

 

2.7.2  Pojištění přepravních rizik 

 

Smyslem pojištění v mezinárodní přepravě zboží je minimalizovat následky poškození, 

zničení nebo ztráty zásilky během přepravy. K příčinám škod v mezinárodní přepravě 

obvykle patří [35]: 
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• působení přírodních jevů nezávislých na lidské vůli (zemětřesení, povodně, 

údery blesku, vichřice, laviny atd.),  

• důsledky lidské činnosti (autohavárie, vykolejení vlaků, zřícení letadel, 

ztroskotání lodi atd.),  

• neodborné zacházení s nákladem,  

• krádeže a jiné násilné činy,  

• přirozená povaha zboží (koroze, vyschnutí, zapaření, kazivost, působení plísní 

atd.),  

• události válečného či politického charakteru,  

• další nespecifikované vlivy katastrofického charakteru, jako působení hmyzu či 

hlodavců, radioaktivního záření apod. [35] 

Přepravní i odpovědnostní pojištění v mezinárodní přepravě mají společné to, že se 

vztahují k přepravované zásilce a tím umožňují poskytnutí náhrady za její poškození, 

zničení či ztrátu v průběhu přepravy.  

Odpovědnost dopravce je však na základě platných mezinárodních úmluv pro jednotlivé 

přepravní obory omezena s ohledem na: 

• rozsah odpovědnosti (v případě událostí, které nemohl odvrátit, může být 

dopravce odpovědnosti zproštěn);  

• výši odpovědnosti (pokud škoda, za kterou odpovídá, převyšuje mezinárodní 

úmluvou stanovený limit). [35] 

Škody vzniklé v průběhu přepravy v důsledku nepříznivých událostí, vždy způsobují 

ztrátu, zničení nebo poškození předmětu, který v jejich důsledku nemůže sloužit 

danému účelu. Pojistná částka a rozsah pojištění proto vycházejí z principu pojistného 

zájmu a zahrnují: 

• cenu zboží včetně obalu (obligatorně),  

• pojistné, náklady na přepravu, 

• clo a další poplatky spojené s dovozem, podle dohody smluvních stran. [35] 
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2.8   CENOVÁ POLITIKA 

 

Nejednotnost cen u výrobků na zahraničních trzích má řadu příčin, mezi něž patří 

nedokonalá konkurence, relativní uzavřenost určitých regionálních celků, charakter 

měn, ve kterých se ceny sjednávají, politické a obchodní vlivy a další. 

K nejpodstatnějším faktorům lze zařadit technické parametry výrobků a úroveň služeb, 

charakter trhu, na který chce firma dodávat výrobky. ([5], str. 87-90) 

 Podniky, které mají přímé vazby na zahraniční trh se musí zaměřit na tvorbu 

cenové politiky a stanovit ji v souladu s vlastní podnikatelskou strategií. Cenová 

politika plní svoji funkci při realizaci strategických cílů firmy, kde předurčuje možnost 

tvorby zisku, ovlivní finanční toky a zajistí návratnost investic.  

 Podniky zpravidla při tvorbě ceny vychází jak z interních, tak i z externích 

faktorů. Vývozci tedy přizpůsobí cenu konkrétním obchodním záměrům. Také sledují 

to, jaký zaujímají podíl na daném trhu, usměrňují ceny podle konkurence a v neposlední 

řadě dle výše nákladů. Kvalita nabízené produkce, její technologická a technická úroveň 

jsou nejdůležitějšímu faktory ovlivňující výši dosažitelných cen. Zde je ovšem důležité, 

jak podnik reaguje na potřeby trhu na straně jedné a na výrobkovou politiku a vývoj 

technologií na straně druhé. ([5], str. 87-90) 

 Při určování ceny v exportu podnik počítá s úrovní nákladů zjištěných na 

základě vnitropodnikové kalkulace. V případě výrobních nákladů bývá účelné zohlednit 

skutečnost, že export rozšiřuje množství produkce a nezvyšuje fixní náklady. Na danou 

obchodní operaci se pak propočítávají pouze výrobní náklady proměnné. Ovšem při 

exportu se musí počítat s vyššími náklady na dopravu, skladování apod. 

 V omezené míře se dá jako základní východisko pro cenovou tvorbu na 

zahraničním trhu využít vnitropodniková kalkulace. Zpravidla se používá u firem, 

jejichž podíl na exportu není významný. ([5], str. 87-90) 
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2.8.1  Cena v mezinárodních kupních smlouvách 

 

V kupních smlouvách si firmy cenu určují ve vztahu k určité měrné jednotce, ve které je 

zboží dodáváno (např. za kus, za kilogram apod.). Pokud je zboží přepravováno v obalu 

za vyšší hodnotu, je nutné ve smlouvě uvést, zda se cena vztahuje i na toto balení. 

U dodávek kompletního zařízení se ceny stanový podle dílčích dodávek nebo dle 

jednotlivých částí zařízení. ([5], str. 87-90) 

 V nabídkách kontraktů se vztah mezi cenou a dalšími podmínkami odrážejí 

i možnosti poskytovaných cenových úprav. Jsou vyjádřeny určitou procentní částí ze 

sjednané ceny a jedná se např. o: 

1) Ceníkový rabat – užívají vývozci, jejichž zboží je nabízeno na základě ceníku, 

většinou u sériové výroby, u spotřebního zboží atd. Jedná se o slevu z ceny 

uvedené v ceníku, která byla vypočtena procentuálně. 

2) Věrnostní prémie – je určena jako sleva pro stálé odběratele. Prodejce se takto 

snaží o udržení stálé klientely. 

3) Množstevní rabat – je vázán na odběr určitého množství výrobků. Základem 

jsou nižší výrobní a odbytové náklady na jednotku zboží u velké zakázky a dále 

také snaha dodavatele na dosažení určité výše obratu. 

4) Skonto – sleva poskytována prodávajícím kupujícímu v případě, že kupující 

zaplatí dříve. ([5], str. 87-90) 

 

 

2.8.2   Kalkulace v zahraničním obchodě 

 

Kalkulace sestavována při obchodování se zahraničním je obvykle složitější než při 

obchodování na trhu tuzemském. Pracuje se zde s celou řadou nákladových položek. 

Rozdílná výše nákladů je ovlivněna počtem subjektů, které se podílí na realizaci 

obchodních operací, vzdáleností trhů apod. ([5], str. 90-91) 

 

 



52 

Mezi náklady, které lze kalkulovat na určitou operaci ve vývozu, patří: 

• výrobní náklady, 

• náklady na balení, značení apod., 

• dopravní náklady, 

• poplatky za celní řízení, cla, spotřební daně, 

• skladné během přepravy, 

• náklady na vystavení a obstarání dokumentů (dopravní doklady, faktury…), 

• pojistné související s pojištěním přepravních rizik, 

• poplatky bankám, náklady na finanční transakce. ([5], str. 90-91) 

Tyto náklady se označují jako náklady přímé. Kromě toho se ještě objevují i náklady, 

které nelze jednoznačně přiřadit k obchodní operaci. Mezi tyto náklady patří např. 

náklady na výzkum trhu a jeho zpracování, na propagaci, udržování skladů v zahraničí, 

náklady na služební cesty apod. Tyto náklady jsou náklady nepřímými. 

 Pro stanovení ceny se používá předběžné kalkulace. Slouží k tomu, že vývozce 

má možnost vyčlenit určitý prostor v cenové oblasti pro obchod se zahraničním 

partnerem. Exportér odhaduje budoucí výši cen, sazeb, měnových kurzů apod. 

 Konečný výsledek operace po skončení obchodní transakce vyjadřuje kalkulace 

výsledná. V porovnání s předběžnou kalkulací plní kontrolní funkci a poskytuje další 

informace pro rozhodování o cenách. 

 Kalkulace je považována za důležitý nástroj řízení komerční práce. Její význam 

spočívá ve skutečnosti, že přináší podklad pro rozhodování podniku, pro výběr 

alternativ, které může firma použít při zajišťování činností nutných pro realizaci 

obchodu. ([5], str. 90-91) 
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2.9  DODACÍ PODMÍNKY 

 

Dodací podmínky jsou důležitou součástí kupní smlouvy v mezinárodním obchodě. 

Určí povinnosti kupujícího a prodávajícího, které souvisí s dodávkou zboží. Dodací 

podmínky určují: 

• místo, způsob a okamžik předání zboží kupujícímu, 

• místo, způsob a okamžik přechodu výloh a rizik z prodávajícího na kupujícího, 

• další povinnosti stran spojené s přepravou, náklady, pojištěním apod. 

 

Dodací podmínky ovlivňují výši ceny v zahraničním obchodě, protože určuje, kterou 

část nákladů oběhu spojených s dodávkou zboží uhradí prodávající a jakou kupující. 

Čím delší je dodací podmínka, tím větší část nákladů oběhu hradí prodávající, tím vyšší 

ceny může docílit. ([5], str. 57) 

 V současné době se v celosvětovém měřítku jednoznačně používají mezinárodní 

výkladová pravidla INCOTERMS (International Commercial Terms). Poslední změny 

v těchto pravidlech byly provedeny v roce 2000. Vydáním nové verze pravidel starší 

verze nezanikají. Proto je nutné v kupní smlouvě uvést, kterými pravidly se obě strany 

budou řídit. INCOTERMS nemají povahu právní normy a závaznými jsou tehdy, 

jestliže se na ně obě strany v textu smlouvy odvolávají. INCOTERMS určuje pouze 

vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Formou jiných smluvních typů jsou řešeny 

vztahy s bankami, dopravci apod. ([5], str. 57) 

INCOTERMS neřeší otázku přechodu vlastnictví ke zboží, ale pouze otázku 

přechodu nákladů a rizik. Otázka přechodu vlastnictví ke zboží musí být vyřešena 

v kupní smlouvě zvlášť, a pokud tomu tak není, pak o této záležitosti rozhoduje 

mezinárodní soukromé právo. INCOTERMS obsahují celkem 13 doložek, které se člení 

do 4 skupin, podle počátečních písmen jednotlivých doložek: E („Ex“), F („Free“), 

C („Cost, Carriage“), D („Delivered“). 

INCOTERMS vycházejí ze zásady určování minimálních povinností stran. 

Strany, pokud si to přejí, si mohou domluvit povinnosti širší. Výslovná ujednání v kupní 

smlouvě mají před ustanoveními v INCOTERMS přednost. [18] 
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K základním povinnostem prodávajícího patří: 

• dodat zboží v souladu s podmínkami uvedenými v kupní smlouvě; 

• dát zboží kupujícímu k dispozici v čase a místě stanoveném v kupní smlouvě 

nebo v místě, které je obvyklé pro odevzdání takového zboží; 

• má-li být zboží baleno, opatřit na vlastní náklady potřebné balení, které 

kupujícímu umožní řádně zboží převzít; 

• vyrozumět kupujícího v přiměřené lhůtě o tom, kdy mu bude zboží dáno 

k dispozici; 

• nést výlohy s kontrolními úkony, které jsou nutné k tomu, aby kupujícímu bylo 

zboží dáno k dispozici; 

• nést všechny výlohy spojené se zbožím, dokud nebylo dáno kupujícímu 

k dispozici. [18] 

K základním povinnostem kupujícího patří: 

• převzít zboží v místě a čase stanoveném v kupní smlouvě; 

• zaplatit kupní cenu; 

• pokud si vyhradil lhůtu k převzetí zboží a/nebo volbu místa dodání a nedodal 

včas instrukce, pak musí nést výlohy a rizika tím vzniklá; 

• nést všechny výlohy spojené se zbožím od okamžiku, kdy mu bylo dáno 

k dispozici. [18] 

 

S problematikou dodacích podmínek souvisí také platební podmínky, které mají vliv na 

výsledky obchodních operací. Na konkrétní platební podmínky pro určitou obchodní 

operaci působí řada faktorů. K nejdůležitějším patří: [36] 

• Druh zboží, způsob používání zboží,  zvyklosti, které se v obchodě s určitým 

druhem zboží vytvořily. V některých odvětvích obchodu převážně se 

strojírenskými výrobky a v obchodě s investičními celky, se stalo poskytnutí 

úvěru podmínkou prodeje.  
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• Zvláštnosti použité distribuční cesty; například nákup zboží na aukci většinou 

vylučuje využití úvěru, při prodeji zboží v rámci veřejných soutěží je nutno 

dodržet určité podmínky. 

• Charakter obchodního partnera, jeho ekonomické postavení na trhu, finanční 

síla, obchodní spolehlivost, existující zkušenosti z obchodování s ním apod. 

O nových partnerech si firma opatřuje informace z bankovních či jiných zdrojů.  

• Finanční situace podniků, jejich finanční možnosti a cíle, které v oblasti finanční 

politiky pokládají za nejdůležitější. 

Mezi nejčastěji používané platební podmínky v mezinárodním obchodu patří: 

• částečné placení předem v kombinaci s dalšími platebními podmínkami 

(akontace),  

• dokumentární akreditivy,  

• dokumentární inkasa, 

• dodávky na otevřený účet,  

• ostatní úvěry. [36] 

Funkce platební podmínky pro obchodní operaci spočívá v následujících oblastech: 

• ovlivňuje některá rizika, která partneři podstupují, 

• může zajistit provázanost plnění kupní smlouvy prodávajícím a kupujícím, 

• má vztah k financování obchodu, 

• udává výši nákladů spojených s danou operací. 

Vývozce se snaží nastavit platební podmínky tak, aby získal protihodnotu daného zboží 

v co nejkratší době, dovozce vyžaduje, aby placení pokud možno oddálil do té doby, 

než bude mít jistotu, že zboží exportér dodal v dané kvalitě a ve správnou dobu. 

Každá platební podmínka s sebou přináší určité náklady. U úvěrových podmínek 

se jedná především o úrok, dále se jedná např. o poplatky bankám a finančním 

institucím, opatření dokumentů kolky apod. [40] 

Dodání zboží do jiného členského státu se používá ve všech případech, kdy 

předmětem plnění je oběh zboží, to znamená, že zboží je fyzicky přepraveno do jiného 
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členského státu Evropské unie. Stručně lze vyjádřit takové plnění jako dodání zboží 

českým prodávajícím např. do Německa, tzn. německému kupujícímu. ([5], str. 66-67) 

Dodání zboží do jiného členského státu je plněním, které je předmětem daně z přidané 

hodnoty. Znamená to, že takové plnění bude vždy podléhat dani z přidané hodnoty a je 

jen otázka správného posouzení, zda bude uplatněna daň na výstupu prodávajícím nebo 

bude daňová povinnost splněna pořizovatelem zboží v jiném členském státě.  

Dovoz zboží do jiného členského státu nahradilo po vstupu České republiky do 

Evropské unie vývoz zboží, který byl před vstupem do Unie realizován vždy, pokud 

bylo zboží z tuzemska dodáváno do jiných států, ať již do států, které v té době byly 

členy EU, nebo do nečlenských států. [40] 

Pro dovoz zboží do jiného členského státu stanoví zákon dvě podmínky, aby 

takový oběh zboží byl považován za dodání: 

1. Zboží musí být skutečně odesláno do jiného členského státu, tedy musí dojít 

k přepravě zboží, kterou může zajistit jak prodávající, tak kupující, ale také třetí 

osoba. Prodávající nebo kupující musí disponovat důkazními prostředky 

o uskutečněné přepravě. Jestliže by zboží nebylo přepraveno do jiného 

členského státu a přeprava by se neuskutečnila, nemohlo by být takové plnění 

považováno za dodání zboží do jiného členského státu. Za důkazní prostředky 

může být považován např. příkaz k jízdě, smlouva o přepravě, potvrzením 

dopravce z jiného členského státu, písemné prohlášení odběratele zboží nebo 

třetí osoby, resp. dopravce, že přeprava do jiného členského státu byla 

uskutečněna. Jako důkazní prostředek nestačí prohlášení (byť písemné) 

dopravce, že zboží jím bylo odebráno, naloženo apod. 

2. Duhou podmínkou pro dodání zboží do jiného členského státu je naplnění 

právního vztahu k dodávanému zboží – musí dojít k převodu práva nakládat se 

zbožím jako vlastník. [40] 

Je-li podnik plátcem daně z přidané hodnoty a obchodní partner také, dochází 

k uplatnění systému „reverse charge“, který je uplatňován na základě stejných principů 

ve všech členských státech EU. Při uplatněním systému „reverse charge“ dochází 

k tomu, že místo plnění se z místa zahájení přepravy (z tuzemska), přechyluje do 

členského státu, kde je kupující osoba registrována k dani. V tomto případě se daňová 
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povinnost řídí místem plnění, které se přechýlilo, a nemůže již být uplatněna „česká“ 

forma daně z přidané hodnoty. Vždy bude uplatněna daň toho členského státu, ve 

kterém je určeno místo plnění.  

Pokud je firma plátcem daně z přidané hodnoty a obchodní partner také, při 

prodeji německému/rakouskému/italskému obchodnímu partnerovi neuplatní daň na 

výstupu, protože místem plnění bude Německo/Rakousko/Itálie. Půjde o dodání zboží, 

které je osvobozeno od daně. Německý/rakouský/italský kupující přizná daň ve své 

zemi, tedy Německu/Rakousku/Itálii a může uplatnit nárok na odpočet daně.  

Při dodání zboží plátcem do jiného členského státu firmě, která má sídlo v jiném 

členském státě, dochází nezřídka i k tomu, že kupující není registrován k dani. 

V takovém případě dochází k dodání do jiného členského státu, protože přeprava zboží 

se uskuteční, ale nelze použít systém „reverse charge“. Takové dodání zboží není 

osvobozeno od daně a plátce uplatní daň na výstupu podle místa plnění. [40]  
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2.10 CELNÍ ŘÍZENÍ A P ŮVOD ZBOŽÍ 

V MEZINÁRODNÍM OBCHOD Ě 

 

Smyslem celního řízení je rozhodnout o tom, zda bude zboží propuštěno do navrženého 

celního režimu a zda budou uplatněna příslušná tarifní či netarifní obchodně-politická a 

fiskální opatření. 

Při dovozu zboží jsou vyměřovány a vybírány: 

• spotřební daň,  

• dovozní poplatky zavedené v rámci společné zemědělské politiky,  

• daň z přidané hodnoty, 

• dovozní clo,  

• další nepřímé daně. [16] 

Při vývozu zboží jsou vyměřovány a vybírány: 

• vývozní clo,  

• vývozní poplatky zavedené v rámci společné zemědělské politiky. 

Celní řízení započíná svoji působnost na základě celního prohlášení deklaranta přijatého 

příslušným celním úřadem. Ve styku s orgány celní správy se celní prohlášení obyčejně 

podává v písemné nebo elektronické formě. [16] 

„Pro účely podání celního prohlášení v obchodním styku bývá v zemích Evropské 

unie obvykle používáno celní prohlášení v listinné formě Jednotného správního dokladu 

(JSD). Údaje uvedené v JSD by měly být deklarantem hodnověrně doloženy, proto 

bývají pro průkazní účely spolu s celním prohlášením vyžadovány a předkládány 

i některé z následujících dokumentů: 

• obchodní faktura, vystavená vývozcem a znějící na jméno dovozce, prokazující 

zejména měnu a částku, která je nebo bude hrazena do zahranič,  

• deklarace celní hodnoty u dodávek zboží v kupní ceně vyšší než 175 000 CZK,  

• certifikát o původu zboží v předepsané formě,  
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• přepravní doklad, osvědčující uzavření smlouvy o přepravě věci nebo 

zasílatelské smlouvy, zejména z důvodu uvedení výše přepravních výloh,  

• balicí list (pokud je to účelné), 

• další předepsané nebo dohodnuté doklady (zdravotní, veterinární certifikáty 

apod.).“ [16] 

Průběh celního řízení je založen na porovnání údajů v dokumentech se skutečným 

stavem zboží. Celní orgány zaměřují svoji kontrolu výhradně na správnost předložených 

dokladů, mohou však přistoupit i k namátkové nebo úplné fyzické kontrole zboží, která 

ovšem není zákonem striktně vyžadována.  

Celní řízení je při obchodování se státy s preferenčním režimem co do průběhu a 

používaných některých formalit srovnatelné s celním řízením v zahraničním obchodě 

mezi Českou republikou a Evropskou unií v období před vstupem. 

Aby bylo možno preferenčního režimu využít, je třeba nárok na preferenci určeným 

způsobem prokázat. Existující dohody rozlišují mezi tzv. výrobkem s původem..., tedy 

výrobkem, který byl ve státě s preferovaným původem zcela získán nebo vyroben, a tzv. 

původním výrobkem. V prvním případě hovoříme o: 

• živých zvířatech narozených, vylíhnutých a odchovaných v tomto státě,  

• nerostných produktech vytěžených z území určitého státu,  

• rostlinných produktech sklizených v určitém státě, 

• produktech honitby a rybolovu získaných v tomto státě, 

• odpadech, zbytcích a vyřazených předmětech, pocházejících z výrobních operací 

tohoto státu, a další. 

Pokud se na výrobě zboží podílí dva a více států, má se za to, že pochází ze státu, kde 

došlo k poslednímu podstatnějšímu, ekonomicky zdůvodněnému přepracování, které 

vyústilo v nový výrobek nebo které představuje důležitý stupeň výroby. Takový 

výrobek je označován za tzv. původní výrobek.  

Dokladem, který se nejčastěji používá k prokazování preferenčního původu ve 

vzájemném obchodě mezi zeměmi Evropské unie a zeměmi přidruženými je certifikát 

EUR 1. Používá se pro zbožové obchodní operace v hodnotách nad 5 110, resp. 
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6000 EUR podle konkrétní uzavřené dohody. Pro hodnoty nižší se používá certifikátu 

EUR 2 nebo je postačující čestné prohlášení vývozce v dohodnuté formě. [16] 

Vyměřením cla, daní a uplatněním ostatních obchodně-politických opatření je 

celní řízení ukončeno a poté je rozhodnuto o propuštění zboží do navrženého celního 

režimu. Režim propuštění zboží do volného oběhu je používán u tradičních dovozních 

obchodních operací a patří spolu s režimem vývozu k nejčastěji používaným režimům 

v Evropské unii. [16] 

Režim aktivního a pasivního zušlechťovacího styku se v komerční praxi používá 

i pro dovoz či vývoz zboží k placeným nebo bezúplatným opravám, prováděným 

v rámci vypořádání smluvních nebo zákonných práv z odpovědnosti za vady. Pokud jde 

o opravu mimo garanci, tedy placenou, vyměřuje se clo a daňové poplatky z ceny 

samotné opravy. Pokud jde o opravu v rámci záruky, poplatky se nevyměřují.  

Režim dočasného použití zboží umožní dovozcům na celním území unie nebo 

vývozcům mimo celní území unie, aby dočasně používali zboží s úplným nebo 

částečným osvobozením od dovozního cla. Celní orgány ovšem stanoví lhůtu, během 

které musí být dovezené nebo vyvezené zboží vráceno zpět nebo mu musí být přiděleno 

jiné celně schválené určení. [16] 
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2.11 LOGISTIKA V MEZINÁRODNÍM OBCHOD Ě 

 

Současným trendem ve výrobě i v obchodě je vyloučení meziskladů. Logistiku můžeme 

definovat jako komplexní, systematický přístup k optimalizaci nákladů a minimalizaci 

rizik. Cílem logistické činnosti je uspokojit komplexní potřeby zákazníků 

v odpovídajícím čase. Moderní logistická praxe se zaměřuje na souhrnné řešení 

problémů, vede k integraci logistických řetězců, aby bylo využito synergického efektu. 

 S ohledem na geografickou polohu České republiky nemají podnikatelské 

subjekty přímý přístup k moři, a tedy využití námořních dopravních cest jim je nabízeno 

jen zřídka. Nezbývá tedy, než využít možnosti železniční a silniční dopravy. 

 Výše přepravních nákladů závisí na teritoriální a komoditní struktuře 

zahraničního obchodu. Rozhodující objem obchodní činnosti je v České republice 

realizován se sousedními státy, pak jsou i celkové náklady na přepravu relativně nízké. 

([5], str. 125) 

 

 

Smluvní zajištění přepravních operací 

Na zajištění přepravy s podílejí 2 typy podnikatelských subjektů a to zasílatelé a 

dopravci. 

Zasílatel není zavázán mezinárodní dopravu realizovat, ale smluvně obstarat. 

Nabízí také kompletní balíček logistických služeb (skladování, pojištění apod.). 

Zasílatel ovšem neodpovídá za kvalitu provedení dohodnutých služeb, zavazuje se 

pouze k obstarání. Postavení zasílatele je definováno ve formě zasilatelské smlouvy, 

která stanoví, že se jejím uzavřením zasílatel zavazuje svému příkazci, že mu vlastním 

jménem, ale na jeho účet obstará přepravu věci a příkazce se zavazuje zaplatit odměnu. 

 Dopravcem bývá označován subjekt, který vlastní nebo provozuje dopravní 

prostředky a provádí přepravu zboží podle podmínek ve smlouvě o přepravě. 

Odpovědnost dopravce za škody na zásilce je dána podmínkami v přepravní smlouvě. 

Neodpovídá ovšem za škody na zásilce způsobené odesílatelem, příjemcem nebo 

vlastníkem zásilky. ([8], str. 250) 
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Mezinárodní silniční doprava 

Silniční přepravu v současnosti pokládáme za nejrychleji se rozvíjející, ale také 

nejproblematičtější typ přepravy. Díky své rychlosti, vysoké mobilitě a dostupnosti 

úspěšně konkuruje dopravě železniční, v některých případech i letecké. Hlavními 

faktory ovlivňujícími nepříznivě vývoj silniční přepravy, jsou ekologická závadnost a 

narušování životního prostředí, nízká průchodnost hlavní silniční a dálniční sítě a s ní 

spojená vysoká nehodovost a silné konkurenční prostředí mezi dopravci. [28] 

Dohoda o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě (CMR) je jedním 

ze základních dokumentů, které provozování mezinárodní silniční přepravy upravují. 

Obsahuje základní údaje o přepravě: označení odesílatele a příjemce, místo odeslání a 

místo dodání, označení obsahu zásilky, její hodnoty, váhy, případně i vyznačení 

přepravní trasy. 

Povinností dopravce je přezkoumat správnost údajů uvedených v nákladním 

listě, a stav zásilky v okamžiku jejího převzetí a zjištěné nesrovnalosti vyznačit 

v nákladním listě. V okamžiku převzetí zásilky přebírá odpovědnost za případné 

poškození zásilky a za její úplnou nebo částečnou ztrátu. [28] 

Silniční doprava mezi členskými zeměmi může být realizována jako doprava: 

• kusová, při které jsou jednotlivé zásilky kompletovány podle jejich objemu, 

množství a charakteru tak, aby přeprava byla ekonomicky a logisticky účelná, 

• celokamionová, která má podobu časového nebo cestovního charakteru a její 

ceny bývají smluvní. 

 

 

Železniční doprava 

Železniční přeprava je v České republice, ale i v členských zemích EU silně ovlivněna 

skutečností, že jejím provozovatelem jsou státní podniky nebo podniky se silnou státní 

účastí. Ceny železničního přepravného mají jisté rysy monopolních cen a nezřídka 

podléhají cenové regulaci státu. Podíl železniční nákladové přepravy zboží na celkovém 
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objemu přeprav se v České republice snižuje, i když ve srovnání s podílem v dalších 

zemích EU zůstává vysoký. [28] 

„Provozování železniční přepravy v zahraničním obchodě je upraveno 

ustanovením Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (Convention relative aux 

Transports Internationaux Ferroviaires – COTIF), zejména jejího dodatku B, který 

vymezuje náležitosti Smlouvy o mezinárodní železniční přepravě zboží – CIM. Hlavní 

předností smlouvy je aplikace jednotných právních předpisů bez ohledu na počet 

národních železnic, které se na konkrétní přepravě podílejí, a unifikace náležitostí 

přepravních dokumentů. Účastníky uvedené úmluvy jsou železnice všech evropských 

států s výjimkou zemí bývalého Sovětského svazu, ve kterých se provozování železnic 

řídí ustanoveními vlastní úmluvy - SMGS. Provozování vnitrostátní železniční přepravy 

je v České republice upraveno Železničním přepravním řádem.“ [28] 

Při realizaci železniční přepravy zboží v členských zemích se firmy setkávají s 

následujícími druhy zásilek: 

• vozové zásilky, u kterých je ke každé přepravě nutný nejméně jeden samostatný 

železniční vůz, 

• spěšniny, které jsou omezeny vahou do 15 kg, jsou podávány a přepravovány 

současně s přepravou osob, 

• kusové zásilky, k jejichž přepravě není nutný samostatný vůz, jsou omezeny 

podle objemu nebo váhy; prostřednictvím tzv. sběrné služby jsou jednotlivé 

zásilky kompletovány, aby jejich expedice byla ekonomicky a logisticky účelná, 

• kontejnerové zásilky, 

• kombinované přepravy, umožňující například přepravu silničních vozidel na 

železničních vagonech. 

Prostřednictvím železnice je dnes možné realizovat i celou řadu přeprav nestandardního 

zboží, např. rychle se kazícího nebo příliš rozměrného zboží. Tyto přepravy podléhají 

zvláštnímu přepravnímu režimu i zvláštním tarifům přepravného. [28] 
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Další možnosti dopravy 

Letecká nákladní přeprava je zejména z pohledu veřejnosti vnímána jako atraktivní typ 

přepravy, který je relativně velice rychlý, bezpečný a spolehlivý, ale také značně 

nákladný. Z pohledu celkového objemu mezinárodního obchodu je její podíl 

zanedbatelný. Používá se zejména u zásilek výjimečné povahy, kterými jsou např. 

náhradní díly, rychle se kazící potraviny, léky, umělecká díla, starožitnosti apod. [28] 

Námořní přeprava zaujímá výrazně nadpoloviční podíl na celkovém objemu 

přeprav ve světovém obchodě. Tento druh přepravy realizují ekonomicky silné subjekty 

a to převážně rejdaři, kteří se navíc sdružují do tzv. námořních konferencí. Jde 

o dobrovolná sdružení, která účinně hájí a prosazují ekonomické zájmy svých členů – 

rejdařů a pro dosažení stanovených cílů používají všech dostupných prostředků včetně 

jednání, které často vykazuje prvky kartelového charakteru. 

Kombinovaná přeprava je taková přeprava, která k přemístění nákladu, případně 

i dopravního prostředku, využívá alespoň dvou přepravních oborů. V některých 

případech bývá uvedená přeprava realizována na základě jediného přepravního dokladu 

a bývá pak označována jako tzv. přeprava multimodální. [28] 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

V této kapitole se blíže zaměřím na společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. z pohledu 

jejího výrobního programu, finanční situace apod. Také jsou zde popsáni hlavní 

zákazníci a srovnání se dvěma významnými konkurenty. Jelikož se firma chystá 

exportovat na německý trh, je tato kapitola věnována podrobnější specifikaci tohoto 

trhu. 

 

3.1  CHARAKTERISTIKA EXPORTNÍ SPOLE ČNOSTI 

 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.  je strojírenský podnik s dlouholetou tradicí nacházející se 

v Brně,  v městské části Královo Pole. Firma byla založena 26. září 1889 bratranci 

Filipem Porgesem a Augustem Ledererem jako Brün-Königsfelder Maschinenfabrik 

Lederer & Porges (Brno-Královopolská strojírna Lederer & Porges) pro kovodělnou a 

strojírenskou výrobu. 

 

Obrázek č. 3: Logo firmy 

 

 

 

 

 

Zpočátku zde byly vyráběny železniční nákladní a cisternové vozy a parní kotle. Teprve 

později byl sortiment rozšířen např. o výrobu tramvají, motorové železniční vozy, 

chladicí stroje, parní čerpadla, mohutné jeřáby či ocelové konstrukce. Po několika 

fúzích a změnách názvů byla společnost v roce 1945 znárodněna. Až v roce 1992 

vznikla KRÁLOVOPOLSKÁ a. s., na kterou přešel veškerý majetek původního státního 

podniku Královopolská strojírna. V roce 2003 se KRÁLOVOPOLSKÁ sloučila 

s dceřinou společností Královopolská strojírna a o rok později byla znovu privatizována 
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společností BRASS, s.r.o. V rozlehlém a nevyužitém areálu Královopolské se již v té 

době začala vytvářet průmyslová zóna. [46] Dnes se KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 

orientuje na kusové dodávky strojírenského zařízení zejména v oblasti chemického a 

petrochemického průmyslu. Patří také mezi největší české výrobce jeřábů a zdvihací 

techniky. Více než polovina produkce směřuje do zahraničí.  

V současnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. zaměstnává okolo 550 zaměstnanců a 

i nadále se snaží o udržení pozice na trhu. Z úspěchů, které společnost považuje za 

velmi cenné patří uzavření kontraktu na dodávku aparátů pro Technoexport jako 

reexport do rafinérie v Iráku, závod Nafta Mažejkaj v Litvě, firmu Energopromservis  

pro reexport do závodu Salavatněftěorgsyntéz v Rusku, dodávku jeřábů pro nový 

metalurgický závod v Rusku a další. 

 

Strategie a vize společnosti 

Základním strategickým cílem společnosti je být jedním z nejlepších výrobců 

strojírenské výroby srovnatelným s předními světovými společnostmi. Vizí společnosti 

je stát se lídrem ve speciálních segmentech strojírenské výroby. 

Strategie dalšího rozvoje je u KRÁLOVOPOLSKÉ, a.s. zaměřena na 

vybudování progresivní, dynamické, moderní společnosti, která se podílí na realizaci 

náročných projektů v evropském měřítku. 

Strategie a pravidla pro naplnění vize: 

• rozvíjet důvěru zákazníka a získat jeho loajalitu, 

• standardizovat procesy pro růst kvality produktů, 

• řídit náklady pro zajištění základních předpokladů efektivnosti a 

konkurenceschopnosti. 

 

Dopady hospodářské krize na činnost společnosti 

Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. se z důvodů celosvětové hospodářské krize 

potýká s poklesem výrobních zakázek, a to zejména ve snížení zájmu v zadávaní 

zakázek, ale také odložením klíčových projektů některých odběratelů a snižováním 

investic. 



67 

Management přijal opatření, která mají zmírnit dopad krize. Jedná se zejména 

o posílení procesu získávání zakázek a zaměření na úsporu nákladů na všech 

organizačních úrovních společnosti. V oblasti lidských zdrojů zatím nedošlo 

k razantnímu propouštění. 

 

3.1.1  Výrobní program společnosti 

 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. je svým výrobním charakterem zaměřena na kusovou výrobu 

dle technické dokumentace. Základním sortimentem výrobků jsou standardní a speciální 

jeřáby a aparáty pro chemický a petrochemický průmysl v celém rozsahu jakostí 

materiálů včetně bimetalových provedení. K dalším aktivitám patří podnikání 

v energetice. Společnost obchoduje s elektřinou a plynem.  

Společnost nabízí produkty z oblasti zařízení pro chemii a petrochemii, kde 

významnou položkou jsou zejména: [39] 

Výměníky tepla 

Vyrábí se všechny základní typy trubkových výměníků tepla jako jsou chladiče, 

ohřívače, kondenzátory atd., které se dodávají dle českých i zahraničních technických 

podmínek. Pracuje se s běžnými uhlíkovými ocelemi i nerezovými materiály. 

Společnost má zkušenosti s výrobou provedení výměníků s pevnými trubkovnicemi, 

plovoucí hlavou, s U-trubkami.  

 

Reaktory, kolony 

Vyrábí čtyři základní skupiny reaktorů: 

1. středotlaké reaktory pro katalytický reforming,  

2. reaktory pro hydrokrak,  

3. trubkové reaktory,  

4. reaktor syntézy močoviny. 

První kolony se v závodě vyráběly již ve čtyřicátých letech. Jako celek společnost 

dodává aparáty do průměru cca 5 m a délky 30 m. V dílech může vyrábět i kolony 
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větších rozměrů. Kolony společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. pracují v záporných 

teplotách sibiřských mrazů i v náročných technologických procesech probíhajících při 

teplotách 400 st. Celsia.  

Dále dodává společnost vnitřní zařízení kolon jako nosné části výplní, 

distributory, pláště pro montáž vnitřní vestavby. Rovněž vyrábí příslušenství kolon 

jako jsou obslužné lávky a plošiny, žebře, montážní ramena atd. 

 

Tlakové nádoby 

Tvoří významnou část výrobního programu. KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. má zkušenosti s 

výrobou aparátů z běžných uhlíkových i legovaných ocelí. Mimořádnou péči věnuje 

kvalitě svarů. Vyrobené nádoby dovede odzkoušet v závodě a poté přepravit na místo 

montáže nebo, v případě rozměrných nádob, ji přepraví v kusech na místo, kde ji svaří a 

podrobíme tlakové zkoušce. 

 

Další oblastí, kterou se společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. zabývá jsou jeřáby a 

zdvihací zařízení a ocelové konstrukce: [39] 

Jeřáby a zdvihací zařízení 

Standardně se dodávají mostové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem v provedení:  

Dvounosníkové: 

• rozpětí bez omezení, obyčejně se pohybuje v rozmezí 20 – 35m 

• nosnost do 500t,  

• zdvihová jednotka – kočka, kladkostroj, 

• ovládání z kabiny nebo pomocí rádia.  

 

Dle vlastní dokumentace společnost vyrábí i portálové jeřáby s kladkostrojem (max. 

nosnost dvounosníkového provedení je 32 tun). Použitím řady bezúdržbových prvků 

(ložiska, náplně) jsou zaručeny nízké provozní náklady. K dispozici je i záruční a 

pozáruční servis a dodávka všech náhradních dílů. Vybavení dílen umožňuje výrobu 

i složitých a velmi těžkých konstrukcí. V dělírně materiálu se vypalují plechy až do 
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tloušťky 300 mm s maximálními rozměry 12 x 4 metry. Hmotnost svařence je omezena 

pouze nosností jeřábu, ten největší v Královopolské zvedne 160 tun. [39] 

Všechny produkty, které společnost vyrábí podléhají přísné kontrole a jsou 

vyráběny v souladu s udělenými certifikáty a osvědčeními. Mezi obchodní partnery 

patří například společnosti AMRO GmbH poblíž Linze, NKM Noell Special Cranes 

GmbH v Nizozemí, Chicago Bridge & Iron Company N.V. v Nizozemí, 

KG PROCCES Innovations s.r.o., ALSTOM Power, s.r.o., SIEMENS INDUSTRIAL 

TURBOMACHINERY s.r.o., ArcelorMittal a.s., Raytheon-Litwin, 

Linde-kca-dresden GmbH, CHEMING, a.s. v Pardubicích, HOLLANDIA, Jeřáby 

Uherský Brod, Greifzug GmbH, KOCKS, U.S. Steel Košice, PILSEN STEEL s.r.o. a 

mnoho dalších.  
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3.2  HLAVNÍ TRHY A ZÁKAZNÍCI 

 

O tom, jak se vyvíjel export produktů u chemických aparátů do zahraničí pojednává 

následující graf, ze kterého je patrné, že největší část veškerého exportu směřovala do 

Běloruska, kde měla firma KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. v roce 2009 největší zahraniční 

odbytiště, téměř stejné procento dodávek bylo vyrobeno pro tuzemské obchodní 

partnery. Velmi malé procento zboží exportované do zahraniční směřovalo do Ruska, 

kde v roce 2009 bylo uzavřeno méně zakázek oproti jiným rokům, ale na rozdíl od roků 

minulých se společnost dokázala prosadit v ostatních zemích východní Evropy jako je 

např. Turecko a Sýrii, které představovali společně 31% dodávek. Jelikož rok 2009 byl 

z důvodu světové ekonomické krize méně bohatý na export a větší obchodní příležitosti, 

měla společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. své dodávky zaměřené zejména pro firmy 

na českém trhu. 

  

Graf č. 1: Teritoriální rozdělení dle uzavřených zakázek v roce 2009 (chemické aparáty)  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní matriály firmy KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 

 

V grafu níže je zachycen export jeřábů a ocelových konstrukcí. Na rozdíl od celkového 

vývoje exportu u chemických aparátů v grafu výše, u tohoto produktu není hlavním 

zahraničním odběratelem Slovensko, jako tomu bylo v roce 2008, kdy byly vyráběny 
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jeřáby pro nově stavěnou mini huť ve Strážském, ale hlavním zahraničním odběratelem 

se v roce 2009 staly Egypt a Brazílie.  

Graf č. 2: Teritoriální rozdělení dle uzavřených zakázek v roce 2009 (jeřáby a ocelové 

konstrukce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní matriály firmy KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 

 

 

 

Tabulka č. 5: Přehled exportu v minulých letech dle uzavřených zakázek (v mil. Kč) 

Rok Chemické aparáty 
Jeřáby a ocelové 

konstrukce 
Celkem export Teritorium 

2009 122 54 176 Česko 

2008 445 292 737 Irák 

2007 138 798 937 Rusko 

Zdroj: vlastní konstrukce autora dle materiálů KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 

 

Jak je již uvedeno v tabulce výše, v roce 2007 byl export produktů do zahraničí velmi 

výrazný, neboť bylo uzavřeno velké množství zakázek a nejvíce jich směřovalo do 

Ruska. Do zahraničí směřovalo více dodávek než v roce následujícím. Většího počtu 



72 

Rakousko
4% Bělorusko

19%

Brazílie
8%

ČR
27%

Egypt
7%

Rusko
3%

Sýrie
14%

Turecko 
8%

Venezuela
3%

Ostatní
7%

zahraničního obchodních úspěchů dosáhla společnost právě v roce 2007, kde velmi 

významným teritoriem bylo Rusko.  

Na celkovém výsledku zakázek mělo největší podíl počet zakázek uzavřených 

na území České republiky. Blíže je vše objasněno na následujícím grafu. Počet 

exportního zboží v roce 2009 byl významný a to dosažením 27 % na celkovým vývozu. 

V letech předchozích bylo dosaženo vyššího procentního úspěchu, ale právě z důvodu 

krize, která otřásla celým světem došlo k poklesu zakázek a omezení investic. Na 

zakázkách v České republice se podílely přední české ocelárny jako např. Vítkovice 

Steel apod., se kterými KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. obchoduje již řadu let. 

 

Graf č. 3: Celkem uzavřené zakázky v roce 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní matriály firmy KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 

 

K nejvýznamnějším zákazníkům patří následují společnosti, přičemž v tabulce jsou 

uvedeni i zákazníci, kteří jsou ze zahraničí a pro společnost představují jedny 

z významných klientů. Přiblížit se světové špičce je pro společnost velkou výzvou a 

proto pro ni zahraniční klienti představují velmi vážené zákazníky.  

Aby bylo lépe patrné, které druhy výrobků daný klient požaduje, je také 

v následující tabulce zachycen druh odebraného produktu. 
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Tabulka č. 6: Zákazníci firmy Královopolská, a.s. 

Zákazník Základní údaje Místo určení 

Trubkové pece a kotle   

EPS Moskva Vyzdívaný kolektor s vodním pláštěm Rusko 

Das Tlače, s.r.o. Kotlové těleso - 2 kusy 
Ramstein, 
Německo 

Výměníky   

Mazeikiu Nafta Výměník - 4 kusy Litva 

Andritz AG 3R Reboiler Kanada 

Tlakové nádoby   

TECHNOEXPORT a.s. Vyrovnávací nádrž, 9,7 t Daura, Írák 

STEEL PB, Praha s.r.o. 
Zásobník kapalného kaučuku s 
míchadlem Kralupy, ČR 

Jeřáby   

ŽĎAS, a.s. Mostový jeřáb 10t-34 m s traverzou 
Starý Oskol, 
Rusko 

ŽĎAS, a.s. Mostový jeřáb 10t-28 m s traverzou 
Starý Oskol, 
Rusko 

VÍTKOVICE HEAVY 
MACHINERY, a.s. Licí jeřáb 150/35 t-23, 8m Ostrava, ČR 

DSD HILGERS, 
Stahlbau GmbH Portálový jeřáb 41 tx55 m (2ks) 

Norimberk, 
Německo 

VÍTKOVICE HEAVY 
MACHINERY, a.s. Blokování jeřábu Ostrava, ČR 

TŘINECKÉ 
ŽELEZÁRNY, a.s. Licí jeřáb 270/63/20 t-18,5 m Třinec, ČR 

PILSEN STEEL s.r.o. Vážící zaříz. licího jeřábu 160 t Plzeň, ČR 

Ocelové konstrukce   

PBS Industry, a.s. Výroba panelů kotle 68,5 t EU 

HABAU Hoch-und 
Tiefbaugesselschaft 
GmbH Most Kopenberg 36 t Rakousko 

HABAU Hoch-und 
Tiefbaugesselschaft 
GmbH 

Linzer Lokalbahn - Objekt 45 
Innbachbrucke 131,4 t Rakousko 

Zdroj: interní materiály firmy 
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3.3  FINANČNÍ SITUACE FIRMY 

Ukazatele a nástroje finanční analýzy umožňují firmě sledovat její finanční situaci. 

Jejich hlavním úkolem je poskytovat informace o finančním zdraví podniku. Aktivity 

firmy jsou sice zachyceny v účetnictví firmy, které je schopno poskytnout prvotní a 

často hlavní ekonomická data, avšak samo o sobě diagnózu firmy neurčuje. 

Za účetním zpracováním musí následovat analýza jeho výsledků. 

V současné době, kdy se nejen na světovém trhu stále ještě projevuje finanční 

i ekonomická krize se firmy stále obávají o odbyt svých produktů i svoji finanční 

stabilitu. Do popředí firmy z pohledu její hospodárnosti se dostávají manažeři jiného 

typu než doposud – místo obchodníků a stratégů začínají firmy hledat ekonomy a 

manažery zaměřené na řízení nákladů. Hlavním úkolem těchto manažerů je snížení 

firemních nákladů. Jeden z nástrojů, který by měl být využit jako zdroj informací pro 

tyto manažery přijímající operativní i strategická rozhodnutí, je systém finančních 

ukazatelů, známý pod názvem finanční analýza. Protože manažerská rozhodnutí se ve 

firmě dělají neustále, měla by být finanční analýza prováděna průběžně a podrobně 

vyhodnocována nejméně jednou ročně.  

Finanční analýza zaujímá dnes ve firmě klíčové postavení nejen při hodnocení 

minulého a současného stavu podniku, ale umožňuje provést i srovnání v rámci odvětví. 

Hlavní úloha finanční analýzy spočívá v trvalém vyhodnocování ekonomické situace 

podniku. [22] 

O finanční situaci firmy lze základní údaje zjistit už i v rozvaze, kde jsou např. 

už v oběžných aktivech vidět určité položky, na které by se měla firma 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. zaměřit. Pro firmu by bylo dobré, kdyby se např. snažila 

snížit stav zásob, tím by ušetřila skladové prostory a snížil by se i stav peněžních 

prostředků vázaných v zásobách. 
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Tabulka č. 7: Rozvaha k 31.12.2009 (v tis. Kč) 

Aktiva   Pasiva   

Stálá aktiva   Vlastní zdroje   
dlouhodobý hmotný majetek 306 946,2 základní kapitál 311 096,9 
dlouhodobý nehmotný majetek 169 281,1 kapitálové fondy -36,7 
dlouhodobý finanční majetek 0 Rezervní fondy 62 242,6 
    VH minulých let 119 372 
    VH běžného roku 69 757 
Oběžná aktiva   Cizí zdroje   
zásoby 104 068,1 Rezervy 7 163,3 
dlouhodobé pohledávky 114 dlouhodobé závazky 7 732,6 
krátkodobé pohledávky 214 623,1 krátkodobé závazky 169 812,2 
krátkodobý finanční majetek 40 206,4 bankovní úvěry 93 336 
časové rozlišení 11 380,3 časové rozlišení 142,6 

celkem 846 619,3 celkem 846 619,3 
Zdroj: vlastní konstrukce autora 

 
 
 
V tabulce níže je naznačen rozbor v procentním vyjádření jednotlivých položek aktiv ve 

firmě KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. V roce 2009 mají pohledávky podíl na celkových 

aktivech ve výši 26 % což je ve srovnání s roky předchozími nejméně. Společnost se 

zřejmě snaží o snížení tohoto stavu, což by mohlo být způsobeno využíváním 

zálohových plateb. Jako lepší nástroj ke snížení pohledávek navrhuji společnosti 

využívání skonta (blíže viz kapitola 4.3.2). V oblasti nehmotného majetku má 

společnost vázána značné finanční prostředky a to díky ocenitelným právům. Obdobný 

stav prostředků je i dlouhodobého majetku, kde jsou prostředky vázány do staveb a 

samostatných movitých věcí. Jelikož společnost disponuje těmito prostředky, využívá je 

v rámci pronájmu, což se promítá v časovém rozlišení. V oblasti krátkodobého 

finančního majetku má v roce 2009 nejnižší stav v hotových penězích oproti rokům 

předchozím, ale pořád je tato výše na přijatelné úrovni. V oblasti zásob byl zaznamenán 

pokles oproti rokům předchozím, což by mohlo být vyvoláno snižováním stavu zásob 

kvůli vázaným finančním prostředkům. 
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Tabulka č. 8: Rozbor položek aktiv firmy (údaje v tis. Kč) 
 2007 2008 2009 

Aktiva celkem 875 278,8 100% 895 653,5 100% 846 619,3 100% 

Dlouhodobý majetek 490 569,1 56% 483 160 53,9% 476 227,3 56,3% 

Dlouhodobý hmotný majetek 312 448,9 35,7% 310 717 34,7% 306 946,2 36% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 178 120,3 20,4% 172 443 19,3% 169 281,1 20% 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0% 0 0% 0 0% 

Oběžná aktiva celkem 384 709,7 43,9% 412 493,7 46,1% 359 011,6 42,4% 

Zásoby 142 171,2 16,3% 143 748,5 16% 104 068,1 12,3% 

Pohledávky z obchodních 

vztahů 

229 210,2 26,2% 239 254,8 26,7% 214 737,1 25,4% 

Krátkodobý finanční majetek 13 328,3 1,5% 29 490,4 3,3% 40 206,4 4,7% 

Zdroj: vlastní konstrukce autora, dle ([10], str. 38) 

 

Pro lepší znázornění finanční situace firmy KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. jsem sestavila 

následující ukazatele finanční analýzy (vycházím z údajů za rok 2009): 

Ukazatelé likvidity 
 
Běžná likvidita = Oběžná aktiva/krátkodobé závazky (v tis. Kč) 

   = 359 011,6 / 269 148,2 = 1,33 

 

 

Pohotová likvidita = (Oběžná aktiva – zásoby)/krátkodobé závazky (v tis. Kč) 

        = (359 011,6 – 104 068,1) / 269 148,2 = 0,947 
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Hotovostní likvidita = Krátkodobý finanční majetek/krátkodobé závazky (v tis. Kč) 

           = 40 206,4 / 269 148,2 = 0,149 

 

Jak je patrné z propočtů výše, podnik nedosahuje ani minimální výše požadované 

hodnoty. Tyto výsledky pro podnik znamenají, že není schopen uspokojit své věřitele 

zaplacením pohledávek. U ukazatele běžné likvidity je považováno za ideální 2-2,5, ale 

ve srovnání s předchozími dvěma roky bylo dosaženo nejlepšího výsledku. Naopak 

nejhorší výsledek byl v roce 2007 a to 0,04 u běžné likvidity. U ukazatele pohotové 

likvidity můžeme říci, že téměř splňuje ideální hranici . Důležité je si uvědomit, že např. 

finanční investoři budou mít jinou likviditu než průmyslové podniky. Pokles těchto 

ukazatelů může ukazovat na oživení podnikatelské činnosti, je důsledkem rychlejšího 

růstu krátkodobých závazků než oběžných aktiv. 

 

Ukazatelé zadluženosti 

 

Tyto ukazatele firmě slouží jako indikátory rizika, kterým je vystavena při dané 

struktuře vlastních a také cizích zdrojů. Pokud se zadluženost ve firmě pohybuje v malé 

výši, nemusí být pro firmu špatným signálem. Každá firma by se měla snažit o co 

největší optimalizaci finanční struktury a tím také o nejvhodnější poměr vlastních a 

cizích zdrojů, protože ten ve firmě rozhoduje o tom, za kolik firma celkový kapitál 

pořídí.  

Kapitálová struktura = cizí kapitál/vlastní kapitál (v tis. Kč) 

            = 276 880,8 / 562 432,6 = 0,49 

 

Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva (v tis. Kč) 

            = 276 880,8 / 846 619,3 = 0,327 

 
Ukazatelé využití aktiv 
 

Obrat celkových aktiv = Tržby / celková aktiva (v tis. Kč) 

    = 785 579 / 846 619,3 = 0,95 
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Obrat stálých aktiv = Tržby/ stálá aktiva (v tis. Kč) 

         = 785 579 / 476 227,3 = 1,69 

 

Obrat zásob = Tržby / zásoby (v tis. Kč) 

         = 785 579 / 104 068,1 = 7,54 

 

Doba obratu zásob = Stav zásob/denní tržby (v tis. Kč) 

         = 104 068,1 / (785 579 / 360) = 47 dní 

 

Doba obratu pohledávek = Stav pohledávek/denní tržby (v tis. Kč) 

       =  214 737,1 / (785 579 /360) = 96 dní 

 
Tento typ ukazatelů umožní změřit využití složek majetku. Ukazatel doby obratu zásob 

udává, za kolik dní se přemění zásoby v jinou majetkovou formu. Hodnota tohoto 

ukazatele je nízká, což svědčí o dobrém řízení zásob. Kdyby se hodnota tohoto 

ukazatele pohybovala na nule, bylo by to např. signálem toho, že se firma zaměřuje na 

zakázkovou výrobu apod. U ukazatele doby obratu pohledávek máme přehled o tom, za 

jakou dobu jsou pohledávky firmy přeměněny na peněžní prostředky. Tento výsledek je 

docela vysoký, firma by se mohla zaměřit na snížení této doby, aby měla peníze dříve 

k dispozici. 

 
 
 
Ukazatelé ziskovosti 
 
Rentabilita aktiv  vyjadřuje čistou výnosnost celkových aktiv v podniku. Čím vyšší je 

hodnota ukazatele, tím je situace v podniku příznivější. 

 

 

Rentabilita aktiv (ROA)= Čistý zisk / aktiva (v tis. Kč) 

     = 73 304,3 / 846 619,3 = 8,66 % 
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Rentabilita vlastního kapitálu měří efektivnost, se kterou podnik využívá kapitál 

svých vlastníků. Hodnota tohoto ukazatele udává, kolik peněžních jednotek čistého 

zisku připadne na jednu peněžní jednotku investovanou vlastníky do podniku. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)= Čistý zisk / vlastní kapitál (v tis. Kč) 

     = 73 304,3 / 562 432,6 = 13 % 

 

Rentabilita tržeb zobrazuje míru zisku připadající na jednu korunu tržeb. Hodnota 

ukazatele vypovídá o tom, jak podnik dokáže generovat zisk z tržeb. [23] 

 

Rentabilita tržeb (ROS)= Čistý zisk / tržby (v tis. Kč) 

     = 73 304,3 / 785 579 = 8,9 % 

 
 

Rozdílové ukazatele 

Vedle poměrových ukazatelů se ve většině firem požívá i hodnocení pomocí 

rozdílových ukazatelů. K nejběžněji užívaným patří čistý pracovní kapitál (ČPK), který 

se vypočítá jako oběžná aktiva mínus krátkodobé závazky. 

 

Tabulka č. 9: Vývoj čistého pracovního kapitálu (údaje v tis. Kč) 
 2007 2008 2009 

Oběžná aktiva 384 826,7 412 493,5 359 011,6 
Krátkodobé závazky 359 235,9 391 041,3 269 148,2 
Čistý pracovní kapitál 25 590,8 21 452,2 89 863,4 
ČPK/Oběžná aktiva 6,64% 5,2% 25,03% 

Zdroj: vlastní konstrukce autora dle ([10], str. 48) 

 
 
 
Z tabulky výše je zřejmé, že v roce 2008 měl podnik pracovní kapitál velmi nízký a 

v roce následujícím došlo k nárůstu. Výsledky čistého pracovního kapitálů ukazují, že 

podnik má připravené finanční zázemí. V případě nepříznivé události má firma 

připraveny finanční prostředky, který by ji ochránily před negativním dopadem. 
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3.4 SROVNÁNÍ FIRMY SE DVĚMA ČESKÝMI 

KONKURENTY 

 

A) ZVU Potez, a.s. je výrobní firma, která se zabývá realizací dodávek pro pivovarské 

zařízení. Dalším velmi úspěšným předmětem podnikání byla realizace třtinových 

cukrovarů v Íránu. Velmi zajímavé zakázky firma realizovala i v oblasti chemického 

průmyslu. Firma se též zaměřuje na výrobu výměníků a reaktorů stejně jako 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. a dále na speciální aparáty pro farmaceutický, energetický a 

petrochemický průmysl a tlakové nádoby. 

B) EXCON Steel, a. s. byla založena zakladatelskou listinou dne 20. prosince 2002. 

Společnost je výrobcem zařízení pro chemický průmysl, petrochemický průmysl, 

energetiku, projekty v oblasti životního prostředí, věže větrných elektráren a speciální 

ocelové konstrukce.  

 

 

3.4.1 Porovnání z hlediska tržeb 

ZVU Potez, a.s. pokračovala ve svém postupu a v roce 2008 dosáhla tržeb za vlastní 

výrobky v hodnotě 938 mil. Kč, což představuje nárůst oproti roku 2007 o 42 %. Nárůst 

objemu tržeb byl způsoben zejména vysokým objemem dodávek aparátů pro chemický 

průmysl.  

K nárůstu tržeb došlo i v dodávkách tomografů pro americkou společnost GE, 

kde se podařilo téměř eliminovat negativní dopady kurzu. Úspěšná obchodní i výrobní 

činnost se projevila na výsledku hospodaření, kde bylo dosaženo zisku 37 mil. Kč, což 

představuje nárůst oproti roku 2007 o 161 %. Jaký byl vývoj tržeb naznačuje tabulka na 

následující straně. 
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Tabulka č. 10: Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností v podniku 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: výroční zpráva společnosti 2008, str. 35 

 

Aby bylo lépe patrné, která firma si v oblasti tržeb drží přední pozici, je provedeno 

srovnání v následujícím grafu. Je tedy zřejmé, že první konkurent společnosti 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. má větší tržby a to i v předešlých letech. 

 

Graf č. 4: Srovnání tržeb s konkurencí 
 

Zdroj: vlastní konstrukce autora 
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Výkazy společnosti EXCON Steel, a. s. za rok 2008 se mi bohužel nepodařilo získat. 

Uvádím tedy alespoň pro přibližné srovnání tržeb získané informace pro rok 2007.  

Rok 2007 byl pro společnost rokem, kdy po postupné konsolidaci společnosti 

pokračoval strmý nárůst objemu zakázek. Tržby v tomto roce přesáhly 416 mil. Kč, což 

oproti roku 2006 znamenalo nárůst o 45,57 %. Teritoriálně se společnost zaměřila 

kromě tuzemského trhu především na země EU a Ukrajinu. Mezi nejvýznamnější 

zakázky roku 2007 patří výroba reaktorů a chladičů odpadních syntézních plynů pro 

rafinérii Fujian Čína.  

 

Tabulka č. 11: Výnosy z běžné činnosti podniku (v tis. Kč) 

Zdroj: výroční zpráva společnosti 2007, str. 13 

 

Následující graf ukazuje porovnání tržeb společnosti EXCON Steel, a. s. v letech 2006 

a 2007 se společností KRÁLOVOPOLSKÁ a. s. 

Graf č. 5: Srovnání tržeb s konkurencí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní konstrukce autora 
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Jak je patrné z grafu, společnost EXCON Steel, a. s. má ve srovnání 

s KRÁLOVOPOLSKOU, a. s. mnohem nižší tržby na rozdíl od ZVU Potez, a. s. Tržby 

EXCONu za rok 2008, jak již bylo zmíněno výše, nejsou známy, ale dá se předpokládat, 

že stejně jako v přecházejících letech, ani v roce 2008 nejsou vyšší než tržby 

KRÁLOVOPOLSKÉ a.s.  

 

 

3.4.2  Porovnání z hlediska kvality poskytovaných výrobků a služeb 

Jakost představuje základní filozofii firmy KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s . Snaha 

o dosažení maximální kvality výrobků a reálnost záměru plně se orientovat na 

požadavky a potřeby zákazníka nejlépe dokumentují získané certifikace a oprávnění 

pro výrobu. 

Každou operaci chápe jako proces, jehož průběh pečlivě monitoruje a neustále 

zlepšuje. Záměr maximální kvality produkce je vyjádřen v „Deklaraci politiky jakosti“. 

Tento dokument je dále rozpracován do systému zajištění jakosti reprezentovaném 

manuály kvality. Součástí manuálů jsou příručky, instrukce pracovníkům a standardní 

procedury, které definují minimální požadavky na realizované operace. Všechny tyto 

dokumenty jsou zákazníkům k dispozici k nahlédnutí. 

Firma ZVU Potez, a.s. má navrženu Politiku jakosti s cílem plně uspokojit 

požadavky a očekávání zákazníků a všech zainteresovaných stran, udržet a zlepšit 

konkurenceschopnost a dosáhnout úspěšnost v podnikání.  

Záměry společnosti v Politice jakosti jsou následující: 

1. dodávat zákazníkům výrobky a služby v takové kvalitě a termínech, aby byly 

uspokojeny jejich požadavky a potřeby, 

2. na základě marketingového průzkumu trhu specifikovat současné a prognózovat 

budoucí požadavky zákazníků s cílem zajištění odbytu, 

3. neustále zlepšovat management jakosti, aby došlo k optimalizaci činnosti a 

nákladů a tím zabezpečit kapacitní a finanční zdroje pro rozvoj společnosti. 
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EXCON STEEL, a.s. provádí své podnikatelské aktivity k dosažení vysoké kvality a 

spolehlivosti svých výrobků a s tím spojených činností pro uspokojení zákazníků při 

zajištění stabilního postavení na trhu. Společnost je držitelem řady mezinárodních 

certifikátů, jež umožňují usilovat o nejnáročnější zakázky v tuzemsku i v zahraničí. 

Vedení společnosti stanovuje k prosazování politiky jakosti tyto zásady: 

� Kvalitní výrobky a činnosti - konstruovat, vyrábět a dodávat kvalitní výrobky 

spolehlivě zajišťovat související činnosti při respektování požadavků 

a očekávání zákazníků a legislativních předpisů 

� Uspokojování zákazníků - systematicky a cílevědomě vyhledávat podněty a 

informace, umožňující hlubší pochopení potřeb a požadavků pro uspokojování 

zákazníků a poskytovat servis a pomáhat zákazníkům při řešení problematiky 

související s dodávkami společnosti 

� Pozornost dodavatelům - věnovat trvalou pozornost kvalitě dodávek, 

dodávaných služeb a výběru dodavatelů na všech úrovních společnosti a 

vzájemně komunikovat s dodavateli se snahou vzájemného respektování 

a dalšího rozvoje 

� Neustálé zlepšování systému managementu jakosti - trvale zlepšovat výkonnost, 

spolehlivost a reprodukovatelnost procesů a výrobků a realizovat vhodná 

opatření k nápravě pro dosahování optimálního využívání všech zdrojů 

� Vzdělávání zaměstnanců - věnovat trvalou pozornost a péči vzdělávání 

a kvalifikaci zaměstnanců, jejich výchově k odpovědnosti, spolehlivosti a 

pozitivní motivaci při práci a vymezit úkoly péče o jakost pro všechny 

zaměstnance společnosti jako trvalou součást své každodenní práce 

 

 

3.4.3   Budoucí strategie firem 

Základním strategickým cílem společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.  je stát se jedním 

z lídrů strojírenské výroby, srovnatelným s předními světovými společnostmi a rozvíjet 

své aktivity kvalifikovanými pracovníky v souladu se zájmy svých akcionářů 

i zákazníků a to s ohledem na ochranu životního prostředí. 
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Pravidla pro naplnění strategie dalšího rozvoje: 

1. rozvíjet důvěru zákazníka ve značku KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. a získat jeho 

loajalitu, 

2. standardizovat procesy pro růst kvality výrobků a služeb, 

3. realizovat outsourcing podpůrných činností a soustředit své zdroje a úsilí na 

zabezpečení svého hlavního předmětu podnikání v definovaných segmentech 

trhu, 

4. akvizicemi zajistit doplnění nosných oborů na vyšší stupeň finálních dodávek a 

využít synergických efektů z akvizic pro zvýšení efektivnosti 

a konkurenceschopnosti, 

5. řídit náklady pro zajištění základních předpokladů efektivnosti 

a konkurenceschopnosti. 

 

Firma ZVU Potez, a.s. má pro rok 2010 vytvořenou poměrně příznivou výchozí 

základnu. Již dnes má firma na příští rok 2011 rozpracovány zakázky v hodnotě téměř 

800 mil. Kč, což v době krize dává dobré předpoklady pro další úspěšnou činnost 

společnosti.  

Společnost EXCON Steel, a.s. chce být finančně soběstačnou firmou chránící životní 

prostředí, která bude uspokojovat potřeby zaměstnanců i zákazníků a bude patřit 

k nejvýznamnějším dodavatelům výrobků pro chemický a petrochemický průmysl, 

výrobků pro příbuzné obory a ocelových konstrukcí v České republice. Moderní strojní 

vybavení, zkušenosti zaměstnanců, reference z minulých realizovaných akcí využije pro 

neustálé posilování tržní pozice. K dalším strategickým cílům patří také  technický 

rozvoj, výzkum a vývoj. 
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3.5 ANALÝZA OBOROVÉHO OKOLÍ – PORTER ŮV 

MODEL 

 

Abychom mohli lépe posoudit chování firmy ve vnějším prostředí, využijeme Porterova 

modelu 5-ti sil, který nám umožní poznat: 

1. riziko vstupu potenciálních konkurentů, 

2. rivalita mezi stávajícími konkurenty, 

3. smluvní síla odběratelů, 

4. smluvní síla dodavatelů, 

5. hrozba substitučních výrobků. [41] 

 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

 

Pro firmy, které se chystají vstoupit na trh v oblasti strojírenského průmyslu, není 

situace nijak lehká. Na českém a zejména i na německém trhu je velké množství těchto 

výrobců a řada z nich má již několikaletou tradici, které by nové firmy mohly jen těžko 

konkurovat. Z pohledu legislativy není tento vstup nijak dramaticky omezován. Přesto 

dochází zejména v poslední době k tomu, že v důsledku světové krize řada firem 

opustila působení na tuzemském i zahraničním trhu, ale na druhé straně se tak otevřela 

možnost novým firmám (s vysokým kapitálem) na tyto trhy proniknout. Než důsledky 

krize odezní, bude to jistě nějakou dobu trvat, a proto se nepočítá s tím, že by na českém 

nebo německém trhu vstupovali do hry noví hráči. Potenciální nový konkurenti 

nebudou mít lehkou situaci: stroje pro výrobu jsou drahé a pozice známých firem na 

trhu je silná. Zkušenosti při exportování do Německa potvrzují, že německý partner od 

svého dovozce preferuje zejména kvalitu a tradici v daném odvětví. Proto pro nové 

firmy nebude jednoduché získat významné obchodní postavení. 
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Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Podle průzkumu trhu a dle informací o státu, kam bude zboží vyváženo, jsem se 

nejdříve zaměřila na konkurenci v České republice. Firma KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 

má v tuzemsku poměrně velké množství konkurentů. Mezi nejvýznamnější patří 

Ondřejovická strojírna, spol. s r.o.; Excon Steel, a.s.; SES Tlmače, a.s. Slovensko; ZVU 

POTEZ, a.s.; PSB Třebíč a.s., MIKO TŘEBÍČ s.r.o., kteří se zaměřují na chemické 

aparáty. V oblasti jeřábů a ocelových konstrukcí patří mezi hlavní konkurenty 

EGW CRANES, s.r.o.; finská společnost Kone Corporation Oyj, Slovácké strojírny, 

a.s.; Nopo, s.r.o., UNEX, a.s. Uničov. 

 Aby firma KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. mohla konkurovat těmto firmám, musí 

využívat svých silných stránek a zaměřit se i na využití možných příležitostí. Pokud se 

chce firma prosadit v zahraničí, ale zároveň uplatnit i svoji pozici na domácím trhu, 

musí nabízet své výrobky v odpovídající kvalitě, opatřené příslušnými certifikáty. 

Oproti konkurenci může firma nabídnout i náhradní díly, čímž je zajištěn i pozáruční 

servis. Další významnou výhodou je tradice na českém trhu, kde firma působí již přes 

120 let, díky čemuž má i bohaté obchodní zkušeností. Ovšem rozhodujícím faktorem je 

sortiment výrobků. Mnoho konkurentů nabízí buď chemické aparáty nebo jeřáby a 

ocelové konstrukce. KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. disponuje všemi těmito produkty. Na 

německém trhu je situace o něco složitější. Tento zahraniční trh je velmi bohatý na 

strojírenský a chemický průmysl, takže konkurence mezi firmami je značná. Ovšem 

řada německých firem se obrací na výrobce v České republice, protože ceny na našem 

domácím trhu jsou pro většinu německých firem zatím stále příznivější, než kdyby si 

tyto produkty kupovali ve své zemi. I zde – na německém trhu jsou rozhodujícími 

faktory kvalita, sortiment, dodací podmínky, při komunikaci s ostatními zeměmi 

i jazykové znalosti apod. 

K hlavním německým konkurentům patří firma Tank + Stahlbau Abersfelder 

GmbH. Byla založena v roce 1963. Zpočátku se zaměřovala výhradně na výrobu 

v tuzemsku, dnes je její výroba na celosvětové úrovni. Tato společnost vyrábí 

uskladňovací nádrže, reaktory, ale i menší jeřáby apod. 

Dalším významným konkurentem je GEKOSS GmbH – Stahlbau und 

Montagen. Tato firma se podílela na zpracování známých projektů v Německu. Jednalo 
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se např. o Moellerův most v Dortmundu, městskou a zemskou knihovnu, trajektový 

terminál v Kielu apod. Má okolo 20 specialistů na ocel a ve výrobě zpracovává kolem 

1850 t oceli. [14] 

 

 

Smluvní síla odběratelů 

Velmi významným odběratelem firmy KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. na území České 

republiky jsou EVRAZ STEEL Ostrava a dále je to firma ŽĎAS, ArcelorMittal a 

TŽ Třinec. Všechny  tyto firmy přestavují pro firmu největší odběratele u jeřábů. Jejich 

vyjednávací síla je zde vyšší k čemuž přispívá i skutečnost, že patří mezi hlavní 

odběratele těžkých jeřábů na území ČR a samozřejmostí je, že odebírají zboží i od 

jiných firem. Jednotlivé firmy, které nakupují jednorázově, tedy nejsou častějšími 

klienty firmy, jsou pro firmu jistě důležití, ale firma na nich není nijak existenčně 

vázána a díky tomu může určovat podmínky obchodu. Firmám, které jsou pro 

Královopolskou pravidelnými zákazníky, věnuje pozornost zejména v minimální marži 

a při dodržení stávající kvality výrobku. Na německém trhu je 

u firem situace s odběrateli na stejné úrovni. Při obchodování se zahraničními odběrateli 

je nutné posuzovat možnost vyjednávací síly výrobek od výrobku, záleží vždy na 

kulturních a sociálních odlišnostech v jednotlivých zemích. Specifické vyjednávací 

podmínky si určují odběratelé z Ruska, kdy je dobré znát jejich mentalitu, aby se firma 

vyhnula neočekávaným situacím, které např. v Německu nevznikají. Vyjednávání s rusy 

je jednodušší. Nemají tak striktní pravidla jako němci. Občas je také ze strany 

odběratelů stanoveno, že si dovezou vlastní materiál na zhotovení konečného produktu, 

čímž dojde ke snížení celkové ceny produktu o cca 45-55%. Tato vyjednávací síla 

odběratelů se ovšem netýká obchodování se západními zeměmi. 

 

 
Smluvní síla dodavatelů 

Smluvní síla dodavatelů je odvozena od množství, které firmy odebírají, tedy od 

velikosti odebraného množství. V Královopolské je situace taková, že pokud tato firma 

odebírá materiál od dodavatele dlouhodobě a tento dodavatel dosahuje zisku, je její 
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pozice přijatelná. Pokud by odebírala materiál od dodavatele, který je na trhu nový, 

firma s ním dosud neobchodovala, tak její pozice by nebyla tak významná. 

 

Přehled nejvýznamnějších dodavatelů materiálu: 

• Nízkouhlíkové nelegované oceli – FERONA, a.s. BRNO, 

SO-VA s.r.o. PRAHA, UnionOcel, VÍTKOVICE STEEL, a.s., 

KKL Metal Trading, s.r.o., 

• Nízkolegované Cr/Mo oceli – INPOZ spol. s.r.o., UnionOcel, NIARA s.r.o., 

MUTT, Flash Steel a.s., ETS Praha spol. s.r.o., DALTEK GROUP a.s., 

• Vysokolegované austenitické oceli – R.F.PROFI, s.r.o., FEMAX, a.s., 

AK1324, s.r.o., THYSSENKRUPP FERROSTA, spol. s.r.o., NIARA s.r.o., 

• Vysokolegované feritické oceli - R.F.PROFI, s.r.o., FEMAX, a.s., 

AK1324, s.r.o., THYSSENKRUPP FERROSTA, spol. s.r.o., NIARA s.r.o., 

• Ni-slitiny – R.F. PROFI, s.r.o., INKOSAS, a.s., BIBUS s.r.o., LIJA, a.s., 

• Nerez – SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s.r.o., 

SCHOELLER-BLECKMANN AG, Flash Steel a.s. 

 
Konkurence na německém i českém trhu je velká a pro dodavatele je výhodné obchod 

uzavřít než o transakci přijít. 

 
 
 
Hrozba substitučních výrobků 

U jeřábů a ocelových konstrukcí nelze využívat jiné výrobky, nebo dokonce tyto 

výrobky nahradit zcela jinými. U ocelových konstrukcí využívaných např. při stavbě 

mostů pro pěší apod. by se dal využít i jiný materiál, ale jeho životnost je značně kratší 

než životnost u ocelových konstrukcí. U chemických aparátů není možné využít žádné 

substituční výrobky. 

 



90 

Dílčí závěr 

Firma KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. si za celou dobu působení na tuzemském 

i zahraničním trhu vybudovala široké portfolio odběratelů a získala i hodně zákazníků 

z nichž velká část patří mezi zákazníky stálé. Dávají přednost tradici firmy a zejména 

kvalitě zboží, která odpovídá dané prodejní ceně. Dnes si mnoho zákazníků již 

uvědomuje, že ne všechny podnikatelské subjekty nabízejí produkty za takové ceny, 

kterým by odpovídala i jejich kvalita a tím KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. získává i nové 

zákazníky což vede i k růstu jejich obratu. V době, kdy zemí otřásla světová krize firma 

neočekává, že by se na německém trhu objevil nový konkurent. Z pohledu firmy, která 

působí na německém trhu je vyjednávací síla zákazníků přiměřená, neboť se firma snaží 

nabízet výrobky za takové ceny, které za ně bude zákazník ochoten zaplatit, tedy 

s odpovídající výší marže. ([9], str. 51-57) 
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3.6   SWOT ANALÝZA 

V následující tabulce je zachycen přehled silných a slabých stránek a dále také 

příležitostí a hrozeb. V tabulce následující pak bude k jednotlivých položkám ve SWOT 

analýze přiděla váha významnosti a klasifikace a všechny poznatky plynoucí z této 

analýzy jsou následně shrnuty do matice EFE a IFE. 

 

Tabulka č. 21: SWOT analýza KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 

Silné stránky  Slabé stránky 

� Tradice průmyslové výroby  

� Tým zaměstnanců 

� Tradice a image společnosti 

� Obchodní zkušenosti 

� Sortiment produktů 

� Náhradní díly 

� Rozvoj technologií 

 � Nízký podíl služeb na exportu 

� Omezená schopnost podniku konkurovat na 
zahraničním trhu 

� Nedostatek vlastních investičních prostředků, 
prostředků pro inovace a kapitálu pro export  

� Internetové stránky 

� Skladové prostory (malá využitelnost) 

   

Příležitosti  Hrozby 

� Boom strojírenství jak v ČR tak v Německu 

� Možnost rozšíření prodeje 

� Měnové kurzy 

� Moderní technologie 

 

 

� Vnímání ČR jako země s vyšší mírou 
korupce, byrokracie a pomalého soudnictví 

� Ekonomický vývoj obchodních partnerů 

� Ekonomická recese ve vyspělých částech 
světa 

� Růst cen dopravy 

� Výkyvy v cenách materiálu 

� Nezaplacení za dodávku 

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/exportni-strategie-cr/1001404/ [cit. 2009-08-11] 

a interní materiály firmy 

 

 

V následující tabulce je zachycena matice EFE, která hodnotí vnější prostředí a matice 

IFE, která hodnotí vnitřní prostředí, tedy silné a slabé stránky a schopnost firmy pomocí 

těchto silných stránek odstranit hrozby a následně i pomocí příležitostí čelit slabým 

stránkám. Každému faktoru v matici se přiřadí váha 0-1 podle důležitosti faktoru. Na 
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závěr tyto faktory ohodnotíme známku 1-4, kde 4 je nejlepší hodnocení. Největší vliv 

znamená 4 je nadprůměrný, 3 průměrný, 2 střední a 1 nízký. 

 

 

Tabulka č. 22: Matice EFE a IFE 

Silné stránky váha klasif.   Příležitosti váha klasif.   

Tradice průmyslové 
výroby 

0,2 3 0,6 Boom 
strojírenství v ČR 
i EU 

0,3 3 0,9 

Obchodní 
zkušenosti 

0,15 2 0,3 Možnost rozšíření 
prodeje 

0,05 2 0,1 

Tým zaměstnanců 0,1 2 0,2 Měnové kurzy 0,03 2 0,06 
Tradice a image 
společnosti 

0,2 4 0,8 Moderní 
technologie 

0,06 2 0,12 

Rozvoj technologií 0,03 2 0,06      

Sortiment produktů 0,09 2 0,18         

Náhradní díly 0,05 3 0,15         

                

Slabé stránky       Hrozby       
Nízký podíl služeb 
na exportu 

0,03 2 0,06 ČR jako země s 
korupcí 

0,07 2 0,14 

Omezená schopnost 
podniku konkurovat 
na zahraničním trhu 

0,08 3 0,24 Ekonomický 
vývoj obchodních 
parterů 

0,2 3 0,6 

Nedostatek 
vlastních 
investičních 
prostředků 

0,02 2 0,04 Ekonomická 
recese ve 
vyspělých částech 
světa 

0,10 3 0,3 

Internetové stránky 0,02 2 0,04 Růst cen dopravy 0,09 3 0,27 

Skladové prostory  0,03 2 0,06  Nezaplacení za 
dodávku 

0,1 4 0,4 

CELKEM 100%    2,73 CELKEM 100%   2,89 

Zdroj: vlastní konstrukce autora 
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Dílčí závěr ke SWOT analýze 

Z pohledu IFE matice, která se zaměřuje na vnější faktory ovlivňující firmu, vyšlo 

celkové hodnocení 2,73, což přestavuje pro firmu silnou interní pozici. 

Nejvýznamnějším faktorem je tradice a image firmy, které představují pro firmu 

možnost rychle získat nového zákazníka oproti konkurenci a dále také přispívají 

k tomu, že může snadněji získat i zahraničního partnera. Oproti tomu ale má firma 

omezenou možnost konkurovat podnikům v zahraničí. Právě např. v Německu je 

strojírenský průmysl velmi bohatý na vyspělé a silné firmy, kterým může 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. jen velmi obtížně konkurovat, ale pokud se zaměření na 

zlepšení finanční situace a odstranění slabých stránek, může dosáhnout úspěchu. 

 Při hodnocení matice EFE se firma pohybuje v rozmezí 4 – 2,5 což znamená, že 

má velmi dobrou interní pozici. Nejvýznamnější hrozbu pro firmu přestavuje obava 

z nezaplacení za dodávku zahraničním partnerem. V dnešní době, kdy je situace na 

zahraničních trzích vlivem ekonomické krize oslabena, nemá firma zaručeno, že 

dostane včas zaplaceno. Jedinou možností ochrany je využít pojištění. A v oblasti 

příležitostí je pro firmu výhodné využít boomu ve strojírenství, kterým může docílit 

expanzi na zahraniční trhy. 
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3.7  CHARAKTERISTIKA EXPORTNÍHO TERITORIA A 

KOMODIT 

 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. má na českém trhu již dlouholetou tradici a v posledních 

několika letech se zaměřuje i na zahraniční trhy a to zejména na Rakousko a Rusko. 

Ovšem místem na zahraničním trhu, kam exportuje velmi málo je teritorium Německa. 

Proto by pro ni spolupráce s Německem a to nejen v oblasti exportu byla velmi 

významná. 

 

3.7.1  Základní informace o teritoriu 

Spolková republika Německo dále již SRN (federálně resp. spolkově uspořádaná 

republika s parlamentní demokracií) se skládá celkem ze 16 spolkových zemí, které 

mají vlastní zemské sněmy a zemské vlády. [42] 

Administrativní členění zahrnuje: 

• 29 vládních krajů (Regierungsbezirk),  

• 444 okresů a statutárních měst,  

• přibližně 14 800 obcí, z toho 83 velkoměsta se 100 000 obyvateli nebo více, 

108 středně velikých měst s 50 000 až 99 999 obyvateli, 462 obcí s 20 000 až 

49 999 obyvateli. 

Hlavní město:   Berlín ( 3 392 425 obyvatel)  

Měna:   1 Euro (€) = 100 centů (c) 

Jazyk:   němčina, lokálně dánština, fríština a lužická srbština 
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Za nejdůležitější zvyklosti pro obchodní kontakty se dají považovat: 

• serióznost a spolehlivost,  

• vysoká technická úroveň a kvalita výrobku,  

• rozumná cena,  

• goodwill a nutnost „být přitom" - na veletrzích, vědeckých sympoziích, 

konferencích, významných společenských akcích atp.,  

• navázání osobních kontaktů,  

• mít na trhu registrovanou firmu,  

• členství v roce 2004 registrovaném Sdružení českých firem v Německu 

(Vereinigung tschechischer Unternehmen in Deutschland e.V.),  

• využívání znalostí specifické mentality partnerů v jednotlivých regiónech SRN,  

• aktivní využívání specifik trhů jednotlivých 16 spolkových zemí SRN. 

 

Při obchodním jednání je dobré dodržovat následující skutečnosti: 

• zpoždění není tolerováno, v případě očekávaného zpoždění je nutné se předem 

omluvit, 

• důležitá je dochvilnost, přesnost a formálnost, 

• důležité je kvalitní a konzervativní oblečení, vizitky z kvalitního papíru (lépe v 

jednodušším stylu než příliš barevné nebo jinak extravagantní), 

• akademické tituly je nutné na vizitkách správně přeložit podle německého 

systému titulů, 

• preferovány jsou dlouhodobé vztahy a spolupráce, 

• jednání jsou přesná, návrhy jsou konkrétní a věcné. [37] 
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3.7.2  Průmysl 
 

Průmysl představuje hlavní odvětví národního hospodářství Německa, i když 

v posledních letech se jeho význam snižuje, tak jak roste podíl odvětví služeb a 

obchodu. Průmyslová výroba, která zahrnuje zpracovatelský průmysl vč. hornictví, 

výrobu a rozvod energie a stavebnictví, v roce 2004 proti předcházejícímu roku 2003, 

kdy její objem stagnoval (přírůstek 0,2 %), zaznamenala růst 3 %. V roce 2005 přírůstek 

dosáhl 3,7 % a v roce 2006, který byl charakterizován vzestupem německého 

hospodářství, se zvýšila průmyslová výroba o 6,1 %. Zpracovatelský průmysl v r. 2005 

vzrostl o 3,7 %, v roce následujícím o 6,0 %. V roce 2007 dokonce o 7,5 %. I v prvním 

pololetí 2008 pokračoval pozitivní vývoj. Ve druhé polovině roku 2008  v souvislosti 

s globální  krizí došlo k celkovému poklesu. 

Velmi dobré postavení má i chemický průmysl. Blíže viz následující tabulka. 

Mezi významné průmyslové oblasti patří zejména automobilový průmysl, již 

zmiňovaný chemický průmysl a velmi dobré postavení má i průmysl strojírenský, 

zpracovatelský a další. Nejvýznamnější strojírenské oblasti jsou v oblasti Severního 

Porýní-Westfálska a na jihu Německa.  

 

Tabulka č. 13: Vývoj v oblasti chemického průmyslu 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Index 

2007/2006 

v % 

Obrat (mld. 

Euro) 

121,4 135 133,9 132,5 136,4 142,1 152,8 162,2 173,6 7,0 

Vývozy 

(mld. Euro) 

65,8 76,6 82,5 80,2 80,5 96,5 104,8 119,3 129,7 8,7 

Investice 

(mld. Euro) 

6,9 6,8 6,6 6,7 6,1 5,2 5,4 6,1 6,4 4,9 

Počet 

zaměstnanců 

(tis.) 

478 470 467 462 464 445 441 436 441 1,1 

Zdroj: Verband der Chemischen Industrie, září 2008, http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-
ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000636/#sec3 [cit. 2009-06-23] 
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V oblasti Severního Porýní-Westfálska patří mezi nevýznamnější dodavatele Itálie a 

Čína společně s ostatními zeměmi. Česká republika zaujímá na celkovém trhu 

v dodávkách v této oblasti 6,8%. 

 

Obrázek č. 4: Nejdůležitější dodavatelské země (údaje v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:IT.NRW, Foreign trade statistics North Rhine-Westphalia; data: as of 2008 
Zdroj:http://www.nrwinvest.com/Important_Industries/Mechanical_Engineering/index.php 

[cit. 2010-03-06] 
 

 

 

Teritoriální struktura – postavení k Evropské unii 

Na straně importu si v roce 2008 zajistilo prudkým nárůstem svých exportů do SRN 

první pozici Nizozemí, které vytlačilo z trůnu Francii, jejíž export se zvýšil meziročně 

jen mírně a činil necelých 67 mld. Euro. Na třetí příčce se umístila opět Čína, jejíž 

export do SRN se z 54,6 mld. Euro v roce 2007 zvýšil na téměř 60 mld. Euro. Změny 

oproti roku 2007 se projevily ve střední oblasti. Především díky růstu hodnoty  dovozů z 

Ruska (ropa, zemní plyn) se země dostala na 8. pozici a nechala za sebou Rakousko a 

Švýcarsko. Do první patnáctky se vrátil další velký německý dodavatel energetických 

surovin - Norsko. Česká republika si udržela své 11. místo mezi nejdůležitějšími 

exportéry do SRN. [42] 
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Tabulka č. 14: Nejdůležitější dovozci do SRN (roky 2007 a 2008) 
2008 2007 

  mil. EUR Podíl mil. EUR Podíl  
 Import   100%  100%  

1. Nizozemí 72 8,80% 64,9 8,40% Francie 
2. Francie 66,7 8,15% 64,3 8,30% Nizozemí 
3. Čína 59,4 7,20% 54,6 7,10% Čína 
4. USA 46 5,60% 45,6 5,90% USA 
5. Itálie 45,9 5,60% 44,3 5,70% Itálie 
6. Velká Brit. 44,3 5,40% 43,4 5,60% Velká Brit. 
7. Belgie 39,7 4,80% 38,8 5,00% Belgie 
8. Rusko 35,9 4,40% 32,8 4,20% Rakousko 
9. Rakousko 33,1 4,00% 29,8 4,90% Švýcarsko 
10. Švýcarsko 31,2 3,80% 28,8 3,70% Rusko 
11. ČR 28,3 3,40% 26,2 3,40% ČR 
12. Polsko 26,2 3,20% 24,1 3,10% Polsko 
13. Japonsko 23 2,80% 24,1 3,10% Japonsko 
14. Norsko 23 2,80% 21,1 2,70% Španělsko 
15. Španělsko 21,6 2,60% 18,1 2,30% Maďarsko 

Zdroj: Destatis, březen 2009, http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-zahranicni-obchod-
zeme/6/1000636/ [cit. 2009-06-16] 

 

Vývoz do Německa 

Komoditní struktura vzájemné obchodní výměny zůstává poměrně stejná jako 

v předešlých letech. Ve zbožové struktuře dominují stroje a dopravní prostředky, které 

činí 55% ve vývozu a 43 % v dovozu. Zvýšil se podíl exportu silničních vozidel 

z 15,8% na 19,4%. V porovnání s rokem 2008 vývoz silničních vozidel vzrostl, a to o 

12,5 %. Dovoz silničních vozidel se naproti tomu snížil o 20,4 %. Za jednu z hlavních 

příčin lze považovat zavedení „šrotovného“ spolkovou vládou. Klesající německou 

poptávku pocítily i tuzemské firmy. Zlepšení vývoje v zahraničí by tedy postupně mělo 

tyto dopady kompenzovat. Podle předběžných odhadů se očekává, že se německá 

ekonomika vrátí k mírnému oživení, přičemž hlavním růstovým faktorem by měl být 

příspěvek zahraničního obchodu místo spotřeby domácností a výdajů vládních institucí. 

Velký potenciál úspěchu na zahraničním trhu mají strojírenský průmysl a chemický 

průmysl. Jak naznačuje následující tabulka, nejvíce komodit vyvážených do Německa 

představují stroje a dopravní prostředky. Pro tuto zemi je výhodné zboží dovážet 

levněji, než ho produkovat za vyšší náklady. 
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Tabulka č. 15: Vývoz České republiky do Německa, 2009 

Komodita Stát. hodnota CZK (tis.) 

Potraviny a živá zvířata 26 433 744 
Nápoje a tabák 1 901 533 

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou 
paliv 8 561 186 

Minerální paliva, maziva a příbuzné 
materiály 20 734 092 

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a 
vosky 1 160 888 

Chemikálie a příbuzné výrobky 69 534 065 

Tržní výrobky t říděné hlavně podle 
materiálu 118 190 513 

Stroje a dopravní prostředky 229 304 864 

Průmyslové spotřební zboží 54 290 054 

Komodity a předměty obchodu 132 498 

Celkem 530 245 446 
Zdroj: ČSÚ, 1.4.2010, http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/nemecko/nemecko-bilance-zahranicni-

obchod-2009/1000636/56910/  [cit. 2010-04-02] 

 

 
 

Distribu ční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory 

ovlivňující prodej 

Obecně lze konstatovat, že německý odběratel požaduje a očekává zajištění logistiky 

(např. založení centrálního skladu v Německu), před- a poprodejní servis, počítá také 

s převzetím záruk a zodpovědnosti za rizika výrobku aj. Podstatnou složkou tržního 

úspěchu je propagace a marketing. Zajištění všech těchto podmínek může být ztíženo, 

pokud český dodavatel není na trhu přítomen formou svého zástupce nebo jiného 

subjektu (např. vlastní firmy apod.). 

Vzhledem ke skutečnosti, že německý trh je zcela liberalizován a otevřený 

nejtvrdší konkurenci, dokazují výsledky dosahovaného vývozu České republiky do 

Německa v posledních letech to, že se čeští podnikatelé naučili vyrábět výrobky, se 

kterými zde mohou konkurovat a uspět. Německý trh představuje v každém případě 
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zkoušku podnikatelské vyspělosti, a to jak z hlediska kvality a atraktivnosti vlastní 

produkce a nabízeného zboží (včetně schopnosti dodržovat sjednané termíny a jiné 

dohodnuté podmínky), tak i z hlediska následných služeb a nutného servisu. 

České firmy, až na výjimky, vstupují na zdejší trh bez většího akvizičního úsilí a 

marketingu. Nadále přežívá názor, že pro uzavření obchodu je důležitá pouze 

konkurenceschopná cena a kvalitní výrobek. [42] 

 

3.7.3  Celní systém 

Německé teritorium patří do celního území Evropské unie. Otevřením evropského 

jednotného vnitřního trhu (JVT) v lednu 1993 (s následným přistoupením dalších zemí)  

byly zrušeny celní kontroly na vnitřních hranicích Evropské unie. Přístupem ČR a 

dalších zemí k EU od 1.května 2004 nadále i pro naši zemi ve vzájemném obchodním 

styku se SRN platí, že vzájemné dodávky nepodléhají celní kontrole, ani z nich nejsou  

vybírány celní dávky. Zboží pocházející z nečlenských států Evropské unie (z tzv. 

“t řetích zemí”) musí být procleno, aby mohlo být vpuštěno do vnitřního oběhu.  

 

3.7.4  Doprava  

 

SILNIČNÍ SÍŤSILNIČNÍ SÍŤ 

Silnice jsou v Německu rozděleny do následujících kategorií:  

• federální dálnice - 11.712 km, 

• federální rychlostní silnice - 41.282 km, 

• okresní silnice - 177.780 km, 

• místní silnice - 395.400 km. 

 
 
DOPRAVNÍ OMEZENÍ 

Ekologické nálepky  

Nyní je možný vjezd do center německých měst jen pro vozidla s ekologickou 

nálepkou. Nálepky se prodávají v Německu u stanic měření emisí a stanic technické 
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kontroly a u 30 000 autoservisů. V ČR jsou v prodeji ve stanicích STK. Stojí 300 Kč a 

je potřeba velký technický průkaz.  

Jsou barvy červené, žluté a zelené podle toho, jaká je emisní třída vozidla. Jejich 

cena se pohybuje od 5 do 10 Eur a budou platit i pro příslušné části dalších měst, která 

podobné zóny vyhlásí. Lepí se na přední sklo k zrcátku nebo do některého z rohů.  

Nevydání nálepky a proto zákaz vjezdu platí tedy obecně pro zážehová vozidla 

zaregistrovaná do 31.12.1992 a naftová vozidla zaregistrovaná do 31.12.1996, pokud 

nebyla dodatečně vybavena účinným filtrem a doložena potřebnými údaji. 

Nálepkami nemusí být vybaveny motocykly, tříkolky, sanitky a vozidla zajišťující 

přepravu těžce tělesně postižených osob.  

Nákladní vozy s hmotností nad 7,5 t a nákladní vozidla s přívěsem se na 

německých silnicích nesmí pohybovat od 00.00 do 22.00 hod. o nedělích a všech 

státních svátcích. Všichni řidiči nákladních vozů , přesahujících 3,5 t nebo 

o 9 sedadlech vč. řidiče, kteří jedou do zemí EU musí dodržovat striktní pravidla. Musí 

vyplňovat kontrolní sešit jízd, kde jsou vykázány projeté i odpočinkové hodiny. Toto 

nařízení platí pro vozidla registrovaná v jakékoli zemi.  

 

Omezení jízdy kamionů v České republice je blíže popsáno následující tabulce. Celkový 

počet omezení je 9 hodin mimo prázdniny a 19 hodin týdně během prázdnin. 

Tabulka č. 16: Omezení v České republice 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.dynamicpro.cz/zakazy-jizdy-kamionu-a-dalsich-vozidel-v-cr-a-s/ [cit. 2009-09-12] 

 



102 

V Německu se zákaz výjezdu kamionů týká vozidel nad 7,5 tuny a omezení platí jen 

během víkendů a státních svátků. Spolu se Slovenskem má Německo nejvíce hodin 

zákazu jízdy kamionů. Blíže viz následující tabulka. [41] 

Tabulka č. 17: Omezení v Německu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: http://www.dynamicpro.cz/zakazy-jizdy-kamionu-a-dalsich-vozidel-v-cr-a-s/ [cit. 2009-09-12] 

 

 
Bodový systém  

V Německu je zaveden bodový systém pokut (platí i pro cizince!). Trestné body jsou 

udělovány dle typu přestupku od 1 do 7. V případě dosažení počtu 8 bodů zašlou úřady 

řidiči písemné varování. 

Řidič s celkovým počtem 8 bodů může vyrušit 4 body v případě, že se 

dobrovolně zúčastní semináře o bezpečnosti na silnicích.  

Řidič s 8 až 13 body obdrží písemné varování; tento řidič může odečíst 2 body, pokud 

dobrovolně navštíví seminář o bezpečnosti provozu. 

Řidič se 14 body musí absolvovat seminář o bezpečnosti na silnicích, pokud se 

ho neúčastnil během posledních 5 let, 2 body může ztratit dobrovolnou konzultací 

s odborníkem na psychologii řízení. 

Řidiči s 18 body bude odebrán řidičský průkaz, po 6 měsících musí znovu 

skládat řidičské zkoušky a také podstoupit psychologické/lékařské vyšetření. 
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DÁLNIČNÍ SÍŤ A POPLATKY 

Německo disponuje hustou sítí silnic a dálnic (cca 11,700 km).  

Mimo nákladních vozů nad 12 t a autobusů (0,0072 EUR za osobu a km a 16% DPH) se 

v Německu žádné poplatky na dálnicích neplatí. Od 28.12.2004 byl zaveden provoz 

mýtného pro vozidla od 12 t na německých dálnicích nezávisle na tom, ze které země 

pocházejí. Výjimku tvoří autobusy, vojenská, policejní a hasičská auta, vozidla civilní 

obrany a dalších záchranných služeb. 

Od mýtného jsou osvobozena i vozidla užívaná pro údržbu silnic a vozy, které 

jsou používány výlučně pro účely herecké a cirkusové živnosti.  

Průměrná cena mýtného je 13,5 Eurocentu za 1 km, mýtné je rozděleno ve dvou 

třídách podle počtu os a ve třech třídách podle emisí. Podél dálnic jsou umístěny každé 

2 km nouzové telefony. Černý ukazatel značí nejbližší nouzové stanoviště. [19] 

Mezi českými exportéry je nejvíce využívaná silniční doprava přes: 

Dálnice A 17/D8 Drážďany – Praha.  

Koncem roku 2004 byl na německé straně zprovozněn úsek Dresden-Gorbitz/ Dresden-

Südvorstadt, jehož trasa se dvěma náročnými tunely o celkové délce 3380 m umožnila 

motoristům objezd Drážďan, a tím zkrátila cestovní dobu o půl hodiny. Zbývající úsek 

až k českým hranicím u Petrovic a jeho navázaní na zprovozněnou dálnici na české 

straně bylo dokončeno v prosinci 2006.  

Dálnice A6/D5 Norimberk - Plzeň - Praha 

V září 2008 byl otevřen poslední 20,4 km dlouhý úsek dálnice A6 mezi městem 

Amberg a dálničním křížením Oberpfälzer Wald. Stavba byla zahájena v červnu 2004. 

Pět sousedících měst na novém dálničním křížení A93 (Regensburg-Hof) a A6 

(Norimberk - Praha) se uskupilo do tzv. „kooperačního prostoru A6/A93" s cílem se 

společně profilovat, ozřejmit regionální potenciál a vypracovat podrobnou 

marketingovou studii na zvýšení atraktivity tohoto hospodářského prostoru. Dokonalá 

infrastruktura zvyšuje ekonomickou atraktivitu regionu, přitahuje investory a 

samozřejmě tím i vytváří tolik potřebná pracovní místa. Mnoho vůdčích firem 

především z oblasti logistiky již tyto strategické výhody rozpoznalo a umístilo sem již 

svá centra. Vsadily na krátká a rychlá spojení k prosperujícím východoevropským 

trhům. 
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3.8   ANALÝZA OBECNÉHO OKOLÍ 
 

Socioekonomický sektor exportního teritoria 
 

Působení socioekonomického sektoru na firmy na trhu v Německu jsou pro exportující 

firmu KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. velmi důležitým prvkem. V rámci působení tohoto 

sektoru bych se zaměřila na tři stěžejní oblasti: ([11], str. 69-74) 

 

1. Ekonomické faktory 

Zásadní vliv na fungování nabídky a poptávky na trhu nejen na tom zahraničním 

mají následující činitelé: 

 

Hrubý domácí produkt (HDP) 

Situace Německa se výrazněji zlepšila v roce 2006, kdy ekonomický růst dosáhl 

2,9 %. Také rok 2007 byl pro německé hospodářství úspěšným. Stejně jako 

v předešlém roce rostl HDP poměrně vysokým tempem (+2,5). V běžných 

cenách činil 2 423 mld. euro. Hospodářský vývoj byl podpořen jak domácí, tak 

zahraniční poptávkou. I přes výrazné posílení eura vůči dolaru a mírné oslabení 

světové konjunktury měly největší podíl na růstů HDP exporty Německa, které 

se zvýšily o 8,3 % (cenově očištěno). [47] 

 

Tabulka č. 18: Vývoj hrubého domácího produktu, cenově očištěno 

2006 2007 2008 
+2,9% +2,5% +1,3% 

Zdroj: Spolkový statistický úřad, březen 2009, http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-ekonomicka-
charakteristika-zeme/4/1000636/ [cit. 2009-06-21] 
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Tabulka č. 19: HDP na obyvatele  2004 - 2008 (EUR) 

2004 2005 2006 2007 2008 
26 798 27 202 28 185 29 453 30 421 

Zdroj: Spolkový statistický úřad, březen 2009, , http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-ekonomicka-
charakteristika-zeme/4/1000636/ [cit. 2009-06-21] 

 

Měnový kurz 

Jelikož se chce společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. zaměřit na export zboží do 

Německa, musí sledovat i vývoj kurzů eura, který bude mít vliv na vývoz 

daných výrobků. Na konci dubna 2009 se hodnota eura na korunu vyšplhala na 

26,75. Pokud by došlo k situaci, kdy domácí měna posiluje, způsobí snížení 

korunové hodnoty pohledávky a vede ke kurzové ztrátě. [47] 

 
 

Obrázek č. 5: Devizový kurz EUR/CZK ( za období leden-květen 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/grafy_form.jsp 

[cit. 2009-06-21] 

 

 

Míra inflace 

Jak je patrné z následující tabulky, velikost inflace je rostoucího charakteru, ale 

stále se pohybuje na úrovni, která pro společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. je 
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pozitivní, neboť vytváří pružnější odběratelsko-dodavatelské vztahy při obchodu 

se zahraničím. Bližší vývoj je v následující tabulce.  

 

Tabulka č. 20: Vývoj inflace 2004 – 2008 

2004 2005 2006 2007 2008 
1,6% 1,5% 1,6% 2,3% 2,6% 

Zdroj: Německá spolková banka, duben 2009, , http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-ekonomicka-
charakteristika-zeme/4/1000636/ [cit. 2009-06-21] 

 
 
 
 
 

2. Demografické faktory 

Průměrná hustota obyvatelstva v SRN je 236 obyvatel na km2. Ekonomicky 

aktivního (práceschopného) obyvatelstva bylo v roce 2004 v Německu přibližně 

42 miliónů, z čehož 38,19 miliónů představovali výdělečně činné osoby. Počet 

nezaměstnaných dosáhl rekordního počtu 5,1 miliónů výdělečně činného 

obyvatelstva. Počet narozených dětí se v SRN nadále snižuje. Důsledkem toho je 

negativní přírůstek (úbytek) obyvatelstva v hodnotách okolo 0,1% – 0,2 % 

ročně. Při tomto vývoji vycházejí statistické prognózy s výhledem do roku 2050 

z celkového poklesu počtu obyvatelstva na 65–70 miliónů. V celkovém počtu 

obyvatel převažují ženy (42,103 mil.) nad muži (40,156 mil.). Věkově je 

nejsilněji zastoupena skupina obyvatel mezi 25–45 lety (25,524 mil.), na druhém 

místě pak skupina 45–65 let (21,230 mil.). Statistiky zobrazují skutečnost, že 

počet lidí starších 65 let (13,351 mil.) značně převyšuje skupinu mladých mezi 

15–25 lety (9,159 mil.). [47] 

 

3. Ekologické faktory 

Německo se v současnosti zaměřuje na ekologickou dopravu. Do vnitřních zón 

32 měst v Německu mohou motoristé vjet pouze za podmínky, že si opatřili 

takzvanou ekologickou plaketu, která označuje míru škodlivosti jejich vozidla 

pro ovzduší. Do této zóny mají zakázaný vjezd auta, jimž nebyla udělena žádná 
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ze tří barevně odlišených známek, označujících stupeň znečišťování polétavým 

prachem podle evropských norem.  

 

Další faktory a podmínky ovlivňující prodej v SRN 

Balení zboží: musí odpovídat harmonizovaným normám EU. Uvádění množství 

- směrnice Rady 80/181. Text etiket - směrnice 2000/13/EHS and 2003/89/EHS. 

Bezpečnost profesionálních nástrojů: přichází do úvahy u strojů, zařízení a 

dalších výrobních nástrojů užívaných zaměstnanci ve výrobním procesu. 

U výrobků pocházejících ze zemí EU jde většinou o bezproblémovou otázku. 

Vratné obaly, zelená tečka: V zemi se přísně dbá na hlediska ochrany životního 

prostředí. Od roku 1990 je recyklace obalového materiálu svěřena instituci 

„Duales System Deutschland“, která vlastní svou značku - „zelenou tečku", 

uváděnou na obalu. Napojení na systém není povinné, bez uvedené zelené tečky 

je ale zboží fakticky neprodejné. Bez certifikace (označení vratnosti na obalu) je 

zboží neprodejné. 

 

Normy a standardy  

DIN, EN, ISO, DIN EN a DIN ISO: německé a zahraniční normy používané 

německým institutem DIN. Jejich používání není zákonem upraveno, bez této 

certifikace je ale výrobek neprodejný. 

CE - konformita s normami EU. Značení je povinné, importéři i vyvážející 

firmy mohou bez značení a normy „CE" čelit postihu. 
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3.8.1  Pozitiva a negativa německého obchodního prostředí a rizika pro 

exportující firmu 

Pozitiva: 

• otevřenost trhu, 

• důraz na kvalitu, značku, 

• technologická vybavenost, 

• stabilní prostředí, 

• velký potenciál v průmyslové oblasti, 

• modernizace infrastruktury, 

• zaměření na ochranu životního prostředí, 

• dobré podmínky pro investory. 

 

Negativa: 

• přísná legislativa, 

• insolventnost některých firem, 

• růst domácí konkurence, 

• jednostrannost v podnikatelské sféře. 

 

Pro českou firmu je představující překážkou německé zákonodárství, které je značně 

komplikované. Jedná se zejména o právní normy upravující dovoz. Zejména jde 

o požadavky na balení, hygienické předpisy, plnění norem, certifikátů apod. (v případě 

žádosti o vystavení certifikátu musí česká firma počítat mnohdy s mnohem delšími 

lhůtami na vyřízení než je tomu v České republice). Velmi složitá je německá daňová 

legislativa.  
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Insolvence 

V posledních letech prožívá Německo velkou vlnu insolvencí firem, jejichž důsledkem 

může být zhoršená platební morálka, představující tak rovněž vážnou komplikaci pro 

české exportéry. Zvýšenou opatrnost při zajištění platby z Německa je nutné doporučit 

nejen v případě nových obchodních kontaktů, ale i u zavedených nebo českým firmám 

známých odběratelů a obchodních partnerů. Zvláště v případě malých a středních 

německých firem je důležité obstarat si maximum aktuálních dostupných informací 

o finanční a hospodářské situaci firmy před expedicí zboží (zejména u nezajištěné 

platební podmínky). 

Platby předem za dodávky zboží a služeb nepatří v rámci Německa k těm 

nejběžnějším platebním podmínkám. Běžná splatnost faktur se pohybuje v rozmezí až 

90 dnů. Ve vztahu k firmám z nových členských zemí EU je možné z německé strany 

počítat s tím, že u prvních dodávek, kdy se podniky navzájem teprve poznávají, bude 

německý dodavatel platbu předem prosazovat. Stejně tak na ní může trvat český 

dodavatel. 

 

Kurzovní rizika 

Dalším velmi významným rizikem jsou kurzovní rizika. Německá strana vždy obchodu 

v eurech a pro českého podnikatele zde nastává obtížná situace při oslabování eura. 

V případě, že euro oslabuje, projevuje se tato nepříjemná situace ve zvýšení cen a tedy 

ve zdražování. Ovšem tento druh rizika zle částečně eliminovat např. měnovými 

nástroji. 

 

Tržní rizika 

Jedním z velmi zásadních rizik může být pokles poptávky po produktech od společnosti 

KRÁLOVPOLSKÁ, a.s. Ale z hlediska postavení strojírenského průmyslu v Německo, 

tato situace nemusí nastat, neboť je to země, která je průmyslových gigantem.  
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4. NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

Tato část práce je věnována návrhům, které by měly společnosti 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. pomoci dosáhnout lepších obchodních výsledků, zlepšit 

obchodní výkonnost a pomoci prosadit se na zahraničním trhu. 

 

4.1 NÁVRHY NA OPAT ŘENÍ KE ZLEPŠENÍ OBCHODNÍ 

VÝKONNOSTI FIRMY 

 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. dosahuje docela přijatelné výše rentability. Jak je patrné 

z Tabulky č. 21: Likvidita a rentabilita srovnávaných společností, 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. má velmi vysokou rentabilitu tržeb. Jelikož je toto procento 

ve srovnání s konkurencí velmi vysoké, můžu v tomto případě říci, že společnost 

dokáže generovat zisk z tržeb. Celkový kapitál má firma o více jak 100 000 Kč vyšší 

než firma ZVU Potez, a.s., ale neumí ho využít alespoň stejně tak dobře jako tento 

konkurent. Prvním návrhem na zlepšení obchodní výkonnosti podniku je tedy 

efektivnější využívání aktiv podniku. Stroje a prostory může firma využívat při plné 

kapacitě. Je nutné přehodnotit počet zaměstnanců a výši jejich mzdy, velikost a rozsah 

výroby atd. Je možné i některé procesy ve firmě outsourcovat apod. 

Rentabilita vlastního kapitálu je oproti konkurentům přijatelná, což znamená, že 

by firma měla zachovat buď stávající vývoj, nebo dosahovat vyššího zisku. Zvýšení 

zisku je možné za předpokladu, že se zvýší tržby nebo se sníží náklady. Je možné, že 

bude firma prosazovat vyšší ceny, ale je to méně pravděpodobné. Lepší by bylo, kdyby 

firma nabízela výhodnější podmínky stálým odběratelům, nebo množstevní slevy, 

bonusové programy atd. Zvýšení obratu je možné i při marketingové činnosti, díky 

které se o možnosti koupě těchto výrobků dozví širší okolí a tím firma rozšíří svůj tržní 

podíl. KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. má vysoký podíl tržeb v exportu, pro firmu to 

znamená mimo jiné i prognózování vývoje kurzů eura. Výkyvy kurzů může firma 

snižovat i vytvořenými rezervami pro tento případ nebo využít měnové forvardy (blíže 

viz kapitola 4.4). 
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Z tabulky je také zřejmé, že likvidita je téměř na stejné úrovni jako 

u konkurentů. Ovšem množství peněz má společnost obsaženo především v zásobách. 

Pokud není nepostradatelně nutné tyto zásoby mít, měla by přehodnotit a zlepšit řízení 

zásob. Likvidita třetího stupně je na přijatelné úrovni a ve srovnání s konkurencí 

dokonce dosahuje nejlepšího výsledku. Likvidita prvního stupně se dá zvýšit pouze 

zvýšením peněz na bankovním účtu nebo v pokladně. Konkrétní zvýšení by se mělo 

pohybovat o cca 30,5 mil. Kč. Tato suma je vysoká a mnoho podniků záměrně nemá 

mnoho peněz na účtech. Z pohledu běžné likvidity je na tom konkurent EXCON Steel, 

a.s. lépe než KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. Rentabilita s likviditou souvisí a jsou na sobě 

závislé. Rentabilita podniku by měla být co nejvyšší, ale likvidita podniku by měla být 

tak vysoká, aby podnik mohl bez jakýkoliv problémů dostát svým závazkům. Toto lze 

zajistit i správným řízením cash flow.  

  Společnost má také obrovské množství peněz vázané v krátkodobých 

pohledávkách, a to přes 215 mil. Kč. Navíc doba nezaplacení je už tak dlouhá, že 

společnost začala tvořit opravné položky k pohledávkám. Z finanční situace lze vyčíst, 

že společnost platí zálohy dodavatelům, což by se dalo charakterizovat tvrzením, že 

nemá silnou pozici na trhu, ale dnes je u většiny firem požadováno, aby byla vyplacena 

záloha. Zálohy také od svých odběratelů přijímá, což je dnes určitý stupeň jistoty nejen 

pro společnost, ale i pro banku, aby byla ochotna poskytnout provozní úvěr. Také by se 

dalo využít smluvní ošetření (penále, pokuty) v případě pozdního placení, nebo zkrácení 

doby splatnosti faktur. Co se financování společnosti týče, tak zatím se poměr vlastního 

a cizího kapitálu drží zhruba na zlatém pravidlu, a to 50:50.  

Tabulka č. 21: Likvidita a rentabilita srovnávaných společností v roce 2009 

 Královopolská ZVU Potez Excon Steel 

Likvidita okamžitá 0,14 0,04 0,1 

Likvidita pohotová 0,47 0,48 0,37 

Likvidita běžná 1,33 1,42 1,51 

Rentabilita vlastního kapitálu 13 % 16,7 % 11 % 

Rentabilita tržeb 8,9 % 2,65 % 0,71 % 

Zdroj: vlastní konstrukce autora 
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4.2   NÁVRHY NA ELIMINOVÁNÍ SLABÝCH STRÁNEK 

 

Pokud se chce firma KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. prosadit v zahraničí a dále se rozvíjet na 

českém trhu, musí se zaměřit také na odstranění některých bariér, které jsou patrné ve 

firmě samotné. Jelikož  firma usiluje o lepší postavení nejen na českém trhu, má hned 

několik strategických oblastí, kterých by mohla využít k lepšímu působení na trhu. 

 Společnost by se mohla zaměřit na zlepšení svých internetových stránek, které 

by byly více interaktivní a pro mnohé zákazníky přinášely více podstatnějších informací 

zejména v oblasti výroby a poskytovaných služeb. Vhodná by byla realizace na základě 

grafického zlepšení, barevného sladění a následně využití i moderních marketingových 

prvků jako jsou např. bannery apod. Dalším nedostatkem, který by společnost ráda 

eliminovala je fakt, že má omezenou schopnost respektive možnost významně 

konkurovat ostatním společnostem na trhu. Jelikož má KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 

120 letou tradici na trhu, mohla by se zaměřit na využití strategie úzkého zaměření jako 

volbu budoucnosti. Strategie úzkého zaměření se totiž stává nutností pro většinu firem 

společně s tím, jak se rozšiřuje trh. Jakmile nastane situace, že je trh otevřen širokému 

spektru konkurentů, nabídky jsou vzájemně zaměnitelné, nezbývá, než usilovat o 

postavení „proslulé jedni čky“  alespoň v jednom druhu výrobku či služby, 

o který je v určitém segmentu zákazníků zájem. To znamená, že společnost by se měla 

zaměřit na získání prvenství v té oblasti výroby, která je pro ni klíčová, která je zdrojem 

největších příjmů. V tomto případě se jedná o zařízení chemického průmyslu a 

speciálních jeřábů. Trh výrobce je tedy charakterizován dominantním geografickým 

postavením (v Brně), nabízí zákazníkům produkty a služby, které by u konkurentů 

sháněli velmi obtížně. Tyto výrobky je společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. schopna 

upravit přáním zákazníků. Koneční spotřebitelé, stejně jako firemní zákazníci na 

národním, regionálním či evropském trhu, si mohou konkrétní značku spojovat 

s konkrétním užitkem a s jistou kvalitou. Úzkému zaměření bych věnovala důležitou 

pozornost. Pro investice do produktů, které přináší občasný příjem nebo jsou 

realizovány jen v určitém okamžiku v roce, není podstatné soustředit veškeré 

marketingové a finanční prostředky. Lepší je využít masivní podporu výrobku, který 

přináší výnosy podniku soustavně, ne pouze jednorázově. 
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Manažeři ve společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. se jistě stále častěji setkávají 

s otázkou, jak zlepšit výkonnost nastavených procesů, snížit náklady apod. 

Prosté srovnání s výkonností světových „špiček v oboru“ umožní benchmarking. 

Může být prvním krokem celého procesu, ale bez samotného využití dalších aplikací 

neumožní společnosti identifikovat rozdíly. Může být například zjištěno, že ve 

společnosti je rychlost zpracování roční účetní závěrky 20-25 dnů, oproti tomu nejlepší 

„špičky“ ji mají do 3 dnů apod. Pomocí benchmarkingu ale nezjistíme příčinu rozdílu. 

Velmi dobrým nástrojem může být Crash analýza, která je zaměřena na 

posouzení firemní strategie, výkonnost procesů, využití zdrojů apod. Pro realizaci této 

analýzy bych navrhovala sestavní pětičlenného týmu, ve kterém musí být pracovníci, 

kteří mají znalosti controllingu, procesů, organizace a strategie podniku. Pro větší šíři a 

implementování nového řešení bych navrhovala dosazení i někoho z top managementu 

(např. finančního ředitele). Jako první krok bych navrhovala posouzení strategie 

společnosti: zda obsahuje vize, cíle, klíčové faktory úspěchu apod. Pokud dojde ke 

kladnému zodpovězení této otázky, může se přejít ke druhé části – posouzení zdrojů. 

Pokud nebude odpovězeno kladně na následující otázky je nutné provést změny této 

strategie a následně přejít k dalším částem. 

 Klíčovými zdroji každého podniku jsou lidé, majetek a finance. Nejlepší 

metodou, jak se dá zjistit, zda nemá firma „přezaměstnanost“, resp. nízkou produktivitu 

práce, zda dostatečně efektivně využívá aktiva a nemá příliš vysoké kapitálové náklady, 

je posouzení základních procesů společnosti a provedení finančního a provozního 

„benchmarkingu“. Analýze procesů nebo funkčních oblastí musí předcházet jejich 

zmapování. Zdrojem, který usnadní práci, může být ISO dokumentace nebo různé 

podnikové normy a směrnice. Tímto postupem by se dalo zjistit, které procesy chybí, 

které jsou příliš komplikované a které jsou z hlediska vykonávaných aktivit zcela 

v pořádku. Je nutné se zaměřit také na finanční „benchmarking“ v širším úhlu. Na 

realizaci finančního benchmarkingu by měl hlavní podíl finanční ředitel, který má v této 

oblasti značné zkušenosti. U výkonnosti procesů bych se zaměřila na cíle procesu, 

vstupy a výstupy, jak je realizována podpora IT apod. Podle odborníků zabývajících se 

crash analýzou je dobré se ve společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. zaměřit na zhruba 

13 hlavních procesů a to strategické plánování, nákup, kapitálové účasti, provoz/výroba, 

marketing a obchod, logistika, řízení lidských zdrojů, finanční řízení, controlling apod.) 
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Členové týmu musí umět posoudit, jak velké jsou náklady/výkony procesu a jak velké 

náklady/výkony proces ovlivní. Měli by se zaměřit na zpracování ABC analýzy, která 

jim pomůže identifikovat hlavní náklady, kde 20% nákladových položek přestavuje 

80% z celkových nákladů. 

 Už v této fázi mohou členové týmu definovat oblasti, které vyžadují změnu a 

jsou schopni navrhnout program pro zlepšení. Ovšem je nutné počítat se situací, kdy 

v podniku jsou i jiné projekty a proto je důležité, nově navržené projekty sladit s těmi 

probíhajícími. V této fázi už tým ví, které projekty a s jakou prioritou je realizovat. 

Ovšem toto pouze nestačí. Pro dobrý přínos pro společnost je důležité se zaměřit na 

efektivní implementaci. 

Velmi důležité jsou také příležitosti, které musí KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 

využít pro zlepšení svého obchodní postavení. Jako nejlépe využitelná příležitost je 

boom strojírenského průmyslu. Oblast strojírenství má na tuzemském trhu velkou 

tradici a velmi široké zastoupení i na německé straně. Z pohledu Německa není 

spolupráce s českými exportéry omezená. Německo již se společností 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. obchodovalo, ale velikost objemu obchodu nebyla nikterak 

významná.  

Hlavní směr zvyšování konkurenceschopnosti českých firem v Německu 

nemůže být zakládán pouze na nízkých cenách a mzdách, ale především na 

kvalitativních faktorech produktivity, zvyšujících konečné efekty vývozu. Vzhledem 

k tomu, že německý trh je zcela liberalizován a otevřený nejtvrdší konkurenci, dokazují 

výsledky dosahovaného vývozu České republiky do Německa v posledních letech mimo 

jiné to, že se čeští podnikatelé naučili vyrábět takové výrobky, se kterými zde mohou 

konkurovat a uspět. Německý trh představuje v každém případě zkoušku podnikatelské 

vyspělosti, a to jak z hlediska kvality a atraktivnosti vlastní produkce a nabízeného 

zboží (včetně schopnosti dodržovat sjednané termíny a jiné dohodnuté podmínky), tak 

i z hlediska následných, s tím spojených služeb a nutného servisu. 

Proto je dobré v dnešní době využít možností vyhledávání poptávek na 

internetových serverech, které jsou k dispozici oběma stranám. Dále je podstatné 

využít prezentací na podnikatelských setkání atd. Navrhovala bych využít spolupráci 

s organizací CzechTrade, která má s exportem obrovské zkušenosti.  
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4.3  REALIZACE EXPORTU 
 
KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. získala kontakt na zahraniční spolupráci na setkání 

podnikatelů OST – WEST CONSULTING v Torgau v Sasku v Německu. Toto setkání 

proběhlo v lednu 2010. Na základě několika společných setkání přijala zahraniční 

firma DYWIDAG – Systems Internation GmbH nabídku na import kondenzátoru do 

Německa. Ze společných setkání firma získala i velmi důležité informace o svém 

zahraničním partnerovi. 

DYWIDAG-Systems International (DSI), je celosvětově působící stavební 

skupina v oblasti technologií se sídlem v Mnichově. Veškeré skladové prostory firmy 

jsou v Tübingenu. DSI vyrábí a dodává vysoce kvalitní výrobky pro důlní a stavební 

průmysl.  

Dnes je DSI celosvětovým lídrem na trhu ve vývoji, výrobě a dodávkách 

geotechnických systémů, stejně jako příslušenství pro stavební průmysl. Kromě toho, 

DSI je předním dodavatelem Ground Control Solutions pro důlní průmysl a průmysl se 

zaměřením na výrobu tunelů po celém světě. Více než 2000 zaměstnanců je schopno 

plánovat, vyvíjet, vyrábět, vylepšit, dodat a v případě potřeby instalovat DSI širokou 

škálu mezinárodně standardizovaných produktů a systémů.  

DSI má pobočky na všech kontinentech ve více než 95 zemích po celém světě 

prostřednictvím dceřiných společností, držitelů licencí, agentů a místních výrobních 

kapacit.  

Silnou stránkou této firmy jsou její dlouholeté zkušenosti a zejména její renomé 

v ostatních zemích světa, zejména ve východních státech Asie. Velmi významnou 

silnou stránkou je dostatečné finanční portfolio, ze kterého může investovat inovační a 

rozvojový program pro zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců.[38] 

 

 
4.3.1  Kupní smlouva 

Do kupních smluv používaných při exportu do zahraničí firma KRÁLOVOPOLSKÁ, 

a.s. udává následující body, které jsou povinnou součástí každé smlouvy. 
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Jedná se zejména o: 

• označení smluvních stran, kde jsou označeni prodávající a kupující v přesném 

znění, ve kterém jsou zapsáni do Obchodního rejstříku, 

• označení exportovaného výrobku, které je značeno dle objednacího kódu, 

kterým bylo zboží označeno v nabídkovém katalogu zaslaném německému 

partnerovi. 

• měrná jednotka je nastavena na počet kusů, 

• určení ceny při obchodování s Německem je vyčísleno v eurech, 

• platební podmínky, kde je stanoveno, jaká výše skonta je odečtena z kupní ceny 

při dodržení platebních podmínek, 

• sankce při porušení podmínek ve smlouvě zahrnují např. sankci za dodaní zboží 

v nesprávném množství apod., 

• poskytnutím záruky prodávající kupujícímu zaručuje, že zboží bude dodáno 

v požadovaném množství a odpovídající kvalitě, 

• dodací lhůta a podmínky jsou nastaveny dle parametrů v Německu, tedy dodací 

lhůta je 90 dní. 

Bližší údaje, které jsou uvedeny v kupní smlouvě jsou uvedeny v příloze č. 1, kde je 

konkrétně kupní smlouva v německém jazyce. 

 

 

4.3.2  Stanovení ceny 

V Německu není zvykem jako např. ve Vietnamu nebo Číně smlouvat a diskutovat 

o cenách. Firmy mají cenovou politiku nastavenu většinou ve srovnatelné výši 

s konkurencí, takže se o výši ceny vůbec nevyjednává. Ovšem v některých případech je 

možné domoci se nižší ceny. Zpravidla tomu tak bývá u firem, které kupují výrobky 

častěji a tudíž jsou pro firmu stálými zákazníky. Pak může firma očekávat např. snížení 

ceny za dodávku apod. Toto snížení ceny nejčastěji probíhá ve formě skonta. 

Německá firma DYWIDAG-Systems International (DSI), požaduje po českém 

výrobci dodávku kondenzátoru.  KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. je ochotna dané zboží dodat 

do 3 dnů při realizaci platby do 2 měsíců.  
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Kalkulace prodejní ceny: 

 

Přímý materiál   650 000 Kč 

Přímé mzdy    310 000 Kč 

Ostatní přímé náklady  150 000 Kč 

Odpisy     178 000 Kč 

Energie      90 000 Kč 

Vlastní náklady           1 378 000 Kč 

Správní režie     257 000 Kč 

Vlastní náklady výkonu          1 647 000 Kč 

Odbytová režie   115 000 Kč 

Úplné vlastní náklady          1 750 000 Kč 

Marže (%)    350 000 Kč 

Prodejní cena bez DPH          2 100 000 Kč 

DPH (19%)    399 000 Kč 

Cena s DPH             2 500 000 Kč 

 

Zahraničnímu partnerovi nabízí česká firma využití skonta, přičemž německá firma má 

závazek 100 000 EUR (resp. 2 500 000 CZK) splatný za 2 měsíce s možností využití 

skonta 1,5 % při platbě do 1 měsíce. Vzhledem k posilování kurzu EUR vůči CZK 

uvažuje o zajištění proti pohybu kurzu. Hotovost v CZK si může zajistit za 15 % p.a. 

Vlastní hotovost bude mít k dispozici za 2 měsíce. Pro lepší znázornění výhod skonta je 

celá tato situace znázorněna na následujících možnostech: 

a) promtní nákup EUR za 25,30 CZK, uložení EUR na devizový účet na 2 měsíců 

při úrokové sazbě 4 % p.a. a nevyužití skonta, 

b) nákup za termínovaný kurz 25,60 CZK za 1 měsíce a využití skonta, 

c) nákup za termínovaný kurz 25,60 CZK za 1 měsíce a nevyužití skonta, uložení 

částky na 1 měsíc za devizový účet za 2,5 % p.a., 

d) nákup EUR za termínovaný kurz 26,60 CZK za 1 EUR za 2 měsíců a nevyužití 

skonta. 
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Řešení pro jednotlivé varianty: 

a) kolik nakupovat EUR 

x * (1+0,04/12*2) = 100 000 

     x = 99 337,42 EUR 

kolik potřebuje v CZK 

25,30*99 337,42 = 2 513 236,711 CZK 

kolik zaplatí z volné hotovosti za 2 měsíce za půjčku 2 513 236,711 CZK: 

2 513 236,711*(1+0,15/12*2) = 2 576 067,629 CZK 

Náklady na 1 EUR nominální hodnoty závazku: 2 576 067,629/100 000 = 

= 25,76 CZK/EUR 

 

b) kolik nakupovat EUR 

100 000*(1-0,015) = 98 500 EUR 

kolik je to v CZK 

25,60*98 500 = 2 521 600 CZK 

Na konci 2. měsíce podnik ze své hotovosti uhradí půjčku, kterou si vzal na 

konci 1. měsíce 

2 521 600*(1+0,15/12) = 2 553 120 CZK 

Náklady na 1 EUR nominální hodnoty závazku: 2 553 120/100 000 = 

= 25,53 CZK/EUR 

 

c) kolik nakupovat v EUR 

x * (1+0,025/12*1) = 100 000 

     1,0083*x = 100 000 

       x = 99 792,103 

kolik je to v CZK 

25,60*99 792,103 = 2 554 677,84 CZK 

Na konci 1. měsíce podnik vyzvedne z termínovaného účtu 100 000 EUR a ze 

své volné hotovosti uhradí půjčku 

2 554 677,84*(1+0,15/12*1) = 2 586 611,313 CZK 
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Náklady na 1 EUR nominální hodnoty závazku: 2 586 611,313/100 000 = 

= 25,86 CZK/EUR 

 

d) v EUR je to 100 000 EUR 

kolik je to v CZK 

100 000*26,6 = 2 660 000 CZK 

Náklady na 1 EUR jsou 2 660 000/100 000 = 26,60 CZK/EUR 

 

 

Pro německou firmu je z výše uvedených variant využití skonta nejvhodnější 

varianta b), neboť v tomto případě je dosaženo nejnižších nákladů na 1 EUR. Pokud 

tedy zahraniční firma splní svůj závazek vůči firmě KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. ve 

stanoveném termínu, tedy do 1 měsíce, může využít skonta a celkový kontrakt by firmu 

přišel na 2 553 000 CZK, v případě, že neuhradí svůj závazek do 1 měsíce, nemá nárok 

na skonto a zaplatila by za kontrakt dle aktuálního kurzu např. dle varianty d) viz výše 

2 660 000 CZK. Pro tuzemskou firmu je tato varianta výhodná, neboť ví, že své peníze 

dostane ve stanovené době. 

 

4.3.3  Realizace dopravy 

Pro zajištění exportu z České republiky do Německa byla zvolena kamionová doprava. 

Jelikož se jedná o vývoz kondenzátoru, který skládá ze dvou částí (blíže viz níže), je 

tento typ dopravy nejvhodnější. 

1) hlava čerpadla 

hmotnost 6065 kg 

rozměry: průměr 2470 mm, hloubka - 3067 mm 

2) sací hrdlo 

hmotnost 425 kg 

rozměry: průměr 1460 mm, hloubka 750 mm 
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Obrázek č. 6: Technické výkresy ke kondenzátoru 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní materiály firmy 

 

Obrázek č. 7: Kompletní sestava kondenzátoru 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní materiály společnosti 

 

Doprava do Německa je realizována prostřednictvím firmy MADASPED s.r.o., která 

se specializuje na dopravu zejména do západní Evropy (Anglie, Německo, Holandsko, 

Švýcarsko, Rakousko), v poslední době stále častěji také do Maďarska či Slovenska. 
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MADASPED s.r.o. vystupuje na trhu jako spediční firma, tak i zasilatel - s rozsáhlou 

sítí smluvních autodopravců. Spediční firma, protože jedná vlastním jménem na vlastní 

účet, plně zodpovídá objednateli přepravy za splnění závazku, tedy za dopravení zboží 

do určeného místa a zodpovídá také např. za škodu, za zcizení zboží, poškození zboží 

apod. Toto následně přenáší na dopravce. Proti přijatému závazku a jeho splnění 

dochází k fakturaci za přepravu, kterou dopravce uskutečnil. 

 Aby při exportu zboží nedošlo k jeho poškození, popř. také k jeho odcizení,bude 

přeprava uskutečněna v jednom z následujících typů kontejnerů. Všechny typy těchto 

kontejnerů umožňují bezpečný převoz a řadí se také mezi nejčastěji používaný druh 

zejména v oblasti strojírenství. Přeprava probíhá na základě uzavření Zasilatelské 

smlouvy mezi oběma stranami a Přílohy k Smlouvě zasilatelské – Specifikace údajů 

potřebných k obstarání silničních přeprav – těžké a nadměrné zásilky (blíže viz. 

Přílohy). 

 

Obrázek č. 8: Typy kontejnerů 

 

20'DC / 40'DC (DRY CARGO CONTAINER)  
Kontejner určený pro normální zásilky 

 

20'FR / 40'FR (FLAT RACK CONTAINER)  
Kontejner pro těžce manipulovatelné a nadrozměrné 
zásilky 

 

20'OT / 40'OT (OPEN TOP CONTAINER)  
Kontejner pro zásilky s nadrozměrnou výškou, možné 
naložení shora 

Zdroj: http://www.madasped.cz/parametry-prepravnich-prostredku.html [cit. 2009-09-09] 
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Mapa s trasou 
 
Jelikož se jedná o přepravu nadměrného nákladu, na nakládce bude pouze tento produkt 

a do Německa se uskuteční přeprava výhradně s tímto jediným produktem. Spediční 

firma MADASPED zajistila přepravu z Brna do Tübingenu (Německo), kde bude zboží 

vyloženo. Podrobný popis trasy Brno – Tübingen je na následujícím obrázku. 

 
 

Obrázek č. 9: Trasa Brno – Tübingen (Německo) 
 

 
Zdroj: http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl 

 
Doba přepravy z místa určení (Brno), bez započítání doby nakládky a doby na 

pravidelné zastávky dopravce, do místa dodání (Tübingen) byla stanovena spediční 

firmou na 6 hodin a 37 min. Přičemž celá trase se uskuteční na silnicích a dálnicích E50 

a A6 a celková trase je 736 km. 

Při přepravě musí být zajištěna jistá pravidla, která jsou závazná pro danou 

přepravu. V tomto konkrétním případě se jedná o doložku DDU blíže specifikovanou 

v podmínkách INCOTERMS 2000. 
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DDU - Delivered Duty Unpaid : S dodáním clo neplaceno (…ujednané místo určení),  

(jakýkoliv druh dopravy) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prodávající nese výlohy a rizika až do určeného místa v zemi dovozu a splní své 

povinnosti dodáním celně neodbaveného a nevyloženého zboží z příchozího dopravního 

prostředku v ujednaném místě určení. 

Prodávající tudíž nezajišťuje a nehradí celní odbavení zboží pro dovoz. Nehradí 

clo  a to proto, že obě země jsou členské země Evropské unie. 

 
 

Cena za přepravu 

 

Cena za přepravu byla stanovena spediční firmou na 30 000 Kč, bez DPH včetně 

povolení, jelikož dopravce vlastní trvalé povolení při cestě do Německa. Pokud by toto 

povolení nevlastnil, účtoval by si za povolení za každou jízdu cca 2 000 Kč. Povolení se 

pořizuje u přepravy nadrozměrných nákladů a musí ho vydat každá země 

prostřednictvím ministerstva dopravy. V některých případech naplánují klientovi 

i příslušnou trasu včetně časového itineráře popř. zajistí policejní doprovod, vyžaduje-li 

si to daná přeprava. Cena za přeprava není součástí ceny v kupní smlouvě a je klientovi 

účtovaná zvlášť. Klient dále nehradí clo, jelikož se jedná o přepravu v rámci členských 

zemí Evropské unie. V ceně přepravy je hrazeno i povinné pojištění, který musí mít 

uzavřené každá přepravní společnost. U drahých předmětů, které spediční firma převáží, 

doporučuje svým klientům uzavřít připojištění. Připojištění se počítá v promilích 

z hodnoty fakturovaného zboží. Toto připojištění se pohybuje kolem 17 000 Kč za rok 

(hradí dopravce), záleží na druhu pojišťovny apod.  
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4.4  OCHRANA PROTI KURZOVÝM RIZIK ŮM 

 

Jako ochrana proti kurzovým rizikům může být použita celá řada instrumentů. Jelikož 

se společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. doposud nezabývala využitím forwardového 

zajištění, rozhodla jsem se touto problematikou zabývat v této kapitole. Každý 

z instrumentů ať už akreditiv nebo forward mají jisté výhody a nevýhody, ale vždy 

záleží na situaci firmy a rozhodnutí, který z těchto nástrojů je pro ni výhodný. 

 

4.4.1 Měnový forward 

 

Jelikož se firma KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. až doposud při obchodování se zahraničním 

partnerem nezabývala problematikou forwardu, rozhodla jsem se, že v této části práci 

namodeluji možný způsob realizace. Firma má doposud bohaté zkušenosti 

s dokumentárním akredivem, bankovními zárukami a zálohovými platbami.  

Exportní firma KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. sjednává zakázku na prodej 

kondenzátoru do Německa v hodnotě 100 000 EUR. Doba realizace zakázky je 

2 měsíce. Kurz k 1. 3. 2010 je 25,00 CZK/EUR. Celý obchod je realizován u CITCO – 

FT (finanční trhy) založena v roce 1996, která získala od České národní banky (ČNB) 

Devizovou licenci k provádění obchodů s devizovými hodnotami, a stala se tak jedním 

z prvních licencovaných nebankovních obchodníků s devizami v České republice.  

 

 

1. 3. 2010 

Firma očekává inkaso v EUR: 100 000 EUR 

    v CZK: 2 500 000 CZK 

2. 3. 2010 

Dojde k uzavření forwardového obchodu na prodej 60 000 EUR. 
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Tabulka č. 22: Přehled kurzů 

Spotový kurz   

(Cena obchodu platná při vypořádaní do dvou 

obchodních dnů od uzavření) 

25,04 CZK/EUR 

Forwardový kurz 

(Měnový kurz, podle kterého se vykoná v 

dohodnutém budoucím termínu výměna dvou 

příslušných měn (měnová konverze). 

25,02 CZK/EUR 

CZK sazba 3,75 % 

EUR sazba 4,00 % 

Zdroj: vlastní konstrukce autora dle podkladů od CITCO - FT 

 

Záloha 3 %: 60 000*25,02*0,03 = 45 000 CZK 

 

20. 3. 2010 

V tento den došlo k oslabení koruny na 25,40 CZK/EUR, což znamená oslabení o více 

než 1,5 %. Tento stav vede k tomu, že musí být doplněna záloha na 3 %. 

Původní hodnota obchodu: 60 000 * 25,02 = 1 501 200 CZK 

Současná hodnota obchodu: 60 000 * 25,40 = 1 524 000 CZK 

Rozdíl: 22 800 CZK 

Původní záloha: 45 000 CZK 

Aktuální krytí: 45 000 – 22 800 = 22 200 CZK 

Aktuální krytí (v %): 22 200/1 524 000 = 1,45 % 

Doplnění zálohy: 23 000 CZK 

 

21. 3. 2010 

V tento den došlo k dalšímu oslabení koruny na 25,45 CZK/EUR oproti původnímu 

kurzu. S využitím forwardového obchodu došlo k zajištění 20 % zakázky na 

20 000 EUR. 
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Tabulka č. 23: Přehled kurzů 

Spotový kurz   

(Cena obchodu platná při vypořádaní do dvou 

obchodních dnů od uzavření) 

25,45 CZK/EUR 

Forwardový kurz 

(Měnový kurz, podle kterého se vykoná v 

dohodnutém budoucím termínu výměna dvou 

příslušných měn (měnová konverze). 

25,44 CZK/EUR 

CZK sazba 3,75 % 

EUR sazba 4,00 % 

Zdroj: vlastní konstrukce autora dle podkladů od CITCO - FT 

 

Záloha 3 %: 20 000 * 25,44 * 0,03 = 15 000 CZK 

 

Současný stav zajištění zakázky: 

Prodáno: 60 000 EUR v kurzu 25,02 CZK/EUR 

Prodáno: 20 000 EUR v kurzu 25,44 CZK/EUR 

Celkem záloha: 23 000 + 15 000 + 45 000 = 83 000 CZK 

Zajištěno 80 % zakázky.  

 

31. 3. 2010 

Exspirace (vypršení) obchodu a posunutí termínu na 31. 8. 2009. 

Swap obchodu 60 000 EUR. 

Swap obchodu 20 000 EUR. 

 

10. 4. 2010 

Částečné vypořádání forwardového obchodu: 

• inkaso z Německa ve výši 30 000 EUR, 

• vypořádání části obchodu z forwardového obchodu (60 000 v kurzu 25,00) = 

swap 30 000 EUR. 

Došlo také k posílení koruny a vrácení doplněné části zálohy (13 000 CZK) + část 

zálohy odpovídající 30 000 EUR (22 500 CZK). 
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31. 4. 2010 

Inkaso z Německa ve výši 70 000 EUR 

 30 000 * 25,00 = 750 000 CZK 

 20 000 * 25,42 = 508 400 CZK 

 20 000 * 24,40 = 488 000 CZK 

 Zbytek zálohy uhradí CITCO klientovi. [44] 

 

 

Tabulka č. 24: Srovnání variant zajištění kontraktu 

 Použitá varianta Varianta 100 % Bez zajištění 

Směny 

30 000*25,00 

30 000*25,02 

20 000*25,42 

20 000*24,40 

100 000*25,00 100 000*24,40 

Obdržená částka v 

CZK 

2 497 000 2 500 000 2 440 000 

Rozdíl proti kalkulaci - 3000 0 - 60 000 

Zdroj: vlastní konstrukce autora dle podkladů od CITCO - FT 

 

Forwardy jsou termínované obchody, pro které je charakteristická delší prodleva mezi 

okamžikem jejich uzavření a dohodnutým termínem vypořádání. Forwardy vznikají na 

smluvním principu, a jsou tedy neobchodovatelné. Jedna smluvní strana se zavazuje 

druhé dodat (nebo převzít) předem určený objem komodit v dohodnutém čase a za 

dohodnutou cenu. Používají se jako zajištění proti kolísání cen nebo ke spekulaci. Cena 

kontraktu je přitom odhadem skutečné ceny předmětné komodity v okamžiku 

vypořádání kontraktu. Smluvní strany si dohodnou takovou cenu, kterou předpokládají 

k datu plnění.  

Výhodou forwardu je smluvní volnost (je možné dohodnout cokoliv co 

neodporuje zákonu). Kupující se uzavřením kontraktu dostává do tzv. dlouhé pozice 

(chrání se před budoucím zvýšením ceny) a prodávající do tzv. krátké pozice (chrání se 

před poklesem ceny v budoucnu). Další výhodou je, že kontrakt není možné převést na 

jiný subjekt bez dohody všech smluvních stran. Nevýhodou je, že Podnikatel nese riziko 

neplnění druhé strany. [24] 
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Pro firmu je využití forwardového obchodu výhodné z hlediska zajištění, neboť kdyby 

celkový obchod zajištěn nebyl, přišla by firma o 60 000 CZK (viz tabulka výše). 

 

 

4.4.2 Měnový swap 

 

Forward je instrument, který je závazný jak pro společnost, tak i pro banku. Ovšem 

z pohledu společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. může nastat situace, kdy nebude mít 

v požadovaný den splatnosti příslušnou část EUR/CZK na svém účtu. V tomto případě 

je vhodné využít pro zajištění kurzového rizika swapy. 

Jde o dočasnou výměnu prostředků jedné měny za prostředky měny druhé. Dalo 

by se konstatovat, že se jedná o uložení peněž v jedné měně a vypůjčení v druhé měně 

ve směnném kurzu stanoveném protihodnotou. Nejčastěji se využívá pro překlenutí 

nedostatečné výše likvidity.  

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. očekává příjem ve výši 2 500 000 CZK, který má 

získat za 2 měsíce. Společnost se chrání proti kurzovému riziku pomocí měnového 

forwardu. 

 Ovšem může nastat situace, kdy německý partner s dostatečným časovým 

předstihem zjistí, že nebude schopen zaplatit požadovanou část v EURech ze svého 

účtu. Požádá tedy exportní společnost o prodloužení splatnosti závazku o jeden měsíc. 

Exportní firmě tak zůstává závazek vůči bance vyplývající z forwardového obchodu, ale 

pokud odběratel bude otálet s placením, vzniká problém s dodáním. V této situaci 

exportní firma uzavírá s bankou jednoměsíční swap, prostřednictvím kterého nakoupí 

příslušnou měnu od banky se splatností původního forwardového obchodu a současně 

předá požadovanou měnu prostřednictvím nového forwardového obchodu se splatností 

delší o 1 měsíc. Firma tak posunula splatnost původního obchodu 

o 1 měsíc. [53] 

 Při obchodování se zahraničním partnerem může tato situace nastat velmi často a 

jak je patrné na tomto příkladu, dá se proti likviditě partnera v zahraničí chránit. Ovšem 

jedná se o komplikace s finančními prostředky na obou stranách. Proto před uzavřením 

jakékoliv kupní smlouvy je vhodné důkladně prověřit bonitu partnera, aby se obě 

společnosti vyhnuly těmto problémům.  
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4.5   STANOVENÍ EXPORTNÍ STRATEGIE FIRMY 
 

V diplomové práci jsou blíže specifikovány podmínky, které by měla společnost 

podniknout, při realizaci exportu na zahraniční trh. Doporučuji, jaké by měla zvolit 

finanční nástroje pro zajištění úhrady pohledávek tak, aby se firmě podařilo dosáhnout 

svých obchodních a finančních strategických cílů. 

Česká firma KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., která se zaměřuje na výrobu produktů 

v oblasti strojírenství, zejména pak na výrobu jeřábů, ocelových konstrukcí apod., se 

rozhodla prosadit na německém trhu. Pro obchodování na tomto trhu musí znát základní 

teritoriální informace jako jsou např. velikost daného trhu, míra inflace, velikost 

hrubého domácího produktu, vývoj strojírenského průmyslu atd., které jí umožní poznat 

ekonomickou sílu země v daném odvětí a v neposlední řadě musí firma také zhodnotit 

svoji finanční situaci, respektive, zda je firma vůbec schopna realizovat tuto zakázku. 

Je tedy nutné zaměřit se na export takových produktů, které jsou na německém 

trhu žádané, mají zde ohromný potenciál, jsou schopny nabídnout jistou výhodu oproti 

konkurenčním produktům, jejich cena je přiměřená kvalitě. 

Hlavním cílem firmy KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. je prosadit se na německém trhu 

a zvýšit tak svůj zisk. Proto firmě navrhuji zaměřit se na export jednoho produktu a zde 

bych využila zkušeností s exportem z již jiných zahraničních trhů. 

Jako dobrý způsob oslovení německých firem vidím zejména elektronické 

zasílání produktových katalogů a následná osobní návštěva v případě zájmu o daný 

produkt. Navrhuji také využití informací o jednotlivých zahraničních poptávkách ze 

stránek Evropské databanky. V neposlední řadě je velmi výhodnou alternativou 

i prezentace na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. 

Ovšem velmi účinný prostředek k navázání kontaktu se zahraničními firmami 

jsou různá podnikatelská setkání konaná v daných zemí. Právě toto setkání vedlo 

k získání obchodního partnera pro KRÁLOVOPOLSKOU, a.s. v Německu.  

Na základně několika výměnných setkání vždy v obou zemích dojde k uzavření 

kupní smlouvy mezi oběma stranami. Cena produktu je v kupní smlouvě uváděna 

včetně daně z přidané hodnoty a bez přepravních nákladů. Přikláněla bych se zde 

k názoru, že velmi atraktivním řešením by byla i realizace s využitím skonta pro 

německého partnera. Z jeho pohledu by došlo k částečnému snížení ceny a pro českou 
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firmu by tak byla zajištěna úhrada pohledávek ze zahraničí. Dobře navržená cenová 

politika výrazně podtrhuje kvalitu firmy a zároveň usnadní návratnost investice. 

Jako ochranu proti kurzovým rizikům jsem navrhla firmě využití forwardového 

obchodu. Při realizaci tohoto obchodu byla využita nabídka finanční instituce CITCO – 

FT, která má s tímto typem ochrany již dlouholeté zkušenosti. Dle navrženého propočtu 

od firmy CITCO – FT je využití tohoto forwardu pro firmu nejvhodnějším řešením, 

neboť ušetří značné finanční prostředky, o které by jinak přišla v rámci kurzových 

rozdílů. Pokud by došlo ze strany partnera k problémům s likviditou, dá se tato situace 

také „ošetřit“ a to využitím swapové operace. Ovšem při každém obchodování je nutné 

dopředu prověřit bonitu obchodního partnera a tím se vyhnout následným platebním 

problémům. 

Dopravu vybrané komodity do Německa realizuje dopravní firma 

MADASPED s.r.o., kterou jsem tuzemskému exportérovi navrhla. Tato firma je 

ochotna s firmou KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. realizovat i další exportní příležitosti. 

Doprava do Německa je realizována výhradně kamionovou přepravou, neboť tento typ 

dopravy je v rámci geografické polohy Německa nejvhodnější.  

Pokud se chce firma ucházet o přízeň jiných zahraničních firem a navázat s nimi 

dlouhodobější spolupráci při realizaci zahraničního obchodu, bude pro 

KRÁLOVOPOLSKOU, a.s. velmi podstatné, zaměřit se na zlepšení svého finančního 

zdraví a přijmout některou z navrhovaných možností, např. realizaci crash analýzy 

apod.  
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ZÁVĚR 

 
Česká republika patří k nejvýznamnějším strojírenským zemím světa. Dnes je toto 

odvětví zastoupeno ve všech částech republiky a vyznačuje se nejrovnoměrnějším 

rozmístěním. Kromě velkých strojírenských závodů existuje značný počet drobných 

závodů a drobných provozoven. Slabinou je velmi široký sortiment výroby a rozptyl do 

mnoha závodů. 

 Jedno z předních míst v oblasti strojírenství patří také firmě 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., která na českém trhu působí již 120 let. Pro firmu tohoto 

formátu by bylo velice přínosné, kdyby své působení rozšířila zejména do zahraničí, což 

by jí pomohlo získat nové zkušenosti a zejména prosadit své výrobky. Úkolem firmy by 

mělo být nalézt odpovídající tržní prostor a zajistit dostatek finančních prostředků pro 

výrobní technologie, jež spolu s efektivní organizací práce zabezpečí nákladovou 

konkurenceschopnost. Za perspektivní zahraniční trhy jsou považovány zejména země 

Evropské unie a výhledově i oblast východní Evropy a Ruska, kde si čeští výrobci 

postupně získávají zpět svou dřívější silnou pozici. Dominantním zákazníkem tohoto 

odvětví zůstává i nadále Německo. [43] 

Cílem této diplomové práce bylo popsat a blíže analyzovat postup exportu 

českých výrobků do zahraničí. V rámci této exportní strategie  byla provedena analýza a 

zkoumání celého procesu na základě kterého bylo zjištěno, že se jedná 

o proces, který se skládá z mnoha činností, které jsou vzájemně provázané. Než firma 

začne exportovat do zahraničí, je nutné provést průzkum daného trhu. Na základě 

průzkumu, který byl proveden v této práci, bylo zjištěno, že německý trh je trhem, který 

má co nabídnout českým exportérům a je trhem velmi rozmanitým a bohatým na 

podnikatelské příležitosti. Pro většinu českých exportérů je také trhem klíčovým.  

 Rizika ohrožující celkový export do Německa spočívají v oblasti kurzových 

operací a také zahrnují rizika spojená s přepravou. Tato kritéria ovlivňují průběh celého 

obchodního záměru, kdy nepříznivý vývoj měnových kurzů může snížit tržby u domácí 

firmy a dále také výkyvy v přepravě mohou zpozdit celkovou dodávku. Aby se firma 

vyvarovala kurzovým rizikům, zaměřila jsem se proto v této práci na využití 

forwardového obchodu, který je nejčastěji volenou formou finančních derivátů. Jako 
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každý produkt z řady finančních derivátů má i tento řadu výhod a nevýhod, ale pro 

většinu exportních firem je výhodným řešením. Jeden z hlavních prvků, který je zde 

nutné hlídat je záloha, kterou je třeba doplnit, klesne-li krytí forwardu pod určitou 

hranici. 

 Řešení kurzových rizik ve firmě doposud probíhalo bez zajištění obchodu, takže 

jako pozitivní přínos mnou navrženého forwardového obchodu povede jistě k vyšší 

efektivnosti celkového hospodaření. Na druhém případě je vidět, jak se dá reagovat na 

problémy s likviditou zahraničního partnera.  

 Dopravu do Německa zajišťovala firma MADASPED, která pro firmu 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. realizovala tuto zakázku poprvé. Pro mnohé se může zdát, že 

zajištění dopravy a doprava samotná nemusí pro firmu znamenat žádné riziko. Ale 

v dnešní době se stále častěji setkáváme s různými nepříznivými výkyvy v dopravě a 

tím i s celou řadou přepravních rizik.  

 Do konečné ceny exportovaného zboží se promítá kupujícímu hned celá řada 

nákladů. Počínaje náklady na dopravu, tak tam jsou zahrnuty také náklady spojené 

s reklamací a financováním celkového dovozu, náklady související s pojištěním a clem.  

 Německý trh, který je pro firmu velmi důležitý zaznamenal v roce 2009 

v období světové krize značný propad, což mělo za následek, že ze strany Německa 

došlo k poklesu zájmu o import. Pro firmu KRÁLOVOPOLKÁ, a.s. nebude lehké 

v období krize proniknout na tento trh a udržet si zde dlouhodobě výhodnou obchodní 

pozici. Ovšem není to úkol nemožný. Firma KRÁLOVOPOLKÁ, a.s. má v oblasti 

strojírenství značné zkušenosti a spolupráce s touto zemí by byla jistě přínosná pro obě 

strany. 
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Článek I. 
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KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.     
Křižíkova 68a       
660 90 Brno                            
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1. 1 Statutární zástupci 

 
XXX        
Předseda představenstva a                                       
generální ředitel                                                                                 
                          

1.2 Osoby zmocněné k jednání 
 
ve věcech smluvních 
YYY 
Obchodní ředitel 
ZZZ      
Ředitel odboru řízení projektů    
 
ve věcech technických 
XYZ                               
vedoucí oddělení konstrukce     
 

1.3 Bankovní spojení 
 
Komerční banka a.s.,                                                                                                                         
pobočka Brno-venkov       
Kopečná 10                                         
658 05 Brno                                                               
č.ú. 35-4377460267/0100                                        
                                                                                  

Článek II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 



 

2.1   Touto Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží dle této smlouvy 
specifikované v odst. 2.2 této smlouvy a Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu za 
podmínek níže uvedených a zboží od Prodávajícího převzít. 

2.2     Předmětem této smlouvy je: 

2.2.1 Dodávka xxxxxxxx v rozsahu dle Přílohy č. xx  (Technická specifikace č. xxxxxxx a 
výkresy č. xxxxxxxx) 

2.2.2  Dodávka dokumentace v následujícím počtu paré, rozsahu a formě: 
a) Dokumentace kvality vyplývající z předaného  EIP Plánu: papírová forma, jazyk 
xxxxxx. 
b) Osvědčení o jakosti a kompletnosti hmotné dodávky: papírová forma, jazyk xxxxxx . 
c) ES prohlášení o shodě (CE značka): papírová forma, jazyk xxxxxx . 
d) Odesílací hlášení: papírová forma, jazyk xxxxxx . 
e) Dodací listy: papírová forma, jazyk xxxxxx . 
f) Průvodní technická dokumentace: CD, jazyk xxxxxx  
g)  Prohlášení o původu zboží, pro celní účely: papírová forma, jazyk xxxxxx  

 
2.2.3  ND 

2.3    Protiplněním Kupujícího je: 

              xxxxx (např. průvodní technická dokumentace) do xx kalendářních dnů po podpisu 
smlouvy nebo do určitého data 

              xxxxx (např. materiál atd.) do xx kalendářních dnů po podpisu smlouvy 

V případě nesplnění termínů dle odst. 2.3, má Prodávající právo o přiměřenou dobu 
prodloužit termín plnění dle odst. 3.2 

 

Článek III. 

MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY PLNĚNÍ 

3.1    Dle Incoterms 2000:   xxxxxxx            

3.2    Termíny plnění 
3.2.1    Termín plnění hmotné dodávky dle bodu 2.2.1:  xxxxxxx   
3.2.2    Termín plnění PTD dle bodu 2.2.2:             xxxxxxx  + 10 dnů         

3.3 Termíny dle bodu 3.2 platí za předpokladu splnění bodu 2.3 – Protiplnění Kupujícího. 

 

Článek IV. 

KUPNÍ CENA 

 4.1  Kupující se zavazuje za řádné dodání předmětu smlouvy podle § 2 zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, v platném znění a dle článku 2.2 této smlouvy, Prodávajícímu zaplatit  v 
termínu splatnosti v plné výši na jeho bankovní účet sjednanou kupní cenu: 

  

        Celkem:  xxxxxxxxx    

                       (slovy: xxxxxxxx korun českých) 
4.2  Cena je stanovena v režimu FCA nebo jiných  dodacích podmínek dle INCOTERMS 2000 

a jsou v ní zahrnuty všechny náklady a povinnosti Prodávajícího podle této smlouvy. 

4.3  Cena předmětu plnění nezahrnuje: 
         -  DPH, která bude účtována podle platných předpisů v době fakturace 
         -  xxxxxxxxx 
         -  xxxxxxxxx 
 



 

Článek V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY  

5.1 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu předmětu plnění dle Čl. IV. této 
smlouvy formou bezhotovostní platby následujícím způsobem: 

5.1.1 xx % celkové smluvní ceny (dle čl. IV. této smlouvy) po podpisu této smlouvy jako zálohu, 
po doručení originálu zálohové faktury. Zálohová faktura bude vypořádána v Konečné 
faktuře dle odstavce 5.1.2 této smlouvy. Splatnost Zálohové faktury je dohodnuta v délce 
xx-ti kalendářních dnů od data jejího doručení.  

5.1.2 xx % celkové smluvní ceny (dle čl. IV. této smlouvy) po splnění předmětu smlouvy dle 
čl.2.2.1, ze které bude odpočítána poskytnutá záloha dle odst. 5.1.1 této smlouvy. 
Nedílnou přílohou konečné faktury bude kopie potvrzeného Protokolu o předání a 
převzetí dle odst. 6.1 této smlouvy. Splatnost Konečné faktury je dohodnuta v délce xx-ti 
kalendářních dnů od data jejího doručení.  

5.2   Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet Prodávajícího. V případě 
pochybností o termínu doručení faktury Kupujícímu, se strany dohodly na tom, že byla 
faktura doručena 3 dny po prokazatelném termínu odeslání Prodávajícím.  

5.3  Prodávající si vyhrazuje právo na přerušení prací v případě nezaplacení zálohové faktury v 
termínu splatnosti. V tomto případě nenese Prodávající odpovědnost za způsobené 
škody, které vzniknou přerušením prací. Prodávající má právo Kupujícímu o dobu jeho 
prodlení se zaplacením zálohy jednostranně posunout termín plnění dle bodu 3.2, a to ve 
smyslu § 414 odst. 2 Obchodního zákoníku.  

5.4 Všechny faktury vystavené Prodávajícím musí mít náležitosti daňového dokladu, 
stanovené účetními a daňovými právními předpisy platnými v době vystavení faktury na 
území České republiky. Faktury jsou zaplaceny dnem připsání finanční částky na účet 
Prodávajícího. 

5.5  Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že jakékoli platby dle této smlouvy, budou 
probíhat výhradně a pouze v penězích prostřednictvím bankovních převodů, případně 
v hotovosti nebo na základě písemné dohody o započtení vzájemných pohledávek. 
Úhrada jakéhokoli peněžního závazku, formou jednostranného započtení tedy není 
možná pro rozpor s vůlí obou smluvních stran. 

 

Článek VI. 

SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ SMLOUVY 

6.1  Předmět plnění v rozsahu dle bodu 2.2.1 této smlouvy je Prodávajícím splněn jeho 
předáním a převzetím Kupujícím sjednaným způsobem v ujednaných místech a 
termínech plnění. Tyto skutečnosti budou potvrzeny podpisem „Protokolu o předání a 
převzetí“ hmotné dodávky oběma smluvními stranami, popřípadě Zápisem o odstranění 
případných vad a nedodělků, budou-li v Protokolu o předání a převzetí hmotné dodávky 
uvedeny.  

6.2  Předmět plnění v rozsahu dle bodu 2.2.2 této smlouvy je Prodávajícím splněn jeho 
předáním a převzetím Kupujícím. Tato skutečnost bude potvrzena podpisem „Protokolu o 
předání a převzetí“ dokumentace oběma smluvními stranami, popřípadě Zápisem o 
odstranění případných vad a nedodělků, budou-li v Protokolu o předání a převzetí 
dokumentace uvedeny.  

6.3   Vady a nedodělky nevýznamného charakteru a neznemožňující plné užívání předmětu 
smlouvy budou sepsány v seznamu vad a nedodělků s dohodnutým termínem 
odstranění. Existence takto věcně a termínově definovaných vad a nedodělků není 
překážkou pro oprávněné vystavení faktury Prodávajícím. 

6.4  K předání a převzetí bude Kupující vyzván písemnou formou 5 dní před termínem plnění 
dle bodu 3.2.1. Pokud se k danému termínu Kupující k předání nedostaví, vyhotoví 



 

Prodávající prostřednictvím svého pracovníka Řízení jakosti protokol o ukončení výroby. 
Vystavením tohoto protokolu vzniká právo Prodávajícího fakturovat. 

 

Článek VII. 

OCHRANA PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ  

  7.1 Veškeré podklady (dokumentace) technického, technologického, konstrukčního a jiného charakteru 
týkající se předmětu plnění této smlouvy, které Kupující poskytne Prodávajícímu, je Prodávající 
povinen chránit jako firemní tajemství vůči třetím osobám a zavazuje se, že je nezneužije ve svůj 
prospěch při své vlastní podnikatelské činnosti. 

         

7.2 Prodávající bude při plnění předmětu plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této 
smlouvy. 

 

Článek VIII. 

BALENÍ ZBOŽÍ  

8.1  Prodávající je povinen zabalit dodanou hmotnou dodávku odborně pro silniční kamionovou, 
železniční nebo lodní dopravu. Obal musí zaručovat její bezvadný stav při řádném a 
obvyklém zacházení s hmotnou dodávkou.  

8.2 Kupující předá Prodávajícímu závazné odesílací dispozice, značení/signování hmotné 
dodávky nejpozději do xx-ti kalendářních dnů před termínem plnění hmotné dodávky. 

 

Článek IX. 

KVALITA PROVEDENÍ  

9.1 Výroba hmotné dodávky bude provedena podle xxxxx a v souladu s Plánem kontrol a 
inspekcí (EIP) vydaným Prodávajícím. Pro výrobu bude použit materiál podle xx, nebo 
materiál ekvivalentní výroby s odpovídajícími rozhodujícími vlastnostmi podle xx. 

9.2  Kupující má právo provést kontrolu rozpracovanosti výroby hmotné dodávky ve výrobním 
závodě Prodávajícího s ohledem na postup prací dle Harmonogramu postupu prací. 

9.3  Žádná kontrola Kupujícím nezbavuje Prodávajícího zodpovědnosti za řádné splnění 
předmětu plnění této smlouvy. 

9.4  Kupující má právo provést inspekci i za přítomnosti jeho odběratele nebo svým či jeho 
odběratelem pověřeným inspektorem. V případě uplatnění jakýchkoliv požadavků 
majících za následek zvýšení nákladů a/nebo termínový posun plnění Prodávajícího, je 
určujícím a rozhodujícím partnerem Prodávajícího pro uzavření dohody v těchto věcech 
jedině Kupující.  

 

Článek X. 

ZÁRUKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY 

10.1 Prodávající poskytuje za kvalitu předmětu plnění této smlouvy záruku v délce 12 měsíců 
od uvedení do provozu ne déle však jak 18 měsíců od termínu dodávky dle bodu 3.2., 
přičemž záruční doba se počítá dnem fyzického převzetí předmětu plnění této smlouvy 
Kupujícím od Prodávajícího, který bude vyznačen v Protokolu o předání a převzetí. 
Nedostaví-li se Kupující na výzvu Prodávajícího k převzetí zboží, začne záruční doba 
běžet marným uplynutím dne, kdy měl Kupující zboží podle výzvy Prodávajícího převzít. 



 

        Záruka se vztahuje na konstrukční provedení, pevnostní výpočet, správný návrh 
technologického postupu výroby hmotné dodávky, na jakost použitého materiálu a na 
dobré dílenské provedení předmětu plnění této smlouvy. 

10.2 Předmět plnění této smlouvy má vady, jestliže nebyl dodán v množství, v jakosti a v 
provedení stanoveném touto smlouvou, v souladu s bodem 10.1 nebo chybí-li 
dokumentace stanovená touto smlouvou. 

10.3  Smluvní strany se dohodly, že v případě vady na předmětu smlouvy zjištěné a oznámené 
v záruční době a prokazatelně zaviněné Prodávajícím, má Kupující právo požadovat a 
Prodávající povinnost bezplatně vadu odstranit. 

10.4 Oznámení vad Kupujícím Prodávajícímu bude provedeno do  xx  dnů od jejího zjištění 
písemnou formou. Prodávající v přiměřené době oznámí způsob odstranění vad, včetně 
nezbytně nutných termínů potřebných pro jejich odstranění. Prodávající přistoupí k 
odstranění vad bez zbytečného prodlení a odstraní tyto vady dle bodu 10.3, nejpozději do 
xx kalendářních dnů od data oznámení Prodávajícího, pokud se Kupující nedohodne 
s Prodávajícím jinak. 

10.6 Prodávající neodpovídá za vady v případě: 

10.6.1  že Kupující zařízení provozuje a užívá ve spojení se zařízeními a přístroji, které 
Prodávající nedodal nebo jejichž použití neschválil  

10.6.2  že Kupující nebo třetí osoba provedl nepovolené opravy či změny (bez písemného 
souhlasu Prodávajícího) 

10.6.3  že vady vznikly po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění na Kupujícího, pokud 
ke škodě došlo např. vlivem Kupujícího, třetí osoby nebo nahodilou událostí. 

10.7 V rámci oprávněné reklamace vady předmětu plnění této smlouvy poskytuje Prodávající 
na opravenou část (popřípadě nově dodanou část) záruční lhůtu dle smlouvy, ale 
Kupující není oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu jinou, než je řešena 
touto smlouvou. 

10.8 Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, řídí se nároky Kupujícího z vad předmětu 
plnění této smlouvy příslušnými ustanoveními §422 - §441 Obchodního zákoníku v jeho 
platném znění. 

 

Článek XI. 

ZMĚNY SMLOUVY 

11.1  Dojde-li po uzavření této smlouvy na žádost Kupujícího k jakékoliv změně předmětu 
plnění, bude tato změna předmětem zvláštního jednání a/nebo samostatného Dodatku 
k této Kupní smlouvě. Oprávněné osoby určené k jednání za smluvní strany jsou 
uvedeny v preambuli této smlouvy.  

11.2  Podkladem dodatku ke smlouvě je předchozí uplatněná a projednaná změna. Změna je 
realizována na základě níže uvedených a dohodnutých pravidel Změnové řízení. 

11.3 Tyto změny budou řešeny vzájemným projednáním smluvními stranami. Po doručení 
písemného požadavku Kupujícím požadované změny, Prodávající neprodleně zhodnotí 
dopady změny do původního plnění předmětu smlouvy a v přiměřené době seznámí 
s výsledkem Kupujícího. Kupující se po seznámení s dopady do plnění po uplatnění 
dodatečné změny rozhodne do 5 (pěti) dnů o realizování změny. Toto své rozhodnutí 
bude písemnou formou v uvedené reakční době oznámeno Prodávajícímu.  

11.4 Prodávající má právo upravit lhůtu plnění a cenu za předmět smlouvy v důsledku 
dodatečné změny, případně podle stavu výrobní rozpracovanosti změnu odmítnout.  

11.5 Pokud taková změna způsobí zvýšení nebo snížení nákladů na splnění jakéhokoli 
ustanovení dle smlouvy na straně Prodávajícího nebo času požadovaného pro jeho 
splnění, bude provedeno úměrné přizpůsobení smluvní ceny nebo časového plánu 
dodávek nebo obojího a obdobně bude změněna i smlouva. Uvedené změny budou tvořit 
písemné protokolární záznamy nebo dodatky k této Smlouvě. 



 

11.6  Změny většího rozsahu budou považovány za nový obchodní případ. 

 

Článek XII. 

SMLUVNÍ POKUTY 

12.1 V případě prodlení Prodávajícího s termínem plnění předmětu smlouvy déle jak 1 měsíc po 
termínu plnění je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu z prodlení ve 
výši xx % z ceny nedodaného zboží (viz. Čl. IV. této smlouvy) za každý ukončený 
kalendářní týden prodlení, maximálně však xx % z  ceny nedodaného zboží.  

 

12.2 V případě prodlení Kupujícího s úhradou zálohové, dílčí a konečné faktury je Prodávající 
oprávněn účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši xx % z dlužné částky za každý 
kalendářní den prodlení po termínu splatnosti. 

12.3 Případné smluvní pokuty za pozdní dodávku nemohou být po jejich vyčíslení jednostranně 
započítány proti vystavené faktuře Prodávajícího, případná penalizační faktura za pozdní 
dodávku neovlivní splatnost faktury za dodané zboží. Jakýkoli případný jednostranný 
zápočet by tedy byl neplatný pro rozpor s dohodou smluvních stran. 

 

Článek XIII. 

PŘECHOD NEBEZPEČÍ, VLASTNICKÉ PRÁVO  

13.1 Nebezpečí škody na předmětu plnění této smlouvy přechází z Prodávajícího na 
Kupujícího okamžikem jeho předání Kupujícímu (viz. Čl. VI. této smlouvy). 

13.2 Vlastnické právo k předmětu plnění této smlouvy přechází z Prodávajícího na Kupujícího 
okamžikem zaplacení celkové částky  (viz. Čl. IV. této smlouvy). 

 

Článek XVI. 

VYŠŠÍ MOC, SISTACE, STORNO 

14.1 Za případy Vyšší moci jsou smluvními stranami považovány takové neobvyklé okolnosti (např. 
stávka, přírodní katastrofa, válka, změny zákonů apod.), které brání dočasně nebo i trvale plnění 
touto smlouvou stanovených povinností, které nastávají po nabytí platnosti této smlouvy, a které 
nemohly být ani Kupujícím ani Prodávajícím předvídány nebo odvráceny. 

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností i druhou smluvní stranu a předloží jí o tom doklady, 
příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, 
že působení Vyšší moci trvá déle než 90 dnů, jsou obě smluvní strany povinny jednat o změně této 
smlouvy, v případě působení Vyšší moci déle než 6 měsíců, má každá ze smluvních stran právo na 
odstoupení od této smlouvy. 

14.2 Kupující má právo kdykoliv požadovat na Prodávajícím dočasné zastavení všech činností 
souvisejících s plněním závazku (sistace). Tento svůj požadavek musí oznámit Prodávajícímu 
písemně a Prodávající je povinen tento příkaz od data, kdy mu byl doručen uposlechnout a 
uschovat vše, co již připravil na plnění závazku. Kupující musí rovněž písemně oznámit 
Prodávajícímu, že má pokračovat v plnění závazku. Sistace může trvat nejdéle 3 měsíce v součtu 
trvání, pokud se strany nedohodnou jinak. Sistací se rozumí pozastavení předmětu plnění dle této 
smlouvy. 

14.3 Kupující má právo mimo zákonem stanovených důvodů kdykoliv odstoupit od této smlouvy (storno) 
a to doporučeným dopisem adresovaným Prodávajícímu. Účinky odstoupení nastávají doručením 
storna Prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení je 3 den od odeslání.  

14.4 Prodávající je oprávněn v případě odstoupení od této smlouvy účtovat Kupujícímu a Kupující, který 
odstoupil od této smlouvy, má povinnost uhradit Prodávajícímu účelně vynaložené náklady, které 



 

mu vznikly s přípravou a s rozpracovaností předmětu plnění ke dni doručení storna. Prodávající 
má povinnost nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení storna vyúčtovat a doložit Kupujícímu 
výše definované náklady. Prodávající má dále právo z titulu uplatněného storna Kupujícím 
uplatňovat a vymáhat vůči Kupujícímu i náhradu škody a ušlý zisk. 

 
 

Článek XV. 

PLATNÉ PRÁVO A MÍSTNÍ P ŔÍSLUŠNOST SOUDU 

15.1 Smluvní strany se budou snažit urovnat všechny spory, které vyplynou z této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní, především oboustrannou dohodou. 

15.2 Pro tuto smlouvu platí České právo. 

15.3 V případě, že se strany nedohodnou dle bodu 15.1, budou rozpory v průběhu realizace 
s konečnou platností řešeny soudní cestou v souladu s platnými právními předpisy pro 
Českou republiku dohodnutým soudem. Příslušnost soudu je dána ve smyslu § 89a 
Občanského soudního řádu dohodou a je jím Krajský soud v Brně. 

 

 

Článek XVI. 

VŠEOBECNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1  Tato smlouva je účinná dnem podepsání této smlouvy oběma smluvními stranami.  
16.2 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž každé má povahu 

originálu, z nichž Kupující i Prodávající obdrží po jednom vyhotovení, přičemž jsou 
všechny stránky parafovány jak Prodávajícím, tak i Kupujícím. Stejným způsobem bude 
postupováno i v případě dodatků k této smlouvě, které musí mít písemnou formu. 

16.3 Smlouva může být změněna pouze písemnou formou a doplňována vzájemně 
odsouhlasenými písemnými dodatky, kde podmínkou jejich platnosti je podpis obou 
smluvních stran a stanou se nedílnými součástmi smlouvy. 

16.4 Práva a povinnosti smluvních stran, jejíž úprava není ve smlouvě výslovně 
 dohodnuta, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního 
zákoníku, v platném znění,  a dalšími právními předpisy platnými v České republice  

16.5 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
tato Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

16.6  Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy č. xx, č. xx 

16.7   Seznam příloh: 

Příloha č.xx: Technická specifikace dodávky xxxxx 

Příloha č.xx: Plán kontrol a inspekcí 
 
 
 
        V xxxxx dne: .........................                                      V Brně dne: ..................... 
  
 
 
 
 
 
        ……………………………………                              ………………………………….. 
              Za Kupujícího:                 Za Prodávajícího: 
 



 

Příloha č. 2 
 

SMLOUVA ZASÍLATELSKÁ Č. : SZ-ČČČ-RR-SSS 

článek I. 
Smluvní strany 

zasílatel: 
obchodní firma 

(jméno, příjmení, název):  

sídlo:  
zapsáno:  
zastoupená  
zmocněn k jednání: …………………………………………… 
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo.účtu:  
telefon / fax / e-mail:  

(dále jen zasílatel) 

a 
PŘÍKAZCE: 
obchodní firma 

(jméno, příjmení, název): «Firma» 
sídlo: «Ulice», «PSČ», «Město» 
zapsáno: u Krajského / Městského soudu v ……., oddíl ……., vložka 
….… 
zastoupená: «Zastoupena», «Funkce» 
IČ: «IČ» 
DIČ: «DIČ» 
Bankovní spojení: «Bankovní_spojení» 
číslo.účtu: «účet_1» 
telefon / fax / e-mail: «Telefon» / «Fax» / «e-mail» 

(dále jen příkazce) 

s e  d o h o d l y podle § 601 a násl. obchodního zákoníku na uzavření zasílatelské 
smlouvy tohoto znění: 

článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Na základě této smlouvy bude zasílatel obstarávat pro příkazce přepravu zboží 
(dopravními prostředky) dle přílohy „Specifikace údajů potřebných k obstarání 
přeprav“, resp. individuálních „Objednávek přepravy“. 



 

2. Zasílatel se zavazuje obstarat přepravu vlastním jménem na účet příkazce a v  
dohodnutém rozsahu. 

článek III. 
Odměna a platební podmínky 

1. Cena služby je stanovena dohodou podle zák. 526/90 Sb. o cenách a jeho 
prováděcími předpisy. 

2. Obě strany se dohodly na smluvním oceňování výkonů zasílatele. Ceny za plnění 
jsou stanoveny ve smluvním ceníku, který tvoří přílohu této smlouvy, je její nedílnou 
součástí a je pro obě smluvní strany závazný. V případě realizace přeprav 
neobsažených v ceníku budou ceny sjednávány přímo v jednotlivých objednávkách 
přepravy. 

3. Příkazce je povinen uhradit odměnu za poskytnuté služby bezhotovostně na základě 
faktury vystavené zasílatelem a to do data splatnosti uvedeného na faktuře.  

4. Zasílatel si vyhrazuje právo, v případě včasného nezaplacení služeb příkazcem 
požadovat sjednáný úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení. 

5. Zasílatel je povinen do faktury uvést číslo objednávky, číslo smlouvy, předmět 
plnění, cenu, způsob zaplacení, bankovní spojení zasílatele, daňový údaj a datum 
vystavení podle § 12/2 zákona o DPH. 

6. Kromě sjednané odměny dle odst. 2 tohoto článku má zasílatel právo na náhradu 
nutných a účelně vynaložených nákladů, které vynaložil za účelem plnění svých 
závazků pro příkazce nebo v jeho zájmu. 

článek IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 

A. PŘÍKAZCE: 

1. Příkazce se zavazuje, že zasílateli řádně a včas poskytne správné a přesné údaje o 
odesílateli a příjemci zboží, o balení, obsahu zásilky a její povaze, jakož i o tom, 
zda je třeba zachovat zvláštní způsob zacházení se zásilkou a další veškeré 
informace a pokyny dle okolností nezbytné pro řádné a bezpečné obstarání 
přepravy. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v příloze „Specifikace údajů 
potřebných k obstarání přeprav“. 

Nesplní-li tento závazek, odpovídá za škodu jak na své  předmětné zásilce, tak za 
škodu, která by vznikla zasílateli nebo jejíž úhrada byla po zasílateli požadována. 

2. Příkazce je oprávněn si objednat osobně, e-mailem, faxem, na základě písemného, 
doručeného zasílatelského příkazu, u zasílatele přepravu jednotlivých zásilek. 

3. Příkazce se zavazuje předat zasílateli pouze takovou zásilku, která je způsobilá 
k přepravě. Zjistí-li se, že zásilka vykazuje vlastnosti, pro které ji nelze přepravit 
na místo určení, příkazce není oprávněn obstarání její přepravy vyžadovat. 
V případě že uvedenou skutečnost zasílatel zjistí až po převzetí zásilky 
k přepravě, když toto nebylo na první pohled zřejmé, je oprávněn zásilku příkazci 



 

vrátit. Zasílateli pro tento případ vzniká vůči příkazci nárok na zaplacení 
vynaložených nákladů na započatou přepravu a vrácení této zásilky příkazci. 

4. Příkazce je povinen poskytnout zasílateli přiměřenou zálohu na náklady spojené 
s plněním jeho služby, požádá-li o takovou zálohu zasílatel v souvislosti 
s předpokládaným objemem práce, kterou pro příkazce bude sám plnit či jinak 
zajišťovat.  

5. Příkazce se zavazuje poskytnout zasílateli veškerou nezbytnou součinnost při 
realizaci přepravy zboží příkazce. 

 

B. ZASÍLATEL: 

1. Zasílatel se zavazuje plnit pokyny příkazce a chránit ty jeho zájmy, které mu jsou 
známy. Při plnění svých závazků je povinen postupovat s vynaložením odborné 
péče, tak aby způsob a podmínky přepravy odpovídaly co nejlépe zájmům 
příkazce, v souladu s jeho pokyny. Je povinen upozornit příkazce na zjevnou 
nesprávnost nebo nevhodnost jeho pokynů. Neobdrží-li však zasílatel 
v konkrétním případě žádné pokyny příkazce, může jednat v souladu s obvyklými 
postupy; i přitom musí dbát, aby byly zájmy příkazce chráněny v nezbytné míře. 

2. Zasílatel odpovídá za škodu na převzatých zásilkách, která vznikla při obstarávání 
přepravy. Odpovědnosti se zprostí, prokáže-li, že nebylo možno odvrátit škodu 
ani při vynaložení odborné péče. 

3. Zasílatel je povinen oznámit příkazci vznik škody na zásilce neprodleně poté, co 
se o škodě sám dověděl. Nesplní-li tuto povinnost, odpovídá i za škodu, která by 
příkazci vznikla nesplněním této své povinnosti. Hrozí-li bezprostředně podstatná 
škoda na zásilce a není-li možno vyžádat pokyny příkazce, je zasílatel oprávněn 
naložit s ní dle vlastního uvážení, při respektování zájmů příkazce. 

4. Zasílatel připojistí zásilku na dobu její přepravy podle písemných dispozic 
příkazce. 

5. Přepravu, kterou má zasílatel uskutečnit, může obstarat též pomocí jiného 
zasílatele /mezizasílatele/ - jeho odpovědnost však zůstává zachována ve 
stejném rozsahu, jakoby zasílatelskou službu poskytoval sám. 

6. Zasílatel není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek v místě 
odeslání a za jeho vykládku v místě určení pokud není písemně stanoveno jinak. 

Mimo to si zasílatel vyhrazuje právo: 

7. Pozastavit poskytování dalších služeb až do doby, než budou veškeré závazky 
příkazce vůči zasílateli, zejména odměny za poskytnuté služby, uhrazeny. 
Zasílatel nenese žádnou odpovědnost za důsledky a škody tím způsobené. 

8. Okamžitého odstoupení od smlouvy v případě prodlení nedodržení ustanovení 
této smlouvy, zvláště pak prodlení jakékoli platby příkazce. 

 

 



 

článek V. 
Náhrada škody 

1. V případě, že příkazce poskytne zasílateli nesprávné nebo neúplné údaje či předloží 
neúplné nebo nesprávné doklady, které mají být podkladem k zajištěni přepravy, 
zasílatel neodpovídá za důsledky s tím spojené ani za případně vzniklé škody nebo 
průtahy. Zároveň se příkazce zavazuje plně nahradit zasílateli veškeré škody a újmy, 
které mu v této souvislosti vzniknou. 

2. Náhrada škody, která vznikne smluvním stranám porušením závazků sjednaných 
v této smlouvě nebo porušením obecně závazných právních předpisů České 
republiky se řídí ustanoveními §§ 373 - 386 a § 757 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"). 

Smluvní pokuta 

1. V případě prodlení s úhradou smluvní odměny příp. jiných pohledávek zasílatele 
vůči příkazci může zasílatel požadovat po příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2% 
denně z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000,- 
Kč. 

2. Právo na jakoukoliv smluvní pokutu dle této smlouvy se nedotýká vzniku ani výše 
nároku na náhradu škody. 

článek VI. 
Platnost smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá *: 

a) na dobu neurčitou 
V tomto případě je výpovědní lhůta tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po měsíci v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 

NEBO 

b) na dobu určitou 
od …………….. do …………….. (1 rok). 

2. Tyto úkony je třeba učinit písemně, jinak jsou neplatné. 

článek VII. 
Právo zástavní a zadržovací 

1. K zajištění svých nároků vůči příkazci má zasílatel zástavní právo k zásilce, dokud je 
zásilka u zasílatele nebo u někoho, kdo ji má u sebe jeho jménem, anebo dokud má 
zasílatel listiny, které jej opravňují, aby se zásilkou nakládal. 

článek VIII. 
Ostatní a závěrečná ujednání 

1. V případě pochybností se pro doručování veškerých písemností mezi smluvními 
stranami se pro účely této smlouvy za den doručení považuje třetí den následující po 
dni odeslání korespondence odesílatelem. Veškerou korespondenci a písemnosti 
bude smluvní strana zasílat na adresu sídla firmy, uvedenou v záhlaví této smlouvy, 



 

pokud během platnosti této smlouvy nebude oznámena změna adresy sídla jedné ze 
smluvních stran. 

2. Při doručování veškerých písemností faxem se za doklad o doručení uznává hlášení 
z faxu o bezchybném přenosu faxové zprávy. 

3. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny se 
řídí obchodním zákoníkem, případně dalšími obecně závaznými právními předpisy 
ČR a Všeobecnými zasilatelskými podmínkami Svazu spedice a logistiky ČR, jehož 
je zasílatel členem. 

4. Změna smlouvy, případně její doplnění vyžaduje vždy oboustranně podepsaný, 
číselně označený písemný dodatek, který se stává nedílnou součástí smlouvy. 

5. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu. 
Zasílatel obdrží dva stejnopisy a příkazce jeden. 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je projevem jejich svobodné vůle, že si 
smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí. 

8. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech 
s kterými se v průběhu platnosti této smlouvy seznámily nebo při plnění této 
smlouvy přišly do styku. 

9. Případné spory mezi smluvními stranami, vznikající z této smlouvy budou urovnány 
smírnou cestou. Smluvní strany se dohodly, že pro spory, které se nepodaří odstranit 
jednáním mezi stranami je příslušný soud v sídle zasílatele. 

10 Nedílnou součásti této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

- Specifikace přepravy 

- Smluvní ceník 

- Výpis z obchodního rejstříku příkazce - úředně ověřený*) 

nebo Živnostenský list příkazce - úředně ověřený*) 

nebo Koncesní listina příkazce - úředně ověřená *) 

- Osvědčení příkazce o registraci k DPH *) 

 

V ……………………. dne ………………………. 

Za zasílatele: ................................ Za příkazce: ................................ 

(razítko a podpis) (razítko a podpis) 

 



 

Příloha č. 3 

Specifikace údaj ů pot řebných k obstarání 
SILNIČNÍCH PŘEPRAV - TĚŽKÉ A NADMĚRNÉ ZÁSILKY 

Příkaz k přepravě musí obsahovat následující data: 

Odesílatel: obchodní jméno, adresa, kontaktní osoba a její tel/fax, e-mail adresa 
IČO a DIČ (je-li plátcem odesílatel), 
přesné místo a čas plánované nakládky 

Příjemce: obchodní jméno, adresa, kontaktní osoba a její tel/fax, e-mail adresa 
IČO a DIČ (je-li plátcem příjemce) 
přesné místo vykládky 

Příkazce: obchodní jméno, adresa, kontaktní osoba a její tel/fax, e-mail adresa 
IČO a DIČ (je-li plátcem příkazce) 

Zásilka: pojmenování zboží, celní nomenklatura, 
místa a způsoby uchycení zásilky k ložné ploše vozidla, 
místo těžiště, 
druh balení a přepravních pomůcek, 
vnější rozměry obalů v pořadí  D x Š x V 
u volně ložených kusů technické nákresy s bočním a čelním pohledem, 
u dlouhých kusů > 15 m údaj, zda jsou samonosné, 
počet kusů a hrubá hmotnost celkem, 

Doložka INCOTERMS 

Celní odbavení: celní faktura k zaclení/vyclení (specifikace hodnoty zboží), event. připojištění 
místo zaclení/vyclení zásilky 
EUR 1, 2 

Fakultativní doklady: ATA Karnet (je-li zásilka v dočasném celním záznamu), 
Poznámka: pro přípravu přeprav nadměrných a těžkých zásilek jsou obvykle 
vyžadovány lhůty v řádu týdnů a měsíců – v závislosti na parametrech jízdní 
soupravy se zásilkou, délce a profilu trasy, ročním období a podmínkách určených 
speciálním povolením orgánů státní správy a dopravní policie 

V ……………………. dne ………………………. 

Za zasílatele: ................................ Za příkazce: ................................ 

(razítko a podpis) (razítko a podpis) 

 


