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12/ Zahraniční obchod. Definice, význam ZO. Formy ZO. Členění ZO. Bilance ZO – obchodní bilance, platební 
bilance. Zahraniční politika (liberalismus, protekcionismus). Dovozní a vývozní operace. Dodací a platební 
podmínky. Formy placení (v hotovosti, akontace, dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso, úvěry, 
faktoring, forfaiting) 
 
ZAHRANIČNÍ OBCHOD: směna zboží a služeb, která se uskutečňuje přes hranice státu. 
 
Význam ZO: 
a) ekonomický: pro některé země je výhodnější dovážet nebo/i dovážet zboží  
b) politický: dochází k navázání přátelských vztahů díky obchodování mezi jednotlivými zeměmi 
c) kulturní: díky ZO dochází k vzájemnému poznávání kultury, zvyků, jazyků jednotlivých zemí.  
 
Ekonomický význam: 
a) absolutní výhoda: autorem této teorie je Adam Smith = tvrdil, že se země bude v mezinárodním obchodě 
věnovat výrobě a vývozu takového zboží, při kterém dosahuje nejnižších nákladů (ve srovnání s ostatními 
zeměmi). 
b) komparativní výhoda: autorem této teorie je David Ricardo = tvrdil, že se země v mezinárodním obchodě 
bude soustředit na výrobu a vývoz takového zboží, při kterém dosahuje ve srovnání s ostatními zeměmi 
nejmenší nevýhody.  
 
Formy ZO:  
1) EXPORT (vývoz): prodej výrobků a služeb do ostatních zemí 
a) přímý – výrobní podnik sám prodává zahraničním zákazníkům 
b) nepřímý – podnik využívá služeb prostředníka, který od něho zboží nakupuje a pak vyváží do zahraničí 
2) IMPORT (dovoz): nákup zboží a služeb z ostatních zemí 
a) přímý – zahraniční výrobce sám prodává tuzemským zákazníkům 
b) nepřímý – zahraniční výrobce prodává přes tuzemského prostředníka tuzemským zákazníkům 
3) REEXPORT: nákup zboží v cizině a prodej do třetí země 
a) přímý – př. nakoupíme v Německu zboží a dovezeme ho na Slovensko, bez vyložení v ČR. 
b) nepřímý – př. nakoupíme v Německu zboží, přivezeme ho do ČR (možnost úpravy) a odvezeme na 
Slovensko. 
Důvody reexportu: obchodně-politické překážky (vysoké clo, embargo = zákaz vývozu, atd.)  
 
Členění ZO: 
1) vnitrounijní obchod: obchod mezi členskými státy EU. Obchod probíhá bez celního řízení. 
2) mimounijní obchod: obchod členských zemí EU s třetími zeměmi (např. ČR – USA). Podléhá celnímu 
dohledu. Při dovozu se vybírá clo, poplatky, DPH a spotřební daň. Vývoz je osvobozen od DPH.  
 
Bilance ZO = obchodní bilance a platební bilance 

 obchodní bilance: zachycuje hodnotu vývozu a dovozu zboží a služeb. Zpracovává je ČSÚ. 
Podkladem jsou hlášení z celnic a celní statistika. Nezahrnuje platby za zboží.  

 platební bilance: systematický statistický výkaz, který zachycuje veškeré hospodářské transakce 
dané země se zahraničím. Skládá se z 5 účtů: 
1) běžný účet 
a) obchodní bilance 
b) bilance služeb 
2) kapitálový účet - pohyby spojené s převodem vlastnických práv (např. autorská práva) 
3) finanční účet  
4) saldo chyb a opomenutí 
5) devizové rezervy: CB drží rezervy v cizí měně a ve zlatě. Slouží k intervenci ve prospěch domácí 
měny a k vyrovnávání platební bilance.  

 
Platební bilance nemůže být nikdy nevyrovnaná – protože je to bilance. Nevyrovnané mohou být pouze 
jednotlivé účty.  
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Obchodní bilance může být:  
1) aktivní – když je export větší než import = kladné saldo ZO 
2) pasivní – když je export menší než import = záporné saldo ZO 
3) vyrovnané – když se export = import 
 
Saldo je rozdíl mezi vývozem a dovozem.  
Platební bilanci sestavuje ČNB podle metodiky Mezinárodního měnového fondu.  
 
ZAHRANIČNÍ POLITIKA 
- provádí stát a představuje jeho chování v obchodních vztazích se zahraničím.  
1) Liberalismus: zásada volného obchodu. Stát do ZO nezasahuje. Prosazuje se v rámci členských zemí EU. 
Je nutné dodržovat normy a zákony.  
2) Protekcionalismus: představuje ochranu vlastního trhu, výrobců a spotřebitelů. Nástroje: 

 smluvní (smlouvy jednostranné nebo vícestranné) 

 autonomní (cla, kvóty, embargo, technické a jiné překážky,...) 
 
DOVOZNÍ A VÝVOZNÍ OPERACE 
1) dovozní operace:  
a) příprava:  
- analýza potřeby dovozu (jakou máme potřebu dovážet) 
- vyhledání dodavatelů 
- vytvoření poptávky (pošleme konkrétnímu dodavateli) 
- vyhodnocení nabídek 
b) realizace: 
- sepsání kupní smlouvy 
- převzetí zboží 
- zaplacení zboží 
- výsledná kalkulace: zjišťujeme VH dovozu. Slouží nám při stanovení ceny dalších dovozů.  
 
2) vývozní operace: 
a) příprava: 
- průzkum trhu 
- získávání zákazníků 
- předběžná kalkulace 
- vytvoření nabídky 
- výsledná kalkulace 
b) realizace: 
- sepsání kupní smlouvy 
- doručení zboží a dokladů 
- fakturace 
- obdržení platby 
- výsledná kalkulace 
 
DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Dodací podmínky: stanovují způsob, místo a okamžik předání zboží kupujícímu a také způsob, místo a 
okamžik přechodu nákladů a rizik z prodávajícího na kupujícího. Také např. dopravu, kontrolu, pojištění.  
INCOTERM: mezinárodní pravidla vymezující dodací podmínky. Vydává je mezinárodní komora v Paříži. 
Upravují platby za dopravu, způsob přepravy zboží, rizika a povinnost mezi dopravcem, kupujícím a 
prodávajícím.  
 
Platební podmínky stanoví místo, dobu a způsob úhrady kupní ceny. Závisí na :  
- druhu zboží, 
- teritoriu obchodu (místní zvyklosti, právní předpisy) 
- použitá obchodní metoda (nákup zboží na aukci, internetový obchod), 
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- charakter obchodního partnera, 
- finanční situace podniku. 
 
Způsob placení: 
- platba předem: v ZO se používá velice často, 
- při dodání zboží: nejčastější způsob, 
- po dodání zboží: na úvěr 
 
Akontace: zaplacení části kupní ceny předem. Účelem je omezit riziko. 
Dokumentární akreditiv: závazek banky zaplatit prodávajícímu pokud splní podmínky sjednané v akreditivu. 
Dokumentární inkaso: smlouva s bankou, kdy prodávající dá bance dokumenty a banka je předá kupujícímu 
po zaplacení kupní ceny.  
Úvěry: krd (dodavatelský) úvěr (faktura). Užívá se u běžného spotřebního zboží.  
střednědobé úvěry: u dodávek strojů a zařízení, 
Faktoring: jedná se o odkoupení krd pohledávek. Metoda financování krd úvěrů. 
Forfaiting: jedná se o odkoupení dld pohledávek. Metoda financování střd a dld úvěrů.  
 


