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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.1  Obecně
Význam cen v odvětvové i firemní ekonomice je široký 

a mnohostranný.
Cena spotřebovaných výrobků (a užívaných služeb), stejně jako cena 

výrobků (a služeb) poskytovaných, je základem kalkulací efektivnosti 

podnikání z hlediska jeho rentability, daňové náročnosti a variantního 

posuzování.

Také v obchodu s dřívím a dřevovýrobky hrají ceny mimořádně

významnou úlohu, a to jak při nákupu suroviny nebo polotovarů, 

potřebných k zajištění výrobní činnosti nebo k dalšímu obchodování, 

tak při prodeji produkce.
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.1  Obecně
CENA JE PENĚŽNĚ VYJÁDŘENÁ HODNOTA:
 je to peněžní částka, sjednaná při nákupu a prodeji zboží, 

nebo vytvořená k jiným účelům – vyjadřuje v penězích 
hodnotu zboží,

 v podmínkách tržního hospodářství vzniká především jako 
funkce nabídky a poptávky.

MOŽNOST URČITÝCH REGULAČNÍCH ZÁSAHŮ
Ústřední orgány státní správy usměrňují tvorbu cen regulací:
 když je trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže,
 když to vyžaduje mimořádná tržní situace.
Závazné ceny mohou být stanovovány také např. pro výpočet daní, 
notářských poplatků apod.
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.1  Obecně
ROVNOVÁŽNÁ CENA JE KDYŽ:
nedochází ke zkreslování podmínek v důsledku působení
monopolních či oligopolních faktorů; jako soutěže schopná je 
vytvářena vzájemným vyrovnáváním nabídky a poptávky.
Předpokladem pro její vznik je volný trh a dokonalá konkurence.

Cena stoupá v příčinné souvislosti s rostoucí poptávkou nebo 
klesající nabídkou; přitom je podstatná pružnost (elastičnost) 
nabídky nebo poptávky, která svou naléhavostí určuje 
přizpůsobení (reakci) cen.
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.1  Obecně
TEORIE CEN

• Zabývá se metodickými problémy tvorby cen

• Základy byly položeny na přelomu 18. a 19. století

• Zpočátku převládaly objektivizující teorie hodnoty klasických 
ekonomických učení

• Pozdější subjektivizující školy potlačovaly zdůrazňování
nabídky a nákladových aspektů a akcentovaly mezní užitek

• Moderní teorie cen = subjektivizmus v chápání nabídky 

a poptávky
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.1  Obecně
MODERNÍ TEORIE CEN

 Zdůrazňuje se silně individuálně psychicky podmíněné
působení kupní síly a koupěschopnosti pro určování hodnoty a 
ceny, v mnohotvárných, tržně relevantních rozdílnostech a 
sociálních variantách

 Schematické zkoumání globálních makroekonomických vztahů
nabídky a poptávky je nahrazeno podrobnou analýzou trhu

 Mikroekonomická data hospodářských jednotek jsou 
shrnována do souborů, z nichž se zjišťují indikátory, 
determinující nabídku, poptávku a cenu
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.1  Obecně
CENA SE SJEDNÁVÁ PRO ZBOŽÍ, VYMEZENÉ NÁZVEM, 

JEDNOTKOU MNOŽSTVÍ, KVALITATIVNÍMI A DODACÍMI 

PODMÍNKAMI, SJEDNANÝMI DOHODOU STRAN V SOULADU 

S ÚDAJI SCHVÁLENÉ KLASIFIKACE VÝROBKŮ.

INTERDEPENDENCE CEN = v národohospodářském měřítku 

existující funkční souvislost (změna ceny určitého zboží

v důsledku změny jeho nabídky může ovlivnit nabídku a tudíž

i cenu jiného zboží).
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.1  Obecně
ZÁKON O CENÁCH, mimo jiné, STANOVÍ, ŽE:

 prodávající nesmí zneužívat svého hospodářského    postavení
k tomu, aby získal nepřiměřený hospodářský prospěch
prodejem za cenu, zahrnující neoprávněné náklady nebo 
nepřiměřený zisk,

 kupující nesmí zneužívat svého hospodářského postavení k 
tomu, aby získal nepřiměřený hospodářský prospěch nákupem 
za sjednanou cenu, výrazně nedosahující oprávněných 
nákladů.
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.2  Druhy cen
7.2.1  CENA VOLNÁ
je v podmínkách tržní ekonomiky nejrozšířenějším typem   
ceny; je to cena, vytvořená přímou dohodou mezi dodavateli 
a odběrateli.
7.2.2  CENA REGULOVANÁ
je výsledkem státní cenové regulace (stanovení nebo přímé
usměrňování výše cen cenovými nebo jinými, k tomu 
zmocněnými orgány) a určování cen direktivním systémem 
centrálního plánování. Rozhodnutí o regulaci je závazné pro 
okruh adresátů, který je v tomto rozhodnutí vymezen.
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.2  Druhy cen
REGULACE CEN – nejobvyklejší způsoby:

• Stanovení ceny (cena úředně stanovená)

• Usměrňování vývoje cen v návaznosti na věcné podmínky 
(cena věcně usměrňovaná)

• Usměrňování cenových pohybů v čase (cena časově
usměrňovaná)

• Cenové moratorium
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.2  Druhy cen
7.2.2  CENY REGULOVANÉ (1)
7.2.2.1 Cena úředně stanovená (1) je cena určeného druhu zboží, 

stanovená cenovými orgány jako cena:

 maximální (není přípustné ji překročit),

 pevná (není přípustné ji měnit),

 minimální (není přípustné ji snížit).

Uplatnění těchto cen mohou příslušné cenové orgány omezit ještě

dalšími věcnými nebo časovými podmínkami.
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.2  Druhy cen
7.2.2  CENY REGULOVANÉ (2)
7.2.2.1 Cena úředně stanovená (2)
Zvláštním typem stanovených pevných cen jsou úřední ceny staveb, 
pozemků a trvalých porostů, jimiž jsou tyto objekty oceňovány při 
převodech nebo přechodech mezi fyzickými a právnickými osobami 
(zjišťování výše poplatků, výpočet daně z nemovitostí, sjednání
náhrady prováděné ze státního rozpočtu); jejich používání je upraveno
právními předpisy.

Využití úřední ceny ke stanovení tržní prodejní či kupní ceny je velmi 
omezené a v podstatě výjimečné.
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.2  Druhy cen
7.2.2  CENY REGULOVANÉ (3)
7.2.2.2 Cena věcně usměrňovaná je cena, u které cenový orgán stanoví

podmínky pro její sjednávání, např.:

 maximální rozsah možného zvýšení ceny ve vymezeném období,

 maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen vstupů
ve vymezeném období,

 závazný postup při tvorbě ceny nebo při její kalkulaci.
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.2  Druhy cen
7.2.2  CENY REGULOVANÉ (4)
7.2.2.3 Cena časově usměrňovaná je cena, pro kterou cenový orgán 

stanoví:

 minimální časový předstih pro ohlášení uvažovaného zvýšení ceny,

 minimální lhůtu, po jejímž uplynutí lze uvažované zvýšení uskutečnit,

 časově omezený zákaz opětovného zvýšení ceny.

Tato cena se uplatňuje v případech, kdy prodávající zaujímá monopolní

nebo dominantní postavení na trhu konkrétního druhu zboží.
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.2  Druhy cen
7.2.2  CENY REGULOVANÉ (5)
7.2.2.4 Cenové moratorium je časově omezený zákaz zvyšování cen 

daného zboží nad dosud na trhu platnou úroveň.

Maximální doba trvání je omezena obdobím šesti měsíců.

Vyhlašuje ho vláda republiky a je povinna o tom informovat parlament.

Vyhlašování moratoria na ceny produkce lesního hospodářství a 

dřevařského průmyslu není obvyklé.
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.2  Druhy cen
7.2.3  DALŠÍ MOŽNÉ DRUHY CEN (1)
7.2.3.1 Cena dumpingová je cena výrazně snížená pod úroveň

výrobních nákladů, nebo pod úroveň cen jiných dodavatelů.

Touto cenou se dodavatel podbízí s cílem získání odbytových

možností u vědomí svých dočasných ekonomických ztrát 

v podmínkách konkurence.

Použití této ceny v mezinárodním obchodě někdy umožňují rozdíly 

v hodnotě národních měn.

Na dřevařském trhu se dumping objevuje často zejména v souvislosti 

se zvýšením nabídky při vzniku rozsáhlých kalamit.
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.2  Druhy cen
7.2.3  DALŠÍ MOŽNÉ DRUHY CEN (2)
7.2.3.2 Cena stálá je cena používaná k vytváření změn objemu 

a struktury činností (výroby, spotřeby, dodávek aj.), probíhajících 

v určitém, obvykle delším časovém intervalu.

Umožňuje převést různorodou produkci na společného hodnotového 

jmenovatele a dosáhnout objektivní srovnatelnost informací o časově

vzájemně vzdálených jevech.

Pomocí stálých cen lze posuzovat i rozdíly v rozsahu ekonomické

aktivity hospodářských jednotek s rozmanitou skladbou produkce 

a činností.
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.2  Druhy cen
7.2.3  DALŠÍ MOŽNÉ DRUHY CEN (3)

7.2.3.3 Cena skladová je cena, sloužící k evidenci hodnoty materiálu 

a předmětů, nacházejících se na skladě organizace před jejich vydáním

do spotřeby.

Je zpravidla totožná s cenou, za kterou byl materiál pořízen; odchylky 

jsou přípustné jen výjimečně, s hodnověrným zdůvodněním.
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.2  Druhy cen
7.2.3  DALŠÍ MOŽNÉ DRUHY CEN (4)

7.2.3.4 Cena franko (fco) je cena výrobku, ve které jsou obsaženy 

všechny náklady, související s dopravou do určeného (dohodnutého) 

místa:

• fco sklad odběratel,

• fco vagón (nakládací stanice),

• fco státní hranice,

• fco prodejní sklad výrobce.
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.2  Druhy cen
7.2.3  DALŠÍ MOŽNÉ DRUHY CEN (5)

7.2.3.4 Cena franko (fco)

Vymezení závazku úhrady dopravného (a v podstatě i nákladů

spojených s nakládkou či vykládkou zboží) je obsaženo v kupních 

smlouvách dodavatelů s odběrateli.

Obvykle je povinnost úhrady dopravného spojena také s odpovědností

za stav přepravovaného zboží.

Pokud dopravné zcela nebo zčásti hradí odběratel, často postihuje 

svého dodavatele za jím zaviněné nevytížení dopravního prostředku.
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.3  Ceny dříví
 Je to zobecněný název pro ceny sortimentů surového dříví, 

dřevařských polotovarů a některých výrobků ze dřeva
 Ceny dříví patří v podmínkách tržní ekonomiky do cen volných
 V podmínkách volného trhu se ceny tvoří především pod vlivem 

nabídky a poptávky
 Horní hranice je zpravidla vymezena konkurenční cenou 

substitučních materiálů (ocel, cement, umělé hmoty apod.)    a 
především soutěžní cenou dříví, nabízeného na světových 
trzích

 Dolní hranici tvoří z dlouhodobého hlediska posuzované
výrobní náklady LH a zpracovatelských odvětví



23

7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.3  Ceny dříví
 Cena surového dříví může být v určitém období stlačena až na 

úroveň těžebních (sklizňových) nákladů

CENY SORTIMENTŮ SUROVÉHO DŘÍVÍ (1)

 Tvorba cen konkrétních sortimentů vychází nejčastěji              z 
úrovně cen, dosahovaných v příslušném regionu

 Specifikou cenové tvorby je často protichůdný vliv 
kvalitativních a rozměrových požadavků jednotlivých 
sortimentů na nákladovost jejich výroby (I.+II. třída nejcennější s 
nejnižšími náklady; např. tyče a tyčky pracné pro malou hmotnatost s 
podstatně nižší cenou)

 Stupeň opracování (např. odkornění) ovlivňuje cenu jen výjimečně.
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.3  Ceny dříví
CENY SORTIMENTŮ SUROVÉHO DŘÍVÍ (2)
 Ceny jsou jen v malé míře odvozovány od nákladové kalkulace; 

ta má jen orientační význam při posuzování souhrnné cenové
hladiny

 Ceny jsou hlavně ovlivňovány kvalitativními a rozměrovými 
požadavky, což je v souladu s vývojem situace na tuzemském i 
zahraničních trzích

CENOVÁ STATISTIKA SUROVÉHO DŘÍVÍ (1)
 Je velmi dokonalá a pro uživatele z řad výrobců i spotřebitelů

poskytuje užitečné informace
 ČSÚ vydává s měsíční periodicitou přehled „Indexy cen v 

lesnictví (surové dříví)“
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.3  Ceny dříví
CENOVÁ STATISTIKA SUROVÉHO DŘÍVÍ (2)
 ČSÚ, spolu s indexy, uvádí i měsíční absolutní hodnoty

průměrných cen, což je v celostátní statistice jev výjimečný, 
ale velmi užitečný, neboť poskytuje dostatečné podklady pro 
reálné posuzování cenového vývoje produkce dříví

 Rozdíly mezi cenami jednotlivých sortimentů jsou značné
 Vývoj cen je ovlivňován:

- cenovými možnostmi zpracovatelských oborů,
- vývojovými tendencemi národního hospodářství,
- situací na evropském dřevařském trhu.

 Statistika zahraničního obchodu zatím neposkytuje 
dostatečně věrohodné informace o cenách exportovaného 
dříví.
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.4  Ceny dřevařské, papírenské a nábytkářské produkce
CENOVÁ STATISTIKA (1)

Je soustředěna v měsíčních přehledech ČSÚ „Indexy cen 

průmyslových výrobců“

Cenový přehled neuvádí absolutní hodnotu cen jednotlivých 

výrobků v Kč, vývoj cen je sledován pomocí indexů (porovnání

s předchozím měsícem, stejným obdobím minulého roku, prosincem 1999 

a průměrem roku 2000).

Využití indexových ukazatelů v hospodářské praxi je omezeno, 

poskytují především informace o trendech cenového vývoje 

příslušné skupiny výrobků.
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.4  Ceny dřevařské, papírenské a nábytkářské produkce
CENOVÁ STATISTIKA (2)

Obory, zpracovávající dříví, jsou zde zastoupeny příslušnými 

oddíly Standardní klasifikace produkce (SKP):

DD          Dřevozpracující průmysl

DD 20     Dřevo upravené, dřevařské výrobky

DD 201   Dřevo, řezivo i opracované

DD 202   Dýhy a listy na překližky

DD 203   Výrobky stavebního truhlářství, tesařství

DD 204   Dřevěné obaly

DD 205   Ostatní výrobky ze dřeva  a korku
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.4  Ceny dřevařské, papírenské a nábytkářské produkce
CENOVÁ STATISTIKA (3)

Obory, zpracovávající dříví, jsou zde zastoupeny příslušnými 

oddíly Standardní klasifikace produkce (SKP):

DE          Papírenský a polygrafický průmysl

DE 21     Vláknina, papír a výrobky z nich

DE 211   Vláknina, papír, lepenka

DE 212   Výrobky z papíru a kartonu

DN 361   Nábytek
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.4  Ceny dřevařské, papírenské a nábytkářské produkce
ABSOLUTNÍ HODNOTA CEN (1)

K jejímu zjištění musí výrobce obvykle organizovat vlastní

šetření; informace jsou zatím uváděny jen v některém 

odborném tisku (např. Truhlářské listy, Papír a celulóza).

Výsledná cena výrobce je odvozována od očekávaného 

působení spotřebitelské poptávky a jeho ekonomických 

možností. 

Tyto možnosti jsou vymezeny cenovou kalkulací, zohledňující

náklady, které budou na výrobu produkce vynakládány.
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.4  Ceny dřevařské, papírenské a nábytkářské produkce
ABSOLUTNÍ HODNOTA CEN (2)

Cenová kalkulace (1)

 Nákladová kalkulace je nevyhnutelným základem cenové
tvorby výrobků; její metodické zvládnutí patří k významným 
úkolům podnikového managementu

 Technika kalkulací vychází nejčastěji z kombinace tzv. 
kalkulačního členění nákladů podle jednotlivých 
technologických fází a jejich druhového členění na materiál, 
mzdy, odpisy atd.
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7. Ceny v obchodu se dřevem
a výrobky ze dřeva

7.4  Ceny dřevařské, papírenské a nábytkářské produkce
ABSOLUTNÍ HODNOTA CEN (3)

Cenová kalkulace (2)

 V kalkulacích má vysoké zastoupení cena spotřebovávaného 
surového dříví (těsná souvislost vývoje cen polotovarů s 
vývojem cen dříví, ale ne jednoznačná - i jiné vlivy)

 S růstem finalizace produkce se v kalkulacích zvyšuje podíl
mzdových a dalších nákladů, spojených s vyšším stupněm
opracování a použitím moderních technologií (tudíž malá
návaznost na trendy vývoje cen dříví)

 Projevuje se zde samozřejmě i vliv nabídky a poptávky !
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8. Organizace obchodování

8.1  Obecně

8.2  Obchodní subjekty

8.3  Technika prodeje

8.4  Logistika
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8. Organizace obchodování

8.1  Obecně
PODNIK OBCHODUJE SVÝMI VÝROBKY PŘÍMÝM NEBO 

NEPŘÍMÝM ZPŮSOBEM.

Přímý způsob obchodování:

 prodej výrobků spotřebiteli nebo velkoobchodu, a to

- centralizovaně (aparátem ústředí podniku), nebo

- decentralizovaně (prostřednictvím vlastní obchodní organizace)

Nepřímý způsob obchodování:

 mezi výrobce a spotřebitele vstupují ekonomicky a právně
samostatné subjekty – obchodní firmy
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8. Organizace obchodování

8.1  Obecně
OBCHODNÍ FIRMY (1)

jsou subjekty, které zboží od výrobce nakupují a bez další

úpravy či opracování ho dále prodávají; činnost obchodní firmy 

je v podstatě poskytování služeb, jimiž je zčásti nebo zcela 

nahrazována činnost odbytového (obchodního) oddělení

výrobního podniku.

Důležité je uspořádání vztahů mezi výrobcem a obchodní

firmou, zejména pak jejich vzájemná motivace.
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8. Organizace obchodování

8.1  Obecně
OBCHODNÍ FIRMY (2)

Motivace obchodní firmy spočívá v:

 nákupu zboží od výrobce za cenu nižší, než za jakou se pak dále 
prodává,

 poskytování obchodní srážky (marže) z ceny, kterou obchodní firma 
při prodeji spotřebiteli docílila – obvykle 2-3%.

Druhý způsob je spolehlivější pro uchování vzájemné důvěry 

a stejnosměrně orientované motivace na dobrém tržním 

zhodnocení prodávané produkce.
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8. Organizace obchodování

8.1  Obecně
OBCHODNÍ FIRMY (3)
• Specifickou formou nepřímého obchodování je export produkce 

prostřednictvím specializované obchodní firmy (dříve PZO), 
využívající svých zkušeností v oblasti zahraničního obchodu

• V dřevařských oborech bývá využíváno nepřímé obchodování také
při importu polotovarů či suroviny – podobné motivační vztahy

• V nových podmínkách vznikají specializované obchodní firmy pro 
komplexní sortiment dřevařských výrobků od polotovarů (řezivo, 
dřevodesky, překližky) po hotové výrobky (okna, dveře, podlahy)

• Lesní společnosti též bývají obchodními organizacemi (prodej dříví
odběratelům na různých lokalitách a různě opracovaného)
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8. Organizace obchodování

8.2  Obchodní subjekty
V OBCHODNÍ ČINNOSTI PŮSOBÍ RŮZNÉ TYPY 

PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ – FYZICKÝCH 

I PRÁVNICKÝCH OSOB:

 Obchodní zprostředkovatelé

 Komisionáři

 Obchodní zástupci

 Obchodní makléři (dohodci)
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8. Organizace obchodování

8.2  Obchodní subjekty
OBCHODNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

 Samostatný obchodník, který na účet svého příkazce mu 
obstarává obchodní záležitosti

 Obvykle má speciální znalosti či zkušenosti, např. se dobře 
orientuje v kvalitě obchodovaného zboží, zná podmínky a 
specifika příslušného trhu, právní předpisy, uzance a zvyklosti

 Nezanedbatelným požadavkem je jeho spolehlivost, serióznost 
a důvěryhodnost jeho obchodních kontaktů
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8. Organizace obchodování

8.2  Obchodní subjekty
KOMISIONÁŘ
 Nakupuje nebo prodává z pověření komitenta (příkazce) pod 

svým vlastním jménem a na cizí účet
 Základem vzájemných vztahů je komisionářská (někdy též

nazývaná korespondenční) smlouva
 Mívá někdy sklad se zbožím (tzv. konsignační sklad); 

komisionářské zboží zůstává až do prodeje majetkem příkazce, 
neprodané zboží mu komisionář může vrátit – příkazce tedy 
nese riziko, že se zboží neprodá

 Provize – odměna dohodnutá smluvně
 Náhrady výdajů – za dopravu, skladování, pojištění, proclení
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8. Organizace obchodování

8.2  Obchodní subjekty
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
 Samostatný obchodník, který je smluvně pověřen, aby jménem 

a na účet druhého zprostředkoval nebo uzavíral obchodní nebo 
právní záležitosti

 Není zaměstnancem podniku, který zastupuje
 Nedostává mzdu, ale provizi a náhradu výloh podle smlouvy o 

zastupování
 Podle rozsahu a obsahu obchodního zastoupení je:

- zprostředkující zástupce
- zástupce uzavírající smlouvy (plná moc)
- všeobecný zástupce nebo oblastní zástupce
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8. Organizace obchodování

8.2  Obchodní subjekty
OBCHODNÍ MAKLÉŘ – DOHODCE (1)

 Někdy též senzál - je samostatným obchodníkem, přejímajícím 
zprostředkování smluv v oblasti obchodního styku, bez stálého 
smluvního poměru k určitému příkazci

 Podle druhu zprostředkovávaného obchodu je

- zbožní makléř

- zásilkový makléř

- makléř cenných papírů

- lodní makléř apod.
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8. Organizace obchodování

8.2  Obchodní subjekty
OBCHODNÍ MAKLÉŘ – DOHODCE (2)
 Jeho zákazníky, kteří se případ od případu mění, jsou kupující a 

prodávající
 Zprostředkuje pro ně uzavření obchodní smlouvy
 Vystavuje jim-po jednom vyhotovení-podepsanou závěrečnou 

nótu (písemné potvrzení o uzavřeném obchodu)
 Dostává makléřský poplatek (= kurtáž, mzda makléře), který je 

počítán v % z hodnoty prodávaného zboží; oba smluvní partneři 
jej uhrazují zpravidla každý jednou polovinou

 Nárok na provizi vzniká při uzavření zprostředkovaného 
obchodu
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8. Organizace obchodování

8.3  Technika prodeje
NEJOBVYKLEJŠÍ PRODEJNÍ POSTUPY:

 Volný prodej

 Prodej na základě smluv o dodávkách

 Dražba

 Písemné vydražení

 Vypsání subskripce

 Prodej prostřednictvím zájmových organizací
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8. Organizace obchodování

8.3  Technika prodeje
VOLNÝ PRODEJ

 Dvoustranný obchod – účastní se ho jen prodávající a kupující, 
kteří bezprostředně projednávají průběh a ukončení transakce, 
zejména množství, kvalitu, ceny, místo plnění, způsob platby 
atd.

 Je důležité disponovat potřebnými informacemi o situaci na 
trhu (nabídka, poptávka, ceny) i o obchodních partnerech

 Jednání většinou navazují na tradiční obchodní propojení a na 
partnery, s nimiž jsou dlouhodobější pozitivní zkušenosti

 Je to nejrozšířenější forma v ČR i v Evropě – obvykle nedochází
k zásadním změnám ve struktuře obchodujících
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8. Organizace obchodování

8.3  Technika prodeje
PRODEJ NA ZÁKLADĚ SMLUV O DODÁVKÁCH

 Jedná se o střednědobé a dlouhodobé smlouvy

 Výhodou je zajištění jistého odbytu produkce, zásobování
surovinou a polotovary a zajištění pevných cen pro oba 
partnery

 Nečekaná změna situace na trhu (tempo inflace, přírodní
kalamity,vstup nových subjektů do obchodního řetězce) může 
poškodit jednu ze ´účastněných stran

 Tato rizika lze zmírnit příslušnou formulací smlouvy, která
umožňuje následná jednání o změnách smluvních podmínek
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8. Organizace obchodování

8.3  Technika prodeje
DRAŽBA (1)
 (licitace, prodej nejvyšší ústní nabídce) – je založena na volbě

partnera, který ve stanoveném časovém termínu nabídne 
prodávajícímu nejvyšší cenu

 Konání dražby je vypsáno buď veřejně nebo se oznámí jen 
omezenému okruhu subjektů pozvánkou

 Dražba dřevovýrobků se vypisuje obvykle na specifické
sortimenty – zájemci musí mít možnost si je prohlédnout

 Cena se vytváří v průběhu jednání
 Prodávající stanoví vyvolávací (tzv. minimální) cenu, kterou 

poptávka posunuje nahoru
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8. Organizace obchodování

8.3  Technika prodeje
DRAŽBA (2)
 Konkurence mezi zájemci a tržní automatika cenu postupně

přibližuje ceně rovnovážné
 Bezprostřední tlak konkurence kupujících často umožňuje 

dosáhnout dobré ceny; někdy však dojde k „dohodě“
kupujících s cílem prodávajícího poškodit

 Při dražbě se nevytváří stálé obchodní vztahy; kupující se stále 
mění, nevzniká stálý trh

 V ČR se dříví a dřevovýrobky prodávají dražbou výjimečně
 Švýcarsko – právním předpisem předepsány pro cenné výřezy 

ve veřejných lesích; Finsko, Rakousko, Německo
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8. Organizace obchodování

8.3  Technika prodeje
PÍSEMNÉ VYDRAŽENÍ (1)
 (veřejná soutěž, prodej nejlepší písemné nabídce) – kdo 

nabídne nejvyšší cenu a poskytne nejpříznivější prodejní
podmínky, tomu je zboží prodáno

 Oznámení o konání je též uskutečněno veřejně, nebo je zasláno 
jen omezenému počtu zájemců

 Je stanoven termín k zaslání písemných nabídek
 Přednosti a rizika jsou obdobné jako u dražby (možnost 

stanovení dolního limitu ceny, oboustranné klidné prověření
písemné formy nabídky a uvážlivé rozhodnutí, dohoda 
kupujících, dohoda prodávajících)
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8. Organizace obchodování

8.3  Technika prodeje
PÍSEMNÉ VYDRAŽENÍ (2)
 Riziko pro prodávajícího (akvizitora zakázek) – dohoda 

kupujících o nabízených cenách
 Nezákonné vyloučení konkurence – dohoda prodávajících o 

limitních (nejnižších) cenách – vznik kartelu veřejné soutěže
 Specifická forma – LČR a podnikatelské subjekty: smluvní

zadávání zakázek + prodej dříví „nastojato“ k vytěžení
 LČR – „zpětný odkup“ – realizace prostřednictvím obchodní

firmy (služba = 2-3% z obratu)
 Veřejnou soutěží je také postup, realizován podle zákona o 

veřejných zakázkách (č. 199/1994 Sb., v platném znění)
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8. Organizace obchodování

8.3  Technika prodeje
PÍSEMNÉ VYDRAŽENÍ (3)
Zákon o veřejných zakázkách
 Stanoví závazná pravidla pro zadávání zakázek, jež jsou 

financovány ze státního rozpočtu, státních fondů, příspěvků
mezinárodních organizací či EU, z rozpočtů krajských úřadů
apod.

 Veřejnou zakázkou se rozumí úplatná smlouva, uzavřená mezi 
zadavatelem a vybraným uchazečem, jejímž předmětem jsou 
dodávky, provedení prací nebo poskytování služeb

 Povinnost vyhlášení obchodní veřejné soutěže je stanovena od 
hodnoty 5 mil. Kč bez DPH
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8. Organizace obchodování

8.3  Technika prodeje
SUBSKRIPCE

 Forma veřejné soutěže – prodávající nabízí dodávku zboží za 
určité ceny a za určitých podmínek a očekává objednávky

 Zájemci o koupi se „upisují“ pro určité množství do 
subskripčního seznamu a tím přijímají nabízenou objednávku

 Prodávající z opatrnosti nenabízí disponibilní zboží najednou, 
nýbrž v tzv. tranších (dílčích položkách)

 Je-li první tranše rychle upsána, je cena pro nejbližší další
tranši zpravidla zvýšena a naopak

 Tato forma prodeje je značně rozšířena ve Švédsku a Finsku
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8. Organizace obchodování

8.3  Technika prodeje
PRODEJ PROSTŘEDNICTVÍM ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ (1)
 Je založen na využití možností, které skýtá dobrovolné

sdružování středních a menších výrobců do zájmových svazů
a sdružení

 Může být prováděn různými způsoby:
- založení společného obchodního podniku
- předání odbytových funkcí přímo zájmovému sdružení
- dohody svazů, sdružujících producenty se zájmovými sdruženími 
spotřebitelů

 Rakousko – sdružení vlastníků soukromých lesů projednává
s představiteli PPC a překližk. průmyslu rámcové ceny (jednání
konkrétních dodavatelů s odběrateli se pak zužuje jen na určení rozsahu 
dodávek a minimalizaci dopravních nákladů)
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8. Organizace obchodování

8.3  Technika prodeje
PRODEJ PROSTŘEDNICTVÍM ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ (2)
 Sdružování malovýrobců (zejména v oblasti soukromých a 

komunálních vlastníků malých lesních celků) je v řadě
evropských zemí i v ČR podporováno

 Podpora má formu daňových úlev nebo dotací
 Speciální forma podpory je podpora vzniku a činnosti 

odbytových organizací výrobců (u vybraných prvovýrobních 
nezpracovaných zemědělských komodit) za účelem společného 
odbytu a vytváření efektivní marketingové struktury

 Mezi těmito podporovanými komoditami dřevo zatím není
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8. Organizace obchodování

8.4  Logistika
POŽADAVKŮM TRHU JSOU PODŘÍZENY VŠECHNY PROCESY 

A OPERACE, KTERÉ URČUJÍ POHYB VÝROBKŮ,

např. rozmístění skladů, organizace zásobování, balení, 

vyřizování objednávek, transport – takto chápaný proces 

fyzické distribuce se nazývá tržní logistika.

Je to vědecko-technická disciplina, zabývající se komplexně

hmotným tokem ve výrobních (produkčních) a distribučních 

procesech.
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8. Organizace obchodování

8.4  Logistika
VE VÝROBNÍCH PROCESECH
• Tok materiálu od dodavatelů
• Centrální příjem zboží
• Skladování výrobních zásob
• Hmotný tok ve výrobním procesu
• Vytváření zásob v meziskladech
• Sklad hotových výrobků
V DISTRIBUČNÍCH PROCESECH
• Analogické činnosti při pohybu zboží a skladování

v oblasti nákupu a prodeje
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8. Organizace obchodování

8.4  Logistika
 Manipulace s materiálem (veškeré skladovací, vykládací, nakládací a 

dopravní operace, vážení, dávkování, balení)

 Prvky materiálového hospodářství (řízení objednávek, objednacího 
množství, stavů zásob)

 Problematika technická (volba systémů)

 Problematika ekonomická (včetně souvisejícího informačního toku)

 Úzká souvislost s marketingem a operativním managementem 
výroby



57

8. Organizace obchodování

8.4  Logistika
 Výraz pochází z vojenské terminologie a znamená zajištění týlu; 

v současném pojetí moderního obchodu jde o zajištění
perfektního zázemí pro podniky

 K prudkému rozvoji dochází od počátku 80. let minulého století
– hlavní důvody:

- internalizace výroby a obchodu

- zvyšující se nároky na distribuční služby

- rostoucí sortiment zboží

- rostoucí konkurence
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8. Organizace obchodování

8.4  Logistika
 Její význam roste s růstem nákladů na fyzickou distribuci 

(současné náklady na skladování, překládky a dopravu, včetně
vnitropodnikové, činí cca 20% čistého obratu průmyslových 
firem)

 Metoda „just-in-time“ (právě včas) – napomáhá k minimalizaci 
hodnoty zásob, přiměřených uspokojování různorodých 
požadavků zákazníků

 Tato metoda, chápána jako komplexní úspora času ve 
výrobním procesu, se uplatňuje jak v externích vztazích,       tak 
i při  dodávkách uvnitř firmy
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8. Organizace obchodování

8.5  Smluvní podmínky prodeje
Smlouvy o prodeji jsou obvykle uzavírány v případech větších 

nebo se opakujících dodávek zboží.

Jednorázové dodávky menšího rozsahu jsou uskutečňovány 

na základě objednávek kupujícího, potvrzených prodávajícím.
Závazky a povinnosti uvedené v potvrzené objednávce mají

právní závaznost smlouvy.

Pod smluvními podmínkami rozumíme:

8.5.1  STANOVENÍ CENY A RABATU

8.5.2  STANOVENÍ DODACÍCH PODMÍNEK

8.5.3  STANOVENÍ PLATEBNÍCH PODMÍNEK
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8. Organizace obchodování

8.5  Smluvní podmínky prodeje
8.5.1  STANOVENÍ CENY A RABATU

 Podrobněji o cenách – viz předchozí prezentace č. 7 !

 V hospodářské praxi je cena chápána jako peněžní částka 
sjednaná při nákupu a prodeji zboží

 Po pojem „cena“ zahrnujeme také různé tarify, nájemné, 
honoráře i třeba joint venture (částky společného podnikání)

8.5.2  STANOVENÍ DODACÍCH PODMÍNEK (1)

 Dodací podmínky (dodací parita) určují povinnosti 
prodávajícího a kupujícího, které souvisejí s dodávkou a 
převzetím zboží
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8. Organizace obchodování

8.5  Smluvní podmínky prodeje
8.5.2  STANOVENÍ DODACÍCH PODMÍNEK (2)
 Patří sem zejména:

- způsob, místo a okamžik předání zboží kupujícímu
- přechod výloh a rizik z prodávajícího na kupujícího
- další povinnosti stran při zajišťování dopravy, pojištění, obstarání
celního odbavení, průvodních dokladů, kontroly atd.

 Dodací parita patří k závažným součástem kupní smlouvy, 
zejména v zahraničním obchodě a ovlivňuje výrazně výši kupní
ceny

 Určuje, jakou část nákladů, spojených s dodávkou zboží hradí
prodávající a jakou část platí kupující
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8. Organizace obchodování

8.5  Smluvní podmínky prodeje
8.5.2  STANOVENÍ DODACÍCH PODMÍNEK (3)

V LH a DP jsou nejčastěji používány následující druhy dopravní

parity:
 franko les – odvozní místo (prodávající hradí náklady, spojené s vytěžením 

a přiblížením dříví z lokality P na lokalitu OM)

 franko sklad dodavatele – expediční sklad (jedinou povinností prodávajícího 
je dát zboží k dispozici kupujícímu na svém skladě, není dokonce 
zodpovědný ani za nakládku zboží na dopravní prostředek kupujícího)

 franko vagón stanice dodavatele (prodávající zodpovídá za nakládku zboží
na vagón)
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8. Organizace obchodování

8.5  Smluvní podmínky prodeje
8.5.2  STANOVENÍ DODACÍCH PODMÍNEK (4)

V LH a DP jsou nejčastěji používány následující druhy dopravní

parity:
 franko státní hranice (prodávající hradí náklady, spojené s nakládkou na 

dopravní prostředek a dopravu na státní hranici a nese také příslušná rizika)

 franko sklad odběratele (prodávající hradí náklady, spojené s dopravou 
zboží na sklad odběratele)

INCOTERMS – mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek, 

vydávaná Mezinárodní obchodní komorou v Paříži; mají největší

význam pro praxi zahraničního obchodu 
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8. Organizace obchodování

8.5  Smluvní podmínky prodeje
8.5.2  STANOVENÍ DODACÍCH PODMÍNEK (5)
INCOTERMS – nemají povahu právní normy, ale stávají se 
závaznými tehdy, pokud je na ně ve smlouvě výslovná
odvolávka.
Namátkově některé doložky (1):
• EXW – jedinou povinností dodávajícího je dát zboží kupujícímu 

k dispozici ve svém závodě
• FCA – prodávající dodává zboží v ujednaném místě dopravci, zvoleném 

kupujícím
• FOB – prodávající je povinen umístit zboží na palubě lodi v přístavu 

nakládky
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8. Organizace obchodování

8.5  Smluvní podmínky prodeje
8.5.2  STANOVENÍ DODACÍCH PODMÍNEK (6)

INCOTERMS

Namátkově některé doložky (2):
• CIF – prodávající hradí výlohy, pojistné a dopravné do stanoveného 

přístavu určení

• DAF – prodávající nese výlohy a rizika až do ujednaného místa na 

hranici, včetně vybavení zboží pro vývoz
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8. Organizace obchodování

8.5  Smluvní podmínky prodeje
8.5.3  STANOVENÍ PLATEBNÍCH PODMÍNEK

Místo úhrady určuje, ve kterém místě je kupní cena splatná:
• stanovení banky, u níž má být placeno

• určení místa, kde budou kupujícímu předány příslušné dokumenty

Doba placení se může uskutečnit:
• předem

• při dodání

• po dodání, ve stanovené lhůtě

Za splnění platebních podmínek se poskytuje skonto 

(sleva z ceny).
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8. Organizace obchodování

8.6  Fakturace a úhrada pohledávek
S PLNĚNÍM ZÁVAZKŮ, VYPLÝVAJÍCÍCH Z OBCHODNÍCH 

SMLUV, SOUVISÍ VYHOTOVENÍ INFORMAČNÍCH DOKUMENTŮ:

 Dodacího listu (který provází dodávku)

 Dopravního dokladu (vystavuje se při odeslání výrobků)

 Faktury (jíž podnik uplatňuje-po splnění dodávky-své právo na její

zaplacení)

 Získání bankovního dokladu (který banka zasílá po zaplacení

za dodávku)

 Dobropisu (podnik vystavuje v případě uznání reklamace)

 Vrubopisu (v případě zjištění vyššího než udávaného množství) 
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8. Organizace obchodování

8.6  Fakturace a úhrada pohledávek
ÚHRADA POHLEDÁVEK ZA DODANÉ ZBOŽÍ JE 
PŘEDPOKLADEM PRO ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY 
ÚSPĚŠNÉ EXISTENCE PODNIKU – TRVALÉ PLATEBNÍ
SCHOPNOSTI
V této souvislosti se setkáváme s některými důležitými 
ekonomickými pojmy:
 Solventnost
 Likvidita
 Likvidnost
 Peněžní tok (cash flow)
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8. Organizace obchodování

8.6  Fakturace a úhrada pohledávek
Solventnost představuje obecnou schopnost podniku získat prostředky 

na úhradu svých závazků. Je to relativní přebytek hodnoty aktiv nad 

hodnotou závazků.

Likvidita je chápána jako momentální schopnost uhradit splatné závazky 

z pohotových peněžních prostředků nebo z jiných aktiv. Je měřítkem 

krátkodobé nebo okamžité solventnosti.

Likvidnost je jednou z charakteristik konkrétního stavu majetku. Označuje 

míru obtížnosti transformace majetku do hotovostní formy. 

Za nejvíce likvidní se považují šeky a vklady bez výpovědní lhůty.

Za nejméně likvidní se považují nemovitosti a zásoby zboží.
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8. Organizace obchodování

8.6  Fakturace a úhrada pohledávek
Peněžní tok – cash flow
 Trvalý peněžní tok představují příjmy a výdaje.

 Podnik musí mít dostatek disponibilních peněžních prostředků k tomu, aby 
mohl v potřebnou dobu zaplatit výdaje (za suroviny a energii, mzdy   a platy, 
režijní náklady, půjčky a úvěry, daně apod.).

 Aby mohl platby uskutečnit, musí mít příjmy (tržby při prodeji za hotové, 
inkaso pohledávek, úvěry od banky, hotovostní vklady majitele).

 Úkolem podnikového managementu je zajistit, aby podnik měl v každém 
okamžiku kladný CF; důležitým předpokladem k tomu je důsledné sledování
pohledávek za odběrateli jeho produkce
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.1  Obecně

9.2  Nabízený produkt

9.3  Tržní partneři a jejich oslovení
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.1  Obecně
PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ DOZNÁVÁ V PODMÍNKÁCH PO PŘECHODU

K MODERNÍ TRŽNÍ EKONOMICE VÝRAZNÉ ZMĚNY

Z dosavadních koncepcí:

 výrobní,

 prodejní,

 výrobkové

se přechází ke koncepci 

 marketingové.
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.1  Obecně
VÝROBNÍ KONCEPCE

Staví svůj přístup především na výrobních schopnostech – na 

zvyšování výkonnosti, na růstu produktivity práce.

To umožňuje snižovat ceny a získávat větší podíl na trhu 

prodejem většího množství levnějších výrobků.

Pozornost managementu je soustředěna převážně:

 na sféru technologií, 

 na vstupní materiály a 

 na řízení pracovních procesů.
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.1  Obecně
PRODEJNÍ KONCEPCE
Při ní přesouvá vedení podniku svou pozornost na prodejní
(obchodní) útvar.
Ten má za úkol co nejlépe prodat to, co výrobní útvary 
vyprodukovaly – přesvědčit zákazníka, aby vyrobené zboží
koupil.
VÝROBKOVÁ KONCEPCE
Staví do popředí jakost výrobku – vychází z předpokladu, že 
dobré zboží se prodává samo.
Jednostranná orientace na kvalitu a zdokonalování výrobků
(a služeb) může vést k opomíjení reálných potřeb trhu.
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.1  Obecně
MARKETINGOVÁ KONCEPCE (1)

se opírá o názor, že klíč k dosahování cílů podniku spočívá

ve zjišťování potřeb a požadavků cílových trhů a v jejich 

účinnějším a efektivnějším uspokojování v porovnání

s konkurencí.

Jádrem této koncepce je tedy trh a především jeho cíloví

účastníci: kupující-zákazníci-spotřebitelé.
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.1  Obecně
MARKETINGOVÁ KONCEPCE (2)
Cílem podnikatelského jednání je dosáhnout co nejpříznivějších 
ekonomických efektů uspokojením trhu.
K tomu je nutné splnit těchto pět podmínek:
• soustavně trh poznávat, zkoumat a analyzovat,
• podle zjištěných skutečností se poznanému trhu přizpůsobovat,
• uspokojovat požadavky trhu,
• současně trh neustále podněcovat a
• aktivně trh ovlivňovat.
Mezi tímto širokým okruhem náročných a důležitých činností
je klíčovým momentem prodej zboží.
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.1  Obecně
MARKETINGOVÁ KONCEPCE (3)
Marketingové řízení prodeje předpokládá řešení následujících 
problémových okruhů:
 Nabízený produkt
 Tržní partneři
 Způsob oslovení zákazníků (marketingová komunikace)
 Smluvní podmínky prodeje (a další: viz předešlá prezentace !)
 Vyskladnění výrobků a jejich doprava
 Fakturace a úhrada dodávky
 Reklamace
 Kontrola splatnosti faktur
 Poskytování dalších služeb
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.2  Nabízený produkt
VLASTNOSTI VÝROBKU A ROZSAH JEHO TRŽNÍ NABÍDKY 
JSOU ROZHODUJÍCÍMI ČLÁNKY MARKETINGOVÉHO ŘETĚZCE 
ČINNOSTÍ
Výrobní program - k jeho tvorbě a k tvorbě výrobního 
sortimentu přistupuje většina podniků DP s přihlédnutím k:
- výrobní tradici,
- technologickému vybavení,
- výrobním zkušenostem,
- disponibilní surovině.
Při eventuální korekci výrobního zaměření musí být tyto 
atributy důkladně zváženy.
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.2  Nabízený produkt
Výrobková analýza – žádný podnik si nemůže dovolit (až na 
výjimky prvovýrobních odvětví) ponechat beze změny jednou 
zvolený výrobní (obchodní) sortiment.
Podle výsledků průzkumu trhu a dalších analýz se rozhoduje, 
které produkty postupně vyřadit a které naopak zavést.
S výrobkovou analýzou souvisí několik termínů:
 Výrobní řada
 Šíře výrobního sortimentu
 Hloubka výrobního sortimentu
 Výrobkový mix
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.2  Nabízený produkt
VÝROBNÍ ŘADA

Je to skupina výrobků s obdobnou funkcí; v rámci jedné výrobní

řady se nabízí několik typů výrobků

ŠÍŘE VÝROBNÍHO SORTIMENTU

Je to počet výrobních řad

HLOUBKA VÝROBNÍHO SORTIMENTU

Je to počet jednotlivých výrobků v rámci výrobní řady

VÝROBKOVÝ MIX

Je to celá výše popsaná struktura
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.2  Nabízený produkt
Při rozhodování o konkrétním výrobkovém mixu může podnik 

volit mezi těmito základními strategiemi:

 zavedení zcela nových výrobků,

 obměna – inovace stávajících výrobků,

 stabilizace určité části nabídky,

 vypuštění vybraných výrobkových řad nebo výrobků.

Zavádění nových výrobků je nejsložitějším procesem; tato 

problematika přesahuje svou náročností rámec prezentace.
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.2  Nabízený produkt
Obměnou či inovací se rozumí dílčí změny určitých vlastností
výrobků, které jsou již na trhu; změny se nejčastěji týkají:
• vnější tváře výrobku (barva, design),
• image výrobku (místo levného křesla z umělé hmoty příjemný výrobek z 

přírodního materiálu – dřeva),
• jména nebo značky výrobku,
• zvýšení jakosti výrobku,
• dílčích funkčních vlastností výrobku,
• pomocného zapojení přídavných služeb či garancí

S obměnou souvisí jeho rozšíření a tím dosažení pohotové
reakce na poptávku; např. více druhů (rozměrů, dřevin, 
opracování) řeziva.
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.3  Tržní partneři a jejich oslovení
Tržními partnery v oblasti prodeje jsou odběratelé všeho druhu: 
koneční spotřebitelé, výrobní podniky, velko- i maloobchodní
firmy.
Mezi výrobce a uživatele vstupují také obchodní spotřebitelé.
Také v dřevozpracujících oborech má své místo zvyšování
přímého prodeje zboží výrobcem spotřebiteli – to je náročné na 
organizaci prodeje.
Současná dotační politika Mze podporuje mimo jiné i vznik a 
činnost odbytových organizací u vybraných prvovýrobních 
nezpracovaných zemědělských komodit.
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.3  Tržní partneři a jejich oslovení
Okruh obchodních partnerů se rozšiřuje také hledáním způsobů,

jak upozornit své okolí na nabízené výrobky, na jejich úroveň, 

kvalitu, cenu, dosažitelnost a odlišnosti, v porovnání s jinými,

konkurenčními nabídkami.

Tyto úkoly plní nástroje tzv. komunikačního mixu:

• reklama,

• osobní nabídka zboží,

• různé způsoby podpory prodeje a publicity,

• udržování kontaktů s tržními partnery a zájmovými skupinami, atd.
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.3  Tržní partneři a jejich oslovení
REKLAMA (1)
je forma placené přímé náborové činnosti, která má za úkol 
vzbudit zájem zákazníka o určité myšlenky, výrobky nebo služby 
a přesvědčit ho o jejich užitečnosti tak, aby se rozhodl pro jejich
koupi.

Ke specifickým vlastnostem reklamních nástrojů patří možnost 
ovlivnit v krátkém čase velké množství potencionálních 
zákazníků, zvláště v případech, kdy dochází k souběžnému 
nasazení různorodých reklamních prostředků.
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.3  Tržní partneři a jejich oslovení
REKLAMA (2)

K reklamě se využívají především veřejná sdělovací média.

S reklamní politikou firmy souvisí určení cílových skupin, kterým

je konkrétní reklama určena.

Tyto skupiny jsou rozhodujícím faktorem při návrhu prostředků

reklamy a zejména pak jejího umístění v odpovídajícím médiu.
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.3  Tržní partneři a jejich oslovení
REKLAMA (3)

Tvorba reklamy je proces, vyžadující určitý postup, a to:
 reklamní cíl,

 rozpočet,

 objekt,

 subjekt,

 poselství,

 volbu reklamního prostředku,
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.3  Tržní partneři a jejich oslovení
REKLAMA (4)

Tvorba reklamy je proces, vyžadující určitý postup, a to:
 pre-test (prověření vhodnosti prostředku reklamy, jejího umístění na 

stránce v časopise, zapamatovatelnosti loga, atd.),

 volbu nosiče reklamy,

 období,

 vlastní provedení,

 kontrola úspěšnosti.
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.3  Tržní partneři a jejich oslovení
REKLAMA (5)
V oblasti reklamy se setkáváme s řadou speciálních termínů:
Atestační reklama
Využívá známých osobností nebo seriózně působících zákazníků
k doporučování výrobků a služeb
Informativní reklama
Cílem je poskytnout zákazníkovi dostatek informací pro posouzení
alternativ a rozptýlení nejistoty před rozhodnutím
Klamavá reklama
Nedovolený způsob, uvádějící spotřebitele v omyl zejména tím, že uvádí
nepravdivé údaje
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.3  Tržní partneři a jejich oslovení
REKLAMA (6)

V oblasti reklamy se setkáváme s řadou speciálních termínů:
Komparativní reklama:

Vychází z porovnání s jiným výrobkem – pokud jde o adresný výrobek 

konkurence, je tato forma eticky i právně nepřípustná

Skrytá reklama:

Obcházení právně a eticky nepřípustných forem; někdy jde o pozitivní druh, 

pokud vyvolá zvědavost v očekávání kampaně, realizované od určitého data

Zavádějící reklama:

Uvádí pochybné, zavádějící údaje; z právního hlediska nepřípustná
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.3  Tržní partneři a jejich oslovení
OSOBNÍ NABÍDKA ZBOŽÍ (1)

je přímý dialog prodavače a zákazníka; je považován za jeden  

z nejúčinnějších nástrojů komunikační politiky. 

V dřevařském obchodu připadá v úvahu jen výjimečně.

Osobní kontakt se zákazníkem má jediný cíl, a to je realizace 

prodejní transakce.
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.3  Tržní partneři a jejich oslovení
OSOBNÍ NABÍDKA ZBOŽÍ (2)

má zejména tyto výhody:
 lehkou přesvědčovací sílu vzhledem k osobní konfrontaci,

 možnost vzájemné komunikace a okamžité zpětné vazby,

 možnost uzpůsobení prostředku propagace podle zákazníka,

 možnost okamžité prodejní reakce

a možné tyto nevýhody:
 vysoké náklady,

 případná psychologická obrana spotřebitelů (kteří mohou chápat tuto formu 
prodeje jako příliš agresivní).
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.3  Tržní partneři a jejich oslovení
PODPORA PRODEJE

Její význam roste, mimo jiné, také v důsledku přesycenosti 

zákazníků přímou reklamou.

K nástrojům podpory prodeje patří:

 rozšiřování nákupních kupónů,

 poskytování různých slev,

 poskytování bezplatných vzorků,

 poskytování úvěrů a kreditních karet,

 organizování různých prodejních soutěží.
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.3  Tržní partneři a jejich 
ZVYŠOVÁNÍ PUBLICITY

Jejím cílem je bezúplatně působit na potencionálního zákazníka

a tak dosahovat zvýšení odbytu.

Publicita téměř nic nestojí a přitom tato forma sdělování

informací působí na zákazníka zpravidla věrohodněji než formy 

ostatní.

Publicita může upozorňovat na podnik jako celek, nebo se 

může orientovat na určité výrobky, trhy, osoby, projekty, 

dobročinné účely (nadace) apod.
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.3  Tržní partneři a jejich oslovení
INFORMOVANOST O ZÁKAZNÍCÍCH

Racionálně se chovající firma musí mít dobré informace 

o struktuře svých zákazníků podle různých charakteristik.

Zejména tam, kde převládá tzv. průmyslový trh (odběratel 

výrobek dále zpracovává), je nutné znát specifické potřeby 

odběratele (např. požadavky, určované jeho výrobní

technologií), dopravní podmínky, platební podmínky apod.
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9. Marketing v podnikovém
řízení

9.3  Tržní partneři a jejich oslovení
UDRŽOVÁNÍ KONTAKTŮ S TRŽNÍMI PARTNERY

Dodavatel má zpravidla zájem na trvalosti obchodních vztahů.

To umožňuje:

 systematickou spolupráci při vývoji materiálů a komponent,           v 
souladu s cíli finalisty,

 vytváření oboustranně výhodných dodacích podmínek,

 větší vzájemnou důvěru a tím i jednodušší řešení běžných 
problémů,

 větší stabilitu a plánovitost na obou stranách.
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10. Mezinárodní obchod se
dřevem a výrobky ze dřeva

10.1  Obecně

10.2  Mezinárodní obchod surovým dřívím

10.3  Mezinárodní obchod dřevařskou 

a papírenskou produkcí

10.4  Dřevařský export a import ČR
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10. Mezinárodní obchod se
dřevem a výrobky ze dřeva

10.1  Obecně
GLOBALIZACE SVĚTOVÉ EKONOMIKY, SPOLU S ROSTOUCÍM
VÝZNAMEM SUROVÉHO DŘÍVÍ A VÝROBKŮ Z NĚHO, SE 
PROJEVUJE V DYNAMICE MEZINÁRODNÍHO DŘEVAŘSKÉHO 
TRHU.
Objem světového exportu dřevařské produkce, který počátkem 
60. let minulého století jen mírně překračoval 6 mld. USD, 
dosáhl v roce 2000 hodnoty 145 mld. USD (to je více než
dvacetinásobek stavu před 40 lety).
Růstové tempo mezinárodní směny jednotlivých dřevařských komodit 
je nutno korigovat vývojem jejich cenových relací; přesto je strmý růst 
mezinárodního dřevařského obchodu jednoznačně prokazatelný.



99

10. Mezinárodní obchod se
dřevem a výrobky ze dřeva

10.1  Obecně
PODÍL ČR NA SVĚTOVÉ VÝMĚNĚ DŘEVAŘSKÉ PRODUKCE JE 
Z POCHOPITELNÝCH A PŘEVÁŽNĚ OBJEKTIVNÍCH DŮVODŮ
NÍZKÝ.
Je však nutno konstatovat krajně neuspokojivou strukturu 
importu a zejména exportu dřevařských komodit – promítá se 
zde neuspokojivá skladba produkce a hlavně spotřeby dříví
a dřevovýrobků.
Charakteristickým rysem dřevařského exportu ČR je vysoké
zastoupení suroviny a dřevařských polotovarů nízkého stupně
finalizace – řeziva, buničin, vláknin.
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10. Mezinárodní obchod se
dřevem a výrobky ze dřeva

10.1  Obecně
NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÍ IMPORTÉŘI (FAO - 2002, v mld. USD):
USA             23,4
Čína             12,6
Japonsko    10,5            Mezi 25 největšími importéry se dále
V. Británie     8,3            objevují Belgie, Holandsko, Dánsko,
Německo       8,3            Švýcarsko, Španělsko, Finsko, Švédsko
Itálie               6,4
Francie          6,2
Objem dřevařského importu je jedním z nepřímých ukazatelů
hospodářské úrovně příslušné země.
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10. Mezinárodní obchod se
dřevem a výrobky ze dřeva

10.1  Obecně
NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÍ EXPORTÉŘI (FAO - 2002, v mld. USD):
Kanada        22,5           Významnou úlohu hrají země, které
USA             12,8            své exportní kapacity budují na 
Finsko         10,5            reexportu či na zpracování importované
Německo     11,2            suroviny - Rakousko, Holandsko, Itálie,
Švédsko        9,7            Belgie

Mezi velkými exportéry dočasně postrádáme Rusko, jehož
postavení na světovém dřevařském trhu se v prvních letech 
21. století znovu obnovuje.
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10. Mezinárodní obchod se
dřevem a výrobky ze dřeva

10.2  Mezinárodní obchod surovým dřívím
VÝVOZ SUROVÉHO DŘÍVÍ Z ČR (1)
Dosáhl maxima v roce 2003 ve výši přes 3,6 mil. m3, tj. cca 23% 
celkové produkce daného období. V roce 2004 nastal mírný 
pokles (3,3 mil. m3); situaci zásadním způsobem nezměnil.
Hlavní důvody zájmu o export:
 přetrvávající zájem zahraničních odběratelů (hlavně o kvalitní pilařské

výřezy),
 cenová výhodnost dodávek (srovnatelná s cenovou úrovní evropských 

dřevařských trhů),
 garance dodržování platebních závazků zahraničními zákazníky,
 problémy tuzemského odbytu při srovnatelných ekonomických podmínkách.
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10. Mezinárodní obchod se
dřevem a výrobky ze dřeva

10.2  Mezinárodní obchod surovým dřívím
VÝVOZ SUROVÉHO DŘÍVÍ Z ČR (2)
Po roce 1997, kdy byl zrušen závazný licenční systém a byl 
nahrazen tzv. automatickými licencemi (které slouží pouze 
k evidenčním účelům), se rozsah exportu postupně zvyšuje.
Převládá jehličnatá pilařská kulatina (2003=2182 tis. m3) 
a jehličnatá vláknina (2003=773 tis. m3).
Vysoký podíl exportu je v české ekonomice dlouhodobě
kontroverzním jevem.
Bývalé Československo exportovalo v tis. m3: v roce 1960=600 (4,5% 
celkové těžby), v roce 1970=1300 (10,2%), v roce 1980=3098 (16,5%),

v roce 1992-posledním roce své existence=1154 (7,4%)
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10. Mezinárodní obchod se
dřevem a výrobky ze dřeva

10.2  Mezinárodní obchod surovým dřívím
VÝVOZ SUROVÉHO DŘÍVÍ VE SVĚTOVÉM MĚŘÍTKU

(a tomu odpovídá i import) vzrostl výrazně v průběhu 60. let 

minulého století ze 40 mil. m3 na cca 90 mil. m3 ročně a od té

doby se jeho objem zásadně nemění.

Statistika člení světový obchod na:

 Obchod jehličnatým průmyslovým dřívím

 Obchod listnatým průmyslovým dřívím mimo tropy

 Obchod listnatým tropickým dřívím
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10.2  Mezinárodní obchod surovým dřívím
Světový obchod jehličnatým průmyslovým dřívím (2002, v tis. m3)
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10.2  Mezinárodní obchod surovým dřívím
Světový obchod listnatým průmyslovým dřívím (2002, v tis. m3)
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10.2  Mezinárodní obchod surovým dřívím
Světový obchod tropickým listnatým dřívím (2002, v tis. m3)
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10.2  Mezinárodní obchod surovým dřívím
Světový obchod štěpkou (2002, v tis. m3)
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10. Mezinárodní obchod se
dřevem a výrobky ze dřeva

10.2  Mezinárodní obchod surovým dřívím
OBCHOD JEHLIČNATÝM PRŮMYSLOVÝM DŘÍVÍM
 ČR patří mezi významné exportéry jehličnatého průmyslového dříví

v celosvětovém měřítku (2002=2005 tis. m3, tj. 7 místo za Ruskem, 
USA, Novým Zélandem, Kanadou, SRN a Francií

 Přes 2/3 exportu směřuje do Rakouska, necelá třetina do SRN
 Podíl ČR na importu této komodity je zanedbatelný
 Na předních místech mezi importéry jsou jednak země s relativně

nízkými vlastními zdroji (Japonsko, Jižní Korea, Čína), ale i státy  s 
bohatými zásobami, které dovozem dotují vlastní dřevozpracující
průmysl či dále surovinu reexportují do třetích zemí (Finsko, 
Rakousko, Švédsko, USA, Kanada)



110

10. Mezinárodní obchod se
dřevem a výrobky ze dřeva

10.2  Mezinárodní obchod surovým dřívím
OBCHOD LISTNATÝM PRŮMYSLOVÝM DŘÍVÍM
 Nejvýznamnějším exportérem je překvapivě Rusko, které ho vyváží

převážně do Finska a Švédska
 Velké množství listnáčů produkují a také vyvážejí USA a tradičně i 

Francie
OBCHOD LISTNATÝM TROPICKÝM DŘÍVÍM
 V exportu velmi cenných dřevin zaujímá přední místo s více než 5 

mil. m3 Malajsie, pak následuje Gabun, Nová Guinea a Indonésie; 
postupně se snižuje a je nahrazován exportem polotovarů či 
výrobků s vyšším stupněm finalizace 

 Importéry jsou především Japonsko, Čína a Indie 
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10. Mezinárodní obchod se
dřevem a výrobky ze dřeva

10.2  Mezinárodní obchod surovým dřívím
OBCHOD ŠTĚPKOU

 Pozoruhodným jevem v exportu surového dříví je soustavný růst 
podílu štěpky; to má své výhody především z hlediska logistiky

 V roce 2002 exportovala Austrálie téměř 12 mil. m3 a USA        4,4 
mil. m3, převážně do Japonska

 V tomtéž roce vyvezlo Chile 3,4 mil. m3, Jižní Afrika 4,6 mil. m3   a 
Čína 2,9 mil. m3 této komodity
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10. Mezinárodní obchod se
dřevem a výrobky ze dřeva

10.3  Mezinárodní obchod dřevařskou  
a papírenskou produkcí

MEZINÁRODNÍ DŘEVAŘSKÁ STATISTIKA SLEDUJE DŘEVAŘSKÝ
OBCHOD V ČLENĚNÍ NA:
 Řezivo
 Dýhy
 Překližky
 Dřevodesky
 Buničinu
 Papír
 Karton
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10.3  Mezinárodní obchod dřevařskou a papírenskou  

produkcí
Světový obchod jehličnatým řezivem (2002, v tis. m3)
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10.3  Mezinárodní obchod dřevařskou a papírenskou  

produkcí
Světový obchod listnatým řezivem (2002, v tis. m3)
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10.3  Mezinárodní obchod dřevařskou a papírenskou  

produkcí
Světový obchod dýhami (2002, v tis. m3)
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10.3  Mezinárodní obchod dřevařskou a papírenskou  

produkcí
Světový obchod překližkami (2002, v tis. m3)
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10.3  Mezinárodní obchod dřevařskou a papírenskou  

produkcí
Světový obchod dřevovláknitými deskami (2002, v tis. m3)



2330045550238368172913721720198823418739CELKEM

3824272Holandsko

412671402118Polsko

4742357429235Dánsko

5487725285182Francie

58223387Španělsko

634331802138138843Čína

6834019743636106Itálie

862771452212847217J. Korea

11971862128233601SRN

134013126747279261V. Británie

809413691337700USA

CEL

KEM

ItálieČ RThaj

sko

USAPol

sko

Fran

cie

Rak.Bel

gie

SRNKana

da
EXPORT

IMPORT

10.3  Mezinárodní obchod dřevařskou a papírenskou  

produkcí
Světový obchod dřevotřískovými deskami (2002, v tis. m3)



39900761914214422441870215233772595567311805CELKEM

738506172571294Indonesie

8401877753Mexiko

13539786231615544012601Holandsko

158865173824113198218299326V. Británie

21191649015101262258246395Francie

240284115462917217110494837J. Korea

2470265326142148334286618977Japonsko

33865610611449240303196687697Itálie

39972267386070819352597SRN

6517241181114559495311USA

55591786931131885693703534411172Čína

CEL

KEM

Nový

Zél.

Portu
gal.

Fin

sko

Indo

nesie

RuskoChileŠvéd

sko

Brazí

lie

USAKana

da
EXPORT

IMPORT

10.3  Mezinárodní obchod dřevařskou a papírenskou  

produkcí
Světový obchod buničinou (2002, v tis. tun)
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10.3  Mezinárodní obchod dřevařskou a papírenskou  

produkcí
Světový obchod papírem a kartonem (2002, v tis. tun)
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10.3  Mezinárodní obchod dřevařskou  
a papírenskou produkcí

ŘEZIVO
Objem světového obchodu vykazuje v předchozích desetiletích 
téměř nepřetržitý a soustavný růst.
Počátkem 60. let minulého století se jeho roční výše pohybovala 
okolo 40 mil. m3, na přelomu tisíciletí se již přiblížila 120 mil. m3.
Jehličnaté řezivo (1)
Připadá na něj téměř 80-85% z celkového obchodovaného množství.
V exportu dominuje Kanada (40-50 mil. m3 ročně), významnými jsou 
též Švédsko, Finsko, Rusko, USA a Rakousko.
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10.3  Mezinárodní obchod dřevařskou  
a papírenskou produkcí

Jehličnaté řezivo (2)
Vývoz z ČR je realizován v průměrném ročním rozsahu 1,5 mil. m3, 
což je více než 40% roční produkce.
Statistika jednoznačně potvrzuje trvalý nárůst (ani důsledky uragánu 
Lothar v jihozápadní Evropě tento trend nenarušily).
Důvody zájmu producentů na vývozu jsou obdobné jako u surového 
dříví.
Projevuje se zde i přirozený zájem zahraničních vlastníků pilařských 
velkoprovozů o export do některé z jejich mateřských zemí (zejména
do Rakouska).
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10.3  Mezinárodní obchod dřevařskou  
a papírenskou produkcí

Jehličnaté řezivo (3)
Rakousko exportuje téměř 60% své produkce, z velké části vyrobené
z importované kulatiny.
Významným předpokladem exportu je v některých zemích též
import pilařských výřezů a řeziva ze zahraničí.
Velký rozsah takového importu umožňuje zvýšený export řeziva také
třeba Finsku (73% produkce), Švédsku (73%) a Kanadě (75%).
Listnaté řezivo
Nejvýraznějšími dodavateli jsou USA, Malajsie, Indonésie; 
odběrateli pak Čína, Itálie a USA.
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10.3  Mezinárodní obchod dřevařskou  

a papírenskou produkcí
DÝHY

Zájem o dýhy kulminoval ve druhé polovině devadesátých let, kdy 

export v globálním měřítku přesáhl 3,5 mil. m3; okolo tohoto rozsahu 

osciluje i v současné době.

Světového obchodu dýhami se účastní spolu s hlavními producenty 

dýh tzv. exotických dřevin (Malajsie, Čína, Pobřeží slonoviny, Ghana,

Gabun) také výrobci ze zemí, které výchozí surovinu – dýhárenské

výřezy – dováží (Kanada, USA, SRN).
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10.3  Mezinárodní obchod dřevařskou  
a papírenskou produkcí

PŘEKLIŽKY
Světový obchod překližkami vykazuje obdobné tendence jako 
u obchodu dýhami; na přelomu století dosahoval okolo 20 mil. m3.
Hlavními dodavateli v globálním měřítku jsou Indonésie (5,5 mil. m3 
ročně), Malajsie (3,6), Čína (2,1), Brazílie (1,4).
DŘEVODESKY
V mezinárodním obchodu převládá zájem o dřevotřískové desky 
(2002 = 23,3 mil. m3) před dřevovláknitými deskami (17,7).
V obou případech jsou rozhodujícími dodavateli Německo a Kanada.
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10.3  Mezinárodní obchod dřevařskou  

a papírenskou produkcí
PAPÍRENSKÉ KOMODITY

Zájem o produkci PPC se na světových trzích projevuje rostoucí

poptávkou a s ní spojeným exportem a importem.

Buničina: světový export vzrostl z necelých 10 mil. tun v roce 1961

na téměř 40 mil. tun v roce 2002; rozhodujícími exportéry jsou 

Kanada, USA, Švédsko, Brazílie, Chile, Indonesie, Finsko, Rusko. 

Papír a karton: světový export vzrostl z 12,8 mil. tun v roce 1961

na 95,4 mil. tun v roce 2002.
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10.4  Dřevařský export a import ČR
 DŘEVAŘSKÝ EXPORT = cca 60 miliard Kč FOB; představuje 

cca 4,5% celkového objemu exportu

 DŘEVAŘSKÝ IMPORT = cca 50 miliard Kč FOB; představuje cca 
3,6% z celkového objemu importu

 Souhrnné saldo dřevařského zahraničního obchodu je tedy 
pozitivní – představuje cca 10 miliard Kč ročně

 Znovu je třeba zdůraznit poněkud deformovanou strukturu 
tohoto obchodu – především v exportu nízké zastoupení
vysoce finalizované produkce zpracování dříví s vysokou 
přidanou hodnotou; naopak vysoký podíl suroviny a málo 
opracovaných polotovarů
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10.4  Dřevařský export a import ČR
 Na kladný výsledek dřevařského zahraničního obchodu má vliv 

především pozitivní saldo tzv. ostatními dřevařskými výrobky:

- výrobky stavebního truhlářství + 5,9 mld. Kč

- řezivo                                             + 5,3 mld. Kč

- (surové dříví)                                 + 3,8 mld. Kč

- buničina                                         + 1,5 mld. Kč

- nábytek ze dřeva                           + 1,4 mld. Kč

- dýhy, překližky, dřevodesky          + 0,3 mld. Kč
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10.4  Dřevařský export a import ČR
 Velkou zátěž dřevařského obchodu však představuje velké a stále 

rostoucí minusové saldo obchodu papírem a kartonem ve výši 7,5 
mld. Kč

 V ČR existuje trvale výrazná disproporce mezi výrobou a spotřebou 
papíru; rostoucí potřeba musí být, při omezených domácích 
kapacitách, zajišťována importem

 Výroba papíru a lepenek (v tis. tun): Import papíru (dtto):
- v roce 2002 = 883                                    756,7
- v roce 2003 = 941                                    865,9
- v roce 2004 = 955                                    998,0

 Rozšiřování domácích zpracovatelských kapacit je mimořádně
kapitálově náročné a z ekonomicky motivačního hlediska ne vždy 
dost zajímavé !
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