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1. Zadání
Úspěšná developerská společnost působící na českém trhu již řadu let, hledá možnosti snížení nákladů
pro zvýšení ziskovosti a konkurenceschopnosti. Vlivem neustále rostoucích cen za služby a zboží na
evropském trhu se rozhodla poptávat zboží na asijském trhu s cílem naleznout stabilního dodavatele pro
dlouhodobou spolupráci a ušetřit alespoň 30 procent nákladů. Společnost nás osloví s žádostí o asistenci.

2. Sestavení rámcové poptávky
Proběhne první setkání se zástupci společnosti a je sestavena rámcová poptávka sanitárního zboží pro
vybavení 100 luxusních koupelen v požadovaném technickém a designovém provedení v následujícím
formátu:
Tab. č.1: Rámcová poptávka sanitárního zboží

3. Analýza asijského trhu s poptávaným zbožím
Na základě rámcové poptávky je provedena analýza asijského trhu s poptávaným zbožím na základě
uskutečněných obchodů v posledních dvou letech. Z údajů uvedených v tabulce Čína vystupuje jako
nejvhodnější region.
Tab. č.2: Zahraniční obchod podle zboží a zemí – souhrn.
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4. Regionální průzkum trhu s poptávaným zbožím
Analýza četnosti výrobců v jednotlivých provincií umožní získat přehled o konkurenčním prostředí. Na
základě této analýzy je zjištěno, že nejvíce výrobců s poptávanými produkty se nachází v provincii Zhejiang.
Zboží bude tedy poptáváno v této oblasti.
Tab. č.3: Míra zastoupení výrobců poptávaného zboží dle regionu.

5. Nabídka potenciálních výrobců
Tab. č.4: Prvotní nabídky poptávaného zboží od čínských výrobců, orientační ceny.
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Ve sledované oblasti Zhejiang oslovíme řadu výrobců a na základě primárního prověření důvěryhodnosti
zadavateli předložíme ke zvážení pět úvodních nabídek s poptávaným zbožím. Přiloženy jsou i elektronické
katalogy společností, ze kterých si zadavatel vybírá produkty k nacenění. Tyto informace neobsahují
konečné obchodní podmínky a umožňují tak prostor k jednání, především o slevách.

6. Výběr finálního výrobce
Zadavatel projevil zájem o osobní účast při návštěvě výrobců, prohlídky nabízených produktů a jednání o
konečných obchodních podmínkách. Na základě jeho preferencí je sestaven plán obchodní cesty:
Tab. č.5: Itinerář obchodní cesty v provincii Zhejiang, Čína.

Osobní návštěvou výrobců zadavatel získá reálnou představu o důvěryhodnosti dodavatelů a jejich
schopnosti nabídnout poptávané výrobky v požadované kvalitě a ceně. Jako nejvhodnější partner pro
dlouhodobou spolupráci je vybrán výrobce a3, který sestaví následující proforma fakturu. Množství
objednaného zboží od každého výrobku je navýšeno na 105.
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Tab. č.6: Proforma faktura - náhled.
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7. Obchodní podmínky
Výrobce souhlasí s našimi podmínkami placení - záloha 20% je uhrazena před začátkem výroby a
doplatek 80% z ceny zboží je zaplacen po kontrole kvality. Doba dodání zboží je stanovena na 21 dnů od
přijetí zálohy, kterou výrobce dodržel.

8. Kontrola kvality
Během třídenní kontroly kvality po ukončení výroby je odhalena řada nedostatků, především
v nekvalitním provedení povrchové úpravy několika částí sprchového setu, chybějících podložek pro panty
sprchového koutu a absence návodů na sestavení všech výrobků. Zjištěné nedostatky jsou během jednoho
dne odstraněny a zboží je v požadované kvalitě během naší přítomnosti naloženo do přepravního
kontejneru, zapečetěno a předáno do rukou přepravce.

9. Přeprava zboží do ČR
Celkový objem objednaného zboží je 86.58m3 a jeho váha 22.3tun. Zboží je rozděleno do jednoho 40-ti
stopém a jednoho 20-ti stopém kontejneru a je přepravováno kombinací námořní, vlakové a kamionové
přepravy. Celková cena za přepravu do ČR skladu zadavatele činí 4523 USD včetně pojištění. Celková doba
přepravy zboží je 42 dnů. Při vstupu na území Evropské Unie je zboží procleno sazbou 3% + 20% DPH.

10. Závěr
Byla provedena realizace dovozu sanitární techniky z Číny v objemu 100 koupelen pro developerský
projekt. Výrobní lokalita byla vybrána prostřednictvím analýzy východoasijských trhů, konečný dodavatel na
základě osobních návštěv vhodných kandidátů.
Výrobce souhlasil s následujícími obchodními podmínkami, které dodržel: Celková cena FOB Ningbo
27.510USD, platba zálohy 20% z ceny zboží předem, 80% doplatek po kontrole kvality. Doba dodání činila 21
dní. V průběhu kontroly kvality byla zjištěna řada nedostatků, především v provedení povrchové úpravy a
chybějícíh částí a návodů na sestavení. Dodavatel zjištěné nedostatky neprodleně napravil a zboží bylo
během naší kontroly naloženo.
Zboží bylo do ČR přepraveno v jednom 40-ti stopém a jednom 20-ti stopém kontejneru. Jako
nejideálnější způsob přepravy byla zvolena kombinace lodní, vlakové a kamionové přepravy. Celková doba
přepravy zboží činila 42 dnů od nalodění. Celní sazba za zboží byla 3% + 20%DPH.
Celková cena za vybavení 100 koupelen luxusní sanitární technikou od čínského výrobce včetně
přepravy do ČR tak činila 28.335 USD bez DPH. Doba dodání zboží do ČR skladu byla 63 dnů od objednání.
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