
JAK USPĚT V USA? 
č e r v e n  2 0 1 9  |  1 0  m i n u t  č t e n í



Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto textu nesmí být reprodukována žádnou formou, elektronickým, optickým, audio, mechanickým či jiným způsobem, včetně systémů na 
ukládání a vyhledávání informací, bez písemného souhlasu vydavatele. Copyright © Deutsche Post DHL 2019.

2 Jak uspět v USA?

SLUŽBY 79.7%
VÝROBA 19.2%

● ZEMĚDĚLSTVÍ 1.1%
1

 VĚDĚLI JSTE, ŽE:
Amerika v roce 2018 importovala zboží v hodnotě 2,6 bilionů dolarů z 

celého světa? Největšími obchodními partnery byly Čína, Mexiko, Kanada, 
Japonsko, Německo, Jižní Korea, Velká Británie, Itálie, Indie a Francie.3

TOP PŘÍLEŽITOSTI PRO EXPORT DO USA

EKONOMIKA USA DLE SEKTORŮ

ELEKTRONIKA
Mezi roky 2009 a 2016 vzrostly 
americké nákupy solárních diod a 
polovodičů o 192 %. Dovoz 
obvodových desek vzrostl o 137 % 
a import izolovaných vodičů a 
kabelů vzrostl o 117 %.2

AUTOMOBILY
Dovoz aut vzrostl mezi roky 
2009 a 2016 o 114 %, dovoz 
pístových motorů o 108 %. 
Vedle toho se posílil i import 
lednic, mrazáků, čerpadel a 
výtahů.2

NÁBYTEK 
Americký dovoz nábytku, 
lůžkovin, osvětlení, cedulí a 
montovaných domků vzrostl 
skoro o 95 %, na růstu se 
výrazně podílela kategoriích 
sedadel, lamp a příslušenství 
k osvětlení.2
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CO SE DĚJE NA SÍTI? 

NEJVĚTŠÍ SKUPINA ONLINE 
SPOTŘEBITELŮ NA SVĚTĚ
V USA žije přes 324 milionů obyvatel a 
přístup k internetu má přes 89 %  - skoro 293 
milionů lidí -  to je velmi atraktivní a lukrativní 
trh.3 

KDE NAKUPUJÍ? 
Na Amazonu. V roce 2018 tento internetový 
obr učinil skoro 50 % všech online 
maloobchodních prodejů v USA. Růst v 
tomto roce byl způsoben především 
prodejem elektroniky, domácích potřeb a 
oblečení. 

BOOM  
V roce 2018 nakoupili na internetu 
američtí spotřebitelé za téměř 518 
miliard dolarů. Překonali tak o 15 % 
rekordní rok 2017. Meziroční růst se o 
něco zpomalil (mezi roky 2016 a 2017 

to bylo téměř 16 %), ale stále se jedná o 
výrazně rostoucí trh plný příležitostí.4

NEZAPOMEŇTE NA MOBILY   
Předpokládá se, že do roku 2020 bude 50 % 
všech internetových nákupů v USA přes 
mobilní telefon. Prodeje na mobilu dosáhnou 
do roku 2021 částku 420 miliard dolarů.6

V ROCE 2018 ČINILY 
ONLINE TRŽBY 
518 MILIARD DOLARŮ4

V ROCE 2018 BYLO 14,3 % 
VŠECH MALOOBCHODNÍCH 
PRODEJŮ UČINĚNO ONLINE.4

Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto textu nesmí být reprodukována žádnou formou, elektronickým, optickým, audio, mechanickým či jiným způsobem, včetně systémů na 
ukládání a vyhledávání informací, bez písemného souhlasu vydavatele. Copyright © Deutsche Post DHL 2019.



4

JAK NASTARTOVAT ZAHRANIČNÍ OBCHOD
Klíčem k úspěchu v mezinárodním prodeji v USA je jasná nabídka. Zákazníci očekávají, že budou 
znát přesnou cenu, kterou nakonec zaplatí, že budou mít výběr různých možností doručení, 
platbu v místní měně a vynikající služby. Služby jsou to hlavní: potřebujete zazářit.

ONLINE NÁKUPY V ROCE 20173

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 
42 %  spotřebitelů nakoupilo v zahraniční, a dokonce až 77 % je této 
myšlence nakloněno. Hlavními důvody pro nákup v cizině jsou pro 
Američany široký výběr, cena a jedinečnost produktu.3

JAK USPĚT NA 
AMERICKÉM TRHU?
MYSLETE VE VELKÉM, ALE NEZOBECŇUJTE
Americká ekonomika se řadí na první místo v 
konkurenceschopnosti a snadnosti podnikání. Ale jsou tu 
výrazné kulturní rozdíly mezi severem, jihem, východem a 
západem, které je potřeba vzít do úvahy.

8
KANCELÁŘSKÉ 
POTŘEBY & 
VYBAVENÍ (3,5%)

5
VYBAVENÍ 
DOMÁCNOSTI 
(7,3%)

4
KNIHY, HUDBA 
& VIDEO (8,2%)

3 AUTODÍLY 
(9,1%)

1POČÍTAČE & SPOTŘEBNÍ 
ELEKTRONIKA (31,7%)
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MÓDA & 
DOPLŃKY 
(18,3%)

HRAČKY & 
HOBBY 
(3,5%)

ZDRAVÍ & 
PÉČE O TĚLO 
(4,5%) 

9 JÍDLO & 
NÁPOJE 
(2,3%)

10 OSTATNÍ 
(21,7%)
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OBCHODNÍ REGULACE A 
CELNÍ INFORMACE

KROKY, KTERÉ MUSÍTE UČINIT
1. Zkontrolujte požadavky federálních úřadů a opatřete si

licenci nebo povolení, pokud je potřeba. V pokynech U.S.
Customs  and Border Protection (CBP) je popsáno zboží,
u kterého může být vyžadována licence nebo povolení,
společně s kontakty na příslušný úřad.

2. Kontaktujte místní celní úřad a zjistěte, jaké jsou
požadavky na dovoz zboží a další informace o celním
procesu.

3. Dokonce i když nepotřebujete dovozní licenci, musíte do 15
kalendářních dnů od data vstupu zboží do země vyplnit
vstupní formuláře. Na všech těchto formulářích vyplňujte
své dovozní číslo.

4. Vyplněním formuláře CBP Form 5106 si v místě dovozu
zboží do země můžete zažádat o přidělení CBP čísla.

PRŮMĚRNÁ

3%
IMPORTNÍ SAZBA

US Customs and Border Protection 

USA.gov Guide to Importing

US Food and Drugs Administration (FDA)

DŮLEŽITÉ STÁTNÍ 
ÚŘADY A ORGÁNY

DALŠÍ KROKY:
Využijte naše znalosti a zkušenosti a 
otevřete si účet u DHL Express. Navštivte 
naše stránky. Vytvoříme vám nabídku na 
míru.
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