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1. Úvod 

 

V dnešním světě není nic jednoduché. Moderní doba a technologické vývoje nás lidé pořád 

posunuje dopředu a nenechá nás vydechnout. V této uspěchané a stresující době se člověk 

pořád musí ohlížet kolem sebe. Ať už se jedná o obyčejný každodenní život, nebo o 

podnikatelský sektor. Začít podnikat je v dnešní době opravdu velký risk. Vůbec se dostat na 

stávající trh a přijít s něčím novým s čím by prorazil, není jednoduchou věcí. A pro ty, kteří se 

na tomto trhu již pohybují, to taky není zrovna procházka růžovým sadem. Každá firma se 

zajímá o svou budoucnost, a proto znát pojem konkurence a konkurenceschopnost je 

samozřejmost.  Pro dobrý chod podniku je velmi důležité nejen jaké jméno na trhu si vytvoří, 

ale také aby si na něm udržel pevnou pozici. Aby hrozby, které přicházejí, neovlivnily jeho 

budoucnost. Každý podnik jistě chce být lepší než ostatní a chce v něčem vynikat, nabízet 

lepší produkty nebo služby než jiní. Hlavním krokem pro firmu je vymyšlení dobré strategie a 

konkurenční výhody.  To že podnik právě teď vykazuje slušné zisky, nemusí znamenat, že 

tyto zisky bude vykazovat i za pár let. Toto měřítko ani nevyznačuje, že je firma výborně 

konkurenceschopná. Pohybuje se zde spousta faktorů, které tyto možnosti ovlivňují.  

Podnik se musí snažit stále přizpůsobovat novým vývojovým trendům, aby v této síti firem 

přežil anebo si udržel místo, které právě na trhu má. Konkurence ve všech odvětvích se 

opravdu velmi zvyšuje, je to boj, který bude vždy. V oblasti služeb je konkurence opravdu 

vysoká. Podniky dále ovlivňuje politická situace země, vysoká nezaměstnanost, růst HDP 

apod.  

Bakalářská práce se bude věnovat konkurenceschopnosti podniku na trhu s realitami, kde je 

konkurence realitních kanceláří velmi vysoká a je těžké si udržet na tomto trhu postavení.  

Cílem bakalářské práce je posoudit konkurenceschopnost vybrané společnosti, a to konkrétně 

realitní kanceláře Špaček reality s.r.o., na základě některých vybraných metod, které hodnotí 

konkurenceschopnost a poté navrhnout, či doporučit opatření k jejímu zvýšení.  

Tato bakalářská práce bude rozdělena na tři hlavní části. V první, teoretické, části budou 

popsány základní pojmy týkající se konkurence a konkurenceschopnosti, a také budou 

popsány některé metody  hodnocení konkurenceschopnosti, které budou dále použity a 

aplikovány na vybranou společnost. Poté bude následovat základní charakteristika 
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společnosti, která poskytuje základní informace o společnosti a také něco o její historii a 

současné působnosti na trhu.  

Část třetí, tedy aplikační, se bude věnovat analýze konkurenceschopnosti vybrané společnosti, 

pomocí metod jakou je PEST analýza, SWOT analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil 

a vybraných ukazatelů finanční analýzy. Poté na základě těchto analýz, budou navrženy či 

doporučeny předpoklady pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku.  
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2. Teoretická východiska konkurenceschopnosti podniku 

2. 1. Pojem konkurence 

Pojem konkurence znázorňuje soupeření, soutěžení a také hospodářskou soutěž. Dle této 

definice je zřejmé, že tento pojem má široký význam, který se posuzuje jak z ekonomického 

hlediska, tak i z hlediska kulturního, ekonomického, sociálního či politického. Je to poměr 

mezi dvěma a více podměty. Předpoklady jako jsou konkurenceschopnost, neboli 

konkurenční potenciál a konkurenční zájem, tedy mít zájem zahájit konkurenční vztah, jsou 

hlavními kritérii pro vstup do konkurenčního vztahu (Mikoláš, 2011). 

Konkurence je pro firmu velmi důležité hledisko, jelikož ovlivňuje marketingové možnosti 

firmy. Každá firma proto analyzuje konkurenci okolí, snaží se nalézt možného konkurenta, 

odhadnout, jak silný je tento konkurent, do jaké míry může firmu ohrožovat. Dále firmu 

zajímá, v jakém odvětví se nachází, také jaké jsou jeho slabé nebo silné stránky.  

Mezi konkurenty se neřadí pouze firmy vyrábějící nebo prodávající totožné výrobky, ani 

firmy, které poskytují stejné služby.  

„Podle nahraditelností produktu rozlišujeme úrovně konkurence v rámci značky (více variant 

daného produktu nabízených jednou firmou), formy (firmy nabízející stejný produkt), třídy 

(substituty), odvětví (alternativy uspokojující stejné potřeby), uspokojování potřeb (alternativy 

uspokojující odlišné potřeby)“ (Kozel, 2011, s. 37). 

Evropská unie považuje konkurenci jako „situaci na trhu, kdy se prodejci výrobků 

nebo služeb snaží nezávisle na sobě získat přízeň kupujících, a to s cílem dosáhnout konkrétní 

podnikatelský cíl jako např. zisk, velikost prodeje a podíl na trhu. Konkurenční soutěžení mezi 

firmami se uskutečňuje na základě cen, jakosti, doprovodných služeb nebo kombinací těchto a 

dalších faktorů, které zákazník pozitivně hodnotí. Spravedlivá a nedeformovaná konkurence je 

klíčovým pilířem tržní ekonomiky.„ (Vodáček, 2004, s. 57 – 58). 

 

 

 

2. 2. Rozdělení konkurence  
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Níže uvedený obrázek znázorňuje rozdělení konkurence.  

Obr. 2.1. Rozdělení konkurence 

 

Konkurence  

 

 

Zdroj: (MIKOLÁŠ, 2005, s. 66-67) 

 

2.2.1. Konkurence mezi nabídkou a poptávkou 

 Zde se střetává nabídka a poptávka na trhu. Na straně nabídky se vyskytují výrobci, kteří za 

cílem dostání nejvyššího možného zisku, chtějí své výrobky prodat. Na straně poptávky se 

vyskytují spotřebitelé, kteří chtějí své potřeby uspokojit v dostatečné míře a to za co nejmenší 

cenu, ale za co největší množství. Mezi těmito stranami se vyskytne problém a jejich cíle se 

velmi odlišují. Zatímco výrobci chtějí prodat za co nejvyšší ceny, spotřebitelé chtějí koupit za 

co nejmenší ceny. Největším kompromisem je zde rovnovážná cena.  

 

2.2.2. Konkurence na straně poptávky 

Při této konkurenci se odráží střet zájmů spotřebitelů, kteří nově vstupují na trh. Tato 

konkurence vzniká jen při nedostatku zboží, při dostatku zboží ovšem opět zaniká. 

Spotřebitelé chtějí dosáhnout svých potřeb z co nejvíce zboží a za co nejmenší cenu a 

většinou se neohlíží na ostatní spotřebitele. Pokud poptávka bude vyšší než nabídka, zvýší se 

cena a taktéž se zvýší konkurence na straně poptávky. Jestliže ale dojde k opaku, tedy že 

nabídka bude vyšší, než poptávka poté dojde k prostředí, které se nazývá bezkonkurenční. 

2.2.3. Konkurence na straně nabídky 

Výrobci vchází na trh s cílem dosažení maximálního zisku, tohoto zisku dosáhnout, pokud 

prodají své výrobky za nejvýhodnějších podmínek. Dalším cílem výrobců je minimalizovat 

zisky svých konkurentů. Je to strategický tah, díky kterému ho mohou postupně z konkurence 

úplně vyřadit.  

Cenová konkurence 
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Tato konkurence je pododdílem konkurence na straně nabídky. Zde je hlavní faktorem to, že 

výrobci se snaží regulovat ceny svých výrobků, tedy snižují ceny výrobků dobrovolně a 

někdy i nesmyslně. Regulují ceny za účelem vyřazení konkurentů. Chtějí dokázat, že 

konkurenti nebudou schopni se přizpůsobit takto nízkým cenám.   

 

Necenová konkurence 

V této konkurenci se používají všechny metody k získání nových zákazníků, kromě metody 

používané v cenové konkurenci. Zde se ceny neregulují, používají se zde metody, týkající se 

změnou technických parametrů, zvýšením kvality, novým designem, způsobem balení, jinými 

způsoby provedení služeb spojených s prodejem výrobků.  

2. 3. Konkurenční výhoda  

Konkurenční výhoda znamená nabízet něco odlišného, než nabízejí konkurenční firmy. 

Znamená vytvořit odlišnou alternativu nákupu, kterou zákazníci můžou výrazně pocítit jako 

lepší. Jejím cílem je vytvoření vysoké a jedinečné alternativy. Jestliže firma najde tuto 

konkurenční výhodu, kterou může poskytnout zákazníkům, může získat velký podíl na trhu a 

to i bez opatření, která jsou spojena s cenovou konkurencí.   

,, Konkurenční výhoda je jádrem výkonnosti podniku na trzích, kde existuje konkurence. 

Neúspěch strategie mnohých firem pramení z neschopnosti přeměnit široce založenou 

konkurenční strategii do specifických akčních kroků, které jsou nutné k dosažení konkurenční 

výhody.“ (Porter, 1993, s. 15) 

2. 4. Konkurenceschopnost  

Konkurenceschopnost je forma podnikatelského potenciálu. Mikroekonomicky je vnitřní 

konkurenceschopnost vytýčena jako podíl na domácím trhu a také podíl na vnějším trhu. 

Pokud jde o soutěž dvou podobných produktů, pak konkurenční schopnost je závislá na ceně 

produktů. Zde se ohlížíme na tři skupiny, které jsou složeny z odvozených faktorů. K těmto 

faktorům patři náklady, jako jsou sociální náklady, mzdové náklady a produktivita. Dalším 

faktorem je zisk společnosti. A jako třetí faktor se považuje směnný kurz národní měny 

(Mikoláš, 2005). 
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„V širším pojetí lze konkurenceschopnost chápat jako souhrn předpokladů pro dosažení 

dlouhodobě udržitelné růstové výkonnosti a tím i zvyšování ekonomické úrovně v podmínkách 

vnější a vnitřní rovnováhy. Konkurenceschopnost firem je charakterizována jako schopnost 

neustále vykazovat růst produktivity, tj. dosahovat s omezenými vstupy práce a kapitálu 

vyšších výstupů. Konkurenceschopnost firmy se projevuje získáním, udržením a zvyšováním 

podílu na národním i mezinárodním trhu.“ (Kislingerová, 2008, s. 17). 

Pokud se jedná o konkurenci schopnost na trhu domácím, pak se jedná o vnitřní 

konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost vnější se zabývá trhy zahraničními. Vnitřní 

konkurenceschopnost se zohledňuje podle faktorů, jako jsou cena, kvalita dodávky a užitné 

vlastnosti např. značka, kvalita výrobku. Vnější konkurenceschopnost se zohledňuje podle 

infrastruktury, dosaženého vzdělání pracovní síly, právního rámce pro podnikání (Hučka, 

Kislingerová, Malý a kol., 2011). 

2. 5. Konkurenční prostředí  

Konkurenceschopnost podniků se vytváří v odlišném konkurenčním prostředí. Záleží na 

kritériích, podle kterých jsou tato prostředí vymezena. Odvozujeme jej podle počtu 

konkurentů, kteří se v odvětví vyskytují nebo také podle odlišností produktů, které podniky 

nabízejí.  

Rozdělujeme konkurenční prostředí na dokonalou konkurenci, monopolistickou konkurenci, 

oligopol, monopol. 

Dokonalá konkurence se vyznačuje rovnými podmínkami pro všechny zúčastněné, volným 

vstupem do odvětví, homogenními produkty, informaci přístupnými pro všechny stejně, 

neovlivnitelnou tržní cenou. Tato konkurence v praxi neexistuje.  

Monopolistická konkurence tato konkurence se velmi podobá konkurenci dokonalé. Liší se 

ovšem v jednom významném faktoru a to v tom, že tento výrobek je diferencovaný a tudíž se 

ceny výrobku mohou lišit.  

Dalším typem konkurenčního prostředí je oligopol. V tomto prostředí není volný vstup do 

odvětví. Vyskytují se zde firmy, které mají silné postavení na trhu a tuto pozici si velmi brání. 

Výrobci vyrábějí menší množství výrobků, ovšem za vyšší ceny.  
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Poslední typem konkurenčního prostředí je monopol. Monopol je opakem dokonalé 

konkurence. Vstup do odvětví je nemožný, jelikož na trhu existuje jen jeden velmi silný 

výrobce. Toto konkurenční prostředí na trhu existuje. Ovlivnění cen závisí na 

koupěschopnosti spotřebitelů. 

2. 6. Metody analýzy konkurenceschopnosti  

V této kapitole budou popsány vybrané metody, podle kterých se provádí analýza 

konkurenceschopnosti.  

2.6.1. PEST analýza  

Tato analýza se pojmenovává od 80. let i jako analýza makrookolí. Tato zkratka PEST se 

skládá z počátečních písmen určitých faktorů, které jsou zkoumány. Těmito faktory jsou 

politicko-legislativní, ekonomické, sociální-demografické a technicko- technologické. Tato 

zkratka PEST byla postupně nahrazena za zkratku PESTLE a to jelikož bylo přidáváno stále 

více faktorů jako environmentálních a legislativních (Dvořáček, 2012).  

Jejím základním úkolem je zjišťování trendů nebo statistických dat, díky kterým dokáže 

předpovědět vývoj podniku v budoucnu. Analýza by měla vyhledat oblasti, jejichž změna 

může zapříčinit negativní dopad pro firmu a měla by přijít na způsoby, jak takové změny 

vznikají a jak se k nim postavit (Kozel, 2011). 

Jednotlivé faktory se časem mění proto je důležité tyto faktory průběžné sledovat a hodnotit 

(Srpová, 2010). 

Analýza musí nacházet odpovědi na tyto otázky: „Jaké jsou pravděpodobné vývojové trendy 

významných faktorů čtyř základních oblastí prostředí v budoucnosti? Co jsou základní 

impulzy změny, tzn.  jaké faktory vyvolávají změnu? Jaký vliv budou mít v budoucnu? Budou 

intenzivnější či naopak? Jaký lze očekávat pravděpodobný dopad těchto změn na podnik? Jak 

ovlivní konkurenční pozici? Jaký bude dopad očekávaných změn na strategii podniku, tj. jak 

je co nejlépe zohlednit při formulování strategie.“ (Sedláčková, 2006, s. 20). 
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Politické a legislativní faktory 

Těmito faktory je tvořen společenský systém, ve kterém se podnik pohybuje. Jejich obsahem 

jsou různá vládní omezení, vládní nařízení, zákony, daňová politika státu, předpisy evropské 

unie apod. Prostřednictvím těchto ustanovení, vyhlášek, zákonů je stát schopen vymezovat 

možnosti a přepážky podnikání (Lednický, 2006). 

Tyto faktory ovlivňují také budoucí rozhodování podniku. Pro podniky, které jsou ve 

spolupráci se zahraničními subjekty, hlídají a pozorují stabilitu státu a politický vývoj, které 

se týkají dovozu a vývozu (Sedláčková, 2006). 

Ekonomické faktory 

Tyto faktory jsou pro podnik velmi důležité, jelikož činnost podniku je nejvíce ovlivňována 

hospodářskou situací země. Míra inflace, kupní síla, vývoj HDP, měnové kurzy, daňové 

podmínky, inflace, nezaměstnanost, úrokové sazby, příjmy a výdaje státního rozpočtu, to jsou 

všechny faktory, které velmi ovlivňují situaci na trhu a také ovlivňují podnik ekonomicky. 

K těmto faktorům každý podnik přistupuje individuálně. Podniky spolupracující 

se zahraničními subjekty zajímá především směnný kurz, naopak v činnosti investiční je 

hlavním faktorem výše úrokové míry (Sedláčková, 2006). 

Sociální a demografické faktory 

Tyto faktory mají pevnou vazbu s životním stylem a strukturou obyvatelstva. Nabídka a 

poptávka se mění a to z důvodu změn struktury obyvatelstva, pohlaví, věku. Z hlediska 

náboženství, kultury, vzdělání je ovlivňována i tzv. neviditelná ruka trhu. Důraz je kladen také 

na kvalitu produktů, aby se neustále zvyšovala životní úroveň obyvatelstva. Podniky proto 

investují do lepších výrobních technologií. Pokud má podnik dostatečné informace o 

trendech, má poté větší šanci získat některé konkurenční výhody, nebo také získat zákazníky 

(Sedláčková, 2006). 

Technické a technologické faktory 

Podnik by měl sledovat nové trendy ve všech směrech tzv. jít s dobou. V oblasti technologie, 

je to ale nejpodstatnější, jelikož tyto trendy mohou pomoci k získání konkurenčních výhod, 

uspoření nákladů, k získání nového zákazníka. Technologické a technologické změny mají 

velký dopad na činnost podniku a to např. při zavádění nových technologií, které jsou šetrné 

k životnímu prostředí.  
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2.6.2. SWOT analýza 

Tato analýza je také nazývána jako analýza silných stránek neboli Strenghts, analýza slabých 

stránek Weaknesses, příležitostí neboli Oportunities a analýzy ohrožení tedy Threats. SWOT 

analýza se rozlišuje na dvě analýzy, jako první je vnitřní analýza SW, která se skládá 

z rozboru silných a slabých stránek a zabývá se analýzou vnitřního prostředí, následuje 

analýza OT, analýza příležitostí a ohrožení. Doporučuje se začít s analýzou OT, jelikož se 

zabývá mikroprostředím (dodavatelé, odběratelé, zákazníci, veřejnost a konkurence) a 

makroprostředím podniku (tedy faktory sociálně-kulturní, ekonomické, technicko-

technologické a politicko-právní). Poté pokračovat analýzou SW, která se zabývá analýzou 

vnitřního prostředí firmy, do kterého spadá např. organizační struktura, mezilidské vztahy, 

cíle a strategie firmy (Jakubíková, 2008). 

 

Obr. 2.2. SWOT analýza 

Silné stránky 

(STRENGTHS) 

zde se zaznamenávají skutečnosti, které 

přinášejí výhody jak zákazníkům, tak firmě 

 

Slabé stránky 

(WEAKNESSES) 

zde se zaznamenávají ty věci, které firma 

nedělá dobře, nebo ty, ve kterých si ostatní 

firmy vedou lépe 

Příležitosti 

(OPORTUNITIES) 

zde se zaznamenávají ty skutečnosti, které 

mohou zvýšit poptávku, nebo mohou lépe 

uspokojit zákazníky a přinést firmě úspěch 

 

Hrozby 

(THREATS) 

zde se zaznamenávají skutečnosti, trendy, 

události, které mohou snížit poptávku nebo 

zapříčinit nespokojenost zákazníků 

Zdroj: (Jakubíková, 2008, str. 103) 

Pomocí kombinací těchto 4 faktorů dokáže podnik vytvořit 4 různé strategie, které by mohly 

řešit situaci, ve které se nachází. Jsou to tyto strategie: 

 Strategie SO neboli využití- jeho podstata spočívá ve využití silných stránek ku 

prospěchu příležitostí, 

 Strategie WO neboli hledání- zde se potlačují slabé stránky využitím příležitostí, 

 Strategie ST neboli konfrontace- využívá se zde silných stránek, pomocí nichž se 

odstraní hrozby, 
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 Strategie WT neboli vyhýbání- dochází k překonávání slabých stránek a vyhýbá se 

ohrožení. (Lednický, 2006) 

 

Obr. 2. 3. Uspořádání čtyř komponentů do SWOT matice pro výběr nejvhodnější strategie 

podniku  

                                                   Silné stránky (S)                                   Slabé stránky(W) 

 

Příležitosti (O) 

 

Hrozby (T) 

                            Zdroj: (LEDNICKÝ, 2006, s. 74) 

 

Zakladatelem SWOT analýzy byl Albert Humphrey, který zpracoval a odebíral data od pětiset 

významných amerických společností) a bývá vstupem primárního výzkumu. (Kozel, 2011). 

SWOT analýzu lze nejlépe použít v kombinaci s BRAINSTORMINGEM, což je skupinové 

myšlení. Při běžné analýze je potřeba šesti až deseti pracovníků, ovšem při závažnějších 

problémech je pro řešení potřeba větší skupiny a to dvaceti až třiceti osob. Tento 

brainstorming je vhodný uskutečňovat během tzv. workshopů, kdy se může zajistit nepřetržitý 

tok informací. Analýza udává odpovědi na otázky „kde se podnik v současné době nachází a 

kam směřuje“. Ukazuje, jak je schopný podnik přizpůsobovat se změnám v prostředí. 

 

„Cílem SWOT analýzy je identifikovat to, do jaké míry jsou současná strategie firmy a její 

specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které nastávají v 

prostředí.“ (Jakubíková, 2008, s. 103). 

2.6.3. Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model pěti konkurenčních sil slouží k oborové analýze podniku, je užitečný a velmi 

často využívaný. Slouží jako nástroj ke zkoumání konkurenčního prostředí. Hlavním 

předpokladem pro tento model je strategická pozice firmy působící na určitém trhu. Tuto 

strategickou pozici určuje pět základních činitelů: 

 

     

SO strategie – využití 

 

WO strategie- hledání 

 

         ST strategie- konfrontace 

 

WT strategie- vyhýbání 
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1. Vyjednávací síla zákazníků 

2. Vyjednávací síla dodavatelů 

3. Hrozba vstupů nových konkurentů 

4. Hrozba substitutů 

5. Rivalita firem na daném trhu 

(Keřkovský, 2006) 

Hlavním cílem této metody je pochopení sil působících v tomto prostředí a identifikovat ty, 

které mohou mít v budoucnu velký význam a také ty, které manažeři mohou ovlivnit svým 

rozhodnutím. Nejdůležitější je tyto síly rozpoznat, reagovat na ně, vyrovnat se s nimi a využít 

tyto síly ve svůj prospěch (Sedláčková, 2006). 

Na obrázku níže je ukázáno nejen konkurenční okolí, ale také funkce konkurenčních sil.  

Obr. 2. 4. Model pěti konkurenčních sil podle portera 

 

Zdroj: http://www.businessinfo.cz 

 

1. Vyjednávací síla zákazníků 

Podnik si musí určit, kdo je jeho spotřebitelem a jaké jsou jeho potřeby a preference. Pro 

podnik je výhodné mít více kupujících tedy odběratelů. Protože, kdyby tomu bylo naopak, 



16 

 

měli by odběratelé velmi silnou vyjednávací schopnost a to by vedlo podnik ke snižování cen. 

Ze síly odběratelů vyplývají obchodní podmínky s dodavateli. 

Dalším případem, kdy zákazník má vysokou vyjednávací sílu je např. pokud je zákazník 

velký, pokud má zákazník přístup k tržním informacím, nebo pokud jsou zákazníci cenově 

velmi citliví, zboží má vysokou cenovou pružnost poptávky, a pokud je zákazník nucen 

minimalizovat náklady (Keřkovský, 2006). 

Identifikovat strategické hrozby a příležitosti a poté odstranit tyto hrozby a využít ve prospěch 

podniku je hlavním cílem analýzy (Sedláčková, 2006). 

2. Vyjednávací síla dodavatelů 

V tomto případě se zde situace může rovnat situaci u odběratelů. Pokud podnik bude mít málo 

dodavatelů, může být vystaven ohrožení, a to v podobě vytvoření prostředí, kdy se klade 

velký tlak na ceny u dodávek a jejich termínů.  

Vyjednávací síla dodavatelů má velký vliv na ekonomickou stránku podniku. Pokud má 

dodavatel vysokou vyjednávací sílu, mají velmi velký vliv v odvětví. Mohou zvyšovat ceny 

zdrojů pro odběratele, anebo snižovat jejich kvalitu. Pravidlo, které zde platí, se zakládá na 

přímé úměře (Sedláčková, 2006).  

Dodavatel může mít vysokou vyjednávací schopnost, pokud např. je velký a významný na 

daném trhu, pokud zákazník nemá přístup k tržním informacím, nebo nakupující podnik není 

tak důležitý pro dodavatele, zákazník není nucen minimalizovat své náklady (Keřkovský, 

2006). 

3. Hrozba vstupů nových konkurentů 

Možnost vstupů podniků do odvětví závisí na faktorech, na vstupních bariérách a očekávané 

reakci ostatních konkurentů (Sedláčková, 2006). 

Pokud je nízká vstupní bariéra, hrozí vstup nové konkurence do odvětví. Bariérami vstupu 

jsou znalost značky a oddanost zákazníků, kapitálová náročnost, legislativní státní zásahy, 

zkušenosti, technologie a know-how (Sedláčková, 2006). 

Pokud je větší množství působících v konkurenčním prostředí, zvyšuje se intenzita 

konkurence (Kovář, 2008). 
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Hrozba vstupu nových konkurentů se snižuje, pokud se v daném prostředí vyskytuje přirozený 

monopol, výrobky jsou vysoce diferencované, nebo se jedná o odvětví s vysokým stupněm 

regulace (Keřkovský, 2006). 

4. Hrozba substitutů 

Výrobky mohou být nahrazovány substituty. Pokud si kupující vybere substitut místo 

produktu, vychází to z jeho atraktivnosti. Nákupní chování jednotlivých zákazníků určují 

jejich hlavní preference. Substituty se liší svými vlastnostmi.  

Hrozbu substitutů ovlivňují relativně vyšší ceny substitutů, je to cenová válka s konkurencí, 

podniky snižují ceny, aby si udrželi nebo získali zákazníky. Dalším faktorem, který ovlivňuje 

hrozbu substitutů, je diference substitutů. A posledním faktorem jsou tzv. náklady na změnu, 

kde jsou vypočítány a vyčísleny náklady zákazníka, pokud vymění produkt za substitut. 

(Sedláčková, 2006). 

Hrozbu substitutů může podnik snížit, pokud neexistuje k určitému výrobku žádný blízký 

substitut. V případě, kdy existují blízké substituty, se hrozba může snížit, když firmy 

nabízející tyto substituty vyrábějí s vyššími náklady než konkurence, nebo také když cena 

výrobku, který je ohrožen substituty, je atraktivní pro zákazníka (Keřkovský, 2006). 

5. Rivalita firem na daném trhu 

Tato rivalita je nejsilnějším a nejvýznamnějším činitelem. Je nejvýraznější konkurenční silou. 

Je možno uvést tuto rivalitu jako tzv. hnací motor podniku. Zde se sledují strategie firmy, 

strategie marketingová, cenová, produktová, hodnotí se slabé a silné stránky těchto strategií. 

Důraz je kladen na strategii defenzivní neboli obrannou a strategii ofenzivní tedy útočnou. 

Tento důraz je kladen hlavně v konkurenčním boji podniků. Kvalita, služba, reklamní 

kampaň, záruka, garance apod. jsou nástroje konkurenčního boje. Mění se podle změn tržních 

podmínek (Sedláčková, 2006). 

Rivalita mezi stávajícími podniky bude vysoká, pokud v odvětví existuje velké množství 

konkurentů, bariéry odchodu z odvětví jsou vysoké, pokud je odvětví lukrativní a nové, nebo 

je trh málo rostoucí (Keřkovský, 2006). 

2.6.4. Vybraní ukazatelé finanční analýzy  

Další metodou měření konkurenceschopnosti firmy je finanční analýza, která dokáže 

vyhodnotit finanční a ekonomickou výkonnost podniku. Tuto finanční analýzu provádí 
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většinou finanční manažeři, ale také vedení podniku. Tato analýza je součástí strategického 

řízení podniku. Pro sestavení jsou vhodné účetní výkazy např. Z rozvahy, z výkazu zisku a 

ztrát nebo také z cash flow, což je přehled o peněžních tocích firmy (Kovář, 2008). 

„Finanční analýzu lze charakterizovat jako formalizovanou metodu, která poměřuje 

získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje jejich vypovídací schopnost, umožňuje dospět 

k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo 

možné přijmout různá rozhodnutí. Představuje ohodnocení minulosti, současnosti 

a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku.“ (Kovář, 2008, s. 152). 

 

Cíle finanční analýzy popisuje Jaroslav Sedláček (2011):  

 

 posouzení vlivu vnitřního i vnějšího prostředí podniku 

 analýza dosavadního vývoje podniku 

 komparace výsledků analýzy prostoru 

 analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidální rozklady) 

 poskytování informací pro rozhodování do budoucnosti 

 analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty 

 interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku 

 

Poměrová analýza dává veličiny mezi sebou do poměru (Kislingerová, 2008). Finanční 

poměrové ukazatele jsou nejvíce používanou metodou finanční analýzy. Finanční poměrové 

ukazatele vyjadřují poměr mezi dvěma a více veličinami. Pomocí nich zjistíme základní 

finanční charakteristiku firmy. ,,Můžeme je chápat jako určité síto, jež zachytí oblasti 

vyžadující hlubší analýzu“ (Sedláček, 2007, s. 55). 

Pomocí těchto ukazatelů se provádí rozbor vývoje finanční situace firmy pomocí času, 

Ukazatele porovnávají více podniků mezi sebou. Někdy se používají jako pomocné a vstupní 

data pro matematické modely.  

2.6.4.1. Ukazatele rentability 
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Tito ukazatelé ukazují míru zisku, která představuje hlavní kritérium alokace kapitálu (Kovář, 

2008).  

ROI- ukazatele rentability vloženého kapitálu- s jeho pomocí hodnotíme podnikatelskou 

činnost podniku: ,, Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do 

podniku, nezávisle na zdroji financování’’ (Sedláček, 2011, str. 56). 

 

    
       ř       ě í   á      é ú     

  
                                                      (2.1) 

 

ROE- ukazatel rentability vlastního kapitálu- ukazuje zda vložený kapitál, přináší dostatečný 

výnos, který vyžadují akcionáři nebo společníci. Má velkou významnost pro investory, je pro 

ně velmi důležité, aby tento ukazatel měl větší hodnotu než hodnotu úroků, které by plynuly 

z jiných investic jako např. z investice do majetkových cenných papírů. Faktor rizika zde 

hraje důležitou roli, jelikož větší výnosnost vede k vyššímu riziku a obráceně (Sedláček, 

2011). 

     
č   ý      

      í      á  
                                                                                                 (2.2) 

                 

ROA- ukazatel rentability celkových vložených aktiv- zde se poměřuje zisk a celková aktiva, 

a díky tomuto poměru se dá zjistit míra výnosu aktiv a také návratnost aktiv (Sedláček, 2011).  

    
      ř       ě í    ú    

      á       
                                                                                 (2.3) 

 

ROCE- ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů- ukazuje jaká je výnosnost dlouhodobého 

kapitálu, který byl použit při financování firemního majetku. (Sedláček, 2011). 

     
č   ý      ú    

    h    é  á            í      á  
                                                                   (2.4) 
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ROS-  ukazatel rentability tržeb, který znázorňuje, jak podnik dokáže dosáhnout zisku při 

určité úrovni tržeb, jinak kolik vyprodukuje efektu na 1 Kč tržeb (Růčková, 2010).  

    
    

     
                                                                                                                 (2.5) 

 

2.6.4.2. Ukazatelé aktivity 

Tito ukazatelé měří, jak výhodně a účinně dokáže firma nakládat s aktivy, které vlastní. Pokud 

jich má více než je třeba, pak firmě vznikají náklady, které jsou zbytečné a sníží se tím zisk. 

Ovšem pokud jich má méně, než potřebuje, pak si nechává utéct některé podnikatelské 

činnosti a vzdává se tímto výnosů, které by z některých podnikatelských činností mohly 

vzniknout (Kislingerová, 2008). 

Vázanost celkových aktiv – ukazuje, jak firma dokáže využít aktiva ve prospěch tržeb. 

                         
      

           
                                                                        (2.6) 

Obrat celkových aktiv- vypočítá počet obrátek za daný čas. Vyjadřuje využití aktiv. Jeho 

hodnota by měla být co nejvyšší, hodnota rovná 1 je nejnižší hodnota, která se ještě považuje 

za pozitivní (Vochozka, 2011).  

                       
           

      
                                                                              (2.7) 

 

Obrat dlouhodobého majetku- udává efektivitu využití stálých aktiv. Podniku oznamuje, 

kolikrát se stálá aktiva otočí v tržbách za určitý čas např. za rok (Vochozka, 2011). 

 

                           
     

                  
                                                    (2.8) 

 

Doba obratu závazků 

Využívají ji hlavně věřitelé. Tento ukazatel vyjadřuje, jak rychle dokáže podnik platit své 

závazky (Vochozka, 2011). 

                    
       

         
                                                                                  (2.9) 
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Doba splatnosti pohledávek 

Znázorňuje dobu obchodního úvěru. Vypovídá o počtu dní mezi vystavením faktury a 

příjmem peněžních prostředků na bankovní účet firmy. (Vochozka, 2011) 

                           
          

         
                                                                 (2.10) 

2.6.4.3. Ukazatelé likvidity 

Zkoumají, jestli firma dokáže splácet své krátkodobé závazky v daném čase. Poměřují mezi 

sebou to, čím je možno platit s tím, co je nutné zaplatit. Zabývají se nejlikvidnější části aktiv 

(Sedláček, 2011). 

Běžná likvidita- neboli celková likvidita- ukazuje kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky. Firma, která nemá vhodnou strukturu oběžných aktiv, jako je např. 

nevhodný stav peněžních prostředků se lehce může dostat do finanční tísně. Měl by být vyšší 

než 1,5 (Sedláček, 2011). 

                 
             

                  
                                                                           (2.11) 

Okamžitá likvidita- neboli cash ratio je tzv. 1. stupeň likvidity. Tento ukazatel se zabývá 

hlavně měřením schopnosti podniku ve hrazení právě splatných dluhů (Sedláček, 2011). 

Stanovení hodnoty se mění podle určité publikace. Ale zpravidla by se měla pohybovat mezi 

hodnotami 0,6-1,1. Ministerstvo obchodu a průmyslu uvádí možný stupeň snížení, až na 

hodnotu nejnižší hranice 0,2. Tato hodnota je považována za kritickou (Růčková, 2010). 

 

                   
                              

                        
                                                    (2.12) 

 

Pohotová likvidita- 2. stupeň likvidity. Pohotová likvidita odečte od oběžných aktiv zásoby a 

tím ji zůstanou jen peněžní prostředky, také krátkodobé cenné papíry a krátkodobé 

pohledávky. Hodnota této likvidity by neměla být menší než 1. Pokud je v poměru 1:1 je 

podnik schopen zvládat své závazky, aniž by musel prodávat oběžná aktiva (Růčková, 2010). 
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                                                                 (2.13) 

 

2.6.4.4. Ukazatelé zadluženosti  

Také ukazatele finanční stability firmy. Tito ukazatelé sledují vztah mezi vlastními a cizími 

zdroji. To že je zadluženost i poněkud vysoká neznačí, že je to špatná stránka firmy. V dobře 

fungující firmě, může vysoká hodnota finanční páky pomoci rentabilitě vlastního kapitálu 

(Kislingerová, 2008). 

Celková zadluženost-  nazývá se také ukazatelem věřitelského rizika. Čím nižší je hodnota 

ukazatele, tím nižší je podnikatelské, které má za následek to, že bude pro akcionáře 

výhodným ( Růčková, 2010).  

                    
            

  
                                                                        (2.14) 

Úrokové krytí- díky úrokového krytí může podnik zjistit, zda se s dluhy dokáže vypořádat. 

Zjistí se, kolikrát zisk převyšuje úroky. Jeho výsledná hodnota by měla dosahovat min 

trojnásobku úroků (Růčková, 2010). 

              
    

     
                                                                                                  (2.15) 

Dlouhodobá zadluženost- tento ukazatel znázorňuje, která část aktiv firmy bývá financována 

dlouhodobými dluhy (Sedláček, 2011). 

                       
                       

  
                                                   (2.16) 

 

Běžná zadluženost- Od dlouhodobé zadluženosti je odlišná tím,že používá v čitateli cizí 

kapitál a to jen z krátkodobého hlediska (Sedláček, 2011). 

                  
                       

  
                                                              (2.17) 

 

3. Charakteristika podniku  

 

Představení společnosti 
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Společnost Špaček reality s.r.o. je realitní kancelář se sídlem ve Slezské Ostravě. Tato 

společnost se zabývá zprostředkováním obchodu a služeb, realitní činností, pronájmem a 

půjčováním věcí movitých, správou a údržbou nemovitostí. 

Základní údaje o společnosti  

Obchodní firma: ŠPAČEK reality s.r.o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo: 28654544 

Základní kapitál: 200 000 Kč 

Sídlo: Bohumínská 788/61, Slezská Ostrava, 710 00  

Statutární orgán: jednatel:   Michaela Špačková 

                        společníci:  Michaela Špačková (51 %) 

                                           Martin Sládeček (49%)  

Obr. 3.1. Logo společnosti Špaček reality s.r.o.  

 

Zdroj: www.spacekreality.cz 

Značka ŠPAČEK REALITY byla založena za účelem poskytovat klientům profesionální 

služby v oblasti realit v České republice. Společnost dostala několik nabídek na spojení se s 

velkými společnostmi na základě franschizi, ale nevyhovovali jim jejich podmínky a celková 

koncepce franschizi. V roce 2011 se značka Špaček reality stala společností s ručením 

omezeným. Prozatím tato firma figuruje pouze v oblasti Moravskoslezského kraje, ale jejím 

cílem je rozšířit svou působnost po celé České republice. 

Společnost si velmi zakládá na výběru svých makléřů. Záleží jim na empatii mezi zákazníkem 

a makléřem. Makléři pocházejí z Ostravy a jejího okolí, působí v oblasti, ve které žijí a kterou 

velmi dobře znají, tak aby byli ochotni vyhovět všem požadavkům svého zákazníka a přesně 

věděli, co jim nabídnout.  
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Jelikož si zakládá na svých realitních makléřích, poskytuje jim školení velmi časté, aby 

obnovily své informace a zmodernizovali strategii prodeje. Firma se snaží být velmi rychlá při 

obsluze zákazníků a klientů, proto se zaměřila na nabídku přes internetové stránky, kde stále 

aktualizuje své nabídky.  

Nabízí k prodeji byty, domy, nebytové prostory, chaty, chalupy, pozemky, zahrady, 

novostavby, komerční objekty. Také nabízí k pronájmu byty, domy, nebytové prostory. 

K této hlavním náplní práce, se realitní kancelář zabývá také s pomocí vyřizováním hypoték, 

zástavního práva, věcného břemena, rozdělením bytových domů. (www.spacekreality.cz) 

3.1. Organizační struktura 

Níže uvedený obrázek popisuje organizační strukturu společnosti ŠPAČEK reality s.r.o. 

Hlavním vedením jsou jednatelé a společníci této společnosti. Pod nimi je management, kde 

se nacházejí manageři, kteří zodpovídají za makléře zodpovídající za určitou oblast, která jim 

byla přiřazena. Dalším důležitým orgánem jsou dluhový poradci a úvěroví specialisté, kteří se 

starají o služby finanční. Následujícím orgánem je asistentka, která má velmi významnou roli, 

stará se o veškerou nabídku a poptávku, která ve firmě probíhá a má na starost telefonní 

operátorky zajišťující kontakt se zákazníkem.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. 2. Organizační struktura společnosti 

http://www.spacekreality.cz/
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3.2. Základní ekonomická charakteristika společnosti 

Měsíční obrat společnosti dosahuje přibližně 400. tis. Kč. Průměrné měsíční náklady na 

provoz se pohybují kolem 120. tis. Kč v těchto nákladech se odráží výplaty zaměstnanců, 

nájemné realitní kanceláře, provoz aut, reklamní marketing, inzerce, kolky, poplatky. Realitní 

kancelář také platí svému advokátovi přibližně 30. tis. Kč měsíčně. Příjmy společnosti jsou 

obsaženy ze služeb, které společnost nabízí. Tyto služby jsou zpoplatněny a jsou dány pevnou 

částkou a také provizemi, které si společnosti stanoví a které jsou odvozeny od typu 

provedené služby.  

Služby realitní kanceláře Špaček reality s.r.o. 

Realitní služby 

Společnost si vyhledá nemovitost, která je na prodej a poté kontaktuje prodávajícího a 

dohodne si s ním schůzku. Na této schůzce makléři zhodnotí fyzický stav a lukrativnost 

nemovitosti. Také se zde určí hodnota nemovitosti a zjistí se veškerá věcná břemena, také 

právní vztahy, nájemní vztahy a také dostupnost k objektu. Poté makléři zhodnotí situaci na 

trhu a o všem informují svého klienta. Makléři nemovitost velmi dobře popíší, nafotí. První 

osloví makléři své stávající klienty, zda nemají zájem o tuto nemovitost a pokud ne, umístí 

nemovitost formou inzerátu na své webové stránky, a poté je umístí na portály, jako jsou 

www.sreality.cz apod. Pokud se najde potenciální zákazník, makléři po telefonické dohodě 

provádějí prohlídky nemovitosti. Makléři jsou ochotni pomoci svým zákazníkům i 

s hypotékou a to tím, že najdou přesně správnou hypotéku, pokud je potřeba. Kupující musí 

Společníci a 
jednatelé 

společnosti ŠPAČEK 
reality s.r.o. 

manažeři 

makléři makléři 

dluhový poradce úvěrový specialisté asistentka 

Telefonní operátoři 
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splatit rezervační zálohu, která je součástí kupní ceny nemovitosti. Poté makléři realitní 

kanceláře provedou veškeré právní předpisy, které jsou potřeba.  

Finanční služby  

Realitní kancelář už dlouhou dobu spolupracuje s bankami a úřady České republiky. Chtějí 

pro své klienty vše, co potřebují a tak se vždy snaží najít, co nejvýhodnější hypoteční úvěr 

s co nejmenší úrokovou sazbou.  

Dále nabízí finanční poradenství, pro klienty, kteří nemají zkušenosti s koupi nebo pojištěním 

nemovitosti. Toto poradenství je zcela zdarma. 

Advokátní služby  

Realitní kancelář spolupracuje s advokáty, jako jsou Mgr. Lukáš Kratochvíl, Mgr. Petr 

Křižák, kteří pomůžou klientům s prodejem či převodem nebo koupi nemovitosti.  

Rozdělení nemovitostí 

Rozdělení bytového prostoru na byty a nebytové prostory- společnost formou prohlášení 

vlastníka je schopna rozdělit nemovitost na byt a nebytové prostory podle zákona. Zajistí 

veškeré dokumenty, které jsou potřeba.  

Rozdělení domů na samotné nemovitosti 

Toto rozdělení se provádí za přesně daných podmínek. Může se jednat o řadové domy, 

dvojdomky apod.  

Rozdělení pozemku 

Rozdělením pozemku se myslí to, že se pozemek rozdělí na různé části tedy na parcely. 

Zákazníci si toto rozdělení vyžádají v případě, že chtějí určitou část svého pozemku prodat či 

pronajmout apod.  

Ke každému rozdělení jakékoliv nemovitosti se musí přistupovat individuálně. Je to velice 

složitý a náročný právní úkon, kdy právník podstupuje jednání jak s katastrálním úřadem, tak 

i s finančním úřadem a podobnými orgány. (www.spacekreality.cz) 
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4. Analýza konkurenceschopnosti daného podniku  

4. 1. PEST analýza  

Tato analýza znázorňuje makroekonomické faktory, které ovlivňují chod realitní kanceláře. 

4.1.1. Politické a legislativní faktory 

Od 1.1 2014 byl vydán nový občanský zákoník, který přinesl s sebou spoustu změn, které 

ovlivňují činnost realitních kanceláří. Nový občanský zákoník se snaží činnost realitních 

kanceláří pozměnit tak, aby byly čitelnější a srozumitelnější pro klienty.  

Klienti by měli vědět, koho určitý makléř zastupuje, jelikož ten zastoupený by měl realitní 

kanceláří zaplatit provizi z určitého obchodu. V občanském zákoníku se nachází toto 

ustanovení: ,,zprostředkovatel nemá nárok na provizi a na úhradu nákladů, byl-li v rozporu se 

smlouvou činný také pro druhou stranu zprostředkovávané smlouvy.“  

Toto ustanovení je znovelizováno o slovní spojení v rozporu se smlouvou. Nový občanský 

zákoník si zakládá na smluvní svobodě. Takže pokud ani jedné straně nebude vadit, že realitní 

kancelář obchoduje s oběma stranami, pak je to dovoleno.  

Pokud bude uzavřena zprostředkovatelská smlouva mezi realitní kanceláří a zájemcem a 

zájemce obchod uzavře bez této realitní kanceláře, ale sám si najde kupce, přesto musí 

zájemce realitní kanceláří vyplatit provizi. Tato situace platí v případě, že není předem 

vyřešená ve smlouvě. 

Smlouva se může uzavřít pouze ústní formou, bude mít stejnou hodnotu jako písemná forma. 

Za uzavření smlouvy se tedy nově bere souhlas ano, nebo také podání rukou.  

Nový občanský zákoník přinesl také změny v katastrálním zákoně. Změnil např. zápisy na 

katastr nemovitostí. Výpis z katastru nemovitostí se přikládá při žádostech o hypotéku, 

dotace, při zahájí stavby apod.  Velkou změnou v katastrálním zákoně je, že budova již 

nebude brána jako samostatná nemovitost, ale stane se součástí pozemku, na kterém se 

nachází. Pokud pozemek a stavba má odlišného vlastníka, jde o tzv. oddělené vlastnictví. Do 

katastru se nově mohou zapisovat také nájemní vztahy. Realitní kanceláři tato novinka může 

zkomplikovat činnost, jestliže bude nájemní právo zapsáno v listu vlastnictví. Pokud totiž 

dojde k výmazu o zápisu je potřeba podpisu nájemníka a jestliže nájemník nebude souhlasit 

s podpisem, pak se tato věc musí řešit s právníky, což může výrazně prodloužit to šetření. 

Zvýší se náklady na správní poplatek za vklad nájemního práva.  
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4.1.2. Ekonomické faktory 

V dnešní době jsou ceny nemovitostí velmi nízké a v nadcházející době se ani neočekává 

nějaký výrazný růst těchto cen. Pro realitní kancelář je to na jednu stranu velké plus, jelikož 

se zvyšuje poptávka po koupi nemovitostí. Lidé chtějí mít nějaký rodinný majetek a vzhledem 

k výrazně velkým nájmům např. společnosti RPG raději investují do vlastních bytů, domů 

apod. Na druhou stranu jsou tyto ceny nemovitostí pro realitní kanceláře nevýhodou a to 

z hlediska prodávajících, jelikož jsou jejich nemovitosti podhodnoceny a tak se raději zdržují 

od prodeje a přiklání se spíše k dlouhodobým pronájmům.  

Realitní trh ovlivňuje kupní síla, banky, které jsou ochotny půjčovat lidem na koupi 

nemovitostí a také jej ovlivňuje nálada obyvatelstva. V dnešní době není ustálený politický 

systém, takže daňová, měnová stabilita není zajištěna, to výrazně ovlivňuje odvahu lidí 

investovat.  

Zásadní roli na realitním trhu hrají banky. V současné době se banky nebrání uzavírat 

hypoteční úvěry s občany a to za historicky nejnižší úrokové sazby, což jednoduše umožňuje 

klientům v pořizování vlastního bydlení. Toto snížení úrokových sazeb se připisuje 

konkurenčnímu boji bank. Hypoteční úvěry nabízí nemalé množství bank, což je velká a 

přívětivá změna oproti minulosti. Změnu úrokových sazeb znázorňuje graf umístěný níže, 

který znázorňuje úrokové sazby od roku 2003 až po současnost. 

Graf 4. 1. Průměrné úrokové sazby hypoték 

 

Zdroj:www.finance.idnes.cz  
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4.1.3. Sociální a demografické faktory 

Nejvýznamnějším sociálním a demografickým faktorem, který ovlivňuje chod realitní 

kanceláře je obyvatelstvo. Činnost realitní kanceláře je velmi úzce spojena se sociální 

skladbou obyvatelstva na území, ve kterém se pohybuje. Demografický vývoj nejvíce 

ovlivňuje věková struktura obyvatelstva. Počet obyvatel žijících na území ČR se stále 

zvyšuje. Dle českého statistického úřadu žilo k 31. Prosinci 2013 na území České republiky 

10 512 419 obyvatel. Počet živě narozených a počet zemřelých obyvatel dosahuje velmi 

navzájem podobných hodnot a to přibližně kolem 108 000.  

Věková struktura obyvatelstva výrazně ovlivňuje činnost realitní kanceláře a to hlavně 

z důvodu, vymezení cílové skupiny zákazníků. Tabulka a graf s ní spojený, kterou jsou 

uvedeny níže, ukazují, že v oblasti, ve které realitní kancelář figuruje, což je Ostrava, je 

hlavní věkovou a cílovou skupinou věk od 15ti-64 let, což je věk produktivní. Tato věková 

skupina se stala realitní kanceláří cílovou.  

Tab. 4. 1. Věková struktura obyvatelstva v Ostravě 

obyvatelé- věková struktura 

Ostrava 

 Měřicí 
jednotka  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

0–14 % 14,3 14,1 14,0 14,0 14,1 14,2 14,3 

15–64 %  71,5 71,3 71,0 70,5 70,1 69,2 68,6 

65 a více % 14,2 14,6 15,0 15,5 15,8 16,5 17,1 

Zdroj: ČSÚ, Časové řady- regionální: obyvatelstvo 

 

Graf. 4. 2. Věková struktura obyvatelstva v Ostravě 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle informací z ČSÚ 
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Jelikož si za svou cílovou skupinu vybrali ekonomicky aktivní obyvatelstvo, lze očekávat, že 

se bude většinou jednat o rodiny s dětmi nebo o zákazníky, kteří jednou tu rodinu budou chtít 

mít. A tak se budou poptávat po větších bytech. Na obrázku níže jsou uvedeny ceny 

nájemného přímo v centru Ostravy, jde o byty, které jsou po rekonstrukci a jsou většího typu, 

tedy 3+1. Ceny nájmů se výrazně mění hlavně podle oblasti, ve které se tato bytová jednotka 

nachází. Oblast Ostrava - Poruba je částí Ostravy, kde ceny nájemného jsou vyšší a pohybují 

se kolem 9.000- 11.000,-. V oblasti Ostrava-Jih je zákazníkovi nabídnuta velká část bytů 

s cenami okolo 6.000-8.000,-, což je ta levnější varianta. A v oblasti Ostrava-město se ceny 

nájmů pohybují různě, záleží, zda daný byt se nachází v centru či nikoliv. Níže uvedený 

obrázek je toho důkazem.  

Obr. 4. 1. Ceny nájmů bytů Ostrava-město  

 

Zdroj: zpracování realitního makléře Špaček s.r.o. 

Ceny nájmů bytů 3+1 nacházejících se v oblasti centra kolem Stodolní ulice a nového 

obchodního centra s názvem Nová Karolina dosahují nejvyšších hodnot 12.000-15.000,- . Na 

okraji Ostravy se dá sehnat, ale také byty s výší nájemného od 6.000-8.000,-. 
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4.1.4. Technické a technologické faktory 

V tomto ohledu je pro realitní kancelář nejdůležitější internet. Dříve se umísťovali inzeráty do 

novin, hlavním propagačním materiálem bylo Avízo. Toto umísťování bylo časově náročnější 

a ne každý se o lukrativní nabídce dozvěděl. Samozřejmě v dnešní virtuální době se klade 

důraz hlavně na internetové stránky realitních kanceláří. Tyto stránky by měly být čitelné, 

přehledné, jasné a hlavně by měly být stále aktualizovány, aby klient měl přehled, jaká 

nabídka je ještě k dispozici a která už je rezervována. Také by zde měly být umístěny základní 

údaje o RK a o realitních makléřích, které tyto služby nabízejí. Dále by neměli chybět i 

fotografie a informace k určité nabídce např. lokalita, cena apod. Novým trendem je např. 

video prohlídka nemovitosti, kdy jde o profesionální nahrávku doprovázenou komentářem 

makléře, tímto si klient ušetří i cestu za nemovitostí, která by se mu hned z nějakého osobního 

důvodu nelíbila. 

4. 2. SWOT analýza  

Prostřednictvím SWOT analýzy se zvýrazní silné a slabé stránky realitní kanceláře a také 

příležitosti a hrozby, které pozitivně nebo negativně ovlivňují její činnost. Analýza silných, 

slabých stránek, příležitostí ohrožení a její následná analýza s bodovým ohodnocením byla 

provedena na základě rozhovoru s realitním makléřem společnosti.  

4.2.1. Silné stránky 

 Jelikož se jedná o menší realitní kancelář, plyne zde velká výhoda pro klienty neboli 

zákazníky. Realitní makléři mají prostor plně se svým klientům věnovat. Silnou 

stránkou je zde tedy velká komunikace a provázanost mezi klientem a makléřem.  

 Z předešlého bodu vyplývá další velmi významná silná stránka a tou je flexibilita 

makléřů, kteří si se své klienty hýčkají a jsou pro ně vždy k dispozici. 

 A tedy pokud makléř je flexibilní a dostatečně komunikuje, jak se zájemcem, tak i 

s majitelem nemovitosti, neustále tak předává oběma stranám aktuální informace a 

tudíž, je tato zakázka propracovanější. 

 Makléři této realitní kanceláře se o zakázku starají po celou dobu jejího prodeje a 

zajistí k ní veškeré služby.  

 Další silnou stránkou je stálý pracovní tým, neexistuje zde fluktuace makléřů, jako u 

jiných realitních kanceláří. Tento tým se na trhu pohybuje velmi dlouho a má bohaté 
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zkušenosti. Klientovi, který se rozhodne opět využít služeb realitní kanceláře i po delší 

době, bude většinou poskytnut tentýž makléř, se kterým byl spokojen již dříve. 

 Spokojení klient neboli zákazník je pro tento podnik nejdůležitějším cílem. Staví tedy 

na těchto klientech, kteří jim poskytují doporučení a dávají výborné recenze ostatním, 

potenciálně novým klientům. 

 Kladou se zde menší nároky na management. Řízení prací, rozdávání úkolů je pro tuto 

kancelář mnohem jednodušší než u ostatních větších realitních kanceláří.  

 Realitní kancelář nabízí široký sortiment služeb. Jde o realitní služby, finanční služby i 

advokátní služby. 

4.2.2. Slabé stránky 

 Za velmi slabou stránku se považuje nedostatečná reklama podniku. Jak již bylo 

zmíněno, podnik se prezentuje hlavně výborným hodnocením, ale reklamu jako 

takovou zatím nemá. 

 Další slabou stránkou také velice významnou jsou podmínky inzertních portálů. Tyto 

podmínky jsou stejné pro každou realitní kancelář, bez ohledu na působnost kanceláře 

ani na počet podaných inzerátů. 

 Cestování realitních makléřů za obchody jsou nemalou položkou ve výdajích podniku. 

Absence poboček po republice se zde velmi projeví.  

 Cestování realitních makléřů, ale také cestování zákazníků, kteří jsou z jiného kraje, za 

službami a schůzkami je může odradit a tak si poté vyberou raději realitní kancelář ze 

svého kraje, kde to mají podstatně blíže.  

 Nabízené služby jsou velmi shodné mezi realitními kancelářemi. Není žádná 

jedinečnost služby, mění se jen vlastnostmi, ne charakterem. 

 Provize realitních kanceláří se mění podle typu služby. Je to další slabou stránkou 

podniku, jelikož zákazník si při výběru mezi konkurenty zvolí tu realitní kancelář, 

která má nejnižší provizi, aby to bylo pro něj co nejvýhodnější.  

4.2.3. Příležitosti 
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 Rozsáhlejší reklama by dala lidem do podvědomí tuto realitní kancelář. Reklama 

v rádiích, televizi, také billboardy jsou výzvou pro tento podnik, jelikož mohou 

pomoci k získání nových klientů a to jak už majitelů nemovitostí anebo zájemců o 

koupi.  

 Další příležitostí je rozšíření podniku a to otevřít více poboček na různých místech, 

ušetří se tímto náklady na cestování, reklama formou recenzí bude taky zaručena.  

 Tímto rozšířením realitní kanceláře bude nabídnuta příležitost talentovaným makléřům 

a podnik rozšíří svůj pracovní tým. 

 Růst zájmu o investování do nemovitosti je pro RK velkou příležitostí. 

 Rostoucí počet obyvatel a migrace obyvatelstva do Moravskoslezského kraje je další 

příležitostí, jelikož by se opět zvýšila poptávka po bydlení. 

4.2.4. Hrozby 

 Jednou z největších hrozeb je pro podnik nespokojený zákazník. Tímto nespokojeným 

zákazníkem se může stát kdokoliv, může napadnout makléře za vysokou provizi, 

kterou si odvedl za práci, nebo může mít pocit, že byl okraden. V případě kdy makléř 

neprovedl svou práci dost kvalitně, neupozornil na případné komplikace apod.  Tento 

zákazník poté nepodává velmi dobré recenze, což je pro podnik nepříjemnou 

záležitostí. Jak už vše bylo řečeno, pro tuto realitní kancelář, je spokojený zákazník na 

prvním místě a snaží se těmto záležitostem vyhýbat. 

 Hrozbu představuje také negativní vývoj nezaměstnanosti. Pokud bude neustále 

přibývat lidí bez práce, bude klesat poptávka po vlastním bydlení. S tímto bodem 

souvisí také případné zrušení podpory státu, tedy příspěvku na bydlení, kterou 

v dnešní době využívá velká část lidí.  

 Další hrozbou je krach nějaké velké korporace, v tomto případě krach podniku 

Vítkovice Slévárny a.s., jelikož nabízí mnoha lidem prácí a tito lidé se poté poptávají 

po nemovitostech v okolí. Pokud by došlo k tomuto krachu, hrozilo by snížení 

poptávky po nemovitostech. 
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 Hypoteční krize je hrozba pro všechny realitní kanceláře. Nemalá část klientů si totiž 

při koupi sjednávají s bankami hypotéky. A tato krize by také snížila poptávku po 

nemovitostech.  

 Ohrožení vyplývá také ze strany substitutů, jelikož se v dnešní době velmi rozšířil 

prodej bez realitních kanceláří, kdy si majitelé hledají kupce na svou nemovitost sami, 

aby nemuseli vyplácet provize RK.  

 Samozřejmostí je hrozba ze strany konkurentů. V Moravskoslezském kraji je nemálo 

realitních kanceláří, které si konkurují. 

 Hrozbou pro realitní kanceláře se stává také změna politické situace země, zvyšování 

daní a některé nové právní předpisy brání kanceláři ve standardním chodu.  

 Válka v zemi, i ve světě je hrozbou a to nejen pro podnik, ale pro každého. 

Shrnutí 

Největší silnou stránkou podniku je jeho dobrá pověst. Mít dobré jméno na trhu je pro každou 

firmu stěžejní záležitostí. Realitní kancelář Špaček se snaží hlavně uspokojit zákazníka, 

jelikož spokojený zákazník dokáže přivést zákazníky další.  

Slabou stránkou tohoto podniku je nedostatečná reklama. Protože reklamou v médiích, na 

billboardech, se více dostanou do podvědomí lidí a vzroste tak poptávka po službách této 

realitní kanceláře. 

Nejvýznamnější příležitostí je rozšíření RK, rozmístěním poboček po celé republice by se RK 

nejen více dostala lidem do podvědomí a získala více klientů, získala by také více zakázek a 

ušetřila by za náklady na cestování makléřů. 

Největší hrozbou představuje nespokojený zákazník, který podává ostatním špatné recenze a 

tím se dostává RK do ohrožení a případné ztráty svých stávajících i potenciálních klientů. 
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4.2.5. Analýza SWOT s bodovým hodnocením  

Tab. 4. 2. Analýza SWOT s bodovým hodnocením 

Analýza SWOT s bodovým ohodnocením 

Silné stránky + Body Slabé stránky - Body 

- komunikace a provázanost s klientem 

- flexibilita makléřů 

- propracovaná zakázka 

- neustálá kontrola služby 

- stálý pracovní tým 

- dokonalé recenze 

- menší nároky na management 

- široký sortiment nabízených služeb 

8 

     6 

8 

4 

6 

7 

4 

4 

- nedostatečná reklama 

- podmínky inzertních portálů 

- absence poboček po ČR 

- provize RK 

- nepropojení s  jinými kraji 

- nejedinečnost nabízených služeb 

 

 

8 

7 

5 

4 

6 

5 

Celkem  47 Celkem 35 

Příležitosti +  Ohrožení-  

- reklama formou billboardů 

- rozšíření podniku  

- rozšíření pracovního týmu 

- investice do nemovitostí 

- zvýšení poptávky po bydlení              

 

8 

7 

7 

6 

6 

- nespokojený zákazník 

-negativní vývoj nezaměstnanosti 

- krach velké korporace 

- hypoteční krize 

- substituty 

- konkurenti na stávajícím trhu 

- politická situace země 

- válka, živelné pohromy 

5 

3 

3 

4 

4 

5 

2 

2 

Celkem 34 Celkem 28 

Zdroj: vlastní zpracování  
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2- nejméně silná/ slabá       8- nejvíce silná/slabá 

    

4.2.5.1 Hodnocení výsledků SWOT analýzy 

U realitní kanceláře Špaček s.r.o. převažují ve značné míře silné stránky a příležitosti. Tyto 

dvě položky mají celkový počet bodů podstatně vyšší než ohrožení. Tato realitní kancelář má 

šanci se udržet na stávajícím trhu, avšak musí využít svých silných stránek, chopit se 

příležitostí, vylepšit a omezit své slabé stránky a vyvarovat se hrozbám.  

Obr. 4. 2. Hodnocení výsledků SWOT analýzy 

Silné stránky Slabé stránky 
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strategie  

využití 

 

 

 

                                  

                                        +7 

              

                + 47         

WO 

      +34                                    strategie 
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      +6                 

 

 

                    

                    -35                                                                       
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strategie 

konfrontace 

ST 

 

     

 

       -28                                     strategie 

vyhýbání 

WT 

 

S – W = 47-35 = 7 

O – T = 34-28 = 6 

Pro podnik je nejvhodnější využít strategii využití, tedy strategii SO- ofenzivní. Po 

vyhodnocení SWOT analýzy se podnik nachází v kvadrantu SO.  
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4. 3. Porterův model pěti konkurenčních sil  

4.3.1. vyjednávací síla zákazníků  

Klienty realitní kanceláře ŠPAČEK jsou buď majitelé různých druhů nemovitostí, kteří je 

chtějí prodat za rozumnou cenu nebo je pronajímat. Mohou prodávat nebo pronajímat 

pozemky, domy, byty, chaty, zahrady, nebytové prostory apod. Na druhé straně jsou to 

poptávající po těchto druzích nemovitostí a to buď kupující, nebo nájemníci.  

 

4.3.2. vyjednávací síla dodavatelů  

Realitní kancelář nemá své dodavatele, není ani vlastníkem nemovitostí. Vlastníkem 

nemovitostí jsou majitele, ti si určují cenu nemovitosti podle toho, zda je nemovitost 

v původním stavu, nebo je renovována, nebo je vybavena nějakým zařízením apod. Možnými 

dodavateli pro realitní kancelář jsou inzerci inzertních portálů, kteří pokud zvýší svou cenu 

mohou ovlivnit i cenu nemovitosti tím, že si realitní kancelář zvýší své provize.  

 

4.3.3. Hrozba vstupů nových konkurentů 

V současné době si může založit realitní kancelář kde, kdo. Jsou zde, ale vysoké vstupní 

náklady nejen základní kapitál. Důležité je znát know- how. Možným konkurentem v dalších 

letech by mohla být firma s názvem Coldwell Banker. Ta si v roce 2010 koupila master 

franšízové licence a v roce 2013 se prosazuje na českém trhu. Jeho plánem je do roku 2020 

otevřít pobočky ve všech významných městech České republiky.  

4.3.4. Hrozba substitutů 

Jako substitut je považována exekuční dražba. Exdrazby.cz je centralizovaný portál nabízející 

movité i nemovité věci, které se staly předmětem exekuce. Prodej přes exekuční dražbu je 

sice složitější, prodejce si musí hlídat obchod sám, zjišťovat a rozhodovat se sám. Ale je to 

velmi výhodná forma prodeje.  

Dalším substitutem je např. portál bezrealitky.cz, kde prodejci nabízejí své nemovitosti 

k prodeji nebo pronájmu. Tito prodejci chtějí obejít realitní kanceláře, aby ušetřili na provizi. 

Někdy se tato volba, ale nevyplácí, jelikož realitní makléř vnímá obě strany a snaží se vyhovět 

potřebám obou stran. Realitní makléř může také slevit ze své provize, nebo dokáže zvýhodnit 

kupujícího tím, že se s majitelem domluví na nižší ceně.  
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4.3.5. Rivalita firem na daném trhu 

V Moravskoslezském kraji je konkurence realitních kanceláří velmi vysoká, obzvlášť 

v Ostravě je množství realitních kanceláří ohromující, je jich zde více než sto. Pro podnik je 

velmi důležité a náročné mít silnou pozici na trhu. Nejdůležitější je znát své největší 

konkurenty. A těmi jsou např. RE/MAX Unlimited , M&M reality holding a.s., RK Monet, IQ 

reality.  

RE/MAX Unlimited 

Tato společnost má v USA a v Kanadě velmi vysoké postavení. V České republice působí od 

roku 2005 a postupně se rozšiřuje. Uplatňuje princip franšízingu, který je založený na zásadě: 

se značkou RE/MAX každý vítězí. V Ostravě se vyskytuje pobočka s názvem RE/MAX 

Unlimited, která se dynamicky rozvíjí. Mají vysokou odbornou úroveň pracovního kolektivu. 

Nabízejí služby jako prodej a pronájem veškerých druhů nemovitostí, vykupují je a řeší 

exekuce, zajišťují financování, spolupracují s katastrálním úřadem apod.  

M&M reality holding a.s. 

Tato realitní kancelář má přes 2300 makléřů a působí na 155 pobočkách v ČR. Poskytuje 

nadstandardní profesionální služby. Vydává své vlastní realitní noviny, který vydává měsíčně. 

V dnešní době je součástí deníku Blesk. M&M reality zprostředkovávají prodej nemovitostí, 

pronájmů a nabízí finanční a právní poradenství. 

RK Monet 

RK Monet je menší realitní kancelář se sídlem v Ostravě. Má pouze jednu pobočku a dva 

realitní makléře. Jelikož je tato realitní kancelář jedna z menších dokáže se o své klienty 

individuálně a rychle postarat. Svou nabídku inzerují na internetových stránkách a 

v časopisech. Také vykupují nemovitosti za hotové peníze a poskytují poradenství pro klienty. 

IQ reality  

Tato realitní kancelář má pobočky po celé České republice. Jejím mottem je: inteligentní cesta 

k realitám. Probíhá u nich projekt s názvem AKM, což znamená auto každému makléři. Tato 

společnost využívá video prohlídek. Nabízí svým makléřům firemní dovolené zdarma do 

Thajska, Řecka, Kanárských ostrovů. RK nabízí kompletní realitní služby s finančním a 

právním poradenstvím. 
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Výše popsané realitní kanceláře jsou jedny z mnoha konkurentů realitní kanceláře Špaček. 

Dalšími konkurenty jsou např. realitní společnost České spořitelny, realitní kancelář Merkur, 

ESO reality, realitní kancelář Sting a další.  

4.3.5.1 Srovnání s konkurenčními firmami na stávajícím trhu 

 

Ačkoli společnost ŠPAČEK reality s.r.o. je menší realitní kanceláři v dané oblasti a má kolem 

sebe velmi velký počet realitních kanceláři, ať už menších či větších, snaží se udržet si místo 

na realitním trhu. Není to nijak jednoduchou věcí, jelikož jsou zde společnosti, které mají 

velmi dobré jméno a již dříve vytvořenou a stávající klientelu. Jsou zde realitní kanceláře, 

jakými jsou REMAX, STING, M&M reality a další jsou společnosti, které mají na trhu 

opravdu velmi vysoké postavení, mají pobočky po celé České republice a jsou znalci oboru.  

Navzdory tlaku konkurence, kterému tato společnost vzdoruje, si společnosti vede velmi 

dobře. Vytvořila si svou stávající klientelu a tím, že se snaží pečovat o své zákazníky na 

110%, se jim tato klientela stále rozšiřuje. Pokud na své snaze společnost nepoleví, může se 

jednou se svými velkými konkurenty rovnat.  

4. 4. Vybraní ukazatelé finanční analýzy 

4.4.1. Ukazatele rentability  

Tab. 4. 3. Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability 2011 2012 2013 

ROI 16,2% 21,3% 7,8% 

ROE 31,56% 13,4% 4,7% 

ROA 16,2% 21,3% 7,8% 

ROCE 7,1% 7,5% 2,5% 

ROS 4,1% 20,1% 12,2% 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních informací firmy 

Hodnoty ukazatele ROI tedy ukazatele rentability vloženého kapitálu mají kolísavý průběh. 

V roce 2013 je hodnota tohoto ukazatele nejmenší. Ukazatel ROE tedy ukazatel rentability 

vlastního kapitálu dosahoval nejvyšší hodnoty v roce 2011, kdy podnik vykazoval nejvyšší 

zisk.  Ukazatel rentability celkových vožených aktiv tedy ROA má nejmenší hodnotu v roce 
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2013, kdy krátkodobé pohledávky vzrostly a tak jsou důvodem tohoto poklesu. Ukazatel 

rentability dlouhodobých zdrojů tedy ROCE dosahoval v prvních dvou sledovaných obdobích 

nejlepších výsledků, vykazoval výnosnost dlouhodobého kapitálu, ovšem v roce 2013 se 

prudce snížil. Ukazatel rentability tržeb dosáhl nejvyšší hodnoty v roce 2012. 

4.4.2. Ukazatelé aktivity 

Tab. 4. 4. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity  2011 2012 2013 

vázanost celkových aktiv    0,58 0,62 1,09 

obrat celkových aktiv    1,72 1,61 0,92 

obrat dlouhodobého 
majetku  

  6,33 4,50 3,06 

Doba obratu závazků (dní)   176 199 364 

Doba splatnosti pohledávek 
(dní) 

  34 59 104 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních informací firmy 

Vázanost celkových aktiv vyjadřuje, jak firma dokáže využít aktiva ve prospěch tržeb a čím je 

tato hodnota nižší tím lépe pro firmu. To znamená, že nejlépe firma využívala aktiv v roce 

2011, ale v dalších letech se toto využití zhoršovalo, nejhůře tedy v roce 2013. Hodnota 

obratu celkových aktiv by se měla pohybovat v rozmezí 1,6- 2,9.  Při hodnota menší než 1,5 

je nutné vyšetřit možnosti, kdy lze efektivně snížit celková aktiva. Z tohoto předpokladu 

vyplývá, že v roce 2011 a 2012 firma efektivně využívala celková aktiva, ovšem v roce 2013 

tato hodnota spadla pod doporučenou hodnotu, a jak již bylo zmíněno, měla by firma zvážit 

možnosti efektivního snížení aktiv. Hodnota obratu dlouhodobého majetku neboli obratu 

stálých aktiv se výrazně snížila v roce 2013 a to z důvodu nárůstu dlouhodobého majetku. 

Ukazatel doby obratu závazků má stále rostoucí tendenci, v roce 2013 se tato hodnota zvýšila 

o dvojnásobek oproti předcházejícím období, dosáhla hodnoty téměř jednoho roku. Příčinnou 

tohoto růstu je zvyšování závazků společnosti. Doba splatnosti pohledávek byla nejnižší 

v roce 2011 a opět má narůstající tendenci, kdy v roce 2013 dosáhla hodnoty 104 dní. Tato 

doba vyznačuje dobu, kdy musí firma čekat na inkasa plateb ze svých tržeb. 
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4.4.3. Ukazatele likvidity 

Tab. 4. 5. Ukazatele likvidity 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních informací firmy 

Ukazatele běžné likvidity nepřesahují ani v jednom roce hodnotu rovné 1. Jak již bylo v teorii 

o likviditě zmíněno, hodnota běžné likvidity by měla dosahovat 1,5-2,5. Tato běžná likvidita 

vypovídá o nevhodné struktuře oběžných aktiv. Hodnota pohotové likvidity se ani za jeden 

rok nedokázala přehoupnout přes hodnotu 1 a tím nám ukazuje, že podnik není schopný hradit 

své závazky, aniž by musel prodávat svá oběžná aktiva. Ovšem okamžitá likvida, se pohybuje 

stanovenému rozmezí, a tedy vyjadřuje, že podnik efektivně využívá finančních prostředků 

firmy.  

Graf: 4. 3. Srovnání ukazatelů likvidity 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Z grafu vyplývá, že v roce 2011 byly hodnoty likvidit nejvyšší, což znamená, že společnost 

byla nejvíce schopna dostát svým závazkům v určitém čase. 
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běžná likvidita 0,86 0,72 0,75 

pohotová likvidita 0,86 0,95 0,82 

okamžitá likvidita 0,67 0,43 0,47 
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4.4.4. Ukazatele zadluženosti 

Tab. 4. 6. Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2011 2012 2013 

celková zadluženost 98% 97% 97% 

úrokové krytí (krát) 2 1 1,5 

dlouhodobá zadluženost 13,5% 8,34% 3,87% 

běžná zadluženost 84,3% 89% 93% 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních informací firmy 

Celková zadluženost je ukazatel, o který se nejvíce zajímají akcionáři. Tento ukazatel má 

velmi vysoké hodnoty, velmi pomalým tempem se snižuje, ale stále dosahuje velmi vysokých 

hodnot. Tímto se nesnižuje podnikatelské riziko, a tudíž není vůbec výhodný pro akcionáře. 

Ani u úrokového krytí není hodnota taková, jaká by měla být. Jak již bylo zmíněno, hodnota 

by měla dosahovat minimálně trojnásobku, čemuž se nejvíce přibližoval rok 2011. Realitní 

kancelář se od roku 2011 rozhodla snižovat financování aktiv s dlouhodobých zdrojů. Kdy 

dlouhodobá zadluženost v roce 2013 dosahuje nejnižší hodnoty. Za to běžná zadluženost se 

vzrostla od roku 2011 a má rostoucí trend. Financování aktiv krátkodobými dluhy bylo 

nejvíce využito v roce 2013.  

4.4.5. Shrnutí finanční analýzy 

Z analýzy poměrových ukazatelů vyplynulo, že je velmi nutné prověřit možnosti efektivního 

snížení celkových aktiv a také zvýšit využití stávajících aktiv. Dále vyplynulo, že platební 

morálka odběratelů se rok co rok zhoršuje. Toto zhoršení zapříčiňuje snížení finanční jistoty 

z pohledu návratnosti finančních prostředků. Další nepřínosnou hodnotou, dá se říct, až 

kritickou je narůstající hodnota doba obratu závazků. Pokud ji firma nezmění a nesníží, může 

být pro firmu kritická vzhledem k jejímu růstu. Poměr doby splatnosti pohledávek a doby 

obratu závazků je naprosto kritický, je potřeba s ním začít něco dělat a snažit se o jeho 

snížení. Dalším poznatkem, který přinesla analýza poměrových ukazatelů, je, že firma není 

schopna dostát svým závazků, v určitém čase. Ovšem tyto hodnoty nejsou až tak kritické a 

důvodem způsobení přesáhnutí doporučených hodnot, může být nárůst krátkodobých závazků, 

které tvoří úschovy od klientů. Analýza ukázala, že společnost v roce 2011 špatně hospodařila 

s kapitálem, ale tento poznatek v dalších letech již napravila. Společnost vykazuje vysokou 
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zadluženost, je potřeba zvýšit výnosy. Tato společnost může být zapříčiněna krátkou existencí 

a investicí do podnikání.  

 

 

5. Návrhy a doporučení  

 

Konkurenceschopnost společnosti podle již provedených analýz byla provedena. Díky niž 

bylo zjištěno, že na trhu s realitami v oblasti, ve které se společnost vyskytuje, je velmi velký 

počet konkurenčních firem. Společnost se na tomto trhu drží velmi dobře, ale stále je několik 

věcí a možností, jak ještě více zvýšit konkurenceschopnost a zvýšit tak nejen zisk, ale i dobré 

jméno společnosti. 

Realitní kancelář Špaček reality s.r.o. má jako své silné stránky výbornou znalost oblasti, ve 

které se pohybuje, výbornou komunikaci se svými klienty a své dobré jméno na trhu staví na 

doporučeních a recenzích svých stávajících klientů, kteří byli spokojeni s provedením jejich 

služby a nadále se ke společnosti vracejí. Realitní kanceláři se doporučuje i nadále se věnovat 

těmto silných stránkám a dále na nich stavět.  

Cílem společnosti je se postupem času rozšířit o více poboček v různých oblastech a tím 

pádem rozšířit i svůj pracovní tým. Aby byla společnost lukrativním volbou ucházet se právě 

u ní o pracovní místo, bude potřeba potenciální pracovníky motivovat. Motivace spočívá 

v podání možnosti kariérního růstu a velkou roli hrají provize z prodeje nemovitostí. Navrhuji 

nastavit provize, aby byli atraktivní a motivující pro manažery a zároveň aby tyto provize byli 

přiměřeny ziskům společnosti.  

Za velmi velkou nevýhodu se považuje informační systém společnosti. Na dnešním trhu 

informačních systémů se objevují moderní systémy, které by mohly společnosti ulehčit a 

zpřehlednit práci velmi jednoduchým způsobem. Doporučením pro je investovat do těchto 

informačních systémů a obnovit svou technologii, se kterou pracují. Informační systémy jako 

jsou ESTATIX, Real Studio 10, tyto systémy jsou nejvíce využívané na českém trhu.  

ESTATIX 

Za nejlepší volbu informačních systému může být považován realitní software s názvem 

ESTATIX. Moderní software pro realitní kanceláře dodává firma ART Data s.r.o. již od roku 

2006. Tento systém vede k vyššímu výkonu společnosti. Je vhodný pro malé i velké realitní 
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kanceláře. Je založen na principu, že systém roste spolu s realitní kanceláří. Spravuje nabídku 

i poptávku a páruje ji mezi sebou. Exportuje data na veškeré realitní servery i na webové 

stránky realitní kanceláře, statisticky vyhodnocuje data, slouží k efektivnímu plánování práce, 

je hlavním prostředkem ve sdělování informací.   

Obsahuje také plánovací kalendář, který pomáhá realitnímu makléři v naplánování schůzek a 

prohlídek nemovitostí.  Uživatelé si mohou navzájem nahlížet do svých plánovacích 

kalendářů a tak se může lépe organizovat celá práce. Podporuje tiskové výstupy, které si 

uživatelé mohou upravovat podle svých představ, pomocí nich mohou tisknout seznamy, 

detaily nemovitostí. Podporuje práci se zakázkami a práci s klienty, nachází se v něm 

databáze všech nemovitostí i všech klientů. Systém je vybaven velmi dobrým zabezpečením,  

které slouží k ochraně před zneužitím. Pro menší realitní kancelář jakou je Špaček reality 

s.r.o. by stačil software, který nabízí pouze jeden uživatelský účet, jehož cena se měsíčně 

pohybuje kolem 250,-, což jsou opravdu minimální náklady za tolik usnadněné práce. 

Obr. 5. 1. Ukázka plánovacího kalendáře ESTATIX 

 

Zdroj: www.realitni-software.cz 

Dalším nedostatkem společnosti je nevyvinutý marketing. Realitní kancelář nevyužívá 

potenciálu, který by mohla investovat do opravdu propracovaného marketingu, který by ji 

velmi pomohl dostat se klientům více do podvědomí a rozšířit svou stávající klientelu o další 

potenciální klienty. Prozatím se marketing společnosti omezuje pouze na prezentaci 

prostřednictvím plakátů vyvěšených na nemovitostech, které má právě v prodeji, na 

prezentaci formou letáků, také na své webové stránky, kde nabízí své služby. Dalším 
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doporučením pro společnost by mohla být reklama zaměřená na denní tisk, do kterého by se 

zavedla reklama, která by se mohla objevit dvakrát ročně v tisku, který se v dané lokalitě 

prodává a čte nejvíce. Tak by se o realitní kanceláři mohlo dozvědět více potenciálních 

klientů.  

Doporučení pro společnost by mohlo být využití moderní sociální sítě s názvem 

FACEBOOK, která prorazila mezi celý svět a kterou využívá opravdu obrovské množství 

populace. Přes tuto sociální síť by mohla provozovat online konverzace, ve kterých by její 

fanoušci mohli komentovat provedení své služby. Klienti by zde mohli sdělit své názory, 

předávat si své zkušenosti, tak by mohlo dojít k lepšímu propojení mezi makléři a klienty. 

Makléři by se více přiblížili potřebám klientům, mohli se učit ze svých chyb a poskytovat tak 

služby jakémukoliv typu zákazníkovi. Navíc by zde byli makléři klientům stále k dispozici a 

odpovídat jim na jejich dotazy. Inzerovat zde lukrativní nabídky nemovitostí by bylo velmi 

efektivní. Na této sociální sítí se vše šíří velkou rychlostí a tak by se mezi jejich přáteli a 

fanoušky stránek realitní kanceláří předávaly informace jednoduše. 

Při analýze SWOT se jako velmi závažná slabá stránka projevila absence dalších poboček 

společnosti po České republice a taky nepropojenost mezi kraji. To znamená, že klienti 

z jiného kraji nepožádají o spolupráci realitní kancelář z jiného kraje a vybere si raději realitní 

kancelář, kterou má podstatně blíže.  

Doporučením pro zmírnění těchto slabých stránek je možná provázanost a spolupráce s jinými 

realitními kancelářemi nacházejících se v jiných krajích České republiky. Nepůjde o 

předávání svých klientů konkurenci a ani o ztrátě know-how, ale zvýší se tak působnost 

společnosti, která tímto získá přehled i v jiných oblastech. Musí se zde sestavit přesné 

podmínky doporučení, aby se z výhody nestala spíše nevýhoda. 

Jako dalším doporučením pro společnost je spolupráce s developerskými společnostmi, které 

realizují velké projekty, při kterých by realitní kancelář mohla být nápomocná při hledání 

vhodných pozemků a nemovitostí, samozřejmě za slušný výdělek. 

Systému frančíz chtěla využít firma již při svém zakládání, nakonec se z ní stala společnost 

s ručením omezením. Teď po vybudování dobrého jména na trhu by se doporučovalo tento 

systém využít znovu a tentokrát se v něm udržet. Frančíza se může vysvětlit jako tzv. 

podnikání na klíč. Pod záštitou celosvětově známé realitní kanceláře se může menší realitní 

kancelář dostat velmi vysoko.  
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Posledním doporučením pro zlepšení je systém CRM. Systém CRM je interní komunikační 

systém, který umožňuje řídit vztahy se zákazníky. Využití tohoto systému by mohlo být pro 

firmu velkou konkurenční výhodou. Je třeba určit jednoho pracovníka, který se systému bude 

plně věnovat. 
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6. Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo posoudit konkurenceschopnost společnosti Špaček reality s.r.o. 

pomocí vybraných metod analýzy konkurenceschopnosti a následné navržení a doporučení 

k jejímu udržení a zvýšení.  

Navržením a doporučením určitých aspektů pro zvýšení propagace firmy pomocí marketingu, 

sociálních sítí a zapojení moderních informačních technologií a posílením komunikaci 

makléřů s klienty byl cíl bakalářské práce splněn. Je ovšem na společnosti zda je tyto návrhy 

zaujmou a zda se společnost bude jimi řídit.  

V první části, tedy v teoretické části byly popsány hlavní pojmy, kterými se bakalářská práce 

zabývala, těmito hlavními a klíčovými pojmy byla konkurence a konkurenceschopnost. Dále 

s nimi spojené termíny jako konkurenční prostředí nebo konkurenční výhoda. Poté byly 

popsány vybrané metody pro hodnocení analýzy konkurenceschopnosti, jimiž byla analýza 

PEST, SWOT analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil a jako poslední vybraní 

ukazatelé poměrové analýzy. 

Dalším bodem, kterým se práce zabývala, byla charakteristika daného podniku, jemuž byla 

analýza určena. Byly zde popsány základní údaje o společnosti, jeho historie a služby, které 

realitní kancelář poskytuje. 

V třetí části bakalářské práci byly aplikovány metody analýzy konkurenceschopnosti, pomocí 

nichž byly vyznačeny faktory politické, ekonomické, sociální a technologické faktory, které 

z nemalé části ovlivňují chod realitní kanceláře. Tyto faktory prezentovala analýza s názvem 

PEST. Následující analýzou byla analýza SWOT, která vytýčila silné a slabé stránky 

společnosti, dále poukázala na příležitosti a ohrožení společnosti, z této analýzy byla poté 

stanovena strategie, jakou by měla společnost využívat. Porterův model pěti konkurenčních sil 

vymezil zákazníky, které společnost má, dále dodavatelé, substituty jimi blízké, případné 

nové konkurenty, které společnost mohou ohrožovat a v neposlední řadě poukázala na 

konkurenty na stávajícím trhu. Společnost by měla vědět a měla by si hlídat konkurenčním 

podniky kolem sebe. Poslední analýzou byla analýza vybraných poměrových ukazatelů, kde 

pomocí těchto ukazatelů byla nastíněna finanční stránka firmy. 
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Díky těmto analýzám bylo zjištěno, že je firma dostatečně konkurenceschopná, aby byla i 

nadále a měla šanci ještě zvýšit svou konkurenceschopnost, musí se přizpůsobit změnám, 

které přinesl nový občanský zákoník, dále musí zlepšovat své internetové stránky a obohatit je 

o video-ukázky nabídek. Její silnou stránkou je dobrá pověst a skvělé recenze, stránkou, 

kterou by měla odstranit je nedostatečný marketing. Měla by rozšířit svou firmu o více 

poboček po České republice a vyvarovat se nespokojeným zákazníkům. Ze SWOT analýzy 

vyplynulo, že by společnost měla používat strategii ofenzivní. To znamená, že by měla 

využívat silných stránek ku prospěchu příležitostí. Jejím možným velkým konkurentem může 

být v následujících letech firma Coldwell Banker, která v roce 2020 chce mít pobočky i 

v České republice. Finanční analýza ukázala, že firma není schopna dostát svým závazkům 

v čase a jejím velkým nedopatřením je platební morálka odběratelů a kritická hodnota doby 

obratu závazků a je třeba tyto hodnoty snížit.  

Poslední část se zaměřila na návrhy a doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy. 

Je třeba, aby firma pořád pokračovala ve své kvalitní práci a využívala svých schopností. 

Dále, aby se snažila všechny své slabé stránky přeměnit v silné, aby znala své konkurenty 

kolem sebe a vyplnila si svůj cíl se v budoucí době rozšířit svou působnost a být firmou, která 

má na trhu vytvořené velmi dobré jméno.  
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Seznam zkratek 

 

a.s.    akciová společnost 

CA   celková aktiva 

CK   celkový kapitál 

ČR   Česká republika 

ČSÚ   Český statistický úřad 

EBIT    zisk před zdaněním a úroky 

HDP   hrubý domácí produkt 

Mgr.    magisterský titul 

RK    realitní kancelář 

RPG   realitní společnost  

s.r.o.   společnost s ručením omezením 

USA                 Spojené státy americké 
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