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ÚVOD 

 

V dnešní uspěchané době stále více nových podnikatelských subjektů nemá na začátku 

své podnikatelské činnosti kapitál na pořízení svého podnikatelského sídla. Řešení této situace 

pronájmem je mnohdy náročné na čas i finanční prostředky. Na trhu se stále více dostávají do 

podvědomí společnosti, které nabízejí virtuální kanceláře.  

 

Tyto virtuální kanceláře neposkytují pouze sídlo s kontaktní adresou, ale také 

profesionální sluţby osobní asistentky, jako je příjem, evidence a úschova pošty, zastoupení 

společnosti při jednání s úřady, přepisy dokumentů, korekci textů, úpravu prezentací, 

organizaci pracovního kalendáře podnikatele, zápisy z jednání v českém i zahraničním jazyce, 

precizní překlady cizojazyčných textů, rezervaci hotelů nebo jízdenek a další. Osobní 

asistentky přinesou novým podnikatelům úsporu času a především úsporu finančních nákladů 

na vlastního zaměstnance. 

 

Velkou výhodou je, ţe podnikatelé si mohou vybrat, jak dlouho chtějí být klienty těchto 

virtuálních kanceláří. Minimální doba podpisu smlouvy je půl roku. Záleţí tedy pouze na nich, 

kdy tuto spolupráci ukončí. 

 

Téma bakalářské práce s názvem „Konkurenceschopnost a efektivnost vybraného 

podniku“ jsem si zvolila záměrně. Tím vybraným podnikem je firma Office House, s. r. o., ve 

které pracuji jiţ pátým rokem a opravdu kaţdý den se zde potýkám s řadou problémů 

dotýkajících se konkurenceschopnosti firmy. 

 

Cílem bakalářské práce je zanalyzovat prostřednictvím několika metod stávající situaci 

Office House na trhu a podat návrhy a doporučení ke zlepšení konkurenceschopnosti a 

efektivnosti daného podniku. V zájmu naplnění tohoto cíle je bakalářská práce rozdělena do 

čtyř kapitol. 

 

Ve vstupní části práce, nazvané „Teoreticko-metodolická část“, jsou vysvětleny 

základní pojmy, s nimiţ se v bakalářské práci pracuje, ke kterým patří konkurence a efektivnost 

podniku, marketing konkurenceschopnosti a výkonnost podniku. Jsou zde také popsány metody 

analýzy podniku pouţité v bakalářské práci. 
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Druhá kapitola obsahuje základní informace o podniku Office House. Část je věnována 

historii podniku a část jeho současným obchodním aktivitám. 

 

Úkolem třetí, praktické, části je samotná analýza Office House. Je zde kladen důraz na 

situační analýzu, Porterův model pěti sil a SWOT analýzu.  

 

„Návrhy a doporučení“ je název poslední kapitoly této bakalářské práce, jejíţ součástí 

jsou aktuální doporučení a návrhy směřující k firmě Office House.  

 

V bakalářské práci jsou pouţity metody analýzy, syntézy, indukce, dedukce a 

komparace.  
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1. Teoreticko-metodologická část 

 

Tato část bakalářské práce se postupně zabývá vysvětlením základních pojmů, které 

souvisí s tématem práce. Hovoří se zde o konkurenci a efektivnosti podniku, jeho výkonnosti a 

klasických ukazatelích finanční výkonnosti podniku. Podstatnou část práce tvoří metody 

analýzy pouţité v bakalářské práci. 

 

 

 

1. 1 Konkurenceschopnost podniku 

 

Na otázku v čem tkví podstata firmy, by se dalo odpovědět jednoznačně -  v její 

konkurenceschopnosti. Konkurenceschopnost je jednou z podob podnikatelského potenciálu.  

 

Konkurenceschopnost jako podnikatelský potenciál se musí vyznačovat: 
1
  

 

a) Všeobecnými charakteristikami – existuje potenciál jako rozdíl mezi tím, co je (např. na 

trhu), a tím, co můţe nebo musí být (např. dáno poznatky vědy, legislativy) – tedy je to 

pravděpodobná změna, kterou vyvolává jednak odpor (konkurenci) ke změně, jednak je 

to příleţitost k umocnění původního potenciálu nebo ke vzniku nového potenciálu 

firmy. 

 

b) Speciálními charakteristikami – existuje externí zřetele-hodný potenciál, omezující 

(kladoucí odpor) potenciál firmy nebo nabízející příleţitost k umocnění potenciálu 

firmy, tzn. ţe existuje zřetele-hodný konkurent firmy buď na straně nabídky (např. 

dodavatelé) nebo na straně potřeby (např. spotřebitelé). 

 

Základem úvah o konkurenceschopnosti firmy se musí stát zkoumání vztahu mezi 

produktem a potenciálem vytvoření produktu (např. ekonomie hovoří o potenciálním 

produktu). 

 

                                                 
1
 Mikoláš, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: potenciál a dynamika podnikání. Str. 13. 
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Potenciál je „rozdílem mezi tím, co je, a tím, co můţe nebo musí být. Potenciál je 

pravděpodobná změna, která vyvolává jednak odpor ke změně, jednak příleţitost k umocnění 

potenciálu původního nebo ke vzniku potenciálu nového.“
2   

 

Jako konkurenční prostředí je definován časový řez prostorem naší planety, kde probíhá 

vzájemné interaktivní působení dvou ţivých objektů nebo subjektů (konkurentů), kteří se snaţí 

v daném čase a prostoru realizovat stejnou či podobnou činnost, mají stejné nebo podobné cíle 

a pouţívají stejných nebo podobných metod k jejich dosaţení. Konkurenční prostředí dle této 

definice je prostorem, kde působí v časové funkci silová vektorová pole dvou či více objektů 

nebo subjektů, tj. např. ţivočichů, rostlin a lidí, stejně jako jimi přirozeně nebo účelově 

vytvářených společenství. 
3
 

 

Pro jednoduchost manipulace a práci s charakteristikou konkurenčního prostředí se tak 

logicky pouţívají časové a prostorové řezy, které umoţňují lépe charakterizovat konkurenční 

prostředí. Dochází zde ke střetu cílů konkurentů v konkurenčním boji pod vlivem vnějších 

faktorů. 

 

 

 

1.2 Marketing konkurenceschopnosti 

 

V roce 1995 se objevuje marketing zaměřený cíleně na rozpoznání konkurenčních 

výhod a jejich vyuţití v procesu hledání nových odbytišť. V roce 1996 lze doloţit první 

počítačové marketingové modelování obchodních procesů. A v roce 1997 je jako samostatný 

marketingový obor vyčleněn strategický marketing.
4
 

 

Jak je jiţ uvedeno v úvodu této bakalářské práce, slovo konkurence je známo jiţ 

přibliţně od 12. století. Znamená to tedy, ţe slova konkurence, konkurenční prostředí a 

marketing vedle sebe jaksi „přirozeně“ existují, vzájemně se prolínají a ovlivňují se jiţ nějakou 

tu dobu.  

 

                                                 
2
 Mikoláš, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. Str. 13. 

3
 Čichovský, L. Marketing konkurenceschopnosti. Str. 11. 

4
 Čichovský, L. Marketing konkurenceschopnosti. Str. 57. 
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Cílem všech těchto vazeb marketingu a konkurenceschopnosti je získat kvalitní odbyt 

pro vyráběnou produkci nebo nabízené sluţby a být prostě v konkurenčním prostředí lepší neţ 

ostatní výrobci nebo poskytovatelé sluţeb. 

 

Marketing konkurenceschopnosti je cílené, uvědomělé a časoprostorové teoreticky 

zdůvodněné (metodologicky) hledání strategií taktik (vč. jejich praktického uplatnění) 

jednotlivými producenty při zajišťování odbytových moţností v globálním segmentovém 

trţním prostředí a při aktivním boji s konkurenty a konkurencí v dané komoditě, odvětví, 

funkci, čase a prostoru.
5
 

 

 

 

1.3 Efektivnost podniku 

 

Podnik vyrábí efektivně, kdyţ produkuje výrobky uspokojující potřeby trhu 

s maximálním vyuţitím všech svých výrobních faktorů (práce, půda, kapitál), které jsou 

v optimálním mnoţství a velikosti (proporci). Efektivnost je vlastně uţitečnost, ale taky 

výsledek. 

 

1. Efektivnost = výstup (output) /vstup (input) 

 

 

Základním kritériem hodnocení jakékoliv investice a její efektivnosti je čistá současná 

hodnota (Net Present Value – NPV), pro kterou platí následující:
6
 

 

2. NPV = PV – I 

 

kde: 

NPV (Net Present Value) = čistá současná hodnota 

PV (Present Value) = současná hodnota budoucích uţitků z investice 

I (Investment) = výše investice 

                                                 
5
 Čichovský, L. Marketing konkurenceschopnosti. Str. 59. 

6
 Pavelková, D.; Knápková, A. Výkonnost a hodnotové řízení podniku. Str. 15. 



8 

 

1.4 Výkonnost podniku a hodnotové řízení podniku 

 

Co vlastně znamená pojem „výkonnost podniku“? Je to vysoká částka na bankovním 

účtu, image značky, spokojení a motivovaní zaměstnanci nebo podíl firmy na trhu? Kaţdý 

vlastník podniku můţe hodnotit výkonnost svého podniku jinak. Někdo např. podle splnění 

očekávání ohledně návratnosti svých prostředků, jiný podle uspokojení svých poţadavků na 

výrobek, další třeba podle rychlosti dodání svých sluţeb atd. 

 

Jedna definice vyjadřuje výkonnost jako charakteristiku, která popisuje způsob, 

respektive průběh, jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě podobností 

s referenčním způsobem vykonání (průběhu) této činnosti. Interpretace této charakteristiky 

předpokládá schopnost porovnání zkoumaného a referenčního jevu z hlediska stanovené 

kriteriální škály.
7
 

 

Jiná definice zase hodnotu podniku ukazuje jako výhodné měřítko výkonnosti podniku, 

protoţe jako jediná vyţaduje k měření kompletní informace. Tento přístup k řízení potom 

sleduje růst hodnoty jako základní cíl podnikání a k jeho naplnění jsou směřovány všechny 

aktivity podniku. Maximalizace hodnoty znamená, ţe vedení podniku musí usilovat o co 

největší přínos pro vlastníky v podobě rostoucí hodnoty jejich vlastnického podílu.
8
  

 

 

 

1.5 Klasické ukazatele finanční výkonnosti podniku 

 

Mezi nejčastěji pouţívané ukazatele finanční výkonnosti podniku patří především 

ukazatele absolutní hodnoty zisku (neboli ukazatele výsledku hospodaření), hotovostních toků 

(cash flow) a ukazatele rentability.  

 

 

 

 

                                                 
7
 Wagner, J. Měření výkonnosti. Str. 17. 

8
 Pavelková, D.; Knápková, A. Výkonnost a hodnotové řízení podniku.  Str. 15. 
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1.5.1 Ukazatele zisku 

 

Ukazatele zisku patří mezi nejpouţívanější měřítka výkonnosti podniku. Známe různé 

způsoby vyjádření zisku: 

 

1. Čistý zisk – EAT (Earnings After Taxes) – jedná se o zisk po zdanění, který je určen 

k rozdělení. Způsob rozdělení zisku pak můţe významně ovlivnit vývoj hodnoty 

podniku v budoucnu a také míru uspokojení vlastníků. 

2. Zisk před zdaněním – EBT (Earnings Before Taxes) – jde o kategorii zisku 

zahrnujícího daň z příjmu za běţnou a mimořádnou činnost. Pouţití tohoto ukazatele 

je vhodné pro porovnávání výkonnosti mezi jednotlivými obdobími i podniky ze 

zemí s různým zdaněním, protoţe umoţňuje abstrahovat od různé míry zdanění. 

3. Zisk před úroky a zdaněním – EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – velmi 

oblíbený ukazatel na úrovni divizí, protoţe soustřeďuje pozornost na růst trţeb a 

řízení nákladů. Měří pouze provozní výkonnost, neovlivňuje jej způsob financování 

(výběr zdrojů financování není ovlivnitelný na úrovni divizí) a daně. 

4. Zisk před úroky, zdaněním a odpisy – EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization) – tento ukazatel je hodně vyuţíván u amerických 

podniků; podle amerického účetnictví se rozlišují dva druhy odpisů („depreciation“ 

se vztahuje k dlouhodobému hmotnému majetku a „amortization“ k dlouhodobému 

nehmotnému majetku). Výhodou ukazatele je moţnost srovnání výkonnosti podniků 

nezávisle na politice odpisování. Pomocí ukazatele lze také hodnotit výkonnost 

nezávisle na výši investic a souvisejících odpisech, coţ můţe být výhodné při 

navázání systému odměňování na tento ukazatel (manaţeři nemají tendenci sniţovat 

investiční aktivitu). Ukazatel představuje ve zjednodušené podobě úpravu pro 

měření cash flow.
9
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Pavelková, D.; Knápková, A. Výkonnost a hodnotové řízení podniku.  Str. 20. 
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Platí:
10

 

 

Čistý zisk (EAT) = Výsledek hospodaření za účetní období 

+ daň z příjmu za běţnou činnost 

+ daň z příjmu za mimořádnou činnost 

= Zisk před zdaněním (EBT) 

+ nákladové úroky 

= Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

+ odpisy 

= Zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) 

 

 

 

1.5.2 Ukazatele cash flow 

 

Výkaz cash flow má nezastupitelný význam pro finanční řízení podniku – dokumentuje 

jeho peněţní toky. Pro praktické finanční řízení a rozhodování podniků ve vyspělých trţních 

ekonomikách se stalo nezbytně nutné – vedle informací o zisku – mít také informace o 

peněţních tocích podniku, tzn. o jeho peněţních příjmech a výdajích. Rozvaha zachycuje stav 

majetku a kapitálu podniku k určitému okamţiku. Výkaz zisku a ztrát ukazuje různé kategorie 

výnosů, nákladů a zisku v období jejich vzniku, bez ohledu na to, zda vznikají skutečně reálné 

peněţní příjmy či výdaje.  

 

Kategorie cash flow je moţné ve finančním řízení vyuţít:
11

 

- Ve finanční analýze pro hodnocení finanční stability podniku (schopnost podniku 

vytvářet finanční přebytky, splácet závazky a vyplácet podíly na zisku). 

- Při krátkodobém plánování peněţních příjmů a výdajů. 

- Při střednědobém a dlouhodobém sestavování finančních výhledů podniku. 

- Při hodnocení efektivnosti investičních variant. 

- Při posouzení schopnosti podniku financovat investice vlastními zdroji. 

- Při hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 

                                                 
10

 Pavelková, D.; Knápková, A. Výkonnost a hodnotové řízení podniku. Str. 21. 
11

 Pavelková, D.; Knápková, A. Výkonnost a hodnotové řízení podniku.  Str. 21. 
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Strukturu výkazu cash flow uvádí zákon o účetnictví. Ten definuje tři základní oblasti: 

1. Provozní aktivity, 

2. investiční aktivity, 

3. finanční aktivity. 

 

Provozní aktivity jsou finanční transakce, které nespadají do oblasti investiční a finanční 

aktivity. Např. zde patří příjmy spojené s trţbami a výdaji provozního typu, úhrady závazků 

vůči dodavatelům, výplaty mezd, splátky daní aj. 

 

Mezi investiční aktivity patří nákup a prodej hmotného investičního majetku, cenných 

papírů investiční povahy aj. 

 

K finančním aktivitám řadíme půjčky (směnky, dluhopisy, hypotéky), emisi akcií, výplaty 

dividend, splátky dluhů a ostatní finanční transakce (např. vyplacené podíly na zisku, dotace). 

 

Cash flow můţeme určit buď přímo pomocí sledování příjmů a výdajů podniku za dané 

období nebo nepřímo, kdy vycházíme z čistého zisku, ke kterému přičteme výdaje a odečteme 

další důchody, které nevyţadují pohyb peněz. 
12

 

 

1. Přímá metoda – vyplyne ze sestavení přílohy k účetní závěrce. 

2. Nepřímá metoda – vychází z odpisů, účetního zisku a korekci o ty vlivy, které 

nepředstavují peněţní tok. 

 

 

1.5.3 Ukazatele rentability 

 

Ukazatele rentability jsou měřítkem míry zisku. Představují relativní ukazatele, které je 

moţné pouţít pro srovnání v čase i  pro mezipodnikové srovnávání výkonnosti.
13

 

 

                                                 
12

 Kolektiv autorů. Podniková ekonomika. Str. 258. 
13

 Pavelková, D.; Knápková, A. Výkonnost a hodnotové řízení podniku.  Str. 23, 24. 



12 

 

1. Rentabilita tržeb – ROS (Return on Sales) – ukazatel vyjadřuje ziskovou marţi 

podniku. Ve vývojové řadě by tento ukazatel měl vykazovat stoupající tendenci. 

Výsledek hospodaření pro výpočet má nejčastěji podobu zisku po zdanění nebo 

EBIT.  

 

Rentabilita trţeb = Výsledek hospodaření / Trţby 

 

 

2. Rentabilita aktiv – ROA (Return on Assets) – důleţitý ukazatel, který měří výkonnost 

čili produkční sílu podniku. V porovnání s absolutním ukazatelem zisku před úroky a 

zdaněním neignoruje ROA efektivní vyuţití kapitálu vloţeného do majetku podniku. 

Je ukazatelem produkce zisku vyuţitím majetku podniku nezávisle na tom, z jakých 

zdrojů (vlastních nebo cizích) byl majetek pořízen. 

 

Rentabilita aktiv = EBIT / Aktiva 

 

 

3. Rentabilita investovaného kapitálu – ROI (Return on Investment) – nejčastěji je tento 

ukazatel pouţíván k měření výnosnosti dlouhodobého kapitálu vloţeného do majetku 

podniku. 

 

Rentabilita investovaného kapitálu = Výsledek hospodaření/Základní kapitál 

 

 

4. Zisk na akcii – EPS (Earnings per share) – ukazatel měří výši čistého zisku 

připadajícího na jednu akcii podniku. Hodně je vyuţíván investory na kapitálových 

trzích. Můţe však selhávat z hlediska snahy manaţerů o dosaţení co nejvyšší hodnoty 

tohoto ukazatele, pokud trh reaguje na jeho zvýšení zvýšením trţní ceny akcií. 

Zvýšení tohoto ukazatele lze dosáhnout při větším podílu cizích zdrojů (můţe dojít 

k předluţení) nebo zvýšením zisku se stejným objemem vlastního kapitálu. EPS 

nedokáţe rozlišovat mezi kapitálem produkujícím růst a mezi kapitálem produkujícím 

efektivní růst.  

 

Zisk na akcii = Čistý zisk / Počet vydaných akcií 
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1.6 Metody analýzy podniku použité v této bakalářské práci 

 

Většina klasických ukazatelů analýzy podniku je zaloţena na účetních údajích a 

především na účetním výsledku jeho hospodaření. Tyto finanční analýzy však neberou v úvahu 

pojem rizika, vliv inflace, nezabývají se oborovým okolím podniku a ani například situační 

analýzou.  

 

Tato bakalářská práce je zaměřena především právě na tyto analýzy. Vybraný podnik 

Office House zde bude analyzován z hlediska oborového okolí podniku pomocí situační 

analýzy podniku a Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Nedílnou součástí této práce tvoří 

také SWOT analýza.  

 

 

1.6.1 Situační analýza podniku 

 

Situační analýza (neboli marketingový audit) znamená systematické a důkladné 

zkoumání marketingové situace podniku a jeho postavení v daném prostředí, a to ve třech 

časových horizontech: 

 

1. Dosavadní vývoj - kde se podnik nacházel v minulosti. 

2. Současný stav - kde se podnik nachází v současnosti. 

3. Odhad moţného budoucího vývoje - kde se chce podnik nacházet v budoucnosti. 

 

Výsledky vyplývající z provedené situační analýzy jsou podkladem pro stanovení 

marketingových cílů, formulování marketingových strategií a sestavení marketingových 

plánů.
14

 

 

 Předmětem situační analýzy je vyhodnocování faktorů, které ovlivňují pozici firmy. 

Tyto faktory můţeme rozdělit do dvou velkých skupin: 

 

1. Externí faktory = externí audit, 

2. interní faktory = interní audit. 

                                                 
14

 Horáková, H. Strategický marketing. Str. 23. 
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Externí audit – podnik ve skutečnosti nikdy neexistuje osamoceně. Obklopuje jej prostředí 

a funguje uvnitř určitého prostředí, které na podnik působí a ovlivňuje jeho reakce. To 

znamená, ţe na podnik působí několik vnějších činitelů. Jejich působení na podnik představuje 

jak přínosy, tak i výstrahy. Externí audit podniku pozoruje několik skupin vnějších faktorů 

(nezávislých na činnosti podniku) a vyhodnocuje, jaký mají vliv na činnost firmy. Jedná se o 

šance, moţnosti pro podnik nebo o rizika a ohroţení. Patří tady např.: 

 

1. Ekonomické faktory: 

a) Základní hodnocení makroekonomické situace – míra inflace, úroková míra, 

obchodní deficit či přebytek, rozpočtový deficit nebo přebytek, výše HDP na 

jednoho obyvatele, měnová stabilita, stav směnného kurzu, 

b) přístup k finančním zdrojů – náklady na místní půjčky, bankovní systém, dostupnost 

a formy úvěrů, 

c) Makroekonomické charakteristiky trhu práce: 

- Rozdělení příjmů, 

- míra zamestnanosti – nezaměstnanosti. 

d) daňové faktory – výše a vývoj daňových sazeb, clo a daňová zatíţení. 

 

2. Sociální a kulturní faktory: 

a) Sociálně-kulturní apekty: 

- Ţivotní úroveň, 

- rovnoprávnost pohlaví, 

- populační politika, 

- změny ţivotního stylu. 

b) Dostupnost pracovní síly, pracovní zvyklost: 

- Dostupnost potenciálních zaměstnanců s poţadovanými schopnostmi a 

dovednostmi, 

- existence vzdělávacích institucí schopných poskytnou potřebné vzdělání, 

- diverzita pracovní síly. 

 

3. Politické a legislativní faktory: 

a) Hodnocení politické stability – forma a stabilita vlády, klíčové orgány a úřady, 

existence a vliv politických osobností, politická strana u moci, 
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b) politicko-ekonomické faktory – postoj vůči privátním a zahraničním investicích, vztah 

ke státnímu průmyslu, postoj vůči privátnímu sektoru, 

c) hodnocení externích vztahů – zahraniční konflikty, regionální nestabilita, 

d) politický vliv různých skupin.
15

 

e) Existence a funkčnost podstatných zákonných norem: 

- Obchodní právo, daňové zákony, deregulační opatření, legislativní omezení 

(ekologická opatření, distribuce, aj.), právní úprava pracovních podmínek, 

f) nehotová legislativa, 

g) další faktory – funkčnost soudů, vymahatelnost práva, autorská práva 

 

4. Demografické faktory: 

a) Velikost populace, 

b) věková struktura, 

c) pracovní preference, 

d) geografické rozloţení, 

e) etnické rozloţení. 

 

5. Technologické faktory: 

a) Podpora vlády v oblasti výzkumu, 

b) výše výdajů na výzkum (základní, aplikovaný), 

c) nové vynálezy a objevy, 

d) rychlost realizace nových technologií, 

e) rychlost morálního zastarání, 

f) nové technologické aktivity, 

g) obecná technologická úroveň. 

 

Interní audit – čili interní faktory tvoří sám podnik, dodavatelé, konkurence, zákazníci a 

veřejnost. Pro úspěšný podnik je důleţité pochopit své vnitřní prostředí, tzn. zaměřit se na 

marketingové aktivity, technologické postupy, úroveň managementu a zaměstnanců a také 

posoudit vhodnost dalších investic, stejně jako se zaměřit na dodavatele, konkurenty a 

                                                 
15

 Zich, R. Strategický management dostupné na www: 

http://vzdelavani.esffp.cz/results/results_02/edumat_rep/STM/STM_Pext.pdf 

 

http://vzdelavani.esffp.cz/results/results_02/edumat_rep/STM/STM_Pext.pdf
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zákazníky; zde se posuzuje hodnocení firem, buď proti průměru v odvětví, nebo proti hlavním 

konkurentům. 

 

 

1.6.2 Analýza oborového okolí podniku – Porterův model pěti konkurenčních 

sil 

 

Podle Michaela E. Portera je konkurence v rámci odvětví střetem pěti základních 

konkurenčních sil, jejichţ intenzita působení určuje ziskovost odvětví. 

 

  

Mezi těchto pět základních konkurenčních sil patří:
16

 

1. Konkurenti, 

2. odběratelé, 

3. dodavatelé, 

4. substituty, 

5. nově vstupující firmy (čili nová konkurence). 

 

Porterova analýza slouţí ke zmapování faktorů, které ovlivňují vyjednávací pozici firmy 

v odvětví. Mezi analyzované faktory patří vyjednávací síla zákazníků, vyjednávací síla 

dodavatelů, hrozba vstupů nových konkurentů, hrozba substitutů a rivalita firem působících na 

daném trhu. 

 

1. Konkurenti – jsou základní kategorií při mapování odvětví. Zaměřujeme se na sledování 

jejich cenové, produktové a marketingové strategie. Mapujeme jejich silné a slabé 

stránky. 

2. Odběratelé – není vhodné mít příliš koncentrovanou skupinu odběratelů, popř. dokonce 

mít jen jednoho odběratele. Za takovýchto podmínek má odběratel silnou vyjednávací 

pozici na změnu ceny. S tímto souvisí i další doplňující negativní jev a tím je 

nediferencovaný produkt. Odběratel pak snadno můţe přejít ke konkurenci. 

                                                 

16
 Hanzelková, A.; Keřkovský, M.; Odehnalová, D.; Vykypěl, O. Strategický marketing. Str. 109. 
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3. Dodavatelé – u dodavatelů je situace stejná jako u odběratelů. Malý počet dodavatelů či 

dokonce jeden dodavatel s velice specifickým produktem můţe vytvořit prostředí pro 

tlak na cenu dodávek, termínů apod. 

4. Substituty – nejzajímavější jsou substituty, jejichţ cena se pohybuje kolem ceny 

produktů v odvětví. Pokud jsou produkovány v odvětví s vysokou ziskovostí, mohou se 

změnou na trhu stát velice nebezpečné, mohou jít cenově i výrazně níţe. Jedním 

z moţných způsobů potírání substitutů je jejich zahrnutí do vlastního sortimentu. 

5. Nově vstupující firmy – tyto nové firmy mohou vytvořit tlak na cenu (zavádění ceny, 

inovativní přístup, aj.). Jejich vstupu na trh brání bariéry. Porter rozlišuje několik 

vstupních potíţí vlivem nedokonalé konkurence: 

f) Úspory z rozsahu (zavedená firma s vyšším objemem vyrábí s menšími náklady), 

g) diferenciace produktu (rozdílnost produktu vlivem značky, servisu, aj.), 

h) kapitálová náročnost vstupu (např. vstupní investice do výroby, marketing), 

i) distribuční kanály (nutnost nově vytvářet síť odběratelů i dodavatelů), 

j) vládní regulace, 

k) ochota zákazníka k zavedení nové značky aj. 

 

S tímto souvisí i náklady zákazníka na přechod, které jsou velice podstatnou zábranou 

pro nový produkt. Buďto musí mít výrobek velice zajímavou cenu (tzn. cenu s minimální 

ziskovou marţí) nebo musí výrobek nabídnout něco speciálního či inovativního. 

 

 

1.6.3 SWOT analýza 

 

Počáteční písmena názvu SWOT analýzy jsou začáteční písmena anglických termínů, 

které představují čtyři klíčové body této analýzy. Díky této metodě je moţné komplexně 

vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové moţnosti růstu. Je součástí 

strategického (dlouhodobého) plánování společnosti: 

- STRENGTHS – silné stránky, 

- WEAKNESSES – slabé stránky, 

- OPPORTUNITIES – příleţitosti, 

- THREATS – ohroţení. 
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Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech 20. 

století výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němţ byla vyuţita data od pětiset 

nejvýznamnějších amerických společností. 

Moţná by se tato analýza měla jmenovat obráceně – TOWS (hrozby, příleţitosti, slabé a 

silné stránky), protoţe by se mělo postupovat při analýze spíše zvenčí dovnitř neţ zevnitř ven.
17

 

 

Základ metody spočívá v klasifikaci ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do čtyř výše uvedených základních skupin: 

 

S – STRENGTHS – z interního auditu se vyberou ty faktory, které přispívají k úspěšné 

činnosti podniku a jeho rozvoji, mohou poskytnout určitou výhodu a výrazně ovlivňují jeho 

prosperitu.  

 

W – WEAKNESSES – z interního auditu se vyberou ty faktory, které firmu znevýhodňují, 

faktory, které můţe vyuţít konkurence a které mohou vyvolat rizika.  

 

O – OPPORTUNITIES – z externího auditu se vyberou šance pro firmu. Příleţitosti 

představují takové další moţnosti pro podnik, s jejichţ realizací stoupají vyhlídky lepšího 

vyuţití disponibilních zdrojů a účinnějšího splnění vytyčených cílů.  

 

T – THREATS – z externího auditu se vybere vše, co můţe firmu ohrozit. Faktory externího 

prostředí jednotlivě nebo v určité kombinaci a s rozdílnou silou působení mohou znamenat 

zhoršenou pozici podniku, vystavují podnik nebezpečí neúspěchu, případně i hrozbě úpadku. 

 

SWOT analýza nám zobrazuje na základě kombinací vnitřních a vnějších faktorů čtyři 

moţné kategorie situací, které mohou nastat:
18

 

 

 

 

 

                                                 
17

 KOTLER, P. Marketing od A do Z. Str. 66. 
18

 TOMEK, J. Základy strategického marketingu. Str. 77. 
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1. SO = MAXI-MAXI 

Tato situace je pro firmu příznivá. Situace na trhu je velmi slibná a naskýtá příleţitosti vyuţití a 

firma je můţe opravdu zhodnotit díky tomu, ţe můţe vyuţít své silné stránky. Má velmi 

reálnou šanci na rozšíření svého trţního podílu, má moţnost získat nové zákazníky a také 

zvýšit obrat. Díky těmto faktům můţe investovat své získané prostředky do ofenzivní strategie 

a vyuţít ještě převahy svých silných stránek.  

 

2. ST = MAXI-MINI 

Podnik se dostal do ohroţení, ale má moţnost mu čelit díky svým silným stránkám, které mu 

přece jen dávají částečnou jistotu. Vzhledem k tomu, ţe se trţní příleţitosti samy nenaskýtají, 

je podnik nucen je aktivně vyhledávat. Jedna z moţností je více se soustředit na mezery na trhu, 

ale firma musí být opatrná vzhledem k ohroţení. Vhodným způsobem, jak čelit ohroţením, 

můţe také být diverzifikace výrobního sortimentu, aby se riziko rozprostřelo do větší plochy. 

Dalším moţným postupem v této situaci je tvorba rezerv, jelikoţ pokud jsou na trhu ohroţení, 

přijdou také příleţitosti, a kdyţ firma bude mít vytvořené rezervy, bude moci efektivněji vyuţít 

svých silných stránek. A rezervy se pak stanou její další silnou stránkou.  

 

3. WO = MINI-MAXI 

Firma má moţnost vyuţít příleţitostí, které se jí nabízejí z okolí, ale bohuţel podnik není 

schopen je naplno vyuţít, jelikoţ se příleţitosti setkaly se slabými stránkami podniku. Je 

důleţité, aby se podnik snaţil zmobilizovat co nejvíce síly a prostředků k vyuţití nabídnutých 

příleţitostí. Je účelné si v této situaci najít spojence a vyuţít tohoto spojení k prospěchu obou 

firem. 

 

4. WT = MINI-MINI 

V této nejvíce nepříznivé situaci ze všech moţných bojuje firma o své přeţití. V okolí jsou 

hrozby a firma nemá moţnosti, jak se jim efektivně bránit. Vyuţívá veškerých sil, aby byla 

schopna přeţít. Snaţí se efektivně vyuţít svých rezerv, aby byla schopna přeţít. Musí se 

rozhodnout, zda bude pokračovat v existenci na daném trhu, či zda na tomto trhu ukončí svou 

činnost. Další moţností je razantní sníţení nákladů v dané oblasti.  
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Tabulka č. 1: SWOT analýza 

 Interní faktory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externí faktory 

 

Silné stránky (S) 
Kvalitní výrobky (sluţby) 

Tradice značky 

Dobře zajištěný a fungující 

servis 

Dobrá finanční situace 

Vyškolený prodejní 

personál 

Vysoká úroveň 

marketingové komunikace 

 

Slabé stránky (W) 
Konzervativní přístup 

k inovačnímu procesu 

Vysoká zadluţenost 

Nedostatečná úroveň 

informačního systému 

Nízký prodejní obrat 

Podnik je nováčkem na 

zavedeném trhu 

 

Příleţitosti (O) 
Příznivé podmínky na trhu 

Chybná strategie konkurence 

Příznivé změny v politice 

Snadný vstup na nové trhy 

Moderní trendy 

v technologiích země 

 

 

OS = MAXI – MAXI 
Ofensivní přístup 

Vyuţití všech příleţitostí 

Posilování postavení na trhu 

Zdokonalování všech prvků 

marketingového mixu 

 

 

WO = MINI – MAXI 
Opatrný podnikatelský přístup 

Usilovat o vyuţití příleţitosti 

 

 

Hrozby (T) 
Zvýšení konkurenčního tlaku 

Slabé konkurenční postavení 

podniku 

Zvýšení rizik prodeje 

Nepříznivé legislativní změny 

 

 

ST = MAXI – MINI 
Vyuţití silných stránek 

k potlačení hrozby 

Zastrašení konkurence 

Vytvoření rezerv 

Usilovat o vhodný trţní 

výklenek 

 

 

WT = MINI – MINI 
Uvaţovat o vhodném ústupu 

Kooperace se silnějším 

partnerem 

Spokojit se s málem 

Likvidace podnikatelského 

záměru 

Zdroj: TOMEK, J. Základy strategického marketingu. Str. 74-75. 

HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. Str. 26-27.   

 

 

SWOT analýza je výchozím materiálem pro hledání marketingových cílů a adekvátních 

strategií, které mají tyto cíle dosáhnout. Dobrá strategie je taková, která: 

- vychází ze silných stránek a plně je vyuţívá,  

- potlačuje slabé stránky a snaţí se jim vyhýbat, 

- směřuje k vyuţití trţních příleţitostí,  

- zmírňuje reálnost hrozeb nebo se snaţí sníţit riziko a rozsah dopadů. 
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SWOT analýzu je dále moţno členit pomocí mříţky: 

 

Tabulka č. 2: SVOT analýza s mřížkou 

SWOT- 

analýza 

Interní analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

E 

x 

t 

e 

r 

n 

í 

 

a 

n 

a 

l 

ý 

z 

a 

Příleţitosti 

S-O-Strategie: 

Vývoj nových metod, které 

jsou vhodné pro rozvoj silných 

stránek společnosti (projektu). 

W-O-Strategie: 

Odstranění slabin pro vznik 

nových příleţitostí. 

Hrozby 

S-T-Strategie: 

Pouţití silných stránek pro 

zamezení hrozeb. 

W-T-Strategie: 

Vývoj strategií, díky nimţ je 

moţné omezit hrozby, 

ohroţující naše slabé 

stránky. 

Zdroj: TOMEK, J. Základy strategického managementu. Str. 192. 
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2. Představení podniku Office House, s. r. o. 

 

Hlavním tématem této bakalářské práce je analýza firmy Office House. Následující dvě 

kapitoly podávají základní informace o této firmě.  

 

 

2.1 Historie podniku Office House, s. r. o. 

 

 

Společnost Office House vznikla zápisem do obchodního rejstříku dnem 20. prosince 

2000. Je to společnost s ručením omezeným, coţ znamená, ţe základní vklad činí Kč 100.000,-. 

Předmětem činnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a dále výroba, obchod 

a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 Ţivnostenského zákona. Společníkem, který vlastní 

100%  podíl ve firmě, je v současnosti WPB Holding and Finance se sídlem v Amsterdamu. 

Jednatel firmy je pan Hester Jesse Grant. Sídlo firmy se nachází v Praze 1 na ulici Ovocný trh 

572/11. Účetní jednotka Office House se dělí na střediska, a to dle provozoven. Provozovny 

najdete ve městech Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc a Bratislava. Firma má v současné době 55 

zaměstnanců, z toho 5 z nich pracuje v ostravské pobočce. 

 

 

2.2 Současné obchodní aktivity podniku Office House, s. r. o. 

 

Na internetové stránce firmy http://www.officehouse.cz/, hned na úvodní stránce, jsou 

uvedeny tři její hlavní aktivity:
19

 

 

1. Poskytnutí sídla a adresy, 

2. kanceláře a zasedací místnosti, 

3. sluţby pro podnikatele. 

 

 1) Poskytnutí prestižní adresy v business centrech firmy je základním kamenem servisu 

firmy Office House. Klient firmy si můţe vybrat celkem z 17 různých adres v různých městech. 
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Adresu můţe vyuţívat nejen jako kontaktní, ale i pro účely umístění sídla společnosti. Ve všech 

business centrech je sekretariát, který zabezpečuje správu a evidenci příchozí pošty pro klienty. 

 

Klient si můţe zařídit také „virtuální kancelář“. Virtuální kancelář je alternativním řešením 

klasických kancelářských prostor. Je to místo, které poskytuje veškeré výhody lokality hlavní 

kanceláře i bez klientovy přítomnosti. Virtuální kancelář nabízí moţnost nechat si na její adresu 

zaregistrovat sídlo své firmy. Prostřednictvím profesionálně proškoleného personálu Office 

House zajistí osobní styk klienta s kaţdou návštěvou, postará se o vyřízení kaţdého příchozího 

telefonního hovoru, eviduje a následně informuje své klienty o kaţdé příchozí zásilce. 

Umoţňuje také schůzky s klienty firem. Virtuální kancelář nejčastěji vyuţívají začínající 

podnikatelské subjekty, podnikatelé, kteří nechtějí mít sídlo své firmy registrované na adrese 

svého trvalého bydliště, subjekty, které nepotřebují ke svému podnikání samostatnou kancelář, 

a další. 

 

A jaké jsou sluţby virtuální kanceláře? Patří zde přesměrování hovorů a přeposílání pošty. 

Telefonní hovory do virtuální kanceláře vyřizuje jménem klientovy firmy profesionální 

operátorka a poté jsou přesměrovány na klientovo upřednostňované telefonní číslo, popř. jsou 

přijaty a předány vzkazy. Příchozí pošta je pečlivě evidována a pak buďto přeposlána klientovi 

nebo uschována. Svou virtuální kancelář můţe klient spravovat 24 hodin denně on-line 

přístupem pomocí sluţby WEB ASISTENT. V neposlední řadě poskytne virtuální kancelář 

klientům moţnost reprezentativních schůzek v různě velkých a technicky vybavených 

zasedacích místnostech s kompletním servisem v podobě administrativní podpory či zajištění 

občerstvení. Některé firmy vyuţívají virtuální kancelář také jako další pobočku. 

 

Je samozřejmostí, ţe klientova firma je označena názvem sídla jeho společnosti a 

identifikačním číslem, Office House zajišťuje přijímání písemností zasílaných na adresu 

společnosti (vede knihu přijaté pošty), zajišťuje také kontakt společnosti s veřejností a státními 

orgány a v neposlední řadě umoţňuje průběh jednání obchodních schůzek v sídle společnosti. 

 

2) Kanceláře a zasedací místnosti – v business centrech si mohou klienti pronajmout 

zasedací místnosti a také kanceláře. Office House nabízí tři základní typy Flexi kanceláří: 

 

1. Full-fime office – jedná se o vlastní uzamykatelné kanceláře různých velikostí (pro 1 

osobu, 4 osoby nebo 8 osob), které jsou zpřístupněné 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 
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2. Part-time office – časově flexibilní pronájem na určitý počet hodin nebo dnů dle potřeb 

klienta. 

3. Hot-desk – vlastní pracovní místo za výhodnou cenu ne však ve vlastní uzamykatelné 

kanceláři. 

 

Nutno podotknout, ţe všechny Flexi kanceláře jsou zařízené a vybavené s kompletním 

servisem. Klient si sám určuje dobu pronájmu (pouze na hodinu či na vybrané dny v týdnu 

nebo na několik měsíců). Také má k dispozici kompletní administrativní a IT podporu, 

profesionální zázemí a flexibilní sluţby. 

 

3) Služby pro podnikatele: 

a) Osobní asistentka, která vyřídí veškerou klientovu administrativu. Obrovskou výhodou 

je, ţe tuto asistentku nemusí klient platit na plný úvazek, ale zaplatí pouze ten čas, který 

pro něj skutečně odpracovala. Co všechno můţe osobní asistentka zařídit: 

4. Zastoupí klientovu společnost při jednání s úřady, 

5. zajistí přepis dokumentů, korekci textů, psaní dopisů, úpravu prezentací, 

6. postará se o organizaci klientova pracovního kalendáře (sjednávání schůzek 

s obchodními partnery), 

7. zařídí rezervaci hotelů, jízdenek, letenek, 

8. zařídí precizní překlad v kterémkoliv jazyce, aj. 

b) OFFICE 24 – je souhrnný název pro sluţbu telefonních a faxových sluţeb, které jsou 

klientům Office House k dispozici 24 hodin denně. Zahrnují telefon, fax, Web 

Asistenta, Voicemail, Transfery, Datové schránky, IVR, Mailbox. 

c) Prodej založených společností – Office House je sesterskou společností firmy 

Společnosti Online, s. r. o., která se specializuje na prodej českých a slovenských firem 

na klíč. Tyto firmy vznikly za účelem prodeje konečnému klientovi, mají plně splacený 

základní kapitál, nikdy nevykonávaly ţádnou podnikatelskou činnost, jsou připraveny 

k okamţitému prodeji do 24 hodin, klient za ně můţe jednat okamţitě. 

d) Změny v obchodním rejstříku – Office House zprostředkuje kompletní změnu klientovy 

firmy v obchodním rejstříku na základě plné moci. Můţe jít o změnu např. ve 

statutárních orgánech, názvu společnosti nebo jejího sídla. Součástí je i nahlášení změn 

na finančním úřadě, na registru vozidel, na správě sociálního zabezpečení, na katastru 

nemovitostí, případně zajistí Office House i přeregistraci ochranných známek aj.  
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3.Praktická část 

 

Praktická část této bakalářské práce je věnována jednotlivým analýzám podniku Office 

House; situační analýze, Porterovu modelu pěti sil a SWOT analýze. Provedené analýzy se 

vztahují k ostravské pobočce a tudíţ k Moravskoslezskému kraji. 

 

 

 

3.1 Výkonnost podniku Office House, s. r. o. 

 

Při výpočtech výkonnosti podniku Office House se vychází z účetní závěrky z roku 

2009 a 2008. Účetnictví totiţ firmě zpracovává daňový poradce, tudíţ účetnictví za rok 2010 

bude zpracováno aţ ke konci června roku 2011. K výpočtům je pouţit Výkaz zisku a ztráty a 

Rozvaha. Oba výkazy jsou uvedeny v příloze této bakalářské práce. 

 

 

 

3.1.1 Ukazatele rentability 

 

V níţe uvedené tabulce jsou uvedeny výsledky ukazatelů rentabilita trţeb, rentabilita 

aktiv a rentabilita investovaného kapitálu firmy Office House v letech 2007 aţ 2009: 

 

      Tabulka č. 3: Ukazatelé rentability firmy Office House 

Ukazatel/Rok Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 

Rentabilita trţeb -7,96 % -1,52 % 5,87% 

Rentabilita aktiv -13,95 % -3,42 % 9,78% 

Rentabilita investovaného 

kapitálu 

-27,99  -7,9  35,44 

Zdroj: Vypracováno z vlastních zdrojů. 
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K tabulce č. 3 se váţí tyto výpočty. Výpočty jsou uvedeny v celých tisících Kč: 

 

 

1. Rentabilita tržeb: 

 

Rentabilita trţeb = Výsledek hospodaření / Trţby 

Rentabilita trţeb rok 2009: 3544/60314 = 0,0587 = 5,87 % 

Rentabilita trţeb rok 2008: -790/52004 = - 0,0152 = - 1,52 % 

Rentabilita trţeb rok 2007: -2799/35181 = - 0,0796 = - 7,96 % 

 

 

2. Rentabilita aktiv: 

 

Rentabilita aktiv = Výsledek hospodaření/ Aktiva 

Rentabilita aktiv rok 2009: 3544/36238 = 0,0978 = 9,78 % 

Rentabilita aktiv rok 2008: - 790/23073 = - 0,0342 = - 3,42 % 

Rentabilita aktiv rok 2007: - 2799/20068 = - 0,1395 = - 13,95 % 

 

 

3. Rentabilita investovaného kapitálu: 

 

Rentabilita investovaného kapitálu = Výsledek hospodaření/Základní kapitál 

Rentabilita investovaného kapitálu rok 2009: 3544/100 = 35,44 

Rentabilita investovaného kapitálu rok 2008: - 790/100 = - 7,9 

Rentabilita investovaného kapitálu rok 2007: - 2799/100 = -27,99 

 

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe aţ v roce 2009 dosahovala firma kladných výsledků u 

jednotlivých ukazatelů; a to kladnou ziskovou marţi 5,87 % a dále kladnou výkonnost neboli 

produkční sílu podniku 9,78 %. Výnosnost dlouhodobého kapitálu vloţeného do majetku firmy 

byla 35,44. 
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3.2 Situační analýza podniku Office House, s. r. o. 

 

Situační analýza podniku Office House je tvořena externím a interním auditem. 

V externím auditu jsou postupně zmiňovány faktory ekonomické, sociální a kulturní, politické, 

demografické a technologické. Interní audit se zabývá podnikem samotným, jeho dodavateli, 

konkurencí, zákazníky a veřejností. 

 

 

 

3.2.1Externí audit 

 

Součástí externího auditu je pohled na ekonomické, sociální a kulturní faktory, 

politické, demografické a technologické faktory. 

 

 

 

3.2.1.1 Ekonomické faktory 
 

 

Odhad meziročního růstu hrubého domácího produktu za rok 2010 byl sníţen z 2,3 % 

na 2,2 %, z toho za 4. čtvrtletí z 2,9 % na 2,6 %. Celková zaměstnanost v roce 2010 se ve 

srovnání s rokem 2009 sníţila o 0,8 %, v posledním loňském čtvrtletí však v porovnání s 

předchozím kvartálem o 0,3 % vzrostla. Ve 4. čtvrtletí vzrostl podle zpřesněného odhadu hrubý 

domácí produkt proti stejnému čtvrtletí roku 2009 o 2,6 % (v reálném vyjádření a po očištění o 

sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní).
20

  

 

Růst HDP ve 4. čtvrtletí o 2,6 % byl výsledkem dvou protichůdných tendencí - daně z 

produktů, které jsou součástí HDP, poklesly ve srovnatelných cenách meziročně o značných 

8,8 %, hrubá přidaná hodnota v úhrnu odvětví naopak vzrostla o výrazných 4,1 %. Rozhodující 

vliv zde měl, stejně jako v předchozích čtvrtletích, zpracovatelský průmysl, který ve 

srovnatelných cenách vytvořil o 16,7 % větší přidanou hodnotu neţ ve 4. čtvrtletí roku 2009. 

Na tomto růstu se podílela zejména odvětví výroby dopravních prostředků, strojírenství a 

výroby elektrických strojů. Nadprůměrný růst zaznamenala také odvětví obchodu a 

podnikatelských sluţeb. Naopak pokles hrubé přidané hodnoty ve srovnatelných cenách postihl 
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stejně jako ve 3. čtvrtletí odvětví zemědělství, které ve druhé polovině roku čelilo nepříznivým 

klimatickým podmínkám. Nedařilo se ani stavebnictví, které bylo obdobně jako v předchozích 

čtvrtletích postiţeno poklesem investiční aktivity. Bez korekce o vliv rozdílného počtu 

pracovních dní vzrostl ve 4. čtvrtletí HDP meziročně o 2,9 %.
21

 

 

          Vývoj jednotlivých sloţek poptávky po výrobcích a sluţbách byl v posledním loňském 

čtvrtletí výrazně diferencovaný. Výdaje domácností i vládních institucí na konečnou spotřebu 

meziročně klesly, a to u domácností o 0,4 %, u vládních institucí o 1,6 %. Sníţila se, stejně jako 

v průběhu celého roku, i tvorba fixního kapitálu. Naopak zásoby rostly i v průběhu 4. čtvrtletí, 

kdy podniky obvykle naopak vyprazdňují sklady. Díky tomu se celková tvorba hrubého 

kapitálu zvýšila o 11,2 %. Dynamicky rostl i přes nepříznivý vývoj směnných relací zahraniční  

obchod, vývoz se zvýšil o 16,8 %, dovoz o 17,3 %.
22

 

 

V úhrnu za rok 2010 byl HDP v meziročním srovnání vyšší o 2,2 %. Výrazně odlišný 

přitom byl vývoj obou základních sloţek jeho tvorby – zatímco hrubá přidaná hodnota vzrostla 

o 3,1 %, daně z produktů poklesly o 4,8 %. Růst ekonomiky zajistila zejména odvětví 

zpracovatelského průmyslu. Postupné obnovování zahraniční konjunktury a s tím související 

poptávky poskytlo prostor exportně orientovaným odvětvím a ta jej dokázala vyuţít. To platí 

zejména o výrobě dopravních prostředků, strojírenství a elektrotechnickém průmyslu. 

Nadprůměrné výsledky dosáhla i odvětví trţních sluţeb a obchodu. Naopak sníţení tvorby 

hrubé přidané hodnoty postihlo v důsledku poklesu objemu zakázek stavebnictví a ve druhé 

polovině roku téţ zemědělství. Vývoj HDP byl negativně poznamenán také redukcí 

rozpočtových výdajů organizací sektoru vládních institucí, která se výrazněji promítla do jejich 

hospodaření ve 2. pololetí. 

 

Na velikost jednotlivých sloţek poptávky po výrobcích a sluţbách působila v průběhu 

loňského roku řada zčásti neopakovatelných vlivů. Výdaje domácností, vládních a neziskových 

institucí na konečnou spotřebu se v ročním úhrnu zvýšily jen o nepatrných 0,4 %, přičemţ ve 

druhé polovině roku jiţ postupně klesaly. Podstatný vliv zde pravděpodobně měl objem 

finančních prostředků, který měly jak domácnosti, tak vládní instituce k dispozici. Ani tvorba 

fixního kapitálu vloni nepůsobila prorůstově, meziročně se totiţ sníţila o 4,6 %. Přitom ani 
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prudký rozvoj solární energetiky ani moţnost zrychleného odepisování dopravních prostředků 

se v ročním úhrnu výrazněji neprojevily. Rozhodující vliv zde měl pokles investiční aktivity, a 

to jak do nemovitých, tak i movitých fixních aktiv. Pokles však byl bohatě kompenzován 

růstem zásob, takţe celková tvorba hrubého kapitálu byla o 4,2 % vyšší neţ v roce 2009. 

Dynamicky rostl obrat zahraničního obchodu, vývoz i dovoz výrobků a sluţeb vzrostly shodně 

o 17,6 %, a to i přes nepříznivý vývoj směnných relací, které se meziročně zhoršily o 2,2 

procentní body. 

 

V běţných cenách hrubý domácí produkt vzrostl v roce 2010 o 1,1 % na 3 667,6 mld. 

Kč. Implicitní deflátor HDP přitom meziročně klesl o 1,1 % především v důsledku vývoje 

směnných relací. 

 

V průměru za celý rok 2010 poklesla celková zaměstnanost o 0,8 % na 5 185,4 tisíc 

osob, přičemţ ve druhé polovině roku počet zaměstnaných osob jiţ dále neklesal. Přestoţe míra 

nezaměstnanosti za 4. čtvrtletí činila 7 %, v březnu 2011 vyrostla na 9,2 %. Průměrná hrubá 

měsíční mzda v roce 2010 vzrostla na Kč 23,709,--.  Průměrná meziroční míra inflace v roce 

2010 činila 1,5 %.
23

 

 

Hrubý domácí produkt zemí EU 27 očištěný o vliv sezónnosti vzrostl podle odhadu 

Eurostatu meziročně o 1,8 %, z toho ve 4. čtvrtletí o 2,1 %. V posledním loňském čtvrtletí se 

zvýšil HDP i v zemích našich hlavních obchodních partnerů – v Německu o 4,0 %, v Polsku o 

3,9 %, na Slovensku o 3,4 % a v Rakousku o 2,7 %.
24

  

Ani v prvním pololetí roku 2010 se nezastavil rostoucí trend v oblasti počtu 

podnikatelů. Jejich mnoţství se od začátku roku zvýšilo o více neţ 30 000 a v Česku tak v 

současnosti podniká jiţ celkem 2.205.777 obyvatel. V roce 2009 se dokonce zvýšil počet 

podnikatelů o více neţ 60 000. Zájem o podnikání navíc roste i mezi cizinci. Za neustálým 

nárůstem podnikatelů spatřují odborníci několik faktorů, které se však vzájemně nemusí 

vylučovat. Někteří povaţují za hlavní příčinu snahu lidí postavit se na vlastní nohy, čemuţ 
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nahrála i ekonomická recese, která řadu obyvatel připravila o práci. Jiní však připisují statistiky 

o zvyšujícím se počtu podnikatelů především „švarc systému“, na který firmy přecházejí.
25

 

Na nárůstu podnikatelů se podílely jak fyzické, tak právnické osoby; fyzických 

v současnosti eviduje MPO 1.889.991 a právnických 315.786. Také se zvýšil počet 

podnikajících cizinců, a to na stávajících 89.445. Mezi těmito podnikateli jsou nebo mohou být 

klienti virtuálních kanceláří firmy Office House. Bude záleţet jen na marketingové strategii 

firmy, jak nové klienty získá. 

 

Tabulka č. 4: Vývoj počtu podnikatelů v ČR 

 

xxx 31. 12. 1993 31. 12. 2003 31. 12. 2008 31. 12. 2009 30. 6. 2010 

Počet podnikatelů 

celkem 
889 857  1 962 868  2 112 424  2 173 659  2 205 777  

Z toho fyzické 

osoby 
794 937  1 726 683  1 826 928  1 868 756  1 889 991  

Z toho právnické 

osoby 
94 920  236 185  285 496  304 859  315 786  

Cizinci 7292  62 293  77 158  87 753  89 445  
 

Zdroj: MPO 

 

Přestoţe celkový počet podnikatelů v České republice roste, v některých oborech 

mnohdy nastává situace zcela opačná. Dlouhodobě třeba klesá podíl řemesel a výroby. Na 

druhou stranu expandují firmy v odvětví sluţeb a informačních technologií. Nezanedbatelnou 

část nových podnikatelů tvoří také provozovatelé internetových obchodů, se kterými se během 

posledního roku roztrhl pytel. Více neţ 10 000 e-shopů a roční obrat ve výši desítek miliard 

korun je toho jasným důkazem. 

Dle dosavadního vývoje lze tedy usoudit, ţe do budoucna bude podnikatelských 

subjektů na trhu přibývat. Je tedy nezbytně nutné, aby společnost Office House neustále 

pracovala na získávání nových klientů, ať uţ dobrými internetovými stránkami či poutavou 

reklamou. 
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3.2.1.2 Sociální a kulturní faktory 
 

 

Dle různých průzkumů někteří zaměstnanci jiţ nechtějí poslouchat mnohdy nesmyslné 

příkazy zaměstnavatelů a chtějí být pány svého času. Ţeny na mateřských dovolených si chtějí 

přivydělat a mnohdy návrat po mateřské dovolené je pro ně nebo pro firmu nereálný. Mnoho 

lidí si začíná uvědomovat své zdraví a volný čas strávený s rodinou a dětmi. Ať uţ z těchto 

nebo jiných důvodů mnoho lidí začíná podnikat. Mnohdy nejprve pouze na vedlejší činnost při 

zaměstnání a později přecházejí k podnikání na hlavní pracovní činnost.  

 

V současnosti se nejvíce daří podnikat v oblasti sluţeb a řemesel. Ve sluţbách se 

nejčastěji setkáme s realitními kancelářemi, s poskytováním účetních, daňových a auditorských 

sluţeb. Velký balíček tvoří také sluţby související s péčí o tělo (kosmetika, kadeřnictví, 

masáţe). Poslední dva roky jsou na trhu oblíbené sluţby zajišťující úklid bytů a domů a hlídaní 

dětí. Díky velké mezeře na trhu se otevřel velký prostor pro oblast řemesel – instalatérství, 

malířství, klempířství, zateplování domů, aj. 

 

Do budoucna se dá říci, ţe trend zakládání nových podnikatelských společností a 

vyuţívání virtuálních kanceláří roste a tudíţ příleţitost v získávání nových zákazníků pro 

Office House na trhu je velká. 

 

3.2.1.3 Politické, daňové a právní faktory 

 

 

Ekonomika se po velké světové krizi ještě pořádně nenastartovala a politika České 

republiky se otřásá pod mnoţstvím kauz mezi jednotlivými vládními špičkami. 

 

V současnosti se připravuje nová daňová reforma, která se dotkne všech skupin 

ekonomicky aktivního obyvatelstva, tedy i podnikatelů. Reforma by měla platit od roku 2013. 

Podle dosud zveřejněných informací by daňové zatíţení (včetně sociálního a zdravotního 

pojištění) podnikatelů mělo mírně klesnout. Firmám by se měly sníţit mzdové náklady na 

zaměstnance a ţivnostníkům by měly o něco klesnout odvody státu. Zvýší se sice daň z příjmů, 

ale měly by se sníţit sazby důchodového a zdravotního pojištění. Místo dosavadních 15 % by 
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ţivnostníci v budoucnu platili daň z příjmů 19 %. Naopak sociální a zdravotní pojištění by 

mělo klesnout na 6,5 % (ze stávajících 29,2 % a 13,5%), ale s tou změnou, ţe by se neplatilo 

jako nyní z 50 % vyměřovacího základu, nýbrţ ze 100 %. 

Sazba daně z příjmů právnických osob zřejmě zůstane na 19 %. Ministerstvo však 

navrhuje změnu odvodů za zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění.  

Navrhované změny by měly přispět ke zvýšení počtu podnikatelů a tudíţ poptávky po 

sluţbách typu virtuální kanceláře. 

 

 

3.2.1.4 Demografické faktory 

 

Česká republika měla k 31. prosinci 2010 celkem 10.532.770 obyvatel. Počet obyvatel 

starších 65 let i nadále poroste, věk odchodu do důchodu se neustále zvyšuje a obyvatelstvo 

jako celek ţije zdravěji a déle a má větší kupní sílu neţ předchozí generace.  

 

S přibývajícím věkem obyvatel mnohdy souvisí i výpovědi ze zaměstnání ze stran 

zaměstnavatelů a jakási náhrada „staršího“ zaměstnance „mladším“ - méně zkušeným, ale silně 

energickým a motivujícím. Ve vyšším věku se nová práce hledá hůře a mnoho nezaměstnaných 

řeší tuto situaci tím, ţe začnou podnikat. Proto neustále roste zájem po virtuálních kancelářích a 

hlavně sídlech firem. Drobní ţivnostníci mají většinou uvedené jako sídlo místo bydliště, na 

novou budovu (jakoţto sídlo) nemají prostředky a tudíţ mohou vyuţít sluţeb firmy Office 

House. Druhým faktem je skutečnost, ţe se připravují další změny v daňovém systému. Jedním 

z výsledků nové daňové reformy bude to, ţe „švarc systém“, tedy předstírání zaměstnaneckého 

poměru podnikáním, bude ještě výhodnější. I z této situace můţe firma Office House časem 

vytěţit a získat tak více svých klientů. 

 

3.2.1.5 Technologické faktory 
 

 

Neustálý vývoj nových technologií a poznatků má na firmy poskytující virtuální 

kanceláře a sídla nezanedbatelný vliv. Mnoho klientů firmy Office House spravuje své sluţby 
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přes internetové stránky. Obsluhují tak své datové schránky, vyuţívají sluţby web asistent a 

dokonce mohou s pracovníky Office House telefonovat zdarma přes Skype. Balíky sluţeb jsou 

stále více nakupovány přes internet a základním předpokladem úspěšných a srozumitelných 

webových stránek je dostupnost všech podstatných informacích o produktech. 

 

V poslední době je mezi lidmi velmi oblíbený facebook. Také z facebooku mají klienti 

Office House přístup k firmě.  

 

 

 

3.2.2 Interní audit 

 

Interní audit Office House je tvořen interními faktory, mezi které patří – sám podnik, 

dodavatelé, konkurence, zákazníci a veřejnost.  

 

 

3.2.2.1Podnik 
 

Při analyzování vnitřního prostředí podniku je důleţité se zaměřit na marketingové 

aktivity, technologické postupy, úroveň managementu a zaměstnanců a také posoudit vhodnost 

dalších investic.  

 

Office House jako hlavního marketingového nástroje vyuţívá internet. Na internetových 

stránkách se setkáme s moţností rezervace, se sluţbou Web assistant, pomocí které mohou 

klienti 24 hodin denně vyřizovat své potřebné záleţitosti (číst doručenou korespondenci, měnit 

údaje smlouvy s Office House, rezervovat zasedací místnosti, aj.), s moţností spravování 

datových schránek, objednávkami osobní asistentky, se spojením přes Skype a připojením 

k Facebooku. Dalším často vyuţívaným marketingovým nástrojem je rádiová reklama a 

reklama na billboardech.  
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3.2.2.2Dodavatelé 

 

Mezi pravidelné dodavatele Office House patří firmy, které dodávají kancelářské 

potřeby a zařízení, jako jsou počítače, kopírky, faxy, telefony. K nim se řadí firmy, jako jsou 

Office Depot, Dell, O2, Škoda auto. Tyto konkurenční firmy pravděpodobně mohou vyuţívat 

podobné nebo dokonce stejně dodavatele jako Office House. 

 

 

 

3.2.2.3Konkurence 

 

Na ostravském trhu vystupuje poměrně hodně menších konkurenčních společností firmě 

Office House, v podobě realitních kanceláří nabízejících i sluţby virtuálních kanceláří. Tato 

bakalářská práce je zaměřena hlavně na dvě největší firmy, které mají sídlo přímo v Ostravě a 

nabízejí podobné sluţby jako Office House, a to Chytrá kancelář a Account Business Centrum. 

Podrobná analýza konkurence je uvedena v kapitole 3.3.1 „Konkurenti“ této bakalářské práce.  

 

Naproti tomu, např. na praţském trhu vystupuje asi 15 společností, které poskytují 

sluţby virtuálních kanceláří se sídlem v Praze. Zde tyto firmy bojují o získání nových 

zákazníků a nabízí základní balíček sluţeb (sídlo s kontaktní adresou) dokonce od Kč 390,-- 

měsíčně a dokonce i bez jednorázového aktivačního poplatku. 

 

 

3.2.2.4Zákazníci 

 

Mezi zákazníky ostravské pobočky patří zejména drobní ţivnostníci, v 75 % jsou to 

muţi, podnikající sami nebo maximálně s jedním společníkem. Většinou se jedná o firmy nově 

vstupující na podnikatelský trh v oblasti sluţeb. Téměř 20 % zákazníků tvoří Poláci. 

V současnosti pracuje ostravská pobočka pro 187 svých zákazníků. 

 

Pravděpodobně oba konkurenti – Chytrá kancelář i Account Business Centrum, budou 

mít podobné zákazníky jako Office House. Tudíţ je pro Office House získávat nové zákazníky 

stejně důleţité, jako si je i udrţet. 
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3.2.2.5Veřejnost 

 

V dnešní uspěchané době, kdy nově začínající podnikatel vstupuje do podnikání 

s omezeným počátečním kapitálem, je pro nové podnikatele výhodné zřídit si své podnikatelské 

sídlo ve virtuálních kancelářích. Obecně tento typ firem je v naší společnosti vnímám poměrně 

pozitivně.  

 

 

3.3Analýza oborového okolí podniku Office House, s. r. o. – Porterův model 5 

sil 

 

Tato kapitola se věnuje analýze oborového okolí podniku Office House, a to z pozice 

konkurentů, odběratelů, dodavatelů, substitutů a nově vstupujících firem na trh. 

 

 

 

3.3.1Konkurenti 

 

V Ostravě je na trhu poměrně hodně konkurenčních společností, které nabízejí částečně 

podobné či skoro stejné sluţby jako firma Office House. Moţnost pronajmutí virtuální 

kanceláře nabízí dvě realitní kanceláře a několik dalších firem. Jejich nabídka sluţeb 

podnikatelům není ale tak propracovaná, jako nabídka firmy Office House.  

 

Tato bakalářská práce se zaměřuje pouze na přímé konkurenty, s podobnou či dokonce 

stejnou nabídkou sluţeb, ke kterým patří Chytrá kancelář a Account Business Centrum. Obě 

dvě mají sídlo v Moravské Ostravě a obě dvě nabízejí podobný balíček sluţeb jako firma 

Office House. Liší se však v cenách, nabízených produktech a marketingové strategii. Nejprve 

se podíváme na produkty a ceny.  
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Firma Office House uvádí na svých internetových stránkách tyto produkty a ceny: 

 

Tabulka č. 5 : Ceník firmy Office House 

Sídlo Původní cena* Cena po slevě* Počet volných míst ** 

Praha 5: Malá Strana 2.240 Kč 1.500 Kč 18 

Brno: Mlýnská 1.120 Kč 900 Kč 12 

Ostrava: Výstavní  1.400 Kč 750 Kč 10 

Ostrava: Hradní  880 Kč 750 Kč 11 

Bratislava: Zámocká 65 € 40 € 3 

Bratislava: Slavín 65 € 40 € 6 

*) Cena při podepsání smlouvy na 24 měsíců 

**) Zbývající počet míst za akční cenu 

Zdroj: http://www.officehouse.cz/cz/registracni-sidlo 

 

Tabulka č. 6: Ceník Office House – sídlo společnosti a kontaktní adresa 

 

xxx Sídlo společnosti 

+ kontaktní adresa* 

Sídlo společnosti 

+ kontaktní adresa** 
Kontaktní adresa 

Praha 1 – Ovocný trh 4.800 Kč 6.000 Kč 4.500 Kč 

Praha 1 – Biskupský 

dvůr 
4.000 Kč 5.000 Kč 3.750 Kč 

Praha 3 – Vítkov 1.600 Kč 2.000 Kč 1.500 Kč 

Praha 4 – Habrovka 3.040 Kč 3.800 Kč 3.000 Kč 

Praha 5 – Malá 

Strana 
1.500 Kč 1.800 Kč na 1.200 Kč 

Praha 10 – Výsluní 2.560 Kč 3.200 Kč 2.600 Kč 

Brno – IBC Příkop 1.440 Kč 1.800 Kč 1.350 Kč 

Brno – Mlýnská 
900 Kč 1.100 Kč na 900 Kč 

Ostrava – Výstavní 750 Kč 1.100 Kč na 500 Kč 

Ostrava – Hradní 750 Kč 1.100 Kč 500 Kč 

Plzeň – Na Roudné 880 Kč 1.100 Kč 825 Kč 

Olomouc – Holická 720 Kč 900 Kč 675 Kč 

Pardubice – Fáblovka 600 Kč 750 Kč 550 Kč 

                xxx *Při uzavření 

smlouvy  

na 24 měsíců 

**Při uzavření 

smlouvy  

na 12 měsíců 

xxx 

   

Ceny jsou uvedeny bez DPH/měsíc a nezahrnují aktivační poplatek Kč 3.000,--. 

Zdroj: http://www.officehouse.cz/cz/registracni-sidlo 

http://www.officehouse.cz/cz/registracni-sidlo
http://www.officehouse.cz/cz/registracni-sidlo
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Tabulka č. 7: Ceník Office House – doprovodné služby 

Příjem a úschova pošty 100 Kč / měsíc 

Příjem pošty a její předávání v jiném 

business centru (pouze Praha) 
200 Kč / měsíc 

Scanování pošty 300 Kč / měsíc 

Přeposílání pošty 300 Kč / měsíc 

Avízo o přijaté poště:  

- e-mail v ceně sídla 

- sms 5 Kč 

- telefonicky 20 Kč 

Zdroj: http://www.officehouse.cz/cz/registracni-sidlo 

            Níţe jsou uvedeny produkty a ceny prvního konkurenta, a to Chytré kanceláře, která sídlí 

v Moravské Ostrava, na ulici Hlubinská:  

 

Tabulka č. 8: Ceník služeb Chytré kanceláře: 

Poloţky Cena v Kč bez DPH/měsíc Cena v Kč bez DPH/měsíc 

Aktivační poplatek u nových 

klientů 

2000/jednorázově  

Poskytnutí sídla 500 600 

Kontaktní adresa 400 500 

 Uzavření smlouvy na 24 

měsíců 

Uzavření smlouvy na 12 

měsíců 

Doprovodné sluţby: 

Příjem/úschova pošty v ceně sídla/adresy 

Příjem a úschova pošty nad 

30 ks přijatých zásilek 

měsíčně 

3 Kč/přijatá zásilka 

Přeposílání pošty 200 

Přeposílání pošty nad 30 ks 

odeslaných zásilek měsíčně 

4 Kč/zásilka 

Avízo o přijaté poště, 

telefonu, faxu - emailem 

v ceně 

Zdroj: http://www.chytrekancelare.cz 

 

 

           Níţe jsou popsány produkty a ceny druhého konkurenta – Account Business Centra, která 

sídlí také v Moravské Ostravě na ulici Švabinského. Tato firma se zabývá také vedením 

účetnictví: 

http://www.officehouse.cz/cz/registracni-sidlo
http://www.chytrekancelare.cz/
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Tabulka č. 9: Ceník produktů a služeb Account Business Centra 

Sluţba Cena bez DPH 

Aktivační poplatek 1000 Kč jednorázově 

Umístění sídla 100 Kč/měsíčně 

Administrativní sluţby spojené s vedením 

virtuální kanceláře* 

800 Kč/měsíčně 

Přeposílání pošty (do 50 zásilek poštou či e-

mailem) 

300 Kč/měsíčně 

Telefonní a faxová sluţba s asistentkou (do 20 

hovorů prostřednictvím operátorky) 

500 Kč/měsíčně 

Jednorázové sluţby 

Pronájem jednací místnosti 250 Kč/hodinu 

Přijetí poštovní zásilky nad limit 50 zásilek 5 Kč/kus 

Přijetí telefonního hovoru nad limit 20 hovorů 20 Kč/hovor 

Kopírování, skenování, tisk 5 Kč/stránka 

Zdroj: http://www.profiuctarna.cz 

 

*administrativní sluţby zahrnují přebírání a úschovu pošty v mnoţství do 50 přijatých zásilek 

měsíčně, přebírání dokumentů od ostatních osob do 10 převzetí, informace klientovi e-mailem, 

předávání těchto zásilek a dokumentů klientovi 

 

 

Firma Office House poskytuje svým klientům slevy při uzavření smlouvy na delší dobu: 

 

- Minimální doba 6 měsíců ţádná sleva, 

- zaplacení dopředu na 12 měsíců 10 % sleva, 

- zaplacení dopředu na 24 měsíců 20 % sleva, 

- zaplacení dopředu na 36 měsíců 25 % sleva, 

- zaplacení dopředu na 60 měsíců 30 % sleva. 

 

Srovnáním cen jednotlivých firem mezi sebou je zjištěno následující. Jako měřítko je 

zvolen roční provoz – sídlo firmy s kontaktní adresou a úschovou pošty:  

1. Klienti firmy Office House zaplatí Kč 1.100,-- měsíčně a za úschovu pošty Kč 100,-

- za měsíc. Coţ v ročním provozu celkově dělá Kč 13.200,--. Nutno podotknout, ţe 

je potřeba ještě zaplatit jednorázový aktivační poplatek Kč 3.000,--. 

http://www.profiuctarna.cz/
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2. Klienti firmy Chytré kanceláře zaplatí Kč 1.100,-- a úschovu pošty do 30 ks měsíčně 

mají v ceně. To znamená, ţe celkový roční provoz je vyjde na Kč 13.200,--. 

Jednorázový aktivační poplatek není součástí této ceny a činí Kč 2.000,--. 

3. Klienti firmy Account Business Centrum zaplatí za sídlo, kontaktní adresu a 

úschovu pošty Kč 900,-- ; coţ činí Kč 10.800,-- za rok. Při uzavření smlouvy na 

jeden rok je klientům poskytnuta také 10% sleva, coţ znamená, ţe po odečtení slevy 

budou činit klientovy roční náklady na provoz 9.720,-- Taktéţ tato firma si účtuje 

jednorázový aktivační poplatek, a to ve výši Kč 1.000,--. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe nejlevnější základní sluţby (sídlo firmy s kontaktní 

adresou a úschovou pošty) pro klienty je firma Account Business Centrum. Klienti firmy Office 

House a Chytré kanceláře zaplatí za roční provoz stejnou částku. Na druhou stranu umístit své 

sídlo právě do firmy Office House skýtá určitou výhodu; tím, ţe firma působí v dalších osmi 

městech České a Slovenské republiky, je pro klienta snadné přesunout nebo expandovat do 

dalších krajů či na Slovensko.  

Rivalita společností působící na daném trhu můţe být vysoká, protoţe se zde vyskytuje 

několik konkurenčních společností. Na druhou stranu, trh či-li poptávka, po takovýchto 

sluţbách má rostoucí tendenci. 

 

3.3.2 Odběratelé 

 

K nejčastějším klientům ostravské pobočky patří drobní ţivnostníci, kteří podnikají 

sami nebo mají maximálně jednoho společníka. Většinou se jedná o nové podnikatele, v 75 % 

muţe středního věku. Samozřejmě se někdy objeví i klient jiţ na trhu podnikající, který chce 

z hlediska finanční úspory nákladů zrušit svou stávající kancelář a pořídit si virtuální. Zhruba 

20 % odběratelů ostravské pobočky Office House tvoří podnikající cizinci na území našeho 

státu a to převáţně polské národnosti.  

 

Tím, ţe se na trhu nestále zvyšuje počet podnikatelských subjektů, dostává firma Office 

House příleţitost získávat nové zákazníky. Zákazníci mohou samozřejmě jít ke konkurenci a 

dokonce i stávající klienti Office House mohou ke konkurenci přejít. Proto firma Office House 

musí pruţně reagovat na poptávku zákazníků nejen přijatelnou cenovou nabídkou, ale i 
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poskytováním kvalitních sluţeb. Lze tedy říci, ţe potenciální i stávající zákazníci Office House 

mají vůči Office House velice silnou pozici; mohou přejít ke konkurenci a jejich spokojenost 

ovlivní i další obchody firmy. 

 

 

3.3.3Dodavatelé 

 

Mezi nejpodstatnější dodavatelské firmy patří firmy dodávající kancelářské potřeby a 

zařízení (počítače, kopírky, faxy, telefony). Na trhu existuje poměrně velký počet dodavatelů 

zabývajících se takovýmito sluţbami, proto vyjednávací síla dodavatelů není pro Office House 

příliš vysoká. Office House si tedy můţe vybrat dodávku svého materiálu od firem na trhu za 

ceny pro ně přijatelné. Spolupracuje s firmami jako je Office Depot, Dell, O2 a Škoda auto. 

 

 

 

3.3.4 Substituty 

 

Na základě analýzy bylo zjištěno, ţe na trhu s virtuálními kancelářemi se nenachází 

dostupný substitut. 

 

 

  

3.3.5 Nově vstupující firmy - konkurence 

 

 

Nové firmy, poskytující sluţby virtuálních kanceláří, na trh mohou poměrně jednoduše 

vstoupit. Fixní náklady na vstup na trh nejsou tak velké. Většinou se jedná o budovu s 

kancelářemi, na kterou si můţe vzít firma hypotéku, vybavenou kancelářskou technikou a 

zajištění minimálně dvou osob, které budou vyřizovat administrativní záleţitosti pro klienty. 

Předpokládá se, ţe by ostatní společnosti nereagovaly na vstup nové firmy razantním 

způsobem, např. cenovou válkou. Samozřejmě by je tato skutečnost přiměla své ceny pro 

zákazníky znovu zváţit, popř. upravit či připravit nový zvýhodněný balíček sluţeb.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe vstup nových konkurentů na tomto trhu sluţeb hrozí. I 

tento fakt určitě přispívá ke zvyšování kvality sluţeb firmy Office House, který je třeba 
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podpořit dobrou marketingovou strategií. Firma Office House vyuţívá jako svůj marketingový 

nástroj především internet. Mezi další nástroje patří reklama v rádiu a na billboardech. 

 

 

 

3.4 SWOT analýza podniku Office House, s. r. o. 

 

Tabulka č. 10: SWOT analýza Office House: 

Interní faktory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externí faktory 

 

Silné stránky (S) 
Kvalitní sluţby 

Na trhu působí 10 let 

Dobře zajištěný a fungující 

servis 

Stabilní finanční situace firmy 

Vyškolený prodejní personál 

Dobrá úroveň informačního 

systému 

 

Slabé stránky (W) 
Málo nástrojů marketingové 

komunikace 

Vyšší ceny 

 

Příleţitosti (O) 
Nabídka komplexních 

sluţeb 

Příznivé podmínky na trhu 

Příznivé změny v politice 

Poměrně snadný vstup na 

nové trhy (v zahraničí) 

 

 

OS = MAXI – MAXI 
Ofenzivní přístup 

Vyuţití všech příleţitostí 

Posilování postavení na trhu 

Zdokonalování všech prvků 

marketingového mixu 

 

 

WO = MINI – MAXI 
Opatrný podnikatelský přístup 

Usilovat o vyuţití příleţitosti 

 

 

Hrozby (T) 
Zvýšení konkurenčního 

tlaku 

Dobrá strategie konkurence 

Nepříznivé legislativní 

změny 

 

 

ST = MAXI – MINI 
Vyuţití silných stránek 

k potlačení hrozby 

Zastrašení konkurence 

Vytvoření rezerv 

Usilovat o vhodný trţní 

výklenek 

 

 

WT = MINI – MINI 
Uvaţovat o vhodném ústupu 

Kooperace se silnějším 

partnerem 

Spokojit se s málem 

Likvidace podnikatelského 

záměru 

Zdroj: Vypracováno z vlastních zdrojů. 

 

Z výše uvedené SWOT analýzy vyplývá, ţe firma by měla vyuţít všech moţných 

příleţitostí k získání nových zákazníků. Dále by se měla zaměřit na upevnění svého postavení 

na trhu a kvalitní nabídkou svých sluţeb zastrašit konkurenci. Velkou příleţitostí pro firmu je 
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nabídka komplexních sluţeb, tzn. nejen sídlo s kontaktní adresou a osobní asistentkou, ale také 

zpracování účetnictví a zajištění daňového poradenství pod jednou střechou.  Důleţitým bodem 

je i zdokonalení všech prvků marketingového mixu. Office House můţe ke své konkurenci 

přistoupit ofenzivním přístupem. 
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4. Návrhy a doporučení 

 

Cílem této bakalářské práce bylo zanalyzovat prostřednictvím několika metod stávající 

situaci Office House na trhu a podat firmě návrhy a doporučení vedoucí ke zlepšení 

konkurenceschopnosti a efektivnosti. V bakalářské práci se pracuje s metodou situační analýzy, 

Porterovým modelem pěti konkurenčních sil a SWOT analýzou. 

 

 

 

4.1 Návrhy a doporučení z hlediska situační analýzy 

 

Z uvedené situační analýzy vyplynulo, ţe současná ekonomická situace v České 

republice vede spíše ke zvýšení počtu podnikatelů, a to jak fyzických osob tak právnických. Od 

roku 1993 do roku 2010 se zvýšil počet podnikatelů o 1,5 krát. Důvodů proč se tomu tak stalo, 

můţe být hned několik. Ať uţ je to pro ţeny mateřská dovolená a mnohdy obtíţný návrat po 

jejím ukončení, přibývající četné výpovědi starších a zkušenějších kolegů ze stran 

zaměstnavatelů, pohodlnost zaměstnavatelů zaměstnávat své pracovníky na tzv. „švarc systém“ 

(tedy předstírání zaměstnaneckého poměru podnikáním), nebo připravované změny v daňovém 

systému. Také se zvýšil počet cizinců podnikajících na území ČR a to zejména v příhraničních 

oblastech. 

 

Obecně se nejvíce daří podnikání v oblasti sluţeb a řemesel, to znamená, ţe se převáţně 

jedná o drobné ţivnostníky. Drobní ţivnostníci pouţívají většinou jako své sídlo místo bydliště 

a na novou budovu svého sídla nemají na začátku svého podnikání dostatek finančních 

prostředků. Všechna tato fakta vedou ke zvýšení poptávky po sluţbách typu virtuálních 

kanceláří, a tudíţ jsou příznivé pro firmu Office House. 

 

Firma Office House, pokud chce získat nové zákazníky, musí pruţně reagovat na 

podmínky trhu. Musí být schopna vhodnou marketingovou komunikací (reklamou, podporou 

prodeje, vztahů s veřejností, osobním prodejem nebo přímým marketingem) získávat nové 

zákazníky. 
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4.2 Návrhy a doporučení z hlediska zákazníků 

 

V současnosti má ostravská pobočka firmy Office House 187 svých zákazníků. Zhruba 

20 % z nich jsou klienti polské národnosti. Zejména se jedná o drobné ţivnostníky podnikající 

v oblasti sluţeb a ze 75 % jsou to muţi. Zákazníci většinou s Office House podepisují smlouvu 

spíše pouze na jeden rok trvání, přestoţe smlouva na dva roky je cenově výhodnější.  

 

Podobné zákazníky jako Office House má i konkurence. Tudíţ je pro Office House 

získávat nové zákazníky stejně důleţité, jako si je i udrţet. Udrţet si spokojené zákazníky můţe 

firma jedině pruţnou nabídkou kvalitních sluţeb za přijatelné ceny.  Z uvedené SWOT analýzy 

také vyplynulo, ţe velkou příleţitostí pro firmu je rozšířit svou nabídku sluţeb o zajištění 

komplexních sluţeb pro podnikatele, tzn. sídlo s kontaktní adresou a osobní asistentkou a navíc 

k tomu ještě zajištění účetního a daňového poradenství pod jednou střechou. 

 

 

 

4.3 Návrhy a doporučení z hlediska konkurence a cen 

 

Rivalita společností působící na daném trhu je vysoká. K hlavním konkurentům Office 

House v Ostravě patří Chytré kanceláře a Account Business Centrum.  

 

Z analýzy cen jednotlivých konkurentů je jasné, ţe nejlevnější základní sluţby (sídlo 

firmy s kontaktní adresou a úschovou pošty) nabízí firma Account Business Centrum. Klienti 

firmy Office House a Chytré kanceláře zaplatí za roční provoz stejnou částku. Další výhodou 

firmy Account Business Centrum je i fakt, ţe podnikatelé si mohou nechat vést od této firmy i 

účetnictví. Na druhou stranu umístění sídla právě do firmy Office House poskytuje 

podnikatelům jistou výhodu; pro firmu, která působí v dalších osmi městech České a Slovenské 

republiky, je na ţádost klienta snadné přesunout jeho sídla či zřídit jeho novou pobočku 

v dalších krajích nebo dokonce na Slovensko. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe firma Office House by v současné době rozhodně neměla 

zdraţovat své sluţby. Jedním z návrhů, jak si udrţet stávající klientelu je nezvyšovat současnou 

hladinu cen, popř. připravit nějaké zajímavé akční cenové balíčky. 
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Zákazníci virtuálních kanceláří mohou samozřejmě jít ke konkurenci. Office House 

musí pruţně reagovat na poptávku zákazníků nejen přijatelnou cenovou nabídkou, ale i 

poskytováním kompletních kvalitních sluţeb. Bylo by dobré, kdyby firma Office House 

rozšířila své sluţby i o poskytování účetního a daňového poradenství. Neznalost účetních a 

daňových postupů je jedním z faktorů, které hodně ovlivní začínající podnikatele při jejich 

rozhodování, zda začít podnikat či nikoliv. Pomoc podnikatelům právě v této oblasti, by mohla 

přinést firmě Office House další spokojené klienty. 
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ZÁVĚR 

 

 

Poskytování sluţeb souvisejících se zřízením virtuálních kanceláří se na trhu v České 

republice rozmohlo teprve v 90. letech minulého století. Je to tedy relativně mladá rozvíjející se 

oblast a skýtá pro firmy, jako je např. Office House, řadu příleţitostí. Obecně tento typ firem je 

v naší společnosti vnímán poměrně pozitivně. 

 

Cílem této bakalářské práce bylo zanalyzovat prostřednictvím několika metod stávající 

situaci firmy Office House na trhu a podat firmě konkrétní návrhy a doporučení ke zlepšení její 

konkurenceschopnosti a efektivnosti.  

 

 Úvodní část byla věnována teoretickým východiskům konkurenceschopnosti a 

efektivnosti podniku, tzn. pojmům jako je výkonnost a efektivnost podniku a ukazatelům 

finanční výkonnosti podniku. Poté práce obsahuje zpracované metody analýzy podniku – 

situační analýzu, Porterův model pěti konkurenčních sil a SWOT analýzu.  

 

 Nejdůleţitější částí této bakalářské práce bylo provedení jednotlivých analýz a následná 

příprava návrhů a doporučení firmě Office House. Je zřejmé, ţe zavedení všech doporučení 

není v krátké době moţné. K prioritám rozhodně patří rozšíření nabídky sluţeb pro klienty 

firmy, a to o účetní a daňové poradenství, podpořenou vhodným marketingovým nástrojem. 

Věřím, ţe zjištěné skutečnosti a vypracované návrhy a doporučení vyuţije management 

firmy Office House ke zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti své firmy na trhu. 
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