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1. Úvod
Sektor pokročilých obchodních služeb (Advanced Business Services) se v poslední době velmi
dynamicky rozvíjí a současně s tím stále podstatněji roste jeho vliv na ekonomiky vyspělých
zemí či regionů. Užívání pokročilých obchodních služeb se stává jedním ze základních prvků
zvyšování konkurenceschopnosti moderních ekonomik.
Pro pokročilé obchodní služby je typické, že se koncentrují v největší míře do významných
metropolí, které vykazují růst a mají silně diverzifikovanou ekonomickou základnu. Zároveň
odvětví pokročilých obchodních služeb kladou značné nároky na dostupnost vysoce
kvalifikované pracovní síly a jedním z důležitých faktorů, nezbytným pro rozvoj a expanzi
pokročilých obchodních služeb, je dostatečná nabídka kvalitních kancelářských prostor.
Zásadními lokalizačními faktory pokročilých obchodních služeb jsou rovněž velikost, funkce
sídla (tzn. postavení v hierarchii sídel) a jeho dopravní dostupnost.
Pokročilé obchodní služby zahrnují poměrně širokou škálu odborných a znalostních služeb,
jakými jsou například právní služby, reklamní a marketingové služby, služby v oblasti
informačních a komunikačních technologií, architektonické a inženýrské služby, poradenství
v oblasti organizace řízení (tzv. manažerské poradenství), účetnictví a rozpočtové poradenství,
nebankovní finanční služby, pojišťovnictví atd.
V rámci České republiky se odvětví progresivního terciéru rozvíjejí až po transformačních
procesech odstartovaných rokem 1989, přičemž zdaleka nejatraktivnějším místem pro firmy
podnikající v oblasti pokročilých obchodních služeb je hlavní město Praha, která splňuje
všechny výše uvedené předpoklady, jež jsou nezbytné pro rozvoj progresivního terciéru.
Hlavní město České republiky disponuje silnou a diverzifikovanou ekonomickou a také
vědomostní základnou, má vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, výhodnou
geografickou polohu i stále se zlepšující dopravní dostupnost. Rovněž trh s kancelářskými
prostory se neustále rozvíjí a v současné době již lze hodnotit nabídku moderních
kancelářských prostor v Praze jako dostatečnou.1
Dominantní postavení Prahy, jež plní roli českého centra všech odvětví pokročilých
obchodních služeb, je zcela nezpochybnitelné. Drtivá většina významných zahraničních
společností, které působí v odvětvích progresivního terciéru a mají své zastoupení v České
republice, sídlí právě v Praze. Hlavním cílem předkládané analýzy je ověřit, zda Praha
– v koncentraci progresivního terciéru v rámci České republiky zaujímá dominantní postavení
– je i v mezinárodním srovnání významným sídlem globálních firem působících v odvětvích
pokročilých obchodních služeb. Za tímto účelem porovnáme četnost zastoupení
nejvýznamnějších globálních firem operujících v sektoru pokročilých obchodních služeb
v Praze a v dalších devíti významných městech středoevropského regionu.

1

Pražskému kancelářskému trhu se podrobněji věnuje Analýza trhu s kancelářskými prostory v Praze (vývoj do
roku 2008 a tendence let 2009-2010), kterou publikoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy
(dále jen STR/URM) v červenci 2009.
URL: http://www.urm.cz/uploads/assets/soubory/data/strategicky_plan/Analyzy/analyza_trhu_kancelarskych_ploch.pdf
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2. Analýza vybraných odvětví pokročilých obchodních
služeb v kontextu středoevropských měst
Jedním z možných způsobů, jak hodnotit a porovnávat význam měst či regionů z hlediska
pokročilých obchodních služeb, je identifikovat v těchto městech, popřípadě regionech počet
zastoupení prestižních globálních firem. V analýze proto porovnáváme četnost zastoupení
významných celosvětově působících firem operujících v sektoru pokročilých obchodních
služeb v deseti významných středoevropských městech. Pro tento účel jsme vybrali hlavní
města zemí Visegrádské čtyřky (Praha, Bratislava, Budapešť, Varšava), hlavní město
Rakouska Vídeň, tři největší německá města Berlín, Hamburk, Mnichov a také Frankfurt nad
Mohanem jako významné hospodářské centrum Německa. Ze stejného důvodu jsme do
analýzy zahrnuli Curych, který v rámci Švýcarska zastává obdobnou funkci jako Frankfurt
v případě Německa. Geografickou polohu analyzovaných měst znázorňuje mapka č. 1.
Mapka č. 1: Vyznačení analyzovaných středoevropských měst

Zdroj mapového podkladu: Seznam.cz, a.s. (upraveno STR/URM)

Dále jsme vymezili sedm konkrétních odvětví pokročilých obchodních služeb, která
podrobíme analýze. Jsou to právní služby, reklamní a marketingové služby, inženýrské
služby, manažerské poradenství, účetní a auditorské služby, pojišťovnictví, bankovnictví
a finančnictví.
V rámci výše jmenovaných odvětví jsme identifikovali 100 předních globálních firem,
vykazujících nejvyšší tržby, popřípadě nejvyšší tržní hodnotu společnosti (ojediněle byla
uplatněna i jiná kritéria). Nezbytnou podmínkou pro zahrnutí firem do analýzy je jejich
globální působnost (tzn. fyzická přítomnost na území alespoň dvou kontinentů) a také sídlo
pobočky alespoň v jednom z námi sledovaných měst. Při zjišťování fyzického zastoupení
(resp. „nezastoupení“) firmy ve sledovaném městě byla vždy směrodatná informace, která
byla v době vzniku analýzy (čtvrté čtvrtletí roku 2010) uvedena na oficiálních internetových
stránkách dané firmy.
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2.1 Právní služby
Pro účely analýzy odvětví právních služeb jsme vybrali patnáct globálních právnických
společností, jež zaznamenaly v roce 2007 nejvyšší tržby.2 Na základě tohoto kritéria jsou
nejsilnějšími globálními právnickými firmami britské společnosti Clifford Chance, Linklaters
a Freshfields. Doplňme, že všech patnáct vybraných globálních právních firem je britského
nebo amerického původu. Není tedy překvapením, že v rámci celého evropského kontinentu
je z hlediska koncentrace globálních právnických firem nejvýznamnějším městem Londýn.
Námi provedená analýza prokázala, že zastoupení nejvýznamnějších celosvětově působících
právnických firem ve středoevropských městech není zdaleka samozřejmé, což znázorňuje
převažující červená barva v tabulce č. 1, která signalizuje, že v daném městě není pobočka
některé z vybraných právnických firem.
Globální právnické společnosti jsou nejpočetněji zastoupeny ve Frankfurtu a v Mnichově, kde
má svoji pobočku třináct, respektive dvanáct z patnácti sledovaných právnických firem.
V ostatních významných středoevropských městech již nemá své fyzické zastoupení ani
polovina ze sledovaných firem, což platí i v případě Prahy, kde sídlí šest předních globálních
právnických společností. Nejnižší počet zastoupení jsme identifikovali v Curychu (dvou
firem) a v Bratislavě (tří firem), která však obecně pro společnosti ze sektoru pokročilých
obchodních služeb není atraktivní (viz dále).

Bratislava

Budapešť

Curych

Frankfurt

Hamburk

Mnichov

Praha

Varšava

Vídeň

Název společnosti
(abecedně řazeno)

Berlín

Tabulka č. 1: Zastoupení globálních právnických firem v analyzovaných městech

5

3

5

2

13

5

12

6

7

4

Allen & Overy
Baker & McKenzie
Clifford Chance
DLA Piper International
Freshfields
Greenberg Traurig
Jones Day
Kirkland & Ellis
Latham & Watkins
Linklaters
Mayer Brown
Sidley Austin
Skadden Arps
Weil, Gotshal & Manges
White & Case
Počet zastoupení právnických firem
Zdroj: STR/URM
(Poznámka: zelená barva = společnost je v daném městě zastoupena; červená barva =společnost není v daném městě zastoupena)

2

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_100_largest_law_firms
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2.2 Reklamní a marketingové služby
Na globálním marketingovém trhu zaujímají dominantní postavení americké společnosti, což
mimo jiné dokládají údaje o dosáhnutých tržbách. Výčet „top ten“ reklamních
a marketingových agentur seřazených podle tržeb za rok 2008 ukazuje, že sedm z deseti
společností je amerického původu a první čtyři místa jsou obsazena výhradně americkými
reklamními a marketingovými agenturami BBDO, McCann-Ericsson, DDB a TBWA.3
Z tabulky č. 2 je patrné, že nejvýznamnější globální reklamní a marketingové agentury mají
poměrně četná zastoupení ve významných středoevropských městech. Dokonce dvě
nejsilnější světové reklamní agentury BBDO a McCann-Ericsson neabsentují ani v jednom
z námi sledovaných měst.
Tabulka č. 2 dále potvrzuje skutečnost, že globální reklamní a marketingové agentury mají
nejsilnější zastoupení v Praze, Varšavě a Vídni, kde je shodně zastoupeno třináct z patnácti
nejvýznamnějších společností nabízejících služby v oblasti reklamy a marketingu. Naproti
tomu v Berlíně svoji pobočku otevřela pouze třetina ze sledovaných společností.

Bratislava

Budapešť

Curych

Frankfurt

Hamburk

Mnichov

Praha

Varšava

Vídeň

Název společnosti
(abecedně řazeno)

Berlín

Tabulka č. 2: Zastoupení globálních reklamních a marketingových agentur
v analyzovaných městech

5

8

12

10

10

9

8

13

13

13

BBDO Worldwide
DDB Worldwide
Dentsu
Draft FCB
Euro RSCG
Hakuhodo Inc.
Grey Worldwide
JWT
McCann–Ericsson
Ogilvy & Mather
Publicis
Saatchi & Saatchi
TBWA
Wunderman
Young & Rubicam
Počet zastoupení reklamních a
marketingových agentur
Zdroj: STR/URM
(Poznámka: zelená barva = společnost je v daném městě zastoupena; červená barva =společnost není v daném městě zastoupena)

3

Zdroj: http://top-10-list.org/2009/06/12/top-10-leading-advertising-agencies/
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2.3 Inženýrské služby
Inženýrské služby zahrnují poměrně širokou škálu sofistikovaných činností, soustředěných
především na architektonické, inženýrské a projektové poradenství. Inženýrské služby bývají
velmi často poptávány v souvislosti s realizací projektů v oblasti dopravy, životního prostředí,
technické infrastruktury aj. Vzhledem ke značnému objemu velké části zakázek je tento druh
služeb - na rozdíl od většiny ostatních odvětví pokročilých obchodních služeb - často
poptáván institucemi veřejného sektoru.
Do tabulky č. 3 jsme zahnuli deset globálních inženýrských firem, které zaznamenaly v roce
2009 celosvětově nejvyšší tržby. Nejsilnější globální společnosti, poskytující architektonické,
inženýrské a projektové poradenství, jsou většinou amerického původu, což dokazují již
zmíněné údaje o výši tržeb za rok 2009, podle kterých zaujaly přední místa americké
společnosti AECOM, URS Corporation a Jacobs Engineering.4
K výše uvedenému je nutné dodat, že primární oblastí působení - a tedy hlavním zdrojem
příjmů - těchto amerických firem je především asijský kontinent, nikoliv (střední) Evropa.
Touto skutečností lze vysvětlit, proč v tabulce č. 3 dominuje červená barva indikující v daném
městě chybějící zastoupení firmy.
Ve sledovaných středoevropských městech jsou přední společnosti poskytující
architektonické, inženýrské a projektové služby nejhojněji zastoupeny ve Varšavě, kde má
svoji pobočku osm z deseti definovaných společností. V ostatních sledovaných městech je
zastoupení těchto firem výrazně nižší. V Bratislavě, Vídni a Curychu nemá pobočku dokonce
ani jedna z nich.

Bratislava

Budapešť

Curych

Frankfurt

Hamburk

Mnichov

Praha

Varšava

Vídeň

Název společnosti
(abecedně řazeno)

Berlín

Tabulka č. 3: Zastoupení globálních inženýrských firem v analyzovaných městech

4

0

3

0

3

3

4

4

8

0

AECOM
AMEC
ARCADIS
Atkins
CH2M HILL
Fugro Worldwide
Jacobs Engineering
Mott MacDonald
SNC-Lavalin
URS Corporation
Počet zastoupení inženýrských
firem
Zdroj: STR/URM
(Poznámka: zelená barva = společnost je v daném městě zastoupena; červená barva =společnost není v daném městě zastoupena)

4

Zdroj: http://enr.construction.com/toplists/GlobalDesignFirms/001-100.asp
Pokud společnost nemá zastoupení ani v jednom ze sledovaných měst, není v tabulce č. 3 uvedena a její místo
zaujímá firma, která se ve výši tržeb umístila bezprostředně za ní. Tento obecný princip je uplatňován ve všech
kapitolách této analýzy.
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2.4 Manažerské poradenství
Manažerskému poradenství se věnuje velká část firem, podnikajících v sektoru pokročilých
obchodních služeb. Pro účely analýzy manažersko-poradenského sektoru jsme vybrali pouze
ty významné společnosti působící globálně, které se poradenství v oblasti řízení věnují jako
primární činnosti. Z tohoto důvodu jsme do této kapitoly nezařadili například žádnou ze
společností tvořících tzv. „velkou čtyřku auditorských firem“ (viz podkapitola 2.5), přesto že
tyto firmy služby v oblasti manažerského poradenství rovněž nabízejí.
Při zohlednění výše uvedených skutečností můžeme konstatovat, že podle výše tržeb jsou
nejvýznamnějšími poradenskými společnostmi Accenture a CapGemini5, pro které zároveň
platí, že mají svá zastoupení ve všech deseti analyzovaných středoevropských městech.
Na základě provedené analýzy jsme zjistili, že v Mnichově je zastoupeno všech patnáct
sledovaných manažersko-poradenských společností, což naznačuje, že bavorská metropole je
nejvýznamnějším centrem poradenství ve středoevropském regionu. Celkem třináct z patnácti
předních poradenských společností je zastoupeno v Curychu a dvanáct ve Frankfurtu.
V hlavních městech zemí Visegrádské čtyřky je nejvíce globálních manažersko-poradenských
společností zastoupeno v Praze (celkem deset).

Bratislava

Budapešť

Curych

Frankfurt

Hamburk

Mnichov

Praha

Varšava

Vídeň

Název společnosti
(abecedně řazeno)

Berlín

Tabulka č. 4: Zastoupení globálních manažersko-poradenských firem v analyzovaných
městech

10

5

8

13

12

9

15

10

9

10

Accenture
Arthur D. Little
A. T. Kearney
Bain & Company
Boston Consulting Group
Booz & Company
CapGemini
IBM Global Services
L.E.K. Consulting
Logica
McKinsey & Company
Mercer Management Consult.
Monitor Group
Oliver Wyman Group
Roland Berger
Počet zastoupení manažerskoporadenských firem
Zdroj: STR/URM
(Poznámka: zelená barva = společnost je v daném městě zastoupena; červená barva =společnost není v daném městě zastoupena)

5

Zdroj: http://www.careers-in-business.com/consulting/consrank09.htm
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2.5 Účetní a auditorské služby
Na globalizovaném trhu účetních a auditorských služeb dominují čtyři největší auditorské
společnosti - PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young a Deloitte Touche Tohmatsu.
Velmi často jsou označovány jako tzv. „velká čtyřka auditorských firem“. Tyto
nejvýznamnější auditorské společnosti mají zastoupení ve většině zemí světa, z tohoto důvodu
tedy není překvapením, že mají své pobočky i ve všech deseti středoevropských městech,
která porovnáváme. V řadě případů mají tyto společnosti v rámci jednoho města i více
poboček.
Pro potřeby analýzy jsme vybrali celkem patnáct nejprestižnějších globálních společností,
které působí v oblasti účetních a auditorských služeb6 a pro něž platí, že jsou až na drobné
výjimky zastoupeny ve všech analyzovaných středoevropských městech, což - jak prokázala
tato analýza - pro významné globální společnosti působící v ostatních odvětvích pokročilých
obchodních služeb zdaleka není typické.
Z tabulky č. 5 vyplývá, že pobočky všech patnácti vybraných společností nalezneme
v Berlíně, Budapešti, Curychu, Mnichově, Varšavě a ve Vídni. Ve Frankfurtu, Hamburku
a v Praze je zastoupeno čtrnáct společností. V porovnání s ostatními městy je ze strany
účetních a auditorských firem nepatrně menší zájem o lokalizaci pobočky v Bratislavě, kde
sídlí třináct z patnácti sledovaných účetních a auditorských společností.

Bratislava

Budapešť

Curych

Frankfurt

Hamburk

Mnichov

Praha

Varšava

Vídeň

Název společnosti
(abecedně řazeno)

Berlín

Tabulka č. 5: Zastoupení globálních auditorských firem v analyzovaných městech

15

13

15

15

14

14

15

14

15

15

AGN International
Baker Tilly
BDO International
Crowe Horwath
Deloitte Touche Tohmatsu
Ernst & Young
Grant Thornton LLP
HLB International
KPMG
Mazars Group
Moore Stephens International
Nexia International
PKF International
PricewaterhouseCoopers
RSM International
Počet zastoupení auditorských
firem
Zdroj: STR/URM
(Poznámka: zelená barva = společnost je v daném městě zastoupena; červená barva =společnost není v daném městě zastoupena)

6

Zdroj: http://www.vault.com/pdfs/uk/TOP20Accounting.pdf
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2.6 Bankovnictví a finančnictví
Bankovnictví a finančnictví (spolu s pojišťovnictvím) často nebývá zařazováno mezi odvětví
pokročilých obchodních služeb, nicméně vzhledem k mimořádnému strategickému významu
bankovního a finančního sektoru jsme se tato odvětví služeb rozhodli zařadit do této analýzy.
V tabulce č. 6 je uvedeno dvacet nejvýznamnějších celosvětově působících bankovních domů,
které na konci roku 2008 vykazovaly nejvyšší hodnoty svých celkových aktiv.7 Na základě
tohoto kritéria jsou největšími bankovními ústavy britské společnosti Royal Bank of Scotland
(RBS) a Barclays a třetí nejvýznamnější bankou je německá Deutsche Bank.
Frankfurt suverénním způsobem potvrdil svoji pověst finančního srdce Evropy (někdy je
z tohoto důvodu také přezdíván na „Bankfurt“), protože v něm má své zastoupení všech
dvacet nejvýznamnějších bankovních a finančních institucí světa. Zároveň analýza potvrdila,
že velmi významným způsobem je bankovnictví zastoupeno také v Curychu, kde má své sídlo
patnáct z dvaceti sledovaných celosvětově působících bank.

Bratislava

Budapešť

Curych

Frankfurt

Hamburk

Mnichov

Praha

Varšava

Vídeň

Název společnosti
(abecedně řazeno)

Berlín

Tabulka č. 6: Zastoupení globálních bankovních ústavů v analyzovaných městech

7

7

10

15

20

9

10

12

12

13

Banco Santander
Bank of America
Bank of Tokyo–Mitsubishi UFJ
BNP Paribas Bank
Barclays
Citibank
Crédit Agricole
Deutsche Bank
Goldman Sachs International
HSBC
China Construction Bank
ICBC
ING Bank
J. P. Morgan Chase
Mizuho Corporate Bank
Royal Bank of Scotland
Société Générale
UBS
UniCredit Bank
Wells Fargo
Počet zastoupení bankovních
ústavů
Zdroj: STR/URM
(Poznámka: zelená barva = společnost je v daném městě zastoupena; červená barva =společnost není v daném městě zastoupena)

7

Zdroj: http://seekingalpha.com/article/165213-the-worlds-50-biggest-banks-based-on-assets
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2.7 Pojišťovnictví
Sledujeme četnost zastoupení deseti nejvýznamnějších globálních pojišťoven, které v roce
2009 vykázaly nejvyšší tržní hodnotu společnosti.8 Podle tohoto kritéria je nejsilnější
pojišťovací společností AIG (American International Group), která působí ve více než 130
zemích světa a je s tržní hodnotou společnosti ve výši 172,24 mld. amerických dolarů
skutečným lídrem ve svém oboru. Druhé místo zaujímá francouzská společnost AXA Group
(66,12 mld. $) a třetí německá pojišťovna Allianz Worldwide (65.55 mld. $).
Výše jmenované tři nejsilnější pojišťovací společnosti světa mají zastoupení ve všech deseti
sledovaných středoevropských městech. Totéž platí i o páté nejvýznamnější světové
pojišťovně - italské společnosti Generali Group.
Kromě výše jmenovaných společností mají v Praze zastoupení ještě nizozemská pojišťovna
Aegon a britská Aviva. V hlavním městě České republiky je tedy celkem zastoupeno šest
z deseti nejvýznamnějších globálně působících pojišťovacích společností, stejně jako
v Budapešti. Větší zastoupení globálních pojišťovacích společností evidujeme pouze
v Mnichově (sedm) a ve Varšavě, kde má zastoupení osm z deseti nejsilnějších pojišťovacích
společností s celosvětovou působností.

Bratislava

Budapešť

Curych

Frankfurt

Hamburk

Mnichov

Praha

Varšava

Vídeň

Název společnosti
(abecedně řazeno)

Berlín

Tabulka č. 7: Zastoupení globálních pojišťovacích společností v analyzovaných městech

4

5

6

5

4

5

7

6

8

5

Aegon
AIG
Allianz Worldwide
Aviva
AXA Group
Chubb Group
Generali Group
MetLife
Munich Re Group
Prudential Financial
Počet zastoupení pojišťovacích
společností
Zdroj: STR/URM
(Poznámka: zelená barva = společnost je v daném městě zastoupena; červená barva =společnost není v daném městě zastoupena)

8

Zdroj: http://top-10-list.org/2009/06/16/top-10-insurance-companies-2009/
V tabulce č. 7 není uvedena čtvrtá nejvýznamnější pojišťovací společnost Manulife Financial, protože tato
japonská pojišťovna nemá zastoupení ani v jednom ze sledovaných měst. Místo ní je v přehledu „top ten“
pojišťovacích společností uvedena významná americká skupina Chubb Group.
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3. Závěry analýzy – celkové pořadí sledovaných měst
Z agregovaných výstupů analýzy jednotlivých odvětví pokročilých obchodních služeb
vyplývá, že ze sta nejvýznamnějších globálních firem, operujících v námi sledovaných
odvětvích terciérní sféry, jich je z deseti analyzovaných středoevropských měst nejvíce
zastoupeno ve Frankfurtu, kde sídlí více jak tři čtvrtiny ze sledovaných společností.
Konkrétně je ve Frankfurtu zastoupeno 76 ze 100 analyzovaných globálních společností
podnikajících v odvětvích pokročilých obchodních služeb (viz graf č. 1). Frankfurt můžeme
označit především za centrum bankovnictví a finančnictví celosvětového významu, což
rovněž potvrdila naše analýza. V tomto německém městě jsme identifikovali zastoupení všech
dvaceti nejvýznamnějších globálních bankovních ústavů (viz tabulka č. 8). Vedle bankovních
a finančních institucí jsou však ve Frankfurtu velmi významným způsobem zastoupeny také
přední globální společnosti poskytující právní služby, účetní a auditorské služby a také
manažerské poradenství, na základě čehož ho můžeme označit za nejvýznamnější město ve
střední Evropě z hlediska zastoupení globálních společností podnikajících v sektoru
pokročilých obchodních služeb.
Graf č. 1: Celkové pořadí analyzovaných měst podle počtu zastoupení předních
globálních společností operujících v odvětvích pokročilých obchodních služeb
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Zdroj: STR/URM

Zatímco vedoucí postavení Frankfurtu není nikterak překvapivé, druhé místo Varšavy může
být neočekávané. Ve Varšavě má svoji pobočku 72 z celkového počtu 100 analyzovaných
firem a na základě námi provedené analýzy lze tedy označit hlavní město Polska za
nejvýznamnější centrum pokročilých obchodních služeb v rámci zemí Visegrádské čtyřky.
Hlavním důvodem tohoto velice příznivého postavení Varšavy je značná velikost polského
trhu, který v sobě skrývá silný ekonomický potenciál. Oproti ostatním sledovaným městům
jsou ve Varšavě silně zastoupeny přední globální pojišťovací ústavy, především pak firmy
poskytující architektonické, inženýrské a projektové poradenství, ale i rámci ostatních odvětví
Varšava zaujímá přední pozice (viz tabulka č. 8).
Třetí pozici v celkovém pořadí sledovaných měst (podle počtu zastoupení předních globálních
firem ze sektoru pokročilých obchodních služeb) zaujímá Mnichov, kde má svoji pobočku 71
ze 100 sledovaných firem. V bavorské metropoli jsou bez výjimky zastoupeny
nejvýznamnější světové společnosti, které se věnují manažerskému poradenství jako hlavní
13

své činnosti. Mnichov proto můžeme označit za centrum předních manažersko-poradenských
firem ve střední Evropě. Jsou zde rovněž silně zastoupeny (stejně jako ve Frankfurtu)
významné světové právnické firmy.

Předmět činnosti
(číslo v závorce udává celkový počet
analyzovaných společností)

Berlín

Bratislava

Budapešť

Curych

Frankfurt

Hamburk

Mnichov

Praha

Varšava

Vídeň

Tabulka č. 8: Zastoupení globálních společností v analyzovaných městech

Právní služby (15)
Reklamní a marketingové služby (15)
Inženýrské služby (10)
Manažerské poradenství (15)
Účetní a auditorské služby (15)
Bankovnictví a finančnictví (20)
Pojišťovnictví (10)

5
5
4
10
15
7
4

3
8
0
5
13
7
5

5
12
3
8
15
10
6

2
10
0
13
15
15
5

13
10
3
12
14
20
4

5
9
3
9
14
9
5

12
8
4
15
15
10
7

6
13
4
10
14
12
6

7
13
8
9
15
12
8

4
13
0
10
15
13
5

Celkový počet zastoupení globálních
společností (100)

50

41

59

60

76

54

71

65

72

60

Zdroj: STR/URM

V Praze sídlí 65 poboček ze 100 analyzovaných globálních firem podnikajících v sektoru
pokročilých obchodních služeb a hlavní město České republiky se tak v tomto ohledu umístilo
na čtvrté pozici za Frankfurtem, Varšavou a Mnichovem. Praha předstihla populačně větší
města jako Berlín, Hamburk, Vídeň nebo Budapešť. Pro Prahu je charakteristické poměrně
silné zastoupení globálních firem, a to napříč jednotlivými odvětvími pokročilých obchodních
služeb. V žádném z analyzovaných odvětví Praha počtem zastoupených firem v porovnání
s ostatními sledovanými městy výrazně nedominovala, zároveň v žádném z oborů výrazně
nezaostávala. Tato relativně diverzifikovaná a vyvážená struktura pokročilých obchodních
služeb může představovat určitou komparativní výhodu Prahy, protože v jejím důsledku
mohou být eliminovány negativní dopady potenciální krize, která by selektivně postihla pouze
určité odvětví terciérní sféry.
Jak je patrné z pořadí v grafu č. 1, o pátou a šestou pozici se dělí Curych s Vídní. V obou
těchto městech je zastoupeno 60 ze 100 předních globálních firem působících v sektoru
pokročilých obchodních služeb.
Sedmou pozici zaujímá Budapešť, kde je zastoupeno 59 společností, podnikajících ve
sledovaných odvětvích.
Předposlední dvě pozice zaujala dvě největší německá města Hamburk a Berlín, ve kterých
má svoji pobočku 54, respektive 50 ze 100 nejvýznamnějších firem operujících v sektoru
pokročilých obchodních služeb, což víceméně koresponduje se skutečností, že v rámci
Německa jsou centry ekonomického růstu a progresivních odvětví především jižněji
lokalizované spolkové země Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, popř. další.
Poslední pozici obsadila podle očekávání Bratislava, v níž je zastoupeno pouze 41 globálně
působících firem ze sektoru pokročilých obchodních služeb. Tato skutečnost odpovídá značně
limitované kapacitě slovenského trhu, sekundárně souvisí také s geografickou blízkostí
významnějších evropských měst – Vídně a Budapešti.
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3.1 Komparace závěrů s výstupy GaWC
Globalization and World Cities (dále jen GaWC)9 představuje výzkumnou síť založenou roku
1998 akademiky z univerzity v britském Lougborough, jejíž vědecká činnost je soustředěna
především na definování, kategorizaci a vzájemnou komparaci měst z hlediska jejich
globálního významu, jež se GaWC pokouší identifikovat mimo jiné na základě kritéria míry
zastoupení nejvýznamnějších globálních firem podnikajících v sektoru pokročilých
obchodních služeb.
Zvolené hodnotící kritérium je tedy identické a možnost komparace výstupů s naší analýzou
se přímo nabízí. Musíme však vzít v úvahu skutečnost, že GaWC hodnotila jednotlivá města
z hlediska zastoupení pokročilých obchodních služeb před více než deseti lety (v roce 1999).
Kromě mimoevropských sídel podrobila analýze také 53 evropských měst, v rámci kterých je
zastoupeno i všech deset námi sledovaných měst středoevropského regionu. Zatímco
předkládaná analýza postihuje 100 globálně působících firem, GaWC sledovala zastoupení
„pouze“ 46 společností ze sektoru pokročilých služeb.10
Na základě výsledného pořadí jednoho z mnoha šetření provedeného GaWC jsou v rámci
sledovaných středoevropských měst nejčetněji zastoupeny firmy působící v pokročilých
obchodních službách ve Frankfurtu, který zároveň zaujímá v tomto pohledu třetí pozici
v celoevropském kontextu (za Londýnem a Paříží) a osmou pozici v rámci celého světa (za
New Yorkem, Londýnem, Paříží, Hongkongem, Tokiem, Los Angeles a Singapurem).
Praha potvrdila v obou analýzách velmi dobré postavení. Podle GaWC byla v roce 1999
dokonce desátým nejvýznamnějším evropským městem z hlediska zastoupení předních
globálních společností ze sektoru pokročilých obchodních služeb. V rámci deseti sledovaných
středoevropských měst obsadila podle GaWC třetí pozici. Naše analýza řadí Prahu jen o jednu
pozici níže.
Výstupy z obou analýz shodně řadí na předposlední místo Berlín a poslední pozici podle
očekávání zaujímá Bratislava.
Tabulka č. 9: Pořadí analyzovaných měst podle zastoupení pokročilých obchodních
služeb (komparace výstupů GaWC a STR/URM)
Pořadí sledovaných měst
Pořadí sledovaných měst podle
podle analýzy GaWC (1999) analýzy STR/URM (2010)
1. Frankfurt
1. Frankfurt
2. Curych
2. Varšava
3. Praha
3. Mnichov
4. Varšava
4. Praha
5. Budapešť
5. – 6. Curych
6. Vídeň
5. – 6. Vídeň
7. Hamburk
7. Budapešť
8. Mnichov
8. Hamburk
9. Berlín
9. Berlín
10. Bratislava
10. Bratislava
Zdroj: STR/URM, GaWC (Data Set 8.1)

9

URL: http://www.lboro.ac.uk/gawc/
Předkládaná analýza zohledňovala pouze fyzické zastoupení (resp. nezastoupení) dané firmy ve sledovaném
městě. V tomto ohledu byla analýza GaWC pokročilejší, protože zároveň zohledňovala význam konkrétního
zastoupení firmy ve sledovaném městě.
10
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4. Použité informační zdroje
o Oficiální webové stránky analyzovaných globálních firem operujících v odvětvích
pokročilých obchodních služeb (viz výčet firem uvedený v tabulkách č. 1 až 7)
o Globalization and World Cities (GaWC) – Data Set 8
<URL: www.lboro.ac.uk/gawc/datasets/da8.html>

o Careers in Business – Consulting Firm Rankings: 2009
<URL: http://www.careers-in-business.com/consulting/consrank09.htm>

o ENR – The Top 150 Global Design Firms
<URL: http://enr.construction.com/toplists/GlobalDesignFirms/001-100.asp>
o

Seeking Alpha – The World’s 50 Biggest Banks based on Assets
<URL: www.seekingalpha.com/article/165213-the-worlds-50-biggest-banks-based-on-assets>

o Vault – Top 20 Accounting Firms
<URL: www.vault.com/pdfs/uk/TOP20Accounting.pdf>

o Wikipedia – List of 100 Largest Law Firms
<URL: www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_100_largest_law_firms>

o Top 10 list - Top 10 Leading Advertising Agencies
<URL: www.top-10-list.org/2009/06/12/top-10-leading-advertising-agencies>

o Top 10 list - Top 10 Insurance Companies 2009
<URL: www.top-10-list.org/2009/06/16/top-10-insurance-companies-2009>
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Příloha: Lokalizace analyzovaných globálních firem ze sektoru
pokročilých obchodních služeb na území hl. m. Prahy

Manažerské
poradenství

Účetní
a auditorské
služby

Bankovnictví
a finančnictví

Pojišťovnictví

CELKEM
FIREM

5
1
-

Inženýrské
služby

Praha 1
Praha 2
Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 6
Praha 7
Praha 8
Praha 11
Praha 13
P-Troja

Reklamní
a marketingové
služby

Městská část

Právní služby

Tabulka č. 10: Zastoupení sledovaných globálních firem v městských částech Prahy

1
3
1
1
2
5
-

2
1
1

2
3
1
2
1
1
-

2
4
2
1
1
3
1
-

5
1
4
2
-

2
2
1
1
1
-

18
13
4
6
7
2
5
5
1
3
1

Zdroj: STR/URM

Kartogram č. 1: Zastoupení sledovaných globálních firem v městských částech Prahy

Zdroj: STR/URM (zdroj mapového podkladu ČÚZK)
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