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Abstrakt 

 

Diplomová práce je zaměřena na průzkum spokojenosti zákazníků s 

poskytovanými službami. 

Cílem práce je zjistit, vyhodnotit a stanovit taková opatření, která přinesou 

zvýšení této spokojenosti v budoucnu. 

Teoretická část se zaměřuje především na výklad pojmů, problematiku 

marketingového výzkumu a marketingu služeb. Druhá část zahrnuje vlastní dotazníkové 

šetření s následným vyhodnocením. 

 

 

Abstract 

 

The diploma thesis is focused on customers satisfaction research with provided 

services. 

The goal is to find out, evaluate and determine of such steps, which will bring 

increasing of satisfaction in future. 

The theoretical part focuses on the explanation of concepts, problems in 

marketing research and marketing of services. The second part includes questionnaires 

and data evaluation procedures. 
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služba zákazníkům, spokojenost, trh, výzkum, výzkum trhu, zákazník 

 

 

consumer behaviour, communication, marketing, marketing communication, 

service, field service, satisfaction, market, research, market research, customer 

 



 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace mé práce:  

RODAN, Z. Výzkum spokojenosti zákazníků. Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta podnikatelská, 2008. 62 s. Vedoucí diplomové práce prof. Ing. Petr 

Němeček 



 6

OBSAH 

 

1. Vymezení problému a cíle práce ................................................................7 

2. Teoretická východiska práce ......................................................................8 

2.1 Výzkum trhu ..........................................................................................8 

2.2 Marketingový výzkum trhu ....................................................................8 

2.3 Marketingovým výzkumem trhu rozumíme ............................................9 

2.4 Proces marketingového výzkumu .........................................................10 

2.5 Nejfrekventovanější druhy výzkumu ....................................................12 

2.5.1 Kvantitativní výzkum ...................................................................12 

2.5.2 Kvalitativní výzkum .....................................................................12 

2.6 Formy výzkumu ...................................................................................13 

2.6.1 dle časového hlediska ...................................................................13 

2.6.2 dle metod získávání informací ......................................................13 

2.6.3 dle systémového hlediska .............................................................13 

2.6.4 dle předmětu zkoumání.................................................................14 

2.7 Základní metody sběru primárních údajů ..............................................14 

2.7.1 Pozorování ...................................................................................14 

2.7.2 Dotazování ...................................................................................14 

2.7.3 Osobní dotazování ........................................................................15 

2.7.4 Písemné dotazování ......................................................................15 

2.7.5 Telefonické dotazování.................................................................15 

2.7.6 Elektronické dotazování ...............................................................16 

2.8 Hlavní důvody marketingového výzkumu ............................................17 

2.9 Marketing služeb..................................................................................18 

2.10 Fakta o službách zákazníkům ...........................................................18 

2.11 Kdo jsou naši zákazníci ....................................................................19 

2.12 Současné trendy v marketingovém výzkumu ....................................20 

2.13 Jak motivovat vlastní pracovníky......................................................21 

2.14 Jak dosáhnout stálého rozvoje vztahů ...............................................22 

3. Analýza problému a současné situace.......................................................24 

3.1 Charakteristika společnosti...................................................................24 



 7

3.1.1 Založení a vznik Komory..............................................................24 

3.1.2 Popis společnosti ..........................................................................24 

3.1.3 Předmět podnikání........................................................................25 

3.2 Členství v RHK Brno ...........................................................................26 

3.2.1 Členská základna ..........................................................................26 

3.2.2 Členské příspěvky ........................................................................27 

3.2.3 Výhody členství............................................................................28 

3.3 Orgány RHK Brno ...............................................................................29 

3.4 Organizační struktura ...........................................................................30 

3.5 Služby poskytované RHK Brno............................................................31 

3.5.1 Zahraniční vztahy, informatika .....................................................31 

Poradenství pro export a obchod.................................................................31 

3.5.2 Poradenství...................................................................................33 

3.5.3 Vzdělávání ...................................................................................36 

3.6 Hospodaření Komory ...........................................................................37 

3.7 Podnikatelské subjekty v Jihomoravském kraji.....................................37 

3.8 Postavení obchodních a průmyslových komor v EU .............................39 

3.9 SWOT analýza .....................................................................................40 

3.10 Přehled nákladů a výnosů .................................................................41 

4. Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení ..............................................43 

4.1 Výzkum spokojenosti členů službami poskytovanými RHK Brno ........44 

5. Návrhy a doporučení ................................................................................53 

6. Závěr .......................................................................................................55 

7. Seznam použité literatury.........................................................................56 

8. Seznam obrázků, tabulek a grafů ..............................................................58 

9. Seznam příloh ..........................................................................................59 



 8

ÚVOD 
 

V posledních několika letech došlo k nebývalému rozvoji všech druhů služeb. 

Firmy jsou často zranitelné, protože zákazník, který službu kupuje, má určitá očekávání, 

ale kvůli specifickému charakteru služeb, je mnohdy nedokáže přesně sdělit 

prodávajícímu. 

 

Zaujmout zákazníka a dosáhnout vysoké úrovně jeho spokojenosti je v dnešní 

době stále náročnější. A i když jsou naši zákazníci plně spokojeni se službou či 

produktem mohou odejít a začít obchodovat s konkurencí. 

V podmínkách velké konkurence rychle stoupají náklady na získání nových 

zákazníků. O to důležitější je loajalita stávajících zákazníků. 

 

Zákazník by měl být nejdůležitější postavou veškerého podnikatelského snažení, 

jeho smyslem i cílem. Proto by se firmy měly snažit uspokojit své zákazníky, tak jak jen 

to je nejlépe možné. Spokojený zákazník se většinou vrací a kupuje více. 

 

Podnikatel musí neustále kontrolovat míru spokojenosti zákazníků. Přímý kontakt 

se zákazníkem může naznačit, co dělá dobře a kde dělá chyby. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 

Mít loajální a spokojené zákazníky je jednou z podmínek pro dosažení 

dlouhodobé prosperity každé firmy. K dosažení tohoto stavu je třeba znát požadavky a 

názory zákazníků. Jednou z metod, jak tyto informace získat, je výzkum spokojenosti 

zákazníků. Výzkum spokojenosti zákazníků je standardním prostředkem, jak získat od 

zákazníků zpětnou vazbu.  

 

Cílem práce je po nastudování moderních metod souvisejících s marketingovým 

výzkumem a za jejich použití vysledovat, jak jsou zákazníci spokojeni s celou škálou 

různých skutečností tvořících jejich celkovou spokojenost. Získaná data vyhodnotit a 

stanovit návrhy a doporučení pro OHK Brno. 

 

Konkrétně se bud v této práci snažit najít odpovědi na následující otázky: 

- zda rozsah poskytovaných služeb odpovídá požadavkům zákazníků, která 

služba (aktivita) OHK Brno nejvíce pomohla členům 

- ve kterých oblastech by se mohla OHK Brno více zasadit v prosazování zájmů 

členů 

- jak jsou členové spokojeni s jednotlivými službami 

- do kterých zemí směřují jejich obchodní aktivity 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

2.1 Výzkum trhu 
Výzkum trhu je disciplína s dlouhou historií, vyvíjela se a vyvíjí, a to jak v 

teoretické tak v praktické aplikační rovině. Prošla různými etapami, přebírala a používá 

poznatky z řady vědeckých oblastí od matematiky a statistiky až po psychologii. [1] 

Při rozhodování o předmětu výzkumu musíme znát odpověď na otázku, co 

chceme zjistit, jaké jsou cíle výzkumu. 90 % výzkumu se týká trhu. Je třeba si 

uvědomit, že výzkumu trhu přes svoje rozhodující zastoupení se historicky vyvinul ze 

sociologického výzkumu a výzkumu veřejného mínění. 

 

2.2 Marketingový výzkum trhu 
Kotler (2001) definuje marketingový výzkum jako systematické určování, 

shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací týkajících se určitého 

problému, před kterým firma stojí. 

 

Jak vyplývá z uvedeného, trh je komplikovaný systém prvků, jevů a vztahů mezi 

nimi a marketingový výzkum jej umožňuje analyzovat z různých hledisek. Rozlišujeme 

tedy několik oblastí (typů) výzkumu trhu. [7] 

 

1. Výzkum celkové tržní situace 

výzkum subjektů trhu - role dodavatele, konkurenta, zprostředkovatele, zákazníka 

segmentační výzkum - v čem se liší očekávání zákazníků z různých segmentů, v 

čem se liší hodnocení výrobků u dvou základních skupin 

výzkum velikosti trhu - tržní potenciál, kapacita, podíl 

výzkum potřeb - základní, odbytový 

2. Výzkum vnímání - vnímání produktu, značky, podniku 

3. Výzkum nástrojů marketingového mixu - výrobku, ceny, distribuce, 

propagace 

 

Až na několik výjimek má každá činnost, kterou lidé potřebují, svou sociální, 

funkční a emoční dimenzi. Jestliže marketéři pochopí každou z těchto dimenzí, mohou 
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navrhnout produkt, který je na danou činnost přesně zacílený. Jinými slovy, základem 

marketérovy analýzy musí být činnost, nikoliv zákazník, chce-li navrhnout produkt, 

který si pak zákazník koupí. [1] 

 

2.3 Marketingovým výzkumem trhu rozumíme 
- sběr 

- analýzu 

- zobecnění informací sloužících marketingovým aktivitám 

 

Sběr informací zahrnuje obvykle: 

- desk research - česky někdy nazýván výzkum u stolu 

- field research - výzkumem, který sbírá informace v terénu, nejčastěji 

používanými postupy jsou: dotazování, pozorování, experiment 

 
Analýza:  

zpravidla jde o využití metodologie řady vědních oborů, k nimž patří zejména 

psychologie, sociologie, matematika a statistika, ale i velmi sofistikované specifické 

metody výzkumu trhu. 

 

Zobecnění: ve smyslu 

- vývojových hypotéz 

- konkurenčních hypotéz 

- motivačních hypotéz 

- z individuálních a výběrových zjištění na celkové soubory 

 

Zobecnění individuálních a výběrových informací plní současně striktní etickou 

normu výzkumu trhu, která vyžaduje naprostou anonymitu respondenta v souladu s 

principem ochrany osobnosti. [1] 
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2.4 Proces marketingového výzkumu 
 

1. krok - definování problému - zpracování projektu výzkumu 

Definování problému a určení cíle výzkumu je mnohdy nejdůležitějším krokem 

v celém marketingovém výzkumu.  

Po vyjasnění toho, co je předmětem výzkumu, jaké informace má přinést, je 

obvykle zpracováván plán či projekt výzkumu. Ten obsahuje všechna podstatná fakta 

vztahující se k výzkumnému úkolu. Je zde určen cíl výzkumu, metody, techniky 

výzkumu, velikost zkoumaného vzorku, způsob zpracování informací a další 

skutečnosti, potřebné pro řešení. Součástí projektu je rovněž cena a termíny, v jakých 

budou jednotlivé kroky uskutečněny. 

 

2. krok - analýza situace a určení zdrojů informací 

Po definování základního problému, který chceme výzkumem řešit, je užitečné 

provést analýzu situace v informační oblasti, tj. které informace jsou pro řešení potřeby, 

které z nich jsou dostupné a které je zapotřebí zjišťovat. Rozhodnutí o tom, které zdroje 

informací využijeme, je tedy další fází výzkumu. V podstatě pracujeme s primárními a 

sekundárními zdroji informací. 

 Řada výzkumných organizací provádí vlastní agenturní šetření, jejichž výsledky 

„prodává“ za menší částky, než stojí zadání vlastního výzkumu. Lze využít informací, 

které shromažďují reklamní agentury, některá vydavatelství, odborné časopisy, adresáře 

obsahující seznamy obchodních a profesních asociací atd. Například Česká 

marketingová společnost má vlastní knihovnu a shromažďuje informace z celé řady 

oblastí. 

  

3. krok - sběr informací - získávání primárních informací 

Základní metody - pozorování, dotazování, experiment) 

Rozhodnutí o tom, jakým způsoben primární informace získáme, jaký typ 

výzkumu použijeme, závisí nejen na charakteru problému, který řešíme, ale i na 

časových a finančních možnostech. Jedno z možných členění výzkumu je členění na 

kvantitativní a kvalitativní. [3] 
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 Za základní rozdíl těchto dvou typů výzkumů můžeme považovat to, že 

kvantitativní výzkum zjišťuje především faktické, kvantitativně zjistitelné údaje, u 

nichž v další fázi zkoumá závislosti a vztahy mezi příčinami a následky. Kvantitativní 

výzkum může rovněž přinést poznatky o životním stylu, cenách, nákupních úmyslech 

obyvatel aj. Např. lze vypočítat, kolik procent dotázaných používá určitý výrobek, i 

průměrnou spokojenost s ním. Podstatou kvalitativního psychologického výzkumu je 

analýza vztahů, závislostí a příčin, přímo u zkoumané jednotky a jejich zobecnění. 

Kvalitativní výzkum často hledá podrobné odpovědi na otázku „proč“. 

4. krok - analýza a interpretace informací 

Po shromáždění údajů prostřednictvím kteréhokoli typu výzkumu následuje jejich 

analýza a interpretace. Při kvantitativním výzkumu tento krok představuje statistické 

veličiny vyjadřující např. četnosti výskytu, střední hodnoty, míry závislosti mezi 

proměnnými. 

Existují počítačové programy „statistical package“, které tento krok zjednodušují. 

Je také hodnocena reprezentativnost získaných údajů i jejich validita, tj. do jaké míry 

získané údaje opravdu hodnotí to, co hodnotit mají. U kvalitativního výzkumu je 

analyzován každý jednotlivý „případ“, jsou vyhodnocovány použité nepřímé 

psychologické postupy, jde o nalezení příčin, motivů. 

Výběr metod pro analýzu zjištěných dat je závislý na cíli výzkumu a typu 

výzkumu, který jsme adekvátně tomuto cíli zvolili. U kombinovaných metod výzkumu, 

tedy tam, kde jsme použili metody a techniky obou typů výzkumů, je nutné kombinovat 

i vyhodnocovací postupy. 

 

5. krok - závěrečná zpráva - řešení problému 

závěrečný krok představuje zpracování a prezentaci závěrečné zprávy ta musí 

obsahovat 

- stanovení předmětu a cíle výzkumu 

- přehled metodických postupů 

- popis zkoumaného souboru 

- shrnutí základních poznatků výzkumu 

- doporučení pro řešení zkoumaného problému  [3] 
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Výsledky výzkumu jsou podkladem pro marketingová rozhodnutí pro řešení 

problému, který byl předmětem šetření. Závěry výzkumu by měly managementu dát 

informace, které je možné aplikovat na plánování marketingové strategie, či dát 

informace, či dát odpověď na řadu konkrétních otázek, jako je např. vliv jednotlivých 

faktorů na prodej výrobků, image značky či efektivnost působení propagačního mixu. [9] 

 

2.5 Nejfrekventovanější druhy výzkumu 
 

- kvantitativní výzkum 

- kvalitativní výzkum 

- výzkum medií a výzkum účinnosti reklamy 

- výzkum business-to-business, většinou označovaný jako B2B a průmyslový 

výzkum 

 

2.5.1 Kvantitativní výzkum 

 

- zabývá se výzkumem a registrací zpravidla existujících resp. realizovaných 

prvků tržního chování. Kvantitativní podstata výzkumu je v kvantitativním charakteru 

jevu, který zkoumá, nikoliv v metodologii výzkumu (použití matematických metod 

apod.) Klíčová otázka je "kolik" 

 

2.5.2 Kvalitativní výzkum 

 

Zabývá se jevy, které probíhají ve vědomí spotřebitele, jsou proto obtížněji 

uchopitelné, pracujeme pod větší nejistotou a vyžadují zpravidla psychologickou 

interpretaci. Používané metody se pokoušejí o hlubší proniknutí do motivačních struktur 

subjektu, o analýzy způsobu příjmu a zpracování informací, o analýzy procesů vnímání, 

rozhodovací procesy atd. Klíčová otázka je "proč", z jakého důvodu. [8] 
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2.6 Formy výzkumu 
 

Z hlediska praktického uplatnění je možno marketingový výzkum členit podle 

celé řady různých kritérií, v nich jsou uplatňovány jak aspekty časové, metodologické, 

věcné, tak hledisko získávání informací. Každá část výzkumu si vydobyla samostatné 

postavení a váže na sebe vlastní metodologický aparát. Marketingový výzkum lze tedy 

podle různých hledisek dále členit: 

 

2.6.1 dle časového hlediska 
 

Pozorování základní struktury trhu k určitému datu poskytuje momentální obraz o 

stávajícím stavu trhu. V zásadě jde o statické pozorování = průzkum trhu. Jestliže v 

popředí zájmu je dynamický aspekt, jedná se o evidenci pohybu jevů a procesů na trhu, 

která vede ke sledování průběhu tržních situací = výzkum trhu. Výzkum trhu je 

permanentní činností, odhalující změny v požadavcích a tím i změny a kolísání trhu. 

 

2.6.2 dle metod získávání informací 
 

Rozlišujeme primární a sekundární výzkum. Předmětem sekundárního výzkumu 

je získávání, shromažďování a vyhodnocování údajů, které jsou již k dispozici. Jedná se 

jak o vnitropodnikové, tak i mimopodnikové zdroje. Výhodou jsou cenné a poměrně 

levné informace. Nevýhodou mohou být neaktuální popř. neúplné údaje. 

Primární výzkum pokrývá potřebu informací jejich zjišťováním přímo na trhu. 

Informace jsou aktuální a vztahují se přímo ke zkoumanému problému. Nevýhodou je 

finanční náročnost a speciální metodologie. 

V praxi začínáme výzkumný projekt sekundárním výzkumem a v druhé fázi se 

snažíme získat informace pomocí výzkumu primárního.  

 

2.6.3 dle systémového hlediska 

 

Deskriptivní (popisný) - zabývá se zkoumáním skutečného stavu jevu či procesu 

z pohledu četnosti projevů, charakteristik a faktorů,  které ho ovlivňují. Řeší problém, 
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jak vypadá v současném období jev nebo proces, který je předmětem výzkumu. 

Diagnostický (příčinný) - hledá všechny faktory, které předmět výzkumu 

ovlivňují, hledá vzájemné vazby mezi nimi a míru tohoto ovlivňování, hledá odpověď 

na otázku, proč je daný stav takový 

Prognostický - snaží se o poznání, kam spěje dosavadní vývoj, jaký je jeho 

průběh, hledá a sleduje vývojové trendy včetně příčin. 

Koncepční - hledá nejvhodnější nástroje marketingové strategie i taktiky 

v budoucích podmínkách. Výsledkem je marketingová koncepce. Tzn. určuje, co bude 

nejvhodnější opatřením v budoucím čase. 

 

2.6.4 dle předmětu zkoumání 
 

Marketingový výzkum jako cílevědomá činnost směřující k opatření informací 

může se týkat: makroprostředí, trhu, podniku. [1] 

 

2.7 Základní metody sběru primárních údajů 
 

2.7.1 Pozorování 

 

probíhá zpravidla bez přímého kontaktu mezi pozorovatelem a pozorovaným, bez 

aktivní účasti pozorovaného a bez aktivního zasahování pozorovatele do 

pozorovaných skutečností.  

Při pozorování tedy nepokládáme lidem otázky, ale sledujeme, jak se chovají, jaké 

mají pocity aj. Nejčastěji pozorování využijeme tam, kde sbíráme evidenční údaje. 

 

2.7.2 Dotazování 

 

Smyslem dotazování je zadávání otázek respondentům. Jejich odpovědi jsou 

podkladem pro získání požadovaných primárních údajů. Vybraní respondenti, kteří 

budou dotazováni, musí odpovídat cíli a záměrům výzkumu. 
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2.7.3 Osobní dotazování 

 

Všestranná metoda, umožňuje položit mnohem více otázek i dodatečná 

pozorování respondenta (oblečení, způsob vyjadřování atd.) Na druhé straně tento 

způsob dotazování je nejnákladnější a vyžaduje dobrou organizační přípravu a určitý 

dohled. Může také být do značné míry zaujatý a odpovědi mohou být zdeformované 

dotazovatelem. 

Hlavní výhoda je existence přímé zpětné vazby, využití názorných pomůcek 

(obrázky, karty, vzorky) a zvyšuje pravděpodobnost správného pochopení otázek. Tento 

typ dotazování má nejvyšší návratnost odpovědí. 

Náročnost spočívá v časových a finančních nákladech. Ty jsou spojené 

především se systematickou prací při vyhledávání, školení a kontrole tazatelů. Navíc je 

tento typ dotazování závislý na ochotě nebo schopnosti respondentů spolupracovat. 

 

2.7.4 Písemné dotazování 
 

také dotazování poštou patří mezi rozšířené typy dotazování. Dotazník je 

zpravidla doručen respondentovi poštou a stejnou cestou od něj dostaneme odpovědi. 

Výhodou jsou jeho relativně nízké náklady v porovnání s jinými typy 

dotazování. Nemusíme totiž budovat tazatelskou síť a přitom můžeme mnohdy adresně 

oslovit okruh respondentů na širokém území. Respondent má časový prostor na 

rozmyšlení odpovědi, není negativně ovlivňován tazatelem. 

Největší nevýhodou je nízká návratnost. Na návratnost dotazníků mají vliv 

především průvodní dopis, dotazník (forma, rozsah, téma, obsah), způsob výběru, typ 

motivace. 

 

2.7.5 Telefonické dotazování 

 

je podobné osobnímu, pouze chybí osobní kontakt. Tazatel musí projít 

důkladným školením, protože kontakt může být kdykoliv přerušen a ukončen mnohem 

jednodušeji než při osobním dotazováním. 

Hlavní výhodou je rychlost, se kterou získáváme potřebné údaje, a to i v případě 
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plošně rozptýleného výběrového vzorku respondentů. Ve srovnání s osobním 

dotazováním mívá nižší náklady, protože ušetříme za přesuny tazatelů.  

Mezi nevýhody patří vysoké nároky na soustředění respondentů, doba hovoru by 

neměla překročit deset minut. Nemůžeme používat škály, otázky musí být stručné. 

Nemůžeme pracovat s vizuálními pomůckami, čímž zvyšujeme riziko nepochopení 

dotazu. 

 

2.7.6 Elektronické dotazování 

 

tzv. CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), zjišťujeme informace od 

respondentů prostřednictvím dotazníků v e-mailech nebo na webových stránkách. Jedná 

se o dosud nejmladší způsob dotazování založený na využití internetu. 

Výhodou číslo jedna je minimální finanční a časová náročnost. Rozesílání e-

mailů je mnohonásobně rychlejší než rozesílání klasických dopisů. Zpracování 

odpovědí je jednoduší, protože všechna data a tedy i odpovědi, jsou v elektronické 

podobě. Nepotřebuje tazatele, tím je dána jeho nestrannost (nemožnost ovlivňovat 

respondenta). 

Za další výhodu lze považovat adresnost, neboť konkrétní webové stránky se 

většinou prohlížejí uživatelé, které problematika právě těchto stránek zajímá. Lze ho též 

vhodně doplnit grafickými pomůckami. Navíc dotazník umístěný na konkrétní webové 

stránce pomáhá jejímu celkovému oživení a láká návštěvníky k další návštěvě (např. 

příslibem zařazení do slosování o ceny, které zadavatel výzkumu rád respondentům 

věnuje, protože ušetřil využitím této formy dotazování daleko větší náklady). 

K nevýhodám patří doposud nízká vybavenost počítači a především internetem v 

našich domácnostech a důvěryhodnost odpovědí. Také ještě existuje mnoho lidí, kteří 

nevěří novým technologiím nebo se bojí zneužití svých odpovědí v elektronické 

podobě. Firmy by zároveň neměly často zahlcovat své zákazníky dotazníky zasílanými 

e-mailem, může je to obtěžovat a směřovat ke spammingu. 

Kvůli zvyšování návratnosti vyplněných dotazníků bývá pří elektronickém 

dotazování využíváno motivačních prostředků ve formě zařazení do slosování o ceny, 

případně získávání bodů (kreditů), za které si může uživatel koupit produkty se slevou, 

získat kapacitu ke své e-mailové schránce atd. [6] 
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2.8 Hlavní důvody marketingového výzkumu 
 

Existují tři hlavní způsoby využití výzkumu: 

1) založení výzkumu 

2) jednorázové využití výsledků výzkumu 

3) z výsledku výzkumu příprava dalšího rozsáhlejšího 

 

ad 1) založení výzkumu 

Zmiňoval jsem se již dříve o tom, že se naštěstí stále snižuje počet zadavatelů, 

kteří si výsledky výzkumu založí a vůbec s nimi nepracují. Manažer, který je za 

marketingový výzkum u zadavatele odpovědný, si odškrtne, že výzkum provedl a dál s 

výsledky nepracuje. V malých případech se to může stát, když je tento manažer na 

odchodu z firmy a buď se na výzkum zapomene nebo jeho nástupce má úplně jiné 

priority.  

 

ad 2) jednorázové využití výsledků výzkumu 

Hodně firem, především ty, které si nechaly vyhotovit marketingový výzkum 

poprvé, jeho výsledky použijí jednorázově pro svá strategická a operativní rozhodnutí. 

Nějaký čas pak čekají, zda se jim výzkum vůbec vyplatil a zda případně v budoucnu 

zadají nějaký další. [4] 

 

Ad 3) z výsledků výzkumu příprava dalšího rozsáhlejšího  

Menší část zadavatelů, která už měla v minulosti s výzkumem zkušenosti, již v 

této chvíli přemýšlí jak navrhnout další výzkum, který bude na právě provedený 

navazovat a který jim umožní získat ještě rozsáhlejší informace. Pro tyto firmy 

provedený marketingový výzkum měl většinou ukázat směr, kam zaměřit detailní 

výzkum.  

Například se může jednat o výzkum spokojenosti potenciálních zákazníků v 

různých odvětvích a na základě výsledků tohoto výzkumu se provede další výzkum 

zaměřený na nejperspektivnější odvětví. Většinou prvotní výzkum potvrdí předem 

navržený směr, ale někdy výzkum přinese zajímavé výsledky, které zadavatel 
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neočekává. V některých případech jsou výsledky překvapivé i pro výzkumnou agenturu. 

Právě z tohoto důvodu je důležité marketingový výzkum provést. [6] 

 

2.9 Marketing služeb 
 

- cílem organizace je vytvořit, získávat a udržet si zákazníka. Zákazník je ve 

středu všeho, co organizace dělá, 

- aby organizace mohla tvořit, získat a udržet si zákazníka, musí vyrobit, vytvořit 

a dodat zboží a služby, které lidé chtějí, oceňují a to za podmínek atraktivních pro 

zákazníky 

Zákazníků musí být takový počet, pro který bude výhodné prodávat 

- má-li být organizace při realizaci těchto činností zisková, musí získat příjem 

přesahující náklady, dostatečně vysoký a pravidelným, který dokáže přilákat, udržet a 

rozvíjet kapitál 

Organizace si musí udržet náskok před konkurenční nabídkou, 

- žádná organizace nemůže tyto činnosti provádět instinktivně nebo náhodně. 

Musí objasnit své cíle, své strategie k dosažení cílů a plánů vycházejících ze strategie. 

Zpravidla musí být vypracovány písemně, je nutno je předat lidem v organizaci a je 

nutno je periodicky kontrolovat 

- v organizaci musí být za tímto účelem vhodný systém odměn, auditů a kontrol, 

jejichž pomocí lze zajistit plnění všech cílů a strategií, zjišťovat odchylky od cílů a 

plánů a korigovat je. [7] 

 

2.10 Fakta o službách zákazníkům 
 

- Studie dokazují, že zákazníci řeknou o špatné zkušenosti dvakrát tolika lidem, 

kolika řeknou o dobré zkušenosti. 

- Typický nespokojený zákazník se svěří se svým problémem 8 až 10-ti lidem 

- Sedm z deseti zákazníků, kteří se na vás obrátili s reklamací, u vás opět nakoupí, 

jestliže reklamaci vyřešíte k jejich spokojenosti 

- Jestliže vyřešíte reklamaci přímo na místě, nakoupí u vás opětovně 95 procent 

reklamujících zákazníků 
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- Je snazší přimět současné zákazníky, aby nakupovali o deset procent více, než o 

deset procent rozšířit zákaznickou základnu 

- Firmy, které poskytují služby, jsou na svých současných zákaznících závislé 

z 85-95 procent svých příjmů 

- Odborníci uvádějí, že nadprůměrné služby zákazníkům jsou v obchodech 

nezbytně důležité s tím, jak roste obliba katalogů, sítí nákupů z domova a dalších 

maloobchodních řetězců, které nabízí zboží za snížené ceny 

- Osmdesát procent úspěšných nápadů na nové výrobky či služby pochází od 

zákazníků 

- Je šestkrát nákladnější přilákat nového zákazníka než udržet se si starého 

zákazníka  [8] 

 

2.11 Kdo jsou naši zákazníci 
Všichni, kdo se rozhodli stát našimi zákazníky, určují prosperitu naší firmy. 

Možná je to obrovská mnohovrstevná skupina, ale musíme je poznat všechny a všem 

poskytovat kvalitní služby, abychom si zajistili prosperitu. 

 

Většina podnikatelů poskytuje služby třem skupinám zákazníků. 

- Koneční zákazníci – lidé, kteří budou využívat naše výrobky a naše služby ve 

svém každodenním životě a ke své spokojenosti. Říkáme jim také koneční 

uživatelé.  

- Prostředníci – to jsou často distributoři nebo dealeři, kteří zabezpečují 

dostupnost našeho zboží pro konečné zákazníky. 

- Vnitřní zákazníci – lidé v naší firmě, kteří odebírají naši práci poté, co jsme ji 

dokončili, a vykonávají další funkci na cestě k prostředníkovi nebo ke 

konečnému zákazníkovi. Pro dělníka může být vnitřní zákazník další osoba na 

montážní lince. Pokud jsme vedoucí firmy, je pro nás vnitřní zákazník někdo na 

nižší řídící úrovni. 

- Pro některé firmy jsou prostředníci v každém ohledu stejně cenní jako koneční 

zákazníci. Pokuste se rozpoznat své prostředníky a uvidíte, že je nelze vynechat. 

- Přestože jsou prostředníci životně důležití, může se stát, že je na ně kladen příliš 

velký důraz. Nedopusťte, aby vaši prostředníci (nebo vnitřní zákazníci) odvrátili 
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vaši pozornost od konečných zákazníků. Pokud neuspokojíte toho, kdo si bude 

chtít koupit váš produkt, nebudete mít úspěch [5] 

 

2.12 Současné trendy v marketingovém výzkumu 
 

- Zprůmyslnění výzkumu, zvláště kvantitativního - výzkum je stále více prováděn 

standardním způsobem - vede k tomu, že se z výzkumu ztrácí specifický pohled na 

jednotlivé oblasti spotřeby a na zvláštnosti trhu jednotlivých produktů. 

 

Důsledek: chybí informace k jednotlivým produktům a jejich specifikům, snižuje 

se pravděpodobnost jejich úspěchu na trhu, trh se stává plošším, méně zajímavým, 

standardním v negativním slova smyslu. 

 

- Ignorování statistických principů reprezentativnosti - zvláště u kvalitativních 

výzkumů. Výzkumy u malých souborů (např. z jedné nebo dvou Focus group, tj. 8 - 16 

osob) se zobecňují závěry na celou populaci. Vytváří se prostor pro přecenění (z 

hlediska celé populace nebo cílové skupiny) náhodného postoje a formulaci 

psychologických závěrů, které postrádají obecnější relevanci. 

 

Problém: aplikace nevhodné metody nebo chybná interpretace: FG je metodou 

kvalitativního výzkumu, která pomocí skupinové dynamiky může poskytnout 

informace, které jsou jinými metodami těžko zjistitelné - nelze ji však používat jako 

metodu kvantitativní, jako zdroj informací, které chceme zobecnit na soubor celkem. 

Důsledek: oprávněná skepse k VT 

 

- Schematické přístupy reklamy, které jsou produkovány především na podkladě 

teorie učení, jsou výzkumem testovány, ale schází základnější motivační výzkum, který 

by potvrdil nebo vyvrátil oprávnění těchto schémat. 

Problém: opomíjí motivační predispozice, souvislosti s ostatními vlivy, specifiku 

nejen jednotlivých skupin ale celých národních trhů. 

- Nárůst výzkumů CA (computer assisted), které znamenají výhodnější 

zpracování, ale omezují zvláště kvalitativní prvky výzkumu. 
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Problém: přítomnost "techniky" omezuje hloubku interview, která je výrazně 

menší, ztrácí se informace, které by bylo možno získat na základě analýz a interpretace 

chování testované osoby, její mimiky, atd. [5] 

 

2.13 Jak motivovat vlastní pracovníky 
 

Ať budou vaše snahy o konkurenční výhody založené na nižších nákladech či na 

vyšší hodnotě, získání a udržení konkurenční výhody – tak aby ji vaši klíčoví zákazníci 

vnímali a reagovali na ni – nejde o mechanický proces. Za dobrými vztahy stojí vždy 

lidé a právě osobní postoje pracovníků vaší organizace mohou jemnou síť důvěry a 

spolupráce, které tvoří partnerství s vašimi zákazníky, buď posilovat anebo taky 

přetrhat. 

Každý pracovník ve vaší organizaci by měl mít zákaznicky orientované myšlení. I 

ti lidé, kteří nikdy do kontaktu se skutečným zákazníkem nepřicházejí, by měli chápat, 

že bez ohledu na to, do kterého oddělení či úseku podniku spadají, také mají své 

zákazníky. Údržbář v podniku má zákazníky, finanční oddělení má zákazníky – jsou to 

sice interní zákazníci, ale stále zákazníci. A jestliže se k těmto zákazníkům nebudou 

náležitě chovat, tito pak budou své negativní reakce velmi pravděpodobně přenášet na 

skutečné, externí zákazníky. Každý v podniku je součástí zákaznického řetězce a jedno 

pořádné zakopnutí může vyvolat řetězovou reakci s neblahými důsledky. 

Organizace je schopna zajistit jen takovou úroveň spokojenosti zákazníka, nakolik 

jí to umožňuje celková morálka v podniku. 

 

Jak tedy lze pracovníky organizace motivovat k tomu, aby zákazník byl 

skutečným pánem?  

 

Některé z principů, které určitě zákaznicky orientovanou atmosféru podpoří, jsou 

tyto: 

- zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů, delegace zodpovědnosti a 

oceňování individuální iniciativy, 

- širší popisy práce, ze kterých zaměstnanci pochopí kontext svého pracovního 

zařazení, jeho vliv a hodnotu pro ostatní pracovní oblasti, 
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- zrušení některých řídících vrstev, podpora interaktivní komunikace mezi 

řadovými zaměstnanci a managementem, 

- účelově vyčlenění pracovníci/týmy pro klíčové problémy a projekty zaměřené 

na kvalitu nebo produktivitu, 

- větší pozornost věnovaná osobnímu rozvoji zaměstnanců, motivační prvky 

založené na sdílení zisku, 

- efektivní neformální komunikace a šíření informací, 

měření spokojenosti zákazníku včetně vstupu do osobního hodnocení 

pracovníků (proč se zákazníka nezeptat, co si myslí o našich zaměstnancích?). 

 

Všechny tyto faktory podporují u pracovníků organizace zákaznicky orientovaný 

a možná právě ony jsou důvodem, proč se obecná morálka podnik od podniku liší. 

 

 

Strategie budování vztahů mohou být účinné pouze tehdy, pokud má dodavatel 

hmatatelné, trvalé a významné výhody oproti konkurenci. Tyto výhody pocházejí 

z vedoucího postavení dodavatele v oblasti nákladů a/nebo z výrazných odlišných 

kompetencí dodavatele, které pro zákazníka znamenají přidanou hodnotu. Čím užší jsou 

vztahy spolupráce, tím více může dodavatel posilovat svoji konkurenční výhod. 

Zejména v oblasti komoditních produktů mohou představovat kreativní vztahy, kdy 

dodavatel průběžně zdokonaluje a „ nabaluje“ svůj produkt, hlavní odlišnou 

kompetenci. 

Velmi důležitým faktorem při dosahování konkurenceschopnosti dodavatele jsou 

motivovaní pracovníci. Motivace jde ruku v ruce s osobním zapojením pracovníků: a 

týmy pro řízení zákazníků jsou doposud nejúčinnějším prostředkem pro zapojení 

pracovníků na všech úrovních a ze všech funkčních úseků podniku. [2] 

 

2.14 Jak dosáhnout stálého rozvoje vztahů 
 

Každé stadium vztahů se zákazníkem by mělo být podloženo plánovitým, 

proaktivním procesem rozvoje vztahů, jehož cílem bude posílení partnerství mezi 

dodavatelem a zákazníkem a oslabení pozice konkurence. 
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Existují čtyři hlavní metody, jak dosáhnout stálého rozvoje a zlepšování 

vztahů: 

- vytvořit vztahy osobní důvěry 

- vytvořit vstupní bariéry pro konkurenci 

- posílit výstupní bariéry pro zákazníka 

- iniciovat projekty společného podnikání, které by přispěly k dosažení cílů 

daného zákazníka [2] 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
 

V první části analýzy charakterizuji společnost, její současný stav a z něj 

vyplynou závěry pro sestavení vlastního marketingového výzkumu. 

 

3.1 Charakteristika společnosti 
 

Regionální hospodářská komora Brno (dále jen RHK Brno) je ustavena na 

základě § 3 odst. 3 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky, v platném znění.  

RHK Brno je: 

- právnickou osobou a je zapsána v obchodním rejstříku 

- samostatná a apolitická organizace, která působí nezávisle na politických 

stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. 

RHK Brno slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně 

zájmů svých členů. 

 

3.1.1 Založení a vznik Komory 
 

Regionální hospodářská komora Brno – dále jen Komora, vznikla sloučením 

Obchodní a hospodářské komory Brno a Hospodářské komory okresu Blansko. 

Obchodní a hospodářská komora byla založena dne 29. ledna 1993. Dne 26. 

května byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem 

v Brně, oddílu A, vložka 5227. Navázala tak na činnost Obchodní a živnostenské 

Komory v Brně založené v roce 1850. Pracuje jako samostatný právní subjekt v síti 

Hospodářské komory ČR. [11] 

 

3.1.2 Popis společnosti 

 

Datum zápisu:  26. května 1993 

Obchodní firma: Regionální hospodářská komora Brno 

Sídlo:   Brno, Výstaviště 1, PSČ 648 04 
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Identifikační číslo: 489 07 723 

E-mail:    rhkbrno@rhkbrno.cz 

Právní forma:  obchodní a hospodářská komora 

Úřední hodiny: PO-ČT: 8:00-12:00   13:00-15:00 

    PÁ: 8:00 - 12:00 

RHK Brno se nachází v areálu brněnského výstaviště (příloha č.1), vzdáleném ze 

středu města cca 15 minut cesty městskou hromadnou dopravou (tramvaj č. 1 směr 

Hlavní nádraží --> Bystrc). 

 

3.1.3 Předmět podnikání 
 

a) koordinuje společné zájmy svých členů vůči správním úřadům a orgánům 

územní samosprávy, vyjadřuje se k jejich legislativním návrhům a jiným opatřením 

zejména z hlediska komplexního posouzení ekonomických důsledků pro hospodářskou 

sféru 

b) vede evidenci členů komory 

c) poskytuje poradenské a konzultační služby svým členům v otázkách 

spojených s podnikatelskou činností 

d) šíří znalosti a informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a 

právních předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit, jakož i hospodářských styků 

se zahraničím 

e) organizuje vzdělávací činnost a spolupráci s orgány státní správy v 

zajišťování informačního servisu a při řešení problémů zaměstnanosti 

f) zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých 

členů 

g) vystavuje osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, 

které vznikají v mezinárodním obchodě 

h) navazuje a rozvíjí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí 

a uzavírá s nimi dohody 

i) zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti 

j) spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě uzavřených 

dohod 
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k) zřizuje stálé smírčí komise k předcházení obchodních sporů mezi svými 

členy 

l) podporuje členská zařízení k přípravě k výkonu povolání 

organizuje vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých 

úkolů[12] 

 

3.2 Členství v RHK Brno 
 

Komora sdružuje právnické a fyzické osoby, které provozují podnikatelskou 

činnost a jsou zapsané v seznamu Komory. Členství podnikatelů v Komoře je 

dobrovolné. Na základě písemné žádosti podnikatele rozhoduje o přijetí za člena 

představenstvo Komory. Práva a povinnosti člena vznikají dnem zápisu do seznamu 

členů. [13] 

Členem RHK Brno se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v 

obchodním rejstříku nebo vlastnící Živnostenský list, tzn. je určeno pro firmy všech 

velikostí a oborů, tak aby jako podnikatelská samospráva odrážela rozložení podniků. 

Členské firmy zahrnují všechny oblasti nejen kraje ale celé ČR, kde mohou firmy 

využívat služeb, účastnit se na setkávání podnikatelů, dosáhnout na nové obchodní 

příležitosti a společnými silami lobovat za klíčové obchodní záležitosti. 

 

3.2.1 Členská základna 
 

Stav členské základny k 27. 11. 2006 byl 620 členských firem, stav má rostoucí 

tendenci. V roce 2006 zahájila OHK Brno proces regionalizace komorové činnosti. 

K 1.1 2007 došlo ke sloučení OHK Brno s HK Blansko a nová RHK Brno zahrnuje tak i 

Oblastní komoru Blansko a Boskovice. RHK Brno měla tak k tomuto datu 678 členů a 

téměř 3000 zákazníků.   

V daném období se uskutečnila valná hromada za účasti 163 firem.  

Den otevřených dveří – slavnostní otevření Krajského vzdělávacího centra a nově 

zrekonstruované budovy proběhlo 01. 9. 2006 za účasti 214 účastníků, zástupců JMK, 

VUT, CzechInvest atd.  
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V květnu proběhlo XXX. Podnikatelské setkání v Boby centru v Brně za účasti 

143 zástupců firem a významných hostů. Z dalších úspěšných akcí: Setkání s VUT Brno 

v měsíci květnu a realizace soutěže o nejlepší malou a střední firmu města Brna (TOP 

MSP 5. 9.2006), jejímž vítězem se stala firma Arch. Design, s.r.o..  

XXXI. Podnikatelské setkání se uskutečnilo 28. 11. 2006 v prostorách Městského 

divadla v Brně za účasti 670 zástupců firem, účastníků konference a hostů.  

Golfový turnaj se letos neuskutečnil, ale zato mohli podnikatelé vyzkoušet svoje 

řidičské schopnosti na závodu motokár v rámci Podnikatelského setkání v květnu 2006.  

Dalším sportovním utkáním podnikatelů byl i tentokrát Tenisový turnaj 7. 10. 

2006 v Žabovřeskách složený z 15 týmů sportovně založených jedinců z podnikatelské 

veřejnosti.  

Oborové setkání – strojírenství – proběhlo 21. 9. 2006 na OHK Brno. Účast – 31 

osob.  

Oborové setkání – stavebnictví – proběhlo 08. 11. 2006 na OHK Brno. Účast – 28 

osob. [3] 

 

3.2.2 Členské příspěvky 

 

Členové Regionální hospodářské komory Brno platí členské příspěvky ve smyslu 

zákona č. 301/1992 Sb. § 6 odst. 2 písm. c. Výše příspěvků se skládá z pevné částky a 

částky závislé na počtu zaměstnanců. U všech členských subjektů je stanoven poplatek 

v určené výši podle počtu zaměstnanců, který je daňově uznatelnou položkou.  

 

3.2.2.1 Výše členského příspěvku: 

Tabulka č. 1:  Výše členských příspěvků 

Velikost firmy  platba za informační služby 

1 - 10  1.000,-  

11 - 50  5.000,-  

51-250  10.000,-  

nad 250 zaměstnanců 15.000,-  

Zdroj: www.rhkbrno.cz 
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a. fyzické osoby registrované 500,- Kč  

b. právnické osoby 5 000,- Kč a část platby za informační služby dle 

velikosti firmy:  

 

3.2.3 Výhody členství 
 

Umožňuje všem zaměstnancům Vaší firmy využívat všech služeb zdarma nebo 

výraznou slevou:  

- více než 48 vzdělávacích akcí, kurzů a seminářů ročně za 1 cenu  

- mnoho kontaktních jednání a podnikatelských setkání v atraktivních lokalitách  

- kulaté stoly s významnými hosty, jednání s poslanci a senátory  

- pravidelné zasílání aktuálních informací a novinek v legislativě a předpisech  

- až 30 hodin poradenství zdarma (v právní, celní, účetní oblasti)  

- pronájem prostor v areálu brněnských veletrhů (pouze pro členy)  

- měsíční novinky "EU pro firmy"  

- při výběrech pro obchodní poptávky a zakázky vybíráme z členských firem. Na 

pořádaných akcích RHK Brno, v případě velkého zájmu jsou členské firmy 

RHK Brno upřednostňovány 

- člen se může podle zájmu zapojit do aktivit jednotlivých sekcí OHK 

- bezplatné zařazení do databází firem přístupných na všech komorách v ČR 

- v případě pravidelného využívání celních služeb činí roční úspora nákladů až 

15.000,- Kč u jedné členské firmy 

- v případě komplexního využití odborných seminářů dosahuje úspora nákladů 

výše 9.000,- Kč za pololetí na jednu členskou firmu  

- další cenové zvýhodnění lze získat při využívání obchodních misí, prezentací při 

významných akcích komory a při prezentaci zdarma na internetu.  

 

Další projekty a akce podporované komorou  

- návratná finanční výpomoc z nebankovních zdrojů do výše 1 mil. Kč 

- dotace a návratné půjčky v rámci Sektorového operačního programu na podporu 

malého a středního podnikání v ČR  
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- odborné kurzy: např. rekvalifikační kurz pro začínající podnikatele "Základy 

podnikání", který je podmínkou účasti v programu Českomoravské záruční a 

rozvojové banky - program START  

- (následně získání úvěru)   

 

3.3 Orgány RHK Brno 
 

Volené orgány Komory jsou: 

 

a) Shromáždění delegátů – valná hromada členů 

Shromáždění delegátů – valná hromada je nejvyšším orgánem Komory. Tvoří ho 

všichni členové nebo delegáti zvolení členy Komory podle volebního řádu Komory. 

Shromáždění delegátů – valná hromada se řídí schváleným jednacím řádem a rozhoduje 

o všech zásadních otázkách  

 

b) představenstvo  

 Představenstvo Komory má 23 členů. Jeho členy jsou všichni předsedové 

oblastních komor. Představenstvo je řídícím orgánem Komory, za svou činnost 

odpovídá Shromáždění delegátů – valné hromadě.  

Členy představenstva Komory jsou předseda, místopředsedové a další členové. 

Představenstvo Komory rozhoduje o všech jejich záležitostech, které zákon, Statut a 

Jednací řád nebo usnesení Shromáždění delegátů-valné hromady nesvěřuje jinému 

orgánu Komory. 

 

c) předseda a místopředsedové  

Předseda zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem. 

Předseda svolává a řídí jednání představenstva Komory, dohlíží na činnost úřadu 

Komory a vykonává další činnosti, které mu stanoví Statut, usnesení Shromáždění 

delegátů - valné hromady nebo představenstva Komory. 

Předkládá představenstvu návrhy a doporučení k projednání. 
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d) dozorčí rada 

 Dozorčí rada je kontrolním orgánem Komory. Za svou činnost odpovídá 

Shromáždění delegátů – valné hromadě, kterému podává zprávu o své činnosti.  

Dozorčí rada má 5 členů.  

Funkční období volených orgánů je tříleté.   

Volební a jednací řád Komory upraví vnitřní poměry, zejména počet členů 

volených orgánů, způsob jejich volby a jednání. 

Členství v orgánech Komory je nezastupitelné. 

Výkonným orgánem komory je Úřad, v jehož čele stojí ředitel jmenovaný 

představenstvem, který může být zapsán v Obchodním rejstříku jako jeden ze členů 

statutárního orgánu. [13] 

 

3.4 Organizační struktura 
 

Obrázek č. 1: Organizační struktura Stav k 31. 1. 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: výroční zpráva OHK Brno 2006 
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3.5 Služby poskytované RHK Brno 
 

3.5.1 Zahraniční vztahy, informatika 

 

Poradenství pro export a obchod  

 

- vyhledání potencionálních partnerů a prověřování - bonita firem, adresáře firem 

- poptávky a nabídky ze zahraničí, kooperace 

-  možnosti vstupu na zahraniční trhy – začínající exportér, rozšíření působnosti 

na daném trhu, vstup na nový trh, zakládání firmy, pobočky, překážky vstupu na 

trh, průzkum trhu, servis v zahraničí – služby CzechTrade 

-  exportní aliance 

- prezentace v zahraničí, obchodní mise, veletrhy, výstavy  

 

Realizované mise a konference 

Obchodní mise Leeds – 13. -16. 6. 2006 za účasti 5 členských firem, proběhlo 25 

jednání.  

Obchodní mise Zadar – 22.-25. 5. 2006 za účasti 10ti moravských firem, proběhlo 

více než 40 jednání.  

Maďarský den na OHK Brno – 20. 9. 2006 za účasti 18ti českých a 12ti 

maďarských firem proběhlo více než 40 obchodních jednání. Přítomen byl i obchodní 

rada Maďarska.  

Obchodní mise do Rakouska – 9. -11. 11. 2006 v rámci projektu 3.3 SROP 

Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje, 14 českých firem.  

Spolupracujeme s Marketingovou kanceláří rakouského obchodního zastoupení na 

realizaci obchodních misí z AT (např. setkání s nákupčími rakouských firem 21. 11. 

2006).  

Průběžně probíhají individuální konzultace a dotazy firem na možnosti podnikání, 

obchodování, kooperace a vstupu na zahraniční trhy.  

Konference:„2 roky v EU“ – v hotelu Voroněž v rámci stavebního veletrhu 

IBF 04/2006  
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Zhodnocení dvouletého působení Česka a Slovenska v Evropské unii a porovnání 

úrovně a stavu reforem u nás a na Slovensku - za účasti 140 posluchačů a mnoha 

vážených řečníků. 

Konference ÚOHS: Soutěž a konkurenceschopnost – 11/2006, brněnské 

výstaviště, Rotunda pavilonu A. Odborná konference pořádaná při příležitosti 

patnáctého výročí aplikace soutěžního práva a existence soutěžního úřadu v České 

republice, referáty vysokých představitelů evropských soutěžních úřadů, přednášky 

předních českých i zahraničních odborníků na soutěžní právo, 300 účastníků.  

 

3.5.1.1  EIC Brno CZ 646 
 

• informace o Evropské unii  

• pomoc při uplatnění na evropském trhu  

• konzultace a semináře k problematice EU:  

• pomoc při hledání obchodních partnerů, investičních možností či dodavatelů  

• informace o evropských projektech a programech podpor pro Vaši firmu  

• informace o trzích a zemích  

• pomoc při účasti v evropských tendrech (veřejných zakázkách)  

• přehled nejzajímavějších aktualit každé 2 týdny na e-mail - „EIC Newsletter“  

• pravidelné elektronické zasílání zahraničních nabídek a poptávek z vybraných 

oborů - „Info Watch“  

 

3.5.1.2 Informatika 
 

Zájem o internetové stránky OHK Brno je přibližně 4 500 uživatelů měsíčně. 

Pokračuje tvorba internetových prezentací členských firem na serveru OHK Brno, 

poradenství v oblasti internetové prezentace a kooperační databáze, tvorba rešerší z 

databází českých a zahraničních firem, prověřování bonity firem z databanky 

Dun&Bradstreet – zpracováno 18 bonitních zpráv.  
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3.5.2 Poradenství 

 

3.5.2.1 Celní poradenství  

 

V oblasti ověřování certifikátů o původu zboží a ostatních dokumentů je 

zaznamenán značný nárůst. Do konce roku bylo ověřeno 5500 certifikátů a ostatních 

dokladů, což je vzhledem k plánu o 20 % více.  

Počet vystavených karnetů ATA bude přibližně stejný jako v roce 2005 – cca 

130. Enormně vzrostl zájem o službu vyhotovení exportních dokumentů a to o 60%. 

Předpoklad do konce roku 2006 je 320 dokumentů.  

OHK Brno pokračuje ve vykazování Intrastatu pro firmy a v prodeji odborných 

publikací.  

Semináře s celní tématikou se uskutečnily dva: „Celní řízení v roce 2006“ a 

„Incoterms 2000“ kterých se zúčastnilo 40 posluchačů.  

 

3.5.2.2 Finanční poradenství 

 

V rámci programu START zajistila OHK Brno k 31. 10.2006 celkem 90 

konzultací. Do konce roku se předpokládá realizace nejméně 10 konzultací. Celkem 

deset žádostí bylo ČMZRB, a.s. schváleno (bezúročné úvěry v hodnotě 6,191 mil. 

Kč).  

V rámci programu KREDIT (m) zajistila OHK Brno k 31. 10. 2006 celkem 168 

konzultací. Devět žádosti bylo doporučeno k předání na ČMZRB, a.s. Brno a všech 

devět žádostí bylo ČMZRB, a.s. schváleno (zvýhodněné úvěry v hodnotě 12,818 mil. 

Kč). V rámci programu KREDIT za období 10/2004 – 10/2006 pro MSP schváleny 

úvěry v hodnotě 30,151 mil. Kč.  

Bylo provedeno celkem 8 kontrol u programu Malých půjček.  

V rámci Evropského auditu bylo provedeno 142 konzultací ke Zdrojové analýze 

a 56 podnikatelům byl na jejich žádost zaslán podkladový materiál nezbytný pro 

zpracování analýzy.  
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Bylo zpracováno 43 Zdrojových analýz. Celkem 3 analýzy se současně 

zpracovávají. Vstupní podklady pro další analýzy budou zaslány do konce roku zasílány 

průběžně na OHK Brno ke zpracování.  

Ve vazbě na Operační program průmysl a podnikání (OPPP, další OP, SROP, 

granty) probíhají průběžně konzultace k jednotlivým dotačním a úvěrovým programům.  

Finanční poradenství zajišťuje vzdělávací a výchovnou činnost (přednášková a 

konzultační činnost na konferencích, seminářích, podnikatelských setkáních a dnech 

otevřených dveří, atd.). Dtto v rámci programu START.  

 

3.5.2.3 Poradenství RPIC – OHK Brno 
 

Cílem programu je umožnit MSP získat cenově zvýhodněné poradenské a 

vzdělávací služby. V roce 2006 byla prostřednictvím RPIC OHK Brno ve prospěch 

MSP poskytnuta dotace na poradenské a vzdělávací služby ve výši 800.000,- Kč.  

Smlouva o realizaci programu Poradenství byla s Agenturou CZECHINVEST 

podepsána koncem měsíce února. Prostřednictvím programu Poradenství realizuje RPIC 

OHK Brno projekty pro MSP zejména z řad jejich členů, a to v oblasti řízení lidských 

zdrojů, finančních analýz a marketingu. Rovněž je z tohoto programu dotován 

rekvalifikační kurs pro začínající podnikatele „Základy podnikání“. RPIC OHK Brno v 

roce 2006 akreditoval svůj vlastní rekvalifikační kurs.  

 

3.5.2.4 Právní poradenství 
 

Nejvíce konzultací je zaměřeno na problematiku obchodního, pracovního práva a 

rozhodčího řízení. Nadále probíhají pravidelné konzultační dny zaměřené na německé 

právo s Dr. Pawelkou. Legislativní sekce se v poslední době zabývá zejména 

problematikou spojenou s regionalizací RHK.  

Ve spolupráci s JUDr. Bedrošem byly pro členy komory v průběhu roku 2006 

zavedeny pravidelné bezplatné právní konzultace, a to každý poslední čtvrtek v měsíci 

od 14-16 hod. Těchto konzultací v období červen-prosinec využilo cca 20 členů OHK 

Brno.  
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3.5.2.5 Informační místa pro podnikatele 

 

V jihomoravské krajské síti InMP působí 21 informačních míst, z toho 14 RM 

(třídenní provoz) a 7 ERM (jednodenní provoz) v týdnu. Informační místo v Blansku 

bylo HK ČR oficiálně akreditováno jako RM a od října se jeho provozovatelem stala 

Hospodářská komora Blansko.  

Otázkou InMP se pravidelně zabývala dozorčí rada (DR) KHK JM na svých 

zasedáních 10. 2. a 5. 6.  

Řídící výbor pro InMP v Jihomoravském kraji se sešel k jednání 20. 3., 17. 5., 

19. 7., 23. 8., a 19. 10. Členy ŘV jsou tři předsedové OHK Břeclav, Brno-venkov a 

Hodonín a tři pracovníci OHK Brno zodpovědní za projekt InMP v JMK. Byl 

zpracován plán měsíčních jednání ŘV do konce roku 2006.  

Krajská síť InMP pokračovala v aktivitách v rámci projektu CBC Phare brněnské 

komory s názvem „Vytvoření sítě na podporu podnikání v euroregionu Pomoraví – 

Dolní Rakousko“ a z jehož zdrojů byla rovněž částečně financována. Projekt skončil k 

31. 7. 2006. Stejně jako v loňském roce se brněnské komoře podařilo získat další zdroj 

financování a to z rozpočtu Jihomoravského kraje na základě uzavřené smlouvy o 

poskytnutí neinvestiční dotace. OHK Brno tak zajistila z celkových zdrojů pro projekt 

InMP v kraji cca 50% prostředků.  

V rámci výše uvedeného projektu bylo např. 2. 6. uspořádáno setkání 

pracovníků sítě s rakouskými partnery v Mistelbachu a dvě školení zaměřená na 

rozvoj obchodních dovedností a time management. Průběžně probíhá školení a porady 

pracovníků dvakrát za měsíc, jednou měsíčně probíhal v rámci projektu CBC Phare 

kurz němčiny.  

Dle statistiky činnosti krajské sítě InMP vyplývá, že k 31. 10. bylo zodpovězeno 

zapsáno do informačního systému celkem 2996 dotazů a odpovědí klientům, což je o 76 

více než ve stejném období r. 2005. Předpokládáme přibližně 3500 vyřešených dotazů 

na konci roku2006. RM provozovaná brněnskou komorou jsou ve výkonnostní tabulce 

na prvních místech.  

Na celorepublikové poradě InMP 1. 11. získala pracovnice RM Znojmo první 

místo ve dvou hodnocených kategoriích - nejvíce zapsaných dotazů a nejvíce osobně 

vyřešených dotazů. KKM JM získalo rovněž dvě ocenění za dvě první místa v kategorii 
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nejvíce akreditovaných InMP a nejméně nesplněných úkolů z porad KKM. S cílem 

zlepšit výkonnost pracovníků je nadále realizován motivační program s finančním 

ohodnocením pracovníků.  

 

3.5.3 Vzdělávání 

 

Za období leden 2006 – listopad 2006 bylo zrealizováno 58 vzdělávacích akcí, 

kterých se zúčastnilo celkem 1291 osob, z toho 609 členů. Drtivá většina seminářů (50) 

byla realizována v rámci projektu Krajské vzdělávací centrum pro podnikatele (KVC), 

který umožňuje účastníkům čerpat dotace na vzdělávání z Evropského sociálního fondu. 

Výsledkem toho jsou nižší ceny vzdělávacích akcí především pro členské firmy. 

Příkladem úspěšných seminářů může být setkání zaměřené na PPP projekty, které bylo 

připraveno s Asociací PPP, a kterého se zúčastnilo 83 osob. Velký zájem a velmi dobrý 

ohlas byl na seminář Nový zákoník práce, seminář navštívilo 45 osob.  

Z větších kurzů realizovaných v rámci KVC proběhlo celkem 12 modulů z 

modulárního kurzu Strategické řízení MSP. Tento kurz byl uzavřen předáním 

osvědčení. Z 50% byl realizován program kurzu Marketing a hodnotové řízení MSP, po 

ukončení kurzu bylo účastníkům tohoto kurzu předáno osvědčení.  

Z důvodu nedostatečného počtu zájemců byl zrušen 1 seminář. Další 2 semináře 

byly přesunuty a budou realizovány příští rok 2007.  

Oddělení vzdělávání zaznamenalo výrazný nárůst zájmu o vzdělávací aktivity 

nabízené OHK Brno a to zejména o tzv. semináře na zakázku / ve firmě. Na tyto akce 

lze rovněž čerpat dotace z projektu KVC, což je činí pro firmy cenově velmi 

zajímavými. Možnost uspořádat akci přímo v podniku byla doposud využita firmami 

13krát.  

Úsek vzdělávání pokračuje v realizaci projektu Krajské vzdělávací centrum pro 

podnikatele. Navíc od října 2006 probíhají jazykové kurzy a jiné vybrané akce zcela 

zdarma – díky využití prostředků z Jihomoravského kraje – v rámci projektu 3.3 SROP 

- Zvyšování projektové absorpční kapacity JMK  
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3.6 Hospodaření Komory 
 

Komora samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří na základě ročního 

rozpočtu, který sestavuje představenstvo Komory na základě podkladů předložených 

úřadem a jež schvaluje Shromáždění delegátů – valná hromada. 

Příjmy Komory tvoří zejména členské příspěvky, dary, dotace, poplatky za 

činnosti prováděné ze zákona a výnosy z vlastní hospodářské činnosti Komory.  

Komora vede účetnictví v sídle Komory podle středisek, které představují 

jednotlivé oblastí. Operativní a pomocná účetní evidence se vede i v jednotlivých 

oblastech. 

 

3.7 Podnikatelské subjekty v Jihomoravském kraji 
 

V Registru ekonomických subjektů (RES), který podle zákona č. 89/1995 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů vede Český statistický úřad, bylo v prosinci 2006 evidováno 

263,1 tis. subjektů se sídlem v Jihomoravském kraji, což představuje téměř 11 % 

subjektů z celorepublikového registru. Ve srovnání se stavem v prosinci 2005 vzrostl 

počet subjektů v RES kraje o 4,8 tisíc subjektů, tj. o 1,8 %. Téměř 42 % všech subjektů 

v kraji je registrováno v Brně-městě, kde se oproti prosinci roku 2005 jejich počet zvýšil 

přibližně o 2 tisíce. Nejméně subjektů je zaregistrováno v okrese Vyškov. Dlouhodobě 

okolo 80 % krajského registru tvoří fyzické osoby. Nejvýznamnější část z nich tvoří 

fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona (v prosinci 2006 jich bylo 

179 tis. a jejich počet se ve srovnání s prosincem roku 2005 zvýšil o více jak 2 tisíce). 

Z právnických osob tvoří nejpočetnější skupinu obchodní společnosti (33,4 tis. 

subjektů) a jejich počet se oproti loňskému roku zvýšil 1,7 tisíce. Z obchodních 

společností jsou nejčastější formou společnosti s ručením omezeným – více jak 90 %. 

Podíl 13,8 % (tj. 13,6 tis. subjektů) jihomoravských samostatně hospodařících rolníků 

a zemědělských podnikatelů na celorepublikovém počtu staví kraj v mezikrajském 

srovnání na 1. místo. 

 

Z hlediska odvětvové struktury se více než čtvrtina (67,1 tisíc) subjektů zabývá 

obchodem, vč. oprav spotřebního zboží, dále 55,6 tis. subjektů (21,1 %) zajišťuje služby 
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převážně pro podniky nebo podniká v oblasti nemovitostí, 36,8 tis. subjektů (14,0 %) 

podniká v průmyslu a téměř 30 tis. subjektů (11,3 %) ve stavebnictví. V prosinci 2006 

se oproti prosinci 2005 snížil počet subjektů podnikající v zemědělství asi o 200 

subjektů, což představuje až na nějaké výjimky dlouhodobý trend v oblasti zemědělství, 

lesnictví a rybolovu. Tradičně došlo meziročně k nárůstu počtu subjektů podnikajících 

v odvětví stavebnictví, ve kterém bylo v prosinci 2006 evidováno 29,9 tisíc subjektů, 

což je zhruba o 900 subjektů více než ve stejném období předcházejícího roku. 

Dlouhodobě dochází i ke zvyšování počtu jak právnických, tak fyzických osob 

podnikající v oblasti nemovitostí a službách převážně pro podniky.  

 

V Jihomoravském kraji je dlouhodobě registrováno okolo 30 firem s počtem 

zaměstnanců 1 000 a více, přibližně dvojnásobný je počet jednotek spadajících o jednu 

kategorii níže, tedy s počtem zaměstnanců 500 až 999. [15] 

 

Tabulka č. 2: Počet podnikatelských jednotek v Jihomoravském kraji. 

 

 
Zdroj: www. czso.cz  
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3.8 Postavení obchodních a průmyslových komor v EU 
 

Členské státy Evropské unie, kromě Anglie a Belgie, mají systém obchodních a 

průmyslových komor založený na povinném členství podnikatelských subjektů. Jejich 

poslání a postavení lze vystihnout v následujících bodech:  

- zastupují podnikatele ze sféry obchodu, průmyslu a služeb u místních 

hospodářských a politických instancí 

-  realizují nezbytná opatření k zajištění rozvoje lokální ekonomiky 

-  vyjadřují se k dosaženým lokálním ekonomickým výsledkům  

- poskytují široký administrativní servis počínaje celními a certifikačními 

formalitami a konče zřízením informačního centra přístupného členům  

Každá komora je nezávislá a je řízena svými vrcholovými orgány - 

předsednictvem a valnou hromadou. Jejich obsazení vzejde z demokratických voleb 

členů komory. Na veřejnosti je komora reprezentována svým voleným prezidentem, 

který v této funkci patří k nejvýznamnějším hospodářsko-politickým osobnostem 

regionu. Prezident komory jmenuje potom výkonného ředitele. Jemu odpovědný tým 

zaměstnanců vykonává všechny práce potřebné k realizování konkrétních programů 

komory. Prakticky každá komora produkuje své služby v přibližně pěti základních 

směrech, které jsou:  

- předávání informací (zde je vybudován dokumentační fond a publikována 

periodika komory)  

- pomoc začínajícím podnikatelům a firmám  

- oddělení pro rozvoj místní ekonomiky  

- správa svěřeného majetku (letiště, přístavy, vzdělávací centra, sportovní zařízení 

apod.)  

- oblast vzdělávání (učňovské obory, rekvalifikační kurzy, semináře, vzdělávání 

managementu firem, apod.).  

Valná hromada se schází čtyřikrát během roku a vedle zvolených zástupců v ní 

dále zasedají delegovaní ředitelé místních významnějších firem a zástupci veřejně 

správních institucí a některých důležitých organizací. Valná hromada nejen schvaluje 

finanční rozpočet komory, ale především na základě návrhů a diskuzí odsouhlasí 

základní směry její činnosti včetně investičních záměrů - to vše z hlediska potřeb 
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rozvoje místního podnikatelství. Zasedání se zúčastňuje (někde i řídí) přednosta okresu. 

Financování komor upravuje zákon, který limituje příjmy z členských příspěvků na 

objem přibližně 30% ročního rozpočtu, takže zbytek (70%,) je nutné získat prodejem 

služeb či podobnými aktivitami. Takto stručně popsaný typ komory funguje v některých 

zemích Evropské unie již přes sto let.  

Velmi závažným posláním komor je nalézt další směry rozvoje místního 

podnikatelství, přijmout o nich rozhodnutí a potom je realizovat. Už jen v této činnosti 

je komora nenahraditelná. Jsou nejbližším a nejpřirozenějším pomocníkem malých a 

středních firem, které hlavně zde nacházejí radu, pomoc, informaci. Obchodní a 

průmyslové komory se přirozeným vývojem staly důležitými, schopnými, ale i 

bohatými institucemi, které dnes zefektivňují svou práci při snižování svých nákladů, 

čímž čelí kritice poukazující na velikost administrativy. [16] 

 

3.9 SWOT analýza 
 

Silné stánky: 

- Výborné technické zázemí 

- Dlouholeté zkušenosti s poradenství 

- Umístění v dobré lokalitě 

- Dosavadní příznivý ekonomický vývoj 

- Výborné odborné znalosti zaměstnanců 

- Dodržování etických aspektů 

- Silná orientace na zákazníka 

 

Slabé stránky: 

- Infrastruktura v okolí areálu na ulici Hlinky 

- Členství ( je negativně vnímáno z předchozího polit. režimu před rokem 1989) 

- Vysoká pracovní zátěž zaměstnanců 

 

Příležitosti: 

- Potenciál regionu 

- Zisk nových zákazníků 
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- Legislativní změny 

 

Hrozby: 

- Internet – informace si lze najít jinde 

- Členství – není povinné ze zákona 

- Stávající konkurence 

- Legislativní změny 

- Konzervatismus zákazníků 

 

Konkurenci pro RHK Brno tvoří veškeré poradenské firmy v Brně a okolí. 

 

 

3.10 Přehled nákladů a výnosů 
 

Tabulka č. 3: Přehled nákladů (v tis. Kč) 

Náklady Plán 2006
Plnění 
2006 Plán 2007

materiál, opravy, el. energie, voda, plyn 1670 2571 2000 
služby (telekomunikace, nakup. služby pro firmy) 4100 7712 4000 
služby pro projekty, subdodávky 6800 10892 6800 
odvody HK ČR 1200 1788 1200 
osobní náklady (pracovníci OHK, pomocní pracovníci) 7230 7734 7500 
sociální pojištění, daň 2550 2735 2650 
externí poradci 250 715 350 
odpisy 300 726 500 
Náklady celkem 24100 34873 25000 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0 -1489 800 
Zdroj: Zpráva z valné hromady RHK Brno (02/2007) 

 

Největší část nákladů tvoří náklady na zajištění služeb pro chod RHK Brno 

18.604 tis Kč, což tvoří cca 53 % veškerých nákladů. 

Druhou nejvyšší položkou na straně nákladů jsou mzdové náklady na vlastní 

zaměstnance 7.734 Kč, cca 22% veškerých nákladů. 
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Tabulka č. 4: Přehled výnosů (v tis. Kč) 

Výnosy  Plán 2006
Plnění 
2006 Plán 2007

informatika, právní poradenství, semináře, ověřování 4500 5449 4500 
příspěvek na činnost IMP 4100 6672 0 
obchodní mise, prezentace firem, RPIC, EIC 2000 5798 3500 
projekty EU 9200 10621 13400 
prodej publikací a tiskopisů 100 133 100 
Výnosy z vlastních činností 19900 28673 21500 
Členské příspěvky a předplatné služeb - fyzické osoby 250 333 300 
                                                             - právnické osoby 3950 4378 4000 
Příspěvky celkem 4200 4711 4300 
Výnosy celkem 24100 33384 25800 
Zdroj: Zpráva z valné hromady RHK Brno (02/2007) 

 

Jak vyplývá z tabulky výnosů, výnosy z vlastních činností tvoří 28.673 tis. Kč, 

což činí cca 85% veškerých příjmů, oproti plánovaným 19.900 tis Kč. (82,5%) 

Příspěvky od členů tvoří zbývajících 4.711 tis. Kč, cca 15% příjmů, oproti 

plánovaným 4200 tis. Kč (17,5%). 

 

Ze srovnání tabulek nákladů a výnosu vyplynulo, že příjmy od členů tvoří cca 

15% celkových příjmů a zbývající finanční prostředky je nucena si RHK Brno vydělat 

svojí vlastní činností. 

 Je proto nezbytné aby RHK neustále sledovala spokojenost zákazníků 

s poskytovanými službami a pracovala na jejich zdokonalování. 
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 

ŘEŠENÍ 
 

Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků 

s poskytovanými službami. Hlavním cílem této práce je zjistit, jak jsou zákazníci 

spokojeni s nabízenými službami a jejich celkovou spokojenost. 

 

Pro získání potřebných dat jsem použil techniku dotazníkového šetření. Většinu 

dat jsem získal prostřednictvím elektronického dotazování, část dat jsem získal 

telefonickým dotazováním. Hlavním nástrojem byl dotazník. Na základě dotazníkového 

šetření jsem získal žádoucí údaje. 

 

Dotazník byl zasílán ve 2 vlnách. První, jak již bylo zmíněno 12. 1. 2007 všem 

členům a opětovné zaslání bylo učiněno 26. 1. 2007 jen těm, kteří neodpověděli. Na 

první zaslání jsme získali 40 odpovědí, na druhé zaslání odpovědí 42. 

 

Dotazník pro členy byl sestaven z 5ti otázek. První 2 otázky byly uvedeny jako 

otevřené, respondenti odpovídali spontánně. Další 2 otázky byly otázky polootevřené, u 

kterých jsou nabídnuty kategorie odpovědí a mimo to je poskytnuta možnost odpovědět 

volně mimo. Poslední otázka byla opět otevřená a byla zaměřena na obchodní zájmy 

členů. Při zhotovování byla vytvořena škála spokojenosti: Velmi spokojen, spokojen, 

nespokojen a velmi nespokojen. 

 

Zdrojem informací pro vyhodnocení spokojenosti členů byly tedy navrácené 

dotazníky. Dotazník byl sestaven a schválen společně s vedením RHK Brno. Při jeho 

sestavování bylo nutno dbát na to, aby obsahoval veškeré aspekty spokojenosti, tedy jak 

spokojenost s nabízenými produkty, tak i spokojenost s nabízenými službami. 

 

Důraz byl rovněž kladen na stručnost a jednoduchost vyplňování.  
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4.1 Výzkum spokojenosti členů službami poskytovanými RHK 

Brno 
 

Dotazník (viz. Příloha č. 3) byl rozeslán e-mailem celkem 666 respondentům 

(členům OHK) dne 12. ledna 2007. Termín pro vyplnění dotazníku byl do 9. února 

2007. Na dotazník odpovědělo 82 respondentů. Při zpracování bylo zjištěno, že 7 

dotazníků nebylo vyplněno úplně. Celkově je tedy zpracováno 75 dotazníků. 

 

Na otázku č. 1: „Čím OHK/RHK Brno pomohla, případně jaká aktivita 

OHK/RHK Brno byla/je pro Vaši firmu přínosem“, odpovídali členové takto (viz. Graf 

č.1): 

 

Graf č. 1: Nejvíce přínosné aktivity RHK 

28%

22%18%

11%

5%
5% 6% 3% 1%1%

Vzdělávání Semináře
Informační činnost Vyhledávání obchodních partnerů
Konzultace Poradenská činnost
Žádná (zatím nevyužil) Prezentace firmy, reference
Spolupráce Zastupování

 
Zdroj: Vlastní výzkum 
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V odpovědích na tyto otázky členové nejčastěji zmiňovali: 

 

- kvalitní vzdělávání, poskytované RHK (28 %) 

- pořádání seminářů (21 %)  

- získávání širokého spektra odborných a potřebných informací od OHK ať už při 

osobním kontaktu či zasíláním e-mailem (18 %) 

- vyhledávání obchodních partnerů (11 %)  

- poradenská činnost (6 %) 

- žádná činnost (zatím nevyužil) (6 %) 

- poskytování odborných konzultací (4 %) 

- prezentace firmy, reference od RHK (4 %) 

- spolupráce (1 %) 

- zastupování (1 %) 

 

Přínosem by dle členů bylo:  

 

- Zvýšená aktivita v oblasti vyhledávání obchodních partnerů a kontaktů 

- Zastupování zájmů podnikatelů vůči státní správě 

- Lepší informační servis pro malé podnikatele 

- Předávání informací ostatním členům komory 

- Organizováni misí zahraničních delegaci - zástupců zahraničních regionálních 

a hospodářských komor do Brna, nejlépe na veletrhy 

- Informace - servis pro malé podnikatele 

 

 

V otázce č. 2: „Rozsah poskytovaných služeb RHK Brno odpovídá našim 

požadavkům. V případě, že nesouhlasíte, kterou aktivitu, nebo službu postrádáte?“ 

respondenti odpovídali na to, jak odpovídá rozsah poskytovaných služeb RHK Brno 

jejich požadavkům. (viz. Graf č. 2). 
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Graf č. 2: Rozsah poskytovaných služeb 
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Zdroj: Vlastní výzkum 

 

 

Rozsah poskytovaných služeb u většiny dotázaných (84%) odpovídá plně jejich 

požadavkům. Služby poskytované RHK Brno svým rozsahem neodpovídají (2%) 

respondentů. (15%) dotazovaných na tuto otázku neodpovědělo. Může to být 

zapříčiněno buďto neporozuměním otázce, nebo z důvodu krátkého členství, a tudíž 

neschopnosti využití a zhodnocení poskytovaných služeb. 

 

Názory členů, co by mohla RHK Brno udělat pro zlepšení: 

 

- Větší možnost firem vyjádřit se prostřednictvím RHK Brno kvalifikovaně k 

projednávaným legislativním úpravám zákonů 

- Zvýšit uznání Hospodářské komory a její působení na území ČR 

- Větší lobby za podnikatele, mít větší vliv, jako organizace, na vládní kroky 
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- Rezervy jsou v rozšiřování kontaktů.  

- Zajistit větší kooperaci a spolupráci členských firem 

- Pomoc právních a daňových specialistů při jednáních s Celním a finančním úřadem  

- Různé informační semináře (Rozvojové programy EU,...)  a přednášky. 

- Více informací přes internet ohledně dotací EU 

- Více informačních seminářů týkajících se rozvojových programů EU 

- Rádi bychom participovali na přípravě seminářů v oblasti obsahové náplně jako 

lektoři pro oblast projekty EU (včetně školení účastníků jak postupovat při přípravě 

projektů a projektové žádosti), dále pro oblast ekonomika, finance, řízení a strategie. 

- Komora pořádá akce, konkurující nepřiměřeně náplni podnikání členských firem bez 

předběžného ověření společných možností (narážím na činnost referenta 

vzdelavani@rhkbrno.cz) 

- Více expertů a VIP manažerů v odborných školeních 

- Více vzdělávacích akcí pro management. 

 

 

U třetí otázky „Ve které oblasti by Vám mohla RHK Brno pomoci při 

prosazování Vašich zájmů?“ se měli respondenti pokusit určit oblasti, ve kterých by 

mohla RHK pomoci svým členům při prosazování zájmů. (viz. Graf č. 3 a graf č.4). 

 

V této otázce měli respondenti možnost vybrat si z více možností pomoci od RHK 

Brno. Jako nejvýznamnější oblast, ve které by mohla RHK Brno pomoci svým členům 

označili státní správu 36% respondentů, druhou nejvíce zastoupenou oblastí byl Krajský 

úřad (18%) a třetí nejvýznamnější oblastí byl Městský úřad. 

 

Většina odpovědí směřovala k prosazování opatření pro snížení byrokracie a 

zjednodušení legislativy v oblasti podnikání. Dále členové RHK Brno zmiňovaly 

vysoké daňové zatížení podnikatelů a nevymahatelnost práva v oblasti neplacení faktur.  
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Graf č. 3: Oblasti pomoci od RHK 
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Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Graf č. 4: Oblasti pomoci od RHK (v %) 
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V případě úřadů se jedná o pomoc při: 

- odstranění někdy až byrokratického přístupu některých pracovníků 

- poskytnutím rad při případném jednání 

- prosazením zjednodušení administrativy ke zrychlení formalit pro podnikání  

- podpora při jednáních se zástupci úřadů při uskutečňování našich 

podnikatelských aktivit 

- RHK Brno by mohla více pomoci utvářet vědomí těchto orgánů, že je třeba 

zakázky regionální přidělovat rovněž regionálním firmám/již zohledňovat při 

stanovení kriterií pro výběr. 

 

U otázky č. 4 „Jak jste spokojeni s poskytovanými službami RHK Brno 

v následujících oblastech?“ byly vyjmenovány služby, poskytované RHK Brno. 

Respondenti měli možnost zhodnotit tyto služby, pokud jich využívají, dle jejich 

spokojenosti.  

Pro větší přehlednost jsou odpovědi rozčleněny do 3 grafů. 

 

Graf č.5: Spokojenost se službami 1. část 
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Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf č. 6: Spokojenost se službami 2. část 
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Zdroj: Vlastní výzkum 

 

 

 

 

Graf č. 7 Spokojenost se službami 3. část 
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Spokojenost se všemi poskytovanými službami je na vysoké úrovni. Většina 

dotazovaných, pokud službu využívá, je velmi spokojena, nebo spokojena.  

Nejvíce nespokojených respondentů je v oblasti vyhledávání obchodních partnerů, 

kontaktů a volných zdrojů (17%), prezentace na veletrzích a výstavách (8%), finanční, 

daňové poradenství (7%) 

 

 

Členové nejčastěji využívají těchto služeb:  

 

Semináře, kurzy a konference. 

Právní poradenství, informace o legislativě EU. 

Poskytování informací a pomoc při získávání dotací. 

Vyhledávání obchodních partnerů, kontaktů a volných zdrojů. 

Prezentace na výstavách a veletrzích. 

 

 

V otázce č. 5 „Země Vašeho obchodního zájmu“ mohli respondenti vyplnit více 

možností zemí, se kterými obchodují nebo by obchodovat chtěli. Největší zájem 

respondentů je o obchodování obecně se zeměmi EU, zejména s bezprostředními 

sousedy České republiky, a to se Slovenskem, Německem, Rakouskem a Polskem. 

Dalšími nejčastěji zmiňovanými zeměmi byly Rusko a Ukrajina. 
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Graf č. 8: Země obchodního zájmu 
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Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Z odpovědí na otázku číslo 5 v dotazníku vyplynulo: 

 

Tabulka č. 5: Firmy a zahraniční obchod 

Rozdělení firem podle vztahu k zahraničnímu obchodu 

Zabývá se zahraničním obchodem 49 71% 

Zabývá,ale jen se Slovenskem 8 12% 

Nezabývá se zahraničním obchodem 11 16% 

Neodpověděl 1 1% 

  69 100% 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Většina firem se zabývá zahraničním obchodem (80%) z toho ovšem (12%) se 

zabývá obchodováním jen se Slovenskem. (19%) dotázaných podniká jen na území 

České republiky. 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
 

Z marketingového průzkumu spokojenosti členů RHK Brno vyplynuly zajímavé 

skutečnosti, které se staly příčinou vzniku následujících návrhů a doporučení. Nejsou 

řazeny dle závaznosti. 

 

Dle závěrů jednotlivých otázek by se komora se měla v dalším období zaměřit 

zejména na: 

 

1. Udržení stávající nabídky služeb a pokračovat nadále v: 

- poskytování kvalitní vzdělávání 

- pořádání seminářů 

- poskytování širokého spektra odborných a potřebných informací ať už při 

osobním kontaktu či zasíláním e-mailem 

- osvědčených formách propagace partnerů komory 

 

2. Rozšířit (doplnit) služby o nově žádané - včetně prosazení projektové asistence. 

Jedná se zejména o: 

- semináře, přednášky a informace o rozvojových programech Evropské unie 

- více informací přes internet ohledně dotací Evropské unie 

 

3.  Více se zasazovat za zájmy podnikatelů. Zejména jde o zvýšení atraktivity regionu 

jak pro zahraniční investory, tak pro oblast cestovního ruchu, spolupráci podnikatelů 

s orgány státní správy a samosprávy, zlepšení podnikatelského klimatu a zvýšení úsilí 

ke zjednodušení legislativy a daňové zátěž. 

Komora má dvě základní funkce. Odhadem 70 procent činnosti tvoří servisní 

služby, zbývajících 30 procent pak ty lobbystické. Menší firmy mají zájem spíše o 

servis, větší společnosti pak o lobby. 

 

4. Připravit takové programy, přednášky a semináře, které se týkají hlavně našich 

nejbližších sousedů Slovenska, Německa, Rakouska a Polska.  
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5.  Při dalším marketingovém výzkumu více motivovat členské firmy k vyplnění 

přihlášky: 

Rozdělované ceny může komora získat např.: 

- nabídnout členským firmám stát se sponzorem dotazníkové akce 

- logo firmy bude umístěno na dotazníku 

- umístění na www stránkách, v rubrice, která bude zřízena k účelům dotazníkové akce 

- loga jako partnera akce zveřejněna na všech materiálech vydaných v souvislosti 

s anketou 

 

6. Zavést a zpracovávat přehled o systému návštěv u zákazníka, záznamy 

z jednání. 

 

Měl by existovat ucelený systém evidence a přehledu návštěv zákazníků. 

Návštěvy by měly mít pravidelný rytmus, kombinovaný s telefonickou, případně e-

mailovou a internetovou komunikací. V rámci těchto návštěv by se měli řešit běžné 

operativní záležitosti, jako jsou novinky, mimořádné slevy, výhodnější nabídky, atd. 

Stejně tak by měl zástupce OHK zákazníka vyslechnout, měl by mu dát najevo, že o 

jeho připomínky stojí a že může ovlivňovat strukturu nabízených služeb. Zákazník by se 

měl vyjádřit ke spokojenosti našich služeb a opačně, měl by vyjádřit svoje přání a 

požadavky. 

Zástupce OHK by se dále měl snažit získat informace o konkurenci, snažit se 

vypozorovat případné problémy hrozící našemu zákazníkovi a měl by sledovat mnoho 

dalších detailů, které mohou být velmi důležité jak pro eliminaci rizik, tak pro 

vypozorování další obchodní šance a příležitosti. 

Správná komunikace se zákazníky je ideální platforma pro marketingový výzkum 

a může posloužit jako důležitý impuls pro obchodní a marketingovou strategii. 

Z každé oficiální návštěvy pořizovat a archivovat stručný záznam, kde by měly 

být zaznamenány důležité poznatky návštěvy, případně úkoly vyplývající ze setkání. 

Tento záznam by měl mít formu výkazu. 
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6. ZÁVĚR 
 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, jak jsou členové OHK Brno 

spokojeni s úrovní poskytovaných služeb. 

 

Byl proveden marketingový výzkum, jehož výsledky se staly podkladem pro 

stanovení návrhů a doporučení, jejichž cílem je zvýšení celkové spokojenosti.  

 

Z provedeného výzkumu členů lze vyvodit velice pozitivní závěry a veškeré 

otázky týkající se spokojenosti pacientů byly hodnoceny značně pozitivně. 

 

Zákazníci patří mezi nejdůležitější faktory marketingového prostředí. Tato oblast 

není homogenní, a proto je potřebné provádět segmentaci a sledovat všechny důležité 

změny v cílových segmentech. Dnes firmy neurčují, co si má zákazník koupit, ale 

naopak zákazníci určují, co si přejí a jaký užitek z toho chtějí mít. Nakonec rozhoduje 

zákazník, zda je služba pro něj důležitá a tedy i hodnotná. Z pohledu zákazníka je užitek 

synonymem pro hodnotu.  

 

Hospodářská komory Brno se stará o rozvoj podnikání v regionu a její respekt 

záleží na lidech, kteří v nich pracují.  
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Příloha č. 3 Mapa regionální hospodářské komory: 

Sídlo Regionální hospodářské komory se nachází v areálu Veletrhů Brno, 

vstup pro pěší bránou č.1- služební vchod (napravo od hlavního vchodu) a následně 

vpravo hned vedle Kongresového centra. Vjezd pro auta je možný pro členy mimo 

veletržních akcí bránou č.5 (nutno se prokázat členskou kartou - oznamte prosím 

předem na RHK ať zajistíme bezproblémový průjezd).  
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Příloha č. 2 Průvodní dopis 

 

 

Regionální hospodářská komora Brno 
Euro Info Centrum Brno CZ646 

 

Výstaviště 1, areál BVV, 648 04  Brno, Česká republika 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

V Brně dne 12. 1. 2007 

 

Vážení členové,  

 

jednou z hlavních priorit Regionální hospodářské komory Brno je být dobrým partnerem a 

Vaším spolehlivým pomocníkem v podnikání. Proto bychom rádi znali právě Vaše názory a 

podněty, které mohou zlepšit naši vzájemnou spolupráci. 

 

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který by měl přispět ke zjištění 

míry Vaší spokojenosti a očekávání Vás členů s našimi službami a aktivitami. Věřím, že náš 

tradiční průzkum potřeb členských firem Vám tentokrát nezabere více než 5-10 minut Vašeho 

času. 

 

Děkuji Vám předem za spolupráci a pomoc a při tvorbě plánu činnosti RHK Brno na další 

období, kde Vaše návrhy a doporučení použijeme. Věřím, že je i Vaším zájmem, aby naše 

servisní činnost byla pestrá, užitečná  a kvalitní. Vaše odpovědi budou slosovány o hodnotné 

ceny na nejbližším podnikatelském setkání. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Petr Bajer, CSc.           

  

ředitel RHK Brno 
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• Pro odeslání vyplněného dotazníku e-mailem obratem zadejte: „odpovědět“, 
poté dotazník vyplňte a zadejte „odeslat“. 
• Vyplněné dotazníky můžete rovněž zaslat na e-mailovou: 
marketing@ohkbrno.cz nebo vyplnit na internetu:www.rhkbrno.cz/anketa.php 
• Vyplněné dotazníky nám zašlete, prosím, urychleně. 
• S prvními výsledky Vás seznámíme na valné hromadě RHK Brno dne 26.2.07. 

 

 

Děkujeme za odpověď na následujících pět otázek: 

 
Pokud není uvedeno jinak, označte, prosím, křížkem pouze jednu správnou odpověď. 

 

1. Čím Vaší firmě OHK/RHK Brno pomohla?  

Jaká aktivita OHK/RHK Brno byla/je pro Vaši firmu přínosem? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Rozsah poskytovaných služeb RHK Brno odpovídá našim požadavkům 

 V případě, že nesouhlasíte, kterou aktivitu, nebo službu postrádáte? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Ve které oblasti by Vám mohla RHK Brno pomoci při prosazování Vašich 

zájmů? 

Městský úřad Krajský úřad Finanční úřad Sociální úřad Pracovní úřad Zákonodárci a 
ministerstva 
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Jakým způsobem?  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Jak jste spokojeni s poskytovanými službami RHK Brno v následujících 

oblastech? 

 

Poskytovaná služba 

V
el

m
i s

po
ko

je
n 

Sp
ok

oj
en

 

N
es

po
ko

je
n 

V
el

m
i 

ne
sp

ok
oj

en
 

N
ev

yu
ží

vá
m

 

semináře , kurzy a konference      

právní poradenství, informace o legislativě EU      

finanční a daňové poradenství      

celní služby      

poskytování informací a pomoc při získávání

dotací 
     

prezentace na veletrzích a výstavách      

prezentace prostřednictvím RHK      

účasti na obchodních misích      

vyhledávání obchodních partnerů, kontaktů,

volných zdrojů, kooperační databáze 
     

využití prostor budovy RHK pro jednání      

 

 

 



 64

5. Země Vašeho obchodního zájmu: 

 

 

……………………………………………… 

………………………………………………  

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………….……… 

 

 

 

 

Dotazník vyplnil: 

 

Společnost:……………………………………………………………………………… 

Jméno osoby:……………………………………………………………………………. 

Funkce:………………………………………………………………………………….. 

Tel.:……………………………………………………………………………………… 

E-mail:…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Děkujeme za vyplnění krátkého dotazníku. 

 Podle Vašich požadavků se pokusíme přizpůsobit naše služby. 

  

 


