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Abstrakt 

Diplomová práce „Dopady hodnocení spokojenosti zákazníků na marketingový mix“ 

se zabývá analýzou marketingového mixu a zákaznické spokojenosti poskytovatele 

dlouhodobých ubytovacích služeb Chillhills Apartments. V první kapitole práce jsou 

shrnuty základní pojmy z oblasti marketingu a hodnocení spokojenosti zákazníků pomocí 

Evropského indexu spokojenosti zákazníka ECSI. Hlavním cílem druhé kapitoly je 

analýza současného marketingového mixu a kvantifikace spokojenosti zákazníků pomocí 

provedeného marketingového průzkumu a výpočtu ECSI.  Ve třetí kapitole práce jsou 

navrženy a doporučeny konkrétní změny marketingového mixu, které by vedly  zvýšení 

klientské spokojenosti. Poslední kapitola je věnována ekonomickému zhodnocení 

navrhovaných změn a jejich přínosům pro podnikatelský subjekt. 

Abstract 

The diploma thesis „Impacts of Customer Satisfaction Assessments on the Marketing 

Mix“ analyzes the marketing mix and customer satisfaction provider of long-term 

accommodation Chillhills Apartments. First chapter summarizes the basic concepts 

of marketing and customer satisfaction through the European Customer Satisfaction 

Index ECSI. The main aim of the second chapter is analysis of current marketing mix 

and quantified client satisfaction conducted marketing research and calculation of ECSI. 

In the last chapter are recommended specific changes in the marketing mix which would 

lead to an increase of client satisfaction. The last chapter is about the economic evaluation 

of the proposed changes and their benefits for a business entity. 

Klíčová slova 

Marketing, SLEPT analýza, Porterův model konkurenčních sil, SWOT analýza, 

marketingový mix, Evropský index spokojenosti zákazníka 

Key words 

Marketing, SLEPT analysis, Porter’s competitive force model, SWOT analysis, 

marketing mix, European Index of Customer Satisfaction  
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ÚVOD 

Chce-li být společnost úspěšná, měla by dbát na požadavky a spokojenost svých klientů. 

Právě spokojenost klienta se odráží v jeho loajalitě ke společnosti a přispívá k úspěšnosti 

celé organizace v konkurenčním prostředí trhu. Spokojený a věrný zákazník přispívá 

formou svých osobních referencí k budování dobrého jména společnosti, a také k získání 

zákazníků nových. Hlavní funkcí marketingu je zjišťování požadavků klientů pomocí 

marketingových nástrojů a předvídání jejich budoucího vývoje. Opakované nákupy 

stálých zákazníků a příchod potenciálních zákazníků představuje pro společnost zvýšení 

prodeje, zisku a podílu na trhu. Spokojenost klienta by měla být hlavním cílem každé 

společnosti a jako taková by měla být pravidelně kvantifikována a vyhodnocována. 

Měřením a analýzou spokojenosti klientů získávají organizace cenná data 

pro implementaci nových firemních strategií. Kvantifikace spokojenosti zákazníka 

v oblasti služeb představuje zjištění, jak zákazníci vnímají poskytované služby a jejich 

kvalitu. Pravidelným hodnocením zákaznické spokojenosti může společnost sledovat, 

zda prováděné činnosti a strategická opatření vedou k rostoucí spokojenosti klientů 

nebo  naopak k jejímu poklesu. 

Druhá kapitola diplomové práce je zpracována pro Chillhills Apartments, poskytovatele 

dlouhodobých pronájmů v Brně, jehož provozovatelem je společnost Student-living 

Holding, s.r.o. Chillhills Apartments spravuje 7 bytových komplexů, které pronajímá 

studentům a mladým lidem. Snaží se nabízet kvalitní a dostupné bydlení pro mladé 

v atraktivních lokalitách spolu s doplňkovými službami a možností správy spojené 

s bydlením online.  

 

 

 

 

 



12 

 

CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cíle diplomové práce 

Hlavním cílem diplomové práce je, na základě teoretických poznatků a analýzy 

spokojenosti zákazníků vybrané společnosti pomocí indexu ECSI (Evropský index 

spokojenosti zákazníka), navrhnout změny marketingového mixu vedoucí ke zlepšení 

poskytovaných služeb, eliminaci slabých míst a zvýšení spokojenosti klientů Chillhills 

Apartments. 

Pro dosažení hlavního cíle je nezbytné sestavení dílčích cílů práce. Prvním dílčím cílem 

je vypracování analýzy současného stavu interního a externího prostředí Chillhills 

Apartments spolu s analýzou marketingového mixu. Druhým dílčím cílem práce 

je sestavení vhodného elektronického dotazníku pomocí vybraných proměnných, který 

bude podkladem pro marketingový průzkum. Třetím dílčím cílem je analýza výsledků 

marketingového průzkumu a jejich interpretace, jakožto východisko pro tvorbu návrhů 

a opatření.  

 

Metody a postupy zpracování diplomové práce 

První kapitola práce je zpracována na základě rešerše odborné literatury. Následně je 

provedena analýza interního i externího prostředí Chillhills Apartments pomocí 

konzultace s vedoucími a řadovými zaměstnanci, dostupných elektronických zdrojů 

a vyhodnocením dotazníkového šetření v elektronické podobě mezi klienty poskytovatele 

ubytovacích služeb Chillhills Apartments. Návrhy a opatření změn marketingového mixu 

za účelem zvýšení zákaznické spokojenosti jsou vypracovány na základě poznatků 

předchozích kapitol práce.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Kapitola teoretická východiska práce vymezuje základní teoretické poznatky z oblasti 

marketingu, které jsou potřebné pro zpracování této diplomové práce. 

1.1 Marketing  

Marketing lze zjednodušeně charakterizovat jako činnost orientovanou na zákazníka 

a jeho spokojenost. Kotler (2003) definuje úkol marketingu jako přetváření měnících 

se potřeb lidí na ziskové příležitosti.  Zmiňuje také, že problémem podniků není 

nedostatek zboží, ale nedostatek zákazníků. Podle Kotlera a Armstronga (2004), je cílem 

marketingu vyhledávat nové zákazníky příslibem získání výjimečné hodnoty, udržení 

si stávajících zákazníků uspokojením jejich potřeb, a současně vytvářet zisk. Samotný 

marketing definují jako proces, jehož prostřednictvím dochází k uspokojení potřeb a přání 

jednotlivců či skupin v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot. 

Marketing patří k manažerským disciplínám, které mají pomoci zvýšit efektivnost 

procesů v podniku. Definuje, co je nutné vykonat, očekávaný výsledek, metody, cíle, 

strategie, plány. Kontroluje průběh všech činností s cílem korigovat odchylky ve vztahu 

k určeným cílům (Hesková a Štarchoň, 2009). Marketing je efektivní tehdy, když 

se všichni zaměstnanci zaměří na dosahování slíbených hodnot a uspokojení zákazníka 

(Kotler, 2005). 

Podstata marketingu tkví, podle Foreta (2012), v uspokojování potřeb a přání zákazníků 

lépe, než to dělá konkurence. Zároveň je odpovědí na to, jak konkurovat jinak, než jen 

prostřednictvím ceny. 

Marketing je často zaměňován s prodejem. Marketing však není o nalezení cesty, jak 

se  zbavit toho, co podnik vyrobí. Jde o umění vytvořit pro zákazníka opravdovou 

hodnotu (Kotler, 2005). Hodnota pro zákazníka představuje rozdíl mezi náklady, které 

byly zákazníkem vynaloženy na získání produktu a hodnotou, kterou vlastnictvím 

produktu a jeho užíváním získal (Kotler a Armstrong, 2004). 
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1.1.1 Marketingově orientovaná organizace 

Aby mohla organizace tvořit, získat a udržet si zákazníka, musí vytvořit a dodat zboží 

či služby, které zákazníci chtějí, a to za podmínek, které jsou atraktivní pro zákazníky. 

Na poznávání a uspokojování potřeb zákazníků se v marketingově orientované organizaci 

soustředí všechny marketingové aktivity. Marketingově orientovaná organizace 

znamená, že se organizace orientuje na zákazníka a dostatečně zná cílovou skupinu 

zákazníků. Právě poznání cílové skupiny umožňuje organizaci poskytovat co nejvyšší 

hodnotu zákazníkům. Organizace musí zároveň znát, jakou hodnotu bude zákazník 

vyžadovat i v budoucnosti. Marketingově orientovaná organizace zná svou konkurenci 

a koordinuje spolupráci a přizpůsobení všech funkcí v podniku za účelem uspokojování 

potřeb zákazníků (Vaštíková, 2014). 

1.1.2 Marketing služeb 

V současnosti zasahují služby prakticky do každé oblasti našeho života. V některých 

ekonomicky vyspělých zemích dokonce převažují nad průmyslovým odvětvím, mají 

významný podíl na HDP i na zaměstnanosti v dané zemi. Sektorem služeb se rozumí 

ekonomické aktivity, jejichž výstupem není fyzický produkt. Ke spotřebě služeb dochází 

většinou ve stejnou dobu, kdy jsou produkovány. Službu jakožto hlavní produkt je třeba 

odlišovat od služby zákazníkům, což jsou služby poskytované jako podpora hlavního 

produktu (Kincl, 2004). 

Základními vlastnostmi služeb jsou podle Janečkové a Vaštíkové (2000): 

· Nehmotnost – to, že si zákazník nemůže službu prohlédnout, vyzkoušet, či ověřit 

až do okamžiku nákupu služby, se odráží ve vyšší míře nejistoty zákazníků 

při nákupu. Tuto nejistotu se snaží marketing překonat pomocí rozšíření 

marketingového mixu o prvek materiálního prostředí a zaměřením se na vytvoření 

silné značky. 

· Neoddělitelnost - služba je produkována v přítomnosti zákazníka, ten je tedy 

součástí produkce služby. Přítomnost zákazníka v průběhu poskytování služby je 

příčinou zvýšeného významu vlivu tohoto procesu na celkovou kvalitu služby. 

· Heterogenita  - chování zákazníků či poskytovatelů služeb nelze vždy předvídat. 

Může tedy dojít k tomu, že poskytovatel služeb během jednoho dne poskytne tutéž 
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službu dvěma různým zákazníkům v odlišné kvalitě. Aby se těmto situacím 

přecházelo, měl by management stanovit normy kvality chování zaměstnanců, 

motivovat je a nepodcenit výběr a plánování procesů při poskytování služeb. 

· Zničitelnost - služby nelze skladovat, znovu prodávat či vracet. Služby, které 

nejsou využity (prodány v čase), jsou ztraceny, zničeny. Pokud jsou služby 

poskytnuty nekvalitně, lze některé z nich reklamovat (poskytnutím slevy z ceny, 

náhradou služby za novou). Řešení zničitelnosti služeb tkví ve stanovení pravidel 

pro vyřizování stížností či reklamací a plánováním poptávky a využitím kapacit. 

· Nemožnost vlastnictví - nemožnost službu vlastnit souvisí s její nehmotností 

a zničitelností. Nákupem služby nezískává zákazník žádné vlastnictví. To má vliv 

na konstrukci distribučních kanálů, které jsou obvykle přímé nebo velmi krátké. 

 

1.2 Analýza marketingového prostředí  

Marketing není uzavřeným procesem, organizace jsou obklopeny stále se měnícím 

okolním prostředím. Působící faktory mohou firmu ovlivnit jak pozitivně, tak negativně. 

Jedná se o dodavatele, zákazníky, konkurenci aj. Prostředí však zahrnuje i vlivy 

(demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politické či kulturní), které 

vytvářejí marketingové příležitosti. Na druhé straně však zahrnuje i rizika, která ovlivňují 

schopnost firmy uspokojovat potřeby a přání zákazníků. Pochopení prostředí, ve kterém 

organizace podniká je nezbytné pro tvorbu úspěšných marketingových strategií (Kotler 

a Armstrong, 2004). Cílem každé firmy by mělo být přizpůsobení činnosti nejlepším 

příležitostem. Znalost marketingového prostředí pomůže předvídat i některé rychlé 

změny, využít je ve svůj prospěch, či jim předcházet (Kozel et al., 2011). 

1.2.1 Makroprostředí  

Pro úspěch organizace je třeba neustálá analýza vnějšího (externího) prostředí a reakce 

na jeho vývoj (Kotler a Armstrong, 2004). Z pohledu marketingu se jím zabývá SLEPT 

analýza.  
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Analýza SLEPT 

Marketingové makroprostředí se skládá z faktorů, které firmu ovlivňují z vnějšku 

a působí na její aktivity přímo či nepřímo. Firma na ně nemá prakticky žádný vliv. Jedná 

se o následující faktory: 

· Sociální – demografické vlivy jako: např. velikost populace, pokles porodnosti, 

migrace obyvatelstva, úroveň vzdělanosti. 

· Legislativní – zákony a přijatá legislativní pravidla. 

· Ekonomické – makroekonomické i mikroekonomické faktory ovlivňující složení 

výdajů a kupní síly obyvatelstva. 

· Politické – politika samosprávných celků a jejich politická stabilita. 

· Technologické – stav a vývoj technologií, faktory umožňující vznik tržních 

příležitostí (Kotler a Armstrong, 2004; Foret et al., 2001). 

 

1.2.2 Mikroprostředí  

Dalším krokem analýzy marketingového prostředí je analýza tržního prostředí. To je 

tvořeno trhem, zákazníky, konkurencí či dodavateli. (Janečková a Vaštíková, 2000). 

Marketingové mikroprostředí lze rozdělit na dvě složky. Ta první je tvořena faktory 

marketingového mixu, které může organizace snáze ovlivnit. Druhá složka, hůře 

ovlivnitelná, je tvořena lidmi, zaměstnanci (Foret et al., 2001). 

Z pohledu mikroprostředí by se organizace měly zaměřit na: 

· Firemní prostředí – zaměstnanci. Marketingové oddělení musí spolupracovat 

i s dalšími odděleními organizace, jelikož všechna oddělení ovlivňují 

marketingové plány. Úkolem marketingu je mimo jiné i zajištění, aby všechna 

oddělení organizace společně usilovala o uspokojení potřeb zákazníka. 

· Dodavatelsko-odběratelské vztahy - úkolem marketingového oddělení je 

i monitoring vstupů firmy a jejich dosažitelnost. Sleduje trendy cenového vývoje 

u klíčových vstupů – zvýšení vstupních cen může způsobit zvýšení cen vlastních 

produktů, a tím snížit objem prodeje. 
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· Poskytovatelé služeb - usnadňují organizacím realizaci obchodních operací. 

Jedná se o firmy, které zajišťují distribuci zboží, marketingové agentury, 

poskytovatele finančních služeb či obchodní mezičlánky (organizace, které 

pomáhají hledat zákazníky nebo jim prodávat produkty a služby).  

· Charakter cílového trhu - pro úspěch firmy je nezbytné analyzovat cílový trh. 

Rozlišuje se několik typů cílových trhů, kdy každý z nich má své specifické 

vlastnosti, které vyžadují pečlivou analýzu. 

· Konkurence - pokud má být firma úspěšná, musí uspokojovat potřeby a přání 

zákazníků lépe než konkurence. Je tedy nutné, aby firma získala strategickou 

výhodu tím, že se v myslích spotřebitelů jasně odliší od konkurence.  

· Vztahy s veřejností – pojmem veřejnost se rozumí zájmové skupiny, které jsou 

schopny ovlivnit aktivity organizace. Cílem je budování pozitivních vztahů 

veřejnosti k dané organizaci, vytvoření dobré image (Kotler a Armstrong, 2004). 

 

Porterův model pěti sil 

Mikroprostředí podniku analyzuje Porterův model pěti konkurenčních sil, který zkoumá 

intenzitu konkurence v rámci odvětví. Model pracuje s pěti prvky (silami), které na sebe 

vzájemně působí a které ovlivňují konkurenceschopnost organizace: 

· stávající konkurence – hrozba intenzivní odvětvové konkurence; 

· potenciální konkurence – hrozba vstupu nových konkurentů na trh; 

· dodavatelé – vyjednávací síla dodavatelů je vysoká v případě, kdy jsou 

pro podnik dodávky velmi důležité, neexistují substitut, nebo když je změna 

dodavatelů náročná či nemožná; 

· odběratelé – vyjednávací síla odběratelů je vysoká v případě, kdy existují 

substituční výrobky, cena odebíraných produktů je pro podnik významnou 

položkou tržeb; 

· substituty – substituční výrobky nahrazují produkty firmy, omezují ceny a tím 

i zisk firmy (Kozel et al., 2011). 
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Obrázek 1 - Porterův model pěti sil 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Portera; cit. v Mind Tools, ©1996-2015) 

 

1.3 Marketingový mix  

Marketingový mix je soubor nástrojů, pomocí kterých podnik dosahuje svých cílů. Jde 

o soubor vzájemně provázaných proměnných. Marketingový mix je souhrnem nástrojů, 

které vyjadřují vztah podniku k vnějšímu okolí (zákazníkům, dodavatelům, 

zprostředkovatelům apod.) Výsledek závisí na vzájemném poměru všech složek 

marketingového mixu (Foret et al., 2001). 

Tradičními nástroji marketingového mixu se podle Kotlera (2003) označují tzv. 4P: 

· výrobek (product), 

· cena (price), 

· distribuce (place), 

· marketingová komunikace (promotion). 
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Marketingový mix typu 4P často není schopen reagovat na všechna specifika příslušné 

oblasti. Zvlášť poskytovatelé služeb, kde klienti často vnímají firmy patřící do určitého 

sektoru podobně, se snaží do marketingového mixu zahrnout i další složky. A to takové 

složky, které odlišení daného podniku oproti konkurenci umožní. V oblasti služeb 

se ke klasické podobě marketingového mixu 4P přidávají další P: 

· materiální prostředí (physical evidence), 

· lidé (people), 

· použité technologie a postupy (processes), 

· nabídka balíčku služeb (packiging), 

· partnerství (partnership) (Kincl, 2004; Foret et al., 2001). 

 

1.3.1 Produkt  

Produkt představuje vše, co organizace nabízí spotřebiteli k uspokojení jeho hmotných 

i nehmotných potřeb. Jako produkt je označována, mimo samotný výrobek či službu, také 

jeho kvalita, spolehlivost, značka, design, záruka, servis a další faktory, které z pohledu 

spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání (Management Mania, 

2015). U služeb je produkt popisován jako určitý proces. Klíčovým prvkem definujícím 

službu je kvalita (Vaštíková, 2014).  

1.3.2 Cena 

Cena služby se vzhledem k jejímu nehmotnému charakteru stává významným ukazatelem 

kvality (Vaštíková, 2014). Globalizace, hyperkonkurence a internet mění podobu trhů 

a také podniků. Všechny tyto síly vytváří tlak na snižování cen.  Úkolem marketingu 

je  udržovat určitou výši cen a zisku tváří v tvář těmto makrotrendům (Kotler, 2003).  

1.3.3 Distribuce 

Představuje způsob distribuce produktu od výrobce ke konečnému zákazníkovi, 

usnadnění přístupu zákazníků ke službě. Souvisí s lokalizací služby či volbou případného 

zprostředkovatele (Vaštíková, 2014).  
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1.3.4 Marketingová komunikace 

Propagace a marketingová komunikace jsou jedny z klíčových činností marketingu. 

Vhodnou formu marketingové komunikace a propagace volí podniky dle svých potřeb 

a charakteru cílové skupiny. Propagace je formou komunikace, která slouží k šíření 

informací nejen produktu, ale také o značce samotné. Úkolem propagace je především 

vyvolání zájmu a motivace ke koupi. Ke komunikaci, která má za cíl vyvolat zájem 

a pozornost zákazníků, využívají podniky reklamu, prostředky pro podporu prodeje, 

obchodní zástupce a public relations (Kotler 2003). 

Reklama 

Reklama je podle Kotlera (2003) dlouhodobý nástroj, který slouží k utváření postoje trhu 

vůči značce. Reklama zároveň vysvětluje, proč by si zákazník měl produkt koupit 

a směřuje ke zvýšení prodeje. Reklama je téměř vždy placenou službou a rozlišují se tři 

hlavní formy reklamy: 

· Informační – cílem reklamy je informovat o produktu, jeho vlastnostech, užitku, 

dostupnosti apod. a vyvolat poptávku po produktu. Informační reklama se využívá 

především u nového produktu při jeho uvádění na trh. 

· Přesvědčovací – využívá se u zavedené produktu, během působení tlaku 

konkurence. Cílem je, mimo posílení image podniku, působení na zákazníka 

a jeho přesvědčení ke koupi produktu. 

· Připomínací – tato reklama se uplatňuje především ve fázi zralosti produktu. 

Podpora prodeje  

Podpora prodeje představuje krátkodobý nástroj, jehož cílem je přimět zákazníky 

k okamžité koupi (Kotler, 2003). Využívá krátkodobých, ale účinných podnětů 

zaměřených na aktivizaci a urychlení prodeje, odbytu. Zaměřuje se na zákazníka (cenové 

slevy, vzorky, soutěže), ale také na obchodní organizace (společné reklamní kampaně) 

a obchodní personál (bonusy). Podporu prodeje u zákazníka lze povzbudit přímými 

či nepřímými formami.  
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· Přímá podpora prodeje – zákazník je oceněn bezprostředně po splnění podmínek 

(obdrží odměnu okamžitě po splnění úkolu či dosažení požadovaného množství 

nákupu). 

· Nepřímá podpora prodeje – zákazník nejprve sbírá „doklady“ o nákupu zboží 

či služeb, a po předložení určitého množství vzniká nárok na odměnu 

(Foret, 2003). 

 

Používané prostředky podpory prodeje jsou podle Foreta (2003) následující: 

· Vzorky produktu k vyzkoušení – zdarma nebo za symbolickou cenu. Představuje 

účinnou, ale nákladnou formu uvádění nového produktu na trh.  

· Kupony – umožňují získat spotřebiteli při nákupu úsporu nebo náhradu. 

Prostřednictvím kuponu lze zkrátit dobu testování nové značky i stimulovat prodej 

produktu ve fázi zralosti.   

· Prémie - produkt je nabízen zdarma či za sníženou cenu jako podnět k nákupu 

určitého výrobku (přibalen k produktu).  

· Odměny za věrnost – při pravidelném užívání produktu. 

· Soutěže a výherní loterie – umožňují spotřebitelům vyhrát hotovost, zboží, výlet 

apod., a to prostřednictvím vynaloženého úsilí (např. sbírání) či štěstí.  

· Veletrhy, prezentace, výstavy – umožňují předvést (případně i prodávat) zejména 

nové produkty zákazníkům a konfrontovat tak nabídku s nabídkou konkurence. 

· Rabaty – slevy z prodejní ceny. 

Osobní prodej  

Osobní prodej je reprezentovaný přímou osobní komunikací s jedním či více 

potenciálními zákazníky. Díky bezprostřednímu osobnímu působení je schopen mnohem 

účinněji (oproti běžné reklamě) ovlivnit zákazníka a přesvědčit ho o přednostech nabídky. 

Předmětem osobního prodeje není jen snaha prodat, ale zákazníka náležitě informovat 

o správném, účinném a vhodném používání či spotřebování. Prodávající se může 

seznámit s názory, potřebami zákazníků a operativně na ně reagovat. Nevýhodu osobního 

prodeje představuje horší kontrola prodejců a jejich působení, kdy chyby či vystupování 

prodejce může poškodit dobré jméno a image firmy (Foret, 2003). 
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Public relations 

Public relations je nástroj k vytváření a rozvíjení dobých vztahů s veřejností, zejména 

prostřednictvím aktivní publicity ve sdělovacích prostředcích. Cílem public relations je 

tvorba, upevnění důvěry a dobré vztahy organizace s klíčovými skupinami veřejnosti. 

Tyto klíčové segmenty představují jednotlivce či skupiny spjaté s aktivitami organizace. 

Základní kategorie klíčových skupin jsou: 

· zaměstnanci organizace; 

· majitelé, akcionáři organizace; 

· dodavatelé; 

· finanční skupiny (např. investoři); 

· sdělovací prostředky; 

· místní obyvatelstvo; 

· místní představitelé, zastupitelé, orgány a úřady; 

· zákazníci (Foret, 2003). 

Komunikační předností public relations je jejich důvěryhodnost. Díky tomu mohou 

ovlivnit řadu perspektivních zákazníků, kteří se vyhýbají vlivu reklamy. Public relations 

tak představují účinnější prostředek oproti běžné reklamě. Nástroje public relations nic 

nenabízí ani neprodávají, pouze poskytují informace. Aktivity public relations jsou 

následující: 

· aktivní publicita – tiskové zprávy, interview ve sdělovacích prostředcích aj.; 

· organizování událostí – předvedení nového produktu, oslavy výročí, udělení 

oceněná aj.; 

· lobbying – zastupování a prezentace názorů organizace při jednáních s politiky 

a zákonodárci, získávání či předávání informací; 

· sponzoring – kulturních, společenských, politických a sportovních aktivit; 

· reklama organizace – udržení a zlepšení reputace a image firmy jako celku 

(Foret, 2003). 
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1.3.5 Materiální prostředí 

Zákazník nedokáže posoudit službu dříve, vzhledem k její nehmotné povaze, 

než ji spotřebuje. Tím se pro zákazníka zvyšuje riziko jejího nákupu. Důkazem vlastností 

služeb je svým způsobem materiální prostředí – budova, kancelář, informační brožura, 

oblečení zaměstnanců aj. (Vaštíková, 2014).  

1.3.6 Lidé  

Při poskytování služeb dochází ke kontaktu zákazníka, s poskytovali služeb 

(zaměstnanci). Lidé se tak stávají jedním z významných prvků marketingového mixu 

služeb, jelikož mají přímý vliv na jejich kvalitu. Kvalitu služby ovlivňuje i zákazník sám, 

jelikož je účastníkem procesu. Výběr, vzdělávání a motivace zaměstnanců je důležitým 

aspektem, na který by se organizace měla zaměřit. Stejně tak by měla organizace stanovit 

určitá pravidla pro chování zákazníků. Obě tato hlediska jsou podstatná pro vytváření 

příznivých vztahů mezi zákazníky a zaměstnanci (Vaštíková, 2014). Realizace 

se neobejde bez zaměstnanců, právě ti ovlivňují kvalitu a hodnotu služeb. Pracovníci, 

kteří se dostávají do kontaktu s klientem, ovlivňují jeho spokojenost a také dojem 

z poskytované služby (Hesková a Štarchoň, 2009).  

1.3.7 Procesy 

Během poskytování služby dochází k interakci mezi zákazníkem a zaměstnancem 

organizace. Je třeba se zaměřit na to, jakým způsobem je služba poskytována a provádět 

analýzy procesů poskytování služby a postupně zjednodušovat kroky, ze kterých 

se procesy skládají. Zákazník, který na službu musí dlouho čekat, nebo mu nebyly 

dostatečně vysvětleny výhody služby, odchází nespokojen (Vaštíková, 2014). Kvalitu 

poskytovaných služeb přímo ovlivňují pracovní postupy a moderní technologie. Také 

rozvoj těchto technologií působí stále více na fáze realizace služeb (Hesková 

a Štarchoň, 2009). 

1.4 SWOT analýza 

Analýza SWOT je jednou z metod marketingového auditu. Od správného zhodnocení 

silných a slabých stránek a identifikaci příležitostí a hrozeb, je úspěšná aplikace vhodné 

marketingové strategie závislá (Janečková a Vaštíková, 2000). Jejím úkolem je přimět 
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manažery a zaměstnance organizace se nad všemi prvky zamyslet, a vyvodit z nich 

příslušné důsledky. Silné a slabé stránky jsou vnitřními faktory, jelikož se jedná o prvky 

definované vnitřními vlivy (lidským kapitálem, zkušenostmi, vybavením, kapacitami). 

Příležitosti a hrozby jsou řazeny mezi vnější faktory, do značné míry jsou však ovlivněny 

faktory interními. Organizace může ovlivnit, jaké příležitosti trhu využije, a aktivně 

předcházet hrozbám (Business Vize, 2010).  

Analýza vnitřního prostředí S-W - organizace se soustředí na identifikaci svých silných 

stránek, a jejich rozvoje za účelem získání konkurenční výhody. Zároveň analyzuje i své 

slabé stránky, které se snaží eliminovat (Kozel, 2011). 

Analýza vnějšího prostředí O-T – podnik hledá příležitosti a hrozby na trhu. Hrozbou 

se rozumí nepříznivá situace, která může negativně ovlivnit jeho postavení. Příležitostí je 

naopak chápána příznivá situace, která může podniku pomoci k růstu. Hlavním účelem 

této analýzy je nalezení, rozvoj a využití identifikovaných příležitostí a zavedení 

protiopatření vůči identifikovaným hrozbám (Kozel, 2011). 

1.5 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum spočívá ve specifikaci, shromažďování, analýze a interpretaci 

údajů, které umožní organizaci porozumět trhu, identifikovat problémy, identifikovat 

příležitosti, hodnotit směry možné marketingové činnosti a hodnotit dosažené výsledky 

(Foret et al., 2001). Základním cílem marketingového výzkumu v oblasti služeb 

je  omezení nejistoty rozhodování při zásadních činnostech firmy, dosažení správného 

nastavení prvků marketingového mixu, sledování a kontrola výsledků marketingových 

aktivit (Janečková a Vaštíková, 2000). 

Marketingový výzkum se původně zaměřoval na nalezení technik, které by vedly 

ke zvýšení tržeb. Postupem času se marketingoví pracovníci snažili prostřednictvím 

marketingových výzkumů lépe porozumět zákazníkům. Používanými výzkumnými 

technikami se stalo například pozorování zákazníků v prodejnách, skupinové rozhovory, 

hloubkové rozhovory, dotazníková šetření aj. (Kotler, 2003). 
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Rozlišuje se primární a sekundární marketingový výzkum. Primární představuje tzv. sběr 

dat a informací v terénu. Sekundární marketingový výzkum naproti tomu znamená další 

využití již shromážděných informací, které již někdo v minulosti zpracoval jako primární 

výzkum. Při marketingovém výzkumu je nutné odhadnout hodnotu informací získaných 

výzkumem. Novým výzkumem by měla organizace získat objektivnější a přínosnější 

informace než dosud má, a jejichž hodnota převáží náklady na šetření (Foret et al., 2012). 

Zkoumaný problém se postupně rozkládá na jednotlivé konkrétnější stránky, které jsou 

podstatné pro jeho řešení. Tento proces se nazývá operacionalizace a představuje 

postupnou strukturalizaci a dekompozici problému (předmětu) výzkumu s ohledem 

na jeho cíle. Výsledkem tohoto procesu by mělo být získání měřitelných hodnot vlastností 

jednotek objektu. Hodnoty vlastností se měří v terénu pomocí znaků (proměnných). 

V případě výzkumu spokojenosti zákazníků lze v rámci operacionalizace strukturovat 

spokojenost na složky jako spokojenost s nabídkou, s přístupem zaměstnanců či např. 

s čistotou v prodejně. Detailnost či naopak hrubost operacionalizace se odvíjí od cílů 

výzkumu, od jeho praktické využitelnosti (Foret et al., 2012). 

Realizace marketingového výzkumu 

Fáze marketingového výzkumu lze popsat následujícími kroky: 

· Sběr dat – v tomto kroku dochází k vlastnímu sběru požadovaných dat, kdy lze 

využít několika metod. Zároveň v této fázi výzkumu probíhá kontrola sběru dat. 

· Zpracování dat – po shromáždění požadovaného objemu dat lze začít s jejich 

analýzou. Prvním krokem se stává kontrola a úprava dat, následně jejich třídění 

a zpracování do elektronické podoby.  

· Analýza dat – v této fázi dochází k popisu shromážděných dat a jejich 

vyhodnocení pomocí zvolených metod a testů. 

· Vizualizace výstupů – výstupy analýzy jsou zpracovány do tabulek a grafů. 

· Interpretace výstupů – dochází k převedení výsledků analýzy do závěrů 

a doporučení řešení zkoumaného problému. Pomocí slovního vyjádření jsou 

navržena konkrétní opatření. 
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· Prezentace doporučení – prezentace výstupů a návrhů řešení v písemné či ústní 

podobě, je zhmotnělým výsledkem marketingového výzkumu 

(Kozel et. al., 2011). 

Techniky marketingového výzkumu jsou dle Foreta (2012) trojího typu:  

· dotazování – pomocí nástrojů jako je dotazník či záznamový arch, 

· pozorování – sledování reakcí, způsobů chování, 

· experiment – změna v nabídce tzn. ve složkách marketingového mixu. 

Podle Kozla (2011) pomáhá marketingový výzkum usnadňovat rozhodování na všech 

úrovních rozhodování na trhu: 

· strategické - zjednodušeně co dělat, kam zaměřit úsilí, 

· taktické - jak tyto věci dělat správně, čím podpořit úsilí, 

· kontrola - informační zpětná vazba pro manažery. 

21. století přineslo řadu zásadních celosvětových změn ve vývoji trhu a také v řízení 

firemních procesů. Za hlavní nositele těchto změn lze označit vliv globalizace, vývoj 

technologie, techniky a nových materiálů, vývoj informačních technologií, nástup 

celosvětových i lokálních sociálních sítí (Kozel et al., 2011). Právě díky sociálním 

médiím mohou lidé sdílet informace, a tím posilovat vliv tzv. word of mouth neboli 

šeptandy. Osobní zkušenost, která je významná pro formování poptávky může být díky 

sociálním médiím sdílena a doplněna o zkušenosti ostatních lidí (Kozel et al., 2011). 

1.6 Hodnocení spokojenosti zákazníka 

V následujících podkapitolách je definován pojem spokojenost zákazníka a představeny 

metody její kvantifikace. Dále je představen Evropský model spokojenosti zákazníka, 

který je využit v analytické části této diplomové práce. 

1.6.1 Spokojenost zákazníka 

„Míra naplnění očekávání zákazníka, která je spojena s tím, jak zákazník vnímá a hodnotí 

zakoupený produkt“ (Kotler a Armstrong, 2004, s. 36). 
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Spokojenost zákazníka je závislá na tom, jak je vnímáno či naplněno očekávání zákazníka 

ve vztahu k získanému produktu nebo k hodnotě, kterou mu přináší. Není-li zákazníkovo 

očekávání naplněno, je zákazník nespokojen a naopak. Dojde-li k tomu, 

že  je  zákazníkovo očekávání naplněno ve vyšší míře, je zákazník nejen spokojen, 

ale  i  příjemně překvapen. Organizace usilují právě o to, aby byl jejich zákazník 

spokojen, pravidelně se vracel a sděloval svou zkušenost s firmou i dál (Kotler 

a  Armstrong, 2004). 

Spokojenost zákazníků je podle Kotlera (2003) nezbytným cílem organizace, která 

by měla míru spokojenosti sledovat a snažit se ji stále zvyšovat. Organizace, které 

dosáhnout vysoké míry spokojenosti svých zákazníků by měly tento fakt zveřejnit – tento 

údaj může vzbudit důvěru u potenciálních zákazníků. 

Spokojenost zákazníka je nezbytnou, ale nikoli postačující podmínku pro loajalitu. 

Spokojenost a loajalita jsou dva různé pojmy. Spokojenost je specificky zaměřená 

na atributy produktu nebo služby, a může být relativně dynamičtějším měřítkem. 

Naproti  tomu loajalita je širší, trvalejší postoj vůči podniku. Může zahrnovat 

jak  racionální, tak i emocionální prvky, a je jasně ovlivněna spokojeností (Allen 

a  Tanniru, 2000). 

1.6.2 Barometr spokojenosti zákazníka 

Za účelem zlepšení prodejních aktivit a zvyšování zisku se firmy snaží zjišťovat index 

spokojenosti zákazníků - Customer Satisfaction (Marinič 2008). 

První zemí, kde se začal uplatňovat a sledovat instrument spokojenosti zákazníka, bylo 

v roce 1989 Švédsko. Instrument se nazýval Švédský barometr spokojenosti zákazníka - 

Swedish Customer Satisfaction Barometer (SCSB). Sloužil k hodnocení spokojenosti 

zákazníka s kvalitou výrobků a služeb. V roce 1999 byl formulován Americký index 

spokojenosti zákazníka - American Customer Satisfaction Index (ACSI). Na základě 

těchto zkušeností byl koncipován Evropský index spokojenosti zákazníka - European 

Customer Satisfaction Index (ECSI). V průběhu roku 1999 byl s pomocí Evropské 

komise implementován ve 12 západoevropských zemích (Marinič, 2008). 
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Koncepce ACSI využívá zkušenosti a očekávání spotřebitele na základě vnímané kvality 

jako determinant spokojenosti zákazníka. Spokojenost zákazníka je funkcí kvality 

produktu nebo služby, ceny, reklamy a prodeje, očekávání, komunikace a vnímané 

hodnoty. Mezi těmito proměnnými veličinami existuje vzájemná kauzální vazba. 

Společný vektor vzájemného účinku těchto vazeb se promítá ve výsledném ukazateli – 

spokojenosti zákazníka. Vzájemnou vazbu proměnných veličin lze dle Mariniče (2008) 

charakterizovat následujícími okruhy vztahů: 

· Komunikace, interní vztahy versus spokojenost zákazníka - komunikace 

pozitivně ovlivňuje spokojenost zákazníka. 

· Spokojenost zákazníka versus cena - spokojenost zákazníka s cenou 

je  vzájemně pozitivně propojená s celkovou spokojeností, spokojenost zákazníka 

s cenou je vzájemně pozitivně propojená s úrovní vzájemné komunikace. 

· Očekávání zákazníka versus jeho spokojenost - očekávání zákazníka 

je  vzájemně pozitivně propojeno se spokojeností s cenou, očekávání zákazníka 

je  vzájemně pozitivně propojeno s komunikací. 

· Spokojenost zákazníka versus vnímaná kvalita - vnímaná kvalita je propojená 

se spokojeností s cenou, vnímaná kvalita závisí na komunikaci, vnímaná kvalita 

je pozitivně propojená s očekáváním zákazníka, kvalita je pozitivně propojená 

s celkovou spokojeností zákazníka. 

· Reklama a prodej versus spokojenost zákazníka - spokojenost s cenou 

je  pozitivně propojená s reklamou, komunikace je pozitivně propojená 

s reklamou, kvalita je pozitivně propojená s reklamou, očekávání zákazníka je 

pozitivně propojeno s reklamou, reklama je pozitivně propojena se spokojeností 

zákazníka, vztah mezi komunikací a spokojeností zákazníka je zprostředkován 

úrovní reklamy, reklama je prostředníkem vztahu mezi očekávanou kvalitou 

a spokojeností zákazníka. 

1.6.3 Evropský model spokojenosti zákazníka (ECSI)  

Základní evropský model ECSI je podle Mariniče (2008) strukturální rovnicí 

s neznámými proměnnými. Model propojuje spokojenost zákazníka s determinanty a ústí 

do indikátoru loajality zákazníka. Jednotlivé faktory měření spokojenosti musí být 

měřitelné a musí být znám jejich význam v souvislosti se s potřebami zákazníka. 
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Evropský model spokojenosti zákazníka má podle Kozla (2011) celkem sedm 

hypotetických proměnných: 

· image,  

· očekávání zákazníka,  

· celková kvalita vnímaná zákazníkem, 

· vnímaná hodnota statku, 

· spokojenost zákazníka, 

· stížnosti zákazníka,  

· loajalita zákazníka. 

 

Obrázek 2 - Model spokojenosti zákazníka ECSI 

(Zdroj: Foret a Stávková, 2003, s. 108) 

 

Stanovení indexu spokojenosti zákazníka se provádí na základě průzkumu okruhu 

zákazníků. Zákazníkům jsou na základě dotazníku položeny otázky, a na základě 

získaných odpovědí jsou tyto statistiky vyhodnoceny. Otázky jsou nejčastěji 

komponovány tak, že dotazovaný zákazník hodnotí veličiny na stupnici. Používá 

se např. desetibodová hodnotící stupnice 1 – nejhorší hodnocení až 10 – nejlepší 

hodnocení). Často se využívá i školní pětibodové hodnocení (Marinič, 2008).  
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V této kapitole je představena společnost Student-living Holding, s.r.o., která poskytuje 

ubytovací služby pod názvem Chillhills Apartments. Diplomová práce je věnována právě 

činnosti poskytování ubytovacích služeb pod značkou Chillhills Apartments. 

V následujících podkapitolách práce je shrnuta současné situace Chillhills Apartments 

pomocí využití marketingových analýz, marketingového výzkumu, spolu 

s vyhodnocením a interpretací závěrů. 

2.1 Základní informace o podnikatelském subjektu 

Následující podkapitoly jsou věnovány představení společnosti Student-living 

Holding, s.r.o., provozovatele Chillhills Apartments – poskytovatele dlouhodobých 

ubytovacích služeb v Brně.  

Chillhills Apartments je provozováno společností Student-living Holding, s.r.o., která 

vznikla zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně v září roku 2010 

jako Student-living, s.r.o., a v březnu roku 2015 byla přejmenována. Statutárním orgánem 

společnosti jsou dva jednatelé, a to Radim Rezek, který vlastní 90 % společnosti a Jakub 

Škorpík, který vlastní 10 % této společnosti od března roku 2015. Základní údaje 

o  společnosti jsou uvedeny v tabulce 1 (Justice, ©2012-2014). 

Tabulka 1 - Základní údaje o společnosti Student-living Holding, s.r.o. 

Obchodní firma Student-living Holding, s.r.o. 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo 29239583 

Sídlo Dominikánské náměstí 187/5, Brno-město, 602 00 Brno 

Datum zápisu do OR 7. září 2010 

Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Základní kapitál 200 000 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Justice, ©2012-2014) 
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Společnost provozuje pod značkou Chillhills Apartments (dříve Studentreality 

Apartments) bytové komplexy v Brně, které pronajímá studentům a mladým lidem. 

Soustředí se na dlouhodobé pronájmy. Mimo Chillhills Apartments je společnost 

provozovatelem i značky 7 NIGHTS - krátkodobého hostelového ubytování v Brně.  

Diplomová práce se zaměřuje pouze na poskytování ubytovacích služeb pod značkou 

Chillhills Apartments. 

Business model Chillhills Apartments je postaven na převzetí nemovitosti do správy 

od majitelů bytových domů a její následné podnajímání (pronájem bytových prostor 

a jejich opětovné pronajímání dalším osobám) v podobě studentských apartmánů. Klient 

si pronajme na základě nájemní smlouvy lůžko, pokoj či celý byt (podmínkou je složení 

vratné jistoty ve výši jednoho nájmu), standardní doba trvání podnájmu (opětovného 

pronájmu) je 12 měsíců, výpovědní lhůta je tříměsíční. Rozdíl ceny při nákupu (nájem) 

a prodeji (podnájmu) je marže pro Chillhills Apartments. K financování běžného provozu 

a náboru nových lůžek využívá Chillhills Apartments cash flow plynoucí z podnájmu. 

Splatnost pohledávek v podobě ceny podnájmu od klientů je nastavena na 20 dní 

před splatností nájemného majiteli nemovitosti.  

2.1.1 Historie a poslání  

Chillhills Apartments se od svého vzniku v roce 2013 - jako Studentreality Apartments, 

soustředilo na zlepšení situace studentského bydlení. Po rebrandingu na Chillhills 

Apartments v říjnu 2015, se toto poslání nezměnilo, jen rozšířilo ze studentů na mladé 

lidi obecně. Cílovou skupinou Chillhills Apartments se tak, kromě studentů vysokých 

škol, stali i mladí pracující. Věkové rozpětí cílové skupiny se tak pohybuje od 18 do 35 

let věku. 

První bytový komplex (ještě pod označením Studenreality Apartments) začala společnost 

provozovat v roce 2013. Od té doby neustále roste. V současné době spravuje apartmány 

a byty v 7 bytových komplexech v několika městských částech města Brna (Brno-střed, 

Staré Brno, Černá Pole, Zábrdovice). Celkový počet spravovaných apartmánů činí 101, 

lůžek je celkový počet 279. Společnost si zakládá na proklientském přístupu, co nejširším 

spektru doplňkových služeb a také na tom, aby veškerá správa bydlení byla pro klienta 

co nejsnazší (Chillhills, ©2015b). 
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2.1.2 Organizační struktura  

Chillhills Apartments má 9 zaměstnanců (údaj k 15. 11. 2015). Organizační strukturu 

podniku znázorňuje následující obrázek 3. 

 

Obrázek 3 - Organizační struktura Chillhills Apartments 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Nejvyšším orgánem Chillhills Apartments a zároveň celé společnosti Student-living 

Holding, s.r.o. jsou dva jednatelé. 

Přímo podřízený oběma jednatelům je CEO (Chief executiv officer) Chillhills Apartments 

a jemu jsou podřízeny další oddělení a zaměstnanci těchto oddělení. 

Office manažer zodpovídá za chod kanceláře a recepce v sídle společnosti, jedná 

se  o pozici, která je sdílena napříč celou společností. Office manažer je tedy podřízen 

CEO Chillhills Apartments, CEO dalších značek provozovaných společností a oběma 

jednatelům společnosti.  

Jednatelé 

společnosti

Chief executive 

officer

Office manažer Makléři

Makléř 1

Makléř 2

Finance

Finanční 
manažer
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Makléři zajišťují obsazování jednotlivých bytových komplexů klienty, jsou v kontaktu 

s klienty od jejich projevení zájmu o ubytování, přes prohlídku, vyřízení veškeré 

administrativy (v případě uzavření nájemní smlouvy), komunikují s klientem po celou 

dobu pronájmu, až po jejich vystěhování. V současné době pracují v rámci Chillhills 

Apartments dva makléři, kteří spravují konkrétní ubytovací komplexy.  

Finanční oddělení zastoupené finančním manažerem a účetním (sdílená pozice napříč 

celou společností), se stará o veškerou agendu spojenou s financemi, zajišťuje kontrolu 

plateb od klientů, stejně tak se stará o včasné placení firemních závazků obchodním 

partnerům a pravidelně informuje vedení společnosti o aktuálních stavech a vývoji tržeb, 

cash flow, schvaluje rozpočty, vyhodnocuje investiční akce, vymáhá pohledávky aj. 

Marketingové oddělení vyhledává příležitosti na trhu, plánuje veškeré marketingové 

aktivity, je zodpovědné za komunikaci se zákazníkem, informuje o produktu, 

jeho  výhodách i značce jako takové. Je v neustálé interakci s ostatními odděleními 

a pracovníky podniku, poskytuje vedení společnosti pravidelný reporting a komunikuje 

s obchodními partnery.  

Údržbu a servis zastupuje v rámci Chillhills Apartments jeden pracovník, který zajišťuje 

revize jednotlivých bytů, provádí opravy nahlášených závad v pronajímaných bytech 

i prostorách společnosti. 

Úklid představuje doplňkovou službu poskytovanou klientům a momentálně je zajišťován 

jedním pracovníkem úklidu. Tento zaměstnanec je odpovědný i za úklid kanceláří celé 

společnosti Student-living Holding, s.r.o. a je sdílenou pozicí i pro brand 7 NIGHTS, 

tedy  poskytování služeb krátkodobé hostelové ubytování.  
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2.1.3 Ekonomické hodnocení vývoje Chillhills Apartments 

V tabulce 2 je znázorněn zjednodušený výkaz zisku a ztráty Chillhills Apartments, 

a  to  od dubna 2013 (kdy začala s poskytováním dlouhodobých ubytovacích služeb) 

do  konce roku 2014. 

Tabulka 2 - Výkaz zisku a ztráty Chillhills Apartments (v tis. Kč) 

 2013 2014 meziroční růst / pokles 

Tržby  3 175 9 360 + 6 185 

Výkonová spotřeba 3 011 8 682 + 5 671 

Přidaná hodnota 164 678 + 514  

Osobní náklady 151  315 + 164 

Odpisy 0 120 + 120 

Provozní výsledek hospodaření 13 243 + 230  

(Zdroj: Kuruc, 2015) 

V průběhu roku 2013 spravovalo Chillhills Apartments celkem 200 lůžek (bytové 

komplexy Václavská, Běhounská, Kunzova, Dominikánské náměstí). V roce 2014 

přibyly do správy komplexy Hybešova, Spolkova a Antonína Slavíka. Došlo 

tak  k navýšení počtu lůžek na 300. Vlivem nárůstu ubytovacích kapacit se ztrojnásobily 

tržby, a to především díky vysoké obsazenosti ubytovacích kapacit. Ta v průměru činila 

92 %. V průběhu roku 2013 byli zaměstnání dva lidé, s rozšířením kapacit došlo 

i  k rozšíření personálního obsazení, a to na 4 zaměstnance / brigádníky. V prvním roce 

provozování sítě bytů činil provozní zisk 13 tisíc Kč, v roce 2014 vlivem již zmíněných 

změn došlo k rapidnímu růstu, a to o 230 tisíc Kč (Kuruc, 2015). 

Chillhills Apartments usiluje o rozložení fixních nákladů mezi větší počet lůžek. 

Variabilní náklad představuje odměna makléři, který v ideální situaci obsluhuje 150 

lůžek. Ostatní provozní náklady na kancelář, administrativu, účetnictví, internetové 

a mobilní služby, marketing a mzdy nerostou s počtem lůžek. Nižších provozních nákladů 

jsou schopni dosáhnout pomocí informačního systému Apartments. Díky používání 

informačního systému je Chillhills Apartments schopno ročně ušetřit řádově statisíce 

za  práci, kterou by musela vykonávat lidská síla (Kuruc, 2015).  
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Převážnou část rozvahy Chillhills Apartments tvoří pohledávky a závazky z obchodních 

vztahů. Stále aktiva tvoří movitý majetek, zejména dopravní prostředky a vybavení 

nemovitosti, které nebyli zaúčtovány do nákladů. Krátkodobý finanční majetek bude 

s počtem lůžek růst, nicméně značnou část tvoří jistoty držené od klientů (jistota odpovídá 

výši jednoho měsíčního nájemného včetně služeb) a jiné přijaté zálohy. Jistoty slouží 

ke krytí případných nedoplatků a škod způsobených na předmětu podnájmu. Inkaso 

pohledávek je řízeno skrz informační systém, který se stará o párování plateb, rozesílání 

upozornění (elektronickou poštou) o splatnosti pohledávky a následně i upomínky 

(Kuruc, 2015). 

Odhadované tržby za rok 2015 by měly činit 13 100 tis. Kč, provozní výsledek 

hospodaření potom 550 tisíc Kč, tedy více než dvojnásobek oproti předchozímu roku. 

Zvýšil se počet zaměstnanců na celkových 9, tedy došlo k růstu nákladů na tyto 

zaměstnance. Cílem Chillhills Apartments je do roku 2018 ztrojnásobit počet lůžek 

v Brně, celkem tedy na 900 lůžek (ročně 150 nových lůžek) a rozšířit se i do dalších 

studentských měst (Praha, Olomouc, Ostrava) (Kuruc, 2015). 

2.2 Analýza marketingového prostředí Chillhills Apartments 

Ke zhodnocení současného stavu mikro a makro prostředí Chillhills Apartments 

je  použita SLEPT analýza a Porterova analýza pěti sil. 

2.2.1 Analýza SLEPT 

Pomocí analýzy SLEPT dochází k hodnocení vlivu makroprostředí. Faktory vnějšího 

prostředí, které mají vliv na Chillhills Apartments jsou následující. 

Sociální prostředí 

Chillhills Apartments působí v Brně, kde žije cca 377 440 obyvatel (Brno, 2015b). Brno 

je nazýváno studentským městem kvůli vysokému počtu fakult VŠ. S tím se pojí i velké 

množství studentů, kteří za vzděláním přijíždí z celé České republiky i zahraničí. 

Na území města Brna je situováno 14 vysokých škol s 34 fakultami, na kterých studuje 

přibližně 83 tisíc studentů (Brno, 2015a). Kapacity veřejných vysokých škol nedokáží 

s ohledem na kapacitu uspokojit poptávku studentů po bydlení v Brně, studenti tak hledají 

pronájem či spolubydlení u majitelů bytů nebo soukromých kolejí. Tím, že Chillhills 
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Apartments necílí pouze na vysokoškolské studenty, ale na skupinu lidí ve věku 18 - 35 

let, je okruh potenciální klientů široký. Velikost populace a počet studentů je faktorem, 

který Chillhills Apartments ovlivňuje. Střednědobým plánem Chillhills Apartments 

je  rozšíření do studentských měst v České republice, a to především do Prahy, Ostravy 

a  Olomouce. Dle statistik na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže 

a  tělovýchovy studovalo v těchto městech k 20. 1. 2015: Praha  - 136 tisíc studentů, 

Olomouc - 21 500 studentů, Ostrava - 28 000 studentů (MŠMT, 2015).  

Legislativní prostředí 

Chillhills Apartments se při své činnosti řídí řadou zákonů a vyhlášek: 

· Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

· Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. 

· Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

· Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

· Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

· Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

· Zákon o účetnictví 536/1991 Sb., o účetnictví. 

· Obecně závazná vyhláška č. 22/2010 o místních poplatcích. 

Ekonomické prostředí 

Chillhills Apartments ovlivňuje řada makroekonomických i mikroekonomických 

ukazatelů. Mezi makroekonomické ukazatele, které značku ovlivňují, patří např. kupní 

síla cílové skupiny, tedy lidí ve věkovém rozmezí 18 - 35 let, nezaměstnanost i výše mezd. 

Mezi mikroekonomické ukazatele, které ovlivňují fungování Chillhills Apartments, patří 

cena vstupů (výše nájemného, mzdy zaměstnanců, cena vybavení, aj.) a také energie 

(elektřina, plyn, vodné a stočné).  
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Politické prostředí 

Politické prostředí se odvíjí od aktuální politické situace. Velkou měrou zasahuje 

do legislativního prostředí, což se projeví změnou zákonů a vyhlášek. 

Technologické prostředí 

Technologie jsou rychle se rozvíjejícím faktorem, který na Chillhills Apartments působí. 

Při své činnosti využívá dostupné informační technologie a snaží se minimalizovat osobní 

kontakt se stávajícími i potenciálními klienty. Stávající klienti tak mohou spravovat 

veškerou agendu spojenou s bydlením pomocí systému, který společnost využívá, online. 

Pomocí sociálních sítí a serverů s nabídkou bydlení se snaží oslovit potenciální klienty. 

Chillhills Apartments spravuje vlastní webovou stránku, na které prezentuje nabízený 

produkt spolu s veškerými výhodami a doplňkovými službami. Jednou z prezentovaných 

výhod je vysoká kvalita samotného bydlení společně s vybavením – ta je zajišťována 

pomocí moderního a kvalitního vybavení apartmánů.  

 

2.2.2 Porterova analýza pěti sil 

Stávající konkurence 

Ve městě Brně existuje několik druhů konkurence pro Chillhills Apartments. Prvním 

konkurentem jsou veřejné vysokoškolské koleje. Ty, jak již bylo v práci zmíněno, 

jsou  sice konkurencí pro Chillhills Apartments, ale nabízí velmi malé ubytovací kapacity. 

Jakmile dojde k jejich plné obsazenosti, nezbývá studentům, než hledat ubytování jinde. 

Kvalita poskytovaných ubytovacích služeb je často nižší než v síti Chillhills Apartments. 

Řeč je především o kvalitě a stavu vybavení, počtu spolubydlících, stavu budov veřejných 

kolejí a absenci doplňkových služeb. Výhody, pro které studenti veřejné koleje poptávají, 

jsou zejména nízké ceny a vzdálenost od fakult vysokých škol, na kterých studují. Vysoké 

školy, které nabízejí studentům možnost ubytování na koleji, jsou: Masarykova 

univerzita, Mendelova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Veterinární 

a farmaceutická univerzita Brno, Janáčkova akademie múzických umění a Univerzita 

obrany. Počet lůžek veřejných kolejí vysokých škol v Brně je necelých 15 700 lůžek 

(Správa kolejí a menz Masarykova univerzita, ©2000-2015; Správa kolejí a menz 

Mendelovy univerzity v Brně, 2015; Koleje a menzy VUT v Brně, 2015; Veterinární 
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a  farmaceutická univerzita Brno, 2015; Janáčkova akademie múzických umění, 2015; 

Univerzita obrany, ©2013).  

Další skupinou konkurentů jsou soukromé studentské koleje. Soukromé koleje kromě 

samotných ubytovacích služeb nabízí i řadu doplňkových služeb, jako úklid, skladovací 

prostory, půjčovnu žehličky, vysavače či úklidových prostředků aj. Soukromých 

studentských kolejí a poskytovatelů bydlení pro studenty a mladé lidi je v Brně včetně 

Chillhills Apartments osm. Počet lůžek, které tyto soukromé koleje mohou nabídnout, 

je  přibližně 1 300 lůžek (Kolej Brno, 2015; Young Space, ©2015; Ubytování 

pro  studenty v Brně, ©2011; R.C.P.R. - Reality, 2015; Baronela, 2015; eFi Palace, 

©2015; Chillhills, ©2015a. Ubytování v Brně, 2015). Kapacity Chillhills Apartments 

představují v současné době 21 % na trhu soukromých kolejí v Brně.  

Poslední skupinou konkurentů jsou majitelé domů a bytů, potažmo realitní kanceláře, 

které pronájem těchto domů a bytů zprostředkovávají. Právě ti uspokojují potřebu 

ubytování studentů, kteří nemohli, či nechtěli využít služeb veřejných či soukromých 

kolejí a cílové skupiny Chillhills Apartments, která hledá ubytování v Brně.  

Potenciální konkurence 

Vzhledem k velkému potenciálu trhu a prakticky žádným bariérám vstupu na trh 

lze  očekávat vznik další konkurence. Ta koneckonců vzniká prakticky neustále tím, 

že se uvolňují byty či domy, které jejich majitelé nabízí k pronájmu. Vstup konkurence 

v podobě vzniku dalších veřejných vysokoškolských kolejích se neočekává vzhledem 

k omezeným finančním prostředkům z veřejných rozpočtů, avšak není vyloučený. 

Překážkou vstupu na trh pro provozovatele soukromých kolejí může být velká kapitálová 

náročnost, která by souvisela s výstavbou nových kolejí a jejich vybavením, či jen 

s pronájmem bytového domu, jeho vybavení a správou. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavateli Chillhills Apartments jsou majitelé komplexů, které společnost spravuje 

a pronajímá, dodavatelé energií a dodavatelé dalších služeb (údržba, právní služby apod.).  
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Velkou vyjednávací sílu mají majitelé komplexů, právě ti rozhodují o tom, jestli bude mít 

Chillhills Apartments co nabízet. Vyjednávací síla dodavatelů energií je relativně nízká, 

na trhu jich totiž existuje velké množství a v případě rapidního navýšení cen 

či nevhodných podmínek spolupráce, by je společnost mohla nahradit jinými. Stejně 

je  tomu i u dodavatelů právních služeb či údržby. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Odběrateli jsou pro Chillhills Apartments klienti, kteří s podnikatelským subjektem 

uzavřou nájemní smlouvu. Jejich vyjednávací síla však není nijak velká a Chillhills 

Apartments tak není nuceno jejich požadavkům vyhovět. Ceny jednotlivých typů 

ubytování jsou stanoveny platným ceníkem. Tím, že provozovatel bytové komplexy 

nevlastní, ale pronajímá si je, je nuceno platit každý měsíc nájemné za tyto prostory. 

Pokud by reagovalo na požadavky odběratelů snížit cenu nájemného, mohlo 

by  se  tak  dostat do situace, kdy by negenerovalo žádný zisk a pokrývalo by pouze 

náklady na  provoz. V horším případě tvořilo ztrátu.  

Substituty 

Za substitut lze považovat i krátkodobé ubytovací služby poskytované hotely, hostely 

apod. Zde by měsíční náklady na bydlení dosahovaly vysokých částek. Omezeným 

substitutem je i pronájem bytových prostor od majitelů nemovitostí, které jsou zároveň 

konkurencí pro firmu. Jako omezený substitut jsou označeny proto, že neposkytují služby 

svým klientům v takovém rozsahu, jako Chillhills Apartments.  

 

2.3 Analýza marketingového mixu Chillhills Apartments 

K dosažení cílů využívá Chillhills Apartments následujících nástrojů marketingového 

mixu. Správně sestavený marketingový mix je klíčovým prvkem pro dosažení úspěchu 

v  tržním konkurenčním prostředí.  

2.3.1 Produkt 

Produktem Chillhills Apartments je pronájem lůžka, pokoje či bytu v některém 

z apartmánových domů, které spravuje. Nabídku Chillhills Apartments představuje 

tabulka 3. 
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Tabulka 3 - Nabídka Chillhills Apartments 

Komplex Počet bytů Počet lůžek Typ ubytování Městská část 

Dominikánské 

náměstí 
10 47 

1lůžkový pokoj 

2lůžkový pokoj 

3lůžkový pokoj 

Brno-střed 

Běhounská 8 48 
1lůžkový pokoj 

2lůžkový pokoj 

Brno-střed 

Václavská 41 82 
1+kk 

2+1 

Staré Brno 

Hybešova 17 31 
1+kk 

2+1 

Staré Brno 

Antonína Slavíka 2 12 

1lůžkový pokoj 

2lůžkový pokoj 

3lůžkový pokoj 

Černá Pole 

Kunzova 3 20 

1lůžkový pokoj 

2lůžkový pokoj 

3lůžkový pokoj 

Černá Pole 

Spolkova 20 39 
1+kk 

1+1 

Zábrdovice 

(Zdroj: Chillhills, ©2015a) 

Jednotlivé apartmánové domy/ ubytovací komplexy se liší dispozičně.  

Komplex Dominikánské náměstí – tento komplex je situován v samotném centru Brna. 

Nabízen je zde pronájem v některém z plně vybavených bytů – zákazník může vybírat 

z 1lůžkového, 2lůžkového nebo 3lůžkového pokoje, které se liší cenou. Společné prostory 

v podobě koupelny, sociálního zařízení a kuchyně. V tomto komplexu sídlí i kancelář 
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společnosti, pokud klient potřebuje cokoliv řešit, je mu během otevírací doby k dispozici 

recepce. Budova je hlídaná bezpečnostní službou a je zde k dispozici výtah.  

Komplex Běhounská – komplex, který je umístěn taktéž v centru v těsné blízkosti 

náměstí Svobody. Nabízí se zde 3pokojové byty skládající se z 2lůžkových pokojů. 

Společné prostory v podobě kuchyně, koupelny a sociálního zařízení. Pokud chce klient 

bydlet v pokoji sám, má možnost zaplatit si celý pokoj. Jsou zde plně vybavené byty 

s televizí, v této budově jsou i zvýšená bezpečnostní opatření v podobě kamerového 

systému a kódovaných vstupních dveří. 

Komplex Václavská – moderní objekt soustředěný do vnitrobloku nabízí 42 vybavených 

bytových jednotek s kuchyňským koutem vhodných pro jednotlivce či páry. Výhodou 

tohoto komplexu je soukromí, jelikož jsou byty sdíleny minimálním počtem lidí. 

V objektu je recepce a kamerový systém. Komplex je umístěn u Mendlova náměstí.  

Komplex Hybešova – další komplex, který je vhodný pro jednotlivce nebo menší počet 

lidí. Vybavené byty o dispozici 1+kk a 2+1 jsou umístěny kousek od Mendlova náměstí. 

Komplex Antonína Slavíka – komplex v Černých Polích, který je vzhledem k umístění 

atraktivní pro studenty Mendelovy univerzity. Vybavené prostorné pokoje v bytech 

o dispozici 3+1. Nájemníci sdílí společné prostory – koupelna, sociální zařízení, kuchyň, 

chodba.  

Komplex Kunzova – podobný typ ubytování jako komplex Antonína Slavíka, umístěný 

ve stejné lokalitě. Nabízeny jsou zde vybavené pokoje a sdílené prostory v podobě 

kuchyně, koupelny, sociálním zařízením, chodbou.  

Komplex Spolkova – komplex, ve kterém nabízí Chillhills Apartments 20 bytových 

jednotek o dispozici 1+kk a 1+1. Je umístěn v městské části Zábrdovice, tedy blízko 

centra města. Doplňkovou službou k pronájmu je v tomto objektu i sklepní prostor.  

Součástí doplňkových služeb, které klient získává při pronájmu lůžka, pokoje či bytu 

u jakéhokoliv komplexu je internetové připojení, pravidelný servis a údržba a poštovní 

schránka. 
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2.3.2 Cena 

Cenu nájemného, které klient po uzavření nájemní smlouvy hradí, si stanovuje Chillhills 

Apartments. Využívá k tomu nákladově orientovanou strategii – k nákladům 

za pronájem, který za konkrétní lůžko, pokoj nebo byt hradí majiteli komplexu, přičítá 

zálohy na energie (elektřina, plyn, vodné a stočné) a náklad za internetové připojení a také 

marži. Marže na nájmu (rozdíl nákupu a prodeje lůžka) se pohybuje od 550 Kč 

do 1 200 Kč na lůžko/měsíc, a to v závislosti na vybavení a dispozici bytu 

a  také  atraktivitě lokality a její dostupnosti. Průměrná marže za rok 2014 činila 920 Kč 

na lůžko/měsíc. Cena pronájmu zároveň musí odpovídat určitým tržním standardům. 

Chillhills Apartments zvýhodňuje formou slevy z nájmu studenty, pro které platí 

ceníkové ceny. Klienti, kteří nejsou studenty, platí měsíčně nájem o 250 Kč vyšší (Kuruc, 

2015). 

Jsou prováděna pravidelná vyúčtování energií, to znamená, že klient platí jen za energii, 

kterou během pronájmu opravdu spotřeboval. Případný přeplatek se mu vrací po ukončení 

nájemní smlouvy společně s kaucí. Nedoplatek je mu naopak z vratné kauce odečten 

a v případě, že je vyšší než kauce, musí jej klient doplatit. V některých komplexech 

(Dominikánské náměstí a Běhounská) probíhá vyúčtování energií ze strany dodavatele 

jen jednou ročně. Pokud se klient vystěhovává po provedeném ročním vyúčtování, nemá 

společnost k dispozici aktuální ceny spotřebované energie a vychází tak z orientační 

kalkulace spotřeby energií. 

Činnosti, které pro Chillhills Apartments představují příjem, a u kterých samo stanovuje 

ceny, jsou administrativní a rezervační poplatky. Administrativním poplatkem se rozumí 

např. vystavení potvrzení pro cizineckou policii ve výši 490 Kč nebo poplatek, který 

klient hradí při uzavření nájemní smlouvy na dobu kratší než 6 měsíců. Tento poplatek 

činí 1 000 Kč, Chillhills Apartments upřednostňuje smlouvy uzavřené na dobu 6 měsíců 

a déle. Rezervační poplatky jsou placeny při rezervaci pronájmu – např. když se klient 

v červnu rozhodne, že chce bydlet ve vybraném komplexu od září. Nechce však platit 

nájemné za červen, červenec a srpen, uzavře tedy nájemní smlouvu od září, ale zaplatí 

rezervační poplatek, který je ve výši jednoho nájemného.  



43 

 

Dalším příjmem pro firmu jsou poplatky za pračku a sušičku v komplexech Václavská 

a Hybešova. Zde mají klienti možnost za poplatek využít pračky či sušičky ve společné 

prádelně, konečná cena praní a sušení je závislá na zvoleném programu praní. Cena praní 

či sušení je 1 Kč/1 minuta a prací prostředky používají klienti vlastní (Kuruc, 2015). 

2.3.3 Distribuce 

Chillhills Apartments působí v současné době pouze v Brně, zde jsou umístěny 

2 kanceláře. Hlavní kancelář, která je zároveň i sídlem společnosti Student-living 

Holding, s.r.o., je umístěna v samotném centru města na Dominikánském náměstí. 

Pro klienty tedy velmi výhodná poloha co se týče pěší dostupnosti či dostupnosti MHD. 

Pro klienty nebo obchodní partnery, kteří jedou autem, nastává problém v podobě 

omezeného vjezdu na Dominikánské náměstí a také s parkováním. Ačkoliv se Chillhills 

Apartments snaží dotazy a administrativu řešit převážně online či telefonicky, klient 

má  možnost řešit veškeré záležitosti osobně. Otevírací doba hlavní kanceláře 

je  od  pondělí do pátku v dopoledních i odpoledních hodinách (v pátek pouze dopoledne). 

V budově na Dominikánském náměstí jsou umístěny i byty, které Chillhills Apartments 

spravuje a pronajímá svým klientům, což je při potřebě dotazů či řešení problému jistě 

výhodné. Kromě recepce disponuje i dalšími místnostmi, první z nich slouží jako kancelář 

finančního a marketingového oddělení, druhá jako zasedací místnost pro celou společnost 

Student-living Holding, s.r.o. Chod recepce a kanceláří má na starosti office manažerka. 

Chillhills Apartments má také kancelář na ulici Václavská, která je umístěna taktéž 

v budově, kterou Chillhills Apartments spravuje a pronajímá. Zodpovědná osoba za chod 

této kanceláře je manažerka tohoto komplexu, která je zároveň makléřem pro komplex 

Václavská i vedlejší komplex Hybešova. Otevírací doba kanceláře se zde odvíjí 

od individuální domluvy zájemce o bydlení nebo klienta s makléřem. Kancelář Václavská 

je v těsné blízkosti Mendlova náměstí, tedy významného dopravního uzlu. Potenciální 

či stávající zákazníci se do komplexu dostanou pohodlně pěšky, MHD i autem (v areálu 

objektu je možné parkování).  

Nabízené ubytovací komplexy jsou umístěny v několika městských částech Brna, 

vždy  však v blízké vzdálenosti od MHD. Komplex Václavská a Hybešova je umístěn 

v blízkosti Mendlova náměstí, pár minut od centra města u hlavního nádraží. Komplex 
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Dominikánské náměstí a Běhounská se nachází v centru Brna u náměstí Svobody, 

dostupné jsou velmi dobře pěšky nebo pomocí MHD. Komplexy Antonína Slavíka 

a Kunzova jsou umístěny v Černých Polích, kde pravidelně jezdí městská doprava, 

výhodou je malá vzdálenost od centra města, kam se lze pohodlně dostat pěšky. Výhodou 

je i možnost parkování v okolí objektu. Komplex Spolkova je taktéž v těsné blízkosti 

zastávky MHD i centra města. 

Distribuci ubytovacích služeb zajišťují pověření makléři komplexů, případně další 

pověření zaměstnanci.  

2.3.4 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace slouží pro informování, přesvědčování či ovlivňování 

stávajících či potenciálních zákazníků s cílem podpory marketingové strategie podniku. 

Reklama 

Chillhills Apartments využívá následujících forem reklamy: 

· Internet – využívá vlastních webových stránek k představení nabídky 

ubytovacích služeb, doplňkových služeb i k představení Chillhills Apartments. 

Informuje zde o probíhajících kampaních či novinkách. Chillhills Apartments 

využívá i vlastní facebookový profil, na kterém prezentuje aktuální nabídku, 

informuje o slevových akcích, provozních záležitostech, významných událostech, 

chystaných akcích, soutěžích aj. V rámci facebookových stránek často využívá 

i placenou propagaci některých svých příspěvků. Na Facebooku využívá 

ke zveřejnění nabídky ubytovacích služeb i facebookové skupiny zaměřené 

na bydlení či spolubydlení v Brně. Do těchto skupin pravidelně umísťuje aktuální 

nabídku volných míst. Dalším místem, kde inzeruje nabídku volných kapacit, 

je  webová stránka eSpolubydleni.cz. 

V rámci reklamních kampaní na poskytované služby čas od času využívá 

i bannerové reklamy na internetu v síti Google AdWords. Tato bannerová reklama 

je zpoplatněna tzv. CPC cost-per-click, tedy platí se až po realizovaném kliknutí 

na reklamu. Tuto formu reklamy využívá občasně, zejména při sezónních 

výkyvech v obsazenosti (např. před letními prázdninami). Bannerovou reklamu 
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využívá i k náboru nemovitostí do správy, kde cílí na majitele těchto nemovitostí 

a prostřednictvím reklamy jim prezentuje výhody, které mohou vzájemnou 

spoluprací získat.  

· Plakáty / letáky – v rámci některých reklamních kampaní investuje Chillhills 

Apartments do papírových letáčků (plakátků), které umísťuje na nástěnky fakult 

vysokých škol, do knihoven apod. Tuto formu propagace využívá v současné 

době velmi sporadicky, a to především kvůli vysokým nákladům, které 

jsou  s jejich tvorbou a distribucí spojeny.  

 

Podpora prodeje 

· Slevy z nájmu - jako podporu prodeje využívá Chillhills Apartments slevy 

z nájmu. K těm dochází zejména při nízké obsazenosti.  

· Letní akce - během letních měsíců, kdy s odlivem studentů hrozí vysoká 

neobsazenost, spouští letní kampaň s možnost ubytování pouze na léto, 

či  na některý z letních měsíců (začátek června až konec srpna). Při uzavření 

nájemní smlouvy v rámci této kampaně platí klient vratnou kauci pouze 

v poloviční výši.  

· Rezervační poplatky - další kampaní, která má podpořit prodej je akce 

rezervačních poplatků. Klient má možnost uzavřít nájemní smlouvu s předstihem 

(např. v létě) a bydlet až začátkem semestru. Tato akce je velmi vítaná 

vysokoškolskými studenty, kteří přes léto nezůstávají v Brně, ale chtějí mít 

po návratu jistotu ubytování dle vlastního výběru. Tato akce je zpoplatněna výší 

měsíčního nájmu, v případě rezervace měsíc před nastěhováním pouze polovinou 

měsíčního nájmu.  

 

Přímý marketing 

Zaměstnanci Chillhills Apartments se musí při kontaktu s klientem chovat vstřícně, 

proklientsky, nápomocně a ochotně, jelikož mohou ovlivnit nákupní chování klientů, 

a  to  nejen před samotným nákupem služby, ale po celou dobu, kdy klient těchto 

ubytovacích služeb využívá.  Makléři se do kontaktu s klientem dostávají nejčastěji 

při  prvotním kontaktu potenciálního klienta s Chillhills Apartments. Jejich úkolem 
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je  poskytnout zájemci veškeré potřebné informace, být mu nápomocen při následném 

jednání či při zjištění požadovaných informací, reprezentovat a být jakýmsi „průvodcem“ 

a pomocnou rukou během celého podnájemního vztahu.  

Přímý marketing využívá zejména prostřednictvím elektronické pošty, kdy zasílá 

stávajícím klientům informace o probíhajících soutěžích, akcích, ale také informuje 

o probíhajících opravách, omezeních. Pravidelně také rozesílá vánoční a novoroční přání.  

Public relations 

Chillhills Apartments se čas od času objevuje v médiích, a to ve formě např. interview 

v novinách či článcích v newsletterech vysokých škol na téma bydlení studentů, 

provozování soukromých studentských kolejí apod. Chillhills Apartments 

také  každoročně sponzoruje některé z plesů vysokých škol v Brně. 

 

2.3.5 Materiální prostředí 

Klient Chillhills Apartments nedokáže posoudit zakoupenou službu dříve, než uzavře 

nájemní smlouvu a bydlení v některém z pokojů či bytů si vyzkouší sám na vlastní kůži. 

Jakýmsi důkazem kvalitních služeb, které Chillhills Apartments poskytuje, může 

pro potenciálního klienta být například budova, ve které provozovatel sídlí, kancelář, 

ve které se setká s makléřem, či oděv, který má makléř na sobě. Proto podnik 

dbá  na reprezentativní vzhled kanceláří, propagačních materiálů apod. Potenciální klient 

je  makléřem vítán v čisté a vybavené kanceláři. Klientovi je při návštěvě nabízeno 

občerstvení v podobě vody, čaje či kávy. Než se zájemce rozhodne pro zakoupení služby, 

může si ji do jisté míry „osahat“ v podobě prohlídky konkrétního bytu či pokoje. 

Ta  se  domlouvá na konkrétní termín s makléřem daného komplexu. Během prohlídky 

je  zájemci nabízený prostor představen spolu s veškerými informacemi, zodpovězeny 

jsou i případné dotazy. 

2.3.6 Lidé 

Lidmi jsou chápáni všichni zaměstnanci, kteří zabezpečují provoz a přispívají 

k poskytování služeb Chillhills Apartments. Tito zaměstnanci jsou v pracovně právním 

vztahu k Chillhills Apartments resp. společnosti Student-living Holding, s.r.o. na základě 
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pracovních smluv. Chillhills Apartments má v současné době 9 zaměstnanců (z toho 

3 – office manažer, grafik a účetní, jsou sdílenými zaměstnanci napříč celou společností). 

Jsou jimi: 

· makléři, 

· office manažer, 

· chief executive officer, 

· pracovník údržby a servisu, 

· pracovník úklidu, 

· finanční manažer a účetní, 

· marketingový manažer a grafik. 

Zaměstnanci jsou povinni nosit na pracovišti visačky, které slouží pro jejich identifikaci 

v očích klienta či obchodního partnera. Všichni pracovníci jsou při nástupu do pracovního 

poměru zaškoleni a v průběhu zaměstnání kontrolováni. 

2.3.7 Procesy 

V Chillhills Apartments probíhá jeden typ procesu pro uspokojení zákazníka, a to proces 

poskytnutí ubytovacích služeb. 

Tento proces začíná projevením zájmu o ubytovací službu ze strany klienta směrem 

k poskytovateli. Může tak dojít ke kontaktu klienta s makléřem, a to telefonicky, 

elektronickou poštou, prostřednictvím Facebooku či osobně. Právě makléř je kompetentní 

osobou k poskytnutí veškerých aktuálních informací, které by potenciálního klienta 

mohly zajímat (obsazenost, ceny, termín prohlídky, termín nastěhování aj.). Zájemce 

může kontaktovat společnost také prostřednictvím vyplnění formuláře na webových 

stránkách, či navázáním kontaktu s jakýmkoli jiným zaměstnancem Chillhills 

Apartments. Po projevení zájmu o ubytovací službu často následuje prohlídka pokoje 

či  bytu, v případě zájmu obou stran o uzavření nájemní smlouvy dochází ke kontrole 

identifikačních údajů zájemce, jeho zavedení do informačního systému, uzavření nájemní 

smlouvy (kde klient souhlasí s dodržováním platného domovního řádu), předání bytu 

a nastěhování klienta. V průběhu nájemního vztahu se klient s dotazy obrací na svého 

makléře. Potřebné opravy hlásí prostřednictvím online aplikace Mé bydlení do systému, 
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kde na ně reaguje pracovník údržby a servisu. Pokud některý z pověřených zaměstnanců 

potřebuje vstoupit do obsazeného bytu či pokoje, musí o této skutečnosti uvědomit klienta 

nejméně 48 hodin předem (poté může do pokoje či bytu vstoupit i bez přítomnosti 

klienta). V průběhu nájemního vztahu je kontrolováno, zda klient včas hradí své závazky, 

řídí se domovním řádem a neporušuje jej. V případě porušení domovního řádu lze 

klientovi udělit varování či pokutu. V případě hrubého porušení i výpověď. Ukončení 

nájemního vztahu je provázeno vrácením složené kauce před nastěhováním (pokud je vše 

v pořádku a jsou uhrazeny veškeré závazky), předáním bytu či pokoje v takovém stavu, 

v jakém jej klient přebíral a podepsáním předávacího protokolu (spolu se stavy měřičů 

energií, které slouží pro vyúčtování).  

2.4 Hodnocení spokojenosti zákazníků pomocí modelu ECSI 

Informace o spokojenosti zákazníků jsou přínosem pro růst každé organizace.  

Standardním prostředkem pro jejich získání je průzkum spokojenosti zákazníka.  

2.4.1 Marketingový průzkum 

Jedním z cílů marketingového průzkum je sestavení vhodného souboru otázek, na jehož 

základě bude zjišťována spokojenost zákazníků Chillhills Apartments. Pomocí výpočtu 

ECSI je zjištěno, v jakých oblastech se musí Chillhills Apartments zlepšit, aby posílilo 

své postavení na trhu. Výsledky získané tímto měřením odhalí nedostatky v jednotlivých 

oblastech (hypotetické proměnné). Dílčím cílem je návrh opatření pro management 

Chillhills Apartments, která by měla vést ke zlepšení komunikace a spolupráce 

se stávajícími i budoucími klienty. 

Informace od zákazníků Chillhills Apartments byly sbírány prostřednictvím 

elektronického dotazníku, který byl v českém a anglickém jazyce rozeslán na e-mailové 

adresy všech stávajících klientů (224 osob) pomocí interního systému Chillhills 

Apartments. E-mail obsahoval průvodní slovo, vysvětlení významu dotazníku, způsob 

jeho vyplnění, odkaz na příslušný dotazník a poděkování za čas věnovaný jeho vyplnění. 

Data vyplněných dotazníků byla shromažďována na disk Google, následně byla 

zpracována prostřednictvím tabulek MS Excel. Indexy jednotlivých hypotetických 

proměnných byli vypočteny pomocí Aplikace pro výpočet indexu spokojenosti zákazníka 

Ing. Františka Dařeny (Dařena, ©2012). 
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Dotazník obsahoval 26 uzavřených otázek (tvrzení) obsahujících 7 hypotetických 

proměnných (image, očekávání, vnímaná kvalita, vnímaná hodnota, spokojenost 

zákazníka, stížnosti zákazníka, loajalita zákazníka). Respondent vyjadřoval svůj postoj 

výběrem jedné možnosti z nabídnuté hodnotící škály míry souhlasu s tvrzením. Míru 

souhlasu hodnotí zákazníci na škále 1 - 10 podle míry významnosti, kdy 1 je pokládána 

za nesouhlas a 10 za souhlas s tvrzením. Dotazník obsahoval také otevřenou otázku, 

kde  mohl respondent vyjádřit jakékoliv připomínky či poznámky k Chillhills 

Apartments. V závěrečné části dotazníku byly uvedeny 4 otázky zjišťující demografické 

údaje (pohlaví, zaměstnání, státní příslušnost, komplex, ve kterém respondent bydlí). 

Vyhodnocení dotazníku proběhlo po 8 dnech výzkumu dne 28. 11. 2015. Návratnost 

dotazníku činila 26,34 % (59 respondentů z 224 oslovených dotazník vyplnilo). 

Kompletní znění dotazníku v českém jazyce je k nahlédnutí v příloze 1 této diplomové 

práce. 

2.4.2 Analýza dat 

V rámci analýzy je pracováno především s kvantitativními daty. Ke třídění statistického 

znaku bylo využito tabulek MS Excel. Data byla roztříděna dle pohlaví respondentů, 

jejich ekonomické aktivity, národnosti, a také dle jednotlivých ubytovacích komplexů. 

Pro každou skupiny byly, pomocí aplikace pro výpočet Evropského indexu spokojenosti, 

vypočítány indexy jednotlivých hypotetických proměnných, výsledky následně 

znázorněny pomocí tabulek a grafů spolu se slovním komentářem. Grafické znázornění 

výsledných hodnot jednotlivých 26 otázek dotazníku pomocí relativních a absolutních 

četností jsou uvedeny v příloze 2 této práce. 

2.4.3 Výpočet Evropského indexu spokojenosti zákazníka 

Pro účely výpočtu ECSI bylo třeba nejprve určit váhy jednotlivých hypotetických 

proměnných. Marketingové oddělení a CEO Chillhills Apartments stanovili hodnoty vah 

jednotlivých hypotetických proměnných, a to dle individuálního posouzení. Průměrné 

hodnoty vah jednotlivých hypotetických proměnných jsou uvedeny v tabulce 4.  
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Tabulka 4 - Váhy hypotetických proměnných 

 Image 

 

Očekávání 

 

Vnímaná 
kvalita 

 

Vnímaná 
hodnota 

 

Spokojenost 

 

Stížnosti 

 

Loajalita 

 
Váhy 7,12 8,12 8,43 8,22 8,47 8,02 6,98 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V následujícím textu jsou pomocí tabulek a grafů zpracovány a okomentovány výsledky 

demografických údajů uvedené v závěrečné části dotazníku.  

Hodnoty indexu ECSI dle pohlaví respondentů 

Dotazník vyplňovaly převážně ženy, a to celkem 61 % z celkového počtu respondentů. 

Právě ženy měly v celkovém úhrnu vyšší očekávání na ubytovací služby Chillhills 

Apartments než muži. Muži vnímaly hodnotu a kvalitu služeb o něco lépe než ženy 

a loajalita je výrazně vyšší, než u žen. Hodnoty ostatních hypotetických proměnných 

indexu ECSI nejsou nijak zvlášť rozdílné. Přehled hodnot hypotetických proměnných 

ECSI dle pohlaví znázorňují následující tabulky 5 a 6 a graf 1. 

Tabulka 5 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI – ženy  

Hypotetická proměnná Celkový index Celkový index v % 

Image 0,503042893804228 50 % 

Očekávání zákazníka 0,73410076228134 73 % 

Vnímaná kvalita 0,613246641485024 61 % 

Vnímaná hodnota 0,594825423204132 59 % 

Spokojenost zákazníka 0,53244555114065 53 % 

Stížnosti zákazníka 0,594544056764065 59 % 

Loajalita zákazníka 0,439737581183079 44 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 6 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI – muži 

Hypotetická proměnná Celkový index Celkový index v % 

Image 0,516034375883594 52 % 

Očekávání zákazníka 0,676534507982137 68 % 

Vnímaná kvalita 0,624643194212205 62 % 

Vnímaná hodnota 0,601496318147788 60 % 

Spokojenost zákazníka 0,526825678983564 53 % 

Stížnosti zákazníka 0,58548100112214 59 % 

Loajalita zákazníka 0,499123748019896 50 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 1 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI – dle pohlaví 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Hodnoty indexu ECSI dle ekonomické aktivity respondentů 

Většina respondentů (71 %) se řadí mezi studenty. Necelých 24 % respondentů 

je  v zaměstnání a zbylých 5 % jsou OSVČ. Rozdíly dle ekonomické aktivity respondentů 

nastaly u několika proměnných.  Očekávání zákazníků podnikatelů výrazně zaostává 
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za očekáváním studentů, a to s rozdílem 10 %. OSVČ naopak výrazně lépe vnímají 

kvalitu ubytovacích služeb oproti studentům a zaměstnaným, jsou tedy i výrazně 

spokojenější se zakoupenými službami a mají rapidně méně důvodu ke stížnostem. Jejich 

loajalita je oproti studentům a zaměstnancům (jejichž loajalita není nikterak vysoká) 

nižší, a to o 19 %. Hodnoty hypotetických proměnných dle ekonomické aktivity 

respondentů znázorňují tabulky 7, 8, 9 a graf 2. 

Tabulka 7 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI – studenti 

Hypotetická proměnná Celkový index Celkový index v % 

Image 0,507627487534566 51 % 

Očekávání zákazníka 0,70955505722456 71 % 

Vnímaná kvalita 0,617368797364805 62 % 

Vnímaná hodnota 0,590659442199791 59 % 

Spokojenost zákazníka 0,530538308148117 53 % 

Stížnosti zákazníka 0,603727676512966 60 % 

Loajalita zákazníka 0,465996577653524 47 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka 8 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI – zaměstnanci 

Hypotetická proměnná Celkový index Celkový index v % 

Image 0,516278041864732 52 % 

Očekávání zákazníka 0,687968944960488 69 % 

Vnímaná kvalita 0,591070583321732 59 % 

Vnímaná hodnota 0,533558052434457 53 % 

Spokojenost zákazníka 0,54076562678551 54 % 

Stížnosti zákazníka 0,588880986249407 59 % 

Loajalita zákazníka 0,46970410331862 47 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 9 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI – OSVČ 

Hypotetická proměnná Celkový index Celkový index v % 

Image 0,511904761904761 51 % 

Očekávání zákazníka 0,609009009009009 61 % 

Vnímaná kvalita 0,760970464135022 76 % 

Vnímaná hodnota 0,445495495495496 45 % 

Spokojenost zákazníka 0,659832134292566 66 % 

Stížnosti zákazníka 0,460077519379845 46 % 

Loajalita zákazníka 0,283974358974359 28 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 2 -  Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI – dle ekonomické aktivity 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Hodnoty indexu ECSI dle státní příslušnosti respondentů 

Ubytovacích služeb Chillhills Apartments využívají studenti a mladí lidé z Evropy 

a Ruska. Dotazník vyplnili převážně Češi (66,10 %) a Slováci (18,64 %), dále z menší 

části Rusové (10,17 %) a Italové (5 %). To je velmi malé národnostní zastoupení 
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respondentů, vzhledem k tomu, že Chillhills Apartments ubytovává klienty z 19 zemí. 

Z následujících tabulek 10, 11, 12, 13 a grafu 3 lze vyčíst, že u většiny proměnných nejsou 

markantní rozdíly způsobené složením dle státní příslušnosti klientů Chillhills 

Apartments. Rozdíl lze sledovat zejména u klientů italské a ruské národnosti. Italové mají 

oproti ostatním výrazně nižší očekávání a kupodivu vysokou hodnotu stížností. Rusové 

převyšují respondenty jiných států zejména v otázce vnímané hodnoty poskytovaných 

služeb, i kvalitu vnímají dobře, a mají nejvyšší míru loajality. Právě ruští klienti jsou 

z velké většiny studenti, kteří do České republiky dojíždějí za studiem, v průběhu 

studijního pobytu tak nemají potřebu měnit přechodné bydliště. 

Tabulka 10 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI – Česká republika 

Hypotetická proměnná Celkový index Celkový index v % 

Image 0,523777861200223 52 % 

Očekávání zákazníka 0,707144987052795 71 % 

Vnímaná kvalita 0,606916261691205 61 % 

Vnímaná hodnota 0,599764253996797 60 % 

Spokojenost zákazníka 0,534291289244481 53 % 

Stížnosti zákazníka 0,592956183505927 59 % 

Loajalita zákazníka 0,454713773685532 45 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka 11 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI – Slovensko 

Hypotetická proměnná Celkový index Celkový index v % 

Image 0,492876055982852 49 % 

Očekávání zákazníka 0,790542415433403 79 % 

Vnímaná kvalita 0,683950328022494 68 % 

Vnímaná hodnota 0,520048070125831 52 % 

Spokojenost zákazníka 0,552756286266925 55 % 

Stížnosti zákazníka 0,561359679206458 56 % 

Loajalita zákazníka 0,442340485601355 44 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 12 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI – Rusko 

Hypotetická proměnná Celkový index Celkový index v % 

Image 0,677699115044246 68 % 

Očekávání zákazníka 0,792871287128713 79 % 

Vnímaná kvalita 0,667489270386266 67 % 

Vnímaná hodnota 0,796028880866426 80 % 

Spokojenost zákazníka 0,56936507936508 57 % 

Stížnosti zákazníka 0,624392523364486 62 % 

Loajalita zákazníka 0,566645569620253 57 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka 13 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI – Itálie 

Hypotetická proměnná Celkový index Celkový index v % 

Image 0,503169734151328 50 % 

Očekávání zákazníka 0,55 55 % 

Vnímaná kvalita 0,552593917710197 55 % 

Vnímaná hodnota 0,543293885601578 54 % 

Spokojenost zákazníka 0,569514237855946 57 % 

Stížnosti zákazníka 0,598872180451128 60 % 

Loajalita zákazníka 0,471743929359824 47 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 3 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI – dle státní příslušnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Složení respondentů podle ubytovacích komplexů 

Dotazník vyplnili klienti všech 7 ubytovacích komplexů, které Chillhills Apartments 

spravuje. Největší podíl připadá respondentům z komplexu Václavská (28,81 %), 

Dominikánské náměstí (20,34 %) a Běhounská (15,25 %). Poměr respondentů 

jednotlivých komplexů odpovídá tomu, že nejméně zastoupený komplex Antonína 

Slavíka (3,39 %) disponuje 12 lůžky, tedy nejmenším počtem lůžek ze všech komplexů. 

Naproti tomu nejvíce respondentů je ubytováno v kapacitně největším komplexu 

Václavská, která disponuje 82 lůžky. 

· Image 

Proměnná image je průměrně hodnocena 51 %, nadpoloviční většina klientů vnímá 

Chillhills Apartments jako spolehlivého a solidního poskytovatele služeb. Při výběru 

bydlení v Chillhills Apartments nebylo až 85 % klientů ovlivněno referencemi 

od příbuzných a kamarádů. Vzhledem k poměrně krátké historii značky, potažmo 

společnosti na trhu, se nejedná o znepokojující informaci. 15 % respondentů uvádí, 
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že při výběru ovlivněni referencemi byli, lze předpokládat, že se jednalo o reference 

kladné, tedy doporučující reference. 

· Očekávání 

Nejvýše hodnocenou proměnnou je očekávání zákazníků, a to 71 %. 70 - 75 % klientů 

očekává kvalitní ubytovací služby, profesionální jednání zaměstnanců i reprezentativní 

prostory k jednání. Míra očekávání kvalitních doplňkových služeb je podstatně nižší 

(53 %). Většina klientů očekává především kvalitní ubytování a jednání, doplňkové 

služby pro ně nejsou nijak zvlášť významné. 

· Vnímaná kvalita 

Vnímaná kvalita dosahuje nižších výsledků, a to okolo 60 %. Průměrná hodnota míry 

souhlasu s tvrzením, že Chillhills Apartments poskytuje ubytovací služby vysoké kvality, 

je hodnocena na škále průměrnou hodnotou 6,3 (tedy spíše ano). Lze očekávat, že klient, 

který vnímá kvalitu ubytování jako nízkou, nebude prodlužovat nájemní smlouvu a tedy 

zůstávat klientem Chillhills Apartments. Podobná míra hodnocení jako u předchozí 

otázky, průměrná hodnota míry souhlasu je 5,5; tedy velmi slabé spíše ano. Některé 

doplňkové služby (pravidelný servis, úklid), jsou nabízeny krátce. Společnost přijala 

pracovníka úklidu i údržby a servisu v průběhu léta 2015, a tak se s ním někteří klienti 

ještě nemuseli dostat do kontaktu. S tím možná souvisí i neutrální odpověď v podobě 

hodnoty 5, kterou volilo nejvíce respondentů. Nejlépe, v oblasti vnímané kvality, byli 

hodnoceni zaměstnanci (až 75 % míra souhlasu s tvrzením na adresu odborných kvalit 

a  vystupování zaměstnanců). 

· Vnímaná hodnota 

Dosahuje nižších výsledků okolo 60 %. Až 45 % klientů zastává názor, že cena 

neodpovídá kvalitě ubytování. Převážná většina klientů by nebyla ochotna zaplati vyšší 

cenu za poskytované služby. Pokud by se Chillhills Apartments rozhodlo zvyšovat ceny 

nájemného, mohlo by to znamenat odliv klientů a problém s následnou obsazeností. 90 % 

klientů hodnotí dostupnost služby přes internet pozitivně co do přehlednosti i množství 

informací. 
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· Spokojenost zákazníka 

Průměrná spokojenost zákazníků, která činí 54 %, tedy pro Chillhills Apartments velmi 

nízké hodnocení spokojenosti. Třetina klientů je s ubytováním spokojena, naopak třetina 

říká jasně nespokojen. Poskytované služby nepředčily u 75 % klientů jejich očekávání. 

· Stížnosti zákazníka  

Průměrná hodnota dosahuje 59 %, tedy více než polovina klientů již měla důvod 

ke stížnosti na ubytování. Více než třetina klientů měla již důvod ke stížnosti na chování 

některého ze zaměstnanců. 75 % klientů se setkalo s rychlým a vstřícným řešením jejich 

problémů. 

· Loajalita 

Průměrná hodnota proměnné loajalita činí 45 %. Převážná většina klientů využívá služeb 

společnosti kratší dobu než 1 rok. Ačkoli má Chillhills Apartments zájem udržovat 

s dobrými klienty dlouhodobé vztahy, zaměřuje se mladé lidi často z řad studentů, kteří 

často nemají zájem setrvávat dlouhodobě na jednom místě. Polovina respondentů hodlá 

využít služeb Chillhills Apartments i nadále. Druhá polovina, která neplánuje v bydlení 

pokračovat, nemusí být nutně nespokojena. Polovina klientů říká jasné ne zachování 

věrnosti firmě při lepší cenové nabídce. 

Tabulka 14 a graf 4 představují průměrné hodnoty jednotlivých hypotetických 

proměnných indexu ECSI, jedná se o výpočet ECSI všech 59 respondentů.  
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Tabulka 14 - Hodnoty hypotetických proměnných vypočteného indexu ECSI - průměr 

Hypotetická proměnná Celkový index Celkový index v % 

Image 0,510247724442541 51 % 

Očekávání zákazníka 0,710400790261472 71 % 

Vnímaná kvalita 0,616958725268426 62 % 

Vnímaná hodnota 0,596147238255826 60 % 

Spokojenost zákazníka 0,535472462386256 54 % 

Stížnosti zákazníka 0,590941689163968 59 % 

Loajalita zákazníka 0,45615547364833 45 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 4 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI - průměr 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

· Komplex Václavská  

Z komplexu na ulici Václavská vyplnilo dotazník 28,81 % z celkového počtu 

respondentů, jedná se o 21 % klientů ubytovaných v tomto bytovém komplexu. 

Očekávání klientů tohoto komplexu se pohybuje slabě nad průměrem, a to na 72 %. 
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Oproti průměrným hodnotám je zde lépe vnímána kvalita služeb (o 4 %), proměnná image 

je výrazně nižší než průměr (o 8 %), ostatní proměnné se pohybují na úrovni průměrných 

hodnot. Klienty tohoto komplexu lze označit za spíše spokojené (53 %). Vypočtené 

hodnoty ECSI znázorňuje tabulka 15 a porovnání hodnot s průměrem je znázorněno 

v grafu 5. 

Tabulka 15 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI - Václavská  

Hypotetická proměnná Celkový index Celkový index v % 

Image 0,431010427642336 43 % 

Očekávání zákazníka 0,723503508096744 72 % 

Vnímaná kvalita 0,657640150449045 66 % 

Vnímaná hodnota 0,57547103051747 58 % 

Spokojenost zákazníka 0,533258247037472 53 % 

Stížnosti zákazníka 0,582423597631791 58 % 

Loajalita zákazníka 0,489321817243644 49 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 5 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI - Václavská 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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· Komplex Dominikánské náměstí 

Marketingového výzkumu se aktivně zúčastnilo 29 % klientů komplexu Dominikánské 

náměstí, kteří zároveň tvoří 20,34 % celkového počtu respondentů. Klienti tohoto 

komplexu mají rapidně nižší očekávání od poskytovaných služeb oproti průměru, 

a  to  o 18 %. Nižší je i hodnota stížností a loajality. Klienty tohoto komplexu lze označit 

za spíše spokojené (56 %). Vypočtené hodnoty ECSI jsou uvedeny v tabulce 16 

a  porovnání s průměrem je znázorněno grafem 6. 

Tabulka 16 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI - Dominikánské náměstí  

Hypotetická proměnná Celkový index Celkový index v % 

Image 0,47531202329774 48 % 

Očekávání zákazníka 0,534194178203763 53 % 

Vnímaná kvalita 0,635869864427775 64 % 

Vnímaná hodnota 0,615347706343059 62 % 

Spokojenost zákazníka 0,560065127294257 56 % 

Stížnosti zákazníka 0,543628048780487 54 % 

Loajalita zákazníka 0,353026046986721 35 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 6 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI – Dominikánské nám. 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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· Komplex Běhounská 

15,25 % respondentů, kteří se zapojili do marketingového výzkumu, bydlí v komplexu 

na ulici Běhounská. Dotazník vyplnilo 19 % klientů tohoto komplexu.  Očekávání 

zákazníků tohoto komplexu je na nižší úrovni oproti průměru (66 %), vnímaná hodnota 

je naopak o něco málo vyšší než průměrná výše proměnné (62 %). Klienti komplexu 

Běhounská hodnotí image Chillhills Apartments velmi dobře oproti průměru, většina 

ji  vnímá jako solidní a proklientskou. Klienty ubytované na Běhounské lze označit 

za spokojené (56 %), vysoká je zde hodnota stížností (64 %). Vypočtené hodnoty ECSI 

jsou uvedeny v tabulce 17 a porovnání s průměrem je znázorněno grafem 7. 

Tabulka 17 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI - Běhounská  

Hypotetická proměnná Celkový index Celkový index v % 

Image 0,606658265070363 61 % 

Očekávání zákazníka 0,658104933437744 66 % 

Vnímaná kvalita 0,597844895390908 60 % 

Vnímaná hodnota 0,618645282186949 62 % 

Spokojenost zákazníka 0,560900806168945 56 % 

Stížnosti zákazníka 0,644343188875389 64 % 

Loajalita zákazníka 0,415855399792315 42 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 7 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI – Běhounská 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

· Komplex Hybešova 

Z ubytovacího komplexu Hybešova se zúčastnilo marketingového výzkumu 28 % 

ubytovaných klientů, kteří tvoří 13,56 % podíl na celkovém počtu respondentů. Klienti 

tohoto komplexu vnímají hodnotu i kvalitu služeb lépe než klienti ostatních komplexů 

a než je průměrná stanovená hodnota, naproti tomu je zde vysoká hodnota stížností 

(64 %). Klienti jsou spíše spokojeni (55 %), a hodnota loajality je zde vyšší než průměr.  

Vypočtené hodnoty znázorňuje tabulka 18 a porovnání s průměrem graf 8. 

Tabulka 18 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI - Hybešova  

Hypotetická proměnná Celkový index Celkový index v % 

Image 0,53170731707317 53 % 

Očekávání zákazníka 0,73044621979735 73 % 

Vnímaná kvalita 0,647621890957009 65 % 

Vnímaná hodnota 0,649215045265124 65 % 

Spokojenost zákazníka 0,552254098360655 55 % 

Stížnosti zákazníka 0,640832938669193 64 % 

Loajalita zákazníka 0,513081395348837 51 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 8 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI – Hybešova 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

· Komplex Kunzova 

30 % klientů komplexu na ulici Kunzova se aktivně zúčastnilo marketingového výzkumu. 

Jejich podíl na celkovém počtu respondentů činí 10,17 %. Očekávání klientů tohoto 

komplexu jsou velmi vysoká (87 %), kvalitu a hodnotu nevnímají respondenti velmi 

dobře, tento fakt odráží i velmi nízká spokojenost – pouhých 46 %, klienty komplexu 

Kunzova lze označit za nespokojené. Vypočtené hodnoty uvádí tabulka 19 a porovnání 

s průměrem graf 9. 

Tabulka 19 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI - Kunzova  

Hypotetická proměnná Celkový index Celkový index v % 

Image 0,454180418041804 45 % 

Očekávání zákazníka 0,872277227722773 87 % 

Vnímaná kvalita 0,524984539270254 52 % 

Vnímaná hodnota 0,473535328136786 47 % 

Spokojenost zákazníka 0,464537712895377 46 % 

Stížnosti zákazníka 0,533208422555318 53 % 

Loajalita zákazníka 0,475972064930162 48 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 9 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI – Kunzova 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

· Komplex Spolkova 

Nejmenší zastoupení respondentů v rámci marketingového výzkumu tvoří klienti 

komplexu Spolkova - a to 8,47 % z celkového počtu respondentů. Jedná se o 13 % 

klientů Chillhills Apartments bydlících v tomto objektu. V tomto komplexu klienti velmi 

kladně hodnotí kvalitu (65 %) a vnímanou hodnotu služeb (75 %), převážná většina 

je  zde  spokojena (70 %) a je zde pravděpodobné i to, že se stávající zákazníci tohoto 

komplexu rozhodnou prodloužit nájemní smlouvy – loajalita v nadprůměrné výši 67 %. 

Klientům komplexu Spolkova se dobře bydlí v síti Chillhills Apartments. Vypočtené 

hodnoty znázorňuje tabulka 20 a porovnání s průměrem graf 10. 
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Tabulka 20 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI - Spolkova  

Hypotetická proměnná Celkový index Celkový index v % 

Image  0,530336134453782 

0.67494623655914 

53 % 

Očekávání zákazníka 0,738709187547457 74 % 

Vnímaná kvalita 0,645169491525424 65 % 

Vnímaná hodnota 0,748214285714285 75 % 

Spokojenost zákazníka 0,695433070866142 70 % 

Stížnosti zákazníka 0,53514563106796 53 % 

Loajalita zákazníka 0,67494623655914 67 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Graf 10 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI – Spolkova 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

· Komplex Antonína Slavíka 

Z komplexu na ulici Antonína Slavíka reagovali na zaslaný dotazník pouze 2 respondenti 
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je zde podprůměrná, vnímaná hodnota služeb dokonce je dokonce na polovině průměrné 

hodnoty (30 %). Přesto jsou klienti celkově spíše spokojeni (55 %). V tomto komplexu 

jsou vícepokojové byty, právě větší počet spolubydlících může zapříčinit horší kvalitu 

bydlení, a tím i nižší spokojenost klienta. Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 21 

a porovnání s průměrem v grafu 11. 

Tabulka 21 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI – Antonína Slavíka 

Hypotetická proměnná Celkový index Celkový index v % 

Image  0,55 55 % 

Očekávání zákazníka 0,719811320754717 72 % 

Vnímaná kvalita 0,47 47 % 

Vnímaná hodnota 0,303846153846154 30 % 

Spokojenost zákazníka 0,55 55 % 

Stížnosti zákazníka 0,527777777777778 53 % 

Loajalita zákazníka 0,35 35 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 11 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI – Antonína Slavíka 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Porovnání jednotlivých komplexů 

V grafu 12 můžeme vidět srovnání vypočtených hodnot indexu ECSI pro jednotlivé 

ubytovací komplexy Chillhills Apartments.  

Nejvíce spokojeni jsou s ubytováním a službami klienti komplexu Spolkova, tedy 

komplexu nabízejícím nově rekonstruované bytové jednotky o dispozici 1+kk vhodné 

pro jednotlivce či páry. Nejméně spokojeni jsou naopak klienti komplexu Kunzova, 

tedy  vícepokojových bytů s větším počtem spolubydlících, které jsou umístěny 

ve  starším bytovém domě. 

Nejvíce podnětů ke stížnostem vzniká v komplexech Hybešova, Václavská a Běhounská. 

Komplex Běhounská je charakteristický novým vybavením, rekonstruovanými prostory 

a atraktivní polohou u náměstí Svobody, vysoká hodnota proměnné stížností může být 

způsobena nedávno probíhajícími rekonstrukcemi některých z bytů, či hlukem z ulice 

v nočních hodinách (je zde množství barů, klubů a restaurací). Stížnosti na adresu 

komplexu Hybešova mohou být podle makléřů Chillhills Apartments způsobeny často 

vypadávajícím internetovým připojením. To je problém i komplexu Václavská, 

zde  si  klienti často stěžují i na vznikající plísně v bytových jednotkách 1+kk. 

Z hlediska vnímané hodnoty a kvality je nejhůře hodnocen komplex Antonína Slavíka, 

jedná se o vícepokojové byty ve starším bytovém domě, právě faktory jako větší počet 

spolubydlících, či méně atraktivní a nemoderní prostory mohou mít vliv na výši těchto 

hodnot. 
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Graf 12 - Hodnoty hypotetických proměnných indexu ECSI – srovnání komplexů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Slovní komentáře a připomínky respondentů 
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· větší dohled nad klienty, kteří i přes zákaz v ubytovacích prostorách kouří; 
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· opakovaná změna výše nájmu; 
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že se jedná o celkem 7 ubytovacích komplexů, které se od sebe liší cenou, vybavením, 

lokalitou, dispozicemi, počtem spolubydlících i makléřem, který jedná s klienty 

a potenciálními zájemci. Právě tyto faktory mohou ovlivnit míru spokojenosti klientů 

v jednotlivých komplexech. 

Na základě  provedeného šetření lze konstatovat, že jsou klienti s ubytovacími službami 

spíše spokojeni, nejvíce potom v komplexech Spolkova a naopak nejméně v komplexu 

Kunzova.  Nejníže hodnocená proměnná je loajalita klientů a image značky. Nízká 

hodnota proměnné image je připisována nedávnému rebrandingu značky, loajalita potom 

cílové skupině, na kterou podnik cílí. Tou jsou mladí lidé často z řad studentů, které lze 

charakterizovat jako nestálé a často měnící bydlení. Respondenti v rámci šetření 

poukazovali na nespokojenost s jednáním zaměstnanců, jejich přístupem, ochotou, 

vstřícností a rychlostí jakou řeší problémy. To se při poskytování služeb jeví 

jako  problém, jelikož spokojenost klientů Chillhills Apartments bude vždy závislá 

na komunikaci s makléřem, potažmo dalšími zaměstnanci. Bez vzájemného kontaktu 

nelze fungovat. Ceny za služby vnímají klienti jako relativně vysoké a nebyli by ochotni 

platit za stávající služby více.  Časté stížnosti respondentů jsou mířeny i na adresu kvality 

vybavení a jejich častou poruchovost, dále nekvalitní internetové připojení či porušení 

domovního řádu ze strany spolubydlících.  

Po provedeném marketingovém výzkumu a analýze dat je patrné, že v analyzovaném 

podnikatelském subjektu existuje spousta slabých míst, které je třeba eliminovat přijetím 

příslušných opatření. Ta by měla mít za cíl především zvýšení kvality ubytovacích služeb, 

a tím i posílení spokojenosti klientů a naplnění jejich očekávání. Stejně tak by měla snížit 

počet a přispět k budování dobrého jména a image společnosti a značky a posílení jejího 

místa na trhu.  

2.5 SWOT analýza  

SWOT analýza vychází z analýz marketingového prostředí (SLEPT analýza a Porterova 

analýza pěti sil), analýzy marketingového mixu a provedeného marketingového 

průzkumu. V tabulce 22 jsou uvedeny vnitřní silné a slabé stránky Chillhills Apartments 

a také vnější příležitosti a hrozby trhu.  
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Tabulka 22 - SWOT analýza Chillhills Apartments 

Silné stránky (Strenghts): 

· umístění bytových komplexů, 

· vybavení bytů, 

· existence doplňkových služeb, 

· používané technologie, 

· obsáhlá a srozumitelná prezentace 
produktu prostřednictvím nových 
webových stránek. 

Slabé stránky (Weakness): 

· krátká historie, 

· neznámost názvu značky Chillhills 
Apartments , 

· pronájem ubytovacích kapacit 
(nikoliv vlastnictví), 

· velké množství podnětů 
ke  stížnostem klientů, 

· nízká hodnota spokojenosti 
a  vnímané kvality služeb 
stávajícími klienty, 

· nízká hodnota spokojenosti klientů 
s jednáním zaměstnanců. 

Příležitosti (Oportunities): 

· volné ubytovací kapacity 

bytových domů na trhu, 

· možnost výstavby vlastních 
soukromých kolejí v atraktivních 
lokalitách (např. změnou 
územního plánu města Brna), 

· rostoucí trend pronájmů, 

· možnost rozšíření do jiných 
studentských měst České 
republiky či zahraničí. 

Hrozby (Threath): 

· konkurence (rozšíření služeb, 
snížení cen), 

· ukončení nájemní smlouvy 
ze  strany majitele komplexu, 

· poškození názvu značky Chillhills 
Apartments či provozovatele 
Student-living Holding, s.r.o., 

· legislativní změny. 

 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Silné stránky 

Mezi silné stránky patří poloha jednotlivých bytových komplexů, které společnost 

obsazuje klienty. Jejich umístění v centru města Brna či jeho těsné blízkosti, je pro klienty 

velmi lákavá. Mezi silné stránky lze zařadit kvalitu poskytovaných služeb - nové 

vybavení bytů, do kterého společnost investovala, kromě postelí, skříní, stolů a židlí jsou 

některé byty vybaveny i pračkou, kterou spousta klientů ocení. Používaný systém, 

který  zaměstnancům i klientům usnadňuje veškerou správu, také zvyšuje kvalitu 

poskytovaných služeb. Každý klient má přístup do online aplikace Mé bydlení, ve které 

může sledovat neuhrazené nájemné, upozornění a zprávy od poskytovatele ubytovacích 

služeb, nahlásit potřebu opravy, nebo zde má k dispozici nájemní smlouvu či domovní 

řád. Za silnou stránku lze považovat i nové webové stránky, na kterých je podrobně 

představen produkt ubytovacích služeb spolu s veškerými informacemi, fotografiemi 

či  kontakty. Stránky jsou přehledné a srozumitelné.  

Slabé stránky 

Za slabou stránku lze považovat krátká historie společnosti a také neznalost názvu 

Chillhills Apartments na trhu, vzhledem k nedávnému rebrandingu. Slabou stránkou 

je také to, že provozované bytové komplexy nejsou majetkem společnosti, a ta musí platit 

za pronájem. Platí tak nájemné i v případě neobsazeného lůžka, pokoje, bytu či celého 

komplexu. Jelikož se nejedná o majetek společnosti, nelze měnit dispozice ubytovacích 

jednotek či je libovolně upravovat. Další slabou stránkou je vysoká míra podnětů 

ke  stížnostem stávajících klientů, jejich nízká spokojenost s ubytovacími službami 

či jednáním zaměstnanců.  

Příležitosti 

Příležitostí pro Chillhills Apartments by bylo využití volných kapacit bytových domů 

na trhu, a rozšíření tak stávajících ubytovacích kapacit. Chillhills Apartments aktivně 

vyhledává vhodné pozemky pro výstavbu vlastních soukromých kolejí. Tomu by mohla 

pomoci i případná změna územního plánu města Brna. Příležitostí trhu je využití trendu 

pronájmu bytů, nikoliv jejich koupě ze strany populace. Jako příležitost se jeví 

i nedostatečné ubytovací kapacity v jiných studentských městech v České republice 

či zahraničí.  
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Hrozby  

Hrozbou může být vypovězení či neprodloužení nájemní smlouvy ze strany majitelů 

komplexů. Tím by se výrazně zmenšila nabízená kapacita ubytovacích služeb. Hrozbu 

představuje i konkurence, a to jak stávající, tak potenciální – zejména její chování, 

jako  např. rozšíření služeb, snižování cen a další vlivy, které by ovlivnili velikost 

poptávky po produktu Chillhills Apartments. Další hrozbou může být i poškození 

dobrého jména společnosti potažmo názvu značky Chillhills Apartments v očích 

veřejnosti, klientů či  obchodních partnerů. K tomu může dojít jak ze strany klienta, 

pracovníka, partnera, tak cizí osoby. Hrozbu představují i nová legislativní opatření, která 

by znevýhodňovala postavení či omezovala činnost Chillhills Apartments. 

Společnost by se měla zaměřit na posilování svých slabých stránek a využití příležitostí 

trhu – jedná se o tzv. strategii W-O (Weakness – Oportunities). Cílem Chillhills 

Apartments je rozšiřování počtu lůžek v Brně a časem i v jiných městech České republiky 

i okolních státech. Právě k rozšíření kapacit o trojnásobek, který v horizontu 3 let plánuje, 

lze využít příležitosti trhu v podobě nedostatečných kapacit v jiných studentských 

městech České republiky, či případné změny územních plánů a výstavbu vlastních 

bytových jednotek – právě vlastní ubytovací kapacity by pomohli eliminovat jednu 

ze slabých stránek Chillhills Apartments, a to lůžka v pronájmu, nikoliv ve vlastnictví 

Chillhills Apartments. Nutné je i neustálé hledání volných ubytovacích kapacit v podobě 

pronájmu či prodeje bytových domů, a jejich případné využití ve prospěch zvyšování 

počtu lůžek.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole jsou popsány návrhy změn a kroky vedoucí k zefektivnění 

marketingového mixu společnosti, a to na základě potlačení slabých stránek a využití 

příležitostí trhu. 

3.1 Produkt 

Rozšíření ubytovacích kapacit – kampaň náboru nových lůžek 

Vzhledem k velké poptávce po pronájmech bytových jednotek či lůžek v Brně, by měla 

Chillhills Apartments investovat do rozšíření portfolia nabízeného produktu. V současné 

době nabízí bydlení v 7 pronajatých bytových komplexech. Aktivně by měla nabírat nová 

lůžka ve formě pronájmů nových bytových komplexů a rozšířit tak počet nabízených 

lůžek a splnění tak plánovaného cíle (trojnásobné navýšení počtu lůžek během 3 let).  

Za účelem zvýšení kapacit o nová lůžka by měla být spuštěna kampaň náboru nových 

bytových domů či většího počtu bytových jednotek. V současné době využívá Chillhills 

Apartments k oslovení majitelů nemovitostí pouze vitríny v objektu na Dominikánském 

náměstí, kde prezentuje zájem o nábor nových nemovitostí do správy formou plakátku, 

a také vlastních webových stránek, kde zmiňuje zájem o nová lůžka. Efektivnější forma 

náboru nových ubytovacích kapacit by měla být následující: 

· Vytvoření microsite (malého webu) speciálně za účelem získání nových 

nemovitostí do správy. Na této webové stránce by byly představeny aktuální počty 

spravovaných nemovitostí a lůžek, výše jejich obsazenosti spolu s veškerými 

výhodami, které majitel nemovitosti může získat i referencemi obchodních 

partnerů (majitelů nemovitostí). S tvorbou microsite se pojí i vlastní URL adresa, 

kterou lze využít pro lepší cílení online reklamy. Název domény by měl být zvolen 

s ohledem na zapamatovatelnost a výstižnost – např. www.snadnypronajem.cz 

nebo www.pronajemvasinemovitosti.cz, aby alespoň částečně nastínil 

potenciálnímu návštěvníkovi, o co jde, a dokázal zaujmout. Následně je třeba 

upravit web pro internetové vyhledávače pomocí SEO (search engine 

optimization)  - účelem je získání lepších výsledků a pozic v internetových 

vyhledávačích, a tím i více návštěvníků webové stránky. 
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· Vytvoření facebookového profilu – spolu s vytvořením microsite doporučuji 

i vytvoření profilu na Facebooku pod stejným názvem, jako je název domény. 

Facebook je silným marketingovým nástrojem dnešní doby. Příspěvky 

lze  umísťovat jak zdarma, tak investovat i do jejich propagace či kampaní 

prostřednictvím Facebooku. Aby byl facebookový profil úspěšný je třeba věnovat 

čas tvorbě obsahu, a tím přispět k získání velkého množství fanoušků stránky. 

Prostřednictvím facebookového profilu je možné tvořit reklamy, které jde 

specificky zacílit dle potřeby na konkrétní uživatele (umístění, věk, zájmy, aj.). 

Rozpočty na reklamy a reklamní kampaně lze nastavit libovolně.  

· Pozice obchodního zástupce či rozšíření stávající pozice – pro zvýšení úspěšnosti 

kampaně náboru nových lůžek je třeba být aktivní ve vyhledávání volných 

ubytovacích kapacit. Tomu by měla pomoci osoba, která by pravidelně procházela 

aktuální nabídky na realitním trhu, jednala s majiteli nemovitostí, informovala 

je o výhodách, které by jejich pronájmem získali. Vzhledem k omezenému 

rozpočtu lze k vyhledávání využít již stávajících zaměstnanců a rozšířit tak jejich 

pracovní činnosti s příslibem odměn za tuto práci. K jednání s majiteli by byla 

následně povolána kompetentní osoba, nejlépe CEO Chillhills Apartments.  

Zvýšení kvality poskytovaných služeb – doplňkové služby 

Cestou jak posunout kvalitu produktu kupředu jsou i doplňkové služby, které firma 

nabízí. 

· Úklidové služby - aktuálně nabízená úklidová služeb může být pro řadu klientů 

nedostatečná vzhledem k podmínkám poskytování. Aktuálně je pro klienty 

nabízena 1 úklidová služba denně, a to v předem vymezeném čase mezi 15. - 17. 

hodinou. Vzhledem k tomu, že většina klientů tráví dopoledne a brzké odpoledne 

ve škole či v práci, jistě by uvítali i možnost objednání úklidu na dobu, kdy 

jsou  mimo byt či pokoj, a vrátit se tak po každodenních povinnostech 

do  uklizeného a čistého bydlení. Jako nedostatek hodnotím i to, že u sdílených 

bytů není možnost objednání úklidu společných prostor a k tomu i úklid pokoje 

v jeden den. V průběhu 2 hodin, po které má úklid probíhat by pracovní síla úklidu 

nebyla schopna uklidit oba prostory. To může být pro zájemce z řad klientů 

značně nekomfortní. Úklid by měl být nabízen i ve variantě dopoledních hodin, 
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a  to s takovým časovým rozpětím, které by vystačilo u sdílených bytů i na úklid 

pokojů i společných prostor, tedy minimálně 4 hodiny. Službu by mohli využít 

i klienti, kteří končí nájemní vztah s Chillhills Apartments a potřebují makléři 

předat uklizený a čistý byt. Kvalita této doplňkové služby by měla být pravidelně 

hodnocena, toho lze snadno dosáhnout zasláním dotazu na spokojenost s úklidem 

klientovi prostřednictvím systému i na e- mailovou adresu.  Rezervace úklidu 

jsou  Chillhills Apartments přijímány pomocí redakčního systému WordPress, 

kde klient vyplňuje společně se jménem a dalšími náležitostmi rezervace 

i  e- mailovou adresu. Spolu s vedením evidence přehledu rezervací úklidu, 

a  zjištění tak zájmu o tuto doplňkovou službu ze strany klientů, může snadno 

zjistit i vnímanou kvalitu této služby v očích klientů a v případě výskytu 

nespokojenosti, zasáhnout. 

· Stěhovací služby – doplňková služba, kterou Chillhills Apartments v současné 

době nemá ve svém portfoliu doplňkových služeb. Jedná se o službu přímo 

spojenou s bydlením, a jelikož slogan Chillhills Apartments hlásá „Pohodlná 

cesta k bydlení v Brně“, je třeba oslovit zájemce o bydlení např. i touto službou 

navíc. Zda bude či nebude poskytována bezplatně, je na konečném rozhodnutí 

managementu. Avšak i placená služba, která by byla vykonávána prostřednictvím 

outsourcingu (partnerství s poskytovatelem stěhovacích služeb či živnostníkem, 

který disponuje větším autem a příslušným vybavením) nebo z vlastních zdrojů 

(využití vlastního údržbáře), by mohla být zájemci o bydlení velmi vítaným 

prvkem. Služba může být nabízena jen v rámci Brna, či jeho okrajových částí. 

Spousta klientů nedisponuje vlastním autem a možnost nechat si věci převést, 

byť  za poplatek, by jim mohlo velmi usnadnit celý proces změny spojené 

s  bydlením. Tuto službu by mohli využít i klienti, kteří se vystěhovávají 

z bytových komplexů Chillhills Apartments na jinou adresu v Brně. 

· Kvalitní internetové připojení – často vznikají stížnosti na adresu internetového 

připojení, a to v komplexech o větším počtu lůžek, kdy kvalita připojení 

pokulhává právě vlivem velkého počtu uživatelů. Bylo by vhodné zvážit pořízení 

kvalitních WiFi routerů. Internetové připojení může být jak pro pracující, 

tak  studenty (zvlášť během zkouškového období) velmi zásadní faktor ovlivňující 

jejich celkovou spokojenost s bydlením. 
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· Půjčovna – momentálně neexistující doplňkovou službou u Chillhills Apartments 

je i tzv. půjčovna. Možnost vypůjčení žehličky, žehlícího prkna, vysavače, fénu, 

nářadí apod. by jistě někteří klienti uvítali pro případ náhlé potřeby, nefunkčnosti 

vlastního vybavení či z důvodu úspory nákladů na toto pořízení takového 

vybavení. Například u menších bytových jednotek 1+kk na ulici Václavská 

a Hybešova by se vlastní vybavení v podobě vysavače či žehlícího prkna klientům 

špatně skladoval. Vzhledem k nutnosti zajištění obsluhy této doplňkové služby, 

je  třeba umístit půjčovny do stávajících kanceláří, tedy do komplexů 

na Dominikánské náměstí a na ulici Václavská. Využít této služby mohou 

pohodlně nejen klienti těchto komplexů, ale i komplexů Hybešova či Běhounská, 

které jsou v jejich těsné blízkosti.  

Zvýšení kvality poskytovaných služeb - pravidelné prohlídky bytů  

K  častým stížnostem patří i ty, které jsou spojeny s nefunkčností, poškozením 

či poruchou vybavení a zařízení v bytových jednotkách. Tomu by mohly přecházet 

pravidelné prohlídky všech komplexů, a to např. ve čtvrtletních intervalech. Kontrolou 

bytových jednotek a pokojů lze předcházet i porušování domovního řádu (zákaz kouření, 

ubytování cizích osob aj.), či přispět k většímu osobnímu kontaktu zaměstnanců Chillhills 

Apartments s klienty.  

Zvýšení kvality poskytovaných služeb – pravidelné hodnocení spokojenosti 

Není v silách Chillhills Apartments předejít všem možným skutečnostem, na které 

by  si mohli klienti stěžovat. Měli by však snížit procento těch, kteří již měli důvod 

si stěžovat, analyzovat opakující se stížnosti a dle toho jednat ve prospěch zvyšování 

kvality bydlení. Vzhledem k nízké spokojenosti klientů Chillhills Apartments doporučuji 

pravidelné monitorování spokojenosti klientů jednotlivých komplexů, a to formou online 

dotazníku rozesílaného na adresy klientů. Chillhills Apartments může motivovat klienty 

k jeho vyplnění formou výhod, např. odměnit každého 20. klienta, který dotazník vyplní, 

drobným dárkem. Větší počet respondentů pomůže k vyšší vypovídací schopnosti 

dotazníkového šetření. Dotazníky by neměly být zbytečně dlouhé, měly by obsahovat 

jen  několik otázek, u kterých může klient vybrat z nabízených odpovědí, hodnotit 

na  číselné škále, vybírat možnost ano/ne nebo se vyjádřit vlastními slovy. Dotazníky 
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by  byly rozesílány ve 3 jazycích (čeština, angličtina, ruština). Hodnocení spokojenosti 

by mohlo vypadat následovně. 

· Po nastěhování – klienti, kteří uzavřou nájemní smlouvu s Chillhills 

Apartments by mohli být v horizontu 14 dní osloveni k vyplnění dotazníku 

spokojenosti. Tento dotazník by zjišťoval klientovu spokojenost v oblasti 

dosavadní komunikace s makléřem či jinými zaměstnanci, absolvovanou 

prohlídkou, co pro něj bylo při rozhodování o bydlení u Chillhills Apartments 

nejdůležitější, jak se o Chillhills Apartments dozvěděl, jak je spokojený 

s bydlením (hodnocení na škále 1-10), prostor pro slovní vyjádření, v jakém 

komplexu bydlí a e-mail, pro kontaktování v případě nároku na odměnu 

za  vyplněný dotazník (v případě potřeby může Chillhills Apartments zjistit, 

o kterého konkrétního klienta se jedná). Chillhills Apartments tak získá cenné 

údaje o tom, odkud klienti Chillhills Apartments znají, zda makléři a ostatní 

zaměstnanci odvádí dobře svou práci při navazování a budování vztahu 

s klientem, informaci o spokojenosti, kterou mohou sledovat v průběhu celého 

nájemního vztahu a analyzovat vývoj průměrné spokojenosti. Klient může 

zároveň uvést připomínky či návrhy, které mohou být jen prospěšné 

pro marketingové oddělení.  

· V průběhu nájemního vztahu - další dotazníky zaměřené na zjišťování 

spokojenosti by byly rozesílány v pravidelných čtvrtletních intervalech. 

Zjišťovaly by spokojenost klienta s bydlením (škála 1-10), 

zda  by doporučil/nedoporučil bydlení v síti Chillhills Apartments a proč, 

zda  aktivně využívá aplikaci Mé bydlení, zda by prodloužil nájemní smlouvu 

a uvedeny důvody proč ano a proč ne. Byl by zde prostor pro slovní vyjádření 

připomínek či pochval, komplex, ve kterém bydlí a e-mail. Marketingové 

oddělení z tohoto dotazníku získá cenné informace o spokojenosti klienta 

v několika oblastech (cena, lokalita, vybavení, spolubydlící, doplňkové 

služby, jednání se zaměstnanci, zjištění důvodů proč klient neprodlouží 

smlouvu -  nespokojenost či odchod ze školy/ z Brna apod.). Snadno tak může 

analyzovat data pro jednotlivé komplexy a zaměřit tak nedostatky či naopak 

výhody jednotlivých komplexů v očích klienta.  
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· Po vystěhování - klient, který ukončí nájemní vztah s Chillhills Apartments 

by  obdržel e-mail s prosbou na vyplnění dotazníku spokojenosti s bydlením. 

Tento dotazník by zjišťoval jeho celkovou spokojenost (škála 1-10), důvod 

ukončení nájemního vztahu, co se mu líbilo/nelíbilo během pobytu v Chillhills 

Apartments, jak dlouho zde bydlel, kvalita komunikace s makléřem 

a  zaměstnanci při ukončení vztahu (vrácení kauce, předání bytu, přístup 

zaměstnanců, rychlost, ochota aj.), a opět zjištění v jakém komplexu bydlel 

a  e-mail klienta.  

Při tvorbě dotazníků formou online formuláře na Google, se jednotlivé odpovědi 

respondentů ukládají automaticky na disk Google do tabulek, následně vyhodnocení 

dotazníků je tedy velmi snadné. Dotazníky lze kdykoliv upravovat či měnit.  

3.2 Cena 

Z marketingového výzkumu vyplývá, že většina klientů by nebyla ochotna platit 

za zakoupené služby více peněz a poměr cena a kvalita jim přijde neodpovídající. 

Dle aktuálního ceníku jsou zvýhodňováni studenti, kteří platí o 250 Kč měsíčně méně, 

než nestudující, což hodnotím jako pozitivní a na místě. Společnost chce oslovit mladé 

lidi z řad studentů, aby šli bydlet právě k nim, a právě cena je často tím rozhodujícím 

faktorem při výběru bydlení u mladých a studujících. Ti jsou obvykle bez pravidelného 

příjmu nebo pracují brigádně, a nemohou si dovolit vysoké výdaje. O výrazném snižování 

cen nemůže být řeč vzhledem k výši nájmu, kterou je společnost povinna každý měsíc 

platit majitelům nemovitostí. V případě, kdy je nízká obsazenost lze pracovat s akčními 

nabídkami a slevovými akcemi, o tom více v kapitole marketingové komunikace – 

podpora prodeje. 
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3.3 Distribuce 

Distribuční místa v podobě kanceláří má Chillhills Apartments v současné době 

dvě (Dominikánské náměstí, Václavská). V komplexu Václavská vidím jako malé mínus 

to, že zde neexistuje otevírací doba kanceláře Chillhills Apartments, schůzka v této 

kanceláři probíhá na základě předem domluveného termínu s makléřem. 

Zvýšení spokojenosti klientů a eliminace stížností na zaměstnance - kontrola práce 

makléře 

Distribuci ubytovacích služeb zajišťují pověření makléři komplexů. Ti by měli být 

při  své  práci pravidelně kontrolování, zpětnou vazbu na jejich práci získá vedení 

Chillhills Apartments díky navrženému hodnocení spokojenosti, rozesílaném 

v pravidelných intervalech. Makléři při své práci mají k dispozici tzv. Záznam 

o  prohlídce bytu, který mají vyplňovat po každé uskutečněné prohlídce zájemce 

o  bydlení. Tento záznam v současné době vyplňují nepravidelně, nemá tak pro Chillhills 

Apartments dostatečnou vypovídací schopnost. Z analýzy vyplňovaných záznamů 

by  mohlo Chillhills Apartments zjistit, odkud zájemci o bydlení přicházejí, o jaký 

komplex je největší zájem, odkud zájemci pochází a kolik prohlídek končí podpisem 

smlouvy. Je třeba motivovat zaměstnance k vyplňování těchto záznamů a jejich 

pravidelná analýza a vyhodnocení. Makléř tak může být průběžně interně hodnocen 

dle  počtu prohlídek, jejich úspěšnosti a celkové obsazenosti komplexů. Těmito 

opatřeními nevznikají žádné náklady. 

3.4 Marketingová komunikace 

Budování a posilování značky 

Budování a posilování značky neboli brand-building představuje vytváření 

dlouhodobých vztahů mezi značkou a zákazníkem.  Vzhledem k nedávnému rebrandingu 

ze Studentreality Apartments na Chillhills Apartments je povědomí o existenci Chillhills 

Apartments a její činnosti malé. Na adresu image Chillhills Apartment odpovídala 

polovina respondentů v rámci dotazníkové šetření negativně. Marketingové oddělení 

Chillhills Apartments by mělo vytvořit dlouhodobou strategii, která by přispěla 

k budování a posilování Chillhills Apartments na trhu. Přispět může aktivní využívání 
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sociálních sítí, umístění bannerové reklamy na stránkách eSpolubydleni.cz, Google aj., 

pořádání akcí pro klienty i veřejnost. 

Partnerství 

Navázání partnerství se studentskými organizacemi, spolky, vysokými školami, 

kavárnami, fitness centry a jinými podniky, může zvýšit důvěryhodnost a image značky 

Chillhills Apartments v očích zájemců o bydlení i klientů, a zároveň šířit 

povědomí o své  činnosti poskytovatele sítě bytů pro studenty a mladé lidi. 

Díky partnerství by mohlo Chillhills Apartments poskytovat slevy na partnerské produkty 

a výhodné nabídky svým klientům. Při navázání partnerství se často jedná o směnný 

obchod, poskytnutí výhody za protivýhodu. Podmínkou partnerství často bývá umístění 

loga a propagačních materiálů v provozovně, promo partnera a jeho produktu 

na  sociálních sítích, webových stránkách, pomocí přímého marketingu aj.  

Podpora prodeje  

· Věrnostní bonusy – nízkou hodnotu loajality klientů by mohlo zvýšit zaměření 

se  na péči o klienty, jejich odměnu za vloženou důvěru a využití právě služeb 

Chillhills Apartments, jejich hýčkání ze strany poskytovatele služeb. Jak již bylo 

zmíněno, s cenou služeb příliš hýbat nelze, avšak i malá gesta či drobné výhody, 

by mohly klienty potěšit či oslovit natolik, že by  rozhodli nájemní smlouvu 

prodloužit. Takový bonus by mohl být poskytován například pro klienty, 

kteří  v síti Chillhills Apartments bydlí 12 měsíců. Tito klienti by byli 

před  skončením nájemní smlouvy makléřem kontaktování, informování o tom, 

že jim vyprší nájemní smlouva. Při té příležitosti by byli informováni i o tom, 

že  při prodloužení smlouvy na dalších minimálně 6 měsíců získají jednorázovou 

slevu z měsíčního nájemného. Tento bonus by mohl růst přímo úměrně s dobou 

klientova pobytu v síti Chillhills Apartments.  

· Slevové akce - Chillhills Apartments může klientům nabídnout slevu 

na  nájemném, a to při platbě několika nájmů předem. Za každý zaplacený nájem 

s předstihem minimálně 3 měsíců, získá klient slevu na zaplaceném měsíčním 

nájemném v řádu několika %. Klient by měl možnost v aplikaci Mé bydlení 

zaplatit libovolný počet nájmů předem. Při platbě 3 měsíců předem 
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by  získal  např. slevu 3 % z výše nájemného, při platbě 6 měsíců předem až 6 % 

z výše nájemného. Chillhills Apartments si tak zajistí okamžité cash flow a klient 

získá výhodu v podobě slevy. 

· Odměny za doporučení - Chillhills Apartments může nabídnout klientům, i široké 

veřejnosti možnost doporučení ubytovacích služeb v některém z jejich komplexů 

svým známým, a získat tak finanční odměnu. Člověk, který doporučí bydlení 

u  Chillhills Apartments někomu ze svého okolí, a tento známý by uzavřel 

s Chillhills Apartments nájemní smlouvu, získá jednorázovou odměnu (např. 350 

Kč) v hotovosti. Je jen na konkrétním člověku, kolika lidem bydlení doporučí. 

Pro Chillhills Apartments by tato akce představovala levnou reklamu, zvýšení 

obsazenosti, šíření povědomí o Chillhills Apartments, šíření referencí a zvyšování 

tak, momentálně nízké, hodnoty image. 

Přímý marketing pro udržení kontaktu s bývalými klienty 

I nadále by mělo být využíváno e-mailové komunikace, jakožto nástroje přímého 

marketingu pro oslovování stávajících klientů o chystaných akcích, novinkách, soutěžích 

aj. V současné době nevyužívá Chillhills Apartments přímý marketing ke kontaktu 

s bývalými klienty, to by se mělo změnit. I klient, který už nebydlí v rámci sítě Chillhills 

Apartments může mít zájem o účast v zajímavých soutěžích či na pořádaných akcích, 

stejně tak může mít kamarády a známé, kteří hledají nebo budou hledat bydlení. Je tedy 

dobré se i bývalým klientům připomínat, že my, jakožto poskytovatel dlouhodobého 

ubytování tu jsme a fungujeme i nadále.  

Event marketing v průběhu roku 

· Den Země - Chillhills Apartments by mělo více využívat event marketing, 

tedy  pořádat zajímavé akce pro klienty a případně i veřejnost. V loňském roce 

uspořádalo ke Dni Země akci sázení stromečku doprovázenou příjemným 

setkáním s klienty. V této tradici může pokračovat a počet takových aktivit ještě 

rozšířit na alespoň 3 - 4 zajímavé akce ročně. V příštím roce by mohlo pokračovat 

na Den Země tradičním sázením stromečku v komplexu Václavská, 

který  disponuje jak prostorem k výsadbě, tak prostorem pro pořádání takové 
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akce, a to ve  venkovních prostorách vnitrobloku tohoto komplexu. Průběh celé 

akce by byl nafocen a umístěn na facebookový profil Chillhills Apartments. 

· Bleší trh - vzhledem k velkému množství zapomenutých či přenechaných věcí 

a  oblečení bývalých nájemníků by mohlo Chillhills Apartments zvážit organizaci 

blešího trhu. Akce by bylo vhodné organizovat v průběhu jara – podzimu, 

tedy  v období, kdy je možná organizace na čerstvém vzduchu. Náplní této akce 

by byl prodej oblečení, vybavení, knih, a veškerých předmětů, které Chillhills 

Apartments nechce nadále skladovat. Zároveň se do prodeje mohou zapojit 

i  nájemníci, zaměstnanci či veřejnost, kteří mohou nadbytečné předměty, 

které  se jim doma hromadí nabídnout k prodeji. Věci by se prodávaly 

za  symbolické ceny v řádu např. 5-10 Kč/kus. Zajištěna by mohla být i živá 

hudba, a to oslovením některých pouličních umělců či začínajících skupin 

a  občerstvení zajištěné alkoholickými, nealkoholickými nápoji a drobným 

občerstvením. Akce se může konat v areálu komplexu Václavská, 

tedy  bez  nutnosti placení pronájmu prostor. Výtěžek získaný z prodeje věcí 

by  se  využil dle dosažené výše k nákupu nového vybavení v podobě nábytku 

nebo např. pračky do některého z bytů či menšího vybavení pro účely půjčovny. 

· Vítání klientů - další akcí pro klienty Chillhills Apartments by  mohlo být Vítání 

klientů. Na začátku akademického roku (září – říjen), kdy přichází nejvíce nových 

klientů, by mohla být uspořádána akce ve formě posezení zaměstnanců Chillhills 

Apartments s klienty. Zváni by byli všichni klienti bez ohledu na to, jak dlouho 

již v Chillhillls Apartments bydlí. Účelem akce je prohloubení vztahů 

zaměstnanců s klienty a seznámení nájemníků navzájem. Rozpočet takové akce 

už by se pohyboval výše než u předešlých akcí, a to vzhledem k nájmu prostor 

a  zajištění občerstvení pro větší počet lidí. Vzhledem k nutnosti rezervace 

prostoru o dostatečné kapacitě je vhodné nechat si pozvanými odsouhlasit účast, 

tak může pořadatel operovat s přibližnými počty účastníků a zajistit tak adekvátní 

prostor i občerstvení.  
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3.5 Materiální prostředí 

Příjemné zázemí kanceláří, kde je možnost se setkat s klienty, vybavení a stav bytů 

a pokojů, o to vše v současné době už Chillhills Apartments usiluje. Jednotlivé byty 

se  snaží postupně vybavovat novým nábytkem a investuje i do nákupu praček. Právě 

pračky jsou vítaným vybavením každého bytu, proto by mělo i nadále v tomto 

vybavování pokračovat tak, aby postupně každý byt disponoval kvalitním, novým 

nábytkem, pračkou a dalšími spotřebiči (mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, aj.). 

Samozřejmostí by se mělo stát malování bytů dle potřeby.   

3.6 Lidé 

Lidé jsou klíčovým faktorem pro úspěch společnosti poskytující služby. Polovina klientů 

má dobré zkušenosti s jednáním se zaměstnanci Chillhills Apartments, druhá polovina 

nikoliv. Vzhledem k tomu, že se společnost pohybuje na trhu poskytování služeb, 

kde  je lidský kapitál nepostradatelný při výkonu činnosti. Chillhills Apartments musí 

usilovat o zvýšení hodnocení v této oblasti, pomoci jí mohou přesné popisy pracovních 

procesů, které minimalizují např. časové ztráty během komunikace s klientem. Stejně 

tak  i pravidelná zpětná vazba od klientů i kolegů na práci jednotlivých zaměstnanců 

a  v případě potřeby i možnost podání stížností kompetentní osobě. 

Zvýšení kvality poskytovaných služeb – hodnocení práce zaměstnanců 

Pro zkvalitnění poskytovaných služeb může společnost využít vlastních zdrojů, a to svých 

zaměstnanců. Právě ti jsou jedním z klíčových faktorů hodnocení spokojenosti 

s poskytovanou službou. Díky pravidelnému hodnocení spokojenosti klientů pomocí 

online dotazníků bude mít Chillhills Apartments možnost včas odhalit slabá místa týkající 

se personálního obsazení. Klienti se nejčastěji dostávají do kontaktu s makléři, 

zaměstnanci finančního oddělení, pracovníkem údržby, úklidu či office manažerkou. 

Právě na tyto zaměstnance mohou poukázat v rámci dotazníkového šetření.  

K hodnocení zaměstnanců by mělo docházet i v interním prostředí, tedy v rámci 

pracovního kolektivu, a to jak zpětnou vazbou na své kolegy, tak vlastními reporty. 

Marketingové a finanční oddělení spolu s makléři jednotlivých komplexů by měli 

pravidelně (např. jednou měsíčně) poskytovat report vedení, tedy CEO Chillhills 
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Apartments, kde by shrnuli svou práci za dané období, prezentovali své úspěchy, 

výsledky, vývoj a plány do budoucna. Práci údržby lze hodnotit pomocí systému 

Apartments, kam klienti uvádí veškeré požadavky na opravy a lze zde sledovat jejich 

vývoj, rychlost reakce pracovníka servisu a údržby, počet a stav veškerých hlášených 

potřeb oprav.  

3.7 Procesy 

Zvýšení kvality poskytovaných služeb – pracovní postupy 

Každá pracovní pozice si s sebou nese určité pravidelně i nepravidelně se opakující 

činnosti, které je třeba při dané funkci vykonávat. Náplň práce jednotlivých pracovních 

pozic by měla být srozumitelně a uceleně sepsána formou manuálů. Tyto manuály 

by měly být nápomocny jak stávajícím pozicím, tak i nově příchozím stážistům, 

brigádníkům a zaměstnancům. Manuály by obsahovaly popisy a náplň práce konkrétní 

pracovní pozice, popisy činností, které je nutno znát a vykonávat, kontakty, přihlašovací 

údaje, kompetentní osoby, na které je třeba se v konkrétních případech obracet, odkazy 

či údaje o tom, kde najdou potřebné dokumenty, údaje apod. Existoval 

by  tak  např. Manuál makléře, Manuál office manažera, Manuál marketingového 

oddělení, či Manuál pracovníka servisu a údržby. Všechny tyto manuály by byly 

dostupné v elektronické podobě. 

Vzhledem k velkému množství možných scénářů, které mohou nastat např. v krizových 

situacích, by měl být vypracován Manuál krizové komunikace, ve kterém jsou přehledně 

a srozumitelně uvedeny kroky, které je nutné v případě krizové události udělat, 

kdo  je  jimi pověřen, kdo v dané situaci komunikuje s klientem, médii apod. Předejde 

se  tak zmatku v případě vzniku nepříjemné události, kterou mohou být např. vykradení 

bytu, havárie, požár a další.  

.  
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4 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ A PŘÍNOSY NÁVRHŮ 

Tato kapitola se zabývá ekonomickým zhodnocením navrhovaných opatření 

a očekávanými přínosy plynoucími z realizace těchto opatření.  

4.1 Ekonomické zhodnocení návrhů 

S růstem počtu lůžek dochází k rozložení fixních nákladů na provoz a tím i prostor 

pro zavádění nových doplňkových služeb nikoliv za účelem zisku, ale především proto, 

aby podpořily růst hodnoty poskytovaných služeb. 

Rozšíření ubytovacích kapacit – kampaň náboru nových lůžek 

Vytvoření microsite 

Návrh na vytvoření microsite s sebou nese náklad na koupi internetové domény, 

kdy  např. registrace domény www.pronajemvasinemovitosti.cz stojí 151 Kč s DPH 

na  1 rok (Forpsi, ©2003-2015). Šablonu WordPress pro tvorbu webových stránek 

má  již  společnost Student-living Holding, s.r.o. zakoupenou, tvorba webové stránky 

pro  nábor nových kapacit by tedy stála především čas některých ze zaměstnanců. 

Vzhledem k malému obsahu kampaně náboru lze předpokládat malá časová investice 

v řádu několika hodin do tvorby microsite. Lze tedy zaúkolovat zaměstnance marketingu 

v rámci jejich běžné pracovní doby. 

Vytvoření facebookového profilu 

Tvorba facebookového profilu je zdarma, stejně tak i tvorba jeho obsahu. Právě obsah 

je  klíčový pro oslovení uživatelů Facebooku a jejich získání jakožto fanoušků stránky. 

Bez obsahu a potažmo fanoušků je facebookový profil bezcenný. Tvorba obsahu 

lze  promyslet dopředu, a lze tak přidat časované příspěvky s předstihem. 

Dle  nastaveného časování (datum a čas) se budou jednotlivé příspěvky zveřejňovat. Není 

tak potřeba věnovat se správě profilu několikrát týdně. Obsah by měly tvořit příspěvky 

věnující se především nabízenému produktu, tedy správě nemovitostí, prezentací výhod, 

zveřejněním referencí klientů, fotografiemi, úspěchy, pořádanými akcemi, sdílenými 

příspěvky profilu Chillhills Apartments, aktuálním děním a tématy, soutěžemi 

apod.  Vybrané příspěvky lze propagovat a oslovit tak více lidí, a to dle zvoleného 
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rozpočtu (minimální částka je 10 Kč na den). Od rozpočtu je závislý dosah příspěvku, 

tedy kolik uživatelů Facebooku za danou sumu osloví. Lze nastavit okruh uživatelů 

dle  pohlaví, věku, místa, zálib aj., to může pomoci zacílit potřebnou skupinu lidí. 

Majitelé nemovitostí jsou však specifickou skupinou, kdy nelze přesně říci, jakého 

pohlaví, věku, vzdělání či místa jsou. Cílení na majitele nemovitostí může být velmi 

obtížné, vhodné by bylo cílit především podle věku a místa.  

Pozice obchodního zástupce či rozšíření stávající pozice 

Vzhledem k omezeným finančním možnostem Chillhills Apartments by bylo v tomto 

případě vhodné využití stávajícího zaměstnance k hledání příležitostí na realitním trhu, 

tedy prohlížení nabídek nemovitostí. Stávající makléři jsou v některých částech roku 

více  čí méně vytíženi. V období, kdy je vysoká obsazenost a makléři tak mají méně práce, 

je  lze zaúkolovat vyhledáváním domů či nemovitostí, vyhovující požadavkům Chillhills 

Apartments na převzetí do správy. Tato náplň práce by se tak občasně stala součástí běžné 

pracovní doby. Za případné uzavření spolupráce s majitelem inzerujícím nemovitost 

by byla sjednána jednorázová odměna v dohodnuté výši např. 500 Kč. V případě využití 

nového pracovníka pověřeného pouze náborem nemovitostí, kdy mzda za práci 

obchodních zástupců se pohybuje na pracovním trhu okolo 23 tisíc měsíčně (Platy.cz, 

2015), by  bylo Chillhills Apartments zatíženo pravidelnými měsíčními náklady na tuto 

pracovní sílu. V případě, že by Chillhills Apartments zvažovalo využití nového 

zaměstnance pro tuto práci, lze  zkusit vyhledat kompetentního uchazeče přes Úřad práce. 

Při zaměstnání uchazeče registrovaného na Úřadě práce a splnění požadovaných 

podmínek lze získat dotaci na toto nové pracovní místo, a to až na rok. Z Fondu dalšího 

vzdělávání lze získat dotaci v rámci programu Stáže pro mladé. Ten v současné době 

již  ukončen, ale jedná se v současné době o jeho spuštění. V rámci tohoto programu 

lze  získat mladé lidi z řad studentů na pozici stážisty v rozsahu 300 hodin na  1 - 4 měsíce, 

kdy je hrazena odměna stážisty i ušlá mzda mentora, který se stážistovi věnuje.  

Zvýšení kvality poskytovaných služeb – doplňkové služby 

Úklidové služby 

V rámci úklidových služeb bylo navrženo rozšíření rezervace úklidových služeb 

o možnost dopoledního úklidu, a také rozšíření z 2 na 4 hodiny (v případě potřeby úklidu 
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celého vícepokojového bytu). Vzhledem k tomu, že Chillhills Apartments využívá vlastní 

pracovní síly úklidu, kdy pracovní doba tohoto zaměstnance je 8 hodin denně, neměl 

by být problém rozšířit termín úklidu na zmíněné 4 hodiny denně. Aby nedošlo k plnému 

vytížení pracovníka úklidu na celých 8 hodin denně, lze nastavit v rezervačním systému 

úklidu možnosti úklidu jak dopoledního, tak odpoledního, a to například obden. 

Rezervační systém by tak nabízel možnost v pondělí + středu + pátek termíny 

odpoledního úklidu a v úterý + čtvrtek termín dopoledního úklidu, kdy se tyto termíny 

mohou střídat i každý týden. Klient tak získá možnost volby a doplňkovou službu si může 

objednat dle svých časových možností a priorit. 

Rezervace termínu na úklid vícepokojového bytu, tedy požadavek na úklid, který je více 

časově náročný, lze nabízet za podmínky rezervace s dostatečným předstihem 

a  to  např. 7 dní předem. Pracovník úklidu tak může být včas uvolněn z běžných 

pracovních povinností a klienti vícepokojových bytů získají možnost využít i tuto 

doplňkovou službu, prezentovanou jako nadstandardní.  

Náklad na hodinovou odměnu pracovníka úklidu činí 75 Kč (Kuruc, 2015), dle ceníku 

úklidu činí nejnižší položka za úklid pokoje 150 Kč. Pokoj je schopen zaměstnanec uklidit 

během hodiny, při započítání spotřeby úklidových prostředků (30 Kč/úklid) tak vychází 

náklad na 1 úklid 105 Kč. Chillhills Apartments na každém úklidu vydělá a v případě 

zájmu o úklid ze strany klienta je tedy výhodné mu vyjít vstříc a zaplatit zaměstnanci 

případně i přesčas ve výši jeho standardní hodinové sazby. 

Stěhovací služby 

Nabídka stěhovacích služeb zajištěná outsourcingovou společností by nepředstavovala 

pro Chillhills Apartments žádné náklady. V případě zájmu klienta o tyto služby 

by  si  jej  v plné výši hradil sám a objednání této služby by zprostředkovala office 

manažerka. V současné době by bylo možné využít k poskytnutí této doplňkové služby 

v omezeném rozsahu stávajícího zaměstnance údržby a servisu, ten by byl schopen 

vlastními silami stěhovat jen menší věci, nikoliv předměty větších rozměrů, na které 

by  taktéž potřeboval větší automobil. Vzhledem k tomu, že je převážná většina bytů 

a  pokojů vybavena vlastním nábytkem lze předpokládat, že by šlo o stěhování předmětů 

menších rozměrů (kufrů, krabic apod.). Pro tuto službu by se dalo využít rezervačního 

systému, stejně jako pro rezervaci úklidových služeb, kdy by se nabídl termín rezervace 
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této služby, a to např. pátky, či první a poslední dny v měsíci, kdy se často noví klienti 

přistěhovávají či stávající vystěhovávají. Tvorba a správa rezervačního systému 

přestavuje jen několikahodinovou investici zaměstnance marketingu. Rezervační systém 

lze doplnit o informaci, že lze stěhovací služby domluvit i individuálně spolu s kontaktem 

na kontaktní osobu. Stěhovací služba poskytnutá zdarma by představovala náklad 

v podobě časové odměny zaměstnance servisu a údržby, která činí 75 Kč/hodinu (Kuruc, 

2015) a spotřebu pohonných hmot, tedy při stěhování v rámci Brna počítejme 

obousměrnou cestu autem do 20 km. Při spotřebě 8 litrů na 100 km a ceně 29 Kč/1 litr 

nafty by byl náklad na pohonné hmoty 46,4 Kč; započítáme-li opotřebení automobilu, 

činí náklad 50 Kč. Při dvouhodinovém stěhování by tak náklad pro Chillhills Apartments 

činil 200 Kč.  

Podpora lepšího internetové připojení 

Aktuálně využívá Chillhills Apartments internetového připojení od dodatavatelů UPC 

a O2, a to vysokorychlostní připojení. Ani to však nestačí pro uspokojení potřeb většího 

počtu uživatelů v rámci jednoho bytu. Internetové připojení je při větším počtu uživatelů 

pomalé a často vypadává. Jedná se o problém vícepokojových bytů v komplexech 

Antonína Slavíka, Kunzova a také Dominikánské náměstí. Řešením by mohl být kvalitní 

router, který si mohou klienti komplexů v případě zájmu obstarat sami, na své náklady. 

Pořízení kvalitního zařízení není totiž povinností Chillhills Apartments, ale službou 

navíc. Při větším počtu stížností na internetové připojení je však na zvážení, zda do tohoto 

zařízení nezainvestovat. Lze tak učinit jen v objektech, kde je situace opakovaně 

problematická a klienti si soustavně na výpadky připojení stěžují. Poskytnutí 

bezproblémového internetového připojení a informace o tom, že je to nadstandard 

poskytovaný zcela zdarma k jejich spokojenosti, by se jistě promítl do vnímání celkové 

kvality ubytovacích služeb a přístupu Chillhills Apartments k zákazníkovi. Cena 

kvalitního routeru, se kterou má již Chillhills Apartments zkušenosti činí 2 500 Kč 

(Heureka, ©2000-2016). 
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Půjčovna 

Pro rozšíření portfolia doplňkových služeb byla navržena služba půjčovny, která by byla 

umístěna v kancelářích Chillhills Apartments během otevírací doby (v komplexu 

Václavské dle individuální domluvy). Náklady na pořízení vybavení k zapůjčení 

představuje následující tabulka 23, vybavení by bylo pořízeno ve 2 kusech pro každý 

komplex v nižších cenových kategoriích (v případě velkého zájmu by došlo k rozšíření 

půjčovaného počtu kusů, popřípadě i sortimentu).  

Tabulka 23 – Náklady na zřízení půjčovny 

Předmět k vypůjčení Cena /ks Cena celkem 

Žehlička 500 Kč 1 000 Kč 

Žehlící prkno 550 Kč 1 100 Kč 

Vysavač 800 Kč 1 600 Kč 

Fén 350 Kč 700 Kč 

Sada nářadí 400 Kč 800 Kč 

Mop + kbelík 300 Kč 600 Kč 

CELKEM - 5 800 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Heureka.cz, ©2000-2016) 

Chillhills Apartments může tuto službu poskytovat za symbolický poplatek 

10 Kč/výpůjčka/den. Ta klienta nijak zvlášť nezatíží a Chillhills Apartments v případě 

odcizení, poškození či nefunkčnosti předmětu, získá určitou část investovaných peněz 

zpět.  

Zvýšení kvality poskytovaných služeb - pravidelné prohlídky bytů  

Tento návrh nenavýší provozní náklady Chillhills Apartments, jelikož se jedná o činnost, 

která by byla implementována do pracovní náplně pracovníka údržby. 

Zvýšení kvality poskytovaných služeb – pravidelné hodnocení spokojenosti 

V případě tvorby online dotazníku přes Google formulář, se neplatí žádný poplatek. 

Pro tvorbu všech 3 typů dotazníků stačí pár hodin. Marketingové oddělení má s tvorbou 

takových dotazníků své zkušenosti. Překlad dotazníků do angličtiny je zajišťován 
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marketingovým oddělením bez nadbytečných výdajů. Překlad do ruštiny je zajišťován 

makléřkou, která za překlad dostává odměnu 150 Kč/normostrana (1 800 znaků včetně 

mezer). Do celkových nákladů na překlad je třeba připočíst i překlad průvodního e-mailu 

k zaslanému dotazníku. Lze tedy počítat 4 normostrany textu, tedy náklad 600 Kč 

za překlad veškerých materiálů k dotazníkům do ruštiny. 

Zvýšení spokojenosti klientů a eliminace stížností na zaměstnance - kontrola práce 

makléře 

Toto opatření s sebou nenese žádné náklady, hodnocení spokojenosti klientů je zajištěno 

bezplatně, stejně tak využívání online formuláře záznam o prohlídce. Analýzu 

a interpretaci výsledků zajistí marketingové oddělení v rámci své běžné pracovní doby.  

Budování a posilování značky 

Pro posílení značky se často využívá bannerová reklama, která slouží k tomu, 

aby  ji  zaregistrovalo co nejvíce internetových uživatelů. Jedná se o grafickou reklamu, 

kterou lze umístit na stránkách jednoho konkrétního webu nebo sítě. Tato forma reklamy 

je zpoplatněna buď počtem zobrazení, kliků nebo za uskutečněnou akci 

(např.  při  vyplnění rezervačního formuláře). Výhoda bannerové reklamy zpoplatněné 

počtem kliknutí (Cost per click) má velkou výhodu v tom, že ji může vidět milion 

uživatelů, ale když na ni nikdo neklikne, inzerentovi na ni nevznikají žádné náklady. 

Je  možné i využít reklamu zpoplatněnou např. 100 Kč/1000 zobrazení (Cost 

per  thousand). Cena reklamy se také odvíjí od velikosti a umístění. U bannerové reklamy 

lze sledovat ukazatel poměru počtu zobrazení k počtu kliknutí. Cena bannerové reklamy 

je různá, u CPT (bannerové reklamy zpoplatněné za tisíc zobrazení) se pohybuje v řádech 

stovek korun. Reklama CPT umístěna na homepage Seznam.cz cílená na uživatele 

dle  věku, pohlaví a zájmů stojí 155 Kč/1000 zobrazení. Jedno zobrazení tak představuje 

náklad 0,155 Kč (Seznam, ©1996-2015). 

Partnerství 

Náklady na partnerství jsou velmi individuální, např. při uzavření partnerství s některou 

studentskou kavárnou či fitness centrem by pravděpodobně nedošlo ke vzniku nákladů. 

Chillhills Apartments by informovala o partnerství s vybraným podnikem formou 
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příspěvku na facebookovém profilu, umístila by popis činnosti partnera spolu s logem 

na webové stránky, informovala by klienty o možnosti využití výhodné akce 

prostřednictvím e-mailu. Partnerská firma by představila Chillhills Apartments 

v podobném duchu. Konkrétní forma partnerství je otázkou vyjednávání obou stran 

a  může se jednat o „směnný obchod“, tedy něco za něco. 

Podpora prodeje 

Věrnostní bonusy 

Jednorázová sleva pro klienty, jejichž nájemní vztah trvá 12 měsíců a rozhodnou 

se prodloužit smlouvu o minimálně dalších 6 měsíců. 14 % respondentů v dotazníku 

souhlasilo s tvrzením, že v síti Chillhills Apartments bydlí déle jak 1 rok. Pokud bychom 

vycházeli z tohoto procenta, jednalo by se o 31 klientů celé sítě, kteří u Chillhills 

Apartments prodlužují nájemní smlouvy. V případě jednorázové slevy z nájmu 500 Kč, 

by tak roční náklad na tento bonus činil při průměrné ceně nájemného 15 500 Kč. 

Pro výpočet průměrné ceny lůžka v Chillhills Apartments slouží tabulka 24. 

Tabulka 24 - Průměrná cena lůžka v Chillhills Apartments 

Komplex Typ pokoje Počet lůžek Cena/měsíc 

Kunzova 
Neprůchozí 1 2 500 Kč 

Průchozí 1-2 5 390 Kč 

Neprůchozí 1-2 5 490 Kč 

Spolkova 1+kk 1-2 7 890 Kč 

Dominikánské náměstí 
Lůžko ve 2lůžkovém pokoji 1 3790 Kč 

Lůžko ve 3lůžkovém pokoji 1 3 230 Kč 

Samostatný pokoj 1 4 990 Kč 

Běhounská Lůžko ve 2lůžkovém pokoji 1 4 190 Kč 

Hybešova 1+kk 1-2 6 890 Kč 

Lůžko ve 2+1 1 2 990 Kč 

Václavská 1+kk 1 5 990 Kč 

1+kk 1-2 7 990 Kč 
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1+1 1-2 8 390 Kč 

Antonína Slavíka 
Průchozí 1-2 5 990 Kč 

Neprůchozí 1-2 6 490 Kč 

Neprůchozí s balkonem 1-2 6 990 Kč 

Průměrná cena lůžka 3 568 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování podle Chillhills, ©2015a) 

V případě neprodloužení nájemní smlouvy těchto 31 klientů, kdy průměrná cena 1 lůžka 

činí 3 568 Kč, při 20 % neobsazenosti těchto lůžek v horizontu 1 měsíce od vystěhování 

klientů přichází Chillhills Apartments o 22 tisíc Kč/měsíc. Roční náklad na věrnostní 

bonus v hodnotě 15 500 Kč je v porovnání s případným okamžitým neobsazením těchto 

lůžek výrazně lepší varianta. 

Slevové akce 

V případě platby nájemného s předstihem 3 - 6 měsíců, získá klient slevu na měsíčním 

nájemném. V případě platby 3 měsíce předem a slevě 3 % tak získá celkovou slevu 

průměrně 320 Kč. V případě platby 6 měsíců předem a slevě 6 % tak získá celkovou slevu 

1 285 Kč. Chillhills Apartments touto akcí získá okamžité cash flow. 

Odměny za doporučení 

Náklad spojený s návrhem této akce pro klienty i širokou veřejnost by činil jednorázově 

350 Kč. Pro stanovení finančního stropu na tuto kampaň lze stanovit počet odměn např. 

na prvních 50 doporučení (50 lůžek = 18 % celkové kapacity lůžek). Tím si Chillhills 

Apartments může stanovit maximální rozpočet na konkrétní období v konkrétní výši 

(v  tomto případě celkový rozpočet 17 500 Kč). Měsíční odhad počtu doporučení činí 2, 

ročně tedy 24 odměn, to je 8 400 Kč. 

Přímý marketing pro udržení kontaktu s bývalými klienty 

Pro Chillhills Apartments nepředstavuje přímý marketing cílený i na historické 

nájemníky žádný náklad navíc, jelikož při rozesílání hromadných zpráv na e-mailové 

adresy klientů pouze vyklikne možnost odeslat i na adresy historických klientů. 
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Event marketing v průběhu roku 

Den Země 

Rozpočet takové akce by měl vyjít včetně stromečku/keře, hlíny a občerstvení na celkem 

2 000 Kč. Například keře Magnolia se liší cenou v závislosti na konkrétním druhu, 

již  narostlý keř lze pořídit za 469 Kč/kus (Prodej rostlin, 2015).  

Bleší trh 

Konání akce v areálu komplexu Václavská se obejde bez nákladů na zajištění prostoru. 

Náklady na živou hudbu - 500 Kč (skupina 3Crowns) a občerstvení v celkové ceně 

3 500 Kč by měla uspokojit okolo 70 účastníků akce. Finanční obnos získaný z prodeje 

může využít Chillhills Apartments dle výše ke koupi vybavení některého z bytů 

či doplnění půjčovny o nový předmět poskytovaný klientům k vypůjčení.  

Vítání klientů 

Rozpočet akce vítání klientů, se bude pohybovat výše, než u předešlých akcí, 

a  to  vzhledem k zajištění občerstvení pro větší počet lidí. Občerstvení by bylo hrazeno 

jen do předem stanovené výše. Rozpočet na tuto akci je při třetinové účasti klientů 

a zaměstnanců odhadován na 10 tisíc Kč za občerstvení (Heureka, ©2000-2015) 

při  předpokladu, bezplatné rezervace prostor. 

Zvýšení kvality poskytovaných služeb – hodnocení práce zaměstnanců 

Zpětná vazba na práci zaměstnanců bude získána prostřednictvím pravidelného 

zjišťování spokojenosti klientů. Interní hodnocení formou zpětné vazby kolegů 

či pravidelných reportů náklady nijak nezvyšuje, jelikož jsou všechny tyto činnosti 

vykonávány v rámci pracovní doby jednotlivých zaměstnanců.  

Zvýšení kvality poskytovaných služeb – pracovní postupy 

Vypracování pracovních manuálů s popisem jednotlivých postupů pracovních činností 

a zpracování manuálu krizové komunikace musí být zpracováno jednotlivými 

zaměstnanci na příslušných pracovních místech spolu s CEO. Jelikož se jedná o poměrně 

časově náročnou práci, byla by na místě odměna formou bonusu ke mzdě, a to ve výši 

1 000 Kč za každý manuál, to odpovídá cca 15 hodinám práce navíc. Vzhledem 
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k vypracování celkem 4 manuálů (manuál makléře, office manažera, servisu a údržby, 

marketingu) činí celkové náklady na tento návrh 4 000 Kč. Manuál krizové komunikace 

by měl být vypracován managementem Chillhills Apartments ve spolupráci s jednateli 

a marketingovým oddělením v rámci pracovních činností, a to formou konzultací 

a  několika osobních setkání, tedy bez vzniku dalšího nákladu.  

V tabulce 25 následuje přehled nákladů navržených změn a opatření marketingového 

mixu Chillhills Apartments spolu s vyčíslením celkových ročních nákladů na tyto změny. 

Do tohoto vyčíslení je zahrnuto následující: 

· registrace domény microsite; 

· bezplatná tvorba a správa facebookového profilu; 

· náklady na aktivní vyhledávání nemovitostí k náběru lůžek (zabezpečené 

vlastními zdroji - odměna za 5 úspěšných uzavření spolupráce); 

· náklady na stěhování (pokud by 20 % celkové stávající kapacity lůžek využilo 

během roku této služby bezplatně); 

· nákup routerů do 6 bytů, u kterých jsou ze strany klientů opakované stížnosti 

na  výpadky připojení a rychlost; 

· pořízení vybavení v rámci půjčovny zřízené v obou kancelářích; 

· pravidelné prohlídky; 

· pravidelná hodnocení spokojenosti; 

· kontrola práce makléřů; 

· roční rozpočet na online reklamu pro podporu šíření a budování značky; 

· partnerství; 

· věrnostní bonusy; 

· slevové akce v případě platby nájemného 3 měsíce předem u 10 % stávající 

kapacity lůžek; 

· odměna za doporučení; 

· přímý marketing; 

· event marketing; 

· hodnocení práce zaměstnanců; 

· vypracování pracovních postupů. 
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Tabulka 25 – Přehled odhadu nákladů navržených změn a opatření  

Návrh Odhad výše návrhů 

Registrace domény - microsite 151 Kč/rok 

Tvorba a správa facebookového profilu 0 Kč 

Aktivní vyhledávání nemovitostí k náboru 2 500 Kč (vlastní zdroje) 

23 000 Kč/měsíc (obchodní zástupce) 

 Úklidové služby 105 Kč/ hodina 

Stěhovací služby  11 000 Kč (200 Kč/stěhování) 

Kvalitní internetové připojení 15 000 Kč (2 500 Kč/ router) 

Půjčovna 5 800 Kč 

Pravidelné prohlídky bytů 0 Kč 

Hodnocení spokojenosti  600 Kč 

Kontrola práce makléře 0 Kč 

Budování a posílení image značky rozpočet 10 000Kč/rok 

155 Kč/1000 zobrazení (banner) 

 Partnerství 0 Kč 

Věrnostní bonusy 15 500 Kč 

(500 Kč/klient) 

)) Slevové akce 9 000 Kč 

individuální (320 -1 285 Kč) 

Odměna za doporučení  8 400 Kč 

(350 Kč/doporučení) 

) 
Přímý marketing – historičtí klienti 0 Kč 

Event marketing 15 500 Kč/ rok 

Hodnocení práce zaměstnanců 0 Kč 

Vypracování pracovních postupů 4 000 Kč 

CELKEM  97 451 Kč /rok 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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V odhadovaných ročních nákladech ve výši 97 451 Kč, jsou kromě úklidových služeb 

započteny veškeré navrhované změny a opatření. Chillhills Apartments však může 

implementaci navrhovaných změn zavádět postupně v několika fázích dle svých 

finančních možností. 

4.2 Přínosy realizace návrhů 

Navržená opatření a doporučené změny by měly přispět k budování image Chillhills 

Apartments, posílení dobrého jména a povědomí o značce, a také zvýšení zákaznické 

spokojenosti. 

Navržená opatření v oblasti náboru nových nemovitostí do správy Chillhills Apartments 

by měla přispět k efektivnější prezentaci Chillhills Apartments v očích majitelů 

nemovitostí, ke zvýšení pravděpodobnosti jejich oslovení a k větší aktivitě v této oblasti. 

Zvýšení kvality a rozšíření portfolia doplňkových služeb by mělo přispět ke zvýšení 

spokojenosti klientů Chillhills Apartments, taktéž ke zvýšení vnímané hodnoty a kvality 

poskytovaných služeb, potažmo přispět i ke zvýšení loajality klientů vlivem zvýšení 

jejich spokojenosti. Rozšíření portfolia doplňkových služeb může získat Chillhills 

Apartments určitou konkurenční výhodu na trhu soukromých kolejí v Brně, 

jelikož  totožné portfolio služeb žádný z konkurenčních podniků nenabízí.  

Pravidelné prohlídky bytů za účelem prevence poškození jejich vybavení a zařízení a také 

prevence porušování domovního řádu by měly vést k eliminaci vzniku 

důvodů  ke stížnostem, a tím přispět ke zvyšování celkové spokojenosti klientů. Právě 

celková spokojenost klientů bude pravidelně zjišťována formou elektronického 

dotazování v podobě 3 typů dotazníků. Pravidelná analýza zákaznické spokojenosti 

zaměřená na všechny oblasti poskytovaných služeb by měla pomoci včasné eliminaci 

slabých míst a nedostatků a také analýze předností a silných stránek.  

Kontrola práce makléře a dalších pracovníků Chillhills Apartments slouží především 

ke zjištění efektivnosti práce zaměstnanců a zjištění zpětné vazby klientů na práci 

jednotlivých zaměstnanců. Kladná zpětná vazba na práci zaměstnanců se odrazí 

ve vnímané kvalitě služeb a spokojenosti klientů a naopak. Vypracování pracovních 
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postupů jednotlivých pracovních pozic má přispět ke zvýšené efektivnosti práce 

a eliminaci chyb a časových ztrát při výkonu práce.  

Nástroje na podporu prodeje v podobě věrnostních bonusů, slevových akcí a odměn 

za doporučení spolu s partnerstvím, mají podpořit vnímání image Chillhills Apartments, 

jakožto poskytovatele služeb, který usiluje o dlouhodobé vztahy s klientem a snaží 

se svým zákazníkům poskytovat výhody a odměny za jejich věrnost. Odměny 

za doporučení potom představují reklamu Chillhills Apartments formou referencí, 

která  přispívá k budování image značky. K šíření povědomí o Chillhills Apartments, 

budování image, zvýšení vnímané hodnoty a prohlubování vztahů s klienty slouží 

navržené marketingové akce v průběhu roku. 

Část navrhovaných opatření a změn není vázaná na vznik nákladů, případně na velmi 

nízké náklady. Lze je tedy snadno aplikovat do praxe bez rizika případných finančních 

ztrát. Chillhills Apartments tak může vyzkoušet hned několik cest, které by vedly 

ke zvýšení spokojenosti klientů, ta by měla být jedním z hlavních cílů celé organizace.   
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout změny marketingového mixu za účelem zvýšení 

spokojenosti klientů Chillhills Apartments. Pro návrh opatření bylo třeba nastudovat 

teoretická východiska z oblasti marketingu a hodnocení spokojenosti klientů pomocí 

Evropského indexu spokojenosti zákazníka. Veškerá navrhovaná opatření vychází 

z provedeného marketingového průzkumu a analýz interního a externího prostředí 

Chillhills Apartments. Marketingovým průzkumem byly zjištěny nízké hodnoty 

spokojenosti klientů jednotlivých komplexů, nízká loajalita klientů a vnímání image 

Chilhills Apartments a vysoká míra výskytu podnětů ke stížnostem. Navrhovaná opatření 

a změny jsou přímo či nepřímo vázány na zvýšení zákaznické spokojenosti, loajality 

a  vnímání kvality a hodnoty poskytovaných služeb. 

Na vlastní návrhy navazuje i jejich ekonomické zhodnocení a případné přínosy těchto 

opatření pro Chillhills Apartments. Jedním z hlavních cílů Chillhills Apartments by mělo 

být rozšíření portfolia produktu, tedy nábor nových lůžek, díky kterému dojde k rozložení 

fixních nákladů. Tím vznikne prostor pro rozšíření stávajících, či poskytování nových 

doplňkových služeb, jejichž primárním cílem není zvyšování zisku, ale právě zvyšování 

hodnoty a kvality poskytovaných služeb. Přístupu k majitelům nemovitostí by mělo 

pomoci vytvoření microsite, tedy menší webové stránky, na které by Chillhills 

Apartments mohlo prezentovat výhody, které s sebou přenechání správy nemovitosti 

nese, stejně tak  reference majitelů, kteří již Chillhills Apartments svou nemovitost 

pronajali. S efektivním vyhledáváním volných kapacit se pojí i aktivní vyhledávání 

nabídek nemovitostí vlastními zdroji. 

Kvalitu produktu lze posunout kupředu i pomocí navržených doplňkových služeb. 

Doplňkovou službou, kterou Chillhills Apartments nenabízí, a která by mohla být vítána 

potenciálními či stávajícími klienty, je stěhovací služba. Ta by měla podpořit slogan 

Chillhills Apartments „Pohodlná cesta k bydlení v Brně“ a ulehčit klientům 

od  zařizování přesunu jejich věcí a vybavení. Vítaná by mohla být i služba půjčovny, 

a  to pro případ nefunkčnosti vlastního zařízení, či z důvodu úspory nákladů klientů 

na  pořízení takového vybavení. 
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Vzhledem k nízké spokojenosti klientů je doporučeno i pravidelné monitorování 

jejich  spokojenosti formou online dotazníků ve třech světových jazycích. Dotazníky 

by  byly rozesílány ve třech typech, dle délky pobytu jednotlivých klientů. Výhodou 

hodnocení spokojenosti klientů touto formou, vznikají Chillhills Apartments 

pouze  jednorázové náklady na překlad materiálů, jejich vyhodnocování je díky 

automatickému ukládání dat velmi snadné a rychlé.  

Z provedeného výzkumu vyplynulo, že většina klientů není spokojena s výší nájmu 

a  poměr cena a kvalita hodnotí jako špatný. Snižováním cen by si Chillhills Apartments 

snižovalo marži. Hýbat s cenou je tedy doporučeno pouze v případě nízké obsazenosti 

a  to ve formě slevových akcí.  

Distribuci zajišťují především pověření makléři jednotlivých komplexů Chillhills 

Apartment. Vzhledem k množství podnětů ke stížnostem, které vznikají i na adresu 

zaměstnanců, je tedy na místě pravidelná kontrola a zjišťování zpětné vazby na jejich 

práci. Interní hodnocení makléřů by mělo probíhat i na základě analýz vyplněných 

záznamů o prohlídce bytu, a to dle počtu prohlídek, jejich úspěšnosti a celkové 

obsazenosti komplexů. 

V rámci marketingové komunikace je třeba zaměřit pozornost na budování a posilování 

značky Chillhills Apartments. Po nedávném rebrandingu je povědomí o existenci 

Chillhills Apartments velmi malé. Stejně tak navázání partnerství se studentskými 

organizacemi, spolky, fitness centry a jinými podnikatelskými subjekty, by mělo pomoci 

zvýšit důvěryhodnost a image, zároveň pomoci šířit povědomí o své činnosti 

provozovatele sítě bytů v Brně. Chillhills Apartments by se mělo při výkonu své činnosti 

zaměřit i na podporu prodeje a reagovat tak mimo jiné i na nízkou hodnotu loajality 

klientů, tedy zaměřit se na péči o klienty a snažit se o udržení dlouhodobých vztahů 

prostřednictvím věrnostních bonusů a slevových akcí při placení nájemného dopředu. 

Šíření povědomí o Chillhills Apartments, referencí, zvyšování obsazenosti i image, 

by  podpořilo zavedení odměn za doporučení ubytovacích služeb. Kromě využití přímého 

marketingu formou e-mailové komunikace se  stávajícími klienty, by mělo udržet touto 

cestou i kontakt s bývalými klienty. Pro utužování vztahu s klienty a zvýšení vnímané 
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kvality a hodnoty služeb je doporučeno větší využítí event marketingu, tedy pořádání 

zajímavých akcí v průběhu roku.  

Ke zvýšení kvality poskytovaných služeb by mělo přispět i vypracování pracovních 

postupů jednotlivých pozic formou manuálů. Tyto manuály by měly být pomůckou nejen 

stávajícím zaměstnancům, ale především nově příchozím brigádníkům, stážistům 

či  zaměstnancům. Vypracován by měl být i manuál krizové komunikace, díky kterému 

by se předešlo zmatku a pochybení v případě vzniku nepříjemných událostí či havárií. 

Chillhills Apartments se musí snažit dostat kvalitu ubytování na co nejvyšší úroveň, 

jelikož se jedná o jediný produkt, který nabízí. Právě spokojený klient může zajistit 

Chillhills Apartments dobré jméno, image a pomoci tak k vybudování silného tržního 

postavení.  
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Příloha 1 - Dotazník pro klienty Chillhills Apartments  

Milí nájemníci, 

na základě pravidelného hodnocení vaší spokojenosti se snažíme zdokonalovat 

poskytované služby, zefektivňovat práci našich zaměstnanců a tím udržovat Vaši 

spokojenost na nejvyšší možné úrovni. 

Proto bychom Vás rádi poprosili o vyplnění tohoto anonymního dotazníku 

http://bit.ly/1I3hp3V. Vaše odpovědi poslouží pro výzkum oblasti zákaznické spokojenosti 

se službami Chillhills Apartments a také jako marketingový výzkum diplomové práce Bc. 

Veroniky Haasové na Fakultě podnikatelské,  VUT v Brně. 

Děkujeme za vaši ochotu a čas. 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

Příloha 2  - Grafické znázornění výsledků dotazníkového šetření 

Image  

Otázka 1: Chillhills Apartments považuji za spolehlivou, solidní a proklientskou 

společnost 

 

Otázka 2:  Chillhills Apartments usiluje o dlouhodobé vztahy s klienty 
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Otázka 3: Při výběru Chillhills Apartments jsem byl/a ovlivněn/a referencemi známých 

 

 

Očekávání  

Otázka 4: Od Chillhills Apartments vždy očekávám kvalitní ubytovací služby 
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Otázka 5: Od Chillhills Apartments vždy očekávám ochotu a profesionální jednání 

všech pracovníků 

 

 

Otázka 6: Od Chillhills Apartments vždy očekávám příjemné a reprezentativní prostory 

k jednání 
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Otázka 7: Od Chillhills Apartments vždy očekávám kvalitní doplňkové služby 

 

 

Vnímaná kvalita 

Otázka 8:  Ubytovací služby Chillhills Apartments jsou vysoké kvality 
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Otázka 9: Doplňkové služby (servis, údržba, úklid, online správa) jsou vysoké kvality 

 

 

 

Otázka 10: Zaměstnanci Chillhills Apartments mají odborné kvality a příjemné 

vystupování 
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Otázka 11: Před podpisem smlouvy jsem byl/a srozumitelně seznámen/a se zakoupenou 

službou 

 

 

Vnímaná hodnota 

Otázka 12:  Ceny ubytovacích služeb zcela odpovídají kvalitě 
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Otázka 13: Ubytovací služby zcela odpovídají inzerci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka 14: Za poskytované služby bych byl/a ochoten/a zaplatit i více peněz 
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Otázka 15: Nabídka služeb je snadno dostupná přes internet (přehledné webové 

stránky, kompletní informace) 

 

 

Otázka 16: Jednání se zaměstnanci Chillhills Apartments je vždy bezproblémové a 

časově nenáročné 
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Spokojenost zákazníka 

Otázka 17: S ubytovacími službami jsem zcela spokojen/a 

 

 

Otázka 18: Ubytovací služby předčily mé očekávání 
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Otázka 19: S profesionálním jednání zaměstnanců jsem zcela spokojen/a 

 

 

Stížnosti zákazníka 

Otázka 20: Nikdy jsem neměl/a důvod ke stížnosti na ubytování v Chillhills Apartments 

 

 

  

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8,47%

6,78%

5,08%

3,39%

15,25%

8,47%

15,25%

10,17%

10,17%

16,95%

Procento odpovědí

M
ír

a
 s

o
u

h
la

su
 s

 t
v
rz

e
n

ím

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25,42%

5,08%

6,78%

5,08%

8,47%

5,08%

10,17%

13,56%

10,17%

10,17%

Procento odpovědí

M
ír

a
 s

o
u

h
la

su
 s

 t
v
rz

e
n

ím



 

 

Otázka 21: Nikdy jsem neměl/a důvod ke stížnosti na jednání zaměstnanců Chillhills 

Apartments 

 

 

Otázka 22: Mé problémy a stížnosti byly vždy rychle a vstřícně vyřešeny 
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Loajalita zákazníka 

Otázka 23: Služeb Chillhills Apartments využívám déle než 1 rok 

 

 

Otázka 24: Služeb Chillhills Apartments hodlám využít i nadále 
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Otázka 25: Služby Chillhills Apartments doporučuji i svým známým 

 

 

Otázka 26: Pokud by se objevila konkurenční nabídka ubytování za nižší cenu, 

zachoval/a bych věrnost Chillhills Apartments 
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