
 

PŘÍLOHA č. 1 – Formulář pro mystery shopping 

 

Název společnosti:  

Adresa společnosti:  

Datum provedení Mystery Shoppingu:  

 
 
 

NABÍDKA SLUŽEB  

Prodejní služby: 

prodej ekobriket ANO NE 

jaké typy ekobriket k prodeji (kolik druhů)  

cena briket TURBOHARD (Kč / tunu)  

smluvní prodejci v republice ANO NE 

množstevní slevy ANO NE 

jiné:  

Doplňkové služby: 

prodej ekopelet ANO NE 

sortiment související s ekopalivy (kotle) ANO NE 

sortiment související s ekopalivy (krby) ANO NE 

doplňující sortiment pro ekopaliva (krbové dřevo) ANO NE 

doplňující sortiment pro ekopaliva (podpalovací 
třísky) 

ANO NE 

doplňující sortiment pro ekopaliva (podpalovače) ANO NE 

KVALITA PRODEJE  

provedení nabídky služeb ANO NE 

poslouchal zaměstnanec pozorně otázky a odpovídal 
na dotazy 

ANO NE 

odborné znalosti Hodnocení:  

Hodnocení formou škály od 1 do 5 (1 = velmi rozumí danému oboru, 5 = naprostá neodbornost) 

schopnost přesvědčit ke koupi Hodnocení:  
Hodnocení formou škály od 1 do 5 (1 = velmi přesvědčil, 5 = naprosto nepřesvědčil)  
propagační materiály (webové stránky, letáky,….) ANO NE 
představení výhody oproti konkurenci ANO NE 
Pokud ano, jaká? 



 

HODNOCENÍ PRODEJCŮ  

slušnost a zdvořilost (pozdrav přátelský, milý,….) Hodnocení:  
Hodnocení formou škály od 1 do 5 ( 1 = velmi slušný, 5 = zcela nezdvořilý) 
ochota a vstřícnost Hodnocení:  
Hodnocení formou škály od 1 do 5 (1 = velmi ochotný, 5 = zcela neochotný) 

profesionalita Hodnocení:  
Hodnocení formou škály od 1 do 5 (1 = velmi profesionální, 5 = zcela neprofesionální) 

UKONČENÍ ROZHOVORU 

odkázání na propagační materiál nebo kontakt ANO NE 

rozloučení ANO NE 

CELKOVÝ DOJEM (ZHODNOCENÍ) 

nabídka služeb Hodnocení:  

Hodnocení formou škály od 1 do 5 (1 = velmi dobrá, 5 = zcela neuspokojivá) 

zaujetí prodejcem Hodnocení:  
Hodnocení formou škály od 1 do 5 (1 = velmi zaujal, 5 = vůbec nezaujal) 

přesvědčivost výkladu Hodnocení:  
Hodnocení formou škály od 1 do 5 (1 = velmi přesvědčivý, 5 = zcela nepřesvědčivý)  

ochota obrátit se na tuto firmu při dalším nákupu ANO NE 



 

PŘÍLOHA č. 2 – Hodnotící list pro mystery shopping 

Kritéria / Firma BIOMAC Ing. 
Černý, s.r.o. 

AGROP NOVA 
a.s. 

EKOBRIKETY 
s.r.o. 

MAGNUM 
PARKET a.s. 

MARK METAL 
s.r.o. 

OSTAX, spol. 
s.r.o. 

NABÍDKA SLUŽEB 
Prodejní služby: 
prodej ekobriket ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
kolik druh ů 
k prodeji 

10 2 2 2 2 6-7 

Cena briket 
TURBOHARD 
(Kč / tunu) 

4 200 Kč 3 488 Kč 4 000 Kč 3 500 Kč 4 000 Kč 4 360 Kč 

smluvní prodejci 
v republice 

ANO ANO ANO ANO NE ANO 

množstevní slevy ANO ANO ANO NE NE ANO 
Doplňkové služby: 
prodej ekopelet ANO NE NE NE NE ANO 
prodej kotlů ANO NE NE NE NE NE 
prodej krb ů ANO NE NE NE NE NE 
prodej krbového 
dřeva 

ANO NE ANO NE NE ANO 

prodej 
podpalovacích 
třísek 

ANO NE ANO NE NE ANO 

prodej 
podpalovačů 

ANO NE ANO NE ANO ANO 

KVALITA PRODEJE 
provedení 
nabídky 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

poslouchal a 
odpovídal zam. 
na dotazy 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

odborné znalosti 1 2 1 1 1 1 



 

schopnost 
přesvědčit ke 
koupi 

1 1 3 2 2 1 

propag. mater. 
(webové 
stránky) 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

výhoda oproti 
konkurenci 

ANO („Zelená pro 
venkov“) 

NE ANO (bohatší 
sortiment) 

NE NE ANO (bohatší 
sortiment) 

HODNOCENÍ PRODEJCŮ 
slušnost a 
zdvořilost 

1 1 2 1 1 1 

ochota a 
vstřícnost 

1 1 3 1 1 1 

profesionalita 1 1 2 1 2 1 
UKONČENÍ ROZHOVORU 
odkázání na 
propagační 
materiál, 
kontakt 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

rozloučení ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
CELKOVÝ DOJEM (ZHODNOCENÍ) 
nabídka služeb 1 4 3 4 4 2 
zaujetí 
prodejcem 

1 1 2 1 1 1 

přesvědčivost 
výkladu 

1 1 3 1 2 2 

ochota obrátit se 
na tuto firmu 
při dalším 
nákupu 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 



 

PŘÍLOHA č. 3 – „Zelená pro venkov“ 

 
Zastupitelé obcí a občané venkova! 

 
Společnost BIOMAC Ing.Černý s.r.o. z Uničova Vám představuje svůj projekt dodávek 
alternativního ekologického paliva: 
 

„ Z e l e n á   p r o   v e n k o v “ 
aneb 

„E k o p a l i v a   BIOMAC   -  T e p l o ,   k t e r é   s t o j í   z a   t o ! “ 
 
Naše společnost je největším tuzemským výrobcem paliv z biomasy – dřevěné a kůrové 
brikety, dřevěné pelety, krbové dříví, podpalovací třísty, atd., které již řadu let vyvážíme 
do zemí EU. Na technologických zařízeních vlastní konstrukce BIOMAC (rozmístěných v 
různých místech republiky) vyrábíme tato kvalitní Ekopaliva pouze z čisté obnovitelné dřevní 
hmoty. 
Naše výroba podléhá přísným kontrolám a certifikaci podle evropských norem DIN a Ö-
NORM.  
Více informací o celém sortimentu, jednotlivých typech Ekopaliv BIOMAC a našich 
certifikacích najdete na adrese www.ekopaliva.com. 
 
Na základě našich mnohaletých zkušeností s výrobou a používáním ekologických paliv 
realizujeme ve spolupráci s obecními úřady nebo místními osobami již několik let přímou 
zavážku našich Ekopaliv přímo do obcí. Jak to funguje v praxi?  
 
BIOMAC dodá občanům ekologická perspektivní paliva za bezkonkurenční cenu - a to 
s dovozem až do jejich obce. Příznivých cen 
dosahujeme vyloučením všech obchodních 
mezičlánků v řetězci výroba–konečný 
spotřebitel. 
Obecní úřad nebo místní občan shromáždí 
požadavky sousedních domácností a 
komunikuje s námi ve věci objednání a 
dovozu Ekopaliv. K příjezdu kamionu je 
nutné jen zajistit vysokozdvižný vozík a 
zorganizovat rozvoz paliv do jednotlivých 
domácností.  
 
Vždy po shromáždění objednávek na 24 tun provedeme navážku naším kamionem do obce, 
kde v součinnosti s obecním úřadem proběhne rozvoz biobriket do jednotlivých domácností. 
 
Obvyklý způsob realizace projektu: 
1. Společně s obecním úřadem (nebo místním 
občanem) vybereme z našeho sortimentu ta Eko-
paliva, jejichž výroba je co nejblíže k obci kvůli 
minimalizaci dopravních nákladů. 
2. Obecní úřad (nebo místní občan) seznámí své 
sousedy s nabídkou na dodávky vybraných druhů 



 

Ekopaliv. To lze provést jednoduchým oběžníkem 
nebo místním zpravodajem nebo přímou roznáškou 
info letáků připravených ve spolupráci s námi, 
případně přímým pohovorem se sousedy. 
K naší nabídkové ceně Ekopaliv je nutno přidat jen  
částku potřebnou na úhradu vysokozdvižného vozíku 
pro rozvoz do domácností. 
3. Občané si pak objednávají Ekopaliva průběžně 
na svém obecním úřadě (nebo u místního občana). 
Minimální odběrné množství pro domácnost je jedna 
tuna (jedna paleta). Za zimu se protopí (podle 
velikosti domu a způsobu topení) např. 3÷4 tuny 
briket či pelet. 
4. Obecní úřad (nebo místní občan) shromažďuje 
průběžně objednávky od jednotlivých domácností. 
Jakmile dojde ke shromáždění požadavků na celý 
kamion (24 palet), objedná u nás jednorázovou 
dodávku. 
5. Dle požadavku občanů zkompletujeme dodávku 
a v dohodnutém termínu navezeme Ekopaliva do obce.  
6. Obecní úřad (nebo místní občan) zajistí na dohodnutý termín vysokozdvižný vozík, 
kterým jsou Ekopaliva rozvezeny z kamionu přímo do domácností. 
7. Obecní úřad (nebo místní občan) inkasuje platbu za dodaná Ekopaliva od domácností a 
uhradí společnou fakturu za dodávku Ekopaliv firmě BIOMAC. 
8. V případě spokojenosti občanů se body 3. až 7. opakují. 
 
Výše popsaný princip dodávek Ekopaliv aplikujeme nejvíce na dodávky dřevěných briket a 
pelet BIOMAC.  
 
Základní informace o dřevěných briketách BIOMAC: 
  
- Ekobrikety BIOMAC je možno spalovat ve všech topidlech - jsou vyzkoušeny v krbech, 
kuchyňských sporácích, kamnech i v kotlích ústředního topení. 
- Ekobrikety BIOMAC mají vysokou výhřevnost – až 19 MJ/kg (hnědého uhlí má 17-18 
MJ/kg) a velmi nízký obsah popela - jen 0,5 %, který je možno použít jako výborné minerální 
hnojivo na zahrádku (uhlí má 24-36 % a musí do popelnice). Neobsahují, na rozdíl od uhlí, 
žádnou síru. 
- Ekobrikety BIOMAC jsou baleny ve 100% recyklovatelné PE-fólii. Při dodržení principu 
třídění odpadu nedojde k žádnému poškození životního prostředí. 
- Ekobrikety BIOMAC splňují nejpřísnější normy EU a jejich spalování nepřispívá ke 
zvyšování skleníkového efektu – jsou tzv. CO2 neutrální, čímž i Vy budete chránit životní 
prostředí. 
- Ekobrikety BIOMAC lze skladovat čistě, pohodlně a úsporně. Oproti uhlí se nikdy 
neušpiníte. V kotelně či garáži Vám zaberou jen minimum místa. 
- Ekobrikety BIOMAC neobsahují žádná pojiva, jsou lisována pouze tlakem a teplotou a 
proto je nutno je skladovat v suchu! 
 
 
Naše nabídka přímých závozů do vesnic směřuje ke zlepšení životního prostředí na venkově a 
k návratu tradičního topení obnovitelnou biomasou za přijatelnou cenu. 



 

Např. topení Ekobriketami či peletami BIOMAC Vás v roce 2008 přijde pro celou sezónu jen 
na cca.16.000,-Kč (cca. 4 tuny x cca. 4.000,-Kč), což Vám v porovnání s plynem vynese 
úspory na příjemnou dovolenou.  
Pokud Vaši obec také trápí sirnatý kouř z uhelných kotlů, dejte tedy i Vy 
 

„ Z e l e n o u    v e n k o v u “ 
 

a následujte obce, které se již k našemu projektu připojily a využívají výhod přímého závozu 
od výrobce. 
 
Bližší detaily spolupráce s Vámi rád projedná: 
 
Ing.Zdeněk Černý 
jednatel společnosti BIOMAC 
tel. číslo: 603 503 279 
Email: z.cerny@ekopaliv



 

PŘÍLOHA č. 4 – Typy a parametry ekopaliv 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

PŘÍLOHA č. 5 – Ceník ekopaliv 

 

 

Všechny ceny jsou 
uvedeny včetně 

DPH (9 %)  
Ceny platné od  

1. 4. 2009 

NÁZEV Cena za 10 kg Ceny za 1 pal  
(-3%) 

Ceny za 3 pal  
(-5%) 

ENERGO 41,-/ 10kg 3977,-/t 3895,-/t 

TURBO-HARD 42,-/ 10kg 4074,-/t 3990,-/t 

ENERGO-HARD 42,-/ 10kg 4074,-/t 3990-/t 
SPECIÁL 32,-/ 8kg 3911,-/t 3830,40-/t 
SPECIÁL-HARD 33,-/ 8kg 4033,26-/t 3950,1-/t 
EXTRALONG 63,-/ 10kg 6111,-/t 5985,-/t 

PREMIUM 45,-/ 10kg 4365,-/ t 4275,-/t 

TURBO 49,-/ 10kg 4753,-/ t 4655,-/t 

SLUNEČ. briketa 49,-/ 10kg 4753,-/ t 4655,-/t 

RUF světé (hranaté) 39,-/10kg 3783,-/t 3705,-/t 

RUF HARD (hranaté) 39,-/10kg 3783,-/t 3705,-/t 

GRILL (šnekové) 42,-/10kg 4074,-/t 3990,-/t 

PELETY 15kg 75,-/ 15kg 4850,-/t 4750,-/t 

PELETY BIG BAG 4800,-/t 4656,-/t 4560,-/t 

PELETY volně ložené 4800,-/t 4656,-/t 4560,-/t 

PELETY TMAVÉ 15kg 70,-/ 15kg 4549,3-/t 4455,5-/t 

PELETY tmavé B.B. 4500,-/t 4365,-/t 4146,75-/t 

PEL. tmav.volně ložené 4500,-/t 4500,-/t 4275,-/t 

PEL. rostlinné B.B.Ø8mm 3700,-/t 3589,-/t 3515,-/t 

TŘÍSKY 6kg PE 65,-/ 6kg 
3783,-/ pal 

(360kg) 
  

DŘEVO sáčky (buk) 15kg 69,-/ 15kg 1874,-/28(sáčků) 1835,4-/84(sáčků) 

KRB. DŘEVO 1m3 (směs) 1390,-/m3 1348,30-/3m3 1320,50-/5m3 

KRB. DŘEVO 15kg (směs) 66,-/15kg 
1792,56-

/28(sáčků) 
1755,60-

/84(sáčků) 
KRB.DŘEV.buk 1m3 (plosuché) 1390,-/m3 1348,3-/3m3 1320,50-/5m3 

TRIUMF 59,-/10kg 3589,-/t 3515,-/t 

UNION 54,-/10kg 3783,-/t 3705,-/t 

Ekologický podpalovač 30,-/ks     


