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1. Úvod 

Problematika ochrany spotřebitele je velmi diskutované téma a v poslední době se její 

význam ohromně zvyšuje. Důvod je zcela jasný -  mnoho spotřebitelů stále nezná svá práva a 

prodávající tak jejich neznalostí zneuţívají ve svůj prospěch. Proto v rámci společnosti 

existuje jakási snaha spotřebitele informovat a naučit ho, jak se má v případných 

problémových situacích zachovat. Nesmí se ale zapomínat na fakt, ţe práva a povinnosti jsou 

také na opačné straně – na straně prodávajících. Proto je třeba se zaměřit na to, jak  na oblast 

ochrany spotřebitele pohlíţí nejen zákazník (a jak se v ní orientuje), ale také jak se na ni dívá 

sám obchodník. Respektovat právní předpisy z této problematiky je velkým pozitivem pro 

podnikatele, pro které je pak mnohem jednodušší získat nové zákazníky či udrţet si ty 

stávající, kteří se budou do prodejny rádi vracet, pokud budou jejich práva brána na vědomí. 

Spotřebitel, jenţ si za sluţbu či výrobek zaplatí, by měl tyto dané výrobky či sluţby obdrţet 

v poţadované kvalitě (nebo alespoň v kvalitě odpovídající ceně) a především na základě 

rozumných podmínek, které však příliš neomezují samotného výrobce či provozovnu. 

Práce proto bude obsahovat principy fungování ochrany spotřebitele v kontextu 

s praxí, přičemţ se tyto principy týkají aspektů, jeţ se v reálném ţivotě běţně prolínají a jdou 

spolu ruku v ruce. Cílem práce a zároveň důleţitou součástí je proto analýza dodrţování 

zákonných předpisů majících souvislost s touto problematikou, zjištění jakým způsobem jsou 

tyto předpisy uplatňovány a analýza chování zákazníka, jeho potřeb a poţadavků, neboť to 

vše určitým způsobem přispívá nejen k jeho ochraně, ale také (z pohledu firmy) k jeho 

získávání a udrţení. 

Mnoho lidí si často neuvědomuje, ţe svá práva nemají pouze při nákupu hmotných 

produktů, ale také v sektoru sluţeb. Proto v této práci bude analyzována výše uvedená 

problematika a psychologie spotřebitele ve sluţbách – tedy to, jak zákazník nakupuje a jaké 

výhody mohou pro podnikatele plynout právě ze znalosti zákazníkova nákupního chování. 

Dále bude zaměřena pozornost na spokojenost návštěvníků organizace s jejími sluţbami, coţ 

se spotřebitelem a jeho ochranou také souvisí. 
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2. Teoretická východiska 

2.1 Ochrana spotřebitele 

2.1.1 Historický vývoj 

Primitivní podoba obchodu (barterový obchod) vznikla uţ v dávných dobách a jiţ 

tehdy bylo třeba se o tuto problematiku zajímat. Jednalo se však o primitivní způsob obrany 

při obchodování. Kdysi se spíše snaţili zabránit takovým obchodním praktikám, které by 

nějakým způsobem ohroţovaly sám obchod a jeho morální hodnoty. Z historie starověkého 

Egypta se dovídáme o uţívání několika psaných pravidel, které upravovaly obchodní styk. 

Významnou osobou, která se zapříčila o sepsání tohoto kodexu byl Ahmós II., který doplnil 

jiţ existující právní předpisy z oblasti obchodních vztahů předešlých egyptských 

zákonodárců. Nesmíme zapomenout na nejznámější Chammurapiho zákoník. Právě 

Chammurapi poprvé definoval práva kupujícího a některá z nich se pouţívají dodnes.  

Psaná podoba OS poprvé na území ČR 

Na území dnešní České republiky se první psaná podoba práv kupujících objevila aţ 

v roce 1579 v Právech městských království Českého. Nezanedbatelnou roli na poli tohoto 

práva u nás rovněţ hrály cechy. Jejich cechovní předpisy se zaslouţili při regulaci produkce 

výrobků a jejich cen. Tato právní úprava byla následně nahrazena Ţivnostenských řádem 

(1859), poté Všeobecným zákoníkem občanským (1811) a dalšími.  

2.1.2 Právní úprava ochrany spotřebitele 

Spotřebitelova práva jsou v současné době specifikována ve spoustě právních 

dokumentů s různou právní silou a účinností. Jejich jádro však tvoří směrnice OSN, kterými 

se po vstupu České republiky do Evropské unie, dnem 1. května 2004, musíme řídit. 

K začleňování evropského práva do českého právního řádu napomáhá „Aquis 

communitaire“
1
. Ochrana spotřebitele prošla mnoha úpravami neţ se dostala do dnešní 

podoby. Tento moderní přístup ke spotřebitelským právům začal jiţ dne 15. března roku 

1962
2
, kdy právě John Fitzgerald Kennedy formuloval několik práv, mezi které patří právo na 

bezpečnost výrobků, na informace, na výběr zboţí a právo být vyslyšen. Někteří z dalších 

prezidentů USA mnohdy společně s jinými spotřebitelskými organizacemi tato práva doplnili 

o další.  

                                                 
1
 Aquis communitaire je v podstatě povinnost všech členských států do určité doby a určitými způsoby sladit 

státní předpisy s předpisy Evropské unie.  
2
 Den 15.3. je vyhlášen Světovým dnem práv spotřebitelů.  
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Směrnice OSN 

Mezi nejdůleţitější směrnice Organizace spojených národů v oblasti ochrany 

spotřebitele patří směrnice č. 39/248 na ochranu spotřebitele z roku 1985. Platí téměř ve všech 

hospodářsky vyspělých zemích. Jejím cílem, mimo jiné, je i ochrana zdraví a bezpečnosti 

spotřebitelů. Zabývá se také povinností formulace a uplatňování norem pro bezpečnost a 

kvalitu výrobků a sluţeb. Politika OS by tedy dle této směrnice měla zajistit
3
: 

 bezpečnost vyráběného zboţí při zamýšleném nebo normálně předvídatelném pouţití, 

 ţe výrobky, pokud jsou v péči distributorů, se nestanou nebezpečnými nebo rizikovými, 

 předávat instrukce k pouţití zboţí a informace o rizicích spojených s pouţitím, 

 aby byl staţen výrobek, o kterém se zjistilo, ţe představuje váţné riziko.  

Směrnice Evropské unie a struktura práva EU 

Základem evropského práva je právo „primární“, které tvoří tři zakladatelské smlouvy. 

Smlouva o zaloţení ESUO (1952), o zaloţení EHS (1957) a  EUROATOM (1957). Právo 

„sekundární“ se tomuto právu musí podřídit. Sekundárním právem jsou proto nařízení, 

směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska. První 3 právní akty jsou závazné pro všechny 

členské státy. Doporučení a stanoviska jsou dobrovolná.  

Důležité směrnice EU 

Všechny směrnice EU jsou povinné. Závazné jsou pouze pro státy, nikoli pro jejich 

občany. Státům předepisují pouze výsledek, kterého má být dosaţeno. Způsob, kterým státy 

tohoto cíle dosáhnou je na nich. Jedná se právě o právo sekundární, které upravuje tuto oblast. 

Za nejdůleţitější můţeme povaţovat Směrnice č. 92/59/EHS o všeobecné bezpečnosti 

výrobků a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti. Jejich 

cílem je, aby byla bezpečnost výrobků základním poţadavkem na úrovni EU.  

Směrnice EU v oblasti potravin 

 Obaly a obalové materiály 

Směrnice souvisí také s tříděním odpadů, protoţe z obalu se po spotřebování výrobku 

stává odpad. Svou nevhodností by navíc špatný obalový materiál mohl potravině způsobit 

sníţení trvanlivosti a zkrácení doby minimální spotřeby. Obaly se tedy zabývá směrnice č. 

76/983/EHS o obalech.  

                                                 
3
 KLABUSAYOVÁ, Naděţda. Principy a trendy ochrany spotřebitele. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TUO. 2005. 

168 s. ISBN 80-248-0913-3. 
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 Hygiena potravin 

Hygienické předpisy však spotřebitele zajímají asi nejvíce a proto i tyto jsou upraveny 

směrnicemi Evropské unie. Jedná se konkrétně o směrnici č. 93/43/ES o hygieně potravin. 

Tato směrnice také upravuje HACCP systém (viz. kapitola č. 2.1.4 Hazard Analysis and 

Critical Control Point (HACCP)).  

 Další směrnice týkající se potravin 

Novinkou mezi směrnicemi týkajících se potravin a produktů z nich vyrobených je pak 

ta s číslem 2000/13/ES o sbliţování právních předpisů členských států týkajících se 

označování, prezentace a reklamy na potraviny. Do této kategorie se můţe nakonec zařadit i 

směrnice č. 50/2000/ES, která se dotýká problematiky geneticky upravovaných potravin. 

 Směrnice o nekalých obchodních praktikách 

Směrnici 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na 

vnitřním trhu bylo třeba implementovat do našeho právního řádu, a to z důvodu ochrany 

spotřebitele před klamavou reklamou a jejími důsledky. Dopomáhat k tomu mají závazná 

pravidla, která jsou v tomto dokumentu stanovena.  

2.1.2.1 Právní úprava ochrany spotřebitele v ČR 

Zákon na ochranu spotřebitele 

Česká republika se můţe chlubit velkou řádkou zákonných úprav týkajících se této 

problematiky. Základním dokumentem je zákon č. 634/1992 Sb. na ochranu spotřebitele. 

Navazuje na právní předpisy EU a upravuje podmínky podnikání spojené s OS. Zákon byl dne 

12. února 2008 novelizován díky nabytí platnosti výše uvedené směrnice č. 2005/29/ES 

o nekalých obchodních praktikách. Zákon se týká veřejné správy a její působnosti, práv 

spotřebitelů a jimi vytvářených sdruţení. Mimo jiné jsou zákonem vymezeny povinnosti 

výrobců, dovozců a jiných FO a PO uvádějících výrobky na trh. Zákonná úprava vyslovuje 

zákaz klamání spotřebitele
4
. Přitom pod klamavým jednáním je pro představu myšleno

5
: 

 uţívání pojmů „záruka“, „zaručený“ apod., jestli nejsou definovány podmínky záruky, 

 uvádění nepravdivých, nedoloţených, neúplných, nepřesných a podobných údajů, 

 zamlčování údajů o skutečných vlastnostech výrobků nebo sluţeb. 

                                                 
4
 Zákaz klamání spotřebitele – povinnost uvádět údaje tak, aby spotřebitel nebyl uveden v omyl. 

5
 KLABUSAYOVÁ, Naděţda. Principy a trendy ochrany spotřebitele. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TUO. 2005. 

168 s. ISBN 80-248-0913-3. 
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V zákoně se také pamatuje na reklamaci
6
, zákonné lhůty a povinnosti s ní související. 

Například povinnost, aby v prodejně byl přítomen pracovník vyřizující reklamace, a to po 

celou dobu provozní doby. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní. O reklamaci se musí 

rozhodnout okamţitě, ve sloţitých případech maximálně do 3 dnů. 

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích 

Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích stanovuje povinnosti 

provozovatelů potravinářských podniků a výrobců či prodejců tabákových výrobků. 

Nevztahuje se na pokrmy a pitnou vodu. Provozovatelům vyplývá z tohoto zákona povinnost 

dodrţovat poţadavky na zdravotní nezávadnost a skladování potravin. Navíc technologické a 

hygienické poţadavky. Dozor nad těmito povinnostmi vykonávají orgány veterinární správy, 

ochrany veřejného zdraví, SZPI a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. 

Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník upravuje všechny občanskoprávní vztahy. A 

to i v případě pokud se jedná o pouhý nákup v potravinách. Za nejdůleţitější části ze zákona 

pak lze povaţovat tu, která se týká spotřebitelských smluv
7
. Norma definuje charakteristiky 

záruční doby a její délku, která v obecných případech činí 24 měsíců. U potravinářského 

zboţí je doba zkrácena na pouhých 8 dní, protoţe se jedná o zboţí podléhající rychlé zkáze
8
.  

Obchodní zákoník 

Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník upravuje obchodní závazkové vztahy a další 

vztahy, které s podnikáním souvisí. Definuje rovněţ několik pojmů, které s těmito vztahy 

souvisí počínaje definicí podnikání a podnikatele, přes nekalou soutěţ aţ po smluvní pokuty, 

promlčecí lhůty a různé typy obchodní smluv. 

2.1.3 Kontrola nad dodržováním práv spotřebitelů  

Pro kontrolu nad dodrţováním práv spotřebitelů a zákonných poţadavků podle 

jednotlivých zákonů bylo zřízeno několik státních dozorových institucí. Tyto orgány mají pro 

tuto činnost povolen vstup do kontrolovaných provozoven a je jim umoţněno poţadovat od 

                                                 
6
 Reklamace – uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a sluţeb. 

7
 Spotřebitelské smlouvy – smlouvy kupní, o dílo a další smlouvy, kde vystupuje na straně jedné spotřebitel a na 

straně druhé prodávající (podnikatel). 
8
 Záruční doba potravinářského zboţí je často spotřebiteli zaměňována se spotřební lhůtou neboli „datem 

minimální trvanlivosti“. Datem minimální trvanlivosti je myšlena doba, do které je moţno daný produkt 

spotřebovat. Záruční dobou naopak bývá obecně myšleno období, do kterého je moţno zakoupený výrobek 

reklamovat u prodejce. Začíná přitom běţet ode dne uzavření kupní smlouvy, neboli v den nákupu. 
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provozoven potřebnou dokumentaci. Jejich pracovníci mohou pozastavit prodej výrobků či 

sluţeb v případě, kdy můţe být ohroţen ţivot, zdraví či majetek spotřebitele. 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

Jednou z velice důleţitých institucí zabývající se především kontrolou potravinářských 

výrobků je Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Tato je podřízena Ministerstvu 

průmyslu a obchodu a zabývá se kontrolou potravin neţivočišného původu, tabákových 

výrobků a nápojů. Kontroluje tak především dodrţování zákonných poţadavků vyplývajících 

ze zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích. 

Česká obchodní inspekce 

Dozor nad povinnostmi uvedenými v zákoně č. 634/1992 Sb. o OS vykonává Česká 

obchodní inspekce. ČOI se řídí zákonem č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci. Ten 

stanovuje, mimo jiné, ţe je orgánem státní správy a podřizuje se Ministerstvu průmyslu a 

obchodu. Kontroluje právnické i fyzické osoby, které dodávají nebo prodávají výrobky na 

český trh, poskytují sluţby, spotřebitelské úvěry či provozují trţiště.  

Krajské hygienické stanice jako orgány ochrany veřejného zdraví 

Hygiena potravin je upravena směrnicí EU č. 93/43/ES o hygieně potravin. Krajské 

hygienické stanice byly zřízeny podle zákona č. 258/2000 Sb. a jeho novele provedené 

zákonem č. 320/2002 Sb. dnem 1.1.2003. Vykonávají dozor nad dodrţováním pravidel výše 

zmíněného zákona a státní správu v ochraně veřejného zdraví. Jsou povinny zabezpečit úkoly 

i podle dalších zvláštních zákonů (např. zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích, zákona č.157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, zákona č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách apod.). 

2.1.4 Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 

2.1.4.1 Základní informace 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), zkráceně „Systém kritických 

bodů“, je postup, kterým se zajišťuje zdravotní nezávadnost potravin, sniţuje rizika 

kontaminace a tím zvyšuje jejich bezpečnost pro spotřebitele. To vše prostřednictvím 

technických, technologických a hygienických pravidel. Důvodem zavedení je splnění 

legislativních poţadavků a tím i ochrana spotřebitele a ochrana provozovatele, který se tak 

vyhne mnoha problémům se zákazníky. Snaţí se předcházet uvedenému nebezpečí a neřešit 
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aţ jeho následky. Systém není ţádnou novinkou, uplatňuje se jiţ mnoho let. Nyní se pouze 

přistoupilo k zavedení formální podoby tohoto systému.  

2.1.4.2 Povinnost zavedení a kontrola jeho dodržování 

Povinnost zavést jej mají od 1. ledna roku 2000 všichni provozovatelé, kteří vyrábějí, 

zpracovávají a distribuují jakýkoliv druh potraviny. Tuto povinnost jim ukládá zákon 

č. 110/1997 Sb. o potravinách. Přitom nezáleţí na tom, zda se jedná o organizaci veřejnou, 

soukromou, ziskovou či neziskovou. Kontrolu nad dodrţováním a funkčností tohoto systému 

provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Systém je taktéţ upraven ve směrnici 

č. 93/43/ES o hygieně potravin. Rovněţ se řídí vyhláškou č. 147/1998 Sb. o způsobu 

stanovení kritických bodů a vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických poţadavcích na 

stravovací sluţby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závaţných. 

2.1.4.3 Postup zavedení HACCP 

Prvním z kroků je vytipování takových míst ve výrobě, zpracování či distribuci, ve 

kterých by mohlo dojít k ohroţení bezpečnosti. Následuje stanovení kritických bodů
9
 a 

kritických mezí
10

. Kritické meze se musí neustále kontrolovat a dojde-li k jejich překročení, 

musí se uplatnit takový postup, kterým se zabrání tomu, aby taková potravina byla dána do 

oběhu. Tím je vymezen i další krok postupu, a to určení nápravných opatření. Tyto meze 

bývají často vyjádřeny fyzikálními veličinami. Aby byl HACCP účinný, je třeba zavést 

takové postupy, při kterých bude výrobní činnost pravidelně sledována a zaznamenávána 

hodnota zjištěných znaků. Je nezbytné stanovit pro tuto činnost odpovědnost. Jakákoliv 

evidence spojená s tímto systémem musí být v organizace uchovávána po dobu jednoho roku 

po ukončení výroby potraviny.  

2.1.4.4 Zjednodušený systém pro malé organizace 

Náročnost výroby, přípravy a zpracování potravin se jistě bude lišit podle velikosti 

podniku. Od toho se pak odvíjí i sloţitost zpracování Příručky systému kritických bodů. Dle 

nařízení ES č. 852/2004 byla vytvořena „Příručka správné hygienické praxe“
11

, ve které jsou 

popsány postupy k pochopení a aplikaci systému kritických bodů v malých společnostech. Za 

malé organizace jsou přitom povaţovány ty, které by mohly mít problémy při aplikaci 

                                                 
9
 Za kritický bod je povaţován technologický úsek výroby potravin či jejich uvádění do oběhu, ve kterých hrozí 

největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti potravin. 
10

 Kritickou mezí je poté hraniční znak mezi přípustnou a nepřípustnou hodnotou kritického bodu. 
11

 Správnou hygienickou praxí se rozumí dodrţování zákonných nařízení z oblasti hygieny výroby potravin a 

uvádění do oběhu tak, aby se zamezilo vzniku zdravotní závadnosti potravin. 
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úplného systému. Podstatné však je, ţe i tento zjednodušený systém pro malé podniky 

obsahuje všechny přístupy HACCP. Je tedy kompletní, avšak ve zjednodušené formě. 

Zjednodušit např. lze
12

: 

 kritickou mez je moţno charakterizovat pomocí vlastností potraviny,  

 monitorovací postupy mohou být zaloţeny pouze na smyslovém vjemu, 

 dokumentaci v případě vizuálního pozorování je moţno vést tehdy, objeví-li se neshoda. 

2.1.5 Metody analýzy dodržování spotřebitelských práv v praxi 

 Interview na plánovaných schůzkách 

Účelem rozhovoru je především odhalení takových technik, které působí problémy. 

V rámci této metody lze zjistit informace o tom, jak je v praxi a z jakého důvodu něco 

uplatňováno. Dotazovaný tak můţe popsat skutečnosti, které nejsou na první pohled patrné. 

Interview je potřeba si předem naplánovat a mnohdy nestačí pouze jedna schůzka.  

 Výzkum obecného povědomí  

Některé informace, především o chování a znalosti nějaké skutečnosti obyvatel, nelze 

jen tak zjistit. Proto je mnohdy potřeba provést průzkum mezi spotřebiteli (viz. kapitola 

č. 2.2.3 Metody vyuţívané pro analýzu nákupního chování). 

 SWOT analýza  

Důvody realizace některých kontrol a analýz jsou pro mnoho lidí těţce pochopitelné a 

pro některé více či méně významné. Metodou jak popsat přínosy a zápory procedury je proto 

SWOT analýza
13

. Díky ní lze definovat silné (strengths) a slabé (weaknesses) stránky, 

příleţitosti (opportunities) a hrozby (threats). Metoda je často podkladem pro dlouhodobé 

plánování firmy.  

 Hypotetické příklady 

Hypotetické příklady lze pouţít především pro pochopení některých skutečností a je 

také jednoduchým způsobem, jak popsat moţnost uplatnit některé metody a techniky v praxi. 

Můţe se také jednat o myšlenkové experimenty, ale pouze tehdy, pokud jsou upřesněny 

principy, na základě kterých se odvozují jednotlivé stavy. 

                                                 
12

 VOLDŘICH, Michal, JECHOVÁ, Marie, a kol. Bezpečnost pokrmů v gastronomii  : malé a střední 

provozovny : postupy na zásadách HACCP, nové předpisy EU : praktická příručka pro pracovníky restaurací a 

účelového stravování zejmény malých a středních provozoven stravovacích sluţeb. 1. vyd. Praha : České a 

slovenské odborné nakladatelství. 2006. 101 s., [16] l. příl. : il. ISBN 80-903401-7. 
13

 Analýzou je myšleno myšlenkové rozloţení předmětu či situace na části. Slouţí k většímu pochopení celku. 
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2.2 Psychologie spotřebitele 

2.2.1 Potřeby 

Aby společnost mohla přeţít, musí často zkoumat trh, a mezi to patří samozřejmě i 

zjišťování potřeb zákazníka. Hierarchie potřeb Abrahama Maslowa je v podstatě základem 

celé ekonomiky. Mnoho obchodníků se ptá, proč by její znalost měla být pro ně uţitečná. Bez 

její znalosti by s velkými obtíţemi hledali spotřebitele pro své zboţí či sluţby. Tato teorie 

vychází ze základního pochopení potřeb kaţdého člověka. V mnoha publikacích je uvedena 

definice potřeby, která říká, ţe potřeba je pociťovaný nedostatek
14

. A záleţí na kaţdém z nás, 

jaké potřeby budeme mít. Potřeby zároveň nejsou neměnné. To znamená, ţe s rozvojem 

techniky, jednotlivých kultur a dalších elementů se mění a vyvíjí a vznikají i naše potřeby. 

Navíc bychom si měli uvědomit, ţe jakmile jednu potřebu uspokojíme, vzniká potřeba další.  

2.2.2 Spotřebitelské chování 

Lidské potřeby jsou sice jedním ze základních předpokladů prodeje, avšak pouze 

znalost této problematiky nestačí. Někdy je nutné ve spotřebiteli zkusit danou potřebu vyvolat 

a pokusit se tak zvýšit prodej. Obchodní praktiky, které se k tomu vyuţívají jsou především 

zaloţeny na zkoumání psychologie spotřebitele, jeho nákupního chování a vnímání okolního 

prostředí. Vyuţití tyto metody nacházejí v marketingu společnosti. Jejich výsledkem vţdy 

bývá zjištění, jak se spotřebitel chová v určitých situacích a často dochází i k segmentaci 

zákazníků do jednotlivých skupin a tím k individuálnímu přístupu k jednotlivým zákazníkům. 

Není na škodu si proto uvést i definici nákupního chování. Nákupní chování je takové, kterým 

se spotřebitelé projevují při hledání, nakupování, uţívání, hodnocení a nakládání s výrobky a 

sluţbami, od nichţ očekávají uspokojení svých potřeb.
15

 

a) Model nákupního chování 

Chování spotřebitelů při nákupu je sledováno jiţ mnoho let. Nejedná se tedy o nějakou 

novinku. Dlouhodobým zkoumáním a na základě analýzy chování spotřebitele byl 

nadefinován základní model chování zákazníka při nákupu. Jeho základní princip lze vyčíst 

z následujícího obrázku: 

                                                 
14

 ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : Stručný přehled : teorie a praxe aktuálně v souvislostech. Zlín : CEED. 

2002/2003. 279 s. ISBN 80-902552-6-4. 
15

 SCHIFFMAN, Leon G., KANUK, Leslie Lazar. Nákupní chování. Vilém Jungmann. 1. vyd. Brno : Computer 

Press. 2004. xxii, 633 s. : il. ISBN 80-251-0094-4. 
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Obr. č. 2.1: Model nákupního chování 

Zdroj: VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie spotřebitele : jak zákazníci nakupují. 1. vyd. 

Praha : Grada Publishing. 2004. 283 s. ISBN 80-247-0393-9. 

 

Faktory ovlivňující chování spotřebitele 

To, ţe se kaţdý člověk při nákupu řídí dle uvedeného modelu, a ve spoustě případů o 

tom nikdo ani netuší, lze z vlastních zkušeností pouze potvrdit. Existuje však spousta faktorů, 

které dále ovlivňují chování zákazníka a tím i modifikují a tento model. Mají přitom největší 

vliv především na rozhodovací proces. Ten tudíţ rozdělují na 2 základní typy rozhodování
16

: 

 pravé rozhodování, kdy se klient rozhoduje na základě zvyků a zkušeností; nákupu na 

základě tohoto druhu rozhodování pak ve většině případů předchází systematická 

příprava, která je ovlivněna:  

o získáváním informací o produktu, 

o porovnáním s obdobnými produkty konkurence, 

o ekonomickými moţnostmi spotřebitele, 

o proţíváním spotřeby v budoucnosti. 

 návykové rozhodování, kdy se rozhoduje na základě zvyků a zkušeností; nákupu na 

základě tohoto druhu rozhodování jiţ nepředchází systematická příprava; zákazník se 

tudíţ rozhoduje vědomě či nevědomě. Rozhodovací proces není tak sloţitý a ovlivňuje jej 

pouze několik málo faktorů, mezi které se řadí hlavně aktuální nabídka prodejny. 

Existuje celá řada dalších vlivů, které ovlivňují nákupní chování, jejich exaktní výčet 

je tedy nemoţný. Některé je však nezbytné zmínit. Jedná se o: 

 duševní vlastnosti člověka a charakteristika rodiny, 

                                                 
16

 BÁRTOVÁ, Hilda, BÁRTA, Vladimír, KOUDELKA, Jan. Spotřebitel : (chování spotřebitele a jeho výzkum). 

Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Podnikohospodářská fakulta. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 

254 s. : il. ISBN 978-80-245-1275-4. 

Vstup do prodejny 

Orientace v prodejně 

Působení nabídky Aktivní vyhledávání určitého zboţí 

Proces 
rozhodování 

Volba 

Nákup 
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 předchozí ţivotní zkušenosti a vědomosti – souvisí s dříve koupeným produktem, 

 kultura – faktor s největším vlivem na nákupní chování, protoţe se jedná o soubor názorů, 

zvyků a tradic, které rozsáhle působí na chování členů konkrétní společnosti při nákupu
17

, 

 marketingové vlivy a chování personálu provozovny, 

 domněnky o vlastnostech produktů a značkách a význam přikládaný těmto vlastnostem, 

 motivace – jejím hlavním zdrojem jsou především potřeby člověka. 

b) Vnímání 

Zákazníkovo chování je ovlivněno také vnímáním spotřebitele. Člověk začíná vnímat 

tehdy, jakmile je vystaven nějakému podnětu.
18

 Na tomto je spousta prodejních praktik 

zaloţena. Počínaje uspořádáním celé prodejny aţ po rozmístění zboţí v jednotlivých 

poličkách. Kaţdý je schopen podněty vnímat různě a proto je právě vnímání charakterizováno 

jako proces, při kterém jedinec vybírá, uspořádává a interpretuje podněty do takového obrazu 

světa, který mu dává smysl
19

. Člověk se v tomto procesu snaţí rozpoznávat podněty podle 

jeho osobních hodnot a podle významu, který pro něj mají.  

Pro pochopení spotřebitelova chování vzniká potřeba si charakterizovat druhy 

vnímání. Rozlišujeme několik druhů vnímání: 

 absolutní – je takové vnímání, kdy si spotřebitel podnět zcela uvědomuje; ví, ţe podnět na 

něj působí a je schopen zcela rozpoznat úroveň jeho signálu,  

 rozdílové – v rámci tohoto druhu vnímání si podnět stále ještě uvědomuje, avšak jiţ není 

schopen rozlišit úroveň jeho působení,  

 podprahové – člověk si působení podnětu vůbec neuvědomuje a tudíţ není schopen ani 

jeho působení nijak ovlivnit; metody zaloţené na tomto vnímání jsou v ČR zakázané. 

c) Pozornost 

Vnímání podnětů je ovlivněno i pozorností, kterou lidé podnětu věnují. Ta je závislá 

na důleţitosti, kterou zprávě čitelné z podnětu lidé přisuzují. Souvislost lze najít ve 

spokojenosti s daným podnětem. Pokud jsou lidé spokojeni, podnět jiţ nemají potřebu 

vyhledávat a tudíţ pro ně není aţ tak důleţitý. Jsou-li s ním naopak nespokojeni, pak jeho 

důleţitost stoupá a jsou tedy schopni jej více vnímat. Pozornost je tedy lidská schopnost, která 

                                                 
17

 SCHIFFMAN, Leon G., KANUK, Leslie Lazar. Nákupní chování. Vilém Jungmann. 1. vyd. Brno : Computer 

Press. 2004. xxii, 633 s. : il. ISBN 80-251-0094-4. 
18

 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie spotřebitele : jak zákazníci nakupují. 1. vyd. Praha : Grada Publishing. 

2004. 283 s. ISBN 80-247-0393-9. 
19

 SCHIFFMAN, Leon G., KANUK, Leslie Lazar. Nákupní chování. Vilém Jungmann. 1. vyd. Brno : Computer 

Press. 2004. xxii, 633 s. : il. ISBN 80-251-0094-4. 
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pomáhá při zpracování informací v tom, aby spotřebitelé byli schopni dát jedné informaci 

přednost před jinou. 

2.2.3 Metody využívané pro analýzu nákupního chování 

a) Marketingový výzkum a jeho členění 

Marketingový výzkum je definován jako sběr, analýza a zobecnění informací, které 

posléze slouţí marketingovým aktivitám
20

. Lze jej dále členit na: 

 sekundární – tzn. vyuţití výsledků jiţ provedených výzkumů; jeho výhodou je nízká 

finanční náročnost, relativní dostupnost a rychlá vyuţitelnost; nevýhody lze spatřovat 

především v zastaralých informacích, které výzkum poskytuje,  

 primární – tzn. provedení vlastního průzkumu; mezi jeho výhody je moţno řadit 

aplikovatelnost, přesnost a nakonec aktuálnost; výzkum má však i svá negativa a to 

především ve finanční náročnosti a delší době trvání sběru dat. 

Metody primárního výzkumu 

Mezi metody pouţívané při primárním výzkumu patří pozorování, dotazování a 

experiment. Stručná charakteristika těchto metod můţe znít následovně: 

 pozorování – zpravidla probíhá bez kontaktu pozorovaného a pozorovatele; pozorovaný 

můţe, ale nemusí vědět o probíhajícím průzkumu; pozorovatel do zjišťovaných 

skutečností nezasahuje; metoda se vyuţívá v kombinaci s jinými metodami, 

 dotazování -  tato metoda se vyuţívá pro zjištění názorů, znalostí, postojů či spokojenosti; 

tazatel a dotazovaný jsou v kontaktu; rozlišujeme pak navíc několik typů dotazování, a to: 

o osobní – pouţíváno nejčastěji; přímá komunikace s respondentem; patří sem i 

dotazování formou dotazníku, který vyplňuje sám respondent bez pomoci tazatele, 

o písemné – vyuţíváno nejméně, protoţe jej provází většinou nízká návratnost a 

časová náročnost; dotazník se často zasílá poštou a takto se dostává i zpět, 

o telefonické – obdoba osobního dotazování, avšak bez osobního kontaktu,  

o elektronické –nejmladší typ; zasílání dotazníků prostřednictvím internetu, 

 experiment – dochází k vytvoření umělých „laboratorních“ podmínek podle určitých 

parametrů a následně se testují jednotlivé varianty; tato metoda se však vyuţívá jen v těch 

případech, pokud nelze informace získat jinými způsoby v reálném ţivotě. 

                                                 
20

 BÁRTOVÁ, Hilda, BÁRTA, Vladimír, KOUDELKA, Jan. Spotřebitel : (chování spotřebitele a jeho výzkum). 

Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Podnikohospodářská fakulta. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 

254 s. : il. ISBN 978-80-245-1275-4. 
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Mnohdy se k těmto třem metodám přiřazuje i další, čtvrtá metoda, a to psychologické 

výzkumy, které však probíhají pomocí zvláštních technik jako například kreslení či hraní a 

dokončování úloh. Jejich smyslem je odvedení pozornosti od jádra problému. 

Dotazník 

Existuje několik nástrojů, které lze při dotazování pouţít. Jedním z prvních je 

záznamový arch. Dalšími jsou pak scénář a záznamové technické prostředky zachycující 

obraz a zvuk. Oba nástroje se vyuţívají především u pozorování. Nejdůleţitějším nástrojem je 

však dotazník, protoţe ulehčuje závěrečné zpracování dat. 

Otázky užívané v průzkumech: 

1. Otázky podle účelu: Mezi tyto otázky je povoleno řadit hlavně filtrační a kontrolní dotazy. 

Filtrační otázky lze vyuţít například v případě, kdy nás zajímá názor pouze určité skupiny 

lidí. Otázky kontrolní slouţí pro kontrolu toho, zda respondent odpovídá pravdivě. Při 

pouţívání těchto otázek v dotaznících je moţno vyuţít i různé obrazové a verbální 

pomůcky či vzorky. 

2. Otázky podle variant odpovědí: Dle tohoto členění lze rozlišovat otázky otevřené, 

polouzavřené a uzavřené. Na otevřené dotazovaný odpovídá sám podle sebe. Otázky 

uzavřené obsahují škálu odpovědí, ze kterých respondent můţe vybírat. Otázky 

polouzavřené jsou kombinací otevřených a uzavřených. Obsahují jak škálu odpovědí, tak 

„únikovou“ odpověď, kterou respondent vyplní v případě nevyhovujícího škály odpovědí.  

3. Otázky dle vztahu k obsahu: Do této kategorie patří otázky přímé a nepřímé. Ty přímé se 

zaměřují na konkrétní problém a respondent je schopen rozpoznat význam dotazu. 

Nepřímé otázky se určitým způsobem snaţí odvést pozornost dotazovaného od tématu 

formou hry. 

b) Pozorování a hypotetické příklady 

Pozorování je metoda, jenţ doprovází téměř všechny techniky vyuţívané pro 

výzkumné a vědecké práce. Jedná o naplánované a cílevědomé sledování skutečnosti. Probíhá 

přímo na pracovišti a jeho výsledkem je popis a charakteristika sledované skutečnosti. 

Charakteristika metodiky na bázi hypotetických příkladů je uvedena v kapitole 

č. 2.1.5 Metody analýzy dodrţování spotřebitelských práv v praxi. 
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2.3 Řízení kvality a ochrana spotřebitele 

Spotřebitelova ochrana zahrnuje široké spektrum témat. Počínaje právní a zákonnou 

úpravou a konče kvalitou. A právě kvalita by měla být v organizaci vţdy na prvním místě. Jen 

na základě kvality sluţeb či výrobků a všech procesů ve firmě můţe být zákazník spokojen. 

Jeho spokojenost se zákonitě musí projevit i v chování, kdyţ přijde nakoupit. Je-li spotřebitel 

spokojený, pak si můţe být jist, ţe jsou zabezpečena také jeho práva vyplývající z právního 

řádu ČR. Spokojenost je nedílnou součástí poslední fáze nákupu, a to je uţívání produktu či 

sluţby. Jedná se vlastně o „ponákupní“ chování
21

. Spotřebitel v této fázi porovnává svá 

očekávání od skutečnosti.  

Důvodů, proč by se podniky měly zajímat o jakost svých produktů a sluţeb, existuje 

mnoho. Ať jsou to konkurenční tlaky nebo náročnost zákazníků. Podniky se však zajímají o 

jakost také z jednoho velmi významného, důvodu. Tím je regulace kvality státem. V kaţdé 

zemi je snaha o zajištění spotřebitelských práv. A právě v ČR dochází k její regulaci 

prostřednictvím práva, které se zabývá ochranou spotřebitele.  

2.3.1 Charakteristika základních pojmů z oblasti kvality 

Definice kvality 

Chce-li podnikatel, aby byl zákazník s jeho výrobky a sluţbami spokojen, musí 

vyhovět jeho poţadavkům a dodat mu výrobek v ţádané kvalitě. Kaţdý ze zákazníků je však 

jiný a kvalitu můţe i jinak vnímat. Díky tomuto je moţno najít v různých publikacích 

zabývajících se touto problematikou nepřeberné mnoţství jejích definic. Za nejvýstiţnější lze 

však povaţovat tu od pana A. V. Feigenbauma
22

: 

„Kvalita je to, co za ni považuje zákazník.“ 

Požadavek 

Poţadavek je tvořen zákazníkem, který podle míry jeho splnění následně odvozuje 

kvalitu. Poţadavkem je potom potřeba či očekávání. Potřeba je pociťovaný nedostatek, který 

se snaţíme odstranit nebo poţadavek organismu, který se snaţíme uspokojit
23

.  

 

                                                 
21

 BÁRTOVÁ, Hilda, BÁRTA, Vladimír, KOUDELKA, Jan. Spotřebitel : (chování spotřebitele a jeho výzkum). 

Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Podnikohospodářská fakulta. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 

254 s. : il. ISBN 978-80-245-1275-4. 
22

 VEBER, Jaromír a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele . 2. aktualiz. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 

201 s. : il. ISBN 978-80-247-1782-1. 
23

 ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : Stručný přehled : teorie a praxe aktuálně v souvislostech. Zlín : CEED. 

2002/2003. 279 s. ISBN 80-902552-6-4. 
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Služba 

Podle toho, jakou potřebu chce člověk uspokojit, volí i prostředek. Těmito prostředky 

mohou být statky a sluţby. Lze tedy produkty dělit na hmotné a nehmotné. Právě nehmotným 

produktem je sluţba. Sluţby jsou cizí činnosti, které uspokojují lidské potřeby svým 

průběhem
1
. Sluţba je zároveň definována prostřednictvím následujících čtyř pojmů, a to:  

 neoddělitelnost – nelze ji nijak oddělit od osoby či stroje, kteří sluţbu poskytují,  

 nehmotnost – vše, na co si nelze sáhnout; není moţno to vzít do rukou a drţet to,  

 variabilita – je velice důleţité, kdo nebo co danou sluţbu poskytuje,  

 pomíjivost – nelze ji nikde uskladnit a později ji zase pouţít.  

2.3.2 Metody užívané v řízení kvality 

Kvalitu nelze vyjádřit měřením. Lze ji posoudit pouze na základě porovnání, a to s 

hodnotou, která je zákazníky poţadována. Tuto pak lze vyjádřit například pomocí parametrů, 

které jsou definovány buď v normách či zákonech anebo uvedených ve smlouvách. Taktéţ ji 

lze hodnotit porovnáním se srovnatelným produktem. Avšak za nejdůleţitější by měla být 

povaţována hodnota, kterou si představuje sám zákazník.  

a) Metoda QFD 

Pro zjištění poţadavků kupujícího byla vyvinuta metoda QFD. Úplný název metody 

zní Quality Function Deployment. Díky ní lze snáze převést poţadavky spotřebitele do 

charakteristik sluţby. Přestoţe je výše uvedeno, ţe kvalitu nelze měřit, tato metoda nám ji 

měřit umoţňuje. To vše díky grafické pomůcky s názvem „Dům kvality“. Metoda slouţí 

hlavně při plánování kvality nového produktu. Často je však vyuţívána i u jiţ zavedených.  

Postup metody QFD 

Kvalita začíná u zákazníka, musíme tedy zjistit jeho potřeby. Ty získáme 

dotazováním. Je moţno pouţít i jiné zdroje dat, např. knihu stíţností, anebo lze vycházet ze 

znalosti zákazníků. V ostatních případech je potřeba sestavit následující lehký dotazník:   

Jaké jsou Vaše poţadavky na sluţby v naší provozovně a jak jsou tyto poţadavky pro Vás 

důleţité? 

                DŮLEŢITOST 

1)……………………………………………  méně  středně  hodně 

2)……………………………………………  méně  středně  hodně 

atd. 

Obrázek č. 2.2: Vzor dotazníku QFD 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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 Po shromáţdění potřebného počtu hotových formulářů jednoduše zpracujeme 

výsledky. Podstatou je zjistit četnost poţadavků a pro další zpracování vybrat pouze 10 

nejčastějších. Tyto se vepíší do matice QFD do pokoje č. 1 jako hlas zákazníka, neboli angl. 

Voice of Customer (viz. Obrázek č. 2.3: Dům kvality). V případě sluţeb je však tato grafická 

pomůcka zjednodušena, tzn. chybí některé pokoje
24

.  

 
Obrázek č. 2.3: Dům kvality 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Dále je třeba určit důleţitost faktorů pro zákazníky, která se můţe u kaţdého z 

respondentů lišit. Proto následuje zjištění nejčastěji volené důleţitosti a přiřazení jí bodové 

ohodnocení. Např. méně důleţitý poţadavek dostane 1 bod, středně důleţitý 3 body a hodně 

důleţitý 9 bodů. V další části Domu kvality, tj. pokoj č. 2, budou převedeny poţadavky 

zákazníků do poţadavků na sluţbu. Nejlepší je takový překlad, který dokáţe přinést 

konkurenční výhodu pro podnik. V pokoji č. 3 budou sledovány jednotlivé závislosti, které 

lze vyjádřit následovně
25

: 

 silná závislost – 9 bodů (grafické znázornění - xxx), 

 střední závislost – 3 body (grafické znázornění – xx), 

 slabá závislost – 1 bod (grafické znázornění – x), 

 ţádná závislost – 0 bodů (ţádné grafické znázornění). 

V dalším pokoji, tj. č. 7, probíhá výpočet důleţitosti dle jednoduchého vzorce
26

 (2.1) a 

v posledním pokoji budou stanoveny takové hodnoty, které zajistí splnění poţadavků. 

Důležitost = Σ (modus ∙ závislost)   (2.1) 

                                                 
24

 Pokoj v matici QFD: Tímto pokojem je myšleno jedno z polí matice, které představuje jednotlivé aspekty 

analyzované sluţby. 
25

 BLECHARZ, Pavel. Řízení jakosti A : Studijní opora pro distanční vzdělávání. 1. vydání. Ostrava : VŠB-

TUO, Ekonomická fakulta. 2007. 164 s. ISBN: 978-80-248-1418-6. 
26

 Zdroj: Vlastní tvorba. 

Pokoj 1 

Pokoj 2 

Pokoj 3 

Pokoj 7 
Pokoj 8 
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b) Analýza spokojenosti zákazníka 

Samotné zjištění poţadavků zákazníků mnohdy nestačí. Návštěvníci sice uvedou 

poţadavek, ale jiţ nám to nic neřekne o tom, jak hodnotí daný aspekt přímo v provozovně.   

Postup zjišťování informací 

Zjištěné poţadavky z techniky QFD je třeba upravit. Není totiţ efektivní zabývat se 

takovými poţadavky, které společnost není schopna realizovat. Ty, které se vyřadí lze 

nahradit jinými. Vybrané poţadavky budou převedeny na otázky, které se zahrnou do dalšího 

dotazníku. V tomto případě spotřebitelé pouze zatrhávají vybrané moţnosti. Důleţité však je, 

ţe se na kaţdou charakteristiku musíme ptát celkem dvakrát. Jednou je potřeba se zeptat, jak 

je pro něj parametr důleţitý a podruhé jak je spokojen s úrovní provedení daného parametru 

sluţby v organizaci (viz. Obrázek č. 2.4: Vzor dotazníku pro analýzu spokojenosti).  

 

 
Obrázek č. 2.4: Vzor dotazníku pro analýzu spokojenosti 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Zpracování údajů 

Uvedené odpovědi obodujeme podle následujících stupnic: 

Důležitost: 4 = mimořádně důleţité, Úroveň provedení: 4 = vynikající, 

 3 = důleţité,  3 = dobrá, 

 2 = méně důleţité,  2 = ucházející, 

 1 = bezvýznamné.  1 = špatná. 

Tabulka č. 2.1: Bodové hodnocení 

Zdroj: BLECHARZ, Pavel. Řízení jakosti A : Studijní opora pro distanční vzdělávání. 1. 

vydání. Ostrava : VŠB-TUO, Ekonomická fakulta. 2007. 164 s. ISBN: 978-80-248-1418-6. 
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Součtem bodového hodnocení a následným dělením číslem, které představuje počet 

zákazníků, kteří se zúčastnili průzkumu, dostaneme střední hodnotu parametru x . Další 

charakteristikou, kterou je třeba zjistit, je výběrová směrodatná odchylka
27

: 

n

i

i
xx

n
s

1

2

1

1  ,   (2.2) 

kde „n“ je počet vyplněných dotazníků, „xi“ hodnoty parametru. 

Grafické znázornění vypočtených hodnot 

Okno zákazníka (viz. Obrázek č. 2.5: Okno zákazníka) je rozděleno do čtyř kvadrantů. 

Na osu „y“ jsou nanášeny průměrné hodnoty důleţitosti a na osu „x“ úroveň provedení. 

V kvadrantu A se objeví prvky, na které by se organizace měla zaměřit. V kvadrantu B 

nalezneme prvky, které jsou plněny podle představy zákazníka. Kvadrant C bude obsahovat 

takové poţadavky, které sice nejsou plněny tak, jak by měly, avšak nejsou příliš důleţité. 

Elementy, které jsou plněny na vysoké úrovni, ale jsou nedůleţité, se nachází v kvadrantu D.  

 
Obrázek č. 2.5: Okno zákazníka 

Zdroj: BLECHARZ, Pavel. Řízení jakosti A : Studijní opora pro distanční vzdělávání. 1. 

vydání. Ostrava : VŠB-TUO, Ekonomická fakulta. 2007. 164 s. ISBN: 978-80-248-1418-6. 

 

Paprskový diagram pracuje na podobném principu jako okno zákazníka. Pro zobrazení 

pavučinového diagramu (viz. Obrázek č. 2.6: Paprskový diagram) se také potřebují střední 

hodnoty analyzovaných znaků, ať uţ úrovně provedení, tak důleţitosti.  

 
Obrázek č. 2.6: Paprskový diagram 

Zdroj: vlastní tvorba 

                                                 
27

 MACUROVÁ, Pavla, KLABUSAYOVÁ, Naděţda : Logistika I. Studijní opora pro distanční vzdělávání. 

Ostrava: VŠB-TU, 2007. ISBN 978-80-248-1419-3. 

A 

C D 

B 

y 

x 
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2.4 Metody řešení problému v práci 

V oblasti ochrany spotřebitele bude popsán Systém kritických bodů zavedený 

v konkrétní organizaci, a to díky informací vedoucí organizace a na základě dokumentů, které 

byly pro práci poskytnuty. V souvislosti s tím bude následovat prozkoumání znalosti systému 

mezi samotnými spotřebiteli, a to metodou výzkumu dotazováním. Dále je třeba zjistit, jak 

jsou na tom ve společnosti s kontrolami, co si o nich myslí, jaký k nim mají vztah a 

zkušenosti. K tomu poslouţí poznámky z rozhovoru s vedoucí provozovny. Prostřednictvím 

SWOT analýzy budou charakterizovány silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby kontroly, a 

to jak ze strany podniku, tak ze strany spotřebitele. To pomůţe k vysvětlení významu kontrol. 

A nakonec v této části bude věnována pozornost skutečným praktickým příkladům dalších 

podstatných aspektů ochrany spotřebitele doplněných hypotetickými příklady. 

(Charakteristika jednotlivých metod viz. kapitola č. 2.1.5 Metody analýzy dodrţování 

spotřebitelských práv v praxi.) 

V druhé části práce týkající se psychologie zákazníků, kteří chodí navštěvovat danou 

provozovnu, bude popsáno jejich chování. Opět prostřednictvím dotazování mezi různými 

spotřebiteli. Následovat bude popis praktického uplatnění spotřebitelské psychologie 

v podniku zjištěné pozorováním, které budou doplněny hypotetickými příklady. 

(Charakteristika jednotlivých metod viz. kapitola č. 2.2.3 Metody vyuţívané pro analýzu 

nákupního chování.)  

V poslední, třetí části, která souvisí s těmi předcházejícími bude analyzována 

spokojenost zákazníků dané organizace se sluţbami. Analýza bude začínat metodou QFD, aby 

bylo moţno zjistit poţadavky zákazníků na sluţby. Její výsledky následně poslouţí při 

samotné analýze spokojenosti.  
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3. Aplikační část 

3.1 Úvod k aplikační části - společnost 

Společnost, která bude dále popsána, byla vybrána proto, ţe se často podobné práce 

zaměřují na větší podniky a na ty malé se zapomíná. Dalším, avšak jiţ méně důleţitým 

důvodem bylo také, ţe majitelka tohoto podniku patří mezi několik velmi úspěšných 

podnikatelů v dané lokalitě a zjištění, jak jsou prakticky uplatňována práva spotřebitelů právě 

v této společnosti určitě bude mít význam pro obyvatele v místě, kde firma sídlí. A právě tyto 

skutečnosti jsou důvodem jejího výběru.  

3.1.1 Základní charakteristika organizace 

Společnost se nachází v malém městě nesoucí jméno Fulnek. To je situováno 

v Moravskoslezském kraji na území Novojičínska. Jedná se o malou kavárnu a cukrárnu (viz. 

Obrázek č. 3.1: Fotografie společnosti). Provozovna nese název Kavárna a cukrárna Fulnek, 

avšak v obchodním rejstříku je zapsána pod obchodní firmou S – M – M, s. r. o..  

 

Obrázek č. 3.1: Fotografie společnosti 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

3.1.2 Historie společnosti 

Podnik byl zaloţen společenskou smlouvou dne 20. listopadu roku 1995. Původním 

předmětem podnikání bylo stavebnictví. V tomto oboru společnost fungovala celé čtyři roky. 

Roku 1999 byla tato činnost ukončena. Teprve od roku 2001 je pod uvedeným názvem 

provozována kavárna a cukrárna. Kavárna S - M - M, s. r. o. existuje tedy jiţ osm let. 

 13 / 03 / 2009 
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3.1.3 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti je hostinská činnost, na kterou mají také příslušné 

ţivnostenské oprávnění včetně ţivnostenského listu na koupi zboţí za účelem dalšího prodeje 

a prodej. Konkrétněji se organizace zabývá prodejem zákusků, cukrovinek, zmrzliny, pohárů 

a koktejlů. Samozřejmě nechybí ani nabídka velkého mnoţství káv, míchaných nápojů a 

nakonec alkoholických i nealkoholických nápojů.  

3.1.4 Vnitřní struktura organizace 

Struktura organizace (viz. obrázek č. 3.2: Organizační struktura) je velmi jednoduchá. 

V čele organizace stojí majitelka, která ve společnosti působí pouze v roli vlastníka. O 

samotný provoz, účetní a další administrativní záleţitosti se stará vedoucí provozovny, která 

v podstatě zastává také roli manaţera. Mimo jiné má pod sebou několik zaměstnanců. Ti se 

starají o samotnou obsluhu zákazníků a úklid.  

 

Obrázek č. 3.2: Organizační diagram 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

3.1.5 Klasifikace dle počtu zaměstnanců a obratu  

V organizaci je zaměstnáno 5 stálých pracovníků. V průběhu letních měsíců si však 

společnost najímá přibliţně 4 brigádníky. Dle standardní definice podniků v EU se podle 

počtu zaměstnanců jedná o drobný podnik, tzv. „mikrofirmu“. Klasifikace podle rozdělení 

pouţívaného pro statistické účely Českým statistickým úřadem, jej také zařadí mezi malé 

podniky. Podle hodnoty dosaţeného obratu, lze konstatovat shodu s klasifikací podle počtu 

zaměstnanců. Dle parametrů EU je kavárna „mikrofirmou“. Dosahuje totiţ obratu přibliţně 

2,5 milionu Kč za rok. Přepočteno denním kurzem České národní banky ke dni 5. února 2009, 

kdy kurz české koruny vůči Euru činí 28,250 Kč za Euro, činí hodnota obratu kavárny a 

cukrárny přibliţně 88 495,6 Eur za rok. Přičemţ mikrofirmou je dle uvedené klasifikace 

kaţdý podnik, který dosáhne maximálního ročního obratu ve výši 2 miliony Eur.  

 

Vlastník 

 

Vedoucí provozovny 

 

Zaměstnanec 

 

Zaměstnanec 

 

Zaměstnanec 

 

Zaměstnanec 

 

 

Zaměstnanec 
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3.1.6 Strategické cíle společnosti 

Vedení společnosti chce získat a udrţet si stabilní místo na trhu a stát se něčím víc, 

neţ jen klasickou kavárnou a cukrárnou. Chtějí získat stálé zákazníky a vytvořit místo pro 

aktivní i pasivní odpočinek především pro milovníky kávy a chutných kvalitních zákusků. 

Zároveň chtějí vytvořit místo, kam se budou lidé rádi vracet. Jejich hlavní zbraní v boji 

s konkurencí je široký sortiment kvalitní kávy, kterou podávají nejen v prostorách kavárny, 

ale zákazníci si ji mohou v kvalitních kelímcích vzít i s sebou. Další zbraní jsou pak kvalitní 

zákusky z přírodních surovin bez jakýkoliv chemických přísad pro lepší barvu či objem. 

3.1.7 Provozně - technická základna 

Samotné prostory kavárny (viz. Příloha č. 1: Plánek provozovny) jsou rozděleny do tří 

částí s celkovou kapacitou přibliţně 40 míst. Ve venkovních prostorách se nachází několik 

stolů pro zákazníky s oddělenou částí pro dětský koutek. Vnitřní prostory jsou nekuřácké, coţ 

splňuje podmínky zákona č. Zákon č. 379/2005 Sb., taktéţ je zde umístěno několik stolů a 

prodejní pult. Zadní prostory jsou určeny především pro skladování a pro zaměstnance jsou 

zde i šatní skříně. Toalety pro pracovníky jsou společné s těmi pro zdravotně handicapované 

klienty, pro ostatní zákazníky jsou zde další 2 toalety. Ve vnitřních prostorách je vyčleněna 

část k odkládání oděvů. Všemi těmito skutečnostmi jsou splněny poţadavky Vyhlášky 

č. 137/2004 Sb. o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o zásadách osobní a 

provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných. 

3.1.8 SWOT analýza společnosti 

Silné stránky 

Mezi silné stránky Kavárny a cukrárny Fulnek patří dlouholetá praxe, s čímţ souvisí i 

mnoho zkušeností a kladná pověst, kterou si za dobu působení na trhu společnost získala. 

Dalším pozitivem je mladý kolektiv zaměstnanců, který nemá problém přizpůsobovat se 

jakýmkoliv změnám a taktéţ se hodně rychle učí novinkám. Výhodu je pak moţno spatřovat i 

v umístění provozovny, protoţe sídlí nedaleko autobusového a vlakového nádraţí města 

Fulnek, kde se pohybuje velké mnoţství lidí, kteří by mohli být potenciálními zákazníky 

kavárny S-M-M, s. r. o.. V neposlední řadě bychom neměli zapomenout na široký sortiment, 

který kavárna nabízí, a nakonec i snahu zavádět novinky. 

Slabé stránky 

Mezi aspekty, které jim naopak ubírají na síle lze zařadit ne příliš odpovědně vedenou 

dokumentaci. Dále by jejich budoucnost mohla ohrozit nesoudrţnost kolektivu zaměstnanců, 
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kteří si spolu příliš nerozumí. Co by je mohlo ještě ohrozit je nakonec špatně propracovaný 

marketing, který souvisí s neschopností nalákání zákazníků. 

Příležitosti 

Velkou příleţitostí pro tuto společnost by mohl být stále rostoucí trend mezi mladými 

lidmi, kteří se stále více chodí bavit do podobných zařízení. Díky sponzoringu města 

majitelkou kavárny se mohou společnosti naskýtat také příleţitosti ve smyslu zakázek města 

pro tuto společnost. Jinak Fulnek příliš moc příleţitostí neskýtá.  

Hrozby 

Největší hrozbou pro provozovnu je, jako asi téměř u všech organizací, konkurence. 

Chce-li podnik přeţít, musí bojovat o své zákazníky a tím i s konkurencí. Mezi nepřímou 

konkurenci lze zahrnout hotely Jelen, Kříţ či Amos, které nabízí i hostinské sluţby. Dále se 

bude jednat o restaurace Martina, Karel, Fojtík, a spoustu dalších. Konkurenci uvnitř odvětví 

tvoří pouze jedna kavárna, a to kavárna vybudovaná v rámci rekonstrukce městského kina, 

Kinokavárna Fulnek. Nesmí se však zapomenout ani na novou konkurenci. Tu můţe 

představovat chystané relaxační centrum, které by se ve městě mělo brzy otevřít a které bude 

nabízet nejen sluţeb fitnesscentra či solária, ale také sluţby restaurací. Další hrozbou, jako i 

pro ostatní podniky, je stále se měnící legislativa a nároky na společnost. Můţe se tedy velmi 

lehce stát, ţe nějaký zákonný poţadavek nebude organizace schopna splnit. Je proto potřeba 

neustále kontrolovat a sledovat předpisy, které se provozovny týkají. A nakonec společnost 

můţe ještě ohrozit úbytek klientely z důvodu její urbanizace do větších měst.  
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3.2 Ochrana spotřebitele v praxi 

3.2.1 Systém kritických bodů 

Celá práce se ve své podstatě bude týkat společnosti, která nabízí různé druhy potravin 

a nápojů a spoustu z nich si sama vyrábí. Proto je potřeba se nejdříve pozastavit u Systému 

kritických bodů, který by tedy i tato kavárna a cukrárna měla mít zaveden. Tento systém je 

totiţ velice důleţitým faktorem, kterým se stát pro spotřebitele snaţí zajistit zdravotní 

nezávadnost potravin pro spotřebitele.  

Systém kritických bodů neboli HACCP je povinna mít kaţdá organizace, která vyrábí 

jakýkoliv druh potraviny, a to především z důvodu sníţení rizika kontaminace potravin a tím 

zvýšení jejich bezpečnosti. Povinnost zavést jej vznikla dnem 1. ledna roku 2000 dle zákona 

č. 110/1997 Sb. o potravinách. V praxi se však často setkáme ještě se spoustou podniků, které 

tento systém nemají buď úplný a nevěnují mu potřebnou pozornost, či dokonce na něm ještě 

ani nezačaly pracovat, přestoţe jim to zákon ukládá. Je třeba dodat, ţe ani kavárna a cukrárna 

S – M – M, s. r. o. není v tomto případě výjimkou.  

3.2.1.1 Provedení HACCP v organizaci  

I přesto se však do něj v nedávné době pustili a poskytli mi pro tuto práci některou 

důleţitou dokumentaci, kterou v rámci tohoto systému vypracovali. Snaţí se tedy, aby se i 

jejich podnik zařadil mezi ty poctivé, které dodrţují zákonné předpisy. Tato snaha 

pravděpodobně plyne i z konkurenčního boje o zákazníky. Čím více má totiţ společnost 

zákazníků, tím více se zvyšuje jejich šance na další a doufejme, ţe úspěšnou, budoucnost.   

Skutečné provedení Systému kritických bodů 

Společnost zavedla tento systém formou organizačního řádu, který pojala jako řád 

HACCP (viz. Příloha č. 2: Organizační řád HACCP). Byl vydán v souladu s Vyhláškou č. 

137/2004 Sb. o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o zásadách osobní a 

provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných. Tým pro zavedení a provádění 

HACCP byl vytvořen z pracovníků s platným zdravotním průkazem. Pro správnou aplikaci 

systému je vytvořen seznam dodavatelů. Taktéţ jsou vymezeny činnosti a odpovědnosti 

výrobce. Jak je moţno si všimnout dole v této části přílohy, výroba pro tento systém byla 

rozdělena podle technologických úseků pro výrobu. Kritické body byly tedy stanoveny na 

základě nařízení ES852/2004 a uvedené struktury systému takto: 

 1. kritický bod – skladování potravin, 
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 2. kritický bod – tepelná úprava, míchání a rozlévání teplých a studených nápojů, 

 3. kritický bod – výdej a chlazení zmrzlinové směsi. 

Konkrétní úprava kritických bodů v organizačním řádu 

Kritický bod č. 1: Skladování potravin 

Důleţitými znaky, které se u skladování potravin sledují jsou teplota, vlhkost a 

trvanlivost. Meze jsou stanoveny dle poţadavků pro danou potravinu, které jsou obvykle 

uvedeny na obalu výrobku či stanoveny zákonem. Postup sledování probíhá následovně: 

 sledování teploty chladicích a mrazicích zařízení, 

 sledování teploty a vlhkosti v ostatních skladovacích prostorách, 

 kontrola trvanlivosti potravin. 

Teploty v chladicích a mrazicích zařízeních jsou sledovány jedenkrát za směnu a 

zapisují se do evidenčního listu (viz. Příloha č. 3: Kontrolní list - CCP). Vizuálně se dále 

kontrolují teploty v ostatních skladovacích prostorách a trvanlivost potravin. Zda je metoda 

funkční se ověřuje namátkovými kontrolami funkčnosti teploměrů a přezkoušením 

pracovníků. 

Kritický bod č. 2: Tepelná úprava, míchání a rozlévání teplých a studených nápojů 

Důleţitým sledovaným znakem je především čistota nádobí, která je kontrolována 

vizuálně. Stanoveno je, ţe musí být sledována nepřetrţitě a zápis se provádí pouze při pouţití 

nápravného opatření do evidenčního listu.  

Kritický bod č. 3: Chlazení a výdej zmrzlinové směsi 

Znakem je teplota a doba spotřeby. Mezí pro teplotu jsou maximálně + 4° C a pro 

dobu maximálně 60 minut od doby expedice směsi do zmrzlinového stroje. Vše se průběţně 

zapisuje do sešitu, který je k dispozici u zmrzlinového stroje. Kontroluje se namátkou. Pro 

tento kritický bod byly zároveň vydány pokyny pro přípravu zmrzliny a čištění zmrzlinového 

stroje (viz. Příloha č. 4: Pokyny při přípravě zmrzliny a čištění stroje). Důvodem tohoto kroku 

bylo důkladné zajištění realizace systému kritických bodů v tomto bodě, protoţe výroba 

zmrzliny je náchylná na vlivy prostředí, ve kterém se tento mraţený výrobek připravuje.  

Výrobní diagramy pro systém kritických bodů 

Pro systém kritických bodů v organizaci bylo vytvořeno několik výrobních diagramů 

pro jednotlivé technologické výrobní postupy (viz. Příloha č. 5: Výrobní diagramy). Ve 
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zmíněných vývojových diagramech jsou označeny jednotlivé kritické body značkami CCP1 

aţ CCP3 podle toho, který kritický bod mají označovat.   

Ostatní důležitá ustanovení organizačního řádu o HACCP 

Mezi další ustanovení systému HACCP patří také kontrola doby trvanlivosti, obalů a 

přepravy u přijímaného zboţí. Úklid všech prostor je prováděn dle Sanitačního řádu Kavárny 

a cukrárny Fulnek (viz. Příloha č. 6: Sanitační řád) a údaje jsou zapisovány do formuláře, 

který je také jeho přílohou. Dezinsekce a deratizace je prováděna specializovanou firmou dle 

potřeby, minimálně však 2x ročně. O provedené operaci se vyhotovuje protokol. 

3.2.1.2 Obecné povědomí o HACCP mezi spotřebiteli 

V době, kdy tento systém ještě nebyl povinný, se firmy, které ho zavedly, snaţily na 

něj nalákat zákazníky. Tehdy byl tento systém konkurenční výhodou. Dnes, kdy jej musí 

uţívat všechny podniky, zabývající se výrobou potravin a nápojů, se jiţ nedá povaţovat za aţ 

tak, z konkurenčního hlediska, výhodný. Avšak v obou těchto časových etapách to je hlavně 

spotřebitel, kvůli kterého byl a stále ještě je systém zaváděn. Otázkou tedy je, zda právě 

zákazníci vědí, ţe HACCP existuje a co jim přináší.  

Průběh výzkumu 

Právě výše uvedené skutečnosti byly předmětem průzkumu, kterého se zúčastnilo 100 

respondentů. Průzkum o povědomí a znalosti systému HACCP probíhal prostřednictvím 

dotazníku (viz. Příloha č. 7: Dotazník HACCP). V převáţné většině, tj. ze 63 %, se jednalo o 

obyvatele ve věku 20 aţ 29 let. Průzkum probíhal hlavně prostřednictvím internetu, kde se 

šířil pomocí e-mailových schránek. Některé z dotazníků byly vyplněny prostřednictvím 

internetového serveru dostupném na adrese http://www.vyplnto.cz/.  

Výsledky výzkumu 

Lze konstatovat, ţe výsledky byly opravdu překvapující, avšak v negativním smyslu 

slova. Výzkumu se zúčastnilo celkem 32 muţů a 68 ţen z celé ČR.  

Hned u první otázky je potřeba se trošku pozastavit (viz. Příloha č. 8: Grafy HACCP, 

Graf č. 3.1: Znalost systému HACCP). Pouze 20 % z dotázaných vědělo nebo alespoň slyšelo 

o systému HACCP. Zbytek dotázaných, to je celých 80 %, o tomto systému nemá ani tušení 

anebo si v danou chvíli na něj nevzpomněli. 

Další otázka, která byla směřována na všechny dotazované, tedy i na ty, kteří uvedli, 

ţe daný systém vůbec neznají anebo o něm nikdy neslyšeli, byla otázka č. 7. Její podstata 
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tkvěla ve zodpovězení dotazu, zda si ti, kteří systém znají, vzpomínají, ve kterých 

organizacích musí být HACCP zaveden a zda si ti, kteří jej neznají alespoň dokáţí odvodit, 

kde by tento systém měl ze zákona fungovat. Částečně je k odpovědi mohla navést i otázka 

č. 1, kde bylo napovězeno, kterého oboru se systém týká. Výsledky dopadly následovně: 

 19 z 20, kteří odpověděli, ţe systém znají anebo jiţ o něm slyšeli odpovědělo, ţe tento 

systém musí být ze zákona pouţíván v podnicích zabývajících se jakoukoliv výrobou 

potravin a nápojů; pouze jeden z respondentů uvedl, ţe si to nepamatuje, 

 ze zbylých 80 dotazovaných celých 75 % dokázalo vydedukovat, ve kterém z podniků 

musí být tento systém zaveden, aby byli jako spotřebitele účinně chráněni (viz. Příloha 

č. 8: Grafy HACCP, Graf č. 3.2: Zákonná povinnost zavést HACCP). 

Nicméně následující text bude zaměřen spíše na ty z dotazovaných, kteří systém znají 

nebo o něm alespoň někdy slyšeli. Avšak proto, ţe jejich počet není příliš vysoký, vypovídací 

schopnost další části dotazníku nebude příliš vysoká.  

Otázka č. 2 měla odpovědět na to, odkud tento systém dotázaní znají (viz. Příloha č. 8: 

Grafy HACCP, Graf č. 3.3: Zdroj znalosti HACCP). Ve většině případů, tj. celkem 7 

respondentů, se o tomto systému dověděli v rámci vyučování ve škole. V těsném závěsu pak 

byla televize, rádio a internet. Ostatní se s ním setkali v jiných případech neţ v uvedených.  

3.2.2 Inspekce a kontroly 

Další podstatnou činností státu, která přispívá k ochraně spotřebitele, ač si to spousta 

podniků ani zákazníků neuvědomuje, jsou kontroly. A to jak z České obchodní inspekce, 

Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo z Hygienických stanic. Podniky často 

vnímají podobné kontroly jako způsob, kterým se je stát snaţí zlikvidovat. Spotřebitelé si zase 

neuvědomují, ţe stát něco podobného pro ně dělá v rámci jejich ochrany. Dodrţování nařízení 

státu podniky a jejich průběţná kontrola by především měly být zájmem podnikatelů. Z těchto 

důvodů je důleţité zjistit a spoustu spotřebitelů bude jistě zajímat, jak právě kontroly 

probíhají v praxi, zda vůbec probíhají a jestli ano, tak jak často, jakým způsobem a co je jejich 

účelem. Zajímavé poznatky byly organizací poskytnuty především o kontrole z Krajské 

hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.  

a) Klasický průběh kontroly v konkrétní organizaci 

Zaměstnanci hygienické stanice pravidelně navštěvují provozovnu jednou aţ dvakrát 

za rok. Prokáţí se osobními průkazkami pracovníků Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje a zahájí kontrolu. Při ní jim vţdy asistuje vedoucí pracovník. Od něj 
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si hygienici vyţádají ţivnostenský list a zdravotní potravinářské průkazy zaměstnanců, které 

osvědčují povolení pro práci s potravinami.  

Fyzická kontrola 

Poté následuje fyzická kontrola, která zahrnuje prohlídku provozu a dodrţování 

hygienických nařízení právě v prostorách, kde se mohou volně zákazníci pohybovat (viz. 

Příloha č. 1: Plánek provozovny, část obrázku pod názvem „Kavárna – vnitřní posezení“ a 

„Venkovní posezení“). Na prvním místě je zajímá stav a čistota nádobí. To je zkontrolováno 

pouze vizuálně. Je potřeba také uvést způsob, jakým nádobí v organizaci udrţují v čistotě. 

Následně se přejde na kontrolu teploty v zásobnících a tvořičích ledu, mrazicích a chladicích 

pultech.  

Pokud je vše v pořádku, kontrola pokračuje v zadní části, kam zákazníci nemají 

přístup (viz. Příloha č. 1: Plánek provozovny, část obrázku pod názvem „Přípravna“). Zde se 

nachází přípravné pulty, na kterých se zpracovávají potraviny. Kontroluje se především jejich 

čistota a zda jsou na nich pouze předměty potřebné pro výrobu uvedených potravin (viz. 

Příloha č. 1: Plánek provozovny, část obrázku pod názvem „Chodba“). Zde se kontroluje 

teplota zařízení, expirační lhůty potravin a způsob jejich uskladnění. A nakonec se kontrola 

zaměří na šatny a toalety pro zaměstnance kavárny a cukrárny (další část „Chodby“).  

b) Protokol o kontrolním zjištění 

O kaţdé inspekci musí zaměstnanci Krajské hygienické stanice sepsat protokol. Do něj 

se zaznamenávají všechny skutečnosti jiţ v průběhu samotné kontroly. Záznamy se provádí 

do jiţ předtištěného dokumentu s hlavičkou Krajské hygienické stanice Moravskoslezského 

kraje se sídlem v Ostravě (viz. Příloha č. 9: Protokol o kontrolním zjištění).  

Náležitosti protokolu 

Jako kaţdý důleţitý úřední dokument, i tato zpráva o kontrole musí obsahovat 

podstatné náleţitosti, které nelze vynechat. Jedním z prvních záznamů, který se do formuláře 

vypisuje, je seznam pověřených pracovníků, kteří kontrolu provádí. Následuje obchodní firma 

a adresa společnosti, ve které se kontrola odehrává. Nejdůleţitější částí týkající se celé 

kontroly je „kontrolní zjištění“. Pokud byly zjištěny závaţné nedostatky, uvede se v další části 

dokumentu, za co a v jaké výši byla udělena pokuta. Nesmí chybět poučení o moţných 

opravných prostředcích proti tomuto rozhodnutí a jejich způsobu uplatnění. Hotové 

dokumenty jsou opatřeny podpisem kontrolorů a osob zúčastněných na kontrole. 
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c) Odebírání vzorků 

Při kontrolách v rámci státního zdravotního dozoru můţe být odebrán vzorek některé 

z potravin pro mikrobiologické vyšetření. S tímto způsobem kontroly mají zkušenost právě i 

v této fulnecké kavárně. Kontrola proběhla dne 18. května 2005 podle obecného postupu, 

který je popsán výše. Avšak lišila se tím, ţe si hygienici vyţádali vzorek jednoho z koktejlů. 

O kontrole byl opět sepsán klasický protokol (viz. Příloha č. 9: Protokol o kontrolním 

zjištění), ke kterému byl přiloţen „Protokol o odběru vzorků“. Vyjádření o splnění či 

nesplnění mikrobiologických poţadavků (viz. Příloha č. 10: Sdělení výsledků laboratorního 

vyšetření vzorku), dle Vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických poţadavcích na stravovací 

sluţby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných, se 

zasílá poštou. Z výsledků odebraného mikrobiologického vzorku lze vyčíst, ţe uvedené 

hygienické podmínky byly splněny, coţ je dobrým signálem vynikající hygienické praxe 

v kavárně a cukrárně Fulnek.  

d) SWOT analýza státního dozoru 

Jak je uvedeno dříve, spousta podnikatelů ani spotřebitelů si neuvědomuje význam a 

podstatu kontrol, ať se jedná o inspekci z hygieny, ČOI či SZPI. Proto v následujícím textu 

budou pomocí SWOT analýzy charakterizovány výhody a nevýhody tohoto způsobu zajištění 

ochrany spotřebitele, a to jak z hlediska podnikatele, tak z hlediska zákazníka. 

SWOT analýza z pohledu podnikatele 

Příleţitost inspekcí pro organizace lze shledávat v tom, ţe je kontroly donutí 

dodrţovat pravidla, kdyţ uţ by se za normálních okolností k tomu samy nedonutily a nic 

jiného by je také nepřinutilo. To má často za následek produkci a nabídku kvalitních výrobků 

či sluţeb. Pokud nemá podnikatel problémy, veřejnost se o tom vţdycky nějakým způsobem 

dozví a rádi do podniku přijdou, pokud má dobrou pověst. Zvyšuje se tak počet potenciálních 

zákazníků. Hrozbou a doprovodným jevem kontrol bývají vyšší náklady na kvalitní vybavení 

a péči o prostory, ve kterém jsou sluţby či produkty nabízeny. Podnik, který chce přeţít, se 

snaţí dodrţovat pravidla, aby brzy nezkrachoval. Jakmile jsou vyšší náklady, i cena se musí 

zákonitě pohnout nahoru. A ač spousta lidí říká, ţe cena je vedlejší faktor, který je ovlivňuje 

při výběru provozovny, stále existuje spousta takových, kteří se podle ceny orientují. Vyšší 

cena je pak přinutí k výběru levnějšího podniku. Je zde i hrozba, která můţe postihnout i 

podnikatele, kteří dodrţují zákonné poţadavky. Jedná se především o stále se měnící 

legislativu a schopnost podniku rychle reagovat na změny. 
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Silnou stránku pro podnikatele je moţno shledávat především v dobré pověsti. Jak je 

uvedeno výše, spotřebitel se vţdy nějakým způsobem dozví, jak jsou pravidla u nich 

dodrţována, a pokud provozovny zákonné poţadavky dodrţují, pak i kontroly musí 

dopadnout dobře. To potom přispívá k dobré pověsti společnosti a ke zvýšení počtu 

zákazníků. Ať podnikatelé chtějí či nikoliv, i kontroly mají své stinné stránky. Avšak pouze 

pro ty, kteří se dodrţování pravidel snaţí různými způsoby vyhnout. Špatná pověst, která 

tímto vzniká dospěje ke sníţení počtu zákazníků. Pokud podniky nejsou schopni se rychle 

přizpůsobovat změnám zákonů, vyhlášek apod., i tohle je můţe přivést k bankrotu. 

SWOT analýza z pohledu spotřebitele 

Kontroly spotřebitelům přináší spíše uţitek neţ nějaká negativa. To si však spoustu 

lidí vůbec neuvědomuje. Jednou z příleţitostí můţe být jejich jistota v dodrţování zákonných 

pravidel podnikateli. Nemusí mít tak strach, ţe jim budou poskytnuty nekvalitní produkty. 

Dalším faktorem přispívajícím k ochraně pak můţe být i lepší a snazší výběr společnosti kam 

jít nakoupit, ke které přispívá znalost pověsti podnikatele. Hrozbu lze spatřovat v tom, ţe 

podnikatelé mnohdy informace o výsledcích kontrol klientům nezpřístupní. Nedá se ovlivnit 

ani poctivé jednání společností a zkreslování podávaných informací. Klient tedy nemá jistotu, 

ţe zná pravdivé informace. Silnou stránkou pro spotřebitele je moţnost zjištění, zda podnik, 

opravdu dodrţuje uvedené poţadavky a tím i jejich práva. Ulehčuje tento systém tak i výběr 

podniku. Slabou stránkou, kterou však zákazník můţe ovlivnit výběrem jiné (méně kvalitní) 

provozovny, jsou vyšší ceny. Ty vyplývají z vyšších nákladů, jeţ je třeba vynaloţit, aby 

zákazníkova práva či zdraví nebyly poškozeny.  

3.2.3 Další podstatné aspekty ochrany spotřebitele 

3.2.3.1 Reklamace 

Není pochyb, ţe s reklamací se jiţ setkala většina obyvatel tohoto malého státu. Ať se 

jedná o vlastní zkušenosti či zkušenosti známých a ostatních lidí. Pro tuto práci je potřeba 

označit právě reklamaci za jedno z velmi důleţitých práv spotřebitele. Uţ mnohokrát 

spotřebitelé měli moţnost slyšet o obchodech, které tomuto právu svých zákazníků nevěnují 

nijak velkou pozornost a často tak porušují zákonné předpisy. A co víc, narušují tak jedno 

z uţ tak malého mnoţství práv, které spotřebitel má.  

Možnost reklamace v Kavárně a cukrárně Fulnek 

V obdobných podnicích, jako je právě tato kavárna, se těţko lze setkat s případy, kdy 

zákazník něco reklamoval. Je tedy jasné, ţe věcí, které by šly v takové společnosti 
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reklamovat, je velmi málo a bude se spíše jednat o potraviny či nápoje a to jak ty, které si 

vyrábí sama organizace, tak o dováţené jejich dodavateli.  

Hypotetický příklad z praxe 

V této kavárně si zákusky nechávají dováţet jedním ze svých dodavatelů. Někdy se 

můţe stát, ţe je výrobek jiţ od výroby vadný a zákusek klientovi pravděpodobně nebude 

chutnat. Proto by měl zákazník v této situaci vţdy dostat moţnost tento specifický druh 

potraviny reklamovat. V Kavárně a cukrárně Fulnek jsou mu pak buď navráceny peníze anebo 

poskytnut jiný, jiţ bezvadný, výrobek. Společnost reklamovaný výrobek buď odepíše, anebo 

pokud je přítomen sám dodavatel, který dodávává zákusky kaţdý den, pak jej reklamují přímo 

u dodavatele. 

Snaha společnosti o řešení podobných situací 

Aby nedocházelo k podobným situacím, snaţí se pracovníci zákazníkům radit ve 

výběru tak náchylného zboţí na vlivy okolního prostředí jako jsou zákusky, protoţe málokdo 

ví, jak dlouho je moţno jednotlivé potraviny skladovat a jak se mají uchovávat, aby byly 

dlouho čerstvé. Pokud si například přijde někdo koupit na víkend zákusky, pak se jim snaţí 

poradit, které druhy si mají vybrat, aby do neděle vydrţely. Například ţe větrníky jsou k tomu 

zcela nevhodné, protoţe ty podléhají rychlé zkáze a jsou určeny k okamţité spotřebě bez 

skladování.  

Špatné zkušenosti vedoucí pracovnice kavárny s nepoctivými zákazníky 

Všichni ví, ţe zákazníci mají svá práva. Vedoucí kavárny se však setkala i s takovými, 

kteří si právo na reklamace snaţí vykládat po svém. Je také záhadou, proč někteří lidé 

vyzdvihují pouze práva spotřebitelů a podnikatelům přisuzují pouze povinnosti. I podniky 

mají svá práva a na to by se opravdu nemělo zapomínat. Naštěstí na to pamatuje alespoň náš 

právní řád. Teď však trošku odbočíme od kavárny a přejdeme k prodejně pracovních a 

ochranných pomůcek, kterou však provozuje stejný vlastník jako v případě kavárny. Vedoucí 

totiţ vypomáhá s administrativou i v této provozovně a ochotně povyprávěla o „vychytralosti“ 

některých zákazníků. Názorné ukázky jsou uvedeny v následujícím hypotetickém příkladu. 

Vychytralost spotřebitelů – hypotetický příklad 

Právě v prodejně pracovních pomůcek se docela často zákazníci pokouší otestovat 

trpělivost prodávajícího. V poslední době se mnoţí případy, kdy přijdou s tím, ţe by chtěli 

zakoupený výrobek reklamovat nebo dokonce vyměnit. Na tom by ještě nebylo nic 
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zvláštního, kdyby však předloţili doklad o koupi, který by prokázal, ţe si výrobek pořídili 

právě u nich. Bývá to především v případě, kdy si zákazník koupí levnější výrobek, ve 

velkých obchodních řetězcích. Do jejich malé prodejny to přijdou pak reklamovat s tím, ţe 

výrobek zakoupili zde. A to vše jen  kvůli tomu, ţe nejsou ochotni kvůli reklamace opět 

absolvovat tak dlouhou cestu k místu, kde výrobek zakoupili. Také se pracovníci prodejny 

setkali s tím, ţe si zákazníci zakoupili o mnoho levněji spojovací materiály ve zmíněných 

obchodních řetězcích a do jejich prodejny si je přišli vyměnit, protoţe zjistili, ţe jim například 

rozměry zakoupeného výrobku nevyhovovaly.  

3.2.3.2 Další praktické zkušenosti z oblasti ochrany spotřebitele 

Klamavé jednání 

Nabídka, skladování nebo prodej výrobků porušujících práva duševního vlastnictví 

Ve zmíněné kavárně nabízí kávu a doplňkový sortiment pod značkou Segafredo. Tato 

značka je jistě spotřebitelům známá. Společnost ji propůjčuje kavárnám, které jejich produkty 

nabízí. Některé podniky, pod touto značkou proto vystupují a měly by tudíţ jejich produkty 

nabízet. Obchodní zástupce společnosti Segafredo, který dodává kávu do fulnecké kavárny se 

setkal s případem, kdy podniky těţily na pověsti značky Segafredo tím, ţe si koupili pouhých 

pár kilogramů kávy měsíčně a mohli tak uţívat tuto značku a spotřebitele na ni nalákat. Ve 

skutečnosti však nabízely nápoje zhotovené z jiných, méně kvalitních káv.  

Uvádění nepravdivých, nedoložených, neúplných, nepřesných a podobných údajů 

Kavárna a cukrárna Fulnek je ve své podstatě také spotřebitelem, protoţe suroviny a 

vybavení, které ve své provozovně má a které nabízí musí také někdy nakupovat. Jako 

obchodník jej samozřejmě nakupuje pokud moţno za výhodnější ceny neţ pro konečného 

spotřebitele. Stejně jako většina podnikatelů tak vyuţívá sluţeb obchodního řetězce Makro. 

Ve zmíněném řetězci je prý zcela normální praxí, ţe zboţí je špatně označeno, ale hlavně tak, 

aby si zákazník myslel, ţe nakoupil výhodně, přestoţe to není pravda. Snaţí se tak těţit ze 

zákonné povinnosti, která jim ukládá mít při tak velkých prostorách prodejny ceny uvedeny 

za jednotku mnoţství a musí mít tak na cenovce mnoho informací o výrobku. Cenovky proto 

popíší malým písmem a nepřehledně, ţe si jich zákazník mnohdy ani nevšimne a ani ho 

nenapadne, aby si je vůbec četl. Takţe si spotřebitel všimne „výhodné ceny“ a aţ při placení u 

pokladny se dozví, ţe daná cena se vztahovala pouze na výrobky o určité gramáţi či v případě 

nákupu většího mnoţství.  
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3.3 Psychologie spotřebitele v praxi 

3.3.1 Průzkum chování zákazníka 

Aby společnost mohla přeţít, musí často zkoumat trh, a mezi to patří samozřejmě i 

zjišťování potřeb zákazníka. K tomu je potřeba provést výzkum. 

1) Přípravná fáze výzkumu 

Největší problém společnosti lze shledávat v nepochopení nákupního chování pro 

nalákání zákazníků do prodejny. Cílem tohoto výzkumu proto bude zjistit na základě čeho se 

spotřebitelé rozhodují o návštěvě kavárny či cukrárny a co je při tom ovlivňuje. Jako způsob 

sběru údajů bylo zvoleno osobní dotazování (viz. Příloha č. 11: Vzor dotazníku na výzkum 

chování) na vzorku čítajícím 100 lidí.  

Stanovení hypotéz 

Pro vyřešení uvedeného problému byly stanoveny následující hypotézy: 

 Hypotéza č. 1: Kavárny či cukrárny navštěvuje přibliţně 95 % z dotázaných. 

 Hypotéza č. 2: Nejčastějším důvodem, který dokáţe spotřebitele odradit od návštěvy 

provozovny je neodbornost a neochota personálu. 

 Hypotéza č. 3: Největší vliv při rozhodování o návštěvě organizace má kvalita. 

 Hypotéza č. 4: Méně neţ 40 % zákazníků by určitě navštívilo kavárnu s vyššími cenami. 

 Hypotéza č. 5: Více jak 80 % zákazníků tvoří mladí lidé ve věku 20 aţ 29 let.  

2) Realizační část výzkumu 

Z plánovaného potřebného počtu 100 dotazníků se vrátilo celých 100 %. Většina dotazníků, 

tj. přibliţně 75 %, byla získána prostřednictvím e-mailu. Ostatní byly vyplněny na 

internetových stránkách.  

Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1 

Z výsledků průzkumu můţeme konstatovat, ţe kavárny, cukrárny a jiná obdobná 

zařízení navštěvuje 87 % dotázaných (viz. Příloha č. 12: Grafy – nákupní chování, Graf č. 3.4: 

Hypotéza č. 1). Tato hypotéza se nám tedy nepotvrdila. Ostatní, tj. 13 %, do takových 

podniků vůbec nechodí. V převáţné většině z důvodu časového tlaku (cca 28 %) a kvůli 

navštěvování jiných podniků (cca 22 %).  
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Hypotéza č. 2 

V případě hypotézy č. 2 došlo ke správnému odhadu nejčastěji uváděného důvodu, 

který odradí návštěvníky od vyuţití sluţeb dané provozovny. Tím je neodbornost a neochota 

personálu (viz. Příloha č. 12: Grafy – nákupní chování, Graf č. 3.5: Hypotéza č. 2).  

Hypotéza č. 3 

V dotazníku slouţí k potvrzení či vyvrácení této hypotézy hned 3 otázky, a to č. 2, 3 a 

5. Hned v dotazu č. 2 se tato hypotéza nepotvrzuje (viz. Příloha č. 12: Grafy – nákupní 

chování, Graf č. 3.6: Hypotéza č. 3a).  Zákazníci si nejčastěji vybírají kavárnu či cukrárnu 

podle prostředí ve kterém se nachází. Účelem otázky č. 3 bylo zjistit, co dokáţe klienta 

nalákat do provozovny. Opět se hypotéza nepotvrdila a zároveň jsme dospěli ke stejnému 

výsledku jako v předchozí otázce, a to, ţe zákazníky dokáţe do provozovny nejvíce nalákat 

pěkné vybavení a prostředí provozovny (viz. Příloha č. 12: Grafy – nákupní chování, Graf č. 

3.7: Hypotéza č. 3b). V poslední otázce zabývající se tímto tématem měli dotazovaní hodnotit, 

jak jsou pro ně vybrané charakteristiky důleţité. Známkování bylo obdobné jako ve škole, tj. 

známky 1 aţ 5. Po výpočtu průměrných známech byly charakteristiky seřazeny do tohoto 

pořadí: 

1. kvalita produktu či sluţeb (známka: 1,38), 

2. odbornost a ochota personálu (známka: 1,71), 

3. sortiment (známka: 1,76), 

4. vybavení a prostředí provozovny (známka: 1,99), 

5. ceny (známka: 2,19). 

V tomto případě se hypotéza konečně potvrdila a lze tedy konstatovat, ţe největší 

význam pro zákazníky při rozhodování o návštěvě organizace má kvalita produktu či sluţeb. 

Hypotéza č. 4 

V případě této hypotézy došlo ke správnému odhadu. Méně neţ 40 % zákazníků 

(přesně 34 %) by určitě navštívilo kavárnu či cukrárnu s vyššími cenami, kdyby věděli, ţe se 

jim to vyplatí (viz. Příloha č. 12: Grafy – nákupní chování, Graf č. 3.8: Hypotéza č. 4). 

Zároveň by se zákazníkům nejvíce vyplatilo navštívit draţší provozovnu v následujících 

případech (viz. Tabulka č. 3.1: Důvody návštěvy drahé kavárny): 

Číslo Důvod Počet respondentů, kteří jej uvedli: 

1. Příjemné prostředí 42 

2. Kvalitní sluţby a výrobky 30 
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3. Ochotný a příjemný personál 29 

4. Velký a lákavý výběr 18 

5. Blízkost místu bydliště 14 

6. Speciální nabídka (něco, co jinde nemají) 13 

7. Doporučení známých 10 

8. Schůzka či výjimečná událost (svatba, …) 9 

9. Čistota a chuť dopřát si příjemný záţitek 6 

10. Cenová akce (zvýhodněná nabídka) 4 

Tabulka č. 3.1: Důvody návštěvy drahé kavárny 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Hypotéza č. 5 

Hypotéza, která tvrdí, ţe více jak 80 % zákazníků podobných provozoven tvoří mladí 

lidé ve věku 20 aţ 29 let, se nám bohuţel také nepotvrdila. Zákazníci ve věku 20 aţ 29 let 

tvoří pouze 63 % celkové klientely (viz. Příloha č. 12: Grafy – nákupní chování, Graf č. 3.9: 

Hypotéza č. 5). I přesto jsou to mladí lidé v tomto věku, kteří nejčastěji kavárny a cukrárny 

navštěvují.  

3.3.2 Aplikace znalosti psychologie zákazníka v podniku 

Průzkum chování zákazníka můţeme pokládat za důleţitý, ale k čemu by společnosti 

byl, kdyby zjištěné informace v praxi nevyuţila. Proto se pokusíme zjistit, jak znají chování 

spotřebitelů právě v Kavárně S – M – M, s. r. o. a jak tyto znalosti dokáţí uplatnit.  

3.3.2.1 Uspořádání zboží a vybavení provozovny 

Největší vliv na chování zákazníka a jeho rozhodovací proces má uspořádání zboţí a 

vybavení provozovny. Pokud je prodejna přehledná a hezky vybavená, pak se klient jistě cítí 

dobře a rád provozovnu navštíví i příště.  

Rozvržení zboží v prodejních pultech 

Správné a přehledné rozvrţení zboţí v prodejních pultech závisí hlavně na moţnostech 

prostorů, ve kterých je provozovna umístěna. Jedná se například o jejich velikost, tvar a další. 

Právě kvůli malým prostorům v Kavárně a cukrárně Fulnek (viz. Příloha č. 13: Fotografie 

provozovny, Obrázek č. 3.3: Prodejní pult) se můţe zdát, ţe je rozloţení zboţí poněkud 

chaotické. Při podrobnějším prohlédnutí fotografie je však moţno zjistit, ţe rozvrţení zboţí 

má svůj řád a význam. Do popředí jsou umístěny produkty, na kterých se firma snaţí 

vydělávat a jsou tudíţ všem zákazníkům hned na očích (viz. Příloha č. 13: Fotografie 

provozovny, Obrázek č. 3.4: Umístění hlavní nabídky). Konkrétně se jedná o zákusky a 

kvalitní bonboniéry. Zákusky jsou samozřejmě hezky upraveny tak, aby upoutaly klientovu 
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pozornost. Drahé bonboniéry jsou zde umístěny proto, ţe tato fulnecká kavárna je 

pravděpodobně jediným podnikem v širokém okolí, jenţ takové produkty nabízí. Jsou na ně 

tudíţ patřičně pyšní a lákají tak zákazníky především na kvalitu. 

Nabídka kvalitních produktů 

Chování spotřebitele je velkou měrou ovlivněno i kvalitou nabízených produktů. Jedná 

se hlavně o ovlivňování „poprodejního“ chování a tím i spokojenosti zákazníka. Firma se 

tudíţ snaţí propagovat hlavně kvalitní výrobky. Výše jsou jiţ zmíněny draţší, avšak kvalitní 

bonboniéry. Společnost si však zakládá svou pověst a úspěch především na zákuscích 

vyrobených z přírodních surovin bez zbytečných barviv a prášků podporujících objem a barvu 

výrobku na úkor chuti. Za velice podstatné jsou zde povaţovány i vlastní produkty. 

V současné době se pracuje na tvorbě jablečného závinu dle jejich vlastní receptury. 

Organizace se však můţe pochlubit míchaným nápojem „Mojito“, při jehoţ výrobě uţívají jen 

originální suroviny.  

Design kavárny 

V podnikání však nejde jen o ovlivňování nákupního chování, ale také o to, jak se 

zákazník v prostředí provozovny cítí. Proto je důleţité vytvořit pro něj takové prostředí, ve 

kterém se bude cítit dobře.  

Vliv barev a materiálů 

V případě volby barev je třeba vybrat takové, které podporují chuť k jídlu a dobrou 

náladu. Při výběru materiálů se musí vzít v úvahu pouze takové, které navozují klidné 

prostředí a domácí atmosféru. Vyhnout se je naopak potřeba těm, které ruší osobní atmosféru. 

Přesně podle těchto pravidel se řídili i v Kavárně Fulnek (viz. Příloha č. 13: Fotografie 

provozovny, Obrázek č. 3.5: Design vnitřních prostor, Obrázek č. 3.6: Design vnějších 

prostor). Dominantní barvou je zde zelená, která jednoznačně posiluje chuť k jídlu. 

V kombinaci s dřevěnými materiály nábytku a dalších prvků pak navozuje příjemné prostředí, 

ve kterém se určitě budete cítit spokojeně.  

Psychologický efekt doplňujících prvků výzdoby 

Celá atmosféra je nakonec doplněna prvky hodin a zrcadel. Jedná se spíše o 

doplňkovou výzdobu, avšak velmi působivou (viz. Příloha č. 13: Fotografie provozovny, 

Obrázek č. 3.5: Design vnitřních prostor). Zrcadla opticky zvětšují malý prostor uvnitř 



 37  

kavárny, coţ je pro tak malou kavárnu jedině pozitivem. Hodiny doplňují celkový design a 

jsou stále doplňovány o nové kusy, takţe při kaţdé další návštěvě se je na co dívat.  

3.3.2.2 Důležitost vlídného chování zaměstnance 

Téměř všichni se shodnou na tom, ţe především zaměstnanci tvoří prostředí 

provozovny. Proto je třeba se chování a odborné způsobilosti zaměstnanců pořádně věnovat. I 

samotné vedení organizace shledává velký význam právě v chování zaměstnanců a snaţí se je 

všemi moţnými metodami usměrňovat. Jednou z metod je i podepsání zásad chování (viz. 

Příloha č. 14: Zásady Kavárny Fulnek).  

Hypotetické příklady z praxe 

Praktické uplatnění znalosti nákupního chování a potřebě vlídného chování 

zaměstnanců lze pochopit na následujících názorných příkladech. 

Vstup zákazníka do prodejny 

Při vstupu zákazníka do prodejny je důleţité, aby obsluha dala najevo, ţe se mu bude 

za chvíli věnovat. Tím mu dokáţe, ţe se o něm ví. Pokud zrovna nemá čas a dělá něco jiného, 

měla by se na klienta podívat a pozdravit. Také není na škodu poprosit o chvíli strpení. 

V případě, ţe hovoří s dalším členem obsluhy, musí okamţitě ukončit hovor. Tyto zásady 

chování by měl respektovat kaţdý pracovník. Zákazník musí mít pocit, ţe se o něm ví, jinak 

by mohl odejít. Co dále působí dobře na zákazníkovu psychiku je nabídnout mu  to, co si 

obvykle objednává. Klient si poté uvědomí, ţe obsluha si jej pamatuje a hned se cítí lépe.  

Hovor obsluhy v přítomnosti zákazníka 

Není vhodné, kdyţ se obsluha před zákazníkem hlasitě baví a směje se. Nepůsobí to dobře. 

Klient můţe mít pocit, ţe se smějí jemu a kavárnu jiţ příště nenavštíví. Taktéţ je neetické 

hovořit před nimi o potíţích v organizaci. Například kdyţ se kazí zmrzlinový stroj a jeho 

obsluha si před zákazníky stěţuje, ţe uţ zase nejde. Takové informace by návštěvník neměl 

vůbec vědět. Na číšníkovi zároveň nesmí být vidět, ţe má kvůli toho špatnou náladu.  

Obsluha nespokojeného zákazníka 

Špatnou náladu nemusí mít pouze obsluha, ale taktéţ zákazník. Pokud si začne 

stěţovat, je dobré ba i vhodné, aby mu s úsměvem potvrdili, ţe má pravdu a ţe je vina na 

jejich straně. Zůstane  sice se svým problémem sám, ale uklidní se.  
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3.4 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele 

3.4.1 QFD 

Jak jiţ bylo řečeno, kvalita začíná u zákazníka. Musíme tedy zjistit jeho potřeby. Ty 

získáme na základě dotazování. Samozřejmě by bylo moţno pouţít i jiné zdroje informací pro 

zjištění všech potřebných dat. Jedná se například o knihu stíţností, kterou si některé podniky 

vedou, anebo lze vycházet také ze znalosti zákazníků, kteří prodejnu navštěvují. Pro tuto práci 

bude výchozí skutečností, ţe podnik, na kterém se tato práce bude zpracovávat, je tak malý, 

ţe vedení podobné knihy by bylo pro něj zbytečné a zároveň nemá ţádné stálé zákazníky, 

které by zaměstnanci dobře znali.  

Vzorek a dotazník 

Průzkum byl proveden na vzorku čítajícím pouhých 29 respondentů z původních 

plánovaných 50 zákazníků. To bylo způsobeno především neochotou zákazníků, kteří 

pokládali dotazník za příliš sloţitý. Pro zjištění poţadavků zákazníků byla pouţita metoda 

Quality Function Deployment. Výzkum probíhal přímo v prostorách kavárny a cukrárny 

Fulnek, protoţe je důleţitý názor zákazníků této provozovny na jejich sluţby. Byl zaměřen na 

zákazníky téměř všech věkových kategorií, kromě dětí přibliţně do 15 let a seniorů. 

Respondenti vyplňovali dotazník, jehoţ vzor je uveden v Příloze č. 15: Vzor dotazníku QFD. 

Průzkum hlasu zákazníka a jeho výsledky 

Dotazování proběhlo bez větších problémů a za pomoci personálu kavárny, protoţe 

v zimním období moc zákazníků provozovnu nenavštěvuje. Návratnost nebyla vysoká, jak 

vyplývá i z výše uvedeného textu, poněvadţ zákazníci navštěvující tuto prodejnu povaţovali 

dotazník za příliš sloţitý a tudíţ jej nechtěli ani vyplňovat. Návratnost byla proto pouhých 

58 %. Vzorek tedy není příliš reprezentativní. I přes nízký počet dotazovaných bylo vybráno 

z uvedených poţadavků 10 těch nejčastěji uváděných: 

1. niţší ceny, 

2. příjemnější a ochotnější personál, 

3. širší sortiment, 

4. zábava, 

5. rychlejší obsluha, 

6. internetové připojení, 

7. více místa kolem stolů 
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8. trocha soukromí, 

9. výzdoba, 

10. více míst uvnitř. 

Mezi uvedenými poţadavky se však objevilo i několik velice zajímavých, které stojí 

za zmínku, a to uţ jen z toho důvodu, ţe kavárna by měla přivítat kaţdý dobrý nápad, který by 

mohl přilákat zákazníky. Jako nejzajímavější byly společně s vedoucí kavárny vybrány tyto: 

1. akční nabídky, 

2. hezká obsluha, více pánské obsluhy, 

3. donáška (rozvoz) zákusků, 

4. sortiment rozšířit o speciality podniku, 

5. moţnost pořádání rodinných oslav. 

Zpracování a vyhodnocení výsledků 

Z nejčastěji uváděných deseti poţadavků byla vypracována matice QFD (viz. Příloha 

č. 16: Matice QFD). Následně byla závislostmi vyjádřena provázanost jednotlivých 

poţadavků s příčinami, které by je mohly způsobovat či s charakteristikami, které by je mohly 

ovlivňovat. Jednoduchým propočtem důleţitosti a vyjádřených závislostí byly zjištěny nejvíce 

významné poţadavky a jejich překlady do poţadavků na sluţby. Mezi tyto bylo zařazeno 

přibliţně 30 % charakteristik s největší hodnotou. Jsou jimi: 

1. větší prostory,  

2. přístup zaměstnanců, školení, ohodnocení, 

3. více stolů. 

3.4.2 Analýza spokojenosti 

S vedoucí společnosti jsme se dohodly, ţe výstupy z průzkumu hlasu zákazníka 

pomocí metody Quality Function Deployment budou pouţity pro analýzu spokojenosti, 

přestoţe nemají téměř ţádnou vypovídací schopnost. Upravili jsme je však a některé 

poţadavky byly vyřazeny, protoţe je nelze v praxi uskutečnit. Tyto nerealizovatelné 

poţadavky se především týkaly kapacity provozovny, protoţe prostor se nedá jen tak 

jednoduše zvětšit i kdyţ by mnozí podnikatelé větší prostory a soukromí rádi poskytli všem 

svým zákazníkům. Proto byly dva poţadavky nahrazeny jinými, a to takovými, které povaţuje 

za důleţité samotná vedoucí provozovny a které ji zajímají. Poţadavek č. 7 týkající se více 

místa kolem stolů byl vyměněn za dotaz na spokojenost s provozní dobou. Následně i 

poţadavek č. 10 na více místa ve vnitřní části kavárny byl nahrazen pohodlím při posezení. 
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Ostatní poţadavky zůstaly nezměněny. Na základě těchto údajů byl nakonec sestaven 

dotazník (viz. Příloha č. 17: Dotazník pro analýzu spokojenosti).  

Stanovení vzorku 

Vzorek, který lze povaţovat pro tuto analýzu za dostatečně reprezentativní a 

s odpovídající vypovídací schopností byl stanoven ve výši 100 obyvatel. Průzkum byl 

proveden přímo v prostorách kavárny. Jako v předešlé technice i zde výzkum proběhl na 

podobné skladbě respondentů. Byli tedy dotazováni zákazníci ve věku přibliţně 15 aţ 65 let.  

Průzkum hlasu zákazníka 

Průzkum hlasu zákazníka na základě vypracovaného dotazníku provedli opět 

zaměstnanci Kavárny a cukrárny Fulnek. V tomto případě jiţ dotazování proběhlo bez větších 

problémů. Respondenti jiţ neměli ţádný problém s vyplněním dotazníků, protoţe pouze 

zaškrtávali vybrané odpovědi, a to podle toho, jak jsou dané prvky pro ně důleţité a jaký mají 

názor na úroveň jejich plnění. Z časových důvodů byla však návratnost na úrovni 80 %. 

Z předpokládaných 100 dotazníků se nám tedy podařilo získat pouze 80 kusů. 

Zpracování výsledků 

Pro zpracování výsledků jsme pouţili zadaného bodového systému (viz. Kapitola č. 

2.3.2: Metody uţívané v řízení kvality, podkapitola: Analýza spokojenosti zákazníka, 

Zpracování údajů, Tabulka č. 2.1: Bodové hodnocení). Jednoduchou statistikou byly 

propočteny aritmetické průměry a výběrové odchylky (viz. Tabulka č. 3.2: Přehled průměrů a 

směrodatných odchylek). 

Číslo 
prvku 
služby 

Hodnocený prvek 
Průměrná 
důležitost 

Směrodatná 
odchylka 

Průměrná 
úroveň 

provedení 

Směrodatná 
odchylka 

1 ceny 2,75 0,72 3,29 0,83 

2 

příjemnost a ochota 
personálu 3,34 0,76 3,14 0,81 

3 sortiment 3,08 0,65 3,18 0,74 

4 zábava 2,48 0,80 3,00 0,87 

5 rychlost obsluhy 2,93 0,73 3,24 0,73 

6 internet 2,33 1,09 2,56 1,05 

7 provozní doba 2,76 0,89 3,18 0,76 

8 soukromí 3,06 0,62 2,86 0,78 

9 vzhled a výzdoba 3,18 0,59 3,50 0,71 

10 pohodlné posezení 3,16 0,63 3,25 0,95 

Tabulka č. 3.2: Přehled průměrů a směrodatných odchylek 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Ze směrodatných odchylek od průměrné důleţitosti má nejvyšší hodnotu odchylky ta, 

týkající se internetového připojení v kavárně. To platí i v případě směrodatných odchylek od 

průměrné úrovně provedení. Z tohoto je moţno usoudit, ţe na tento parametr jednotliví 

zákazníci pohlíţení velice odlišně. Pro některé je internetové připojení v kavárně velice 

podstatné a pro jiné zase spíše nedůleţité. S tím je spojena i vysoká odchylka od úrovně 

provedení. Pro ty, kteří chtějí internetové připojení je provedení zcela nedostačující. A naopak 

ti, kteří internet nepotřebují nemají důvod si stěţovat na to, ţe zde není moţnost se připojit.  

Vyhodnocení výsledků 

Výsledky byly vyhodnoceny na základě vypracování Okna zákazníka (viz. Příloha č. 

18: Okno zákazníka) a Paprskového grafu (viz. Příloha č. 19: Paprskový diagram). 

 Okno zákazníka: 

V kvadrantu A a C se ţádné hodnoty nevyskytují. Není proto třeba se těmto 

kvadrantům věnovat. V kvadrantu B se nachází ty prvky, které jsou sice důleţité, avšak jsou 

plněny tak, ţe jsou s nimi zákazníci spokojeni. Zde by se měl majitel se svými pracovníky 

snaţit udrţet takovouto úroveň provedení. V kvadrantu D se vyskytují takové poţadavky, 

které jsou plněny na velmi vysoké úrovni, avšak zákazníci je nepovaţují za podstatné. Jedná 

se o zábavu a internetové připojení. Ve své podstatě se vlastně jedná o něco, co zákazníci 

nevyţadují, avšak provozovatelé do nich vkládají prostředky, které by klidně mohli vyuţít na 

něco jiného.  

 Paprskový diagram: 

Toto grafické znázornění pomůţe lépe se orientovat a analyzovat tak vztah mezi 

úrovní provedení a důleţitostí jednotlivých aspektů pro spotřebitele navštěvující fulneckou 

kavárnu a cukrárnu. Za kritické parametry lze povaţovat příjemnost a ochotu personálu a 

poskytované soukromí. Tyto parametry jsou totiţ plněny pod úrovní důleţitosti. Sortiment a 

pohodlnost posezení jsou realizovány podobně, jako je důleţitost těchto aspektů pro 

návštěvníky organizace. Nad rámec důleţitosti pro zákazníka jsou dle tohoto diagramu 

prováděny všechny ostatní parametry.  
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4. Návrhy a doporučení 

4.1 Doporučení v oblasti ochrany spotřebitele  

4.1.1 Systém HACCP 

Ve způsobu vypracování systému HACCP nelze shledávat větší nedostatky. Je 

propracován způsobem, jaký je poţadován pro malé provozovny a byl vypracován podle 

dlouhodobě aplikovaných a funkčních poznatků z praxe. Jeho funkčnost i reálnost je tudíţ 

zajištěna díky těmto zkušenostem i přesto, ţe si systém zpracovávali sami bez pomoci 

nezávislé specializované organizace. Na jeho tvorbě se podílelo více zaměstnanců organizace, 

coţ zabránilo případné provozní slepotě a následné nefunkčnosti systému. Pro další zajištění 

funkčnosti byly provedeny všechny potřebné kroky, celkové provedení systému je moţno 

shledávat za dostačující. 

Návrh na nápravná opatření pro jednotlivé kritické body 

 Kritický bod č. 1: Skladování potravin 

o oprava zařízení, 

o přeskladnění potravin, 

o pozastavení zpracování nevyhovujících potravin, 

o spotřeba před ukončením doby trvanlivosti potravin. 

 Kritický bod č. 2: Tepelná úprava, míchání a rozlévání teplých a studených nápojů 

o opakované očištění a omytí nádobí.  

 Kritický bod č. 3:Výdej a chlazení zmrzlinové směsi 

o obdobná nápravná opatření jako v kritickém bodě č. 1. 

Doporučení na změnu postoje vedení organizace k systému HACCP 

Problémem společnosti je spíše postoj vedoucí provozovny k tomuto systému. Ta totiţ 

HACCP pokládá za zbytečný pro malé podniky. Má taktéţ pocit, ţe jim přidělává další práci. 

Tím však jistě nemá na mysli to, ţe by byl zcela neúčelný. Pro velká stravovací zařízení a 

restaurace jej naopak povaţuje za velmi uţitečný. Avšak přesto je nutné vedení organizace 

doporučit, aby přehodnotili svůj pohled na systém a neviděli v něm pouze legislativní a 

zatěţující povinnost, ale velký přínos v utříbení a ujasnění si rizik, která vedou ke vzniku 

zdravotně závadných výrobků. Tím dochází k ohroţení zdraví zákazníků. Jedná se tak o 
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důleţitou pomůcku při snaze získat si a udrţet zákazníka a  chránit spotřebitele. Pomoci by 

jim mělo ujasnění výhod a nevýhod systému zjištěných průzkumem. 

Výhody a nevýhody z pohledu provozovatele 

Systém přináší podnikateli především záruku jisté kvality, správné nastavení a 

dodrţování výrobních procesů. Při správném vypracování sniţuje provozovateli riziko 

ohroţení zdraví spotřebitele, provozovatel díky němu můţe prokázat dodrţování právních 

předpisů a nakonec v případě stíţnosti zákazníka má moţnost podnikatel doloţit výrobu 

bezpečných a zdravotně nezávadných potravin. Nevýhody je moţno naopak spatřovat 

v náročnosti systému na vybavení a prostory provozovny, coţ se pak musí zákonitě projevit 

v nákladech a tím i ve vyšších cenách pro zákazníky. Velkou nevýhodou je také 

administrativní náročnost.  

Další doporučení z provedeného průzkumu o HACCP 

Pohled společnosti na Systém kritických bodů lze povaţovat za jeden z důvodů, který 

vede k tomu, ţe i v dnešní době existují společnosti, které jej stále nemají zaveden. Na druhé 

straně však stojí právě spotřebitelé, pro které byl vytvořen. Výsledky průzkumu potvrzují, ţe 

sami zákazníci o HACCP mnohdy nemají ani tušení. To vše i přesto, ţe se o něm objevují 

informace v různých odborných i méně odborných, tištěných či elektronických zdrojích. 

Systém podnikům tudíţ k ničemu není, kdyţ o něm nedají svým zákazníkům vědět. Tudíţ lze 

společnosti doporučit, aby dala svému okolí na vědomí, ţe u nich je systém dodrţován a je 

zde tedy vyráběno bezpečněji i přesto, ţe spousta spotřebitelů systém nezná. Spotřebitelé se 

pak jistě rádi informují na tento systém, kdyţ se v Kavárně a cukrárně Fulnek o něm dovědí.  

Aby se o něm zákazníci dověděli, stačí například, aby na křídovou tabuli před 

provozovnou, mimo aktuální nabídku, napsali také: „Zde dodrţujeme systém HACCP“. Tento 

způsob je pravděpodobně nejlevnější a snad i nejúčinnější, protoţe si jej všimnou všichni 

kolemjdoucí. V případě, ţe by se toto zdálo společnosti málo, pak je moţno i uvnitř 

provozovny vyvěsit podobné nápisy anebo si nechat vyrobit speciální samolepky a umístit je 

na dveře a okna. Jedním z posledních způsobů, který lze stále povaţovat za proveditelný a 

účinný je do stojánků s nabídkou Kavárny a cukrárny Fulnek vloţit pod název „Jídelní a 

nápojový lístek“ rovněţ výše uvedený nadpis. Všechny tyto moţnosti jsou relativně levné. 

Existují však i draţší cesty, které na druhou stranu opravdu osvědčují, ţe je systém v praxi 

reálně a správně pouţíván, a to je najmutí specializované společnosti, která za peníze provede 

audit HACCP a samolepky úspěšně auditované organizaci daruje či za malý poplatek prodá.  
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Z uvedeného ovšem zároveň vyplývá, ţe by se zákazníci měli více zajímat o kvalitu 

sluţeb a výrobků, které jim jsou nabízeny a proto neznalost tohoto systému je docela zásadní. 

Stát se na jednu stranu snaţí spotřebitele ochránit před zdravotně závadnými potravinami a 

nutí i malé a střední podniky do toho, aby tento systém zaváděli. Na druhé straně jsou však 

spotřebitelé málo informováni o tom, co pro ně stát dělá a ani si neuvědomují, jaký přínos pro 

ně tento systém má. Lze tedy konstatovat, ţe obecné povědomí o tomto systému mezi 

samotnými spotřebiteli je velmi nízké, přestoţe jim přináší tak velkou ochranu. 

Výhody a nevýhody z pohledu spotřebitele 

Jednoznačně největší výhodou systému je větší jistota spotřebitelů ve zdravotní 

nezávadnosti potravin a ujištění o jejich kvalitě. Dalším přínosem je jejich ochrana. 

Nejpodstatnější nevýhodou pak určitě je vyšší cena výrobků nabízených v prodejnách, kde je 

tento systém zaveden, protoţe zavádění a aktualizace systému přináší další náklady do 

společnosti.  

4.1.2 Kontrola 

Kontrola z jakékoliv instituce je určitě velmi důleţitou činností ve snaze zajistit 

dodrţování práv a zajištění ochrany spotřebitele prostřednictvím státních kontrolních orgánů. 

I v Kavárně Fulnek si tuto skutečnost uvědomují. Silné stránky, slabé stránky, příleţitosti a 

hrozby inspekcí vyplývající z provedené SWOT analýzy mají zapracovány do své neformální 

podnikové strategie. I z přiloţených protokolů lze vyčíst, ţe uvedené hygienické podmínky 

jsou vţdy, aţ na malé výjimky, splněny, coţ je dobrým signálem vynikající hygienické praxe 

v organizaci. 

Z průběhu kontroly lze jiţ jen konstatovat, ţe dokáţe zajistit ochranu spotřebitele a 

budí v podnikatelích respekt. Nutí je zároveň k tomu, aby zákonné hygienické nařízení 

dodrţovali. Spotřebitelé tak jistě nemusí mít obavy z moţnosti kontaminace potravin a 

následného poškození jejich zdraví. 

4.1.3 Ostatní aspekty ochrany spotřebitele 

I ostatní aspekty pro spotřebitele z oblasti jejich ochrany jsou v organizaci 

dodrţovány. A tak ani ne fulnecké kavárně jako spíše všem spotřebitelům je potřeba 

připomenout, ţe práva, která jim vyplývají ze zákona týkající se například reklamací či 

nekalého obchodního jednání a obdobných praktik jsou tu pro to, aby je chránili. Jsou však 

stanoveny tak, aby nebyl poškozován ani podnikatel a tudíţ zneuţívání a různými způsoby 
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upravování tohoto práva a vykládání si jej po svém je na hranici slušného chování. Naštěstí na 

to pamatuje alespoň česká legislativa.  

4.2 Doporučení ohledně nákupního chování 

4.2.1 Průzkum chování zákazníků 

Nelze se soustředit na všechny typy zákazníků a proto by se podnik měl zabývat pouze 

těmi, kteří pro něj sehrávají podstatnou roli. V případě kavárny a cukrárny Fulnek se jedná 

především o mladé lidi, coţ je podpořeno nejenom provedeným výzkumem, ale také 

rostoucím trendem, kdy především mladí lidé se stále více schází se svými vrstevníky 

v obdobných podnicích.  

Jednou z hypotéz stanovených ve výzkumu bylo, co je příčinou, která odradí 

zákazníka od návštěvy podniku. Výsledkem pak byla neodbornost a neochota personálu. 

Tohle ve fulnecké kavárně moc dobře vědí a snaţí se své pracovníky co nejčastěji školit. Na 

odbornosti personálu si tudíţ zakládají svou pověst. Tuto skutečnost lze tedy pouze podpořit. 

Dalších aspektem, na kterém si hodně zakládají jsou i kvalitní výrobky a sluţby. Coţ je 

podpořeno i dodrţováním a zavedením systému HACCP. Výsledky hypotézy, která se 

zabývala tím, co zákazníky dokáţe nalákat k návštěvě kavárny vycházela poněkud 

rozporuplně s touto zavedenou praxí. Dle ní totiţ zákazníci více přihlíţejí k prostředí, v němţ 

se provozovna nachází. Avšak nelze opomíjet ani zmíněnou kvalitu produktů. Proto se snad 

někdy stává, ţe i přes kvalitní sluţby návštěvníci provozovnu ve špatném prostředí spíše 

míjejí. Kvalita je sice důleţitá, avšak kvalitní výrobky bez spotřebitelů jsou organizacím 

úplně k ničemu. Proto je potřeba snaţit se vytvářet takové prostředí, kde se budou zákazníci 

dobře cítit a rádi vracet. Příjemné prostředí je i důvodem, jenţ potenciální klientelu inspiruje 

k návštěvě kavárny s vyššími cenami. Hned na dalším místě je kvalita a nakonec ochotný, 

příjemný a kvalifikovaný personál. Nakonec tedy i výstupy této hypotézy ve výzkumu 

podporují všechny výše uvedené návrhy na zlepšení v oblasti psychologie spotřebitele.  

4.2.2 Aplikace 

V zásadách kavárny Fulnek i ve výzdobě a celkovém vzhledu provozovny se projevuje 

snaha společnosti o aplikaci znalosti psychologie do praxe. Jedinou výtkou je nevzhledná 

úprava zásad chování. Proto je dalším návrhem úprava těchto zásad, aby z nich zaměstnanci 

měli respekt a dodrţovali je (viz. Příloha č. 20: Návrh úpravy Zásad Kavárny Fulnek). Další 

moţností je nechat zaměstnance, aby se k těmto zásadám vyjádřili a vytvořili by je tak 

společně s vedením organizace, anebo se pokusit pracovníky motivovat, aby tyto zásady 
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uplatňovali a opravdu dodrţovali, a to například motivovat je nějakými odměnami jako jsou 

prémie, naturální odměny a podobně. Vedení společnosti rovněţ dosti podceňuje kontrolu 

svých pracovníků, coţ se projevuje na uvolněné morálce a nedodrţování pravidel 

v nepřítomnosti vedoucích pracovníků. Bylo moţno v průběhu všech návštěv provozovny 

vysledovat i snahu zpříjemňovat a zlepšovat prostředí jak uvnitř, tak v okolí provozovny. 

Proto se teď moţná zdají výše uvedená doporučení ohledně příjemného prostředí pro tuto 

kavárnu poněkud zbytečná. Avšak i přesto je potřeba se neustále starat o prostředí 

provozovny, protoţe potřeby zákazníků i trendy v oblasti designu se neustále vyvíjí.  

4.3 Spokojenost zákazníka a stanoviska z její analýzy 

4.3.1 Analýza QFD 

Na základě této analýzy nelze společnosti příliš mnoho doporučit, protoţe vzorek, na 

kterém byl výzkum proveden nebyl příliš reprezentativní. I přesto byla dokončena a existují i 

doporučení, které lze společnosti navrhnout i přes malou vypovídací schopnost. Jedná se 

především o neopomíjení speciálních, avšak pro podnik velice zajímavých poţadavků, které 

respondenti v rámci výzkumu uvedli. Například pořádání rodinných oslav, rozvoz zákusků aţ 

na místo klientova bydliště či zavedení specialit podniku. Přestoţe se zdá, ţe jsou tato přání 

zákazníků aţ příliš individuální, alespoň nad některými by se zcela jistě shodlo více 

spotřebitelů. Nad těmito zajímavými poţadavky by se vedení organizace mělo zamyslet, aby 

přilákali do své kavárny více zákazníků. 

Nejčastěji uváděným poţadavkem pak byly niţší ceny. Doporučit společnosti něco 

ohledně jejich sníţení by bylo však zbytečné, protoţe vţdy se objeví někdo, komu se zdají 

ceny příliš vysoké. Z výzkumu nákupního chování však také vyplynulo, ţe by lidé rádi 

navštívili i prodejnu s vyššími cenami, pokud by věděli, ţe se jim to vyplatí. Důvodem 

k vyuţití sluţeb takovéto provozovny pak je příjemné prostředí a kvalitní výrobky, coţ 

společnost svým zákazníkům jistě můţe poskytnout. Pokud by i přesto organizace uvaţovala 

o trošku niţších cenách, aby přilákala další zákazníky, pak je jí třeba doporučit například 

změnu dodavatele. Avšak takováto změna by se jistě projevila na sníţení kvality výrobků. 

Dalším moţným řešením by pak mohlo být poskytovaní různých výhod pro stálé zákazníky za 

věrnost anebo občasná a krátkodobá nabídka vybraných produktů v akci.  

V neposlední řadě musíme podotknout, ţe průzkumu se zúčastnili především mladí 

lidé, kteří kavárnu navštěvují. Všechna tato přání se tedy týkají mladé generace, která tvoří 

podstatnou část klientely. Ti se snaţí si přizpůsobit provozovnu svým potřebám a od toho se 
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odvíjí i jejich poţadavky. I ze segmentace, která vyplynula z průzkumu nákupního chování 

vyplývá, ţe na tyto zákazníky by se mělo vedení zaměřit. Podstatné je tudíţ vytvořit místo pro 

mladé. 

Kdyby byly výsledky QFD reprezentativní, pak by dalším doporučením byla pouze 

změna přístupu zaměstnanců ke klientům. Ostatní poţadavky na sluţby by pravděpodobně 

nebyly realizovatelné, protoţe se jedná především o různé kapacitní nároky, ať jiţ z hlediska 

velikosti provozovny či počtu míst k sezení.  

4.3.2 Spokojenost 

Z okna zákazníka lze vyčíst, ţe většina aspektů, které ovlivňují spotřebitelovu 

spokojenost jsou plněny přesně tak, jak si to klient ţádá a jak to pokládá za podstatné. Pro 

zvýšení spokojenosti zákazníků se společnosti navrhuje starat se o tyto faktory tak, aby 

nespadly do jiného kvadrantu. Tzn. udrţovat je na stávající úrovni. Zábava a internetové 

připojení jsou podle analýzy plněny nadstandardně. Proto společnosti nedoporučuji 

vynakládat na tyto poţadavky další peněţní prostředky a pouţít je na něco jiného.  

Internetové připojení pro návštěvníky kavárny lze však zároveň povaţovat za velice 

rozporuplný poţadavek. Z analýzy sice vyplývá, ţe je poţadavek plněn nad rámec důleţitosti 

pro spotřebitele, avšak hodnota směrodatné odchylky poukazuje na rozdílnost názorů na jeho 

realizaci. Ti, kteří chtějí internetové připojení povaţují provedení za zcela nedostačující a 

naopak ti, kteří internet nepotřebují shledávají stávající provedení uspokojujícím. Rozhodnutí, 

zda tento poţadavek realizovat či nikoliv tedy závisí na organizaci, avšak chce-li společnost 

opravdu vytvořit místo pro mladé, pak jim realizaci lze jedině doporučit. 

Za kritické prvky, které by se měly přehodnotit byly analýzou spokojenosti a 

paprskovým diagramem vyhodnoceny příjemnost a ochota personálu a poskytované 

soukromí. Nápravnými opatřeními by mohla být změna přístupu zaměstnanců a stanovení 

jasných a závazných pravidel a důkladná kontrola jejich dodrţování. Vzhledem 

k poţadovanému soukromí ţádné závěrečné návrhy nelze stanovit, protoţe vzhledem ke 

kapacitě a velikosti provozovny je tento poţadavek poněkud nerealizovatelný. Jediným 

moţným řešením by mohla být výměna klasických ţidlí a stolů za boxy, které by alespoň 

částečné soukromí mohly zajistit. Záleţí však na vedení organizace, zda má potřebné finanční 

prostředky na výměnu takovéhoto vybavení. 
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5. Závěr 
Snaţí-li se vedení organizace nějakým způsobem ošidit legislativní pravidla 

vyplývající z ochrany spotřebitele, pak se to zákonitě projeví na spokojenosti zákazníka a tím 

i na tzv. „poprodejním“ chování. Tímto způsobem si jistě podniky nezískají a neudrţí stálou 

klientelu, které by se mohly věnovat a která by se ráda do organizace vracela. Naopak 

významnou příčinou spokojenosti zákazníka je jistě dodrţování práv spotřebitele a jeho 

ochrana. Ač si to spousta organizací neuvědomuje, znalost nákupního chování spotřebitele, 

jeho ochrana a spokojenost jsou témata, která mají mezi sebou silné vazby. Všechny tyto 

oblasti tudíţ fungují jako jeden systém a oddělené sledování by pro podnik nemělo absolutně 

ţádný význam. 

V oblasti praktického uplatňování pravidel ochrany spotřebitele a jeho práv lze pouze 

konstatovat, ţe se mnoho podniků pokouší dodrţovat všechny zákonné předpisy tak, aby 

opravdu spotřebitel nebyl nijak poškozován. Snaţí se jak je to jen v jejich silách, aby splnily 

zákonné poţadavky a jejich zákazníci měli jistotu, ţe při jejich návštěvě bude vše v pořádku. 

Navzdory tomu si spousta zákazníků neuvědomuje, kam aţ jejich práva sahají. Tyto právní 

meze buďto neznají anebo je značně a záměrně překračují. Proto by neměli zapomínat, ţe i 

podnikatelé mají svá práva a ne pouze povinnosti. 

Na závěr snad chybí jenom dodat, ţe i přes veškerou snahu organizací a státu při 

ochraně spotřebitele je postoj spotřebitelů a snaha se dovědět o tom, co pro ně stát dělá, aby je 

ochránil před nekalými obchodními praktikami prodejců a nebezpečnými výrobky, téměř 

nulová. Tolik z nich si ţádá kvalitní výrobky a jistotu, ţe to, co kupují bude zdravotně 

nezávadné a nijak je to neohrozí, a přitom ani netuší, co všechno jim okolí poskytuje za 

moţnosti v této oblasti a jak je chrání. I přes tuto paradoxní skutečnost sehrává ochrana 

zákazníků prostřednictvím zákonných a jiných předpisů velice důleţitou roli a za ţádnou cenu 

by neměla být podceňována ani podnikateli ani samotnými spotřebiteli. 

Z hlediska dané organizace lze na závěr shrnout, ţe se jak její vedení, tak i 

zaměstnanci pokouší dodrţovat zákonná nařízení ochrany spotřebitele, coţ je pro ni velkým 

pozitivem. Mají rovněţ bohaté zkušenosti s aplikací znalostí z oblasti nákupního chování, ale 

zaměřují se na co nejširší moţnou skupinu lidí, coţ pro ni musí být velice náročné. Nicméně i 

přesto jsou spotřebitelé v kavárně s jejími sluţbami, aţ na malé výjimky, velice spokojeni. A 

nakonec tak jako snad kaţdou organizaci i ji trápí bezohlednost některých hostů k právům 

podnikatelů, přestoţe i oni na svá práva mají nárok. 
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