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Anotace 

       

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na analýzu marketingového mixu vybrané 

stanice technické kontroly. Na základě teoretického vymezení marketingového mixu, jsou 

teoretické poznatky aplikovány na stanici technické kontroly v Litvínově.  Na základě 

provedené analýzy a provedeného marketingového výzkumu jsou navržena opatření. 

Nejzásadnějším návrhem je zavedení kontrolní stanice měření emisí.  Názory zákazníků na 

zavedení nové služby jsou obsaženy v kapitole „Shrnutí a vyhodnocení anketních lístků“.  

Pro nová opatření jsou také v diplomové práci vyčísleny  náklady, spojené s nákupem 

nového, nejen technického vybavení. V závěrečné části jsou shrnuty veškeré poznatky 

diplomové práce. 

 

Klí čová slova: marketing, STK, měření emisí, kalkulace cen, služba, zákazník 

 

 

Summary 

The submitted thesis focuses on an analysis of a marketing mix of a selected vehicle 

testing station. Based on a theoretical definition of the marketing mix, theoretical 

knowledge is applied to the vehicle testing station in Litvínov. Measures have been 

proposed based on a performed analysis and marketing research. Implementation of an 

inspection station for emission measurement is the most significant proposal. Customers’ 

opinions on implementation of the new service are included in the chapter called 

„Summary and Evaluation of Questionnaires“. For the new measures, the thesis also 

specifies costs in relation to purchase of new, not only technical, equipment. The final part 

summarizes all knowledge of the thesis. 

 
Key words: marketing, VTS (STK) – vehicle testing station, emission measurement, price 
calculation, service, customer. 
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Seznam zkratek 
 
ABE   Allgemainen Betriebserlaubnis - list, prokazující národní schválení v  

Německu 

CEMT   European Conference of Ministers of Transport - upravený systém  

prokazování úrovně technických standardů 

C.O.C.   Certificate of  Conformity - evropské prohlášení o shodě 

ES   typ schválení v Evropské unii 

EU   Evropská Unie 

L   motocykl - motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly 

M1   osobní vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě   

                                   místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla 

MD   ministerstvo dopravy 

N1   nákladní vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje  

                                   3 500 kg 

PF   penzijní fond 

Resp.   respektive 

Sb.   sbírka 

SP   sociální pojištění 

STK   stanice technické kontroly 

s. r. o.    společnost s ručením omezeným 

tj.   to je 

TP   technický průkaz 

tzn.   to znamená 

ZP   zdravotní pojištění 
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1. Úvod 

Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou marketingového mixu vybrané 

společnosti, kterou je Stanice technické kontroly v Litvínově. Nutnost provést analýzu 

činnosti společnosti pomocí marketingového mixu, vyplynula z potřeby zamyšlení se 

nad stávajícím stavem společnosti a možnostech dalšího rozšíření služeb.  

V diplomové práci nejprve představím firmu STK s. r. o. a zdůrazním, kterými 

předpisy je firma povinna se řídit, jakými školeními a kursy musí projít budoucí 

zaměstnanci firmy a jaké náklady na školení je firma nucena vynaložit při přijetí 

nových kontrolních techniků.  

V kapitole číslo 3 se zaměřím na teoretické poznatky v oblasti marketingu služeb. 

Poukáži také na vlastnosti služeb a budu specifikovat marketingový mix. V neposlední 

řadě se zmíním o historii marketingového mixu.   

Čtvrtá kapitola je věnována novým strategiím firmy. Navrhnu možnosti rozšíření 

služeb stávajícím i budoucím zákazníkům. Pro současnou stanici technické kontroly 

jsem taktéž navrhla nové služby, které lze zákazníkům poskytovat. Jedná se například o 

doplňování technických údajů v rámci jednotlivého dovozu vozidel ze zahraničí, 

zjišťování schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským 

státem v EU v rámci individuálních dovozů.  

V kapitole „Zlepšování služeb zákazníkům“ se zaměřím na renovaci prostoru 

recepce. Budu se věnovat novému uspořádání a nákupu nového nábytku pro vnitřní i 

venkovní použití a zároveň nabídnutí nových možností pro zpříjemnění při čekání na 

požadovanou službu. Součástí této části bude i vyčíslení nákladů celé renovace. 

Ve čtvrté kapitole se budu dále věnovat zavedení kontrolní stanice měření emisí, 

která by firmě přinesla nové zákazníky a i přes vynaložené náklady by tato služba 

přinesla navýšení příjmů společnosti. Pozastavím se nad právní úpravou, která je pro 

vedení kontrolní stanice vedení emisí základem. Představím technické vybavení, které 

je nutno pro kontrolní stanici měření emisí zakoupit. Dále vyčíslím náklady na školení 

techniků kontrolní stanice měření emisí a samotné náklady na nákup technického 

vybavení. Jelikož se jedná o zavedení nové služby, provedu kalkulaci cen pro měření 

emisí u benzinových a naftových motorů vozidel.  
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V posledních bodech čtvrté kapitoly jsem se zmínila o cenové politice,cenové 

strategie a faktorech, které ovlivňují způsob stanovení cen.  

Pro ověření zájmu zavedení kontrolní stanice měření emisí navrhuji rozdat anketní 

lístky mezi zákazníky. Na základě vyplněných anketních lístků provedu vyhodnocení. 

V diplomové práci dále také uvádím cíle pro jednotlivé pracovní týmy společnosti, 

které by měly, podle mého názoru, pracovníci dosahovat. Jelikož se jedná o 

poskytování služeb zákazníkům, měl by být zákazník pro zaměstnance vždy na prvním 

místě.  
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2. Charakteristika vybrané společnosti 

Firma STK s. r. o., sídlící v Ústeckém kraji ve městě Litvínov, vznikla v roce 1997. 

Společnost byla založena dvěma fyzickými osobami. Samotný provoz byl spuštěn v 

roce 2000. Jak z názvu vyplývá, jedná se o stanici technické kontroly vozidel. 

Společnost má v současné době sedm zaměstnanců. V budoucnu by mělo dojít 

k rozvoji firmy a k zaměstnání dalších pracovníků.  

Stanice technické kontroly je pracoviště specializované na provádění technických 

prohlídek silničních vozidel. Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí 

kontrola technického stavu, činnosti ústrojí a zařízení silničního vozidla. 

Hlavní náplní firmy je provádění pravidelných technických prohlídek vozidel, 

evidenčních kontrol a technických kontrol před schválením vozidla do provozu na 

pozemních komunikacích v České republice.  

Zaměstnanci společnosti jsou speciálně proškoleni pro úkony, které provádějí. 

Jejich znalosti jsou pravidelně prověřovány. K tomu slouží školicí středisko firmy 

DEKRA Automobile a. s. Každý zaměstnanec musí projít, za určité období, kontrolním 

školícím kursem.1 

 

2.1. Právní úprava  

Firma se musí řídit řadou zákonů. Pro samotnou práci kontrolních techniků je 

zapotřebí znát zejména zákon č. 56/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. o 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 

„Stanice technické kontroly může provozovat právnická nebo fyzická osoba, která 

má k jejímu provozování udělené oprávnění  a osvědčení vydané krajským úřadem, 

příslušným k rozhodování o udělení oprávnění je krajský úřad, v jehož správním 

obvodu bude provozovatel stanice technické kontroly vykonávat svoji činnost. 

Oprávnění může udělit krajský úřad žadateli jen tehdy, je-li záměr provozovat 

                                                 
1  Interní zdroj 
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stanici technické kontroly v souladu se stanoveným způsobem a rozsahem pokrytí 

správního odboru činnostmi stanic technické kontroly. Na udělení oprávnění nevzniká 

právní nárok. 

 

      Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly musí 

obsahovat:  

a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo  

jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele; 

b)  typ stanice technické kontroly; 

c)  provozovnu stanice technické kontroly; 

d)  termín předpokládaného zahájení provozu. 

 

Stanice technické kontroly musí mít ke dni zahájení provozu osvědčení. Osvědčení 

vydává krajský úřad, který rozhodoval o udělení oprávnění k provozování stanice 

technické kontroly na základě žádosti provozovatele stanice technické kontroly. 

Osvědčením krajský úřad osvědčí provozovateli, že stanice technické kontroly 

splňuje podmínky odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování stanice 

technické kontroly, které jsou uvedeny v zákoně č. 56/2001 Sb. 

Osvědčení k zahájení provozování stanice technické kontroly se vydává na dobu 

určitou, tj na dobu 3 let. [7] 

 

2.2. Profesní osvědčení kontrolního technika 

   „Provádět technickou prohlídku vozidel ve stanici technické kontroly mohou 

osoby, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika. O vydání 

profesního osvědčení kontrolního technika rozhoduje ministerstvo dopravy. V případě 

zamítnutí žádosti vydá ministerstvo dopravy rozhodnutí podle správního řádu. 

  V profesním osvědčení kontrolního technika ministerstvo uvede rozsah 

způsobilosti provádět technické prohlídky ve stanici technické kontroly. Profesní 

osvědčení kontrolního technika se vydává na dobu neurčitou.“ [7]. 
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2.3. Cíle firmy 

Základem úspěchu firmy je správný přístup zaměstnanců k zákazníkům, neboť 

zákazníkovi je prodávána služba.  

Firma má v plánu se dále rozvíjet. Jednou ze základních investic do budoucnosti by 

mělo být vybudování stanice pro měření emisí vozidel. 

Mezi další investice navrhuji zavést kamerový systém, který bude mít za úkol 

střežit práci zaměstnanců (techniků), provádějící úkony na vozidlech. Dle mého názoru 

se tímto úkonem může ještě více zkvalitnit přístup kontrolních techniků k zákazníkům, 

jelikož budou pod stálým dohledem. Také bude mít společnost důkaz o kvalitě 

provedené práce svých zaměstnanců.  

Dalším cílem firmy by mělo být získávání nových zákazníků a udržení si 

zákazníků stávajících a to například poskytováním dalších služeb nebo zpříjemněním 

doby při čekání na vydání vozidla při práci techniků na něm.  
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3. Analýza současného stavu pomocí marketingového 

mixu 

      V následující kapitole se zaměřím na teoretické poznatky v oblasti marketingu služeb. 

Poukáži na vlastnosti služeb a marketingový mix. 

 

3.1. Marketing služeb 

„V souvislosti s uplatňováním marketingu služeb bylo nutné provést určité úpravy 

v oblasti strategického managementu, plánování a marketingové strategie pro podniky 

poskytující služby. Oblasti, které se změny významným způsobem dotkly, bylo 

formulování prvků marketingového mixu pro služby. Marketingový mix jako systém 

čtyř nástrojů marketingu (4P – product, price, place, promotion), který byl původně 

vyvinut pro výrobní podniky (Kotler P., 1992), byl modifikován a rozšířen. 

Modifikace klasického 4 P byla vyvolána potřebou přizpůsobit soubor nástrojů 

vlastnostem služeb, mezi něž patří tzv. 5 N (Janečková, L., 2001): 

 

1) Nehmotnost, neviditelnost služeb 

Nehmotnost je zřejmě nejcharakterističtější vlastností služeb a je příčinou toho, že 

zákazník je při výběru značně nejistý – obtížně hodnotí konkurenční služby, protože 

některé prvky její kvality jsou mu skryty a projeví se až při spotřebě. 

 

2) Neoddělitelnost produkce a spotřeby 

Služby jsou neoddělitelné od místa, kde se služba poskytuje, od jejího 

poskytovatele a v mnoha případech také od osoby – spotřebitele. Poskytování a 

spotřeba probíhají zároveň, spotřebitel se často účastní poskytování služby a je tudíž 

její součástí. 

 

3) Nestálost, heterogenita služeb 

Představuje odlišnou úroveň provedení služby různými lidmi, technologiemi a v 

různém čase. Nestálost se projevuje ve variabilitě výstupů procesů poskytování služeb, 

což souvisí zejména se standardem kvality. Procesu poskytování služeb jsou přítomni 
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lidé, které na rozdíl od strojů nelze bezchybně naprogramovat. 

 

4) Neskladovatelnost služeb 

Služby nelze produkovat do zásoby pro pozdější potřebu, tudíž je nemožné služby 

skladovat. Nemají hmotný charakter, nejsou vázány v objemu, ploše či jiných 

rozměrech. 

 

5) Neexistence typických vlastnických vztahů 

Neexistence typických vlastnických vztahů vychází ze všech jmenovaných 

vlastností služeb. Při koupi služby zákazník nezískává žádné vlastnické právo ke 

službě. Zákazník má pouze přístup k využití zařízení nebo služby.  

 

3.2. Specifikace Marketingového mixu 

 

Marketingový mix (4P) pro služby byl rozšířen o tři prvky (7P) 

1) výrobek (produkt) 

2) cena (price) 

3) místo prodeje, distribuce (place) 

4) propagace, stimulace prodeje (promotion) 

__________________________________________ 

5) lidé (people) 

6) proces (process) 

7) materiální vybavení (physical evidence) 

Marketingový mix jako soubor nástrojů marketingu umožňuje budování 

dlouhodobě udržitelné konkurenční výhody podniku na trhu a zároveň má umožnit 

maximální uspokojení potřeb a požadavků zákazníka při respektování určitých 

stanovených pravidel. Plné uspokojení potřeb zákazníka je možné jedině naplněním 

očekávané úrovně kvality zboží a služeb. K tomu napomáhá marketing, který pomocí 

výzkumu identifikuje očekávání zákazníka, týkající se kvality produktu a následně 

zabudovává tato očekávání do konkrétních marketingových programů, plánů a 

strategií.“ [10]. 
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3.3. Historie Marketingového mixu 

„Marketingový mix (tzv. 4P) představil profesor Jerry McCarthy ve své knize 

Marketing v roce 1960. Prvním, kdo v marketingu hovořil o „mixu jednotlivých 

ingrediencí“, byl James Culliton na konci 40. let 20. století. Se čtyřmi složkami 

marketingu později pracoval Richard Clewett. Jednalo se o produkt (produkt), cenu 

(price), distribuci (distribution) a propagaci (promotion). U Cleweta studoval již výše 

zmíněný Jerry McCarthy. Ten uvedl, že by se složky měly propojit a kombinovat. 

Navíc slovo distribuce nahradil slovem místo (place), a tak vznikl klasický 

marketingový mix 4 P.  

Některé prameny uvádí, že autorem je Neil H. Borcem, který v roce 1964 

publikoval článek The Koncept of the Marketing mix. Ten ale používal 

v marketingovém mixu čtrnáct různých marketingových nástrojů.  

Marketingový mix následně zpopularizoval Philips Kotler, který pracoval 

s McCarthym na stejné univerzitě (Northwestern University). Jak však Kotler 

zdůrazňuje, marketingovému mixu (4 P) musí vždy předcházet strategické rozhodnutí, 

týkající se segmentace, zacílení a umístění/pozice.“ [11] 
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4. Nová strategie firmy 

Nová strategie firmy by měla spočívat v nabídnutí dalších služeb zákazníkům. 

Poskytováním nových služeb dojde k získání nových zákazníků. U stávajících 

zákazníků si tím firma potvrdí své dobré jméno a zákazníci nebudou mít důvod 

vyhledávat služby u konkurenčních firem. Při zavádění nových služeb je nutné do 

úmyslů firmy zasvětit také převážnou část zaměstnanců a motivovat je k naplnění 

jejich nových úkolů.   

 

4.1. Doplňování technických údajů v rámci jednotlivého dovozu 

vozidel ze zahraničí  

V souvislosti se změnou pravidel pro dovoz vozidel ze zahraničí nabízí typová 

zkušebna partnerské firmy DEKRA Automobil a. s., se kterou firma spolupracuje, 

novou službu - doplňování technických údajů v dokumentaci, která je potřebná v rámci 

jednotlivého dovozu vozidel ze zahraničí. Tato nová činnost je v souladu se zněním 

příslušných zákonů a Metodického pokynu MD ČR č.1/2006. 

Dle článku 5 Metodického pokynu je nezbytným předpokladem pro schválení 

technické způsobilosti vozidla znalost všech nutných údajů pro vypsání technického 

průkazu nebo osvědčení o technickém průkazu (dále jen „TP“), a to i v případě nově 

vyrobených vozidel, schvalovaných na základě C.O.C. listu. Zkušební stanice nebo 

pověřená zkušebna tyto údaje vypisuje v příloze technického protokolu – „Technický 

popis vozidla pro vyplnění technického průkazu nebo technického osvědčení“, která 

pak slouží schvalovacímu orgánu jako podklad pro vypsání TP. 

 

Chybí-li některý údaj povinně vyplňovaný do TP pro dané vozidlo, je nezbytné 

postupovat takto: 

1. doložit chybějící údaje dokladem vydaným v zahraničí výrobcem vozidla nebo  

     příslušným státním orgánem (např. certifikát CEMT, ABE, údaje v návodu k 

 obsluze apod.); 

2. použít příslušně doplněný „Výpis z technických údajů vozidla“ (dále jen „výpis“)  

     výrobcem (akreditovaným zástupcem) nebo pověřenou zkušebnou (údaje z 
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 databáze zkušeben), který je pro tyto účely zaveden; 

3. pokud je některý údaj ve „výpisu“ vyplněn výrobcem (akreditovaným zástupcem) 

jako „údaj není znám“ lze jej poté doložit zkušebním protokolem o měření v 

pověřené zkušebně. 

 

Nová služba se týká právě informace, uvedené pod bodem 2), tzn., že po 1. 7. 2006 

je pověřená zkušebna rovněž oprávněna doplnit technické údaje prostřednictvím 

„Výpisu z technických údajů vozidla“. 

Podmínkou vystavení „Výpisu z technických údajů“ vozidla je provedení technické 

kontroly předmětného vozidla ve zkušební stanici nebo přímo v pověřené zkušebně z 

důvodů, aby technické parametry vozidla uvedené ve výpisu odpovídaly skutečnému 

provedení vozidla v době jeho registrace v ČR. 

 

     Doplnění technických údajů může být provedeno následujícími způsoby: 

 

1. Vystavení „Výpisu z technických údajů“ jednotlivě dovezeného vozidla - 

doplnění chybějících údajů v příloze technického protokolu vydaného zkušební stanicí. 

 

a) doplnění technických údajů vyřídí žadatel přímo ve zkušební stanici (STK) – 

doručení dokladů včetně kopie technického průkazu ze země, ze které je vozidlo 

dovezeno do pověřené zkušebny prostřednictvím zkušební stanice (STK), která 

provedla technickou kontrolu dovezeného vozidla a má s naší společností uzavřený 

smluvní vztah na provádění této služby; 

b) přímé doručení podkladů žadatelem elektronickou poštou, faxem nebo poštou do 

pověřené zkušebny - žadatel obdrží doplněné technické údaje zpět poštou na 

uvedenou adresu na dobírku; 

c) využití nabídky expresní služby - žadatel doručí podklady do pověřené zkušebny 

osobně bez objednání, kde je zpravidla v ten samý den jeho požadavek vyřízen. V 

tomto případě však musí počítat s vyšší cenou zakázky. 

 

2.  Provedení technické kontroly jednotlivě dovezeného vozidla přímo v pověřené 
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zkušebně a vystavení technického protokolu včetně jeho přílohy pro vyplnění TP je 

možné provést pouze jako expresní službu bez objednání zpravidla v jednom dni. I zde 

je ovšem třeba počítat s vyšší cenou zakázky. 

     

      Z výše uvedených možností doplnění technických údajů by měla společnost 

jednoznačně preferovat způsob spolupráce se zkušebními stanicemi (STK), který je i 

pro žadatele nejjednodušší. 

 

     Aktuální ceník za výše popsané služby je k dispozici na pracovištích typové 

zkušebny partnerské firmy DEKRA Automobil a. s. 

 

4.2. Zjišťování schválení technické způsobilosti typu vozidla 

vydaného jiným členským státem v EU v rámci 

individuálních dovozů  

V souvislosti s pravidly pro dovoz vozidel ze zahraničí lze zákazníkům nabídnout 

spolupráci při potvrzování schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného 

jiným členským státem EU, resp. čísla homologace typu dle národního schválení (viz 

výpis z technických údajů – část B). Spolupráce je v souladu se zněním příslušných 

zákonů a Metodického pokynu č. 1/2006.  

Pro schválení technické způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla, schváleného 

v EU, od jehož 1. registrace uplynula doba delší než 8 let (M1 , N1, L), resp. 5 let pro 

ostatní kategorie, musí žadatel o schválení vozidla prokázat, že vozidlo bylo v EU 

schváleno hromadně a to formou schválení typu ES, resp. schválení technické 

způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem EU.  

Nabídka další spolupráce se týká doplňování schválení technické způsobilosti typu 

vozidla vydaného jiným členským státem EU, pokud toto schválení není uvedeno na 

výrobním štítku vozidla ani v dokladech vozidla ze země původu. Pověřená zkušebna 

je oprávněna doplnit schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným 

členským státem EU prostřednictvím „Výpisu z technických údajů vozidla“.  

Navrhovaný postup doplnění schválení technické způsobilosti typu vozidla 
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vydaného jiným členským státem EU do přílohy technického protokolu – 

„Technického popisu vozidla pro vyplnění technického průkazu nebo technického 

osvědčení“, je následující:  

• zkušební stanice provede technickou kontrolu vozidla na žádost zákazníka a vydá 

technický protokol zkušební stanice včetně přílohy technického protokolu – 

„Základní technický popis pro vyplnění technického průkazu nebo technického 

osvědčení“;  

• zkušební stanice vydá „Výpis z technických údajů vozidla“ a zakroužkuje ty údaje, 

které požaduje po pověřené zkušebně doplnit, včetně čísla homologace typu dle 

národního schválení;  

• žadatel zajistí odeslání výpisu technického protokolu, kopii zahraničních 

registračních dokladů vozidla a případně další dokumenty pověřené zkušebně 

partnerské firmy DEKRA Automobil a.s.;  

• po doplnění požadovaných údajů pověřená zkušebna zašle doplněný výpis zpět.  

 

Pro usnadnění a zrychlení komunikace doporučuji komunikaci v elektronické 

podobě s naším pracovníkem. 

Zákazník by měl být upozorněn kontrolním technikem, že podmínkou pro doplnění 

„Výpisu z technických údajů vozidla“ potřebnými technickými parametry, resp. číslem 

homologace typu dle národního schválení je provedení technické kontroly a vydání 

technického protokolu včetně jeho přílohy „základní technický popis“ ve zkušební 

stanici.  

 

4.3. Zlepšování služeb zákazníkům 

„Služby zákazníkům jsou konečným testem kvality práce zaměstnanců. Firma 

může mít všechno ostatní bezvadné, například přijatelné ceny a dobrý marketing, 

pokud však nebude celý proces završen dokonalými službami zákazníkům, riskuje 

firma ztrátu zákazníka, nebo dokonce konec svého podnikání.“ [2] 

 

Jelikož konkurenční tlak stále narůstá a zákazník se začíná zaměřovat na kvalitu 

poskytovaných služeb, zlepšování se stává podmínkou pro udržení a získávání nových 
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zákazníků. 

Hledání nových zlepšení je motivací i pro stávající zaměstnance. Každý 

zaměstnanec by měl být zaměstnavatelem motivován. Nejúčinnější motivací 

pracovníka je stále peněžní ohodnocení. 

Služby poskytované nad rámec základních služeb, ukazují, jak si zákazníků vážíme 

a co jsme pro ně vše ochotni udělat. Proto si myslím, že by bylo vhodné vytvořit 

příjemné zázemí, v němž se budou zákazníci, při čekání na službu, cítit příjemně.  

V prostoru recepce navrhuji vybudovat místo, kde si budou moci zákazníci 

příjemně ukrátit čas při možném čekání na požadovanou službu. Zabudovala bych zde 

přístroj na teplé a studené nápoje. Na základě mého návrhu bude firmou zakoupen 

ratanový nábytek. Tento nábytek jsme se rozhodla umístit v blízkosti nápojového 

automatu, aby ho měli zákazníci vždy po ruce. Pro zákazníky, kteří dávají přednost 

venkovnímu posezení, navrhuji zakoupit zahradní nábytek se slunečníky pro letní 

období. 

Na každý stolek bych umístila denní tisk a odbornou literaturu, týkající se dopravní 

problematiky. 

Níže uvádím, jaké náklady by firma musela vynaložit k uskutečnění rekonstrukce 

prostoru recepce. 

 

Tabulka č. 1 Vyčíslení nákladů 

Nábytek 
cena bez 
DPH za 1 
kus v (Kč) 

cena bez  
DPH za 2 
kusy (Kč) 

cena bez  
DPH za 8 
kusů (Kč) 

DPH (Kč) 
cena 

celkem 
(Kč) 

Ratanová sedací 
souprava 

4 200,60 8 401,20 - 
 

1 596,23 9 997,43 

Ratanová křesílka s 
malým stolkem 

3 352,80 - - 637,03 3 989,83 

stojan na tisk 251,20 - - 47,73 298,93 
plastová židle(1 ks) 361,00 - 2888,00 548,72 3 436,72 
Plastový stůl (1 ks) 1 638,00 3 276,00 - 622,44 3 898,44 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Firma musí do koupě nového nábytku investovat 18 169,20 Kč bez DPH, tzn. 

21 617  Kč s 19 % DPH. Domnívám se, že tato částka není tak vysoká, aby si firma 

zakoupení nábytku nemohla dovolit.  

      

4.4. Založení stanice měření emisí 

K nynější stanici technické kontroly navrhuji připojit stanici měření emisí. Tento 

krok přiláká největší počet nových zákazníků. 

 

4.4.1. Právní úprava 

„Stanice měření emisí je pracoviště specializované na měření emisí vozidel, které 

může být zřízeno při stanici technické kontroly. 

Stanice měření emisí se dělí na typy stanic měření emisí podle druhu vozidel a 

druhu motorů na stanice měření emisí pro vozidla: 

 

a) poháněná zážehovými motory; 

b) poháněná zážehovými motory a těmito motory upravenými na pohon zkapalněným 

ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem; 

c) poháněná vznětovými motory; 

d) poháněná vznětovými motory a těmito motory upravenými na pohon zkapalněným 

ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem. 

 

Stanici měření emisí může provozovat právnická nebo fyzická osoba, která má 

k jejímu provozování oprávnění udělené obecním úřadem s rozšířenou působností. 

Příslušným k rozhodování o udělení oprávnění je obecní úřad s rozšířenou působností, 

v jehož správním obvodu bude mít stanice měření emisí své sídlo. 

Stanice měření emisí musí mít ke dni zahájení provozu osvědčení. Osvědčení 

vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rozhodoval o udělení 

oprávnění k provozování stanice měření emisí na základě žádosti provozovatele stanice 

měření emisí.“ [7]. 
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Osvědčením provozovatel stanice měření emisí dokládá, že: 

a) splňuje podmínky odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování stanice 

měření emisí; 

b) splňuje podmínky stanovené zákonem pro provozování stanice měření emisí; 

c) má vnitřní organizační strukturu a sytém řízení pro zajištění měření emisí. 

 

„Provozovatel stanice měření emisí je povinen zajistit po celou dobu provozování 

stanice měření emisí, aby: 

a) měření emisí vozidel bylo prováděno osobami, které jsou držiteli profesního 

osvědčení odborné způsobilosti mechanika; 

b) technické vybavení a uspořádání druhu stanice měření emisí, včetně prostor pro 

měření emisí, manipulačních prostor, zařízení na odsávání výfukových plynů, 

větrání, vytápění, bylo v souladu s rozhodnutím o oprávnění k provozování stanice 

měření emisí a prováděcím právním předpisem; 

c) přístroje a zařízení používané k provádění měření emisí vozidel byly schváleny a 

metrologicky navázány podle zvláštního předpisu.“ [7]. 

   

Před zahájením provozu stanice měření emisí zabezpečí její provozovatel kalibraci 

měřidel a závěrečnou expertízu o splnění všech podmínek k provozování stanice 

měření emisí. 

Ve stanici měření emisí se bude provádět měření emisí u vozidel se vznětovým a 

zážehovým motorem. Rozšířenou nabídkou osloví firma více potencionálních 

zákazníků. Což je cílem mé práce.   

 

4.4.2. Technické vybavení 

Navrhuji zakoupit Multi-funkční stanici Light ATAL. Jedná se o centrální řídící 

systém, ke kterému je možno připojit široký sortiment měřících a diagnostických 

modulů systému Multi-Di@g a tím vytvořit zakázkovou formou zařízení dle 

konkrétních požadavků. Jde o koncipovaný systém, který nabízí ekonomické řešení, 

které umožní i postupné budování systému a nebo jeho další modifikace dle vývoje 

potřeb či dle investičních možností. Jedná se o přehlednou stavebnici, kterou je možno 
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libovolně doplňovat či měnit pouze připojením modulů. 

 

      Sestava Multi-funkční stanice Light: 

Pojízdný stojan 

- instalováno PC s periferiemi 

- určen k instalaci měřících modulů 

Vestavěný PC 

- Celeron M 1 GHz Prosessor 

- 512 MB RAM 

- 80 GB HDD 

- Optické zařízení DVD-ROM, CD-RW (Combo) 

- Panel konektorů: 4 x RS 232, 4 x USB, LAN, VGA 

19“ LCD TFT monitor 

Barevná inkoustová tiskárna A4 (laserová tiskárna černobílá) 

- tisk úřední verze emisního protokolu 

- informační výpisy měření 

Klávesnice, myš 

      Pro měření zážehových i vznětových motorů je potřeba k Multi-funkční stanici 

dokoupit: 

1) Multi-Di@g Access 

2) Multi-Di@g Scope 

3) Multi-Di@g Motortester 

4) Modul analyzátoru 

5) Modul opacimetru 
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Obrázek č. 1 Pojízdný stojan s PC 

 

 

Zdroj: [8] 
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Obrázek č. 2 Multi-Funk ční stanice Light 

 

 

 

Zdroj: [8] 

 

Multi-Diag Acces  

      Multi-Diag Access je multiznačkový diagnostický systém pro diagnostiku 

elektronických řídicích jednotek vozidel postavený na základě PC. 

 

Multi-Diag Scope Multi-Diag Scope 

- dvoukanálový osciloskop s multimetrem; 

- analyzátor záznamu: 

- umožňuje kontinuální záznamy zobrazovaných průběhů; 
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- na zaznamenaných průbězích lze provádět tzv. Zoomování 2; 

- ukládání a načtení nasnímaných průběhů. 

 

Multi-Diag Motortester  se připojuje k modulu Multi-Diag Scope, čímž vznikne 

specializovaný měřící přístroj pro autoservisy. 

      Umožňuje měření všech podstatných veličin a jejich grafickou reprezentaci: 

- vysoké napětí na zapalovacích svíčkách; 

-  napětí na primární straně zapalování; 

-  časový průběh řízení vstřikovače, atp. 

 

Modul Analyzátoru AT 505 

- jedná se o čtyř (pěti) složkový plynový analyzátor, řízený počítačem (PC); 

- je určen pro obsluhu a prohlídku zážehových motorů. 

 

Modul opacimetru je přístroj pro měření kouřivosti, řízený počítačem (PC). 

 Přístroj používá pro měření kouřivosti opacitní metodu, která je založena na měření        

 optického útlumu světla procházejícího sloupcem měřeného kouře v měrné kyvetě. 

 

Přístroj na měření geometrie 

Funkce: 

- měření všech úhlů automobilové geometrie 

- elektronické měření házivosti kol 

 

Tester tlumičů 

Tester tlumičů pérování slouží ke kontrole stavu tlumičů na vozidlech s maximální 

zátěží na nápravu 2 500 kg. 

Celková cena za sestavu pro měření emisí by byla ve výši 176 000 Kč bez DPH, tzn. 

209 440 Kč s 19 % DPH. 

K nákladům na provoz stanice měření emisí je potřeba zahrnout cenu školení 

techniků.  

                                                 
2 změna rozměru pohledu v závislosti na nastavení časové  základny a  vstupní citlivosti kanálů 
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Navrhuji, aby budoucí technici absolvovali následující školení: 

 

Tabulka č. 2  Přehled školení 

  

Druh školení 

 

Cena (Kč) 

ZN – neřízené – zážehové motory 4 800 

ZŘ1 – řízené 1-zážehové motory 4 800 

ZŘ2 – řízené 2 – zážehové motory 4 800 

VN – neřízené – vznětové motory 4 800 

VŘ1 – řízené - vznětové motory 4 800 

Zdroj: [8 + vlastní zpracování] 

      Po absolvování kursu musí technik složit samostatnou zkoušku. Cena jedné zkoušky 

(dle ceníku firmy Atal spol. s r. o.) je ve výši 2 400 Kč.  Zkouška bude provedena u firmy 

Atal spol. s r. o. 

Ve stanici měření emisí by měli pracovat dva technici pro rychlejší vyřízení 

požadavků zákazníků. 

 

Tabulka č. 3 Celková cena školení 

počet školení 
cena za školení/zkoušku v 

(Kč) 
celková cena za školení v 

(Kč) 
5 4 800 24000 

5 2 400 12000 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Firma by tedy za oba techniky vynaložila 48 000 Kč za absolvování kursu a  

24 000 Kč  za absolvování zkoušek k jednotlivým školením.  

Celková cena bez DPH je tedy 72 000 Kč bez DPH, tzn. 85 680 Kč s DPH. 

Pro techniky stanice měření emisí navrhují hrubou mzdu v rozmezí 15 000 - 

17 000 Kč. Toto rozmezí odpovídá průměrným mzdám v daném oboru. Pro rychlé 

odbavení zákazníků budou ve stanici měření emisí pracovat dva zaměstnanci.  

[8, 26.1.2009 09:30 hodin] 



Petra Dospělová: Analýza činnosti vybrané společnosti pomocí marketingového mixu 
 

2009                                                                                                                                                           21 
  

Tabulka č. 4 Vyčíslení mzdových nákladů na jednoho zaměstnance 

Hrubá mzda: 17 000 Kč 

ZP 9 %: 1 530 Kč 

SP 26 %: 4 420 Kč 

Celkové mzdové náklady: 22 950 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
 

 

4.4.3. Kalkulace  

„Kalkulace je propočet, nebo-li zjištění nákladů na tzv. kalkulační jednici, kterou 

zpravidla bývá konkrétní výrobek či služba. Kalkulace stanovuje náklady konkrétními 

metodami, ve zvolené struktuře nákladů, která může být podniku určena, nebo kterou si 

libovolně podnik volí tak, aby měl co nejpřesnější propočet nákladů pro rozhodování 

na trhu. 

Kalkulace je základním nástrojem založeným na využití principů alokace nákladů. 

Kalkulace má několik významů: 

1) jako činnost vedoucí ke zjištění či stanovení nákladů na konkrétní výkon, který je 

přesně druhově, objemově a jakostně vymezen; 

2) jako výsledek této činnosti. tj. propočet celkových nebo dílčích nákladů na 

kalkulační jednici; 

3) jako vydělitelná část informačního systému podniku, která je úzce spjata 

s účetnictvím, rozpočetnictvím a podnikovou statistikou. Kalkulace je součástí 

systému vzájemně skloubených propočtů, které se zpracovávají pro různé účely. 

Předmětem kalkulace jsou všechny druhu výkonů, které podnik vyrábí. Ve formě 

kalkulace se určuje struktura nákladů, v níž se stanovují náklady výkonu.      

Tato struktura je nazývána jako kalkulační vzorec. Způsob řazení nákladových 

položek, jejich členění se vykazuje variantně, a to podle uživatele a podle typu 

rozhodovací úlohy – nákladové účetnictví musí poskytovat podklady pro propočet 

kalkulace.“[4,5,6] 

Jelikož ve společnosti zavádíme poskytování nové služby, budeme stanovovat 

kalkulaci předběžnou. 



Petra Dospělová: Analýza činnosti vybrané společnosti pomocí marketingového mixu 
 

2009                                                                                                                                                           22 
  

Předběžná kalkulace se sestavuje před zahájením výrobního programu za účelem 

stanovení žádoucí úrovně nákladů.  

Předběžný výkaz zisku a ztrát jsem stanovila na základě výsledků firmy 

z minulých období. Použila jsem k tomu přepočítávací koeficient 5/2. Tento poměr 

ukazuje počet zaměstnanců za dané minulé období k počtu nových zaměstnanců 

v kontrolní stanici měření emisí.  

Nejdříve si stanovíme plán a to formou předběžného výkazu zisku a ztráty 

v zjednodušeném rozsahu: 

 

Tabulka č. 5 Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu – období 2010 

účet text 
předpoklad v 

(Kč) 
602100 Tržby za služby - 

II. Výkony   
501100 Spotřeba materiálu 39 798,00 
501210 Kancelářské potřeby 5 841,78 
501230 Spotřeba materiálu - ostatní 9 082,51 
501240 Čistící a hygienické potřeby 2 424,33 
501800 Drobný majetek 21 932,39 
501900 Ostatní nedaňové 34,80 
502100 Spotřeba energie 20 437,32 
511100 Opravy a udržování 15 600,18 
512100 Cestovné 27 243,20 
518100 Ostatní služby 5 243,60 
518200 Telefon, poštovné 16 099,58 
518300 Reklamní služby, inzerce 22 311,52 
518400 Právní, ekonomické, účetní služby 36 808,00 
518600 Softwarové služby 1 008,36 

Výkonová spotřeba 223 865,57 
521100 Mzdové náklady 270 504,80 
524100 Sociální zabezpečení-zákonné 70 333,20 
524200 Zdravotní zabezpečení-zákonné 24 344,80 
527100 Příspěvek PF - daňově uznatelný 2 182,80 
527110 Příspěvek - stravenky 9 957,60 
528100 Ostatní sociální náklady-nedaňové 588,78 
528900 Příspěvek PF-nedaňový 217,20 

Osobní náklady 378 129,18 
531110 Daň silniční 1 320,00 
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532100 Daň z nemovitosti 12 648,00 
538100 Kolky,dálniční známky,poplatky 1 510,40 

Daně a poplatky 15 478,40 
551100 Odpisy 280 242,80 

Odpisy z dlouhodobého majetku 280 242,80 
543100 Dary 1 254,00 
545100 Ostatní pokuty a penále 759,60 
548200 Pojistné náklady-zákonné pojištění osob 1 385,20 
548310 pojistné náklady - stavba 7 070,00 
548400 Ostatní provozní náklady 6 517,20 

Ostatní provozní náklady 16 986,00 
568100 Poplatky bankovní 5 512,06 

Ostatní finanční náklady 5 512,06 
Celkové náklady 920 214,01 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Žlutě vyznačené položky ve „Výkazu zisku a ztráty“ nelze zahrnout do celkových 

nákladů.  Jedná se o položky, které věcně usměrňovaná cena nepovoluje.  

Od celkových nákladů je nutné tedy dané položky odečíst: 

920 214,01 – 34,80 – 588,78 – 217,20 – 1 254 – 759,60 =  917 359,63…..celkové 

náklady, které je potřeba rozpočítat dle jednotlivých četností. 

Vedení společnosti STK s. r. o. předpokládá, že četnost měření emisí u naftových 

(vznětových) motorů bude 1 450 za 1 kalendářní rok. 

U benzinových (zážehových) motorů společnost předpokládá 1 250 kontrol za 1 

kalendářní rok. Předpoklady společnosti vychází ze studie, kterou si firma nechala 

vyhotovit odbornou firmou.  

Celkové náklady a četnosti jednotlivých kontrol jsou základní prvky pro stanovení 

ceny za jednotlivé služby. 

Četnosti pro naftové motory……….1 450 – plán na 1 kalendářní rok 

Četnosti pro benzinové motory…….1 250 – plán na 1 kalendářní rok 

Pomocí kalkulace stanovím cenu za měření naftových (vznětových) motorů a cenu 

za měření u vozidel s benzinovými (zážehovými) motory. 
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      Součástí ceny za jednotlivou službu bude zisk.  

      Výpočet bude vycházet z následujícího propočtu: 

 

Celkové náklady = cena za službu 
      četnost 
 

Výpočet ceny pro měření emisí naftových  a benzinových motorů: 

 

Pro výpočet použijeme již  stanovené četnosti.  

Četnosti pro naftové motory ………1 450 

Četnosti pro benzinové motory……1 250  

 

Pro získání nákladové ceny, musíme od konečné ceny konkurence odečíst zisk, který 

je vedením společnosti stanoven u měření emisí naftových motorů ve výši 13,92 % a 

poté 19 % DPH. 

 

Základ daně a výpočet daně 

DPH vypočítáme buď pomocí procentuálního výpočtu, nebo koeficientu pro 

základní sazbu 0,1597. Přepočítávací koeficient pro sazbu DPH 19 % je výsledkem 

následujícího matematického postupu: 19/119 = 0,1597 

 

Tabulka č. 6 Výpočet ceny  

  

cena 
konkurence 

zisk 
(%) 

zisk (Kč) DPH 
(%) 

DPH 
(Kč) 

nákladová cena 
(Kč) 

naftové motory 640 13,92 89,088 19 104,6733 446,2387 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Cena konkurence je stanovena vedením společnosti STK s. r. o. 

 

Pro vyčíslení nákladů použijeme následující matematický vztah: 

nákladová cena x četnost = náklady 

446,2387 * 1 450 = 647 046,115 
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Dílčí náklady odečteme od nákladů celkových: 

917 359,63 – 647 046,115 = 270 313,515 

 

Opět použijeme již výše zmíněný vzorec: nákladová cena x četnost = náklady 

nákladová cena x 1 250 = 270 313,515 

nákladová cena = 270 313,515/1 250 

nákladová cena = 216,250812 

 

Jednotlivé nákladové ceny vynásobíme příslušnou četností. Výsledek musí být 

ve výši celkových nákladů, což je 917 359,63 

 

446,2387 * 1 450 = 647 046,115 

216,250812 * 1 250 = 270 313,515 

 

647 046,115 + 270 313,485 = 917 359,63 

 

Tabulka č. 7  Závěrečné vyhodnocení 

typ motoru 
nákladová 

cena 
zisk v 
(%) 

DPH v 
(%) 

cena pro zákazníka v 
(Kč) 

naftový motor 446,2387 13 19 600 

benzinový motor 216,250788 12,7 19 290 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Konečnou cenu za měření emisí u benzinových (zážehových) motorů jsem 

zaokrouhlila na 290 Kč. Proto bude zisk u této služby ve výši 12,7 %.  

Konečnou cenu pro zákazníka za měření emisí u naftových motorů jsem 

zaokrouhlila na 600 Kč. Tato částka bude pro zákazníka lépe zapamatovatelná.  
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4.5. Cenová politika a cenové strategie 

„Při tvorbě cen (stejně jako při dalším libovolném marketingovém rozhodnutí) si 

firma nemůže dovolit zaměřit se pouze na své vlastní náklady a zisky. Musí 

uspokojovat především potřeby zákazníků a zamýšlet se nad tím, co jim nabídka firmy 

přinese. Pokud hodnota neodpovídá ceně, zákazníci dají přednost konkurenci. 

Všechny firmy i mnohé neziskové organizace musejí určovat ceny svých výrobků a 

služeb. V nejužším smyslu slova cena je množství peněz vynaložených na zakoupení 

výrobku nebo služby. Šířeji formulováno, cena je vyjádřením všech hodnot pro 

spotřebitele, tj. sumy, kterou spotřebiteli přináší vlastnictví nebo užití výrobku či 

služby. Po celá staletí ceny vznikaly individuálně na základě vyjednávání mezi 

prodávajícím a kupujícím. Strategie jednotných cen – stanovení jedné, stejné ceny pro 

všechny kupující – představuje relativně novou myšlenku, která vznikla spolu s 

rozvojem obchodu v masovém měřítku na konci 19. století. 

Cena je jedinou součástí marketingového mixu, která hmatatelně přináší příjmy. 

Všechny ostatní prvky reprezentují náklady. Cena je současně nejpružnějším prvkem. 

Na rozdíl od vlastností výrobku nebo distribuční cesty lze cenu velmi rychle změnit. 

Tvorba cen a cenová konkurence jsou pro mnoho řídících pracovníků problémem číslo 

jedna. Mnoho firem se dopouští chyb. Nejčastěji jde o cenovou politiku, která je příliš 

orientována na náklady, a nikoliv na zákazníky. Další chybou je, že ceny nejsou 

upravovány dostatečně často, takže nereflektují změny na trhu; že ceny neberou v 

úvahu ostatní prvky marketingového mixu; že ceny nejsou dostatečně diferencovány 

pro různé výrobky, tržní segmenty a nákupní podmínky.“ [1]       

Při tvorbě ceny se firma STK s. r. o. musí řídit „Výměrem Ministerstva financí“, 

který je pro každý rok aktualizován. Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává seznam zboží 

s regulovanými cenami platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické i 

právnické osoby) zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro dodání či zaslání 

do jiného členského státu Evropské Unie. 

Jedná se tedy o službu, u níž se uplatňuje věcně usměrňovaná cena. Do ceny zboží 

(služby lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a 

oběhu zboží doložitelné z účetnictví, přiměřený zisk, daň a případně uplatněné clo 
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podle jiných právních předpisů.  Přiměřeným ziskem je zejména zisk spojený 

s výrobou a prodejem zboží podléhajícího věcnému usměrňování cen určený na 

pořízení hmotného a nehmotného majetku a pozemků, na zvýšení základního kapitálu, 

na tvorbu fondů. 

 

4.5.1. Faktory, které ovlivňují způsob stanovení cen 

„Cenová politika firmy je ovlivněna faktory, které lze rozdělit do dvou hlavních 

skupin: interní a externí. 

Interní faktory zahrnují marketingové cíle, marketingový mix, náklady a firemní 

politiku v oblasti positioningu. V tomto případě jde o to, jak budou výrobek nebo 

značku vnímat spotřebitelé. 

Firma musí současně hledat a sledovat další cíle. Mezi nejběžnější patří uchování 

jejího postavení na trhu, tvorba zisku, získání největšího podílu na trhu, získání 

vedoucí pozice v kvalitě výrobků. Firma volí strategii přežití jako hlavní cíl, pokud jí 

trápí nevyužité kapacity, čelí velké konkurenci nebo změně požadavků zákazníka. 

Mnoho firem volí strategii maximalizace zisku. Odhadují poptávku a náklady při 

různých cenách a volí takovou cenu, při které je dosaženo maxima (krátkodobého) v 

dosažení zisku, maxima hotovostního toku (cash flow) nebo nejkratší návratnost 

investice. Jiné firmy chtějí dosáhnout co největšího podílu na trhu. V této situaci se 

snaží stanovit co nejnižší cenu. Firma se může rozhodnout, že chce dosáhnout vedoucí 

pozice v kvalitě výrobků, služeb. To obvykle znamená stanovit vysokou cenu za 

vysokou kvalitu a získané prostředky využít na pokrytí vysokých nákladů. Firma může 

rovněž použít cenu jako nástroj pro velmi specifické cíle. Lze zvolit velmi nízkou cenu 

s cílem zabránit konkurenci ve vstupu do odvětví, nebo sledovat cenovou hladinu 

konkurence s cílem stabilizovat trh. Ceny mohou být stanoveny s cílem podpory 

zákaznické věrnosti, za účelem podpory prodejců nebo se snahou vyhnout se státní 

regulaci. Cena může být dočasně snížena s cílem přilákat zákazníky. Cenová politika a 

strategie tedy může hrát důležitou roli v dosahování cílů firmy na mnoha úrovních.“ 

[1]. 
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5. Úprava nabídky dle potřeb zákazníka na cílovém trhu 

na základě průzkumu trhu 

Před uvedením nové služby na trh firmu STK s. r. o. zajímá, zda jejich 

poskytovaná služba uspěje u zákazníků. Dále mě zajímá, jestli dá zákazník přednost 

stávajícím firmám, poskytující měření emisí a nebo je dychtivý po nějaké změně. Když 

ano, tak po které a co je ochoten obětovat a co naopak nedokáže a nechce postrádat.  

Vytvořila jsem anketní lístky, které byly rozdány mezi zákazníky, v průběhu měsíce 

prosince roku 2008, navštěvující stanici technické kontroly.  

Předmětem výzkumu byl průzkum vybrané cílové skupiny, u které jsem se 

zaměřila na získání informací o tom, zda by pro ně bylo přínosem vytvořit stanici 

měření emisí ve stávající stanici technické kontroly vozidel.  

Musela jsem se rozhodnout, jakým způsobem budu primární informace získávat, 

jaký typ výzkumu použiji. Vše závisí na charakteru problému, na časových i finančních 

možnostech. Kvantitativní výzkum zajišťuje především faktické, kvantitativně 

zjistitelné údaje.   

Zvolila jsem kvantitativní výzkum, protože jsem chtěla oslovit co nejvíce 

respondentů. Dále jsem použila metodu Face-to-face, jelikož respondenti vyplňovali 

papírový dotazník. Celkem jsem oslovila 61 respondentů, kteří by měli dát odpověď na 

otázku, zda zavést stanici měření emisí. 

Po získání všech anketních lístků jsem připravila vyhodnocení. Některé výsledky 

jsem zobrazila i graficky. 

      Znění anketního lístku je uvedeno v „Příloze č. 3“. 

5.1. Shrnutí vyhodnocení anketních lístků 

Otázka číslo jedna má následující znění: Jsem  a) muž 

       b) žena 

 

Vyhodnocení otázky je v Tabulce číslo 8 a grafické znázornění je v Obrázku číslo 3. 
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Tabulka č. 8  Vyhodnocení otázky číslo 1  

  počet (%) 
Muž 47 77,05 
Žena 14 22,95 
Celkem 61 100,00 

Zdroj: [vlastní zpracování]       

Provedení technické kontroly na vozidlech je obzvláště úkol pro muže, kteří berou 

tento úkon jako koníčka.  Ve stanici technické kontroly se mohou dozvědět novinky ze 

světa motorismu, mohou si o technickém stavu svého vozidla pohovořit 

s nejzasvěcenější osobou. 

Na mé anketní lístky odpovídalo celkem 61 respondentů. Z toho bylo 47 mužů a 14 

žen, což odpovídá spektru návštěvnosti společnosti.  

 

Obrázek (graf) č. 3: Vyhodnocení otázky č. 1 

77%

23%

muž

žena

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Otázka číslo dva je v následujícím znění: Jsem a) stávající zákazník 

       b) budoucí zákazník 
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Vyhodnocení otázky je v Tabulce číslo 9 a grafické znázornění je v Obrázku číslo 4. 

Tabulka č. 9  Vyhodnocení otázky číslo 2 

  počet (%) 
stávající zákazník 57 93,44 
budoucí zákazník 4 6,56 
celkem 61 100,00 

Zdroj: [vlastní zpracování]       

Dá se předpokládat, že otázka číslo dva, zároveň nepřímo odpověděla na otázku, 

zda jsou zákazníci s dosavadními službami spokojeni a zároveň, jestli i práce techniků 

a operátorek odpovídá představám zákazníků. Samozřejmě k přesnému určení by byla 

zapotřebí analýza spokojenosti zákazníků. Proto této otázce a vyhodnocení přikládám 

velký význam.   

Z celkového počtu respondentů vyplňovalo dotazník 57 již stávajících zákazníků a 

4 zákazníci, kteří navštívili naší stanici technické kontroly poprvé.   

 

Obrázek (graf) č. 4 Vyhodnocení otázky č. 2 

93%

7%
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Otázka číslo tři je v následujícím znění: Byli byste pro zavedení stanice měření emisí 

v naší firmě?  

a) ano 

b) ne 
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Vyhodnocení otázky je v Tabulce číslo 10. 

Tabulka č. 10  Vyhodnocení otázky číslo 3  

  počet (%) 
pro emise 60 98,36 
proti emisím 1 1,64 
celkem 61 100,00 

Zdroj: [vlastní zpracování]       

Otázka číslo tři se stala základním kamenem pro mou diplomovou práci. Myslím 

si, že rozšíření služeb ve stanici technické kontroly přivede společnosti nové zákazníky. 

Více služeb pod jednou střechou zákazníci vždy uvítají, protože ušetří spoustu svého 

času.        

Kromě jednoho zákazníka bylo všech ostatních 60 respondentů pro zavedení 

stanice měření emisí v naší společnosti. Tento výsledek jsem očekávala na základě 

reakcí a dotazů v průběhu podnikání firmy STK, od stávajících zákazníků. Zájmem ze 

strany zákazníků jsem velmi potěšena. 

 

Otázka číslo 4 je v následujícím znění: Za měření emisí jsem ochoten zaplatit: 

 

Benzinový motor a) 250 – 300 Kč b) 301 – 349 Kč 

   c) 350 – 400 Kč d) 401 – 449 Kč  e) 450 – 500 Kč 

Naftový motor a) 500 – 550 Kč b) 551– 599 Kč  c) 600 – 649 Kč 

   d) 650 – 700 Kč 

 

Vyhodnocení otázky je v Tabulce číslo 11, 12 a grafické znázornění je v Obrázku číslo 5, 6. 

Tabulka č. 11 Vyhodnocení otázky číslo 4 

 Benzinový motor počet (%) 
250 – 300 Kč 14 40,00 
301 – 349 Kč 18 51,43 
350 – 400 Kč 2 5,71 
401 – 449 Kč 0 0,00 
450 – 500 Kč 1 2,86 
Celkem 35 100,00 

Zdroj: [vlastní zpracování]       
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 Tabulka č. 12 Vyhodnocení otázky číslo 4 

 Naftový motor počet  (%) 
500 – 550 Kč 4 14,29 
551 – 599 Kč 4 14,29 
600 – 649 Kč 20 71,43 
650 – 700 Kč 0 0,00 
celkem 28 100,00 

Zdroj: [vlastní zpracování]       

Zákazníka při rozhodování, kterou společnost zvolit, stále nejvíce ovlivňuje cena 

poskytované služby a až teprve poté vnímá například ochotu personálu, prostředí.      

Společnost, která zavádí novou službu, by měla volit cenu služby s ohledem na 

svůj přiměřený zisk a zároveň na přilákání nových zákazníků.   

 

U otázky číslo 4 jsem čekala velkou různorodost odpovědí a výsledky tomu 

odpovídají. 

14 respondentů je nakloněno k ceně v rozmezí 250 - 300 Kč 

18 respondentů si vybralo rozmezí 301 - 349 Kč 

  2 respondenti jsou pro rozmezí 350 - 400 Kč 

  1 respondent je pro variantu 450 - 500 Kč 

Zákazníci, kteří vlastní automobil s naftovým motorem odpovídali takto: 

  4 zákazníci jsou pro rozmezí 500 - 550 Kč 

  4 zákazníci vybrali variantu 551 - 599 Kč 

20 respondentů vybralo variantu 600 - 649 Kč 

 

Navrhuji zvolit cenu 340 Kč s DPH za měření emisí u benzinových motorů  a 640 

Kč s DPH u naftových motorů. Ceny byly zvoleny na základě provedené kalkulace. 
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Obrázek (graf) č. 5  Benzinový motor 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Obrázek (graf) č. 6  Naftový motor 
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Otázka číslo 5 je v následujícím znění: Z místa trvalého bydliště do stanice měření 

emisí jsem ochoten ujet: 

      a) do 15 km b) 25 km c) do 35 km 

Vyhodnocení otázky je v Tabulce číslo 13. 

 

Tabulka č. 13 Vyhodnocení otázky číslo 5 

  počet (%) 
do 15 km 7 11,48 
do 25 km 37 60,66 
do 35 km 17 27,87 
celkem 61 100,00 
[vlastní zpracování]       

 

Co se týká odpovědi na otázku číslo 5, jak daleko jsou ochotni zákazníci dojet, 

jsem byla velmi překvapena, protože se ukázalo, že v současné době si zákazník 

nevybírá jen podle tohoto kritéria.  

Naopak společnost musí zákazníkovi dokázat, že udělal dobře, když si vybral právě 

tuto společnost. Proto jsem navrhla rekonstrukci recepce.  

Pokud se bude zákazník ve společnosti cítit dobře, nebude vyhledávat služby u 

konkurence.   

 

• do 15 km od místa svého bydliště je ochotno jet 7 respondentů; 

• do 25 km od místa svého bydliště je ochotno jet 37 dotazovaných; 

• do 35 km od místa svého bydliště je ochotno jet 17 zákazníků. 

 

Otázka číslo 6 je následujícím znění: Jak dlouho byste byli ochotni čekat na službu 

(měření emisí) bez předešlé objednávky? 

      a) do 15 min b) do 30 min c) do 45 min 

Vyhodnocení otázky je v Tabulce číslo 14. 
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Tabulka č. 14 Vyhodnocení otázky číslo 6 

  počet (%) 
do 15 min 9 14,75 
do 30 min 36 59,02 
do 45 min 16 26,23 
celkem 61 100,00 

Zdroj: [vlastní zpracování]       

Dalším důležitým kritériem je pro zákazníky doba čekání na požadovanou službu. 

Obecně každý člověk nerad čeká na službu, kterou platí. Bohužel v tomto oboru nelze 

dobu čekání jakýmkoliv způsobem ovlivnit, jelikož doba na provedení měření emisí je 

dána zákonem. 

 

− do 15 min je ochotno čekat 9 zákazníků 

− do 30 min je ochotno čekat 36 zákazníků 

− do 45 min je ochotno čekat 16 zákazníků 

Otázka číslo 7 je v následujícím znění: Jsem pro 

a) zavedení objednávek termínů pro měření emisí 

b) poskytování služeb bez objednání 

 

Vyhodnocení otázky je v Tabulce číslo 15 grafické znázornění je v Obrázku číslo 7. 

 

Tabulka č. 15 Vyhodnocení otázky číslo 7 

  počet (%) 
zavedení objednávek 15 24,59 
poskytování služeb bez objednání 46 75,41 
celkem 61 100,00 

Zdroj: [vlastní zpracování]       

 

      Na poslední sedmou otázku odpovídali zákazníci takto: 

15 zákazníků by bylo pro zavedení objednávkových termínů 

46 zákazníků je pro poskytování služeb bez objednání 

Cílem společnosti je poskytnout měření emisí zákazníkům bez objednání. 
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Zákazníci jsou na tento způsob zvyklí  z provádění technických kontrol vozidel. Jelikož 

před provedením technické kontroly vozidla je nutné provést měření emisí, nevidím 

důvod proč zavedený fungující bezobjednávkový systém měnit.  

   

Obrázek (graf) č. 7 Vyhodnocení otázky číslo 7  
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Zdroj: [vlastní zpracování] 
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6. Návrhy nových opatření 
 

Prvním novým opatřením je zavedení nové služby – doplňování technických údajů 

v dokumentaci, která je potřebná v rámci jednotlivého dovozu vozidel ze zahraničí. 

Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole číslo 4.1. 

Další novou službou, kterou bude stanice technické kontroly provádět je 

„Zjišťování schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským 

státem v EU v rámci individuálních dovozů“. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 4.2.  

Na základě předešlých studií, navrhuji při stanici technické kontroly vybudovat 

stanici měření emisí. Měření emisí bude prováděno pro benzinové i naftové motory, 

aby byla oslovena větší část zákazníků. Cena za měření emisí se stanoví podle 

provedené kalkulace cen. Firma musí  přijmout dva nové zaměstnance a vyškolit je pro 

stanici měření emisí. Pro stanici měření emisí se zakoupí od firmy Atal spol. s r. o. 

zařízení pro měření emisí. U této firmy proběhne také školení techniků stanice měření 

emisí. Další podrobné informace jsou uvedeny v kapitole 4.4.  

Dále navrhuji jednoho z kontrolních techniků stanice technické kontroly vyškolit 

pro obor měření emisí. Firma tímto vyřeší zastupitelnost při možné absenci techniků 

stanice měření emisí. 

Pro pohodlí zákazníků se zrekonstruuje prostor recepce. Náklady na opravu a 

zakoupení nového vybavení budou 18 169,20 Kč bez DPH. Podrobné informace jsou 

uvedeny v kapitole 4.3. 

Jako další investici pro stanici technické kontroly vidím v zavedení kamerového 

systému. Kamerový systém by měl být v první řadě zaměřen na práci kontrolních 

techniků na pracovní lince a poté i na práci zaměstnanců recepce. Kontrola techniků 

stanice technické kontroly a stanice měření emisí by měla spočívat v kontrole 

vykonaných úkonů při provádění technické kontroly vozidel a při měření emisí vozidel. 

Kvalitní práce je počátkem úspěchu.  Jelikož jsou zaměstnanci recepce v přímém 

kontaktu se zákazníky, měla by probíhat kontrola i těchto zaměstnanců. U těchto 

pracovníků navrhuji postoupit školení v oblasti přístupu k zákazníkům a to jedenkrát 

ročně.  
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7. Závěr 
V mé práci jsem navrhla nové služby, které by stanice technické kontroly mohla 

zavést, aby přilákala nové zákazníky. Domnívám se, že zavedení stanice měření emisí 

je tím správným krokem, protože měření emisí je prvním krokem k získání osvědčení o 

technické způsobilosti vozidla.  

Pro kontrolní stanici měření emisí bude zakoupena multi-funkční stanice Light 

ATAL, která má široké rozpětí použití. Celková cena za sestavu pro měření emisí u 

benzinových a naftových motorů  vozidel je ve výši 176 000 Kč bez 19 % DPH.  

K nákladům na provoz kontrolní stanice měření emisí jsem dále zahrnula cenu 

školení kontrolních techniků. Celková cena za školení techniků kontrolní stanice 

měření emisí je 72 000 Kč bez 19 % DPH.  

Pro ověření, zda budou mít zákazníci o tuto službu zájem, jsem provedla výzkum. 

Mezi stávající i budoucí zákazníky jsem rozdala anketní lístky, které mi zájem o stanici 

měření emisí potvrdily. Celkem bylo rozdáno šedesát jedna anketních lístků. 

Z celkového počtu respondentů bylo čtyřicet sedm mužů a čtrnáct žen. Na otázky 

odpovídalo padesát sedm stávajících zákazníků a čtyři zákazníci budoucí. Šedesát 

respondentů vyjádřilo souhlas se zavedením stanice měření emisí. Odpovědi u otázky 

číslo čtyři byly velmi různorodé. Většina respondentů (osmnáct) by byla pro cenu v 

rozmezí 301 - 349 Kč za  měření emisí u benzinového (zážehového) motoru. Dvacet 

respondentů by za službu měření emisí u naftových (vznětových motorů, zaplatilo 

v rozmezí 600 - 649 Kč. Přesnou cenu jsem určila na základě provedené kalkulace. Pro 

měření emisí u benzinových (zážehových) motorů byla vypočtena cena 290 Kč a pro 

měření emisí u naftových (vznětových) motorů cena 600 Kč. Ceny jsou s 19 % DPH.  

Ceny jsem stanovila na základě provedené kalkulace. Při tvorbě ceny se firma musí 

řídit „Výměrem Ministerstva financí“, který je pro každý rok aktualizován. 

Pro lepší komfort čekajících zákazníkům byl zrekonstruován prostor recepce a dále 

byl zabudován přístroj na teplé a studené nápoje. Firma také zakoupila ratanový 

nábytek, který byl umístěn v blízkosti nápojového automatu. Pro zákazníky, kteří 

dávají přednost venkovnímu posezení, zakoupila firma zahradní nábytek se slunečníky. 

Celková investice za rekonstrukci recepce je ve výši 21 617 Kč s 19 % DPH.   

Pro současnou stanici technické kontroly jsem taktéž navrhla nové služby, které lze 
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zákazníkům poskytovat. Jedná se například o doplňování technických údajů v rámci 

jednotlivého dovozu vozidel ze zahraničí, zjišťování schválení technické způsobilosti 

typu vozidla vydaného jiným členským státem v EU v rámci individuálních dovozů. 

Tyto služby nebudou zpoplatněny.   

Domnívám se, že nově zavedené služby budou lákavé jak pro stávající zákazníky, 

tak i pro zákazníky budoucí. Což je cílem každého podnikajícího subjektu. 
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