
Příloha č.1 

Dotazník 
 
Dobrý den,   
 

jsem studentem 5. ročníku Vysoké Školy Báňské – Technické Univerzity Ostrava, 
oboru Marketing a obchod. Chtěl bych Vás poprosit o vyplnění následujícího dotazníku, který 
bude sloužit k vypracování mé diplomové práce s názvem Implementace řízení vztahů se 
zákazníky na B2B trhu. Tato práce vzniká ve spolupráci se společností CEMEX Sand, s.r.o., 
se kterou jste v obchodním vztahu. Dotazník je anonymní a poskytnuté informace nebudou 
nikterak zneužity a budou sloužit k vypracovaní dané diplomové práce.  
 
                                                                            Děkuji za spolupráci, Bc. Tomáš Tyl. 
 
 

1. Znáte pojem CRM ( řízení vztahů se zákazníky) 
 ano 
 ne, přejděte prosím na otázku č. 4 

 
2. Která z následujících možností podle Vás nejvíce vystihuje daný pojem CRM? 

 softwarový systém, který shromažďuje informace o zákaznících 
 činnost, při které jsou poskytovány informace o zákaznících obchodním 
zástupcům, kteří jsou s nimi v kontaktu 

 činnost, která vede k vytvoření pevných vztahů se zákazníkem 
 přeceňovaná oblast, díky níž podnik nezíská „nic nového“ 
 jiné, prosím uveďte       

 
3. Pracujete u vás se systémem CRM? 

 ano 
 ne 

 
4. Jste spokojeni se stávajícím vztahem se společností CEMEX Sand, s.r.o.? 

 ano, přejděte prosím na otázku č. 6 
 ne 

 
5. Která negativa vidíte jako překážku ve vztahu? 

      
 

6. Kterých faktor ů si nejvíce ceníte ve spolupráci se společností CEMEX Sand, 
s.r.o.? (zde prosím označte maximálně dva různé faktory) 

 kvalita nabídky 
 spolehlivost 
 rychlost, ochota 
 objednávkový systém 
 image společnosti 
 jiné, prosím uveďte       
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7. Ohodnoťte jednotlivé faktory podle Vašeho očekávání, které předpokládáte ze 
vztahu se společností CEMEX Sand, s.r.o.? (hodnocení faktorů stejné jako ve 
škole; 1 – nejvíce očekávané, …, 5 – nejméně neočekávané) 

  1    2   3    4    5 

Vstřícnost          
Plnění smluvních podmínek       
Dlouhodobá spolupráce       
Zaručená kvalita        
Pravidelný kontakt        
Jiné, prosím uveďte             
 

8. Jaký je pro Vás nejpřijatelnější způsob získávání informací o svých zákaznících? 
 za pomocí externí firmy 
 vlastním výzkumem 
 jiné, prosím uveďte       

 
9. Ohodnoťte nejdůležitější kritéria, podle kterých má pro Vás zákazník největší 

hodnotu. ( 1- nejdůležitější, …, 5 – nejméně důležité) 
  1   2   3   4   5 

Pozice na trhu         
Ziskovost         
Rentabilita         
Délka vztahu         
Velikost objednávky        
Jiné, prosím uveďte            
 

10. Jaký způsob komunikace je pro Vás nejefektivnější ve vztahu k zákazníkovi? 
 internet (e-mail) 
 osobní kontakt 
 telefonický kontakt (vč. fax) 
 za pomocí prostředníka 
 letáky, katalogy 

 
11. Která příčina podle Vás vede nejčastěji k tomu, že firma ztrácí zákazníky? 

(můžete uvést maximálně 2 faktory) 
 
   neplnění obchodních podmínek 
  nízká kvalita produktu 
  nevyhovující poprodejní servis 
  problémy uvnitř podniku 
  protahování obchodního jednání 
  malá péče o zákazníky 
  vysoká cena produktů 
  silná konkurence 
  jiné, prosím uveďte       
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12. Kolik zaměstnanců má Váš podnik? 
 do 50  
 do 200 
 více jak 200 

 
13. Kolik zákazníků má Váš podnik? 

 do 100 
 do 500 
 více jak 500 

 
14. Velikost Vaší objednávky ročně u společnosti CEMEX Sand, s.r.o.? 

 do 1 000 t 
 do 50 000 t 
 do 100 000 t 
 více jak 100 000 t 

 
15. Ve kterém kraji sídlí Váš podnik? 

 Jihomoravský 
 Jihočeský 
 Královehradecký 
 Karlovarský 
 Liberecký 
 Olomoucký 
 Moravskoslezský 
 Pardubický 
 Vysočina 
 Plzeňský 
 Ústecký 
 Středočeský 
 Zlínský 
 hlavní město Praha 
 mimo území ČR 

 
16. Zde se máte možnost vyjádřit k dané problematice, budete-li chtít       

 
 

Děkuji za Váš čas. S přáním příjemného zbytku dne Bc. Tomáš Tyl. 



Příloha č.2 

Předmět podnikání společnosti CEMEX Sand, s.r.o. 
� Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 

� Velkoobchod 

� Specializovaný maloobchod 

� Zprostředkování obchodu 

� Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, těžby a zpracování 

stavebních hmot 

� Zprostředkování služeb 

� Ubytovací služby 

� Činnost prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 zák. č. 61/1988 Sb. ve 

znění zák.č. 542/91 Sb., a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně 

úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a 

vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu 

� Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu 

E1 – C1 dle přílohy 1 vyhl. ČÚB v Praze č. 74/2002 

� Realitní činnost 

� Reklamní činnost a marketing 

� Pronájem a půjčování věcí movitých 

� Oprávnění k hornické činnosti v rozsahu podle 2, písm. b),c),d,e) a §3, písm. a) 

zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

   Předmět činnosti: Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek 

   Zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů 

Úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich 

dobýváním 

Zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť po 

činnostech provozovaných v písmenech b) až e) 

Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a 

zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich 

dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených 

nerostů prováděné k tomuto účelu 



Příloha č.3 

Mapa provozoven CEMEX na území České republiky 


