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1 Úvod 

 

Činnost, existence, stále se měnící ceny nemovitostí, působnost a vše, co souvisí 

s realitami a trhem s nemovitostmi mě velmi zajímá. V tomto oboru se pohybuji již pár let, 

příležitostně totiž pracuji v realitní kanceláři. 

 

Na českém trhu se v současné době vyskytují tisíce realitních kanceláří, více či méně 

známých.  Převážná většina z nich provozuje svou činnost na stejném nebo obdobném 

principu. Zprostředkovávají koupě a prodeje nemovitostí, zajišťují pronájem, případě odkupy 

nemovitostí. V dnešním silně konkurenčním prostředí bylo mnoho realitních kanceláří nuceno 

svou činnost kvůli nedostatku finančních prostředků pozastavit, či zcela ukončit a vyhlásit 

konkurz. Nebyly totiž schopny finanční prostředky vrátit zpět, a tak některým klientům 

nezůstala ani nemovitost, ani peníze. 

  

Poskytování realitních služeb je pouze volnou živností bez jakýchkoli podmínek a 

prokazatelné odbornosti, což znamená, že si může realitní kancelář založit kdokoliv. Tomuto 

problému se snaží čelit Česká komora realitních kanceláří. 

 

Česká komora realitních kanceláří (ČKRK) je dobrovolným sdružením profesionálů v 

oblasti prodeje, nákupu a pronájmu nemovitostí. Vznikla po vzoru obdobných zahraničních 

organizací s jednoznačným cílem rozvíjet, kultivovat a zvyšovat odbornost realitních 

kanceláří i samotných makléřů tak, aby jejich klienti získali kvalitní servis podle vysokých 

evropských standardů. Komora se snaží změnit legislativní pravidla pro výkon činnosti 

realitního makléře. Je zcela neobvyklé a ve své podstatě nepřípustné, aby obor, který přímo 

ovlivňuje základní existenční potřeby obyvatel, byl pouze volnou živností.  

 

Lidé pohlíží na činnosti realitních kanceláří různě. Řada z nich netuší, co vše musejí 

realitní kanceláře učinit a provést, aby se mohl uskutečnit prodej nebo koupě nemovitosti 

včetně přepsání vlastníků a převedení vlastnických práv k dané nemovitosti. Analýza toho, jak 

občané hodnotí realitní kanceláře, zda využívají jejich služeb či nikoliv, je proto velmi 

zajímavá. 

 

Při studiu na vysoké škole se mi naskytla možnost příležitostně pracovat pro jednu 
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nejmenovanou realitní kancelář. Naskytla se mi tak možnost více proniknout do strategie 

společnosti a neustále se zvyšujícího konkurenčního boje.  V současné době je na trhu 

s nemovitostmi dost velká konkurence, a proto si myslím, že úloha marketingu je stále 

důležitější. Správné použití nástrojů marketingového mixu a především marketingové 

komunikace považuji za klíčové. 

 

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat chování zákazníků na trhu s realitami a 

možnosti využití marketingu a reklamy pro zlepšení povědomí a image realitních kancelářích.  

Významná část práce je zaměřena na analýzu názorů lidí na činnost realitních kanceláří. 

Zajímalo mě, zda by uvítali individuálnější přístup a tzv. služby „ šité na míru“. Rovněž jsme 

se zaměřila na to, jak lidé hodnotí kvalitu poskytovaných služeb v závislosti na ceně.  

 

Na základě marketingového výzkumu navrhuji doporučení, jak by realitní kanceláře 

měly změnit svůj přístup k zákazníkům, co by zájemce o realitní služby zaujalo natolik, že by 

jí dali přednost před konkurencí a jak nejlépe využít marketingové komunikace pro zvýšení 

spokojenosti s poskytováním realitních služeb. 
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2 Teoretická východiska marketingu služeb 

 

Tato kapitola je zaměřena na definování pojmu marketing služeb, na charakteristiku 

základních vlastností služeb a jejich důsledky pro marketing, dále na to, jaké nástroje 

marketingu služeb existují a především na jejich využití a uplatnění v praxi. 

 

V dnešní době je celosvětovým trendem obrovský nárůst významu služeb. V dřívějším 

období byl prodej zboží doprovázen u významných firem nabídkou služeb, dnes ovšem platí 

doslova opačný postup. Nabídka služeb je doprovázena hmotným zbožím. Příkladem může být 

celé odvětví zábavního průmyslu, cestovního ruchu a telekomunikačních služeb. 

 

Teorie a praxe marketingu se zpočátku vyvíjela na základě prodeje materiálních 

produktů. Hlavním trendem ve Spojených státech se však stal pozoruhodný rozvoj služeb. 

Oblast služeb dnes zaměstnává 79 % všech zaměstnanců a na tvorbě hrubého domácího 

produktu se služby podílejí 74 %.  

 

2.1 Definice služeb 

 

Služba je hospodářská činnost uspokojující nějakou potřebu. Výsledkem je užitečný 

efekt, nehmotný statek (výrobek). Služby se nejčastěji rozlišují podle toho, zda uspokojují 

individuální nebo kolektivní potřeby. Ty, které uspokojují kolektivní potřeby, jsou hrazeny     

z veřejných zdrojů (stát, obec), zatímco služby uspokojující individuální potřeby jsou hrazeny 

ze zdrojů soukromých. [8] 

 

 

Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé 

straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale 

nemusí být spojena s hmotným produktem. 
1 

 

 

 

 

                                                 
1 KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing, Praha: Grada Publishing, 2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3. Str. 33.   
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2.2 Kategorie mixu služeb  

 

Tržní nabídka firmy zpravidla zahrnuje i určité služby, jež mohou tvořit její podstatnou 

nebo relativně malou část celkové tržní nabídky firmy. Zpravidla rozlišujeme pět kategorií  

tržní nabídky: 

 

� Čistě hmotné zboží (pouze poskytnutí hmotného zboží bez poskytování služeb) 

� Hmotný produkt spolu se službou (zboží je nabízeno spolu se službou) 

� Hybrid (nabídka se skládá ze dvou stejných částí – zboží a služby) 

� Hlavní služba spolu s malým podílem zboží a dalších drobných služeb  

(v nabídce převládá služba, je nabízen i malý doplněk ve formě zboží či doprovodné 

služby) 

� Čistá služba (nabídka se skládá pouze ze služby) [4] 

 

2.3 Kdo služby poskytuje 

 

Jednotlivé oblasti služeb se vzájemně dost liší. Rozsáhlým odvětvím je státní sektor se 

soustavou soudů, služeb pro nezaměstnané, nemocnic, úvěrových bank, armády, policie, pošt, 

organizací veřejné správy a škol. 

 

 V odvětví služeb se uplatňují i neziskové organizace, jako jsou například nadace, 

různé charitativní organizace, občanská sdružení, církve a další. Podnikatelský sektor 

poskytuje služby, za které realizuje přiměřený zisk.  

 

Převážná část podnikatelských subjektů, jako jsou například aerolinie, banky, 

výpočetní střediska, hotely, pojišťovací společnosti, advokátní kanceláře, konzultační služby, 

praktičtí lékaři, filmové ateliéry, instalatérské služby nebo realitní kanceláře, tvoří další 

velkou skupinu služeb.  Zpravidla se jedná o „podniky na poskytování služeb“, které své 

služby nabízejí „výrobním podnikům“. [4] 
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2.4  Vlastnosti služeb 

 

Při objasňování specifických vlastností, jimiž se služby liší od hmotného zboží, 

vycházím jak z definice služeb podle Kotlera a Amstronga, tak z definice služeb, jak ji uvádí 

Americká marketingová asociace: 

 

Služby jsou samostatně identifikované, především nehmotné činnosti, které poskytují 

uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány s prodejem výrobku nebo jiné služby. 

Produkce služeb může, ale nemusí vyžadovat užití hmotného zboží. Je-li však toto užití nutné, 

nedochází k transferu vlastnictví tohoto hmotného zboží. 2 

 

Definice zdůrazňuje nehmotnou povahu služeb. K rozlišení služeb a zboží se 

využívají vlastnosti. Mezi nejznámější charakteristické rysy patří: 

 

 nehmotnost 

 neoddělitelnost 

 heterogenita 

 zničitelnost 

 nemožnost vlastnictví. [4] 

  

2.4.1 Nehmotnost 

 

Nehmotnost je nejcharakterističtější vlastností služeb. Od ní se odvíjejí další 

charakteristiky. Čistou službu nemůžeme zhodnotit žádným fyzickým smyslem – nelze si ji 

před koupí prohlédnout a jen v málokdy ji lze vyzkoušet. Některé prvky, které představují 

kvalitu nabízené služby, jako například spolehlivost, osobní přístup poskytovatele, 

důvěryhodnost, jistota apod. lze ověřit až při nákupu a spotřebě služby. Výsledkem je větší 

míra nejistoty zákazníků bez ohledu na to, zda se jedná o službu tržní, veřejnou                     

či neziskovou.  

 

Zákazník tak má ztížený výběr mezi konkurujícími si poskytovateli podobných 

služeb. Tuto nejistotu se marketing služeb snaží překonat posílením marketingového mixu              

                                                 
2  KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing, Praha : Grada Publishing, 2004 856 s ISBN 80-247-0513-3. Str.. 36 
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a zaměřením se na vytváření silné značky, popřípadě obchodního jména firmy nabízející dané 

služby. [2] 

 

Nehmotnost služeb je příčinou toho, že zákazník:  

� obtížně hodnotí konkurující si služby, 

� obává se rizika při nákupu služby, 

�  klade důraz na osobní zdroje informací, 

�  jako základ pro hodnocení kvality služby používá cenu. 

 

Management firmy zato musí reagovat omezením složitosti poskytování služby, 

zdůrazňováním hmotných podnětů služby a dále využitím tzv. ústní reklamy (osobní 

doporučení stávajících zákazníků). A zejména musí reagovat zaměřením na kvalitu služeb, 

prezentovanou značkou, získáním příslušného certifikátu a podobně. [6] 

 

2.4.2 Neoddělitelnost 

 

Produkci a spotřebu zboží lze od sebe oddělit. Lyže jsou vyrobeny v létě, dodány do 

velkoobchodu, maloobchodu a posléze před zimní sezonou zakoupeny zákazníkem. 

Zákazník, který si lyže vezme s sebou na zimní dovolenou s cestovní kanceláři do hor, 

získává službu spočívající v poskytnutí dopravy, ubytovacích služeb a stravy.  

 

Služba je produkována v zákazníkově přítomnosti, to znamená, že zákazník se 

zúčastní poskytování služeb, je neoddělitelnou součástí její produkce. Jedná se tedy o další 

charakteristickou vlastnost služby, její neoddělitelnost od nástrojů její produkce. [2] 

 

Neoddělitelnost služby je i příčinou častějšího vzniku lokálních monopolů 

poskytovatelů některých služeb, a to především tehdy, je-li osoba nebo firma poskytující 

službu něčím jedinečná. Nelze-li oddělit službu od poskytovatele a poskytovatel služby má 

pouze omezenou produkční kapacitu, vzniká místní monopol poskytovatele. Poskytovatel této 

jedinečnosti svého postavení využívá ke stanovení vyšší ziskové marže v ceně. 3                                                            

                                                                                                                                                                                                   

 

                                                 
3 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb – efektivně a moderně, 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2721-9 Str. 21 
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Producent služby a zákazník se musí setkat v místě a v čase tak, aby výhoda, kterou 

zákazník získává poskytnutím služby, mohla být realizována. Zákazník zpravidla nemusí být 

přítomen po celou dobu poskytování služby. [2] 

 

Neoddělitelnost služeb je příčinou toho, že zákazník:  

� je spoluproducentem služby 

� často se podílí na vytváření služby spolu s ostatními 

zákazníky 

� někdy musí cestovat na místo producenta služby. 

 

Management firmy zato musí reagovat snahou o oddělení produkce a spotřeby služby. 

Například výuka na vysokých školách může být prováděna formou e-learningu. Dále musí 

reagovat řízením vztahů zákazník – producent.  

 

Například při řízení nepravidelné poptávky po určitých službách v sezónním období 

firmy často nabízejí svým zákazníkům slevy, když přesunou poptávku do jiného období. 

Taktéž je žádoucí zdokonalování systémů dodávky služby, rezervačních systémů apod. Takto 

se dá neoddělitelnost služby od jejího producenta eliminovat. [6] 

 

2.4.3 Heterogenita 

 

V procesu poskytování služby jsou přítomni lidé, zákazníci a poskytovatelé služby. 

Jejich chování nelze vždy předvídat, v případě zákazníků je dokonce obtížné stanovit určité 

normy chování. Nelze provádět výstupní kontroly kvality před dodáním služby tak, jako tomu 

bývá u zboží. Proto je možné, že způsob poskytnutí jedné a téže služby se liší, a to dokonce       

i v jedné firmě.  

 

Může dojít i k tomu, že jeden a týž člověk může tentýž den poskytnout jinou kvalitu jím 

nabízené služby. 
4 

 

Variabilita výstupů procesů poskytování služeb, tj. jejich výsledného efektu, zvyšuje 

význam vytváření postavení služby ve vztahu ke konkurenci a má velký vliv také na 

                                                 
4 JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ M. Marketing služeb, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 179 s. ISBN 80-7169-995-0 Str..24 
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zdůrazňování obchodního jména a značky. 

 

Nehmotnost a heterogenita služeb vedou též k tomu, že služby lze jen stěží patentovat. 

V mnoha případech se setkáváme s franchisingem některých služeb, například poskytování 

realitních služeb společnosti RE/MAX.  

 

Heterogenita služeb a větší účast lidí při procesu poskytování služby vedou k tomu, že 

vstup na trh služeb je jednodušší a je zde mnohem více konkurentů. Je to důsledek nižší 

možnosti patentové ochrany výstupu a nižší potřeby vstupního kapitálu.[2] 

 

Heterogenita služby je příčinou, že zákazník: 

 

� nemusí vždy obdržet totožnou kvalitu služby, 

� obtížně si vybírá mezi konkurujícími si  produkty, 

�        musí se často podrobit pravidlům pro poskytování služby 

tak, aby byla zachována konzistence kvality. 

 

Management za to musí reagovat stanovením norem kvality chování zaměstnanců a 

jejich výchovou a motivací, a takés výběrem a plánováním procesů poskytování služeb.  

 

2.4.4 Zničitelnost  

 

Nehmotnost služeb vede k tomu, že služby nelze skladovat, uchovávat, znovu 

prodávat nebo vracet. Neznamená to, že špatně poskytnuté služby nelze reklamovat. Jen          

v některých případech však lze nekvalitní službu nahradit poskytnutím jiné, kvalitní. Prohraný 

soudní spor vinou špatného advokáta nelze nahradit, zatímco dojem ze špatné přednášky         

v soukromé jazykové škole lze po reklamaci zlepšit poskytnutím náhradní lekce. [6] 

 

Většinou lze jako náhradu vrátit zaplacenou cenu služby, případně poskytnout slevu     

z ceny. Je možné, že reklamací špatně střiženého účesu dosáhnete slevy z ceny, nelze ale 

bohužel „vrátit“ špatně ostříhanou hlavu. [2] 
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Zničitelnost služby je příčinou, že zákazník: 

�      obtížně reklamuje službu, 

�      může být konfrontován jak s nadbytečnou, tak nenaplněnou 

kapacitou. 

 

Na tuto skutečnost by měl management by měl reagovat stanovením pravidel           

pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků, plánováním poptávky a využití kapacit, 

například zavedením směn. Důsledkem pro marketing je snaha sladit nabídku s poptávkou, 

tedy kapacity producentů s reálným kupním potenciálem předpokládaného trhu služby. To 

vede ke značné flexibilitě cen služeb. [2] 

 

2.4.5 Nemožnost vlastnictví 

 

Nemožnost vlastnit službu souvisí s její nehmotností a zničitelností. Při nákupu zboží 

přechází na zákazníka právo zboží vlastnit. Při poskytování služby nezískává směnou za své 

peníze zákazník žádné vlastnictví. Kupuje si pouze právo na poskytnutí služby. V případě 

veřejných služeb je mu toto právo využívat služby produkované státem nabízeno směnou za 

jím placené daně nebo sociální či zdravotní pojištění. 5 

 

 Nemožnost vlastnit službu má vliv na tvorbu distribučních kanálů, jimiž se 

poskytovaná služba dostává k zákazníkům. Distribuční kanály jsou nejčastěji přímé, nebo 

velmi krátké. Na zprostředkovatele nepřechází vlastnické právo, jak tomu zpravidla bývá       

u výrobků. Místo toho mohou být nabídnuta práva k poskytnutí služby. Nemožnost vlastnit 

služby je příčnou i to, že zákazník může vlastnit pouze právo na poskytnutí služby.  

 

Nemožnost vlastnictví služby je příčinou, že zákazník: 

 

�      vlastní pouze právo na poskytnutí služby 

�  službu mu přinášejí krátké distribuční kanály 

 

Management by měl reagovat zdůrazněním výhod nevlastnění a možností substituce 

služeb za zboží. Pečlivým výběrem zprostředkovatelů. [6] 

                                                 
5 JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ M. Marketing služeb, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 179 s. ISBN 80-7169-995-0 Str.18 
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2.5 Marketingový mix  

  
                                                                                                       Obr. 2.1 Schéma marketingového mixu 

Marketingový mix je soubor nástrojů, 

pomocí něhož marketingový manažer vytváří 

vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé 

prvky slouží k uspokojování potřeb zákazníků.         

V současné době se zákazník stále častěji stává 

klíčovým partnerem veškeré podnikatelské činnosti. 

Proto se také v současné marketingové literatuře 

jeho úloha patřičně podtrhuje. [1] 

 

Marketingový mix slouží stejnému cíli, a to uspokojit potřeby a přání zákazníků a 

přinést zisk organizaci. Marketingový mix obsahuje čtyři prvky: 

 

    produkt (product), 

    cenu (price), 

    distribuce (place),  

    komunikace (promotion). 

 

2.5.1 Produkt 

 

Podle vymezení Americké marketingové asociace se za produkt považuje to, co lze na 

trhu nabízet k pozornosti, k získání, k používání nebo ke spotřebě, co má schopnost uspokojit 

přání nebo potřebu druhých lidí. Proto zde řadíme jak fyzické předměty a služby, tak také 

osoby, místa, organizace, myšlenky, kulturní výtvory a mnohé další. [1] 

 

Nabídku služeb většiny organizací poskytujících služby lze rozdělit na základní 

(klíčový) produkt a doplňkový (periferní) produkt. Základní produkt může být zhodnocen 

připojením doplňkových služeb. [6] 

 

 

 

Zdroj:www.km.vysociny.cz. 
km.vysociny.cz/images 
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U čistých služeb popisujeme produkt jako určitý proces, často bez pomoci hmotných 

výsledků. Klíčovým prvkem definujícím službu je její kvalita. 6 

 

V analytickém pohledu rozlišujeme na produktu následující tři úrovně: 

 

1. Jádro, jako obecné vyjádření toho, co jako zákazníci kupujeme. Je to 

základní užitek, který nám produkt přináší. 

 

2. Vlastní, skutečný nebo někdy také reálný produkt potom zahrnuje 

následujících pět charakteristických znaků: kvalitu, provedení, styly a design, značku, 

obal. 

 

3. Rozšířený, širší produkt obsahuje například námi nabízené další 

dodatečné služby či výhody pro zákazníky, jako jsou delší záruční lhůty, garanční        

a pogaranční opravy, odborná instruktáž, leasing, platby na splátky. [6] 

 

2.5.2 Cena 

 
Obr. 2.2 Mince Eura 

 

Manažer rozhodující o ceně si všímá 

nákladů, relativní úrovně ceny, úrovně 

koupěschopné poptávky, úloh ceny při 

podpoře prodeje, úlohy ceny při snaze o 

soulad mezi reálnou poptávkou a produkční 

kapacitou v místě a čase.  

 

                     Vzhledem k nehmotnému charakteru služeb se cena stává významným 

ukazatelem kvality. Neoddělitelnost služby od jejího poskytovatele znamená další specifika 

při tvorbě cen služeb. [6]  

 

Kromě nákladů jsou v marketingovém přístupu pro stanovení ceny důležité také 

interní cíle firmy. Například strategie zaměřená na přežití firmy, když se dostala do potíží       

                                                 
6 VAŠTÍKOVÁ,M. Marketing služeb - efektivně a moderně, 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2721-9 Str..26 

Zdroj: www. strategie.cz 
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s nevyužitými kapacitami, se silnou konkurencí atd., povede ke snižování ceny.  

 

V marketingu vycházíme z toho, že cena není jenom výsledkem kdovíjak 

sofistikovaného ekonomického kalkulu, ale pro její zdárnou realizaci na trhu je často 

podstatnější to, jak ji chápe zákazník. Podobně jako v případě produktu či dalších složek 

marketingového mixu je právě názor zákazníka tím rozhodujícím. Proto také tvorba ceny 

začíná v marketingu analýzou zákazníkových potřeb a jeho představ o hodnotě produktu             

a ceně, kterou je za něj ochoten zaplatit. [1] 

 

2.5.3 Distribuce 

 

Rozhodování o distribuci souvisí s usnadněním postoje zákazníků ke službě. Souvisí    

s místní lokalizací služby, s volbou případného prostředníka dodávky služby. Kromě toho 

služby více či méně souvisejí s pohybem hmotných prvků, tvořících součást služby. [6] 

 

Rozhodnutí o tom, jakými kanály se produkt či služba dostane na trh a k zákazníkovi, 

patří v komunikaci se zákazníkem mezi podstatné a následně ovlivňuje použití ostatních 

marketingových nástrojů. [1] 

 

2.5.4 Marketingová komunikace  

Obr. 2.3 Schéma marketingové komunikace 
Marketingová komunikace je každá forma 

řízené komunikace, kterou firma využívá 

k informování nebo přesvědčování konzumentů, 

prostředníků i určitých skupin veřejnosti. 

Komunikaci chápeme jako prezentaci jedné 

s následnou reakcí druhé strany. 

 

Nejdůležitějším cílem je informovat               

a přesvědčovat. Nejde pouze o to produkt vyrobit, ale 

také ho náležitě představit zákazníkům. Marketing je 

postaven na neustálé komunikaci se zákazníkem.  

  

 

Zdroj: www. synext.cz 
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Mezi hlavní nástroje marketingové komunikace patří: 

  1. Reklama 

  2. Public relations (PR) 

  3. Direct marketing 

  4. Podpora prodeje 

  5. Osobní prodej 

 

Podstatné jsou vztahy a komunikace uvnitř podniku či organizace a rovněž vazby mezi 

individuálními útvary (výroba, obchod), mezi vedením a zaměstnanci, mezi jednotlivými 

podnikatelskými složkami. Ve vnějších vztazích to jsou majitelé (akcionáři), věřitelé, 

odboráři, různí dodavatelé, místní obyvatelstvo, občanské iniciativy či nevládní organizace. 

[1] 

 

Ukázalo se, že tato čtyři P pro účinné vytváření marketingových plánů nestačí. 

Příčinou jsou především vlastnosti služeb.  Proto bylo nezbytné rozšířit tradiční marketingový 

mix o další 3 P:  

 

 Materiální prostředí (Physical evidence) 

 Lidé (People) 

 Procesy (Process) 

 

2.5.5 Materiální prostředí 

 

Nehmotná povaha služeb znamená, že zákazník nedokáže posoudit službu dříve, než ji 

spotřebuje. To zvyšuje riziko nákupu služeb. Materiální prostředí je svým způsobem důkazem 

o vlastnostech služby. 
7
  

 

Služby mohou mít mnoho forem – od vlastní budovy či kanceláře, ve které je služba 

poskytována, po brožuru, jež vysvětluje různé typy pojištění nabízených pojišťovací 

společností, nebo nabídku předplatného v divadle. Důkazem o kvalitě služby je i oděv 

zaměstnanců, mnohdy typický pro sítě organizací poskytujících služby. [1] 

                                                 
7 FORET, M. Marketingová komunikace. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2006. 443s.  ISBN: 80-251-1041-9  Str. 58 
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2.5.6 Lidé 

  

Při poskytování služeb dochází ve větší či menší míře ke stykům zákazníka                  

s poskytovateli služby (zaměstnanci). Proto se lidé stávají jedním z podstatných prvků 

marketingového mixu služeb a mají přímý vliv na jejich kvalitu. Vzhledem k tomu, že 

zákazník je součástí procesu poskytování služby, ovlivňuje její kvalitu i on.  

 

Organizace se musí zaměřovat na výběr, vzdělávání a motivování zaměstnanců. Stejně 

tak by měla stanovovat jistá pravidla pro chování zákazníků. Obojí hledisko je důležité pro 

vytváření vhodných vztahů mezi zákazníky a zaměstnanci. [2] 

 

2.5.7 Procesy 

 

Vzájemné působení mezi zákazníkem a poskytovatelem během procesu poskytování 

služby je důvodem detailnějšího zaměření na to, jakým způsobem je služba poskytována. 

Lidé, kteří musejí čekat hodiny na vyřízení žádosti o přídavky na děti, jistě nejsou spokojeni  

s poskytovanou veřejnou službou. Pokud nejsou žadateli o pojištění dobře vysvětleny 

přednosti celého produktu, jejich srovnání s konkurenčními produkty, pokud mu není 

poskytnuta pomoc při vyplňování formuláře, není celý proces poskytování služby správně 

zvládnut a zákazník odchází nespokojen. Totéž platí o zbytečném čekání u lékaře, v restauraci 

apod.  

 

Proto je nutné uskutečňovat analýzy procesů, vytvářet jejich schémata, klasifikovat je 

a postupně, zejména u složitých procesů, zjednodušovat jednotlivé kroky, ze kterých se 

procesy skládají. [2] 
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3 Charakteristika prostředí 

 
3.1 Vznik společnosti RE/MAX 

  

 RE/MAX, celosvětová síť realitních kanceláří, byla založena současným prezidentem 

RE/MAX International Davem Linigerem v roce 1973 v Denveru (Colorado, USA).   V té 

době si většina realitních makléřů ponechávala pouze 50 % vydělaných provizí a majitelé 

realitních kanceláří měli přímou kontrolu nad veškerou jejich prací. Makléři byli rozčarování 

a demotivováni. Většina jich tuto profesi opouštěla do 2 let. 

 

Liniger, který byl sám realitním makléřem, cítil, že musí existovat i lepší cesta a 

rozhodl se své sny o spravedlivějším realitním systému uskutečnit. Navrhl převratný a 

inovativní business model, který kladl lidi na první místo a umožňoval uspět  jak makléřů, tak 

majitelům realitních kanceláří. Svou koncepci nazval RE/MAX, akronym pro „real estate 

maximums“. Liniger a jeho žena Gail, která byla také realitní  makléřkou, věřili v úspěch této 

nové unikátní koncepce. A podařilo se jim s ní způsobit revoluci. [13] 

 

Dnes má společnost více než 120 tisíc makléřů pracujících ve více než 7 tisících 

kanceláří po celém světě. Je jednou z největších frančízových sítí realitních kanceláří na světě. 

V České Republice disponuje 40 pobočkami. [13] 

Obr. 3.1 Logo společnosti RE/MAX 
 

  Své makléře účinně motivuje k rozvíjení 

vlastních obchodních aktivit. Klade velký důraz na 

profesionalitu svých služeb, kontinuální vzdělávání 

svých makléřů a na trvalé zvyšování úrovně svých 

prodejních nástrojů.  

 

Posedlost po maximálním uspokojení potřeb 

zákazníků je hlavním důvodem, proč síť RE/MAX 

roste nepřetržitě již více než třicet pět let. Strategie 

se ukázala být úspěšnou ve více než 72 zemích 

světa s rozdílnými ekonomickými, kulturními a obchodními podmínkami. 

 

Zdroj: design manual RE/MAX 
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V roce 1995 společnost RE/MAX vstoupila do Evropy, kde se za 14 let působení 

vytvořila síť s více než 1 662 kancelářemi s více než 10 200 makléři v 35 zemích. V roce 

2007 zahájila svoji činnost na trhu Číny a zaznamenala zde okamžitě velký ohlas.  

 

Povědomí značky RE/MAX u zákazníků, sdílená nabídka nemovitostí z celého světa 

i reputace společnosti a postavení na trhu lákají do sítě produktivní a zkušené makléře. [11] 

 

3.2 Princip a strategie  

 
Princip franšízingu, který společnost RE/MAX uplatňuje, je založena na zásadě „ With 

RE/MAX Everybody wins – Každý je vítězem se značkou RE/MAX“. Společnost nabízí 

každému, kdo hledá prosperitu, nezávislost a uspokojení ve vlastním podnikání, možnost 

využít výhody mnoha lety ověřené strategie a síly uznávané značky ke splnění svých 

osobních cílů a ambicí. Majitelé realitních kanceláří stejně tak jako jejich makléři mají velkou 

příležitost ke svému uplatnění a dosažení vlastního profesního i osobního rozvoje.  

 

Princip „ Každý je vítězem“ je i principem fungování RE/MAX Česká republika.  

Pro zákazníky toto vítězství znamená maximální přínos a užitek z realitních služeb, zaměření 

se na skutečné potřeby a dodržování vysoce profesionálních standardů a přísného etického 

kodexu. 
8
  

 

 Společnost poskytuje podporu v oblasti strategie, vzdělávání a marketingu tak, aby se 

jednotlivé realitní kanceláře staly nejproduktivnějšími realitními subjekty ve svém regionu.   

V neposlední řadě důsledně prosazuje své vize a hodnoty. [12] 

 

3.3 Činnost realitní kanceláře 

 

Činnost makléře  

Za náběr nemovitostí je zodpovědný makléř. Náběr provádí roznášením letáků          

do domovních schránek, podáváním náběrových inzerátů do realitních serverů nebo             

do tištěných periodik, telefonickým kontaktováním vlastníků z realitních serverů, tištěných 

                                                 
8  http://www2.remax-czech.cz/historie-remax.php 
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periodik nebo vývěsek na domech. Nábor mohou makléři provádět nabídnutím služeb 

obchodním partnerům a známým.  

 

Činnost makléře zahrnuje: 

� smluvní zajištění zprostředkování prodeje / pronájmu, sběr informací o zakázce, 

pořízení fotografií, plánků, eventuálně virtuální prohlídky, zaznamenání zdroje 

kontaktu na klienta, 

 

� zadání všech informací do iListu (realitního systému RE/MAX), nejpozději                     

do 24 hodin po nabrání nemovitosti a uzavření smlouvy s klientem. Informování 

asistentky kanceláře a vedoucího týmu e-mailem o náběru zakázky, 

 

� organizování a zajišťování prohlídek nemovitostí včetně pořizování záznamů z jednání 

(zajištění podpisu poptávajícím klientem) a následná archivace těchto dokumentů 

spolu s dokumenty nabídky, 

 

� archivace všech podkladů o nemovitosti v šanonu umístěném v kanceláři (list 

nemovitosti, smlouva o zprostředkování, výpis z KN, nabývací titul, protokoly 

z jednání a prohlídek). [12] 

 

Pracovní náplní asistentky je: 

� telefonická komunikace – přepojování telefonů, vyřizování vzkazů, plánování 

kalendáře ředitele kanceláře, plánování schůzek, příprava podkladů na pravidelné 

meetingy, zabezpečování průběžného přenosu dat a informací od klientů k makléřům, 

plánování služeb makléřů, kontrola jejich docházky, 

 

� vyhotovovat zápisy z pracovních porad, vyřizování pošty a korespondence, 

zajišťování úklidu kanceláře, včetně chodníku před kanceláří a výloh, pravidelná účast 

na vzdělávacích programech, pravidelná účast na společenských akcích a pravidelných 

setkáních majitelů kanceláří, 

 

 

 

� přípravu podkladů pro tištěnou inzerci, kontroly, opravy, aktualizace informací             
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o vlastních nabídkách na internetu zpracování nabídek a poptávek zákazníků – zadání 

kontaktu (jména klienta a kontaktních údajů, včetně zdroje, ze kterého klient přichází) 

a poptávky do iListu, a to nejpozději do 24 hodin po obdržení informací, 

 

� je zodpovědná za vložení informací na smluvní realitní servery, a to nejpozději do 24 

hodin po zalistování nemovitosti, dále je její povinnosti zajištění překladu popisu 

nemovitosti do angličtiny a jeho umístění na webové stránky a smluvní realitní servery 

nejpozději do týdne po zalistování nemovitosti. [12] 

 

 

Činnost ředitele kanceláře  

� hlavní náplní práce je nábor spolupracovníků, tvorba a naplňování business                 

a strategického plánu kanceláře, sestavování a kontrola finančního plánu kanceláře, 

vedení chodu kanceláře dle zákonných a skupinových pravidel a etického kodexu, 

 

� vedení pravidelných prodejních a plánovacích meetingů s vedoucími týmů makléřů, 

propagování kanceláře navenek, tvoření lokální marketingové strategie kanceláře, 

zastupuje kancelář v lokálních / regionálních fondech (např. pražský reklamní fond), 

předává veškeré relevantní informace všem zaměstnancům a makléřům, zajišťuje 

uspokojivé vyřizování stížností zákazníků, zaměstnanců a makléřů, stará se o 

motivaci, vzdělávání a profesionální a osobní růst spolupracovníků, 

 

� vede jednání s dodavateli a obchodními partnery, s velkými zákazníky – 

developerskými společnostmi apod., zastupuje kancelář navenek – směrem 

k zákazníkům, konkurenci i veřejnosti, účastní se pravidelných schůzek s majiteli 

franšízy, poskytuje poradenství v oblasti obchodování s nemovitostmi, prodejní a 

poprodejní servis zákazníkům včetně zprostředkování služby specializovaným 

obchodním partnerem (právník, finanční / hypoteční / pojišťovací makléř, odhadce, 

architekt), podílí se na službách dle měsíčního rozpisu. 

 

� povinností je i poskytování informací o službách kanceláře a o základních 

statistických datech (počet zemí, kanceláří, makléřů v ČR a ve světě). [13] 
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3.4 Etický kodex 

 
Franšízantem se v tomto etickém kodexu rozumí osoba podnikající na území České 

republiky v oblasti obchodu s realitami, která je se společností RE/MAX ČR smluvně 

zavázána a oprávněna k užívání a využívání systému RE/MAX v příslušné lokalitě na území 

České republiky a je dále oprávněna vybírat si k realizaci svých obchodů realitní makléře. 

 

I-Listem se pro účely tohoto etického kodexu rozumí elektronický (softwarový) 

informační systém zřízený a provozovaný společností pro vedení evidence obchodních 

případů, který (kromě evidenčního a statistického významu pro systém společnosti) slouží 

především k prezentaci obchodních případů na veřejnosti. 

 

Osobami systému se v etickém kodexu rozumí každá osoba, která je oprávněna užívat 

systém (franšízant, realitní makléř) a/nebo je zaměstnancem této osoby a/nebo je s takovou 

osobou veřejností běžně spojována. Ostatním makléřem se pro účely tohoto etického kodexu 

rozumí osoba podnikající na území České republiky v oblasti obchodu s realitami, která není 

oprávněna požívat výhod systému. [10] 

 

Realitním makléřem se rozumí prodejní partner nezávisle podnikající na území 

České republiky v oblasti zprostředkování obchodu a služeb s realitami, který je smluvně 

zavázán franšízantovi a na základě smlouvy s ním oprávněn k užívání systému RE/MAX. 

 
Obr. 3.1 Vývoj etického kodexu v ČR 

 

 

 

 

Zdroj: www.canik.cz 
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3.5 Legislativa 

 
3.5.1 Vystupování v právních vztazích 

 

Při podpisu jakýchkoliv smluv, výrobě razítek, označení kanceláře atp. je nutné  

respektovat 2 základní pravidla pro vystupování v obchodních vztazích. Pro obchodní účely 

realitní kancelář zásadně využívá ochrannou známku RE/MAX + dovětek (např. RE/MAX 

Reality). Typickým příkladem použití obchodního názvu jsou inzerce, vizitky atp. 

 

Realitní kancelář vystupuje v právních vztazích pod svou obchodní firmou nebo 

jménem, např. PTE Reality s. r. o. Typickým příkladem použití názvu společnosti jsou 

fakturace, smlouvy o spolupráci s prodejním partnerem, smlouvy o poskytování realitních 

služeb, dohody o složení blokovacího depozita atp. [12] 

 

3.5.2 Ochrana osobních údajů 

 

Všechny realitní kanceláře jsou povinny v souladu s § 16 zákona č.101/2000 Sb.,         

o ochraně osobních údajů podat před zahájením své činnosti oznámení na Úřad pro ochranu 

osobních údajů. 

 

Od listopadu 2006 došlo k významné změně ve způsobu plnění oznamovací 

povinnosti správce. Úřad za účelem vyšší efektivity práce v oblasti registrační činnosti 

přistoupil k zavedení elektronického způsobu přijímání registračních oznámení. [9] 

 

3.6 Smlouvy 

  

3.6.1 Systémové smlouvy  

 

Jedná se o smlouvy, které používají ve stejné podobě všechny realitní kanceláře 

RE/MAX na území České republiky. 

 

a) Smlouva o ochraně informací  

Smluvními stranami jsou realitní kancelář a zájemce o pozici prodejního partnera. Tato 

smlouva se podepisuje v okamžiku, kdy realitní kancelář předává potencionálnímu 
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prodejnímu partnerovi k prostudování smlouvu o spolupráci s prodejním partnerem. Smlouva 

se vyhotovuje ve 2 stejnopisech. 

     Obr. 3.2 Podpis smlouvy 
b) Smlouva o spolupráci s prodejním partnerem 

Jedná se o nejdůležitější systémový 

dokument. Smluvními stranami jsou realitní 

kancelář a prodejní partner (realitní makléř). Tato 

smlouva se uzavírá zpravidla na 2 roky. Realitní 

kancelář však může s prodejním partnerem uzavřít 

smlouvu o spolupráci s prodejním partnerem i na 

delší dobu, maximálně však na dobu, po kterou má 

realitní kancelář platně uzavřenou smlouvu o frančíze. Smlouva se vyhotovuje ve 3 

stejnopisech a realitní kancelář bezodkladně po jejím uzavření zašle 1 vyhotovení do centrály 

RE/MAX Czech Republic. [20] 

 

c) Dohoda o zachování důvěrnosti  

Smluvními stranami jsou RE/MAX Czech Republic, realitní kancelář a třetí osoba 

(důvěrník). Smlouva se uzavírá se všemi prodejními partnery při podpisu smlouvy                   

o spolupráci s prodejními partnery a s dalšími osobami, které mohou být seznámeni                     

s patentovou koncepcí společnosti RE/MAX (např. IT specialista, asistentka, účetní apod.).  

 

d) Smlouva o poskytování realitních služeb  

Smluvními stranami jsou realitní kancelář a prodávající. Smlouva se vyhotovuje ve             

2 stejnopisech.  

Výhradní – prodej nemovitosti není oprávněna zprostředkovat žádná jiná realitní 

kancelář, prodávající je oprávněn obstarat si kupujícího sám, ale v takové případě se snižuje 

odměna realitní kanceláře o 50 %. 

Nevýhradní - prodávající je oprávněn při prodeji své nemovitosti využít jakoukoliv 

jinou realitní kancelář. 

 

e) Dohoda o složení blokovacího depozita  

Smluvními stranami jsou realitní kancelář a kupující. Kupující si složením 

blokovacího depozita zajišťuje, že realitní kancelář nebude po dobu platnosti dohody                   

o složení blokovacího depozita již dále nabízet nemovitost ke koupi třetím osobám.  

Zdroj:www. blog.obracanik.eu 
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Blokovací depozitum by mělo být vyšší nebo stejně vysoké jako je provize realitní 

kanceláře z daného obchodu. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech. Dojde-li k uzavření 

kupní smlouvy, pak si realitní kancelář započte blokovací depozitum do své odměny. 

Nedojde-li k uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího, pak se složené blokovací 

depozitum započte jako smluvní pokuta. Nedojde-li k uzavření kupní smlouvy ze strany 

prodávajícího, pak realitní kancelář vrátí kupujícímu složené blokovací depozitum. [21] 

 

3.6.2 Obchodní smlouvy 

 

a) Kupní smlouva, Smlouva o převodu vlastnictví jednotky  

Při prodeji jakékoliv nemovitosti s výjimkou bytové či nebytové jednotky se využije 

vzor kupní smlouvy. Při prodeji bytové či nebytové jednotky podle zák. č. 72/1994 Sb,                

o vlastnictví bytů a nebytových prostor se využije vzor smlouvy o převodu vlastnictví 

jednotky. [8] 

 

b) Dohoda o převodu členských práv a povinností 

Dohoda o převodu členských práv a povinností musí mít písemnou formu, podpisy 

nemusí být na dohodě úředně ověřeny, ale doporučuji je úředně ověřit – předchází se tím 

případným budoucím soudním sporům. Účinky dohody vůči družstvu nastávají dnem 

doručení dohody družstvu. 

 

Představenstvo družstva bere dohodu pouze na vědomí a je povinno zaevidovat 

nového člena a zároveň uzavřít s novým členem nájemní smlouvu na konkrétní byt za 

stejných podmínek, za kterých měl uzavřenou nájemní smlouvu převodce. 

 

Manželé – vznikne-li za trvání manželství právo uzavřít nájemní smlouvu pouze 

jednomu z manželů vznikne společné členství v družstvu oběma manželům a zároveň vzniká  

i společný nájem bytu manželů. 

 

c) Nájemní smlouva – byt  

Smlouva musí být písemná. Ve smlouvě musí být označení bytu, příslušenství, způsob 

výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu a jejich výše, kauce, a to 

zpravidla jednoměsíční nájemné. Kauce je uložena na zvláštním účtu, pronajímatel je 
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oprávněn použít tyto prostředky v souladu s § 686a občanského zákoníku.  

  

Regulované nájemné platí od 31. 3. 2006. Nový zákon o jednorázovém zvyšování 

nájemného platí do 30. 12. 2010 (jednou ročně vždy k 1. lednu či později může pronajímatel 

zvýšit nájemné – nelze zvýšit zpětně – účinnost do 3 měsíců po doručení nájemci). [21] 

 

3.7 Marketing 

 

3.7.1 Design manuál 

 

 RE/MAX Česká republika se snaží budovat povědomí o společnosti, která prodává 

nejvíce realit na světě. Využívá synergií mezi regionálními a lokálními kampaněmi 

doplněnými o PR aktivity. Cílem společnosti je zvýšit povědomí především u koncových 

zákazníků.  

 

Značka/ochranná známka, stejně jako slogany společnosti ztělesňují a odrážejí pozici a 

jméno, kterých systém RE/MAX požívá. Ohlas, který dnes společnost má, je výsledkem práce 

posledních více než 30 let a správné používání ochranných známek je cestou, jak dobré jméno 

ochránit.  

 

 RE/MAX v České republice spolupracuje s vybraným povinným dodavatelem, 

společnost Mádl Design, která se významně podílí na dodržování jednotných pravidel 

zacházení se značkou. 

 

 Mádl Design je spoluautorem Design manuálu, který jasně definuje pravidla pro 

nakládání s ochrannou známkou a uvádí také konkrétní příklady použití. Design manuál je 

závazný pro všechny kanceláře RE/MAX. [20] 

 

 Design manuál slouží jako předloha k jednotnému používání loga, barevných 

schémat a písma. Definuje pravidla jejich použití při návrhu firemních propagačních 

materiálů, inzerátů a jiných tiskovin atp.  
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3.7.2 Povinné billboardy 

Obr. 3.3 Billboard 
Povinností každé realitní kanceláře je vyvěsit do 

sto osmdesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o frančíze a 

poté po celou dobu trvání této smlouvy mít vyvěšeny 

v okruhu jednoho kilometru od své lokality nejméně dva 

billboardy, na nichž bude uveden název, telefonní číslo a 

adresa frančízované realitní kanceláře frančízanta a jedna 

nebo více známek. Realitní makléř je povinen vynaložit 

maximální možné úsilí, aby měl minimálně na 2 z jím 

nabízených nemovitostí umístěnu prodejní plachtu o minimálním rozměru 2 x 1 metr. 

 

Grafický návrh billboardu je nutno zaslat ke schválení marketingovému řediteli 

RE/MAX ČR. Jako jezdící billboard je uznán také plně polepený automobil, jehož grafický 

návrh je specifikován v Design manuálu. [20]  

 

 Zásady komunikace s médii 

 S cílem vyhnout se negativní publicitě a omezit množství článků poskytujících 

nerelevantní či zavádějící informace, které by neodpovídaly skutečnosti, společnost ve 

spolupráci s PR agenturou vytvořila jednoduchý komunikační manuál. Tento manuál je určen 

pro všechny zaměstnance, frančízanty a makléře, kteří mohou přijít do styku s novináři,           

a slouží jako návod k efektivnímu zvládnutí komunikace.[21] 

 

Zdroj: www.images.google.cz 
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4 Metodika sběru dat 

 

4.1 Přípravná fáze marketingového výzkumu 

 

4.1.1 Definování problému 

 

V dnešní době obchoduje na trhu s nemovitostmi nepřeberné množství realitních 

kanceláří. Není lehké upoutat potencionální zákazníky, ať už novou nebo stávající nabídkou 

realitních služeb a poskytovaného poradenství, a proto považuji průzkum zaměřený na 

chování zákazníků a jejich preference za klíčový. Zabývám se také tím, jaký postoj lidé 

zaujímají k činnosti realitních kanceláří. 

 

4.1.2 Objasnění cíle 

 

Cílem mého výzkumu je analyzovat chování zákazníku při využití služeb 

poskytovaných realitními kancelářemi. Dále jsem zkoumala spokojenost občanů se současnou 

nabídkou služeb realitních kanceláří a to, zda byli se službami realitní kanceláře spokojeni či 

nikoliv. Zajímalo mě, jaké změny by uvítali a co jim v současné době na trhu chybí. Všechna 

zjištěná fakta jsem promítla v  interpretaci výsledků. Z poznatků vyplynou návrhy a 

doporučení související se zlepšením spokojenosti zákazníku s poskytovanými službami. 

 

4.1.3 Plán výzkumu 

 

Shromažďování potřebných informací lze uskutečnit prostřednictvím sběru primárních 

a sekundárních dat, nebo pomoci obou těchto metod současně. Primární zdroje jsou 

informace, které se týkají názorů lidí. Sekundární data byla použita pro orientaci 

v problematice  kapitoly 1 (odborná literatura).  

 

Vzhledem k tomu, že mým záměrem je získat odpovědi na individuální otázky, 

použila jsem formu sběru primárních dat, která mi pomohla vyřešit problematiku bakalářské 

práce. Veškerá data jsou přesná, aktuální a naprosto objektivní. Zcela mapují a vyjadřují 

názory dotazovaných občanů. 
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Vybraný vzorek respondentů je nereprezentativní. Výběr respondentů jsem prováděla 

technikou náhodného výběru.  Nástrojem sběru dat byl dotazník, který obsahoval 15 otázek, 

viz příloha č. 1.  Vybraných bylo 300 respondentů. K analyzování dat jsem použila programy 

WORD a EXCEL.  

 

4.2 Realizační fáze 

 

Data byla sbírána na mnoha různých místech, na vysoké škole, v realitních 

kancelářích, na náměstích v Ostravě, v Novém Jičíně a na mnohých jiných veřejných 

prostranstvích v Moravskoslezském kraji. Vzhledem k tomu, že problematika, kterou 

zkoumám, je zaměřená na chování lidí na trhu s realitami, snažila jsem se zachytit široký 

výběrový vzorek dotazovaných. 

 

Občanů ve věku do 19 let jsem se nedotazovala. Myslím si, že lidé tohoto věku ještě 

nemají potřebné zkušenosti a ucelené názory na činnosti a poskytování služeb realitních 

kanceláří. Předpokládám rovněž, že většina z nich doposud neměla potřebu využít služeb 

realitní kanceláře. Dotazování respondentů ve věkové hranici 20 až 35 let bylo prováděno 

především na vysoké škole v Ostravě. Respondenty byli nejen studenti, ale i pedagogové a 

ostatní zaměstnanci. Především pro věkovou hranici nad 60 let bylo místem dotazování 

veřejné prostranství a nákupní centra, kde byl vysoký počet občanů v tomto věku. 

 

Data byla sbírána podle časového harmonogramu (obr. č. 4.2.2.1). Použila jsem 

metodu Metoda osobního dotazování prostřednictvím dotazníků s názornými ukázkami log a 

obrázků jednotlivých realitních kancelář. Tato metoda se ukázala nejvhodnější. Veškerá 

získaná data jsem zpracovala s použitím programů MS Excel.  

 

4.2.1 Struktura výběrového souboru 

 

Základní soubor zahrnoval 989.507 lidí a výběrový soubor 300 respondentů. Na 

webových stránkách Českého statistického úřadu jsem zjistila potřebné statistické údaje 

věkové skladby obyvatel dle jednotlivých krajů ke dni 31. 12. 2008. Vypočetla jsem, že           

z celkového počtu 300 dotazovaných musím oslovit 86 lidí ve věku od 20 do 35 let, dále pak 

135 lidí ve věku od 36 do 59 let a 79 lidí nad 60 let. Kompletní propočty obsahuje příloha č. 2 
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4.2.2 Problémy s výzkumem 

 

Jediný, avšak dosti závažný problém nastal u skupiny občanů ve věku nad 60 let. Je až 

neuvěřitelné, kolik lidí důchodového věku odmítlo dotazník vyplnit s omluvou, že bohužel 

nemají čas a spěchají. Z 80 oslovených 34 občanů neodpovědělo a dotazník odmítlo vyplnit. 

Z tohoto vyplývá, že se mi nepodařilo získat data od 79 lidí nad 60 let. Skutečný počet byl 

tedy pouhých 46 respondentů nad 60 let. Nezodpovězené dotazníky (33 ks), určené pro tuto 

věkovou skupinu, byly vyplněny respondenty ze zbylých dvou  kategorií. 

 

Obr. 4.1 Časový rozsah metodiky výzkumu a sběru dat 

 

4.2.3 Shromáždění a zpracování dat 

 

Shromážděná data byla zpracována pomocí programů MS Excel a MS Word.             

Po ověření správnosti dat byl proveden výpočet statistických veličin, které jsou promítnuty v 

analýze dat. Její součástí je i grafické znázornění. 

 

Aktivita
Měsíc

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben

Plán výzkumu

Pilotáž

Sběr údajů

Analýza údajů

Definice 
problému         
Objasnění 
cíle         

        

        
Zpracování  
údajů

 Zdroj: vlastní 
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5 Analýza chování zákazníků na trhu realitních kanceláří 

 

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat chování zákazníků na trhu s realitami                 

a navrhnout možnosti zlepšení poskytovaných služeb. Zjišťovala jsem, jaký postoj mají lidé 

k realitním kancelářím, zda by jejich služby využili opakovaně a jaké by uvítali změny. 

Respondenti odpovídali na dotazník, který zahrnoval 15 otázek. 

 

Z 300 respondentů bylo 130 občanů, kteří již využili služeb realitních kanceláří ať už 

pro soukromé či profesní účely, a 170 dotazovaných dosud nevyužilo služeb na trhu 

s realitami. Pro svůj výzkum nepovažuji za důležité, že větší část respondentů dosud nepřišla 

do styku s realitními kancelářemi. 

  

Věkovou strukturu obyvatel jsem si rozčlenila do tří kategorií: věk od 20 do 35 let, od 

36 do 59 let a lidé starší 60 let. Při rozdělování počtu obyvatel jsem vycházela z 

údajů Českého statistického úřadu. 

 

Vzhledem k tomu, že jsem se snažila pokrýt co nejširší oblast v Moravskoslezském 

kraji, byl výzkum prováděn na mnoha místech v Ostravě, Novém Jičíně, Havířově, Karviné, 

Frýdku-Místku a Opavě a přilehlém okolí. 

 

5.1 Využití služeb realitních kanceláří  

 

Služeb realitní kanceláře využilo 130 respondentů, tj. 43 %, z celkového počtu         

300 dotazovaných.  

Obr. 5.1 Využití služeb realitních kanceláří 

Využití služeb realitních kanceláří
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Zdroj: vlastní 
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Myslím si, že tato skutečnost není příliš příznivá, neboť je zřejmé, že více než 

polovina respondentů si záležitosti týkající se zajištění bydlení obstarává sama bez pomoci 

realitních kanceláří. Lidé, kteří na první otázku odpověděli ano, pokračovali dalšími 

otázkami. 

 
Obr. 5.2 Využití služeb realitních kanceláří z pohledu věkové struktury 
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Dále jsem zkoumala využití v závislosti na věku. Z obrázku č. 5.2 je názorně vidět, že 

převážně starší lidé služeb realitní kanceláře nevyužili. Především se jedná o lidi starší 60 let. 

Důvodem proč nevyužili služeb RK, může být, že bydlení vůbec neřešili. Nejvíce vyrovnaný 

poměr odpovědí ano a ne je mezi lidmi ve středním věku 36 až 59 let.  

 

5.2 Příležitosti využití služeb  

 

Obr. č. 5.3 znázorňuje, při jakých příležitostech respondenti využili služeb realitních 

kanceláří. Z grafu je zřejmé, že nejvíce, tj. 41 %, dotazovaných využilo realitní kancelář při 

koupi nemovitosti, 36 % zvolilo příležitost prodeje. Více než 23 % dotazovaných odpovědělo, 

že využili RK při koupi i prodeji nemovitosti. Domnívám se, že lidé, kteří chtějí koupit byt či 

dům a jsou spokojeni se službami vybrané realitní kanceláře, budou chtít prodat své 

dosavadní bydlení prostřednictvím stejné firmy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 5.3 Příležitost využití služeb 

 

 

Názory mužů a žen se lišily při odpovědi na otázku, při jakých příležitostech využili 

služeb RK. Při koupi nemovitosti využilo služeb RK 43 % žen, ale jen 37,2 % mužů. Obě 

skupiny téměř stejně využívají služeb při prodeji, a to 35 % žen a 33,4 % mužů. Muži,       

12,3 %, však převažují při využívání služeb za účelem získání informací. Domnívám se, že 

muži jsou více rozvážní a potřebují mí dostatek informací, než učiní jakékoli rozhodnutí.       

U žen odpovědělo na tuto variantu pouze 7,6 %, z čehož usuzuji, že i ženy mají potřebu se 

informovat, ale ne v takové míře jako muži. 

 
Obr. 5.4 Využití služeb realitních kanceláří v závislosti na pohlaví 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Zdroj: vlastní 
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5.3 Využití konkrétní realitní kanceláře 

 
Zde jsem se respondentů ptala, kterou z daných realitních kanceláří využili pro své 

potřeby. Z grafu můžeme vyčíst, že 27 %, tedy nejvíce dotazovaných využilo MM reality,     

21 % respondentů společnost Sting a 20 % realitní kancelář RE/MAX. 14 % dotazovaných 

odpovědělo Jiné. Dotazováni uváděli nejčastěji jména konkrétních makléřů, kteří tuto činnost 

provádějí na základě živnostenského oprávnění. V několika případech respondenti uvedli        

i realitní společnost Rekin, která již na trhu RK svou činnost neprovozuje. 

 
Obr. 5.5 Využití konkrétní realitní společnosti 
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Na obrázku č. 5.6 je možné vidět využití jednotlivých realitních společností občany 

podle věkové struktury.  Na první pohled je patrné, že nejvíce respondentů ve věkové hranici 

20 – 35 let dává přednost jiným menším a ne tak známým společnostem. Naopak dotazovaní 

ve věku nad 60 let upřednostňují známé realitní společnosti, jako jsou MM reality (nejlépe 

prosperující společnost v realitách na českém trhu), Sting a RE/MAX, s dlouholetou tradicí na 

trhu s nemovitostmi.  

 

Domnívám se, že starší lidé jsou více konzervativní a snáze ovlivnitelní, a proto dávají 

přednost prověřeným společnostem, které poskytují realitní služby seriózně, ale za 

poskytování služeb narukují vyšší finanční odměny. Zatím co mladí lidé ve věku od 20 do 35 

let se nebojí nových a neznámých věcí. Nechtějí platit více na úkor dlouholeté tradici na trhu, 

a proto vyhledávají jiné menší společnosti, které nejsou tak známé. 

 

 

 
 
 

Zdroj: vlastní 



34 

Obr. 5.6 Využití služeb realitních kanceláří v závislosti na věku 
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5.4 Postoj občanů k realitním kancelářím 

 

Z výzkumu vyplývá, že 44 % dotazovaných má neutrální postoj, 32 % postoj negativní 

a zbylých 24 % má kladný postoj k realitním kancelářím. 

 

Necelá polovina dotazovaných se přiklání k neutrálnímu postoji. Podle mého názoru 

většina těchto lidí neví, jaké stanovisko zaujmout. Je pravdou, že na realitní kanceláře jsou 

spíše negativní ohlasy. Mnoho lidí má špatné zkušenosti, což se promítlo i v mém výzkumu. 

 

V případě odpovědi „negativní postoj“, dotazovaní často doplňovali, proč tomu tak je. 

Ve většině případů se respondentům nelíbí vysoké marže, které si realitní kanceláře přidávají. 

Rovněž poukazovali na publikování zkrachovalých realitních kanceláří v médiích.  

 

Přestože spokojený zákazník nemá takovou potřebu komentovat své zkušenosti jako 

ten nespokojený, vybrala jsem pár doplňujících odpovědí hodnotících svůj postoj jako kladný. 

Lidé chválili velmi taktní a diplomatické jednání, rychlé zprostředkování a příjemné 

vystupování makléřů. 

 

 

 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 5.7 Postoj občanů k realitním kancelářím 

 

 

Na obrázku 5.8 je možné vidět postoj občanů k realitním kancelářím z pohledu věkové 

struktury.  U dotazovaných ve věku nad 60 let jsou postoje negativní a neutrální vyrovnané a 

převažují nad postoji kladnými. Myslím, že se nechávají ovlivnit médii, ve kterých se o 

realitních kancelářích dost často hovoří v negativním smyslu. 

 

Většina respondentů od 36 do 59 let nejčastěji odpovídala, že zastávají neutrální 

postoj. Domnívám se, že je tomu tak hlavně proto, že služby realitních kanceláří lidi nijak 

nezaujaly, jen splnily primární účel, se kterým je zákazníci oslovili. Dovoluji si tvrdit, že 

současný zákazník je náročný, očekává něco mimořádného a nespokojí se jen tak s něčím. Za 

to, že zaplatí jistou cenu, žádá nejen standardní kvalitu, ale rozhodně něco navíc. 

 

Ve skupině respondentů ve věku od 20 do 35 let je nejvíce odpovědí kladných. Myslím 

si, že je tomu tak proto, že si umějí správně nadiktovat požadavky a nebojí se vyjádřit při 

jednání svůj nesouhlas a jiný pohled na věc. Mladí lidé jsou mnohem průbojnější a to je 

v současné době dosti důležité. 

Obr. 5.8 Postoj občanů k realitním kancelářím z hlediska věkové struktury 
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5.5 Opakované využití realitních kanceláří 

 

V závislosti na postoji k RK jsem zjišťovala, zda by respondenti využili znovu služeb 

realitních kanceláří. Výsledek je překvapivý. Přestože postoj k realitním kancelářím byl 

většinou negativní, až 54 % dotázaných využilo opětovně služeb realitní kanceláře. Z obr je 

patrné, že 46 % by již služeb opakovaně nevyužilo. 

 

Obr. 5.9 Opakované využití realitních služeb 

 

Obr. 5.10, který popisuje opakované využití služeb v závislosti na věku, jasně ukazuje, 

že  dotazovaní ve věku nad 60 let by ve většině případů nevyužili opakovaně služeb realitní 

kanceláře. Naopak u lidí ve věkové kategorii 20 až 35 let převažoval názor, že by využili 

služeb opakovaně. Toto mínění sdíleli i respondenti ve věkové kategorii 36 až 59 let, přestože 

kladné odpovědi nepřevažovaly v tak značné míře. Podle mého názoru tito respondenti získali 

cenné zkušenosti a přehled o tom, co vše mohou od realitních kanceláří očekávat, a zjisti 

rovněž, že není snadné realizovat prodej či koupi nemovitosti svépomocí. 

 

Obr. 5.10 Opakované využití realitních služeb v závislosti na věku  
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5.6 Účely použití služeb 

 

Jak lze vidět z obr. 5.11, lidé používají realitní služby převážně pro soukromé účely. 

Ze 130 respondentů 74 lidí (necelých 57 %) využilo služeb pro soukromé účely, zatímco      

53 občanů (40 %) pro pracovní účely. Variantu jiné odpovědi zvolili pouze 3 lidé. 

 

Obr. 5.11 Účely použití služeb 
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Z hlediska pohlaví je jasně vidět, že 69 % žen odpovědělo na otázku „Pro jaké účely 

jste použili služby realitní kanceláře?“ pro soukromé, což je o 24 % více než muži. Z toho 

usuzuji, že ženy i v dnešní době stále dávají přednost svému soukromému životu před 

pracovním a realitních služeb použijí v souvislosti se zajištěním bydlení. Odpovědi mužů byly 

zcela opačné, celých 53 % mužů odpovědělo, že využívá služeb realitních kanceláří právě pro 

profesní potřeby.  

 

Dle mého názoru není toto zjištění nijak překvapivé. Je všeobecně známo, že muži 

více času věnuji práci. A proto i služby realitní kanceláře nejčastěji potřebují k zajištění 

pracovních potřeb. Z tohoto zjištění vyplývá, že by realitní makléři měli klást důraz na 

specifikaci cílového zákazníka a měli by se snažit odlišovat jejich preferované potřeby. 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 5.12 Účel použití služeb v závislosti na pohlaví 
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5.7 Ovlivnění informacemi v médiích 

 

Respondentů jsem se ptala, zda je ovlivňují informace získané z médií. Ze                    

130 dotazovaných odpovědělo 88 lidí, že se nechají ovlivnit médii. 

 

Obr. 5.13 Ovlivnění informacemi v médiích 

Vliv informací v médiích
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Tuto odpověď občané více specifikovali a uváděli, že nejvíce věnují pozornost 

informacím a zprávám z internetu a televize, tisku a v několika případech i z radií.  Ze              

130 dotazovaných pouhých 42 lidí odpovědělo, že se nenechá ovlivnit a médiím nepřikládají 

žádnou váhu. 

 

 Na obr. 5.14 vidíme, jak se lidé nechají ovlivnit informacemi v médiích dle věkové 

struktury. Lidé ve věku 20 – 35 let a 36 – 59 let jsou ovlivněni, zaměřují svou pozornost          

na média, a to ze dvou třetin. Občané nad 60 let se z necelých 90 % nechají ovlivnit médii. 

Z toho vyplývá, že v současné době mají média na občany stále významný vliv. Lidé vnímají 

dění kolem sebe a věnují mu dostatečnou pozornost. Myslím si, že tato zjištěná fakta jsou 

příznivá a to je nejen pro trh s realitami, ale pro společnost globálně.  

Zdroj: vlastní 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 5.14 Ovlivnění informacemi z médií v závislosti na věku 

 

 
5.8 Rozhodování při výběru realitní kanceláře 

 

Zaměřila jsem se na zjištění, na základě čeho se lidé rozhodovali při výběru realitní 

kanceláře. Výsledek je dosti překvapující, protože více než 31 % dotazovaných uvedlo, že se 

rozhodovali na základě poutavé reklamy. Z toho usuzuji, že lidé vnímají a věnují pozornost 

reklamě, která je poutavá, kreativní a něčím člověka zaujme. Troufám si tvrdit, že reklama, 

čím více je ztřeštěná a na první pohled se nám nelíbí, tím rychleji se vryje do povědomí. 

 

Druhou nejčastější opovědí (19 % dotazovaných) byl přístup makléře. Důvodem je 

stále se zvyšující důraz na osobní jednání. V dnešní době se vyskytuje na trhu s nemovitostmi 

velký počet konkurenčních společností s podobnou nabídkou služeb. Proto stále roste význam 

lidského faktoru, tedy makléře, který svým vystupováním a jednáním do značné míry 

ovlivňuje spokojenost zákazníka. 

 

18 % dotazovaných si vybralo RK na základě doporučení. Překvapivé bylo zjištění, že 

pouhých 9 % občanů se rozhodovalo na základě ceny. Domnívám se, že lidé dnes 

upřednostňují kvalitní služby, které se přizpůsobí individuálním potřebám zákazníků, přestože 

si za ně musí připlatit. 
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Obr. 5.15 Rozhodování pří výběru realitní kanceláře 

 

 

V závislosti na tomto faktu jsem zjišťovala, zda dotazovaným vyhovovalo nastavení 

cen realitních kanceláří. Ze 130 občanů, kteří na tuto otázku odpověděli, uvedlo                         

73 dotazovaných, že jim nastavení cen realitní kanceláře nevyhovovalo. Tyto negativní 

odpovědi byly dosti nečekané vzhledem k tomu, že pouhých 9 % respondentů se rozhoduje 

podle ceny. Domnívám se, že občané nebyli připraveni a blíže obeznámeni s navýšením ceny 

v závislosti na individuálních požadavcích. Rovněž lidé nedocenili kvalitu služby na úkor 

vyšší ceny. 

 

5.9 Faktory ovlivňující výběr realitní kanceláře  

 
Z celkového počtu 130 respondentů celých 37 % dotazovaných hodnotí kvalitu služeb 

jako nejdůležitější, tedy známkou 5, viz obr. 5.15.   

 
Obr. 5.16 Faktory ovlivňující výběr 

 

 

Druhým faktorem, který dostal nejvyšší ohodnocení, byla reklama (28 %).  Co se týče 

nejméně důležitých ukazatelů, celých 36 % občanů označilo reference za méně důležité           
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a 15 % (což je nejvyšší procento nejnižší důležitosti ze všech faktorů) za nejméně důležité.  

Z celkového pohledu nejvíce lidí ovlivňuje faktor kvalita služeb s průměrnou známkou 3,6, 

jako druhý nejdůležitější faktor byl zvolen individuální přístup makléře s průměrným 

hodnocením 3,4.  

 

Jelikož z dotazníkového šetření vplynul fakt, že mnoho lidí ovlivňuje především 

kvalita služeb a stále více individuální přístup makléře, dalo by se uvažovat o ještě větším 

zkvalitnění poskytovaných služeb a rozšíření o doplňkové služby. Veškeré tyto skutečnosti by 

se měly stát standardem při poskytování služeb. Co se týče individuálního přístupu makléře, 

mělo by být klíčové rozpoznání a zjištění konkrétních a specifických potřeb zákazníků.  

 

5.10 Spokojenost s nabídkou služeb  

 

V této části dotazníku jsem se snažila zjistit, zda zákazníci byli spokojeni se službami 

realitních kanceláří, či nikoliv. V 61 % odpovídali respondenti kladně. Byli spokojeni 

s poskytovanými službami. Negativně na položenou otázku reagovalo 39 % dotazovaných.  

 

 

Obr. 5.17 Spokojenost s nabídkou služeb 
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Spokojenost s  nabídkou služeb v závislosti na věku dotazovaných je znázorněna 

v obrázku č. 5.18. Je z něj patrné, že nejvíce spokojených občanů je ve věku 36 až 59 let. 

V této věkové kategorii byli spokojeny dvě třetiny respondentů, zatímco lidé ve věku nad 60 

let uváděli převážně nespokojenost. 

 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 5.18 Spokojenost s nabídkou služeb dle věkové struktury 

 

 

Výsledky odpovědí u této otázky nám ukazují, že necelé dvě třetiny respondentů byly 

s poskytovanými službami spokojeny. Dle mého názoru je to způsobeno stále se zvyšující 

kvalitou služeb, která je pro realitní společnosti klíčová v době s vysokou konkurencí. 

Zjištěné informace jsou příznivé pro realitní kanceláře vzhledem ke stále častějšímu výskytu 

stížností v televizi a negativním zpravodajstvím v médiích obecně. 

 

 

5.11 Spokojenost s konkrétními službami 

 

V této části jsem se snažila zkoumat, jak byli jednotliví respondenti spokojeni 

s určitými faktory realitních společností. Byly to především tyto vlastnosti – Cena, Reference, 

Reklama, Kvalita služeb a Individuální přístup makléře.  

 

Jednotlivé faktory byly hodnoceny body 1 až 5 přičemž 5 – nejvíce spokojen,             

1- nejméně spokojen. Jak je z obrázku patrné, nejvíce byli dotazovaní spokojení 

s individuálním přístupem (34 % - velmi spokojen a 27 % spíše spokojen). 

 

 Druhá nejlépe hodnocená vlastnost byla kvalita služeb, zde 21 % občanů bylo velmi 

spokojeno a celých 35 % lidí spíše spokojeno. Známkou 3, tedy neutrální názor, hodnotil 

nejvíce (43 %) respondentů u reklamy. Nejhůře hodnoceným faktorem byla cena, 18 % 

dotazovaných nebyla s cenou služeb spokojena vůbec a více než 31 % lidí bylo spíše 

nespokojených. 

 

 

Spokojenost s nabídkou služeb dle věkové struktury

23

50

6

16

25

10

0

10

20

30

40

50

60

20 - 35 36 - 59 60 a více

Věk

P
o
č
et

 r
es

p
o

n
d

en
tů

ano

ne

Zdroj: vlastní 



43 

Obr. 5.19 Spokojenost s jednotlivými vlastnostmi 
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Zajímavé bylo zjištění respondentů tříděných podle věkové struktury. U mladých lidí 

ve věku od 20 do 35 let převažovaly spíše kladné odpovědi. Nejvíce spokojeni byli s kvalitou 

služeb a referencemi. U osob starších 60 let byly odpovědi převážně neutrální a v mnoha 

případech i negativní. Nejhůře hodnotili cenu a reklamu. 

 

Z obr. 5.19 je patrné, že lidé preferují u služeb realitních kanceláří především kvalitu. 

Respondenti také do jisté míry kladou důraz na celkový přístup makléře a způsob 

vyjednávání. Nejhůře byla u vlastností hodnocena cena, což je zvláštní a dost překvapivé, 

protože na obr. 4.8 Faktory ovlivňující výběr realitní kanceláře faktor cena vyšel ve výzkumu 

jako méně důležitý. I přesto by se měly realitní společnosti zamyslet nad svou cenovou 

politikou a zvážit, zda by nebylo vhodné snížit nastavení cen.  

 

5.12 Vítané změny a zlepšení 

 

Další podstatnou vypovídací hodnotu má otázka, která se zabývá problematikou 

zlepšení služeb realitních kanceláří. Zajímaly mě názory všech 300 respondentů, tzn. i těch, 

kteří služeb doposud nevyužili. Vycházela jsem z úsudku, co si myslí, že by mohly 

společnosti vylepšit, či úplně změnit, a jaká změna by je ovlivnila natolik, že by v případě 

potřeby využili realitních služeb. 

 

 

 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 5.20 Vítané změny a zlepšení 

 

Obr. 5.20 znázorňuje, že třetina dotazovaných by uvítala změnu ve snížení ceny. 

Druhou nejvíce zmiňovanou změnou je rychlejší a kvalitnější servis. K tomuto názoru se 

přiklonilo 27 % dotazovaných. Co se týče kvalitnější komunikace, 21 % respondentů 

vyslovila svůj názor pro její zlepšení. 

  

Při vyhodnocení vítaných změn a zlepšení v závislosti na pohlaví se lišily názory 

mužů a žen. Na prvním místě by ženy, a to v 36 %, uvítaly změnu ve snížení ceny. 31 % mužů 

by jako hlavní změnu uvítalo rychlejší a kvalitnější servis.  

 

Z odpovědí na tuto otázku jsem usoudila, že realitní společnosti by měly více 

diferencovat cenu, kterou zákazníci zaplatí za požadovanou službu, aby lidé mohli na tuto 

situaci včas reagovat. Bylo by pro společnosti jistě přínosné, kdyby podrobně rozpracovala 

ceník služeb přímo na míru konkrétním zákazníkům. V souvislosti se servisem by se realitní 

kanceláře měly snažit o co možná nejvyšší urychlení a vyřizování průběhu zakázek. 

 

Obr. 5.21 Vítané změny a zlepšení v závislosti na pohlaví 
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6 Návrhy a doporučení 

 

           Orientuji se na chování zákazníku při využití poskytovaných služeb realitních kanceláří 

a dále také na to, jaký postoj vůči nim mají.  

 

Prostřednictvím dotazníkového šetření jsem zjistila, že služeb realitní kanceláře 

využilo 43 % dotazovaných. Pro zjištění podrobnějších informací jsem respondenty nechala 

více rozvést odpovědi, proč služeb RK nevyužili. Nejčastěji odpovídali, že provize RK jsou 

přemrštěné a jen málokdy odpovídají poskytovaným službám. Kvalita makléřů se různí. 

Realitní služby může poskytovat každý. Po mnoha případech zveřejňovaných v médiích, kdy 

zákazníci svěřili svoji nemovitost realitní společnosti a byli podvedeni, se lidé bojí. Naproti 

tomu lidé, kteří služeb RK využili, uváděli, že se již předtím neúspěšně pokusili                      

o zprostředkování prodeje nemovitosti sami. Jednání s přímými zájemci je podle nich dost 

těžké, lidé jsou často neseriózní, nedodržují dojednané termíny, podmínky. Zájemci si 

vyhledají spoustu bytů, které chtějí prohlédnout, jelikož je to nic nestojí, ale pro majitele je to 

časová zátěž.  

 

V souvislosti s touto problematikou jsem se ptala, jaký postoj zaujímají občané k RK.  

44 % respondentů má k RK neutrální postoj, 32 % negativní a 24 % kladný. 

 

Předpokládám, že v případě zpřísnění podmínek pro založení a provozování realitních 

služeb, prokázání znalostí a dovedností potřebným k této činnosti, stoupne počet zákazníků 

realitních společností. 

 

 Z těchto důvodů bych doporučila zpřísnit podmínky pro založení živnosti 

poskytující a zprostředkovávající realitní činnost.  

 

Dále jsem analyzovala spokojenost občanů se současnou nabídkou služeb realitních 

kanceláří a to, zda byli se službami realitní kanceláře spokojeni či nikoliv.  

 

Na položenou otázku, zda byli spokojeni s nabídkou služeb reagovalo 61 % lidí 

kladně, 39 % negativně. V marketingovém výzkumu se prokázalo, že většina dotazovaných, 

která služeb realitních kanceláří využila, byla se zprostředkováním služby spokojena. Kladně 
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odpovídající skupina respondentů se ztotožnila s názorem, že přímý prodej od prodávajícího 

ke kupci se může zdát snazší, ale často bývá zdlouhavý a náročný - získávání kontaktů, 

domlouvání prohlídek a různé vrtochy kupujících a prodávajících. Problémy technické                  

a právní, to vše musí zajistit realitní společnost. Při seriózním jednání by lidé neměli makléře  

vnímat negativně. Dokážou lidi vyfiltrovat a přimět je rychle se rozhodnout. Ušetří tak čas 

oběma stranám. Velmi kladně poukazovali dotazovaní na skládání rezervačních záloh, protože 

podchytí zájemce a nemůže se stát, že ten těsně před podpisem od smlouvy odstoupí. 

V případě jednání majitele se zájemcem to však není možné. 

 

Hlouběji jsem se snažila analyzovat a blíže specifikovat důležitost a zároveň 

spokojenost s konkrétními faktory (cena, reference, reklama kvalita služeb a individuální 

přístup makléře) RK. 

 

 Nejvíce respondenty ovlivňuje kvalita služeb (37 %). S kvalitou poskytovaných 

služeb byli dotazovaní spíše spokojeni (35 %) a velmi spokojeni (21 %). Druhým významně 

ovlivňujícím faktorem je reklama. Které se nejvíce lidí, a to celých 43 %, vyjádřilo neutrálně, 

nejsou ani spokojeni ani nespokojeni. Respondenti se ve značné míře shodně vyjadřovali 

k tomu, že v současné době je všude nespočet podobných a nikterak nezajímavých poutačů, 

billboardů, cedulí, letáků s reklamami. Zároveň však podotkli, že lidé jsou už vůči reklamě 

imunní a nereagují na ni. 

 

V tomto směru vidím nedostatky v oblasti marketingu. Spousta, především menších 

realitních společností, nepřikládá propagaci a jednotnému vizuálnímu stylu patřičnou 

důležitost. Snaží se co nejvíce snížit náklady, ovšem dle mého názoru, na nesprávném místě. 

Zvláště v dnešní době, kdy je na trhu velká konkurence, je důležité, jak se společnost 

prezentuje navenek.  

 

Doporučila bych, aby si realitní společnosti nechaly vytvořit odborníky v oblasti 

marketingu nejen reklamní produkty, ale celkový vizuální vzhled a design manuál, 

zahrnující logo, barevná schémata a slogany, firemní bary, smlouvy, vizitky, reklamní dárky, 

poutače, billboardy atd. 

 

 Nejméně byli lidé spokojeni s cenou služeb. Především se jim nelíbily až stotisícové 

provize plynoucí z prodeje jejich nemovitosti. Troufám si ale tvrdit, že vše záleží na domluvě 



47 

a komunikaci. Myslím si, že makléři by měli své zákazníky lépe informovat o tom, za co 

vlastně RK platí. Provize nezahrnuje jen reklamní inzerci a podpisy smluv, ale za jejich prací 

se skrývá mnohem víc. Schopný makléř by si měl svoji provizi umět obhájit. Měl by 

zákazníkovi vysvětlit, že provize zahrnuje čas, telefonáty, benzín, který projezdí na 

domluvené prohlídky, právnický a bankovní servis. Z těchto důvodů doporučuji vytvořit 

podrobně zákazníkovi podrobnou kalkulaci ceny na míru dle jeho individuálních 

požadavků a přání. Návrhem na zlepšení může být také to, aby si zákazník sám určil cenu, 

za kterou je ochoten zprostředkování uskutečnit, a pak už záleží na schopnosti makléře, 

zda se mu to povede, či nikoliv. 

 

Dále jsem se všech 300 respondentů dotazovala, jaké změny by uvítali a co jim 

v současné době na realitním trhu chybí. Třetina dotazovaných by uvítala snížení ceny. 

Problematiku ceny a provizí realitních kanceláří jsem již řešila v předešlém odstavci. Proto se 

v tomto případě zaměřím na druhou nejvíce zmiňovanou odpověď, a to rychlejší a především 

kvalitnější servis. Samotný prodej či koupě nemovitosti je pro mnoho lidí dosti složitým 

procesem ať už z hlediska odbornosti, tak z hlediska času. Narozdíl od právníků, kteří 

zastupují vždy jen jednu zúčastněnou stranu, povinností kvalitní a seriózní realitní společnosti 

by mělo být zajištění profesionálního servisu a garance v co nejkratší možné době pro 

všechny zúčastněné strany. 

 

Domnívám se, že k větší důvěře by mohl vést povinný vzdělávací systém makléřů. 

Doporučuji tedy, aby každý, kdo se chce stát makléřem v oblasti realit, absolvoval 

vzdělávací kurz. Teprve po úspěšném zvládnutí vzdělání v oblasti realit by mohl 

pracovat jako makléř. Také navrhuji, aby založení vlastní realitní kanceláře bylo možné až 

po získání několikaleté praxe v oboru. 
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7 Závěr 

 
 V současné době není snadné upoutat zákazníky ať už novou, nebo stávající nabídkou 

realitních služeb a poskytovaného poradenství, a proto považuji zjištění chování zákazníků a 

jejich preferencí za velmi důležité. Zaměřila jsem se rovněž na to, jaký postoj lidé zaujímají k 

činnosti realitních kanceláří. 

 

 Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat chování zákazníků při využití služeb 

realitních kanceláří. Dále jsem zkoumala míru spokojenosti občanů se současnou nabídkou 

služeb na trhu realitních kanceláří. Zda byli se službami realitní kanceláře spokojeni či 

nikoliv. Zaměřila jsem se také na to, jaké změny by zákazníci uvítali.  

 

Jako základní soubor pro dotazování jsem si zvolila obyvatelé Moravskoslezského 

kraje, tj. Ostravy, Karviné, Havířova, Nového Jičína a okolí. Vzorek 300 respondentů byl 

náhodně vybrán. Jediným kritériem byl věk, kdy na otázky v dotazníku mohli odpovídat 

pouze lidé starší 20 let. Na základě zjištěných informací jsem vypracovala návrhy a 

doporučení, které jsou zaměřené na zkvalitnění spokojenosti občanů s realitními kancelářemi. 

 

Mým prvním cílem, který zní, zjištění chování a reakce zákazníků na realitní 

kanceláře, je vysvětlení následující. Prostřednictvím dotazníkového šetření jsem zjistila, že 

služeb realitní kanceláře využilo 43 % dotazovaných. 57 % ne. Ti buď bydlení neřeší, nebo si 

vše zařizují sami. K určení doporučení vedl fakt, že z velké části lidé nedůvěřují RK, a rovněž 

to, že považují jejich provize za nepřiměřeně vysoké a kvalita makléřů je různá. Proto jsem 

doporučila zpřísnit podmínky pro založení živnosti poskytující a zprostředkovávající realitní 

činnost.  

 

Druhým důležitým cílem bylo zhodnotit, do jaké míry jsou lidé spokojeni se 

současnou nabídkou služeb RK. Abych mohla zodpovědět tento cíl, musela jsem si 

nadefinovat výchozí otázky, které byly vyhodnoceny následovně. 61 % lidí bylo spokojeno 

s nabídkou služeb a 39 % občanů bylo nespokojeno. Hlouběji jsem se zaměřila na 

spokojenost a vliv konkrétních faktorů (kvalita služeb, reklama a cena). S kvalitou služeb byli 

respondenti převážně spokojeni. Nejméně spokojeni byli občané s cenou služeb. U reklamy se 

nejvíce lidí, a to celých 43 %, vyjádřilo neutrálně. Proto jsem doporučila, aby si realitní 

společnosti nechaly vytvořit profesionály z oblasti marketingu nejen reklamní produkty, ale i 
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jednotný vizuální vzhled společnosti. V souvislosti s nespokojeností s cenou jsem doporučila 

vytvořit zákazníkovi podrobnou kalkulaci ceny tzv. „na míru“. 

 

Hlavním posláním a povinností dobře prosperující RK by mělo být kromě 

zprostředkování obchodu i zajištění stoprocentní garance a ochrany obou zúčastněných stran.  

 

Lidé jsou ve vztahu k realitním kancelářím značně nedůvěřiví. Za to, jak fungují RK 

na českém trhu a jakou důvěru, nebo spíše nedůvěru mají mezi veřejností, si mohou sami 

realitní makléři. V současné době více než cokoli jiného stoupá význam lidského faktoru a 

vzájemné komunikace. Vše je o lidech a o tom, zda se spolu dokáží domluvit či nikoliv. 
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Přílohy



 

Příloha č. 1  

DOTAZNÍK 
 

Vážený respondente/respondentko, 
 
dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Provádím marketingový výzkum, 
který se týká chování zákazíků realitních kanceláří. Vaše totožnost zůstane samozřejmě 
anonymní. Data budou sloužit výhradně pro účely mé bakalářské práce. Není-li uvedeno 
jinak, zakřížkujte prosím jednu Vámi vybranou variantu.  
 
Děkuji za spolupráci. Lucie Holešová (studentka Ekonomické fakulty)  
 
 

1.  Využili jste již služby realitní kanceláře? 
 Ano 
 Ne (přejděte na otázku č. 13) 
 

       2.  Při jaké příležitosti jste služby realitní kanceláře využili? 
 Koupě 
 Prodej 
 Poradenství 
 Získávání informací 
 Jiné 
 

3. Které z uvedených realitních kanceláří znáte? 
 MM reality 
 Sting 

   RE/MAX 
  Dům realit 
  Victoria reality 
  Fine reality 
  Jiné 
 

4. Jaký je váš postoj k realitním kancelářím? 
 Kladný 
 Neutrální 
 Negativní 

 
5. Pro jaké účely jste použili služby realitní kanceláře? 
 Soukromé 
 Pracovní 

             Jiné 
 

 6. Využili byste znovu  realitní kancelář? 
  Ano 
  Ne 

 
 

 7. Ovlivňují Vás informace získané o realitních kancelářích v médiích? 
  Ano 
  Ne 



 

 8. Vyhovovalo Vám nastavení cen realitní kanceláře? 
   Ano 
   Ne 
 
 

9.  Na základě čeho jste se rozhodovali pří výběru realitní kanceláře? 
 Doporučení  
 Poutavé reklamy 
 Náhodný výběr 
 Dřívější zkušenost 
 Ceny 
 Přístupu makléře 
 Jiné 

  
  

 10. Do jaké míry Vás při výběru realitní kanceláře ovlivňují následující faktory? 
  (5 – nejlepší, 1 – nejhorší)  
   Cena 
   Reference 
   Reklama 
   Kvalita služeb 
   Individuální přístup makléře 
 
 11. Byli jste spokojeni s rozsahem nabídky služeb realitní kanceláře? 
   Ano 
   Ne 
 
 12. Jak jste byli spokojeni se službami realitní kanceláře? 
  (5 – nejlepší, 1 – nejhorší)  
  Cena 
   Reference 
   Reklama 
   Kvalita služeb 
   Individuální přístup 
 
 13. Co by realitní kanceláře měly zlepšit, aby vyhověli více Vašim potřebám? 
   Nižší cena 
   Rychlejší servis 
   Kvalitnější komunikace 
   Širší inzerce 
   Jiné 
   
 
 14. Jaký je Váš věk? 
   20 – 39 
   40 – 59 
   60 a více 
 
 15. Jaké je Vaše pohlaví? 
   Muž 
   Žena 



 

Příloha č. 2 

  Výpočet struktury výběrového souboru  

(veškeré data jsem čerpala z Českého statistického úřadu). 

 
Věkové složení obyvatel v  Moravskoslezském kraji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Do cílové skupiny jsem nezahrnovala obyvatele do 19 let. Proto jsem je z celkového 

počtu obyvatel odečetla. Tudíž jsem vycházela z počtu 989 507 obyvatel. Posléze jsem tuto 

hodnotu přepočetla na hodnoty daných věkových skupin obyvatelstva a následně na procenta. 

 
 
Věkové složení obyvatel přepočteno na procenta 

 
 
 

 

 

 

 

Z těchto procent jsem následně vypočetla strukturu dotazovaných zastoupených 

v každé věkové kategorii. 

 
Počty respondentů pro dotazníkové šetření 
 
Věková struktura Počet respondentů 

20 – 39 let 86 
40 – 59 let 135 
nad 60 let 79 

celkem 300 
 

Věková 
struktura 

Přepočítání na 
% 

20 – 35 let 28,67 
36 – 59 let 45,00 
nad 60 let 26,33 

celkem 100 

Věková struktura Počet obyvatel 
0 – 19 let 260 748 

 
20 – 35 let 282 220 

 
36 – 59 let 446 555 

 
nad 60 let 260 732 

 
celkem 1 250 255 



 

Příloha č. 3 

Organizační struktura kanceláře 

 

Ředitel /majitel kanceláře 

Administrátor kanceláře/ 
Office manager 

Vedoucí týmu 1 Vedoucí týmu 2 Vedoucí týmu 3 

Asistentka  Asistentka  Asistentka  

Makléř 1.1 

Makléř 1.2 

Makléř 1.3 

Makléř 2.1 

Makléř 2.2 

Makléř 2.3 

Makléř 3.1 

Makléř 3.2 

Makléř 3.3 

 Zdroj: design manuál 



 

Příloha č. 4  

Pohlaví respondentů 

 

Pohlaví respondentů

55%

45%
žena

muž

 

 

 

 

Pohlaví respondentů, kteří využili služeb realitní kanceláře

50%50%

Žena

Muž

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Pohlaví respondentů 

Zdroj: vlastní 

Obr. Znázorňuje pohlaví respondent, kteří využili služeb realitní kanceláře 

Zdroj: vlastní 



 

Příloha č. 5   

 

Věk respondentů 
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Obr. Znázorňuje věkovou strukturu všech 300 dotazovaných 

Zdroj : vlastni 

Zdroj : vlastni 

Obr. Znázorňující věk respondentů, kteří využili služeb realitních kanceláří 



 

Příloha č. 6 

Loga realitních kanceláří 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

Obr.  Logo realitní kanceláře MM reality 

Zdroj: http://www.novereality.cz/loga 
 

Obr.  Logo realitní kanceláře STING 

Zdroj:www.rksting.cz/cs/o-spolecnosti 

Obr.  Logo realitní kanceláře RE/MAX 

Zdroj: http://www.caroltoups.com/images/New REMAX logo 
 Obr. Logo realitní kanceláře VICTORIA 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: http://superreality.cz/rkvictoria/images/logo 
 

Obr. Logo realitní kanceláře FINE Reality 
 

Zdroj: http://files.vipkarta.webnode.cz  

 


