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1 Úvod 

Má bakalářská práce se zabývá trhem s nemovitostmi, kde oficiální realitní kanceláře 

začaly vznikat aţ po revoluci v roce 1990. Do té doby bylo obchodování s nemovitostmi 

nelegální. Samotné podnikání bylo povaţováno téměř za trestný čin a byty a domy se mohly 

pouze vzájemně měnit. Nebyl vůbec umoţněn jejich prodej nebo pronájem. Zlom nastal aţ 

v 90. letech, kdy začaly vznikat oficiální realitní kanceláře a později vstoupili na český trh 

s nemovitostmi i zahraniční konkurenti. 

Činnosti realitních kanceláří jsou řazeny mezi ţivnosti volné. Není tedy potřeba ţádné 

odbornosti, vzdělání ani praxe, takţe tuto činnost můţe vykonávat kdokoliv. Ani vstupní 

investice pro zaloţení realitní kanceláře nejsou příliš vysoké. Do začátku stačí pouze 

pronájem kancelářských prostor, automobily a telefony. Tato skutečnost způsobila silné 

přesycení českého trhu s realitami a pro jednotlivé realitní kanceláře tak vzniká mnoho 

konkurentů. Stále se zvyšující konkurenční boj navyšuje potřebu marketingu. Vyuţití správně 

nakombinovaného marketingového mixu a hlavně vhodné komunikace je podle mého názoru 

klíčové pro úspěch a naplnění cílů kaţdé realitní kanceláře. 

Na českém trhu aktuálně podniká aţ 4000 realitních kanceláří. Tento stav je pro 

běţného klienta velmi nepřehledný. Lidé nevědí, podle čeho si realitní kancelář vybrat a jestli 

se dá některé z nich vůbec věřit. Sami realitní makléři zastávají názor, ţe je třeba nastavení 

přísnějších pravidel a regulace na trhu s nemovitostmi. O to se snaţí Asociace realitních 

kanceláří.  

Na českém trhu dále působí Česká komora realitních kanceláří, jejíţ hlavním cílem je 

kontrola činnosti jednotlivých realitních kanceláří. Jedná se o sdruţení realitních kanceláří, 

jejíţ členové přijali přísná pravidla, postavená na evropských standardech.  

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala právě jednoho z členů Komory realitních 

kanceláří, Realitní a aukční agenturu GAVLAS, spol. s r.o. Sama pro tuto společnost 

příleţitostně pracuji a právě tato skutečnost byla rozhodující při volbě tématu mé bakalářské 

práce. 

Cílem mé bakalářské práce je analýza spokojenosti klientů s činností a poskytovanými 

sluţbami realitní kanceláře. Zjišťuji také názory klientů, jak by mohla být nabídka kanceláře 
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přehlednější a jaké změny by oni sami uvítali. Pro svůj výzkum vyuţívám dotazování 

prostřednictvím internetového dotazníku a na jeho základě navrhuji doporučení pro realitní 

kancelář, jak by mohla zvýšit spokojenost svých klientů. 
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2 Teoretická východiska marketingu služeb 

Tato kapitola se zabývá vysvětlením pojmu marketing, dělením marketingu jako 

celku, popisem marketingového prostředí firmy, definicí sluţby, vlastnostmi a klasifikací 

sluţeb, marketingovým mixem ve sluţbách a spokojeností zákazníků. 

2.1  Definice marketingu 

Definic, které vysvětlují pojem marketing, existuje v české i zahraniční odborné 

literatuře celá řada. Celosvětově uznávaný odborník na marketing a management – americký 

univerzitní profesor Philip Kotler, vysvětluje marketing takto:  

‚Marketing je sociální a manažerský proces, s jehož pomocí získávají lidé všechno, co 

potřebují nebo po čem touží, a to na základě výroby komodit a jejich následné změny na 

peníze nebo za jiné komodity‘. 
6 
 

Nejsrozumitelněji můţeme marketing definovat následovně: 

‚Marketing je takový proces řízení, při kterém výrobci a prodejci dosahují svého zisku 

prostřednictvím spokojených zákazníků.‘ 
6
 

Definic marketingu existuje mnohem více a všechny, i kdyţ se od sebe liší, mají 

společnou základní filozofii. Ta je typická svým soustředěním na zákazníky a jejich potřeby a 

co nejlepším a nejefektivnějším uspokojením těchto potřeb, poţadavků a přání, za dosaţení 

minimální úrovně vloţených nákladů a maximální výše zisku. [6] 

2.2  Dělení marketingu 

Moţností dělení marketingu je mnoho. Základní dělení celého marketingového 

systému rozlišuje marketing na nediferencovaný, diferencovaný, koncentrovaný, 

mikromarketing, makromarketing a metamarketing. [6] 

Nediferencovaný marketing se zaměřuje na všechny zákazníky bez jakýchkoli rozdílů. 

Vyuţívá velkosériovou výrobu a hromadnou distribuci, díky které dosahuje sníţení 

nákladů, ale hrozí, ţe neuspěje vedle konkurence, která se zaměří na poţadavky 
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jednotlivých segmentů. Tento typ marketingu se vyuţívá např. při prodeji potravin, 

oděvů apod. [6] 

Diferencovaný marketing uspokojuje svými sluţbami větší počet zákazníků, čímţ zvyšuje 

svůj objem prodeje a výši zisku, protoţe se zaměřuje pouze na několik cílových skupin 

a pro kaţdou z nich vypracovává speciální nabídku sluţeb. Diferencovaný marketing 

se vyuţívá např. při prodeji automobilů, bytů apod. [6] 

Marketing koncentrovaný se specializuje na konkrétní cílovou skupinu zákazníků, které 

věnuje veškerou svou pozornost. Zvyšuje tak prodej vybraného zboţí, ale uspokojuje 

pouze jednu skupinu zákazníků. Vyuţívá se např. u luxusního zboţí. [6] 

Mikromarketing zahrnuje aktivity podniků, které předem zjišťují a předvídají poţadavky 

zákazníků a promyšleně jim přizpůsobují svou činnost. [6] 

Makromarketing je činností státu, který řídí tok zboţí a sluţeb od výrobců k zákazníkům tak, 

aby udrţel rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou na trhu a zajistil dosaţení cílů celé 

společnosti. [6] 

Metamarketing zahrnuje činnost makromarketingu a mikromarketingu, rozšířenou o sociální 

hlediska. [6] 

2.3  Marketingové prostředí obchodní firmy 

Kaţdý podnik je obklopen tzv. Marketingovým prostředím, které ovlivňuje jeho 

situaci na trhu, jeho vztahy se zákazníky a jeho schopnost uspět vedle konkurenčních 

podniků. Podnik je schopen některé sloţky prostředí ovlivňovat, ty nazýváme 

mikroprostředí, a jiné jsou podnikem neovlivnitelné, tzv. makroprostředí. [7] 

Makroprostředí 

Makroprostředí tvoří faktory z vnějšího okolí podniku, které ovlivňují jeho působení 

na trhu. Patří sem skupina faktorů sociálních, technických a technologických, ekonomických, 

politických a právních a faktorů ţivotního prostředí, ekologických a klimatických. [7] 
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Sociální faktory 

Sociální faktory se dělí na faktory demografické a kulturní. Demografické faktory 

zkoumají obyvatelstvo jako celek a to nejen k určitému okamţiku, ale také změny ve 

zkoumaných veličinách, jako např. počet obyvatel, jeho struktura, národnostní menšiny, věk, 

pohlaví apod. Kulturní faktory se zabývají vším, co je kolem nás, co bylo vytvořeno 

člověkem, tedy uměle. Jedná se také o normy, hodnoty, zvyky apod., které jsou rozdílné pro 

kaţdou společnost, stát. [7] 

Technické a technologické faktory 

Technické a technologické prostředí se v dnešní době velmi rychle vyvíjí, coţ je pro 

většinu firem velkou příleţitostí pro rozvoj. Ale stále existují i firmy, které neumí nebo 

nedokáţou vyuţít nových technologií, znalostí, komunikačních moţností a objevů v různých 

oblastech a ty je potom mohou omezovat. A to nejen proto, ţe zákazníci chtějí něco nového, 

ale také proto, ţe konkurence dokáţe všech zmiňovaných výhod dobře vyuţít. [7] 

Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory, působící na kaţdý podnik, patří jak ekonomická situace 

celé země, ve které podnik působí, tak ekonomická situace jednotlivých domácností. 

Ekonomické prostředí totiţ ovlivňuje to, zda lidé budou schopni a ochotni výrobek daného 

podniku koupit nebo ne. [7] 

Politické a právní faktory 

Mezi tyto faktory řadíme veškeré právní normy a zákony, které ovlivňují podnik od 

jeho vzniku, přes jeho činnost, aţ po jeho zánik. Patří sem také ochrana spotřebitelů, ochrana 

ţivotního prostředí, daňový systém a přístup vlády k firmám a trhu jako celku. [7] 

Faktory ţivotního prostředí 

Lidé si stále více uvědomují nenávratnost některých zásahů do ţivotního prostředí a 

hrozící vyčerpání určitých přírodních zdrojů. Právě proto stále více roste význam těchto 

faktorů, díky kterým vznikají nové ekologické normy týkající se kvality ţivota. [7] 
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Mikroprostředí 

Mikroprostředí tvoří bliţší okolí podniku, které spolu s faktory makroprostředí 

umoţňuje uspokojení potřeb zákazníka. Patří sem samotný podnik, jeho konkurence, 

dodavatelé, pomocné distribuční články a prostředníci, zákazníci a spotřebitelé. [7] 

Podnik 

To jak je podnik úspěšný na trhu a do jaké míry dosahuje svých cílů a záměrů, záleţí 

také na tom, jak funkční je jeho vnitřní struktura. Jak jsou jednotlivá oddělení schopna spolu 

spolupracovat, jak účinné je vedení podniku, jak umí podnik vyuţít nových technologických 

změn a inovací pro svůj rozvoj, jak je schopen prodávat svou produkci a jak si uvnitř své 

struktury dokáţe rozdělit práva a povinnosti, tím vším ovlivňuje svou pozici na trhu. [7] 

Konkurence 

Záměrem kaţdého podniku je získat co nejlepší pozici na trhu, tu si udrţet a průběţně 

získávat nové a nové zákazníky. Aby byl podnik lepší a úspěšnější neţ jeho konkurent, musí 

svou konkurenci dobře znát, sledovat její marketingové nástroje a cenovou strategii a vědět o 

kaţdém novém konkurentovi vstupujícím na trh. [7] 

Dodavatelé 

Pro úspěch firmy je také důleţitá volba vhodného dodavatele. Obchodníci se drţí 

hesla:‘‘Jak koupíš, tak prodáš.‘‘ Proto se snaţí získat co nejlepšího, nejschopnějšího a 

nejspolehlivějšího dodavatele, aby dodávané zboţí byl co nejkvalitnější. [7] 

Distribuční mezičlánky (Velkoobchod) 

Obchodní podnik je sám mezičlánkem, ale spolupracuje s dalšími jako např. dopravci, 

reklamní agentury, pojišťovny apod., které také velmi ovlivňují úspěšnou směnu zboţí, tedy 

obchod. [7] 

Zákazníci, spotřebitelé 

Zákazník, pro obchodní firmu spotřebitel, je konečným a klíčovým prvkem pro firmu. 

Splnění jeho poţadavků a potřeb zajišťuje existenci a úspěch podniku. [7] 
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Veřejnost 

Názory o zařazení veřejnosti do mikroprostředí firmy se různí. Podle Kotlera zde ale 

patří a řadí sem okolí podniku, které ovlivňuje jeho aktivity tzv. zájmové skupiny (např. 

média, vládní instituce, zaměstnanci firmy apod.). [7] 

2.4  Definice sluţby 

Sluţby zákazníkovi poskytují uţitky nehmotné povahy. Mezi sluţby řadíme takové 

oblasti národního hospodářství jako např. veřejnou dopravu, obchod, zdravotnictví, školství, 

kulturu, komunikace (poštu) a další. Sluţby jsou hlavní náplní rozšířeného produktu, který je 

zákazníky velmi citlivě vnímán. Schopnost výrobců zákazníkům vyjít vstříc nabídkou 

nejrůznějších doprovodných sluţeb dnes představuje samozřejmou podmínku 

konkurenceschopnosti, případně získání konkurenční výhody. Je velmi obtíţné najít sluţbu, 

která je k dispozici bez nějakého produktu. Obecně to znamená, ţe většina výrobků je 

doprovázena sluţbou, zatímco sluţby doplňují výrobky, které je podporují. Příkladem můţe 

být leasing, jako klasická finanční sluţba, kdy leasingový podnik poskytuje sluţbu, tedy 

pronájem věci, tak i konkrétní výrobek, tedy např. automobil. [1] [2] 

2.5  Vlastnosti sluţeb 

Sluţby se odlišují od hmotných výrobků tzv. 4N (v angličtině 4I) podle počátečních 

písmen čtyř vlastností sluţeb. [1] 

Nehmotnost (Intangibility) = sluţby nemají hmotný charakter, zákazník si je na ně nemůţe 

šáhnout, nemůţe se na ně před pouţitím podívat, nemají tvar, chuť, barvu ani obal. 

Jsou sice často spojovány s hmotnými prvky (např. letadlo jako dopravní prostředek), 

ale vlastní podstata sluţby zůstává nehmotná (např. přeprava osob). [1] 

Nestálost (Inconsistency) = závisí na konkrétních lidských subjektech, tedy na 

poskytovatelích sluţby, na jejich momentální situaci, dispozici či naopak indispozici, 

které ovlivňují kvalitu a moţnost realizace sluţby. [1] 

Neoddělitelnost (Inseparability) = sluţbu nelze uskutečnit bez jejího poskytovatele, je 

neoddělitelně spjata také s místem a časem (např. operace nemůţe být uskutečněna 

mimo operační sál a bez přítomnosti lékaře). [1] 
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Neskladovatelnost (Inventory) = sluţbu si objednáváme na konkrétní dobu, nemůţe být 

odloţena, uskladněna. Obvykle zákazník čeká na sluţbu, nikoli sluţba na zákazníka. 

[1] 

 

2.6  Klasifikace sluţeb 

Sluţby lze klasifikovat z nejrůznějších hledisek, např. podle Ch. Lovelocka. 

Stupeň nehmotnosti sluţby – některé sluţby jsou více vázány na hmotný prvek, na výrobek, 

na úroveň hmotného vybavení neţ jiné (např. pohodlné sedačky soukromého letadla 

oproti sedačkám v dálkovém autobuse). [1] 

Osobní účast zákazníka – k uskutečnění některých sluţeb je třeba osobní účasti zákazníka, 

jinde se sluţba obejde i bez něj. Například účastník veřejné hromadné dopravy si musí 

sám zjistit trasu a číslo linky, znát jízdní řád, vědět, kde je zastávka, aby mohl 

cestovat. Naproti tomu např. odesílateli dopisu stačí zakoupit správnou známku, 

napsat adresu příjemce a vhodit dopis do nejbliţší poštovní schránky, samotné 

doručení dopisu probíhá jiţ bez zákazníka. [1] 

Místo a čas doručení – někdy musí zákazník dojít na určité místo, aby mu byla sluţba 

poskytnuta, jindy můţe přijít sluţba za zákazníkem. Příkladem můţe být doporučený 

dopis, pro který si zákazník musí osobně dojít na poštu, naproti tomu dopis, který 

zákazníkovi přijde e-mailem. [1] 

Individualizace versus standardizace – některé sluţby jsou poskytovány individuálně pro 

konkrétního zákazníka, jiné hromadě pro předem neurčenou skupinu příjemců. 

Příkladem je městská hromadná doprava, oproti taxi sluţbě. [1] 

Vztah se zákazníky – u některých sluţeb je vztah se zákazníkem velice osobní, ale u 

některých se poskytovatel s příjemcem ani nesetká. [1] 

Význam sezónnosti poptávky – vyskytuje se především ve sluţbách spjatých s cestovním 

ruchem, např. ubytovací zařízení přímořských nebo naopak horských středisek jsou po 

velkou část roku mimo provoz. Naproti tomu ve zdravotnictví, pokud nenastane 

epidemie nebo katastrofa, je poptávka setrvalá. [1] 



9 
 

Znalost výbavy a personálu poskytovatele – u některých sluţeb zákazník poznává budovu, její 

technické vybavení i  personál, např. při léčbě v nemocnici, ubytování v hotelu. 

V jiných případech s nimi nemusí vůbec přijít do styku, např. čistírny, prádelny apod. 

[1] 

2.7  Marketingový mix ve sluţbách 

Jedná se o soubor nástrojů, které vyuţívá marketingový manaţer k tvorbě sluţeb. 

Jedná se o prvky, které organizace vyuţívá k ovlivnění zákazníků a k řízení hodnot, které jsou 

zákazníkům nabízeny. Hlavním cílem marketingového mixu je takové namíchání jednotlivých 

prvků, které uspokojí potřeby a přání zákazníka a zároveň organizaci přinese zisk. [9] 

2.7.1 Produkt ve sluţbách 

Produkt je vše, co nabízí podnik, aby uspokojil potřeby a přání svých zákazníků. 

Můţeme ho také definovat jako cokoli, co je nabízeno, poutá pozornost, je určeno ke koupi, 

k pouţití a ke spotřebě. [4] Ve sluţbách je produktem proces, který můţe, ale nemusí, být 

doprovázen hmotnými prostředky. 

Sluţba je sloţitý produkt, který můţeme definovat jako soubor hmotných a 

nehmotných prvků, obsahujících funkční, sociální a psychologické uţitky nebo výhody. 

Produktem můţe být myšlenka, sluţba nebo zboţí, nebo kombinace všech tří výstupů. (Pride 

a Ferrell, 1991) [9] 

Produkt není definován podnikem, ale potřebami, přáními a očekáváním zákazníků. 

[2] 

Analýza nabídky sluţeb 

Sluţbu jako produkt můţeme rozdělit na produkt klíčový (základní) nebo periferní 

(doplňkový). 

Klíčový produkt je důvodem, proč zákazník vůbec sluţbu vyhledal a koupil. Je podstatou 

sluţby. Základní sluţbou můţe být např. zhotovení účesu u kadeřníka nebo poskytnutí 

vzdělání na vysoké škole. 
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Periferní produkt zvyšuje hodnotu základní sluţby a zlepšuje konkurence schopnost 

podniku. Je to cokoliv, co sluţba obsahovat nemusí, ale zákazník to uvítá. Doplňkovou 

sluţbou můţe být např. nabídnutí občerstvení u kadeřníka, šatna ve škole nebo 

časopisy v čekárně u lékaře. [9] 

 

Strategie produktu sluţby 

Organizace nabízející sluţby poskytují mix sluţeb neboli sortiment sluţeb. 

V sortimentu rozlišujeme hloubku a šířku. Šířka sortimentu je dána počtem cílových 

segmentů, na které se organizace zaměřuje. Hloubku udávají konkrétní sluţby nabízené 

jednotlivým segmentům. Sortiment nabízených sluţeb je součástí strategického rozhodování a 

podnik se musí přizpůsobit svým schopnostem, zařízení, kapitálu, ale také přáním zákazníků. 

[9] 

2.7.2 Ceny ve sluţbách 

Cena je peněţní částka, zahrnuje veškeré hodnoty, které zákazník vymění za 

vlastnictví respektive uţitek z věci nebo sluţby. V minulosti byla cena hlavním faktorem, 

který ovlivňoval nákupní rozhodnutí. To dnes platí v méně bohatých zemích, jinak nákupní 

rozhodování ovlivňují hlavně necenové faktory. [4] 

Organizace poskytující sluţby vyuţívají různé formy ceny. Jedná se např. o školné na 

soukromých školách, o paušály u mobilních operátorů, dopravné za cestování, nájemné za 

bydlení nebo vstupné v kinech a muzeích. Krom těchto cen za sluţby vznikají zákazníkovi 

ještě tzv. alternativní náklady vyjadřující ušlý zisk. Jsou spojeny s časem, který mohl 

zákazník vyuţít jinak, s fyzickým úsilím, které musel zákazník vynaloţit, aby mohla být 

sluţba poskytnuta, a s psychickým úsilím, které zahrnuje např. pochopení sluţby, 

zapamatování nebo překonání zábran např. u zdravotních sluţeb. [9] 

Ceny jsou přímo ovlivňovány jejími vlastnostmi. Např. nehmotnost sluţeb je pro 

zákazníka velkou nevýhodou, protoţe sluţbu nevidí před její spotřebou, nemůţe vyhodnotit 

její uţitek před tím, neţ ji sám vyzkouší. Právě podle ceny hodnotí zákazník její kvalitu a 

uţitek. [9] 
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Cenová strategie 

Pro cenové účely rozeznáváme sluţby podléhající veřejné regulaci, sluţby podléhající 

samoregulaci a sluţby podléhající trţní regulaci. 

Sluţby podléhající veřejné regulaci jsou např. komunikační, zdravotní a vzdělávací 

sluţby. Jedná se o veřejné sluţby, které jsou regulované státem nebo místní správou. 

Sluţby podléhající samoregulaci jsou sluţby, které regulují různé profesní instituce a 

asociace zpravidla podle nákladů. 

Sluţby podléhající trţní regulaci zaznamenávají do cen nejen náklady, ale také 

hodnotu vnímanou zákazníkem, poptávku, konkurenci apod. 

Pro určení cenové strategie musíme znát její cíle, které musí být v souladu 

s marketingovou strategií firmy. Pro její definování bereme v úvahu náklady, konkurenci a 

hodnotu vnímanou zákazníkem. [9] 

2.7.3 Distribuce sluţeb 

Rozhodování o distribuci souvisí s usnadněním přístupu zákazníků ke sluţbě. 

Při rozhodování o distribuci je důleţité dospět ke kompromisu mezi poskytovatelem a 

spotřebitelem sluţby. Zákazník si sluţbu vybírá podle její místní a časové dostupnosti, která 

nemusí vţdy poskytovateli vyhovovat. Výjimku tvoří pouze průmysl, který vyrábí v blízkosti 

výrobních surovin a zdrojů a je pro něj výhodnější svou produkci ke spotřebitelům zasílat. [9] 

Zprostředkovatel 

Zprostředkovatel sluţby umoţňuje její poskytnutí v blízkosti spotřebitele a překonává 

tak místní bariéry. Rozlišujeme zprostředkovatele jako spoluproducenta sluţby a 

zprostředkovatele, který sluţbu pouze prodává.  

Zprostředkovatel, který sluţbu pouze prodává, umoţňuje její přístup k poptávce. Jen 

usnadňuje její dostupnost pro zájemce. 

Zprostředkovatel v roli spoluproducenta sdílí riziko ztráty z neposkytnutých sluţeb a 

riziko špatně nebo nevhodně poskytnutých sluţeb. [9] 
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2.7.4 Marketingová komunikace 

Kaţdý producent sluţby ví, ţe v očích jeho zákazníků je pro něj nejdůleţitější, kdyţ 

sami zákazníci mluví o jeho sluţbách pochvalně. 

Nejefektivnějším nástrojem marketingové komunikace je ústní reklama, kterou mezi 

sebou šíří sami zákazníci. Ta můţe sluţbu poškodit nebo vytvořit pozitivní image. Proto je 

důleţitá spokojenost maximálního mnoţství spotřebitelů sluţeb, aby právě ti šířili pozitivní 

informace o sluţbě, značce nebo organizaci. [9] 

2.7.4.1 Guerilla marketing 

Guerilla marketing chápeme jako nekonvenčně pojatou marketingovou kampaň, 

jejímţ účelem je dosaţení maximálního efektu s minimem zdrojů.  

Jedná se o reklamní kampaň, která je umístěna na netradičních místech, často vtipně 

pojata a spojena s efektem překvapení. Cíle tohoto typu komunikace se shodují se základními 

cíli ţivota v dţungli, tedy získat lidi, oslabit nepřítele a zůstat naţivu. [9] 

2.7.4.2 Produkt placement 

Spočívá v úmyslném a placeném umístění výrobku nebo sluţby např. do filmu, 

počítačové hry apod. za účelem prezentace. Produkt placement vytváří pozitivní náhled na 

výrobek a zasahuje přesně cílovou skupinu zákazníků, podle např. vhodně zvoleného pořadu 

v televizi nebo podle vybraně celebrity, která produkt ve filmu uţívá. [9] 

2.7.5 Lidé ve sluţbách 

Lidé, jako poskytovatelé sluţeb, jsou významným prvkem marketingového mixu. 

Jejich důleţitost vychází z jedné z vlastností sluţeb, a to ţe sluţba je neoddělitelná od 

zákazníka i poskytovatele. Lidé ovlivňují kvalitu, průběh i výsledek celé sluţby. Organizace 

by se proto měla soustředit na příznivé vytváření vztahů mezi poskytovateli a zákazníky, které 

je ovlivněno jak chováním zákazníků, tak vhodným výběrem a pravidelným přeškolováním 

zaměstnanců. [9] 

 

 



13 
 

Interní marketing 

Vytváří vztahy mezi organizací a jejími zaměstnanci. Cílem interního marketingu je 

odměňovat zaměstnance tak, abychom si ty nejlepší v organizaci udrţeli a motivovat je ke 

stále lepším výkonům. [9] 

 

2.7.6 Materiální prostředí ve sluţbách 

Materiální prostředí sluţbu dotváří. Vzhledem k nehmotnosti sluţeb je materiální 

prostředí to první, co zákazník vidí. Jeho výběr a úprava je důleţitý, protoţe sniţuje riziko 

nákupu sluţby a je důkazem o vlastnostech sluţeb. Můţe se jednat o velikost a barvu budovy 

nebo kanceláře, o nápisy, označení dveří, barvy stěn a nábytku, zvolené materiály, oblečení 

zaměstnanců apod. [9] 

2.7.7 Procesy 

Při poskytování sluţeb dochází k přímému kontaktu poskytovatele se zákazníkem, a 

proto se organizace musí zaměřit na přesný postup, jak bude sluţba poskytována. Lidé se u 

sluţeb setkávají jak s nenaplněnou, tak s nedostatečnou kapacitou, ale ani jedna ze situací 

není příznivá. K jejímu zamezení slouţí moţnost rezervací, přijetí většího mnoţství 

zaměstnanců a stálá snaha organizace o udrţení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po 

sluţbě. [9] 

2.8  Internet jako nástroj marketingu a obchodu 

S postupným rozvojem internetu a jeho zaváděním v podnicích dochází i k definování 

reálných potřeb a očekávání ve vztahu k němu. Internet se tak pro podniky všech velikostí 

postupně stává nezbytným marketingovým nástrojem. [2] 

V dnešním světě je internet kaţdodenním pomocníkem většiny lidí. Téměř kaţdý má 

svou emailovou schránku, kde si denně vyzvedáváme poštu, hledáme spojení městské 

hromadné dopravy nebo spojení vlaků, dálkových autobusů apod., objednáváme lístky do 

kina nebo nakupujeme různé spotřební zboţí. Toho podniky vyuţívají a umísťují na 

nejnavštěvovanější stránky své reklamy a odkazy na své webové stránky, které často obsahují 

moţnost přímého nákupu zboţí. Tím organizace šetří čas zaneprázdněným zákazníkům a 
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zlepšují dostupnost nejrůznějších produktů. Díky internetu také odpadá organizacím dilema 

vhodné distribuce, protoţe tu uţ zajišťuje Česká pošta nebo jiný dopravce. [2] 

 

2.9  Řízení vztahů se zákazníky 

Základem pro úspěch kaţdého podnikatele je objevení a získání zákazníků. Proto je 

důleţité, aby podnikatel sledoval potřeby spotřebitelů a aby věděl, jak spotřebitelé vyuţívají 

jeho produkt. Podle toho jej pak můţe upravit, odlišit a vylepšit od konkurence a tím získat 

konkurenční výhodu a větší podíl na trhu. Produkt je totiţ klíčovým nástrojem k získání 

zákazníka a rozvíjení vztahu s ním. Nejefektivnějším způsobem pro rozvíjení vztahu se 

součastnými potenciálními zákazníky je hodnototvorný proces, který představuje postup, 

pomocí něhoţ podnik vytváří právě takový produkt nebo sluţbu, který zákazník očekává a 

splňuje tak jeho představy. Spojením hodnototvorného procesu a efektivní komunikace můţe 

podnik identifikovat další příleţitosti a moţnosti odlišení pro získání dalších zákazníků. Tím 

podnik dlouhodobě získává a udrţuje si zákazníky a vytváří tak zisk, expanduje a rozvíjí se. 

Při řízení vztahů se zákazníky je podstatné dodrţení chronologie jednotlivých kroků. 

Organizace nejdříve musí zjistit své moţnosti a schopnosti, znát svou konkurenci a poţadavky 

trhu. Poté podle toho identifikuje své potenciální zákazníky, pro které specifikuje konkrétní 

produkt a celou nabídku. Na závěr nabídku zrealizuje, tedy probíhá prodej produktů. [5] 

Pro získání informací o svých zákaznících vyuţívá kaţdý chytrý podnikatel nebo 

firma veškeré prostředky a situace, které se mu nabízí. K těm nejvíce zřejmým a nejčastěji 

pouţívaným patří kontakty prodejce se zákazníkem ať uţ během nákupu, objednávky, 

reklamace případně servisní telefonáty, návštěvy internetu, úvěrová jednání apod. Takové 

mnoţství moţností pro získání informací ale není pouze výhodou. Nevýhodou je to, ţe jsou 

tyto informace rozptýleny po celé firmě v různých databázích a záznamech. Pro shromáţdění 

důleţitých podrobných informací o klientech vytváří firmy systém řízení vztahů se zákazníky, 

tedy tzv. CRM. [4] 

2.9.1 CRM (Customer relationship management) 

CRM sloţí ke zvyšování kvality zákaznických sluţeb a efektivnosti prodeje, 

marketingová strategie přispívá jak k udrţování vztahů se zákazníkem, tak ke zvyšování 

podílu trţeb organizace vzhledem k danému zákazníkovi. 
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Vhodné zavedení CRM je silnou konkurenční výhodou, udrţuje věrné zákazníky a 

rozšiřuje oblast potenciálních zákazníků. Na druhou stranu je doprovázeno náročným 

výběrem a školením zaměstnanců a vysokými náklady. [9] 

2.10  Kupní chování zákazníků 

Podstatou marketingu je respektování zákazníků a to jak skutečných, tak těch 

potenciálních. Je podstatné vnímat chování zákazníků, které se váţe k získávání, uţívání i 

odkládání produktů. Tento celkový pohled na zákazníky se nazývá kupní chování zákazníků. 

Pro úspěšné zacílení na konkrétní trh rozlišujeme kupní chování spotřebitelů a kupní 

chování institucí. [9] 

2.10.1 Kupní chování spotřebitelů 

Spotřební chování zahrnuje jednání zákazníků, které jim pomáhá uspokojit jejich 

individuální potřeby. Tento typ chování je ovlivněn i ostatními sloţkami lidského jednání, 

které zahrnuje racionální, psychologické a sociologické přístupy. Racionální přístup 

spotřebitele je takový, kdy zákazník srovnává uţitek, který z produktu získá, např. s cenou 

produktu. Oproti tomu psychologický přístup je ovlivněn např. motivací nebo se schopností se 

naučit určitému spotřebnímu chování. Důleţitou roli hraje také sociologický přístup, který 

zahrnuje sociální skupinu, které je zákazník členem nebo se jím chce stát. [9] 

2.10.2 Kupní chování institucí 

Zatím co kupní chování spotřebitelů je ovlivněno vlastními potřebami a uţitky jedince, 

kupní chování institucí má za cíl uţitek pro organizaci jako celek. Základní vymezení je 

obdobné, ale instituce se řídí poptávkou jiných organizací nebo spotřebitelů, se kterými se 

snaţí vybudovat formální a dlouhodobý vztah. V této části trhu je mnohem méně zákazníků 

s větším odběrem, jejichţ chování je ovlivněno hlavně racionálními přístupy. [9] 

2.11  Spokojenost 

Spokojenost je stav zákazníka, který jím reaguje na uspokojení svých potřeb a 

očekávání. Je hodnocením, do jaké míry jednotlivé části výrobku nebo sluţby uspokojují 

zákazníkovu potřebu. [13] 
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Zákazník porovnává vnímanou nabídku produktu nebo sluţby a tu srovnává se svým 

osobním očekáváním. Pokud nabídka splňuje jeho původní představy, naplňuje ho pocit 

radosti a zákazník je spokojený. Pokud ale není nabídka dostačující a neuspokojuje jeho 

představu, je zákazník zklamaný a nespokojený. I kdyţ firmy moc dobře ví, ţe je pro ně 

spokojený zákazník důleţitý, není uspokojení klientů jejich hlavním a konečným cílem. 

Jestliţe firma uspokojí zákazníka sníţením ceny nebo zvýšením nabídky, můţe to vést ke 

sníţení jejího zisku. Kaţdý podnikatel se snaţí své zisky a uţitek co moţná nejvíce zvyšovat a 

proto musí dobře promýšlet, do čeho bude investovat. Častou zvolenou moţností bývá 

inovace výrobních procesů, investice do výzkumu a vývoje apod. Spokojenost zákazníka je 

z velké části také ovlivněna mírou jeho očekávání. Zákazníci si svá očekávání nevytvářejí jen 

z předchozích nákupů, ale také z recenzí rodiny, přátel, kolegů, konkurentů nebo podle 

reklamy, kterou někde zahlédnou nebo uslyší. Příliš vysoká hodnocení nebo velké sliby 

reklam mohou způsobit, ţe bude zákazník zklamán a přejde ke konkurenci. Oproti tomu ho 

nízká hodnocení nebudou vůbec motivovat ke koupi, i kdyţ by byl nakonec spokojen. [3] 

Spokojený zákazník je loajální a přináší podniku peníze, zatímco nespokojený může strhnout 

své okolí a firmě tím způsobit značné ztráty. Toto tvrzení je dlouhodobě známé a potvrzené a 

právě proto si poskytovatelé různých sluţeb nechávají odborníky zjišťovat spokojenost svých 

zákazníků, ať uţ pomocí mystery shoppingu, přímým či telefonickým dotazování nebo jinou 

metodou. [4] 

Dnes jiţ mají společnosti povinnost měřit spokojenost svých klientů a to podle norem 

ISO. Tyto normy označují spokojenost zákazníka jako významný nehmotný zdroj úspěšné 

firmy. [12] 

2.11.1 Měření spokojenosti  

Nejčastějším způsobem měření spokojenosti zákazníků je dotazování a to ať uţ 

osobní, telefonické nebo elektronické. Měřením spokojenosti společnost zjišťuje, co 

zákazníkům na produktu nebo sluţbě vyhovuje a naopak čím se liší její nabídka od očekávání 

zákazníků. [13] 

Metoda Pouze-spojenost zjišťuje, kde respondent na sedmibodové škále vyznačil, jak 

si společnost vede v určitých vlastnostech. U kaţdé vlastnosti se pak počítá průměrné 

hodnocení a ty vlastnosti s nejniţším hodnocením se pak společnost snaţí vylepšit. [14] 



17 
 

Přesnější metodou je diferenční analýza, která počítá rozdíly mezi důleţitostí určité 

vlastnosti a spokojenosti zákazníka s touto vlastností. Metoda se ale nemůţe řídit pouze 

rozdíly, musí jednotlivé vlastnosti seřadit podle důleţitosti a přednostně se zaměřit právě na 

ty, které byly klienty označeny za podstatné. [14] 

Model D-S porovnává, stejně jako diferenční analýza, důleţitost a spokojenost 

zákazníka s jednotlivými vlastnostmi. Tento model je ale grafický a ke srovnání vyuţívá 

kvadrantovou mapu, která přehledně znázorňuje závaţnost jednotlivých vlastností. Prioritními 

se pak stávají vlastnosti s vysokou důleţitostí a nízkou spokojeností. [14] 

Multiplikativní model porovnává nejvyšší moţnou spokojenost s vnímanou 

výkonností podniku zákazníkem a z toho pak počítá skóre nespokojenosti. To se pak, stejně 

jako u předchozích metod, řadí podle důleţitosti, která určuje jeho prioritu. [14] 

Velmi propracovanou a osvědčenou metodiku vyuţívá metoda ECSI, jejíţ výsledky 

nabývají na hodnotě s časem, po který výzkum spokojenosti zákazníků probíhá. Podle této 

metody má hlavní vliv na spokojenost sedm oblastí: image, očekávání, vnímání hodnoty, 

vnímání kvality, spokojenost zákazníka, stíţnosti zákazníka a loajalita zákazníka. [14] 
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3 Charakteristika realitní kanceláře GAVLAS, spol. s r.o. 

Realitní a aukční agentura GAVLAS poskytuje své aukční a realitní sluţby 

prostřednictvím tří poboček a to v Praze, Brně a Ostravě. Historie společnosti sahá do roku 

1990, kdy vznikla Praţská pobočka. Tehdy je jednalo o společnost GAUDI, kterou zaloţil pan 

Ing. Ivo Gavlas se svým společníkem. 

          Obr. 3.1 Reklamní tabule realitní agentury GAVLAS, spol. s r.o. 

 

Poté došlo ke 

spojení pana Gavlase se 

společností RealSpektrum 

Brno a vznikla brněnská 

realitní agentura RSG.  

                                                                                                               Zdroj:www.gavlas.cz  

Široký trh s realitami v roce 1993 umoţnil vznik jiţ 

 samostatné společnosti s názvem GAVLAS, spol. s r.o. Společníkem se ve společnosti stal 

bratr, pan Ing. Rostislav Gavlas, který měl na starosti školení recitátorů a zahraniční obchod. 

Zájem na trhu s nemovitostmi stále rostl, coţ umoţnilo vznik Ostravské pobočky, jejímţ 

ředitelem se stal pan Ing. Rostislav Gavlas.   

Dnes je GAVLAS jednou z největších realitních kanceláří v České republice. Je to 

především díky jeho dlouholetému působení na trhu, které mu přineslo spoustu zkušeností a 

umoţnilo získat důleţité kontakty. 

Obr. 3.2 Znak Evropského klubu realitních kanceláří 

GAVLAS je členem Asociace realitních kanceláří, 

Evropského klubu realitních kanceláří a také členem 

Mezinárodní federace realitních makléřů, která sídlí v Paříţi. 

Pravidelně se účastní největšího veletrhu nemovitostí EXPO 

REAL a dalších realitních veletrhů. [11] 

Zdroj: www.reality.idnes.cz 

http://www.reality.idnes.cz/
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3.1   Pracovníci realitní kanceláře GAVLAS 

Majitelem společnosti je jiţ jmenovaný pan Ing. Ivo Gavlas. Kaţdá ze tří poboček má 

svého ředitele, jako jsou právě bratři, jejichţ jméno celá společnost nese. Ředitelé pečují o 

celý chod společnosti, o její hospodaření, kontrolují a odměňují své zaměstnance apod. Dále 

jsou ve společnosti šéfové jednotlivých oddělení, jako je bytové a rezidenční oddělení, které 

má na starosti prodej i pronájem bytů a domů, dále komerční oddělení a oddělení pro draţby a 

aukce. Kaţdé oddělení je tvořeno makléři, kteří mají za úkol přivádět do společnosti 

nemovitosti k prodeji a pronájmu nebo je naopak na konkrétní ţádost klienta vyhledat.  

Tým pracovníků společnosti GAVLAS je tvořen 35 odborníky, kteří pravidelně 

spolupracují s externími partnery, jako jsou advokáti, architekti, notáři, odhadci a znalci 

z jiných oborů. [11] 

Makléři společnosti se účastní pravidelných firemních, ale i externích, vzdělávacích 

kurzů. Tím jsou schopni odborně a na vysoké úrovni radit a pomáhat svým klientům. [11] 

3.2  Povinnosti jednotlivých členů týmu 

Ředitel kanceláře 

Hlavním úkolem ředitele kaţdé z kanceláří je realizace výběrových řízení a výběr 

vhodných pracovníků. Dále tvorba a splnění strategického, finančního a business plánu a 

vedení chodu celé kanceláře v závislosti na pravidlech etického kodexu. 

Mezi další činnosti ředitele patří: 

 Vedení pravidelných zasedání s vedoucími týmů makléřů 

 Tvorba marketingové strategie a marketingová propagace 

 Zajišťuje motivaci, vzdělávání, kontrolu a osobní růst pracovníků 

 Zastupuje kancelář navenek (zákazníci, veřejnost, konkurence) 

 Vede jednání s obchodními partnery, velkými zákazníky a dodavateli 

 Poskytuje poradenství, prodejní a poprodejní servis zákazníkům 

 Zprostředkovává sluţby s externími odborníky (právní zástupci, znalci, architekti…) 

 Zajišťuje uspokojivé vyřízení stíţností zákazníků, ale i makléřů a dalších zaměstnanců  
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Realitní makléř 

Hlavní činností realitního makléře je zajištění nemovitostí. Svou činnost provádí 

podáváním inzerátů na realitní servery nebo do specializovaných časopisů, telefonickým 

kontaktováním vlastníků nemovitostí z realitních serverů, specializovaných časopisů nebo 

z vývěsků na nemovitostech nebo nabídnutím sluţeb obchodním partnerům nebo lidem ve 

svém okolí. 

Další činnosti realitních makléřů: 

 Smluvní zprostředkování prodeje nebo pronájmu nemovitosti 

 Shromáţdění informací o nemovitosti – osobní prohlídka, pořízení fotografií a plánků 

 Shromáţdění potřebných dokumentů od majitele nemovitosti 

 Informování asistentky a vedoucího oddělení o náběru nemovitosti s poskytnutím 

informací o nemovitosti 

 Poskytuje informace o nemovitosti zájemcům 

 Zprostředkovává prohlídky, při kterých pořizuje záznam z prohlídky podepsaný 

zájemcem 

 Archivace veškerých podkladů získaných o nemovitosti 

3.3  Činnost kanceláře  

Společnost GAVLAS zajišťuje po celé republice kompletní realitní sluţby, které 

zahrnují: 

Prodej a pronájem komerčních nemovitostí včetně pozemků 

GAVLAS nabízí zprostředkování prodeje či pronájmu jakékoliv komerční 

nemovitosti. Tato činnost je pro společnost charakteristická a základní. GAVLAS provádí 

technické a obchodní analýzy objektů, na základě kterých navrhuje odpovídající cenu a celý 

obchod zprostředkuje.  

K nejvýznamnějším zakázkám toho typu patří např. prodej luxusního hotelu ‚U Zlaté Studně‘ 

pod Praţským hradem. [11]                      
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  Obr.3.3 Budova kanceláří GAVLAS, spol. s r.o. 

Prodej a pronájem nemovitostí k bydlení 

Řada klientů vyuţila sluţby společnosti 

k nalezení nového bydlení a to jak vlastního, tak 

pouze k pronájmu. Společnost má dlouholetou 

zkušenost s nalezením vhodného bydlení i pro ty 

nejnáročnější, kteří chtějí bydlet v atraktivních 

lokalitách, luxusních bytech, domech nebo vilách. 

V této oblasti je nepostradatelná spolupráce 

s residenčními developery. Úspěšně a rychle tak 

GAVLAS prodává nemovitosti v jejich nově 

postavených projektech. [11] 

 

Zdroj: www.gavlas.cz 

Obchodní veřejné soutěže 

V případě, kdy stávající majitel nemovitosti má zájem o navýšení ceny a zároveň chce 

zadat další kritéria pro výběr nejvhodnějšího budoucího partnera, vyuţívá se k výběru 

nejvhodnějšího vlastníka veřejná soutěţ. Firma GAVLAS pro tento typ zakázky zpracovává 

‘‘Řád soutěţe‘‘, který zajišťuje bezpečnost a výhody celé veřejné soutěţe. 

Nejznámější zakázkou byla veřejná soutěţ na prodej Grandhotelu Brno, 

nejvýznamnější pak soutěţ na prodej překladiště Haníska v Košicích. [11] 

Dobrovolné dražby 

Jedním z motivů, proč byla společnost GAVLAS zaloţena, bylo prosadit i u nás velmi 

atraktivní a ve světě oblíbenou aukční metodu prodeje nemovitostí. V této oblasti si 

společnost za dobu své existence získala v České republice významné postavení. 

Hlavní výhodou draţby je výhoda daňová. Daň z převodu nemovitosti se při draţbě 

počítá pouze z ceny kupní, tedy té, za kterou byla nemovitost vydraţena, a ne z ceny odhadní, 
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jak je běţné u přímého prodeje. U většiny nemovitostí je totiţ odhadní cena výrazně vyšší neţ 

kupní. Právě z tohoto důvodu vyuţívají aukce nejen soukromé osoby a firmy, ale také 

likvidátoři a správci konkurzní podstaty. GAVLAS jiţ uspořádal stovky draţeb, při kterých 

vydraţil majetek v hodnotě mnoha set milionů korun.  

Důkazem velké výhody těchto sluţeb je i vydraţený Dětský dům v ulici Na Příkopě, 

v Praze. [11] 

Nedobrovolné dražby 

Realitní a aukční agentura GAVLAS byla jedna z prvních, která získala licenci 

draţebníka podle zákona o veřejných draţbách. Díky té má moţnost provádět nedobrovolné 

draţby pro banky a jiné zástavní věřitele. Tento typ draţeb se provádí v případě, kdy je 

dluţník v prodlení se splácením svého dluhu. Draţby jsou prováděny proti vůli vlastníka 

zastavené nemovitosti. Tato metoda je velmi rychlá a efektivní pro vymáhání splatných 

pohledávek, které jsou zajištěny zástavním právem, a není u nich potřeba souhlasu soudu. 

[11] 

Vyhledávání nemovitostí 

Tento typ zakázek spočívá v přijetí poţadavku klienta na určitý typ nemovitosti. 

Společnost GAVLAS pak dělá vše pro to, aby našla vhodnou nemovitost pro správného 

kupujícího či nájemce tak, aby uspokojila potřeby a poţadavky svého klienta.  

Nejvýznamnější zakázkou bylo pro společnost vykoupení pozemků pro Procter & Gamble – 

Rakona, a.s. v Rakovníku pro vybudování jejich nadregionálního distribučního centra. [11] 

Oceňování 

K významným činnostem GAVLAS patří také oceňování nemovitostí, při kterém 

vyuţívá své hluboké znalosti realitního trhu. [11] 

Konzultace a poradenství 

Díky kvalitním zkušenostem z dlouholeté činnosti společnosti a dobré znalosti trhu je 

GAVLAS schopen nabídnout konkrétní návrh realizace specifických poţadavků a zhodnotit 

prodejnost nemovitosti. [11] 
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Právní servis 

Základní a neporušitelnou podmínkou společnosti je naprostá bezpečnost klienta, 

kterého GAVLAS zastupuje. A to bezpečnost jak obchodní tak právní. Aţ do uzavření 

smlouvy o prodeji či pronájmu nemovitosti vede GAVLAS veškerá jednání s obchodními 

partnery a ověřuje nezbytné právní dokumenty. 

Pro úspěšné vyřešení zakázky spolupracuje GAVLAS se zainteresovanými úřady, 

ministerstvy, útvary územního rozvoje apod. [11] 

3.4  Legislativa 

3.4.1 Ochrana osobních údajů 

Obr. 3.4 Ilustrační obrázek draţebního kladívka 

Všechny realitní kanceláře v České 

republice jsou povinny před zahájením 

činnosti v souladu s § 16 zákona č.101/2000 

Sb. podat oznámení na Úřad pro ochranu 

osobních údajů. 

                                        

 Zdroj: http//insolvencnirizeni.websnadno.cz 

Podle zákona o ochraně osobních údajů se osobním údajem rozumí jakákoliv informace 

týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se povaţuje za určený 

nebo určitelný, jestliţe lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě 

čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, 

psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 
15

  

Citlivým údajem se rozumí osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo 

etnickém původu, politických postojích, náboţenství a filozofickém přesvědčení apod. 

Anonymním údajem je takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném 

zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů, kdy subjektem 

údajů je fyzická osoba, k níţ se osobní údaje vztahují. 
15 



24 
 

Zákon o ochraně osobních údajů upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních 

údajů a stanoví podmínky, za nichţ se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států. 

Právě na základě tohoto zákona firma GAVLAS archivuje údaje o svých klientech a předává 

je pouze soudu nebo policii České republiky. 

3.4.2 Smlouvy  

Pro svou činnost GAVLAS vyuţívá obchodní smlouvy, jako jsou: 

Kupní smlouva 

Kupní smlouva má dvě strany a kupujícího a prodávajícího. Prodávající se kupní 

smlouvou zavazuje, ţe kupujícímu dodá movitou věc, která je ve smlouvě určena. Kupující se 

zavazuje, ţe za věc zaplatí kupní cenu. Kupní cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo musí 

být určen způsob jejího pozdějšího určení. Prodávající je nejen povinen dodat kupujícímu 

zboţí, ale také veškeré doklady, které se k němu vztahují a umoţnit mu nabytí vlastnického 

práva k věci. [16] 

Nájemní smlouva 

Nájemní smlouva má dvě strany – pronajímatel a nájemce. Pronajímatel se nájemní 

smlouvou zavazuje, ţe za stanovenou úplatu přenechá věc na stanovenou dobu k uţívání 

nájemci. Nájemce se zavazuje platit stanovenou částku. Pronajímatel je povinen předat věc 

v takovém stavu, který odpovídá smluvenému uţívání a v tomto stavu ji také na vlastní 

náklady udrţovat. [16] 

Smlouva o zprostředkování prodeje či pronájmu 

Ve smlouvě o zprostředkování vystupují dvě strany a to zprostředkovatel a zájemce. 

Zprostředkovatel se zprostředkovatelskou smlouvou zavazuje, ţe bude usilovat o to, aby 

zájemce mohl uzavřít stanovenou smlouvu se třetí osobou. Zájemce se zavazuje, ţe v případě 

úspěšného uzavření smlouvy se třetí osobou, zaplatí zprostředkovateli provizi. [16] 

V případě realitních kanceláří je předmětem zprostředkovatelské smlouvy závazek 

kanceláře zprostředkovat prodej či pronájem nemovitosti ve vlastnictví zájemce. Realitní 

kancelář v souladu s uzavřenou smlouvou pořídí dokumentaci, nemovitost zařadí do své 



25 
 

evidence a nabídne třetím osobám. Obvykle uveřejní nabídku na internetových stránkách, 

zašle do odborných periodik případně vyvěsí na vývěsce v místě svého sídla. 

 Smlouva o vyhledání nemovitosti 

Tuto smlouvu podepisuje realitní kancelář se svým klientem v případě, kdy si klient 

chce pronajmout nebo koupit nemovitost. Klient má konkrétní představu, v jakém prostředí 

by se měl dům nebo byt nacházet, co by mělo být v okolí a jak by měl vypadat. Všechny tyto 

informace poskytne realitní kanceláři a ta se písemnou smlouvou zavazuje, ţe udělá vše pro 

to, aby ‘vysněnou‘ nemovitost klientovi našla. 

Smlouva o provedení dobrovolné dražby 

Tento typ smlouvy podepisuje zájemce s realitní kanceláří. Dobrovolná draţba se 

provádí na přímý návrh vlastníka nemovitosti, tedy navrhovatele. Ten kontaktuje realitní 

kancelář, se kterou sepíše písemnou smlouvu o provedení dobrovolné draţby. Ve smlouvě je 

stanovena částka, za kterou má být nemovitost vydraţena, případně procento, o které můţe 

být cena sníţena. [16] 

Smlouva provedení o nedobrovolné dražby 

Tento typ smlouvy se vyuţívá v případě, kdy fyzické nebo právnické osobě nebyla 

uhrazena pohledávka, která je zajištěna zástavním nebo zadrţovacím právem. Návrh na 

draţbu podává draţební věřitel, který podepisuje smlouvu s draţebníkem, realitní kanceláří. 

Navrhovatelova pohledávka musí být přiznaná soudním rozhodnutím, notářským zápisem 

nebo rozhodčím nálezem. [16] 

3.5  Etický kodex  

Při své činnosti se GAVLAS řídí Etickým kodexem realitního makléře, jehoţ hlavní 

motto zní: ‘‘Cokoliv, co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim.‘‘ a který se skládá z deseti 

bodů: 

1. Realitní makléř jedná při své činnosti vţdy kvalifikovaným způsobem, čestně, v 

souladu s dobrými mravy, stanovami Asociace realitních kanceláří České republiky a 

platnými právními normami České republiky. 
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2. Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi 

svými klienty nečiní rozdíly z důvodu rasových, náboţenských, národnostních, 

politických či jim podobných. 

3. Realitní makléř volí takové postupy, aby nezneuţil svého postavení v neprospěch 

svého klienta. 

4. Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běţně 

nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce. 

5. Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních 

případech, a to i po jejich ukončení. Povinností mlčenlivosti zaloţené tímto etickým 

kodexem můţe realitního makléře zprostit orgán asociace pro účely řízení zahájeného 

před tímto orgánem dle stanov Asociace realitních kanceláří České republiky. 

6. Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu 

klienta. Při takové spolupráci realitní makléř druhého realitního makléře úmyslně 

nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality. 

7. Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny (osob 

blízkých) či vlastní firmy, pokud s touto skutečností klienta neseznámí. 

8. Realitní makléř jedná vţdy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje. 

9. Realitní makléř svým vystupováním vţdy reprezentuje firmu, Asociaci realitních 

kanceláří České republiky a tím i svoji osobnost. 

10. Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, 

a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti. 

[11] 

3.6  Propagační činnost 

Realitní a aukční agentura GAVLAS, spol. s r.o. se snaţí budovat pozitivní povědomí 

o společnosti, které zakládá na svých dlouholetých zkušenostech, vysokém pracovním 

nasazení a kvalitních kontaktech na externí spolupracovníky. Cílem je zvýšit povědomí o 

společnosti hlavně u koncových zákazníků.  

Ohlas, který dnes GAVLAS má a jeho pozice jedné z největších realitních kanceláří 

v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, je výsledkem jeho více neţ dvacetiletého úsilí. 

K propagaci společnost dříve hodně vyuţívala formu sponzoringu. Společnost se 

podílela na financování tanečních soutěţí, hokejových zápasů juniorů apod. Na oplátku se její 
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logo objevovalo v halách a sálech, kde se tyto akce konaly a tím se GAVLAS dostal do 

podvědomí širokého okruhu lidí. 

 Dnes pro marketingovou komunikaci vyuţívá odborné časopisy, direct e-mail, 

reklamu v rádiích a výjimečně i v televizi, vývěsy na nemovitostech které má zrovna k prodeji 

či pronájmu a reklamu na sedmi internetových serverech. Mezi internetové stránky, kde 

najdete agenturu GAVLAS, patří: sreality.cz, reality.cz, realcity.cz, moravskereality.cz, 

reality.idnes.cz, realmix.cz a hlavně stránky www.gavlas.cz. Zároveň je povinností realitních 

kanceláří prezentovat veškeré nemovitosti na adrese  www.centralniadresa.cz. 

Pro přímý kontakt se svými skutečnými i potenciálními klienty vyuţívá společnost 

GAVLAS různé veletrhy a výstavy, jako je veletrh EXPO REAL v Mnichově v Německu 

nebo MIPIM v Cannes ve Francii. 

3.7  Veletrh EXPO REAL  

EXPO REAL je mezinárodní veletrh, který je pořádán od roku 1998 v Německu, v 

Mnichově. Koná se kaţdoročně, vţdy po slavném Octoberfestu, tedy začátkem měsíce října. 

Jiţ první veletrh, který se konal 8. října 1998, měl 147 vystavovatelů a 2500 návštěvníků. 

V čele projektu je od roku 2001 Claudia Boymanns. EXPO REAL je největší veletrh 

komerčních nemovitostí v Evropě, který se zaměřuje na vytváření sítí, představuje výnosné 

lokality a posiluje orientaci na trhu. [10] 

Veletrhu se účastní projektoví vývojáři a manaţeři, zástupci a poradci různých 

společností z celé Evropy, zástupci měst a regionů, architekti, investoři a mnozí další. Tím se 

veletrh stává ideálním místem pro získání cenných obchodních kontaktů. [10] 

Během tří dnů navštíví veletrh přes 20 000 návštěvníků, kterým se představí téměř 

2000 vystavovatelů se svým portfoliem nemovitostí. Během akce probíhá také doprovodný 

program, kterým jsou konference a semináře o aktuálních trendech a inovacích v oblasti 

nemovitostí, investic a finančních trhů. [10] 

http://www.gavlas.cz/
http://www.centralniadresa.cz/
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4 Metodika marketingového výzkumu 

Metodika výzkumu zahrnuje veškeré postupy a metody, pomocí kterých je celý 

výzkum realizován. Pro lepší přehlednost a zajištění správnosti členíme metodiku výzkumu 

na dvě etapy: etapu přípravnou a etapu realizační. 

4.1  Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému 

Trh s nemovitostmi vidí většina podnikatelů, jako snadný a stálý zdroj velkého 

mnoţství finančních prostředků. Stále rostoucí konkurence vytváří tlak na jednotlivé realitní 

kanceláře, které jsou nuceny nabídnout něco víc, neţ ostatní, aby na trhu uspěly. Svým 

výzkumem chci zjistit, co klienti od kanceláře očekávají, co jim vyhovuje a s čím naopak 

nejsou spokojeni. 

4.1.2 Stanovení cíle 

Cílem mého výzkumu je analýza spokojenosti klientů se sluţbami. Dotazník obsahuje 

také otázky zaměřené na návrhy samotných klientů, jak by nabídku kanceláře změnili, 

vylepšili. 

4.1.3 Definování hypotéz 

1. Lidé si nejčastěji vybírají realitní kancelář na internetu. 

2. Klienti realitní kanceláře mají nejčastěji zájem o koupi nemovitosti. 

3. Realitní kancelář GAVLAS, spol. s r.o. má velmi dobře zvolená místa konání draţeb. 

4.1.4 Plán výzkumu 

Pro měření spokojenosti vyuţiji sběr primárních údajů. To proto, ţe chci zjistit 

aktuální názory a pocity klientů. Data budou získána prostřednictvím elektronického 

dotazování. Dotazník bude umístěn na serveru www.vyplnto.cz.  

Zaměstnanci kanceláře mi byla poskytnuta databáze klientů včetně emailových adres. 

Základní soubor obsahuje 230 respondentů.  

http://www.vyplnto.cz/
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4.2  Realizační fáze 

Dotazník obsahuje 18 otázek. Většinou se jedná o otázky uzavřené, pouze otázka číslo 

14. je polozavřená. U otázek číslo 7. a 8. se jedná o baterie. 

Před samotným umístěním dotazníku na web proběhla jeho kontrola, tedy pilotáţ. 

Dotazník byl předloţen několika zaměstnancům realitní kanceláře a rodinným příslušníkům. 

Otázky byly vyhodnoceny jako jednoznačné a srozumitelné, takţe nebylo třeba provádět 

ţádné úpravy. 

Dotazník jsem umístila na web www.vyplnto.cz dne 1. 3. 2011 a jeho vyhodnocení 

bylo nastaveno na 20. 3. 2011. V den umístění dotazníku na web jsem rozeslala emaily všem 

klientům z poskytnuté databáze s úvodním dopisem a odkazem na dotazník. 

Dne 11. 3. 2011 jsem provedla kontrolu počtu respondentů. Těch bylo pouhých 35, a 

proto jsem ten samý den rozeslala druhou vlnu emailů všem klientům.  

Nakonec dotazník vyplnilo 87 respondentů, z toho ale 8 respondentů uvedlo, ţe sluţeb 

realitní kanceláře GAVLAS, spol. s r.o. nikdy nevyuţili. Pro můj výzkum tedy zůstal konečný 

počet dotazníků 79. 

Metoda analýzy dat 

Získané údaje z elektronického dotazování byly zpracovány v programu MS Excel 

2007 a MS Word 2007 prostřednictvím statistických funkcí, vzorců, tabulek a grafů. 

Rozpočet výzkumu 

Mým cílem bylo zajistit maximální anonymitu respondentů a právě proto jsem pro 

sběr dat zvolila pouze elektronické dotazování. Díky té to skutečnosti vznikly pouze časové 

náklady. 

 

 

 

http://www.vyplnto.cz/
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Tab. 4.1 Časový harmonogram činností 

Činnost 
Měsíc 

Listopad Prosinec Leden Únor Březen  Duben 

Definice problému             

Objasnění cíle             

Plán výzkumu             

Pilotáž             

Sběr údajů             

Zpracování dat             

Analýza údajů             

Zdroj: vlastní 

4.2.1 Zhodnocení 

Obr. 4.1 Graf vyuţití sluţeb realitní kanceláře 

 

Zdroj: vlastní 

Dotazování se zúčastnilo celkem 87 respondentů, z toho 91,0 % respondentů jiţ mají 

zkušenost s realitní kanceláří GAVLAS, spol. s r.o. a pouze 9,0 % respondentů jejích sluţeb 

nevyuţilo. 
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Obr. 4.2 Graf pohlaví respondentů 

 

Zdroj: vlastní 

Poměr z hlediska pohlaví je zanedbatelný. Odpovědělo 51,0 % muţů a 49,0 % ţen.  

 

Obr. 4.3 Graf věkových kategorií respondentů 

 

Zdroj: vlastní 

Z hlediska věku jsou rozdíly zajímavější. Nejpočetnější kategorie byla ve věku 36 – 49 let a to 

49,0 % respondentů. Druhou nejpočetnější skupinou jsou respondenti ve věku 26 – 35 let, 

jedná se o 34,0 % respondentů. Ostatní věkové skupiny jiţ nemají tak silné zastoupení ve 

věku 18 – 25 let bylo pouze 13,0 %, ve věku 50 – 60 let 1,0 % a ve věku nad 61 let 

odpověděli na dotazník 3,0 % respondentů. 
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Obr. 4.4 Graf ekonomické aktivity respondentů 

 

Zdroj: vlastní 

Z hlediska ekonomické aktivity se nejčastěji jednalo o osoby zaměstnané, konkrétně 39,0 %, 

případně osoby samostatně výdělečně činné – 38,0 % respondentů. Klientů z ostatních 

ekonomických skupin bylo jiţ výrazně méně – z řad studentů odpovědělo 9,0 % respondentů, 

nezaměstnaných 4,0 %, na rodičovské dovolené 8,0 % a v důchodu 2,0 % respondentů. 
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5 Analýza výsledků výzkumu 

Na základě dat, která jsem získala prostřednictvím dotazování, se bude tato kapitola 

zabývat vyhodnocením spokojenosti respondentů se sluţbami kanceláře GAVLAS, spol. s r.o. 

Výsledky z jednotlivých otázek budou pro lepší přehlednost podpořeny grafickým 

znázorněním.  

 

5.1  Podle čeho si respondenti vybírají realitní kancelář 

Obr. 5.1  Kritéria výběru realitní kanceláře 

 

Zdroj: vlastní 

Z grafu lze vyčíst, ţe téměř polovina, konkrétně 43 %, všech respondentů si realitní 

kancelář vybírá na základě doporučení známých. Potvrzuje se tím známé tvrzení, ţe nejlepší 

reklamou pro obchodníka je spokojený zákazník. Druhá nejpočetnější skupina respondentů 

(32 %) si svou realitní kancelář vybírá podle reklamy na internetu. Tento výsledek je ovlivněn 

hlavně tím, ţe převáţnou část respondentů tvoří lidé ve věkových kategoriích 36 – 49 let a 26 

– 35 let (tuto skutečnost dokazuje graf v předchozí kapitole práce). Jedná se o respondenty 

v produktivním věku, kteří se v dnešní době bez internetu neobejdou. Podle reklamy 

v médiích volí realitní kancelář 12 % respondentů a podle Zlatých stránek 10 %. Zbývající 3 

% dotazovaných si vybírají realitní kancelář podle něčeho jiného. Domnívám se, ţe jde 

převáţně o vývěsy na nemovitostech. 
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5.2  Jak často respondenti vyuţívají sluţeb realitní kanceláře GAVLAS 

Obr. 5.3 Celková četnost vyuţívání sluţeb kanceláře 

Zdroj: vlastní 

Polovina všech respondentů, přesně 49,4 %, vyuţila sluţeb kanceláře pouze jednou. 

Podle tohoto získaného výsledku se domnívám, ţe se jedná o fyzické osoby, které 

s nemovitostmi samy nijak neobchodují a sluţby kanceláře vyuţili pouze pro svou osobní 

potřebu. Téměř třetina respondentů odpověděla, ţe sluţeb kanceláře vyuţívá příleţitostně, 

protoţe vyuţívá i sluţby jiných realitních kanceláří. Poslední moţnost odpovědi, tedy ţe 

sluţeb realitní kanceláře GAVLAS vyuţívá pravidelně podle své potřeby, zvolilo 20,2 % 

respondentů.  

Obr. 5.4 Četnost vyuţití sluţeb podle ekonomické aktivity 

Zdroj: vlastní 

Při třídění druhého stupně podle ekonomické aktivity respondentů jsem ze získaných 

dat zjistila, ţe pravidelně dle své potřeby vyuţívají sluţeb kanceláře GAVLAS nejvíce osoby 

samostatně výdělečně činné (33,3 %) a naopak nejméně (0,0 %) lidé nezaměstnaní nebo 

v důchodu. Výsledky ostatních skupin respondentů jsou téměř totoţné. Tuto odpověď zvolilo 

14,3 % studentů, 12,9 % zaměstnaných osob a 16,7 % respondentů na rodičovské dovolené. 
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Moţnost odpovědi, ţe sluţeb kanceláře vyuţívají pouze příleţitostně, zvolila celá 

polovina respondentů v důchodu a 36,7 % OSVČ. Dále tuto odpověď zvolilo 33,3 % 

respondentů na rodičovské dovolené, 28,6 % studentů a 25,8 % zaměstnaných.  

 

5.3  Jaké sluţby realitní kanceláře respondenti vyuţívají 

Obr. 5.5 Poptávané sluţby 

Zdroj: vlastní 

U otázky o jakou sluţbu měli respondenti zájem, odpověděla téměř polovina (45,6 %), 

ţe chtěli koupit nemovitost. Druhá nejpočetnější skupina respondentů (36,7 %) chtěla 

nemovitost prodat. O pronájem nemovitosti mělo zájem 29,1 % respondentů a o podnájem 

20,2 %. Nejvíce volenými odpověďmi byla koupě nebo prodej nemovitosti. Domnívám se, ţe 

tyto výsledky dotazování jsou způsobeny tím, ţe klienti, kteří si koupili nemovitost, a 

vyhovovala jim spolupráce s realitní kanceláří GAVLAS, vyuţili stejnou realitní kancelář i 

pro prodej svého dosavadního bydlení. Rozdíl tvoří pouze 8,86 % respondentů, kteří nemuseli 

být se sluţbami spokojeni, nebo se jednalo o koupi prvního vlastního bydlení. 

 

5.4  Důleţité informace při koupi nemovitosti pro respondenta 

Obr. 5.6 Nejdůleţitější informace při koupi nemovitosti 

 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 5. 6. vyjadřuje, jaké informace povaţují respondenti za nejdůleţitější. Nejčastěji 

volenou odpovědí byla cena nemovitosti, která je pro velkou část respondentů rozhodující. 

Tuto odpověď zvolilo 82,3 % respondentů. Dále je pro respondenty důleţitá lokalita, kde se 

nemovitost nachází. Konkrétně je tato informace podstatná pro 64,6 % respondentů. Téměř 

stejné mnoţství respondentů zvolilo moţnost odpovědi, ţe je pro ně důleţitá občanská 

vybavenost, tedy školy, obchody apod. v okolí (54,4 %) a také druh nemovitosti (58,2 %). Pro 

20,3 % respondentů je důleţitá výše provize pro realitní kancelář a 17,7 % respondentů se 

domnívá, ţe jsou důleţité všechny informace. 

5.5  Spokojenost klientů s poskytnutými informacemi 

Obr. 5.8 Spokojenost s informacemi o nemovitostech 

Zdroj: vlastní 

Data získaná prostřednictvím této otázky jsou pro realitní kancelář GAVLAS, spol. 

s r.o. převáţně pozitivní. S poskytnutými informacemi je spokojeno 59,0 % respondentů. 38,0 

% respondentů uvedlo, ţe úplně spokojeni nejsou a často kontaktují kancelář s ţádostí o další 

informace. Pouze 3,0 % respondentů uvedla, ţe kancelář nejen neposkytuje dostatečné 

mnoţství informací, ale makléři ani nejsou ochotni je doplnit. 

Obr. 5.9 Spokojenost s informacemi podle ekonomické aktivity 

 

Zdroj: vlastní 
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Zajímavé výsledky jsem dostala při rozdělení odpovědí podle ekonomické aktivity. 

S poskytnutými informacemi jsou nejvíce spokojeni zaměstnaní respondenti (71,0 %). Pouze 

25,8 % zaměstnaných uvedlo, ţe ţádají o doplňující informace a 3,2 %, ţe makléři nejsou 

ochotni chybějící informace doplnit. Druhou nejspokojenější skupinou jsou OSVČ. 56,7 % 

OSVČ uvedlo, ţe jsou s poskytnutými informacemi spokojeni, 40,0 % spokojeno není a 3,3 % 

uvádí, ţe kancelář není ochotna informace doplnit. U respondentů na rodičovské dovolené a u 

respondentů v důchodu jsou výsledky této otázky totoţné. Polovina zmíněných skupin je 

s informacemi spokojena a druhá polovina povaţuje poskytnuté informace za nedostačující. 

Z řad studentů je s informacemi spokojeno 42,9 % dotazovaných a 57,1 % ţádá po kanceláři 

doplňující informace. Poslední skupinou jsou nezaměstnaní respondenti, kteří z 33,3 % 

povaţují informace za dostačující a z 66,7 % jsou pro ně informace neúplné.  

5.6  Důleţitost sluţeb realitních kanceláří 

Obr. 5.10 Které sluţby jsou pro respondenta nejdůleţitější 

Zdroj: vlastní 

U otázky číslo 7. měli respondenti označit důleţitost jednotlivých sluţeb kanceláře. 

Největší důleţitost (v průměru 1,19) získaly informace poskytnuté o nemovitosti. Dále 

rychlost vyřízení všech formalit (v průměru 1,47). Třetí je v důleţitosti u klientů ochota 

informace doplnit (v průměru 1,48). Za nejméně důleţité klienti označili rychlost odpovědi na 

emaily (v průměru 1,62) a organizaci sluţeb (v průměru 1,69). 
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5.7  Spokojenost se sluţbami realitní kanceláře 

Obr. 5.11 Jak jsou respondenti spokojeni se sluţbami kanceláře GAVLAS, spol. s r.o. 

Zdroj: vlastní 

Otázkou číslo 8. jsem zjišťovala spokojenost klientů realitní kanceláře s jiţ 

zmiňovanými sluţbami. Nejvíce spokojeni jsou klienti s rychlostí vyřízení všech formalit, tato 

sluţba dostala průměrné hodnocení 1,95. S průměrným hodnocením 2,06 jsou klienti 

spokojeni s organizací sluţeb a s hodnocením 2,10 s informacemi poskytnutými o 

nemovitostech. Nejméně jsou klienti spokojeni s ochotou makléřů doplnit informace 

(průměrné hodnocení 2,14) a rychlostí odpovědí na emaily (průměrné hodnocení 2,30). 

5.8 Názor klientů na poměr kvality a ceny sluţeb 

Obr. 5.12 Názor na poměr kvality a ceny sluţeb 

 

Zdroj: vlastní 

U této otázky mě zajímal názor respondentů na cenu a kvalitu poskytovaných sluţeb 

realitní kanceláře. Převáţná část (43,0 %) respondentů povaţuje sluţby kanceláře za 

dostatečně kvalitní, ale i přesto si myslí, ţe je cena příliš vysoká. 33,0 % respondentů zastává 



39 
 

názor, ţe cena odpovídá kvalitě sluţeb a 24,0 % se zastává názor, ţe kancelář si účtuje příliš 

vysoké ceny za málo kvalitní sluţby. 

 

5.9  Preferovaná forma komunikace s realitní kanceláří  

U této otázky mě zajímalo, jakým způsobem klienti nejraději komunikují s realitní 

kanceláří. 

Obr. 5.13 Nejpouţívanější forma komunikace s realitní kanceláří 

Zdroj: vlastní 

Z výzkumu vyplývá, ţe nejoblíbenější forma komunikace je i dnes osobní kontakt, 

tuto variantu odpovědi zvolilo 44,0 % respondentů. Telefonickou komunikaci zvolilo 34,0 % 

a emailovou 22,0 % respondentů. Dle mého názoru jsou tyto výsledky ovlivněny tím, ţe i 

kdyţ je v dnešní době email a internet velmi vyuţívaným nástrojem komunikace, klient 

nezíská jeho prostřednictvím okamţitou odpověď jako u telefonního hovoru. Ţádny 

z respondentů neoznačil komunikaci prostřednictvím běţné pošty, kde je časový interval 

získání odpovědi nejdelší. 

Obr. 5.14 Preferovaná forma komunikace podle pohlaví 

Zdroj: vlastní 
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Zajímavé je rozdělení odpovědí podle pohlaví, kde muţi i ţeny, i kdyţ se jejich 

odpovědi jinak liší, odpovídali téměř stejně. Osobní kontakt s kanceláří volí 43,6 % ţen a 45,0 

% muţů. Komunikaci prostřednictví emailů 20,5 % ţen a 22,5 % muţů. A telefonní hovory 

preferuje 35,9 % ţen a 32,5 % muţů.  

 

5.10 Spokojenost s umístěním ostravské pobočky  

Obr. 5.15 Jak klientům vyhovuje umístění pobočky v Ostravě 

Zdroj: vlastní 

Následující graf vyjadřuje spokojenost klientů s umístěním kanceláře, konkrétně 

s umístěním ostravské pobočky. Větší polovina respondentů uvedla, ţe jsou se sídlem 

kanceláře spokojeni (53,2 %). S umístěním kanceláře není spokojeno 25,3 % respondentů a 

21,5 % respondentů v kanceláři nikdy nebylo, takţe nedokáţou tuto skutečnost posoudit. 

 

5.11 Zájem o další pobočky v Ostravě a jejím okolí  

Obr. 5.16 Zájem o další pobočky kanceláře 

Zdroj: vlastní 

I přes spokojenost s umístěním sídla kanceláře GAVLAS, uvedla více neţ polovina 

dotazovaných (53,2 %), ţe by vyuţili i další pobočky v Ostravě a jejím okolí. 46,8 % 
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respondentů uvedlo, ţe pro ně další pobočky nemají smysl, protoţe osobně kancelář vůbec 

nenavštěvují. 

 

5.12 Spokojenost s místem konání draţeb 

Obr. 5.17 Jak klientům vyhovuje místo konání draţeb 

Zdroj: vlastní 

Umístění se týkala i tato otázka, kde jsem se klientů ptala, zda jsou spokojeni s místy 

konání draţeb. Výsledky hodnotím jako velmi pozitivní. 72,1 % respondentů povaţuje místa 

konání draţeb za vhodná, snadno dostupná a kanceláří přesně popsaná. Za snadno dostupná, 

ale kanceláří nedostatečně vysvětlená povaţuje místa konání draţeb 26,6 % respondentů. 

Pouze 1,3 % si myslí, ţe místa konání draţeb jsou nevhodná a od samotné draţby je tím 

kancelář odrazuje. 

5.13 Návrhy klientů na vylepšení nabídky na internetu 

Obr. 5.18 Jak vylepšit internetovou nabídku nemovitostí 

Zdroj: vlastní 

Další otázka se týkala návrhů samotných klientů, jak by kancelář mohla vylepšit svou 

internetovou nabídku. Vizuální prohlídku ve 3D by uvítalo 81,0 % respondentů, fotografie 

exteriéru nemovitosti by se líbily 51,9 % a fotografie blízkého okolí 59,5 % respondentů. 
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Internetový kalkulátor pro výpočet splátek hypotéky by vyuţilo 40,5 % a všechny jmenované 

inovace by uvítalo 5,1 % respondentů. 

Poslední moţnost odpovědi byla otevřená pro vlastní návrhy. Toho vyuţilo pouze 5,1 

% respondentů. Respondenti navrhovali individuální přístup ke kaţdému klientovi, úpravu 

webu podle současných standardů, podrobnější popis nemovitosti, uvedení informace o stáří 

elektrických rozvodů a o rozměrech jednotlivých místností. Ţádný z návrhů se neopakoval, 

takţe neproběhlo jejich kódování. 

5.14 Názor klientů na práci realitních makléřů 

Obr. 5.19 Jak podle klientů pracují realitní makléři 

Zdroj: vlastní 

U této otázky jsem se klientů ptala na jejich spokojenost s prací makléřů. I v tomto 

případě vyšly pozitivní výsledky pro realitní kancelář. Účelně a efektivně pracuje kancelář 

podle 76,0 % klientů. Jejich práci za neúčelnou a některé dokumenty za zbytečné označilo 

24,0 %. Dle mého názoru je to dáno tím, ţe lidé často neví, co vše práce realitního makléře 

obnáší a jaké dokumenty jsou opravdu nezbytné.  

Obr. 5.20 Spokojenost s prací makléřů podle pohlaví 

Zdroj: vlastní 
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I při rozdělení podle pohlaví převaţuje spokojenost s prací makléřů. V případě ţen je 

spokojeno 82,1 % a v případě muţů se jedná o 70,0 %. Nespokojeno s prací makléřů je 17,9 

% ţen a 30,0 % muţů. 

 

5.15 Vyhodnocení hypotéz 

5.15.1 První hypotéza 

‚Lidé si nejčastěji vybírají realitní kancelář na internetu.‘ 

Tab. 5.1 Kritéria výběru realitní kanceláře ve všech identifikačních skupinách 

Odpověď Celkem Ţeny Muţi Studenti Zaměstnaní OSVČ Nezaměstnaní Rodičovská Důchod 

Známí 42,5% 35,9% 45,0% 42,9% 25,8% 50,0% 66,7% 50,0% 50,0% 

Média 11,5% 12,8% 12,5% 0,0% 19,4% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Internet 32,2% 35,9% 27,5% 57,1% 38,7% 23,3% 0,0% 16,7% 50,0% 

Zlaté 

stránky 10,3% 12,8% 10,0% 0,0% 9,7% 10,1% 33,3% 33,3% 0,0% 

Jiné 3,5% 2,6% 5,0% 0,0% 6,4% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zdroj: vlastní 

Tuto hypotézu jsem ověřovala prostřednictvím otázky č. 1. Celkově se hypotéza 

nepotvrdila, internet byl aţ druhou nejčastěji volitelnou odpovědí. Hypotéza se částečně 

potvrdila pouze u ţen (35,9 %) a u respondentů v důchodu (50,0 %), kteří volí realitní 

kancelář podle reklamy na internetu stejně jako podle doporučení známých. Úplně se 

hypotéza potvrdila u studentů (57,1 %) a u zaměstnaných respondentů (38,7 %). Dle mého 

názoru jsou výsledky ovlivněny tím, ţe nejvíce lidé navštěvují internet ve škole a v práci. 

 

5.15.2 Druhá hypotéza 

‚Klienti realitní kanceláře mají nejčastěji zájem o koupi nemovitosti.‘ 

Tab. 5.2 Nejčastěji poptávaná sluţba realitní kanceláře 

Odpověď Celkem Ţeny Muţi Studenti Zaměstnaní OSVČ Nezaměstnaní Rodičovská Důchod 

Koupě 45,6% 43,6% 47,5% 42,9% 41,9% 56,7% 0,0% 50,0% 0,0% 

Prodej 36,7% 41,0% 32,5% 14,3% 35,5% 36,7% 100,0% 33,3% 50,0% 

Pronájem 29,1% 33,3% 25,0% 28,6% 16,1% 50,0% 0,0% 16,7% 0,0% 

Podnájem 20,3% 15,4% 25,0% 42,9% 22,6% 10,0% 0,0% 16,7% 100,0% 

Zdroj: vlastní 
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Tato hypotéza byla ověřena otázkou č. 4. a v celkových výsledcích se potvrdila. Při 

třídění druhého stupně jsem zjistila, ţe je hypotéza ověřena i u ţen (43,6 %), u muţů (47,5 

%), u zaměstnaných respondentů (41,9 %), u OSVČ (56,7 %) a i u respondentů na rodičovské 

dovolené (50,0 %). Hypotéza byla vyvrácena pouze nezaměstnanými respondenty (0,0 %) a 

respondenty v důchodu (0,0 %). V případě studentů (42,9 %) byla koupě nemovitosti volena 

stejně, jako její podnájem. 

Domnívám se, ţe výsledky jsou ovlivněny hlavně finančními prostředky. Ne kaţdý 

student má dostatek peněz na koupi nemovitosti. Velké mnoţství respondentů se chce pouze 

odstěhovat od rodičů a vlivem nedostatku financí volí moţnost podnájmu. Stejně tak mohli 

být ovlivněni lidé v důchodu a nezaměstnaní nedostatkem finančních prostředků.  

 

5.15.3 Třetí hypotéza 

‚Realitní kancelář GAVLAS, spol. s r.o. má velmi dobře zvolená místa konání dražeb.‘ 

Tab. 5.3 Spokojenost s místem konání draţeb 

Odpověď Celkem Ţeny Muţi Studenti Zaměstnaní OSVČ Nezaměstnaní Rodičovská Důchod 

Ano 72,1% 74,4% 70,0% 57,1% 77,4% 73,3% 66,7% 66,7% 50,0% 

Ano, ale 

špatná 

informovanost 

26,6% 23,0% 30,0% 42,9% 22,6% 23,3% 33,3% 33,3% 50,0% 

Ne 1,3% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zdroj: vlastní 

Poslední hypotézu jsem ověřovala otázkou č. 13. V celkových výsledcích byla 

hypotéza ověřena (72,1 %). Stejně tak se hypotéza potvrdila i při dělení druhého stupně. 

V případě ţen je naprosto spokojeno s místem konání draţeb 74,4 %, v případě muţů 70,0 %, 

studenti jsou spokojeni z 57,1 %, zaměstnaní respondenti ze 77,4 %, OSVČ z 73,3 %, 

nezaměstnaných respondentů je spokojeno 66,7 % a z respondentů na rodičovské dovolené je 

spokojeno 66,7 %. Pouze respondenti v důchodu jsou na půl naprosto spokojeni a druhá 

polovina, i kdyţ je také spokojena, zastává názor, ţe kancelář o místě konání nedostatečně 

informuje.  
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6 Návrhy a doporučení 

V této bakalářské práci se zabývám měřením spokojenosti klientů realitní kanceláře a 

v této kapitole se věnuji tomu, jak by realitní kancelář GAVLAS, spol. s r.o. mohla ovlivnit a 

hlavně zvýšit spokojenost svých klientů. 

6.1  Výběr realitní kanceláře 

Z výsledků provedeného výzkumu je zřejmé, ţe klienti dají především na názor svých 

přátel a známých. Téměř polovina všech respondentů si realitní kancelář vybírá právě na 

základě doporučení a právě to by se realitní kancelář měla snaţit ovlivnit. Vytvoření 

‚věrnostního programu‘, kdy by klient při další spolupráci obdrţel slevu na určité sluţby nebo 

dostal něco navíc, případně výhody pro klienta, který by přivedl jiného klienta či nemovitost, 

by dle mého názoru zvýšilo klientskou základnu kanceláře. Zároveň klient, který je 

s jednáním a sluţbami spokojen, šíří dál kladné reference a tím dává další dopořučení svým 

známý. Jmenované aktivity by také ovlivnily četnost vyuţití realitní kanceláře. Polovina 

respondent uvedla, ţe vyuţili realitní kancelář pouze jednou, to by právě věrnostní program 

nebo jiné výhody pro klienta mohly změnit.  

6.2  Informace o nemovitostech 

Větší polovina respondentů byla s poskytnutými informacemi spokojena, stále ale 

zůstává 38 % respondentů, kteří kontaktují realitní kancelář a ţádají chybějící informace. 

Z dotazníku je dále patrné, ţe mezi nejdůleţitější informace o nemovitosti patří její cena, 

lokalita kde je nemovitost umístěna, druh nemovitosti a občanská vybavenost v jejím okolí. 

Společnost by měla věnovat zvýšenou pozornost, zda některá z uvedených informací nechybí, 

a to na všech inzertních místech, které vyuţívá. Domnívám se, ţe ne kaţdý zájemce o 

nemovitost je ochoten volat do realitní kanceláře a ţádat informace, které u jiné nemovitosti 

jsou. Tato skutečnost by mohla hodně případných zájemců odradit. 
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6.3  Poskytované sluţby 

Pro klienty je velmi důleţitá rychlost vyřízení všech formalit a právě s touto sluţbou 

jsou klienti spokojeni spíše průměrně. Stejně tak s dalšími sluţbami, jako je ochota makléřů 

doplnit informace o nemovitostech, rychlost odpovědí na emaily a telefonické vzkazy a 

celková organizace sluţeb, jsou klienti spokojeni průměrně.  

Průměrná spokojenost v tak vysoké konkurenci, která vládne na trhu s realitami, není 

pro kancelář příliš výhodná. Proto by se společnost měla o své klienty starat, aby maximálně 

zvýšila jejich spokojenost. Průměrně spokojený klient se totiţ snadno stane věrným klientem 

konkurence. 

6.4  Umístění ostravské pobočky kanceláře 

I v dnešním světě internetu, volí velká část klientů osobní kontakt při komunikaci 

s realitní kanceláří. Přesto, ţe je větší polovina respondentů spokojena s umístěním kanceláře, 

stejné procento (53,2 %) respondentů uvedlo, ţe by vyuţili i další pobočky v Ostravě.  

Domnívám se, ţe by všichni makléři společnosti GAVLAS nemuseli být na jednom 

místě a mohli by se rozdělit mezi dvě pobočky na různých místech v Ostravě. Případně by 

vedení kanceláře na internetových stránkách uvedlo, který z makléřů je v které dny na které 

pobočce. 

6.5  Internetová nabídka 

V dotazníku jsem se respondentů ptala, jak by oni sami vylepšili internetovou nabídku 

nemovitostí. Přes 80 % respondentů by uvítalo virtuální prohlídku nemovitosti ve 3D. Tato 

sluţba by podle mě udělala stránky společnosti zajímavějšími a lákavějšími a mohla by 

přivést na stránky velké mnoţství nových klientů.  

Dále by se respondentům líbily fotografie blízkého okolí nemovitosti a fotografie 

exteriéru domu, ve kterém se nachází byt, který společnost nabízí. Těmito fotografiemi by 

společnost ušetřila za neúspěšné prohlídky nemovitostí, protoţe by klient hned viděl prostředí, 

kde se nemovitost nachází. 

Otázka byla polozavřená, takţe obsahovala pro respondenta i moţnost vlastního 

návrhu. Respondenti uvedli, ţe jim v internetové nabídce chybí rozměry jednotlivých 
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místností bytu případně domu, uvedení stáří elektrických rozvodů a celkově podrobnější popis 

nemovitosti. Dále uvedli, ţe společnost nemá upravený web podle současných standardů a 

uvítali by individuální přístup. Proto navrhuji doplnit chybějící zmiňované informace a celý 

web upravit podle součastných standardů.  

 



48 
 

7 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jak jsou klienti Aukční a realitní kanceláře 

GAVLAS, spol. s r.o. spokojeni s jejími sluţbami. V současné době je na trhu s realitami 

vysoká konkurence. Je třeba umět se odlišit od jiných společností, nabídnout něco jiného, 

něco navíc, umět na sebe co nejvíce upozornit. Právě z těchto důvodu je důleţité znát názory 

a přání klientů a podle toho se snaţit přizpůsobit. 

Pro svůj výzkum jsem vyuţila internetové dotazování. Realitní kancelář mi poskytla 

230 emailových adres na své klienty. Všechny jsem prostřednictví emailu poţádala o vyplnění 

dotazníku, který byl umístěn na webových stránkách www.vyplnto.cz. Na základě získaných 

údajů jsem vypracovala návrhy a doporučení pro realitní kancelář, jak by mohla lépe upokojit 

přání svých klientů. 

Ze získaných informací jsem zjistila, ţe převáţná část respondentů si realitní kancelář 

vybírá dle doporučení svých známých. Tím se potvrdilo, ţe spokojený klient je opravdu 

důleţitý, protoţe ten nespokojený dále kancelář nedoporučí. 

Dále jsem zjistila, ţe klienti mají zájem hlavně o koupi nemovitosti případně o prodej. 

S poskytovanými sluţbami a s jednáním společnosti jsou respondenti převáţně spokojeni. 

Dokonce i sídlo kanceláře a místa konání draţeb jsou vyhovující. Přesto by část respondentů 

vyuţila i další pobočky případně bliţší popis místa konání draţeb. 

Pro klienty jsou nejdůleţitější poskytnuté informace o nemovitosti, které hledají 

hlavně na internetu. Bohuţel jen velmi malá část je s těmito informacemi naprosto spokojena. 

Klientům chybí rozměry jednotlivých místností nemovitosti, aktualizace internetových 

stránek společnosti a uvítali by např. moţnost virtuální prohlídky ve 3D zobrazení. 

Uspět na trhu s realitami není jednoduché. Lidé se bojí svěřit realitní kanceláři svou 

nemovitost, která pro ně představuje velké mnoţství finančních prostředků. Vše je o vzájemné 

komunikaci, důvěře a spolehlivosti realitních makléřů.  

http://www.vyplnto.cz/
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TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít (§ 35 odst.3); 

- souhlasím s tím, ţe bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s 

tím, ţe bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu vyuţití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne poţadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloţeny 

(aţ do jejich skutečné výše). 
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Přílohy 

Příloha č. 1. - Dotazník 

Dotazník pro měření spokojenosti se službami realitní kanceláře 
GAVLAS, spol. s r.o. 

 

Vážený respondente / respondentko, 

jsem studentka 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, obor Marketing a obchod. Chtěla 
bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který bude sloužit ke zpracování mé bakalářské 
práce. Vámi poskytnuté informace budou sloužit pouze pro potřeby bakalářské práce. Děkuji za Váš 
čas. 
Své odpovědi zakroužkujte, popřípadě vepište. Není-li uvedeno jinak, zvolte vždy jednu variantu. 

1. Podle čeho si nejčastěji vybíráte realitní kancelář? 
1. Doporučení známých 
2. Reklama v médiích (televize, rádio apod.) 
3. Reklama na internetu 
4. Zlaté stránky  
5. Jiné 

 
2. Využil/a jste někdy služeb realitní kanceláře Gavlas, spol. s r.o.? 

1. Ano 
2. Ne  (ukončete dotazník) 

 
3. Jak často využíváte služeb realitní kanceláře Gavlas, spol. s r.o.? 

1. Pravidelně dle potřeby 
2. Příležitostně (využívám i služeb konkurence) 
3. Využil/a jsem pouze jednou 

 
4. O jakou službu jste měl/a zájem? Zakroužkujte všechny vyhovující odpovědi: 

1. Koupě nemovitosti 
2. Prodej nemovitosti 
3. Pronájem nemovitosti 
4. Podnájem nemovitosti 

 
5. Které informace jsou pro Vás nejdůležitější při koupi nemovitosti? Zakroužkujte všechny 

vyhovující odpovědi: 
1. Lokalita 
2. Cena nemovitosti 
3. Druh nemovitosti 
4. Občanská vybavenost (MHD, školy, školky, obchody ...) 
5. Výše provize pro realitní kancelář 
6. Vše  

 
 



 
 

6. Jste spokojen/a  s informacemi o nemovitosti, které Vám kancelář poskytuje? 
1. Ano, vždy se dozvím vše, co mě zajímá 
2. Ne, vždy kontaktuji kancelář a žádám další informace 
3. Ne, informace jsou nedostačující a makléř není ochoten je doplnit 

 
 

7. Jak jsou pro Vás důležité níže uvedené služby kanceláře? Oznámkujte jako ve škole  
(tzn. 1 – nejvyšší důležitost, 5 – nepodstatné) 

  1 2 3 4 5 

Informace poskytnuté o nemovitosti           

Ochota informace doplnit           

Rychlost odpovědí na emaily / zpětné zavolání           

Organizace dražeb           

Rychlost vyřízení všech formalit, v případě vydražení nemovitosti           

 
 

8. Jak jste spokojen/a s jmenovanými službami? Oznámkujte jako ve škole 

  1 2 3 4 5 

Informace poskytnuté o nemovitosti           

Ochota informace doplnit           

Rychlost odpovědí na emaily / zpětné zavolání           

Organizace dražeb           

Rychlost vyřízení všech formalit, v případě vydražení nemovitosti           

 
 

9. Domníváte se, že poměr kvalita/cena služeb je odpovídající? 
1. Ano, cena odpovídá kvalitě 
2. Ne, kvalita je příliš nízká a cena vysoká 
3. Služby kanceláře jsou dostatečně kvalitní, ale i přesto je cena vysoká 
4. Ne, cena je příliš nízká a kvalita vysoká 

 
10. Jakou formu komunikace s realitní kanceláří preferujete?   

1. Osobní kontakt 
2. E-mail 
3. Telefon 
4. Poštou 

 
11. Vyhovuje Vám umístění ostravské pobočky realitní kanceláře Gavlas, spol. s r.o.? 

1. Ano 
2. Ne 
3. Přímo v kanceláři jsem nikdy nebyl/a 

 
12. Využil/a by jste další pobočky v Ostravě a okolí? 

1. Ano 
2. Ne, s kanceláří komunikuji jen přes internet 

 
 
 



 
 

13. Vyhovují Vám místa konání dražeb? 
1. Ano, kancelář přesně vysvětlí umístění místa konání a to je snadno dostupné 

hromadnou i osobní dopravou 
2. Místo konání je snadno dostupné, ale informace kanceláře jsou nedostačující (vždy si 

musím podrobnosti najít na internetu) 
3. Ne, dostupnost na místo konání dražby je špatná a to mě od dražby odrazuje 

 
14. Co by podle Vás mohlo vést ke zlepšení nabídky na internetových stránkách realitních 

kanceláří? Zakroužkujte všechny vyhovující odpovědi: 
1. Vizuální prohlídka bytu ve 3D 
2. Fotografie exteriéru domu, ve kterém se byt nachází 
3. Fotografie okolí nemovitosti 
4. Internetový kalkulátor pro výpočet splátek hypotéky 
5. Vše  
6. Jiné  

 
15. Myslíte si, že kancelář pracuje účelně a efektivně? 

1. Ano, veškeré dokumenty dodávají bez zbytečného prodlení 
2. Ne, některé dokumenty a smlouvy mi přijdou nadbytečné 

 
16. Pohlaví 

1. Žena 
2. Muž 

 
17. Vaše věková kategorie: 

1. 18 – 25 let 
2. 26 – 35 let 
3. 36 – 49 let 
4. 50 – 60 let  
5. 61 a více let 

 
18. Vaše ekonomická aktivita 

1. Student/ka 
2. Zaměstnaný/á 
3. OSVČ 
4. Nezaměstnaný/á 
5. Na rodičovské dovolené 
6. V důchodu 

 



 
 

Příloha č. 2. – Náhled stránek Aukční a realitní kanceláře GAVLAS, 

spol. s r.o. 

 

 

 

 


