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ANOTACE  

Bakalářská práce je zaměřena na výzkum spolupráce autorizovaných autoservisů se 

subjekty hodnotové sítě. V teoretické části byla popsána hodnota pro zákazníka a nástroj, 

který se uplatňuje při jejím řízení, tvorbě a zvyšování – hodnotový management, dále je 

definován hodnotový řetězec, jeho prvky, činnosti, vazby a jejich posilování a hodnotová 

síť, jako propojení hodnotových řetězců. V praktické části je popsána spolupráce 

vybraných autorizovaných autoservisů se subjekty jejich hodnotových sítí při obsluze 

zákazníků a zlepšování pozice na trhu. 
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Úvod 

Snahou každého podniku je růst jeho tržní hodnoty, dosahování přiměřených zisků 

a upevňování své pozice na trhu. Aby toho dosáhl, musí umět vyrábět takový výrobek, 

který splňuje požadavky zákazníků a přesně uspokojuje jejich potřeby a zároveň jim nabízí 

větší užitek než produkty konkurenční. Vytvoření maximální hodnoty pro zákazníka je 

klíčem k získání konkurenční výhody. 

Hodnotu pro zákazníka netvoří pouze hodnota výrobku jako takového, ale 

i jednotlivé činnosti, které jsou s výrobkem spojené. Tvorba hodnoty tedy přesahuje hranici 

podniku. Při tvorbě hodnoty se podniky spojují s dalšími subjekty (dodavatelé, výrobci, 

distributoři a zákazníci) do hodnotových řetězců a společně koordinovanými činnostmi se 

podílejí na zvyšování hodnoty pro zákazníka. Nástrojem, který se uplatňuje při řízení 

tvorby a zvyšování hodnoty pro zákazníka je hodnotový management. 

Mezi jednotlivými prvky hodnotového řetězce vznikají různé druhy vzájemných 

vazeb. Tyto vazby mohou být horizontální či vertikální a mají různé úrovně podle stupně 

spolupráce mezi subjekty hodnotového řetězce. Efektivní využívání těchto vazeb může být 

zdrojem konkurenční výhody, protože vzájemná spolupráce vede ke snižování nákladů 

a zvyšování hodnoty pro zákazníka.  

Další výhodou může být sdílení některých informací nebo zdrojů. Za tímto účelem 

některé podniky propojují celé své hodnotové řetězce a vytvářejí hodnotové sítě. Ty 

umožňují jednotlivým partnerům specializaci na konkrétní činnost při procesu vytváření 

hodnoty pro zákazníka. Velmi důležité je také tyto vazby posilovat. 

Pro dosažení efektivních výsledků je nutné odhalit a analyzovat všechny činnosti 

a vazby v hodnotovém řetězci podniku a hodnotových řetězcích partnerů. Jedině jejich 

poznáním je lze správně koordinovat a využívat při tvorbě hodnoty pro zákazníka. 

Cílem teoretické části bakalářské práce je provést cílenou rešerši vědecké literatury 

zaměřené na hodnotu pro zákazníka, hodnotové řetězce a hodnotové sítě. 

Na teoretickou část naváže výzkum, jehož hlavním cílem je zmapovat spolupráci 

vybraných autorizovaných autoservisů se subjekty hodnotové sítě při vytváření hodnoty 

pro zákazníka a posilování konkurenční pozice na trhu.  

Výzkum bude prováděn hloubkovými rozhovory s vedoucími pracovníky 

jednotlivých autorizovaných autoservisů. Hlavní cíl byl rozdělen do několika tématických 
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okruhů: charakterizovat jednotlivé vybrané autorizované autoservisy, použití autoolejů v 

autoservisu, hodnotové sítě jednotlivých autoservisů a formy spolupráce s jednotlivými 

dodavateli a ostatními spolupracujícími institucemi. 
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1 Hodnota pro zákazníka 

Důležitým cílem každé podnikatelské činnosti je spokojený a kupující zákazník 

a s ním spojený přiměřený zisk. Nabídky mají šanci u zákazníků uspět pouze tehdy, pokud 

jim poskytnou hodnotu a splní jejich očekávání. Hodnota zahrnuje veškeré výhody, které 

zákazník získá, a výdaje, které bude muset vynaložit. Primárně zákazníka zajímá kvalita, 

cena a poskytované služby. Důležitou roli mohou hrát ovšem i jiné faktory. V současném 

velmi konkurenčním prostředí je možné dosáhnout úspěchu pouze pokud se firmě podaří 

poskytnout zákazníkovi hodnotu vyšší než nabízí konkurence. 

1.1 Vymezení pojmu hodnota pro zákazníka 

Klíčem ke spokojenému a kupujícímu zákazníkovi je poznání jeho skutečných 

přání a potřeb. Pokud je podnik rozpozná, umožní mu vytvoření přesně takové hodnoty, 

kterou jeho zákazník očekává.  

Složitost a komplexnost problematiky hodnoty pro zákazníka zapříčiňuje, že 

neexistuje jednoznačná určující definice tohoto pojmu. V marketingové literatuře se 

vyskytuje poměrně široká škála různých snah o vymezení tohoto pojmu. Jeho složitost pak 

umocňuje i jeho nejednoznačná interpretace a fakt, že se objevuje v jednotném i množném 

čísle. Ovšem například autorky Sánchez-Fernández a Iniesta-Bonillo (2006) nesouhlasí 

s tím, že by se v obou případech jednalo o totéž. Hodnoty v množném čísle jsou chápány 

jako kriteria, normy nebo ideály zákazníka, které jsou spojené s jeho očekáváním, 

stanovením preferencí a určují jeho chování. Hodnota je pak výsledkem porovnání 

a interakce mezi zákazníkem a produktem (Lošťáková, 2009, str. 43). 

Hodnota pro zákazníka je považována za klíčovou v konkurenční výhodě 

a dlouhodobému úspěchu společností. Mnoho autorů připouští obtíže spojené s definicí 

hodnoty pro zákazníka. Obtíže pramení ze subjektivity a nejasnosti hodnot, které jsou 

tvořeny tím, že hodnota pro zákazníka je dynamický koncept, který se v průběhu času mění.  

Hodnota pro zákazníka je určována zákazníkovým vnímáním nikoliv 

dodavatelovými předpoklady nebo záměry. Hodnota je definována zákazníkem na trhu 

nikoliv dodavatelem v továrně, není to, co výrobce dává, ale to, co si zákazník bere 

(Khalifa, 2004, str. 2-4). 
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Kotler a Keller (2007, str. 179) vymezují hodnotu vnímanou perspektivním 

zákazníkem jako rozdíl mezi vyhodnocením všech ekonomických, funkčních 

a psychologických výhod a celkových nákladů nabídek (finančních, časových, 

energetických, psychických) různých alternativ, které zákazník vnímá. 

Na následujícím obrázku (obr. 1) jsou uvedeny faktory poskytování hodnoty, které 

ovlivňují zákazníkovo rozhodování. 

 

Obr. 1: Rozhodující faktory poskytování hodnoty zákazníkům (Kotler, 2007, str. 179, 
upraveno) 

Zákazník hodnotí veškeré užitky a přínosy, které mu pořízení produktu přinese, 

a také náklady a úsilí, které bude muset vynaložit na pořízení a využívání. Všechny tyto 

faktory se podílejí na jeho konečném rozhodnutí. 

Lošťáková (2009, str. 45) mezi často uváděné definice zařazuje definici podle 

Woodruffa (1997), který hodnotu pro zákazníka definoval jako preference, které zákazník 

vnímá ve vztahu k produktu, jeho hodnocení různých atributů, splnění kriterií a naplnění 

cílů a očekávání, což se navíc může uskutečnit před nebo po užití produktu. 

Gale (1994) definuje hodnotu pro zákazníka jako trhem vnímanou kvalitu, která je 

přizpůsobená relativní ceně produktu. Zákazník si vytváří názor na produkt a porovnává ho 

s konkurenčními (Lošťáková, 2009, str. 45). 

Obecné pojetí hodnoty pro zákazníka podle Vlčka (2002, str. 11) je 

charakterizováno jako „vztah mezi uspokojením potřeby a zdroji použitými pro dosažení 

tohoto uspokojení.“ Uvedený vztah lze vyjádřit takto: 

uspokojení potřeb
Hodnota=

použité zdroje
 

Potřeba je subjektivně pociťovaný nedostatek něčeho nezbytného. Její uspokojení se 

projeví jako pocit užitku. Zdroji jsou chápány všechny hmotné i nehmotné statky a služby 

Hodnota 
image 

Hodnota 
zaměstnanců 

prodeje 
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služeb 
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výrobku 

Celková 
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potřebné k realizaci procesu uspokojení potřeb, který může mít jednorázový nebo 

dlouhodobý charakter. Lze je vyjádřit v peněžních jednotkách a nejčastěji to jsou náklady 

spojené s výrobou, pořízením, využíváním a likvidací produktu. Výše uvedený vztah lze 

pak upravit tímto způsobem: 

velikost užitku
Hodnota=

celkové náklady
 

Pro zákazníka mají tedy nejvyšší hodnotu ty statky, které mu poskytují jím požadovaný 

užitek za přijatelnou cenu (Vlček, 2002,str. 9-12). 

Existuje široká škála různých definic hodnoty pro zákazníka. Všechny se ovšem 

shodují na tom, že zákazníkem vnímaná hodnota je vyjádřena vztahem mezi uspokojením 

jeho potřeb (užitkem) a náklady (úsilím), které jsou s daným produktem spojeny. Autoři 

definic tento vztah vyjadřují jako podíl nebo rozdíl. Pro podniky je klíčové vytvářet 

hodnotu vyšší než konkurenti a snažit se o její trvalou maximalizaci. 

Vytváření a maximalizace hodnoty pro zákazníka 

S rozvojem digitálních technologií se zákazníci stávají stále více informovanějšími 

a náročnějšími. Je pro ně snadné porovnávat různé nabídky a získávat zkušenosti od 

ostatních kupujících. Snahou firem musí být zvyšování hodnoty nabídky, neustálá 

komunikace se zákazníky a jejich uspokojení. 

Zákazníci se různí ve svých nárocích i finančních možnostech. Produkt, který plně 

uspokojí jednoho zákazníka, nemusí být vhodný pro druhého zákazníka, který má zcela 

jiná očekávání. Ten bude pravděpodobně hledat jiného prodejce, který mu nabídne vyšší 

užitek za přijatelnou cenu.  

Podle Vlčka (2002, str. 13-14) je maximalizace hodnoty pro zákazníka 

ekonomickým zájmem každého výrobce. Pokud je cena oboustranně přijatelná (jak pro 

zákazníka, tak i pro výrobce) je maximální hodnota pro zákazníka prostředkem ke 

zvyšování konkurenceschopnosti a úspěšnosti společnosti. Je třeba se dát cestou 

optimalizace užitku nabízeného výrobku a nákladů, které jsou potřebné na vyrobení 

a následné další využívání, s tendencí k jejich minimalizaci. Výrobce musí brát v úvahu 

také omezení. Jsou to nežádoucí velikost požadovaného užitku (příliš vysoká, příliš nízká) 

a velikost kupní sily zákazníka. 
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Výrobci už nejsou úspěšní s hromadnou výrobou pro anonymního zákazníka. 

K zákazníkům je třeba přistupovat mnohem individuálněji a to výrobou kastomizovaných 

výrobků pro přesně definované skupiny zákazníků nebo pro jednotlivé zákazníky. Jde 

o přístupy „one-to-one”, které za účelem maximalizace hodnoty pro zákazníka plní přesně 

a důsledně jejich individuální požadavky (Vlček, 2002, str. 13-14). 

Maximální hodnota pro zákazníka je považována za jeden z klíčových faktorů 

vedoucích k úspěchu v podnikání, protože hodnota předaná zákazníkům vede k jejich 

loajalitě. Loajální a spokojení zákazníci poté firmě přinášejí vyšší tržby a zisky 

(Lošťáková a kol., 2009, str. 42). 

Podniky se musí soustředit na konkrétní zákazníky a uspokojovat jejich potřeby 

individuálně a co nejlépe. O zákazníky je třeba pečovat a komunikovat s nimi. Poskytnutí 

vysoké hodnoty zákazníkům je klíčem k jejich spokojenosti a loajalitě. 

Spokojenost, setrvání a loajalita zákazníka 

Jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují setrvání zákazníka a jeho věrnost, je 

jeho spokojenost s produktem i s celým podnikem.  

Kotler (2007, str. 182) říká: „Obecně lze říci, že spokojenost je pocit radosti nebo 

zklamání nějaké osoby vyvolaný porovnáním vnímaných výkonů (nebo vnímaného 

výsledku) k očekávání.” Pokud je zákazník vysoce spokojený, zůstává déle věrný, 

nakupuje více nových i inovovaných výrobků, nevyhledává konkurenční produkty a je 

méně citlivý na cenu. Zákazník o firmě příznivě hovoří a poskytuje jí vlastní nápady 

a připomínky. Jeho obsluha je pro podnik také méně nákladná než v případě nového 

zákazníka (Kotler, 2007, str. 183). 

Pro podnik je výhodné pravidelně zjišťovat a měřit, jak jsou zákazníci spokojení 

s jeho nabídkou produktů a služeb. Existuje mnoho způsobů, které umožňují měření 

spokojenosti zákazníků.  

Mezi často uváděné způsoby patří měření pomocí indexu spokojenosti zákazníků 

CSI (Customer Satisfaction Index). Měření vychází z hodnocení spokojenosti zákazníků na 

šesti bodové škále od „zcela nespokojen” po „zcela spokojen.” Zákazníci „zcela spokojení” 

jsou pro podnik nejziskovější. Nespokojení zákazníci si na podnik stěžují a znesnadňují mu 

tím získávání nových zákazníků (Lošťáková, 2008, str. 95). 
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Pokud se podniku daří uspokojovat potřeby svých zákazníků výborně, nebo 

dokonce předčit jejich očekávání, zákazníci se stanou vůči podniku loajální. 

Loajalita je podmíněna tak vysokou spokojeností zákazníka, že dojde k vytvoření 

emocionálního pouta ke značce nebo podniku. Loajální zákazník má v produkty tohoto 

podniku mimořádnou důvěru a doporučuje ho jiným. Loajalita je závislá na míře 

spokojenosti zákazníka, jeho ochotě doporučovat produkt jiným zákazníkům a na míře 

udržení zákazníka u podniku (Lošťáková, 2008, str. 100). 

Ovšem ani spokojenost zákazníka není zárukou jeho loajality. Zákazník se může 

rozhodnout pro konkurenční produkt kvůli ceně, nově nabízené službě nebo jen proto, že 

potřebuje v životě změnu. 

1.2 Hodnotový management 

Hodnotový management je obor managementu, který se soustředí na vytváření, 

poskytování a zvyšování hodnoty pro zákazníka. Má univerzální uplatnění všude, kde je 

třeba efektivně uspokojovat lidské potřeby. 

Pojem "hodnota" je založen na vazbě, která existuje mezi uspokojením různých 

potřeb a zdrojů využívaných k tomuto uspokojení. Účelem hodnotového managementu je 

umožnit organizaci dosáhnout co největšího pokroku s použitím minimálních zdrojů. Je to 

styl managementu určený zejména k mobilizaci lidí, k rozvíjení zručnosti a k podporování 

součinnosti a inovací s cílem maximalizovat celkovou výkonnost podniku (ČSN EN 12973, 

2000). 

Hodnotový management je ucelený soubor speciálních manažerských přístupů 

a aktivit zaměřený na řízení procesů změn, které vedou k trvalému zvyšování výkonnosti, 

efektivnosti, úspěšnosti a konkurenční odolnosti firmy. Hodnotový přístup vždy usiluje 

o maximalizaci poměru užitečnosti k vynaloženým nákladům. Hodnotový management je 

ucelenou manažerskou metodologií, praktickým návodem jak uskutečňovat a řídit změny 

hodnotovým přístupem efektivně (Vlček, 1992, str. 7-12). 

Uplatnění hodnotového managementu při zvyšování hodnoty pro zákazníka je 

podmíněno souborem aktivit a činností, které je třeba provádět. 

Vlček (2002, str. 105-106) hovoří o třech rolích hodnotového managementu. První 

z nich je stimulační, která se soustřeďuje na motivaci všech pracovníků a rozvíjení jejich 
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osobního úsilí při procesu maximalizace hodnoty pro zákazníka. Na ní navazuje druhá 

role – harmonizační, která slaďuje a urovnává rozdíly v názorech a zájmech všech 

zainteresovaných osob. Organizace tak umožňuje splnění strategie a zároveň poskytnutí 

maximální hodnoty všem osobám, které jsou zainteresovány. Poslední rolí hodnotového 

managementu je role znalostní. Je třeba neustále se zdokonalovat, vyvíjet a obohacovat 

specifické manažerské nástroje určené k řešení široké škály problémů. 

Podnik se musí soustředit na zákazníka a na jeho potřeby, kterým přizpůsobuje svůj 

produkt tak, aby zákazníkovi poskytl maximální hodnotu. Hodnotový management je 

soubor aktivit a přístupů, které vedou ke zvyšování této hodnoty.  

 

Fáze hodnotového managementu 

Hodnotový management je dynamický proces, během kterého je vytvářena, 

poskytována a neustále zdokonalována hodnota pro zákazníka. „Hodnotový management 

je optimalizovaná kombinace podnikatelských procesů, lidí, schopností, zdrojů a kapitálu, 

které jsou soustředěny a implementovány v pěti nepřetržitých dynamických krocích, které 

pomohou vytvořit výjimečnou hodnotu pro zákazníky i pro podnik“ (Lošťáková, 2008, 

str. 151). 

Hodnotový management by měl být tvořen systémem vzájemně propojených fází, 

z nichž každá obsahuje další dílčí důležité činnosti. Hlavní fáze jsou: odhalit, přizpůsobit, 

vytvořit, zhodnotit a zdokonalit hodnotu pro zákazníky.  

Podnik musí umět provádět činnosti spojené s identifikací a odhalováním potřeb 

svých zákazníků a rychle reagovat na změny jejich přání a požadavků, aby byl schopen 

vytvořit a dodávat vysokou hodnotu pro zákazníky. Zvládnutí hodnotového managementu 

je klíčem ke konkurenceschopnosti a upevnění pozice na trhu. 

Na následujícím obrázku (obr. 2) jsou znázorněny jednotlivé fáze hodnotového 

managementu. 
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Obr. 2: Fáze hodnotového managementu (Lošťáková, 2008, str. 152) 

Odhalit  – v první fázi je třeba porozumět zákazníkovi, pochopit jeho potřeby 

a očekávání, odhalit to, co mu přináší největší hodnotu. V této fázi je třeba prozkoumat 

zákazníkovi volby a důvody, které ho vedou k nákupu. Poznat jeho potřeby a zkušenosti 

s minulými i dosavadními nákupy a určit výhody, které zákazník vyhledává. 

Následuje segmentace trhu založená na rozdělení zákazníků do skupin se stejnými 

nebo podobnými poměry hodnot a zhodnocení konkurenční pozice v každém určitém 

segmentu. Je žádoucí zaměřit se na ty segmenty, které jsou pro podnik atraktivní a ve 

kterých může efektivně konkurovat (DeBonis, 2002, str. 199-204). 

Přizpůsobit – v této fázi je nutné se zákazníkovi přizpůsobit a plnit jeho očekávaní 

nebo dokonce tato očekávání překonat. Je třeba alokovat zdroje při obsluze zákazníků tak, 

aby nedocházelo k jejich plýtvání. Cílem je, aby zákazník ocenil hodnotu, které se mu 

dostává.  

V této fázi dochází k definování strategie pro cílové trhy a vytvoření jedinečné 

nabídky, která musí zahrnovat lepší hodnoty a výhody a spojovat zákazníky s produktem 

a se značkou. To vyžaduje vhodné uspořádání lidí a procesů tak, aby byl podnik schopen 

konkurence a efektivní obsluhy zákazníků(Lošťáková, 2008, str. 158).  
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Vytvořit – po pochopení a přizpůsobení se zákazníkovi musí následovat vytváření 

vhodných podmínek tak, aby byl podnik schopen vytvořit hodnotu, kterou zákazník 

očekává a potřebuje získat.  

V této fázi je nutné vyvinout podnikovou kulturu podporující tvorbu jedinečné 

hodnoty pro zákazníka, identifikovat a definovat každý proces a jednotlivé aktivity při 

vytváření hodnoty pro zákazníky a zaplnit tyto procesy správnými pracovníky. Aby 

vzniklo informační a distribuční zázemí pro dodávku produktů, služeb a nehmotných prvků, 

které tvoří hodnotu pro zákazníka je třeba také investovat do vhodné infrastruktury 

(DeBonis, 2002, str. 210-217). 

Zhodnotit – tato fáze je důležitá k získání informací a hodnocení od zákazníků 

z několika zdrojů. Tato fáze umožňuje ověřit, zda doručená hodnota splňuje nebo dokonce 

překračuje očekávaní zákazníků. Je vhodné zjistit, zda podnik aktivně rozpoznává změny 

a vývoj jejich očekávaní. 

Podnik musí aktivně vyhledávat zpětnou vazbu od zákazníků, řešit zákazníkovi 

stížnosti a připomínky a provádět výzkum a ohodnocení hodnoty poskytované zákazníkům 

ve srovnání s konkurencí. Systematicky a neustále sledovat důvody pro vyhrané či ztracené 

obchody, zjišťovat jejich příčiny a přijímat nápravná opatření. To vše s cílem neustálého 

zlepšování (DeBonis, 2002, str. 218-224, Lošťáková, 2008, str. 164). 

Zdokonalit – podnik musí neustále aktualizovat pochopení zákazníkových potřeb 

a očekávaní a zvolit nutné zlepšení tam kde jsou zjištěny mezery v nabídce, protože 

zákazníkovy potřeby a očekávání jsou dynamické a neustále se vyvíjejí.  

Pokud se zákazníkova očekávání změní, je třeba předefinovat závazek a splnit ho. 

Jak jsou hodnoty naplňovány, poměr hodnot se mění a je třeba se neustále přizpůsobovat. 

Schopnost předvídat budoucí požadavky a očekávání zákazníků posiluje hodnotu vztahu a 

prohlubuje vztahy se zákazníky(DeBonis, 2002, str. 224-230). 

Aby bylo možné uplatnit hodnotový management při procesu vytváření vyšší 

hodnoty pro zákazníka, musí projít všemi fázemi a zvládnout činnosti, které je tvoří. 
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2 Hodnotový řetězec 

Pokud se podniku daří poskytovat podobnou hodnotu zákazníkovi efektivněji než 

konkurence, nebo při srovnatelných nákladech, ale s mnohem větší hodnotou pro 

zákazníka, získává konkurenční výhodu. Nástrojem k rozpoznání způsobu, jak vytvořit 

hodnotu pro zákazníka vyšší než konkurenti, je hodnotový řetězec (value chain). Ten 

rozčleňuje podnik do strategických činností, které se podílejí na tvorbě produktu a na 

vytváření hodnoty pro zákazníka.  

2.1 Vymezení pojmu hodnotový řetězec 

Základním východiskem při rozpoznávání konkurenční výhody podniku je 

důkladné prozkoumání všech samostatných činností, které podnik provádí, a které se 

nějakým způsobem podílejí na tvorbě hodnoty pro zákazníka. Důležitá je také identifikace 

vzájemných vazeb mezi nimi. Nástroj, který toto zkoumání umožňuje, je hodnotový 

řetězec. Ten umožňuje zkoumání činností, které se podílejí na tvorbě hodnoty pro 

zákazníka. Aby byl podnik konkurenceschopný, musí provádět strategické činnosti levněji 

a lépe než jeho konkurenti. 

Poskytnutí hodnoty zákazníkům má prvořadý význam. Hodnotový řetězec zahrnuje 

všechny činnosti, pomocí kterých podnik vytváří výrobky a služby, a které poskytují 

zákazníkům hodnotu a podniku přinášejí zisk (Solomon a kol., 2006, str. 458). „V podstatě 

se tím myslí série činností týkajících se návrhu, výroby, marketingu, poskytnutí a podpory 

jakéhokoli produktu. Kromě marketingových aktivit obsahuje hodnotový řetězec také 

složky řízení, třeba řízení lidských zdrojů nebo technologického rozvoje (Solomon a kol., 

2006, str. 14). 

Hodnotový řetězec je nástroj určený k identifikaci možností a způsobů, jak 

efektivněji vytvořit a poskytnout zákazníkovi hodnotu vyšší než konkurence (Žáček, 2010, 

str. 29). 

Na každé úrovni hodnotového řetězce je možné najít příležitost příznivě přispět 

k firemní konkurenční strategii provedením nějaké činnosti nebo procesu takovým 

způsobem, že je lepší nebo odlišný od konkurenční nabídky, a tím nabídnout unikátnost 

nebo výhodu svým zákazníkům (Hollensen, 2007, str. 19). 
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Hodnotový řetězec odráží celkovou hodnotu a skládá se z hodnototvorných činností 

a marže. Hodnota je částka, kterou je kupující ochoten zaplatit za poskytnutý produkt. 

Hodnototvorné činnosti jsou fyzicky a technologicky odlišné činnosti umožňující výrobu 

produktu. Po odečtení nákladů na hodnototvorné činnosti od celkové hodnoty získáme 

marži (Porter, 1993, str. 60) 

Hodnotový řetězec je chápán jako systém navazujících a vzájemně provázaných 

činností podniku, které se podílejí na tvorbě hodnoty pro zákazníka. Důkladné 

prozkoumání všech těchto činností a jejich vazeb umožňuje odhalit nové možnosti ve 

vytváření hodnoty a získání konkurenční výhody. 

2.2 Články hodnotového řetězce 

Prvotním článkem hodnotového řetězce jsou dodavatelé, ti umožňují vytvářet a 

dodávat vstupy. Tyto vstupy jsou využívány v podniku. Výrobky procházejí přes 

distribuční cesty, které lze chápat jako podniky zabývající se distribucí a mající tedy 

vlastní hodnotové řetězce. Distribuční cesty zajišťují další činnosti působící na kupujícího 

a ovlivňující samotnou činnost podniku (Porter, 1993, str. 56-57). 

Na obrázku (obr. 3) jsou znázorněny jednotlivé subjekty hodnotového řetězce. 

V tomto schématu jsou zahrnuti dodavatelé prvotních surovin, výrobní podnik, distribuční 

cesty, které výrobek dopraví až ke koncovému zákazníkovi. S ohledem na ochranu 

životního prostředí je řetězec ukončen recyklací, tedy ekologicky přijatelnou likvidací 

výrobku.  

 

Obr. 3: Subjekty hodnotového řetězce (Kashani, Jeannet, Horovitz, 2005, str. 24) 

Řízení tvorby hodnot mezi různými partnery představuje dodavatelský řetězec. 

Z hlediska podniku ho tvoří: dodavatelé, logistické služby (na straně vstupu i výstupu), 

kooperující výrobci, zprostředkovatelé odbytu a koneční zákazníci. Úspěšnost firmy, resp. 

jejího hodnotového řetězce je závislá na úspěšnosti všech firem, které se podílejí na tvorbě 

výsledného produktu. Konkurence jednotlivých firem se mění na konkurenci celých 

řetězců, které začínají dodavatelem, pokračují výrobním podnikem, zprostředkovateli 
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odbytu a končí koncovým zákazníkem. Nejde o neměnnou síť firem, účast jednotlivých 

partnerů a vazby mezi nimi se mění především v závislosti na dynamice požadavků 

zákazníka (Tomek, Vávrová, 2007, str. 336-337). 

V literatuře je někdy pojem hodnotový řetězec zaměňován za pojem dodavatelský 

řetězec (supply chain). Hodnotový řetězec se zabývá všemi aktivitami spojenými s tvorbou 

hodnoty pro zákazníka. Dodavatelský řetězec zahrnuje pohyb surovin, materiálu, hotových 

výrobků a informační a finanční toky. 

Dodavatelský řetězec je vícestupňový systém, mezi dvěma sousedícími stupni jsou 

dodavatelsko-odběratelské vztahy a mezi stupni v obou směrech proudí materiálové, 

informační, finanční a rozhodovací toky. Struktura řetězce je dána jednotlivými jednotkami 

a vazbami mezi mini a celý řetězec funguje podle souboru dynamických pravidel (Fiala, 

2005, str. 11-12). 

Pokud chce být podnik úspěšný, nestačí se soustředit pouze na své operace, ale 

musí hledat konkurenční výhody i v hodnotových řetězcích dodavatelů, distributorů a 

zákazníků. Mnoho společností uzavírá partnerské vztahy s výše zmíněnými subjekty za 

účelem vytvoření lepší sítě poskytování hodnoty (Kotler, 2007, str. 77). 

Aby mohl podnik řídit tvorbu hodnoty pro zákazníka, musí zlepšovat nejen činnosti 

vlastního hodnotového řetězce, ale zaměřit se i na hodnotové řetězce svých dodavatelů 

a distributorů. Vytvoření vhodných partnerských vztahů umožňuje poskytovat vyšší 

hodnotu pro zákazníka. 

2.3 Hodnototvorné činnosti 

Hodnototvorné činnosti jsou fyzicky a technologicky odlišné činnosti, pomocí 

kterých podnik produkuje výrobky či služby. Jejich prostřednictvím pak poskytuje hodnotu 

zákazníkům. 

Způsob, jakým jsou jednotlivé činnosti vykonávány, má vliv na výši nákladů 

podniku ve srovnání s konkurencí a na velikost poskytnuté hodnoty. Aby bylo možné 

identifikovat hodnototvorné činnosti, je třeba od sebe oddělit činnosti technologicky 

a strategicky odlišné. Ke splnění své funkce využívá každá činnost vstupy, pracovní sílu 

a nějaký druh technologie. Hodnototvorné činnosti lze rozdělit na primární a podpůrné 

(Porter, 1993, str. 61-62). 
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Primární činnosti se zaměřují na fyzickou tvorbu výrobku, jeho prodej, dodání 

zákazníkům a následný servis. Podpůrné činnosti napomáhají primárním činnostem, sobě 

navzájem a celému řetězci. Zahrnují činnosti jako je nákup vstupů, výzkum a vývoj, řízení 

lidských zdrojů a zajišťování infrastruktury (Sedláčková, Buchta, 2006, str.83). 

Primární činnosti 

V podniku lze identifikovat pět kategorií primárních činností, do kterých jsou 

zahrnuty další dílčí činnosti (Porter, 1993, str. 62-63). Jsou to: 

• řízení vstupních operací – zahrnuje činnosti spojené s přejímáním, skladováním 

a rozdělováním vstupů na výrobek, například manipulace s materiálem, uložení ve 

skladu, regulace výše zásob, plánování nákladní dopravy a další; 

• výroba a provoz – zahrnují činnosti umožňující přepracování vstupů do finální 

podoby výrobku, například obrábění, broušení, lakování, montáž, údržba zařízení, 

balení, testování a další; . 

• řízení výstupních operací – obsahuje činnosti zajišťující odvoz, skladování 

a fyzickou distribuci výrobku, například uskladnění hotových výrobků, 

vnitropodniková doprava, zpracování objednávek (kompletace, balení) a jiné; 

• marketing a odbyt – činnosti, které kupující lákají ke koupi a umožňují ji; lze sem 

zahrnout reklamu, propagační akce, předběžné nabídky, výběr distribučních cest 

a další; 

• servisní služby – činnosti, které umožňují zvyšování a udržování hodnoty výrobku, 

například instalace, zaškolení údržby, opravy, dodávky náhradních dílů, seřízení 

výrobku a jiné. 

Podpůrné činnosti 

Podpůrné činnosti jsou tvořeny čtyřmi kategoriemi činností, které dále obsahují 

další jednotlivé činnosti (Porter, 1993, str. 63-66). Jsou to: 

• obstaravatelská činnost – zajišťuje nákup vstupů, které se dále využívají 

v hodnotovém řetězci podniku; jsou to suroviny, zásoby, strojní zařízení, vybavení 

laboratoří a kanceláří, budovy a jiné; nakoupené vstupy se objevují v každé 

hodnototvorné činnosti, včetně podpůrných; 

• technologický rozvoj – zahrnuje řadu činností, které usilují o zkvalitnění výrobku 

a zlepšení výrobního postupu; 
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• řízení pracovních sil – sestává z činností zabývajících se náborem, najímáním, 

výcvikem, dalším rozvojem a platy zaměstnanců; 

• infrastruktura podniku –  jsou to činnosti, které zahrnují generální ředitelství, 

plánování, finance, účetnictví, právní oddělení, správní záležitosti a řízení jakosti; 

napomáhá celému řetězci a ne pouze jednotlivým činnostem. 

Primární a podpůrné činnosti je třeba důkladně prozkoumat a označit ty, které jsou 

při tvorbě nákladů a hodnoty pro zákazníka rozhodující. 

Označování a zařazování hodnototvorných činností závisí do značné míry na 

úsudku hodnotitele. Hodnototvorné činnosti by měly být zařazeny do těch kategorií, které 

nejlépe ukazují jejich přínos konkurenční výhodě daného podniku (Sedláčková, Buchta, 

2006, str.86). 

„Aby bylo možné dosáhnout konkurenční výhody, je třeba za rozhodující činnosti 

považovat ty, které vykazují vysoký potenciál diferenciace z pohledu zákazníka a jsou 

významně spojeny s ovlivňováním výše nákladů. Je třeba si také uvědomit, že 

hodnototvorné činnosti nejsou identické s uspořádáním jednotlivých podnikových útvarů, 

je třeba je specifikovat vždy podle daného podniku“ (Tomek, Vávrová, 1999, str. 159-160). 

Na obrázku (obr. 4) je znázorněn hodnotový řetězec a v něm devět strategických 

činností, které se podílejí na tvorbě hodnoty a skládají se z pěti primárních činností a čtyř 

podpůrných. 

 

Obr. 4: Hodnotový řetězec (Porter, 1993, str. 59) 
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Uvnitř každé kategorie primárních a podpůrných činností se vyskytují tři typy 

činností. Jsou to činnosti přímé a nepřímé a zabezpečování kvality. Přímé činnosti jsou 

přímo zapojené do tvorby hodnoty. Jejich plynulost zajišťují činnosti nepřímé. 

Zabezpečování kvality zahrnuje činnosti, které se podílejí na zabezpečování kvality jiných 

činností (Porter, 1993, str. 67). 

Činnosti uvnitř podniku lze tedy rozdělit na primární a podpůrné. Primární jsou 

spojeny s fyzickou výrobou výrobku, vstupními a výstupními operacemi, prodejem, 

dodáním zákazníkům a následným servisem. Podpůrné činnosti podporují primární 

a zajišťují je. Způsob vykonávání těchto činností může ovlivnit hodnotu poskytovanou 

zákazníkovi, je tedy nutné je poznat a označit ty, které jsou rozhodující při tvorbě nákladů 

nebo zvyšování hodnoty pro zákazníka. 

2.4 Vazby v hodnotovém řetězci 

Hodnotový řetězec je systémem vzájemně provázaných činností, které jsou 

propojeny vzájemnými vazbami.  

Způsob vykonávání jedné činnosti může ovlivnit způsob vykonávání jiné činnosti, 

nebo náklady na ní potřebné. Vzájemné vazby je nutné co nejlépe využívat a koordinovat, 

aby bylo možno toho dosáhnout, je zapotřebí mnoho informací. Mezi nejlépe 

rozpoznatelné patří vazby mezi primárními a podpůrnými činnostmi, nejhůře se 

rozpoznávají vazby mezi činnostmi v různých kategoriích nebo různých typů (Porter, 1993, 

str. 71-73). 

Aby byl podnik úspěšný, nestačí se zaměřovat pouze na jednotlivé činnosti. Je třeba 

využívat a optimalizovat vazby mezi nimi. Vazby mohou existovat mezi jednotlivými 

činnostmi podniku a zároveň mezi řetězcem podniku a hodnotovými řetězci dodavatelů 

a distributorů. Vazby vznikají z různých příčin. Existují na stejných úrovních, ale i mezi 

prvky na různých úrovních. 

Mezi hlavní příčiny vzniku vzájemných vazeb zařadil Porter (1993, str. 73) následující: 

• stejná funkce se dá provádět různými způsoby; 

• větším úsilím v nepřímých činnostech lze zlepšit náklady nebo výkon přímých činností; 

• činnosti vykonané uvnitř podniku snižují potřebu předvádět výrobek, vysvětlovat jeho 

obsluhu nebo mu poskytovat servis v terénu; 
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• zabezpečování kvality lze provádět různými způsoby. 

Aby mohl podnik lépe provádět svou podnikatelskou činnost, musí identifikovat 

vazby, které existují mezi jednotlivými činnostmi podílejícími se na tvorbě hodnoty 

a optimálně je využívat. Rozlišují se vazby vertikální, horizontální a podnikové sítě. 

Vertikální vazby 

Vertikální vazby vznikají mezi hodnotovým řetězcem podniku a hodnotovými 

řetězci dodavatelů a distribučních cest. Jednotlivé činnosti dodavatelů a distributorů mají 

vliv na náklady a výkonnost podniku a naopak. Vzájemné vazby poskytují podniku 

příležitost získat konkurenční výhodu. Jednotlivé subjekty nesledují pouze své zájmy, ale 

spolupracují na různých úrovních. 

Vazby podniku na dodavatele jsou oboustranně prospěšné. Je nutné, aby podnik 

a dodavatelé rozvíjeli svou činnost co nejlépe a neustále zlepšovali koordinaci mezi 

hodnotovým řetězcem podniku a řetězci jednotlivých dodavatelů. „Rozdělení zisků, 

plynoucích z koordinace a z co nejlepšího využití vazeb mezi podnikem a jeho dodavateli, 

je funkcí dohadovací síly dodavatelů a odráží se v marži dodavatelů. Dohadovací síla 

dodavatelů je zčásti strukturní a zčásti závisí na nákupních zvyklostech podniků“ (Porter, 

1993, str. 74-75) 

Vazby podniku na distribuční cesty jsou podobné jako na dodavatele. Je nutné, aby 

vzájemné vazby byly optimálně využívány, rozvíjeny a koordinovány za účelem zvýšení 

diferenciace a snižování nákladů (Porter, 1993, str. 75). 

Vazby podniku na dodavatele a distribuční cesty mohou být příležitostí k získaní 

konkurenční výhody. Je třeba je optimálně využívat a koordinovat. 

Horizontální vazby 

Mnoho velkých podniků je rozčleněno do obchodních jednotek. Horizontální vazby 

hranice těchto jednotek překračují. Horizontální vazby zajišťují provázanost a koordinaci 

jednotlivých obchodních jednotek. 

Podstata horizontální strategie je definována jako koordinovaný soubor cílů 

a zaměření politiky týkající se odlišných obchodních jednotek, které jsou ale ve 

vzájemném vztahu. Nenahrazuje jednotlivé strategie obchodních jednotek, ale koordinuje 

je tak, aby se výhody maximalizovaly z pohledu celého podniku a ne jen z pohledu 



 

 25 

obchodní jednotky. Je tedy chápana jako metoda prosazení celopodnikových cílů do 

strategií jednotlivých obchodních jednotek. Úspěch společnosti jako celku je pro obchodní 

jednotky i celý podnik mnohem důležitější, než úspěch jednotlivých obchodních jednotek 

(Vopálenský, www.marketingovenoviny.cz). 

Aby bylo možno obchodní jednotky koordinovat, je důležité poznat vazby mezi 

nimi. Existují tři vzájemné vztahy mezi nimi. Jsou to hmotné vzájemné vztahy, nehmotné 

vzájemné vztahy a konkurentské vzájemné vztahy. 

Hmotné vzájemné vztahy vznikají v případě, že lze provádět určité činnosti 

v hodnotovém řetězci společně s příbuznými obchodními jednotkami. Mají společné 

kupující, distribuční cesty, technologie a další. Konkurenční výhody je možné dosáhnout 

za předpokladu, že prospěch z těchto vztahů bude větší než náklady na společné 

vykonávání těchto činností. Společně lze například využívat obchodní personál, vývojový 

a výzkumný tým pro více jednotek, používat stejné distribuční cesty a jiné (Porter, 1993, 

378-379).  

Nehmotné vzájemné vztahy znamenají přenášení manažerského know-how mezi 

samostatnými hodnotovými řetězci. Přenáší se již vyvinuté a vyzkoušené odborné 

zkušenosti a dovednosti z jedné obchodní jednotky do jiné (Vopálenský, 

www.marketingovenoviny.cz). 

Konkurentské vzájemné vztahy. Je nutné rozpoznat konkurenty, kteří soupeří 

s podnikem ve více odvětvích, tedy s více obchodními jednotkami.  

„Společnost musí znát dobře nejenom všechny své víceodvětvové konkurenty, ale 

musí mít připravenou i defenzivní strategii pro případné akce konkurenta“ (Vopálenský, 

www.marketingovenoviny.cz). 

Horizontální strategie využívá vzájemné vztahy tak, aby dosáhla konkurenční 

výhody, tedy snížení nákladů nebo zvýšení diferenciace. Aby bylo možné tyto vztahy 

koordinovat a optimálně využívat, je nutné je rozpoznat a zjistit, zda užitek, který 

poskytnou bude převyšovat náklady, které na ně bude třeba vynaložit. 

Podnikové sítě 

Při vykonávání některých činností je pro podniky vhodné se spojit a vykonávat tyto 

činnosti společně. Vznik podnikové sítě je podmíněn důvěrou a loajalitou mezi partnery 
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a měl by být přínosný pro všechny zúčastněné subjekty. Sdílení informací a zdrojů 

umožňuje snížení nákladů či vstup na nové trhy. 

Síťové podnikání je možné definovat jako vzájemné propojení podniků, které se 

společně podílejí na tvorbě konečného produktu. Mohou spolupracovat například na 

výzkumu a vývoji, vytváření společných logistických řešení, budovaní distribuční sítě apod. 

Využívají společné zdroje za účelem realizace společných projektů. Prostřednictvím sítě se 

podnik spojuje se svými zákazníky, dodavateli, zájmovými subjekty, konkurenty, ale 

spolupráce zahrnuje i výzkumné ústavy, vzdělávací instituce a veřejné orgány. Přínosem je 

přístup k dodatečným prostředkům, schopnostem a trhům, urychlení poznávání a učení, 

usnadnění tvorby inovací, specifické úspory z rozsahu a sdílení režijních nákladů 

(Pavelková, 2009, str. 12-13). 

Úspěch sítě závisí na spolupráci, důvěře, schopnostech a flexibilitě partnerů. Síť by 

měla být přínosná pro každého svého člena. 

Strategické sítě se liší od ostatních sítí tím, že jsou řízeny alespoň jedním členem 

sdružení a nevylučují smluvní propojení (konsorcium, kartel) nebo členství společné 

střešní organizace (koncern, holding). Virtuální sítě využívají spolupráci několika firem 

a expertů, kteří se spojí za účelem vytvoření určitého výkonu. Jedna či více firem zajišťuje 

výrobu a určitá firma se zabývá managementem (Mazel, 2009, str. 40). 

Jestliže se spojí dva nebo více potenciálních či současných konkurentů, hovoříme 

o strategické alianci. 

Strategická aliance je partnerství konkurentů, kteří se rozhodli spojit své zdroje za 

účelem získání strategické výhody. Jednotlivé subjekty vnášejí do aliance specifické 

dovednosti, know-how a zdroje, které jim umožní upevnit svou pozici vůči konkurentům, 

kteří nejsou členy aliance (Pavelková, 2009, str. 14). 

Mnohé strategické aliance nabývají podobu marketingových aliancí. Ty mají čtyři 

hlavní kategorie (Kotler, 2007, str. 95): 

• aliance založené na výrobku nebo službě – jedna společnost poskytne licenci na její 

produkt jiné společnosti nebo dvě společnosti dodávají na trh své doplňující se 

výrobky apod.; 

• propagační aliance – společnost propaguje výrobek nebo službu jiné společnosti; 

• logistické aliance – společnost nabízí výrobku jiné společnosti logistické služby; 
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• spolupráce při tvorb ě cen – společnosti spolupracují při stanovování zvláštních cen, 

například vzájemné slevy a jiné. 

Podnikové sítě mohou mít různou podobu a účel. Mohou být formální, smluvně 

propojené, neformální, dlouhodobé nebo orientované pouze na konkrétní cíl. Partneři 

sdílejí informace a zdroje a získávají výhody, které jim umožňují snižovat své náklady, 

upevňovat pozici na trhu a zvyšovat konkurenceschopnost. 

2.5 Posilování vztah ů v hodnotovém řetězci 

Výchozím bodem k rozvoji a posilování vztahů mezi články hodnotového řetězce je 

znalost problémů a ochota společně je řešit. Společným cílem všech zúčastněných subjektů 

je dbát o stabilitu řetězce. Pro správné fungování řetězce je především nutné optimalizovat 

a upevňovat vztahy mezi podnikem a jeho dodavateli a zákazníky. 

Posilování dodavatelského řetězce 

Management dodavatelského řetězce se vztahuje k plánování a kontrole produktů 

od prvotního nezpracovaného materiálu až po předání finálního produktu zákazníkovi. 

Výběr dodavatele by měl zohledňovat jeho potenciál růstu, dodavatelé klíčových 

komponentů nebo komponentů zásadním způsobem ovlivňujícím produkt. Je třeba brát 

v úvahu jeho specializaci, která umožňuje postupování licencí a know-how, společné 

sdílení výsledků zkoušek a testování produktů nebo využívání informací ze servisní sítě 

(www.qualimate.cz, cit. 2011-12-02). 

Optimální produktivita v celém řetězci vyžaduje dobrý vztah se zákazníky, účinné 

a výkonné procesy a zaměření na poskytování optimální hodnoty pro zákazníka. 

Existují určité kroky k vylepšení vztahů (Berger, 2011, www.pem-mag.com): 

• snížit počet dodavatelů – aby mohlo dojít ke snížení dodavatelů, měla by být určena 

kritéria pro jejich výběr. Zřejmá kritéria jsou cena, kvalita a obsluha založené na 

analýze historie vztahů s dodavatelem. Tato analýza zahrnuje také počet 

nedostatečných a pozdních dodávek, hromadění objednávek, problémy s kvalitou či 

realizací a jiné; 

• vytvořit kontrakt – ten by měl vymezovat očekávání ohledně kupovaného množství 

produktu nebo služby a očekávanou kvalitu. Měl být obousměrný, tedy zahrnovat také 
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dodavatelova očekávání. Dokument by také měl obsahovat odměny a případné postihy 

za výkon a také návody, jak řešit případné problémy; 

• určit společné aktivity – příležitost k vylepšení vztahu je možné hledat ve sdílení 

strategie, on-line přístupu k datům, zařízení, výzkumu a vývoje produktu, zdrojů na 

vzdělání a řešení problémů, kapitálového financování a dalších; 

• plné využiti síťově zaměřených technologií – internet nabízí příležitost ke sdílení 

značných výhod, které zahrnují elektronickou výměnu katalogových položek, 

designových dokumentů, nákupních objednávek, obdržovaných dokumentů, faktur 

a plateb; 

• pravidelná komunikace – vede k jednoduššímu budování vzájemně prospěšného 

partnerství; 

• zvážit program rozpoznávání dodavatele – zahrnuje zavedení kvalitativních metod, aby 

sledovaly výkon dodavatele. To může vést k přátelské soutěživosti mezi dodavateli, 

které následně vede k zlepšování výkonu. 

Při rozvíjení a posilování vztahů s dodavateli by podnik měl pečlivě zvážit jejich 

výběr a optimální počet. Příležitostí k posílení vztahů je sdílení informací a zdrojů v obou 

směrech. 

Posilování vztahů se zákazníky 

Poskytování pevných svazků se zákazníky vychází z poskytování finančních výhod, 

společenských výhod a strukturálních vazeb. 

Společnosti mohou nabídnout svým zákazníkům různé finanční výhody. Například 

věrnostní programy, které poskytují odměny těm zákazníkům, kteří nakupují často a ve 

větším množství. Jsou pokládány za způsob vytváření dlouhodobé věrnosti těchto 

zákazníků. Další možností jsou klubové členské programy. Členství může být poskytnuto 

každému, kdo si zakoupí výrobek nebo službu, nebo jen omezené skupině zákazníků, kteří 

jsou ochotni za něj zaplatit malý poplatek. Tyto poplatky a jiné podmínky členství odrazují 

zákazníky, kteří mají jen malý zájem o výrobky podniku (Kotler, 2007, str. 198). 

Zaměstnanci firmy mohou zákazníkům poskytovat i nefinanční výhody 

zlepšováním společenských vazeb se zákazníky a plněním jejich individuálních potřeb. 
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Další možností upevňování vztahů se zákazníky je poskytování strukturálních 

vazeb. To spočívá ve vytváření dlouhodobých kontraktů, bez nutnosti neustále obnovovat 

objednávku, účtování nižších cen zákazníkům, kteří nakupují ve velkém množství a změně 

výrobku v dlouhodobou službu (Kotler, 2007, str. 200). 

Pro posilování vztahů se zákazníky je nutný individuální přístup a poskytování 

nejrůznějších výhod zákazníkům, kteří jsou podniku věrní a nakupují ve velkém množství. 
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3 Hodnotová sí ť 

Hodnotová síť představuje systém vazeb a propojení mezi partnery, kteří 

prováděním společných aktivit vytvářejí hodnotu pro zákazníka. Jednotlivé subjekty 

nefungují samostatně, ale sdílejí své znalosti, dovednosti a další zdroje za účelem zvýšení 

konkurenceschopnosti a zefektivnění podnikání. Partneři musí být navzájem loajální, sdílet 

společné cíle a důvěřovat si. 

3.1 Vymezení pojmu hodnotová sí ť 

Nejdůležitější pro podnik je vytvářet a poskytovat takovou hodnotu, která 

zákazníkům přináší užitek a je pro ně cenově přijatelná. Tuto hodnotu vytváří celé 

spektrum činností podniku, některé aktivity ale hranice podniku překračují. Podnik musí 

budovat vztahy se všemi partnery, kteří se na tvorbě hodnoty podílejí. 

Hodnotová síť představuje kombinaci horizontálních a vertikálních vazeb mezi 

jednotlivými partnery. V tomto systému nedochází pouze k tokům od jednoho článku 

k druhému, ale i k tokům mezi několika články navzájem (Klapalová, 2007, str. 27).  

Všechny tyto články se podílejí na tvorbě hodnoty pro zákazníka. Mohou se 

společně podílet na různých aktivitách a zvyšovat efektivitu a konkurenceschopnost jak 

svou, tak celé sítě. Je třeba zapojit do sítě firmy konkurenceschopné a flexibilní. 

Marketéři, kteří na své podnikání pohlížejí jako na síť, neomezují své zkoumání 

pouze na bezprostřední dodavatele, distributory a zákazníky. Zkoumají celý řetězec, který 

propojuje veškeré vstupy a výstupy. Zabývají se dodavateli dodavatelů a zákazníky svých 

zákazníků a vazbami mezi nimi. Snaží se o nejlepší uspořádání prostředků podniku 

a koordinaci mezi jednotlivými články s cílem co nejlépe uspokojit své zákazníky (Kotler, 

2007, str. 505). 

Přínos koordinace je především ve volbě partnerů, navazování a udržování vztahů 

s partnery, vytváření nové identity a ochranné bariéry a další. Partnerství přináší 

komplementární schopnosti, rozmnožuje know-how a snižuje riziko (Tomek, Vávrová, 

2007, str. 47-48). 

Hodnotová síť popisuje sociální a technické zdroje uvnitř a mezi podniky. Podniky 

mohou vzájemně sdílet specifické znalosti a dovednosti, know-how, finanční zdroje a jiné. 
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Hodnotová síť je vzájemně provázaný systém, který vytváří celkovou hodnotu produktů a 

služeb.  

Rozhodující pro vznik a rozvoj sítě je dynamický rozvoj komunikačních 

a informačních technologií, protože základním pilířem existence sítí je informační báze. 

Tyto technologie umožňují jednotlivým subjektům rychle reagovat a přizpůsobovat se 

měnícím se podmínkám (Tomek, Vávrová, 2007, str. 46). 

Pro zapojení do sítě mohou mít jednotliví partneři různé důvody. Mazel (2009, 

str. 41) uvádí jako obecné tyto: 

• transfer pochodů a řešení; 

• rozšíření spektra podnikových metod; 

• učit se ze zkušeností jiných; 

• partnerské vztahy na místo konkurenčních; 

• přímé osobní kontakty a spolupráce přes hranice podniků; 

• možnost srovnávání výsledků a úspěchů; 

• dobrovolný přístup. 

Hodnotová síť představuje kombinaci vazeb jednotlivých partnerů, mezi kterými 

dochází k výměně informací a zdrojů. Je to vzájemně provázaný systém, který společnými 

silami vytváří hodnotu. Pro fungování hodnotové sítě je nutná efektivní koordinace, 

flexibilita partnerů, rozvinutá informační báze a vzájemná důvěra. 

Subjekty a funkce hodnotové sítě 

Aby hodnotová síť správně fungovala a poskytovala hodnotu zákazníkům 

i jednotlivým článkům sítě, je nutné propojení podniku s partnery mimo firmu 

od dodavatelů surovin ke konečným zákazníkům. 

Hodnotové sítě se skládají z mnoha subjektů od prvotního dodavatele až po 

konečného spotřebitele. Pro podnik je důležité sledovat a koordinovat všechny tyto 

subjekty, které jsou plně zapojeny nebo nějakým způsobem přispívají k naplnění potřeb, 

požadavků a očekávání konečného zákazníka. Pokud chtějí subjekty hodnotové sítě 

poskytovat vysokou hodnotu pro zákazníky, musí se soustředit na širší obraz naplňování 

jejich potřeb a na celý průmysl, tedy na komplexní hodnotovou síť. Hodnotová síť by měla 
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být souhra všech subjektů zapojených do systému marketingových i nemarketingových 

aktivit, které tvoří hodnotu pro konečného zákazníka (Lošťáková, Pecinová, 2011, str. 3).  

Dlouhodobé partnerství vede k trvalému zvyšování hodnoty pro zákazníka 

a upevňování pozice na trhu. 

Vytvoření hodnotové sítě zahrnuje výběr subjektů sítě, vyjasnění vztahů mezi nimi 

a navrhnutí všech aktivit, které budou vykonávány s cílem zvýšit hodnotu pro konečného 

zákazníka. Je třeba rozhodnout, které subjekty hodnotové sítě budou provádět jakou 

činnost, a zajistit efektivní spolupráci mezi subjekty hodnotové sítě (Lošťáková, Pecinová, 

2011, str. 3). 

Hodnotová síť zahrnuje mnoho subjektů, které je třeba propojit vzájemnými 

vazbami a efektivně koordinovat. Zvýšení konkurenceschopnosti a vytváření jedinečné 

hodnoty lze dosáhnout tím, že se všechny prvky efektivně a účelně spojují, sledují 

společný cíl a jsou navzájem loajální. 

3.2 Analýza hodnotové sít ě 

Analýza hodnotové sítě je metodologie, která slouží k pochopení, využívání 

a optimalizaci interních a externích hodnotových sítí. Je to přístup, jehož pomocí lze 

zajistit současnou i budoucí tvorbu hodnoty. 

Analýza hodnotové sítě nabízí možnost vyhodnocení a zlepšení schopnosti podniku 

přeměnit jak hmotné, tak nehmotné zdroje do jiné formy hodnoty a realizovat větší 

hodnotu pro ni samotnou. Úspěch firmy nebo organizace jako celku záleží na tom, jak 

efektivně společnost zvládne přeměnit jednu formu hodnoty na další (Allee, 2008, str. 2). 

Analýza hodnotové sítě se zabývá jak finančními, tak nefinančními hodnotami. 

Analýza začíná vizuální mapou nebo diagramem, která zobrazuje všechny důležité vztahy, 

které se odehrávají mezi jednotlivými uzly sítě a slouží k výměně hodnot.  

Tato mapovací metoda se skládá ze tří jednoduchých částí. Jsou to role, doručované 

zboží a transakce. Role jsou ztvárněny samotnými lidmi nebo účastníky sítě, kteří 

poskytují přínos a provádějí činnosti. Mohou to být jedinci, malé skupiny nebo týmy, 

obchodní jednotky, celé organizace, obchodní sítě nebo průmyslové skupiny nebo dokonce 

státy. Doručované zboží může být fyzické nebo nefyzické povahy a pohybuje se od jedné 
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role k druhé. Transakce nebo aktivity začínají u jednoho účastníka a končí u dalšího. Při 

mapování sítě se zaznamenává směr a charakter pohybu (Allee, 2008, str. 9). 

Analýza hodnotové sítě přináší způsob, jak zmapovat celou síť a odhalit vztahy 

mezi jejími jednotlivými prvky. Po zmapování sítě je možné ji lépe koordinovat 

a zlepšovat proces tvorby a poskytování hodnoty pro zákazníka. 
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4 Výzkum spolupráce vybraných autorizovaných 

autoservis ů se subjekty hodnotové sít ě při vytvá ření 

hodnoty pro zákazníka 

4.1 Projekt výzkumu 

Hlavní cíl 

Na základě osobního dotazovaní zmapovat spolupráci vybraných autorizovaných 

autoservisů s dodavateli olejů pro osobní auta při obsluze klientů s cílem posilovat 

konkurenceschopnost a výkonnost autoservisů, zvyšovat loajalitu zákazníků a odhalit, jaké 

formy spolupráce, opatření a nástroje může autoservis použít ve spolupráci s dodavateli 

pro zlepšení pozice u majitelů osobních aut a zvyšování konkurenceschopnosti. 

Dílčí cíle 

Dílčím cílem bylo charakterizovat jednotlivé vybrané autorizované autoservisy, 

použití autoolejů v autoservisu, hodnotové sítě jednotlivých autoservisů a formy 

spolupráce s jednotlivými dodavateli a ostatními spolupracujícími institucemi. 

Volba zdroj ů dat 

Pro výzkum je vhodný primární zdroj informací. 

Volba typu a metody primárního výzkumu a volba meto dy analýzy informací  

Typem primárního výzkumu je výzkum kvalitativní, protože se jedná o zkoumání 

podstaty jevů a jejich příčin, názorů a postojů. Metodou výzkumu je individuální 

hloubkový rozhovor tazatele s respondentem. Výsledky výzkumu budou zpracovány 

pomocí obsahové analýzy. 

Plán výb ěrového šet ření 

Osloveno bylo 15 autorizovaných autoservisů, pět z nich bylo ochotno se výzkumu 

zúčastnit. Dotazováni byli pracovníci v autorizovaném autoservisu na vedoucích pozicích. 
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Harmonogram výzkumu 

Příprava projektu výzkumu a scénáře dotazování: březen – duben 2012 

Realizace individuálních hloubkových rozhovorů: duben – květen 2012 

Vyhodnocení výsledků: květen 2012 

Realizace výzkumu 

Dotazování se uskutečnilo v autorizovaných autoservisech. Osloveny byly 

autoservisy v Pardubicích a přilehlém okolí a v Chrudimi. Osloveno bylo 

15 autorizovaných autoservisů, ze kterých se 10 odmítlo výzkumu zúčastnit. S provedením 

výzkumu souhlasily autoservisy AutoPrim Pardubice s.r.o., France Car s.r.o. a A. Charouz 

s.r.o. v Pardubicích a Autocentrum MERCIA a.s. a BOHÁČ Milan s.r.o. v Chrudimi. 

Nejprve byly autoservisy navštíveny za účelem domluvení schůzky pro hloubkový 

rozhovor. Ten byl veden s pracovníkem na vedoucí pozici v autoservisu. 

V mnoha servisech byla spolupráce odmítnuta ihned, a to z důvodu nedostatku času. 

V servisech právě probíhaly jarní prohlídky vozů a výměna pneumatik. Dalším důvodem 

k odmítnutí byly obavy z toho, že by se citlivé údaje z rozhovorů mohly dostat ke 

konkurenci. 

4.2 Charakteristika autoservis ů 

Autocentrum MERCIA a.s. 

Společnost Autocentrum MERCIA a.s. byla založena v roce 1999, ale na trhu 

působila (pod názvem Mercia s.r.o.) již od roku 1990. Je autorizovaný prodejcem Škoda 

Auto v Chrudimi v ulici Dašická. Poskytuje autorizovaný servis pro vozy Škoda, pro 

ostatní značky osobních automobilů neautorizovaný servis v rámci celosvětové sítě Bosch 

Car Service a servis pro užitkové vozy Piaggio.  

Další činnosti společnosti jsou prodej nových vozů Škoda, prodej ojetých vozů 

a prodej zahradní a komunální techniky. Autocentrum MERCIA se také stalo významným 

dodavatelem vozů systému RV pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje. 
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AutoPrim Pardubice s.r.o. 

Autoservis AutoPrim Pardubice poskytuje své služby od roku 1996. Je 

autorizovaným servisem pro značky Opel a Chevrolet. Nachází se v Pardubicích v ulici 

Pražská. Zabývá se také prodejem nových vozů značek Opel a Chevrolet, prodejem 

náhradních dílů a příslušenství k značkám Opel, Chevrolet a Daewoo. Servis je poskytován 

i pro ostatní značky aut. Firma také zajišťuje prodej ojetých osobních a užitkových vozů 

a poskytuje komplexní servis včetně servisu klimatizace a služeb pneuservisu. 

BOHÁČ Milan s.r.o. 

Firma BOHÁČ Milan s.r.o. Chrudim byla založena v roce 1996. Sídlí v Chrudimi 

v ulici Obce Ležáků. Je autorizovaným prodejcem osobních a užitkových vozů Renault 

a Dacia, zajišťuje prodej originálního příslušenství a náhradních dílů a nabízí svým 

zákazníkům kompletní záruční a pozáruční servisní služby a značkové financování vozů 

Renault a Dacia. Zajišťuje také prodej ojetých vozů těchto značek. 

France Car s.r.o. 

Tato společnost vznikla a zahájila svoji činnost v roce 2001. Je autorizovaný 

prodejce nových vozidel Renault a Dacia. Její další specializací jsou vozy Nissan a Infiniti.  

Ve svém areálu v Hradci Králové a Pardubicích nabízí osobní a užitkové vozy, 

značkové financování vozů Renault, originální příslušenství a náhradní díly a zajišťuje 

veškeré servisní práce, záruční i pozáruční servis a služby karosárny, lakovny 

a pneuservisu. France Car s.r.o. je koncesionářem firmy Renault. 

A. Charouz s.r.o. 

Společnost A. Charouz se pohybuje na českém trhu od roku 1991. V roce 2010 

rozšířila své působení o značku Mazda, jejímž je autorizovaným prodejcem a poskytuje 

pro ni autorizovaný servis. Sídlí v Pardubicích v ulici Mikulovická.  

Zabývá se prodejem nových i ojetých vozů Mazda, včetně náhradních dílů 

a příslušenství a poskytuje originální servis. Do servisu přijímají i ostatní značky vozů, 

především Ford. 
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4.3 Vyhodnocení výzkumu 

Pro vyhodnocení výzkumu byla použita data z pěti autorizovaných autoservisů 

získaná formou hloubkového rozhovoru. 

4.3.1 Charakteristika autoservisu a použití autoole jů v autoservisu 

Většinu klientely dotazovaných autoservisů tvoří majitelé osobních aut těch značek, 

pro které jsou servisy autorizovány. Všechny autoservisy výjimečně přijímají do servisu 

i vozy jiných značek, popřípadě se vedle značky, pro kterou jsou autorizovány, specializují 

i na jinou značku. 

Autoservis AutoPrim Pardubice se specializuje na vozy značky Opel a Chevrolet. 

Nejčastěji do servisu přijímají vozy stáří čtyři až pět let. 

Autoservis BOHÁČ Milan s.r.o. je autorizován pro vozy značky Renault a Dacia. 

Klientelu z největší části tvoří majitelé vozů těchto značek (různého stáří). 

Autoservis France Car poskytuje servis především značkám Renault, Dacia, Nissan 

a Infiniti. Většinu klientů tvoří majitelé osobních aut těchto značek stáří do 5 let, ale 

i starších. 

Autoservis A. Charouz je autorizovaným servisem pro vozy Mazda, ovšem 

specializuje se i na vozy Ford, neboť vozů Mazda je pro servis nedostatek z důvodu jejich 

nižších prodejů. 

Autocentrum MERCIA je autorizovaným servisem pro vozy Škoda 

a neautorizovaným pro ostatní značky v rámci Bosch Car Service. Klientelu servisu tvoří 

majitelé osobních aut jak značky Škoda, tak i ostatních, nejčastěji do pěti let stáří vozu. 

Všechny servisy poskytují svým klientům mechanické práce (prohlídky, výměny 

olejových náplní, opravy motorů, světel, apod.), záruční opravy, služby karosárny 

a lakovny, diagnostiku, elektrikářské práce, přípravu a provedení STK, služby pneuservisu 

a další.  

Dva z dotazovaných servisů se specializují také na servis a plnění klimatizací 

(AutoPrim, Autocentrum MERCIA) a testy brzd a tlumičů (BOHÁČ Milan s.r.o. ,France 

Car). Mezi služby zákazníkům patří také poradenství a možnost zapůjčení náhradního vozu. 
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Všechny dotazované autoservisy provádějí výměnu oleje. Autoservisy, mimo 

Autocentrum Mercia, nabízejí svým zákazníkům originální oleje od výrobců značek, pro 

které jsou autorizovány. Při přizpůsobování se potřebám zákazníků, poskytují v mnoha 

případech také levnější variantu, která ale není na úkor kvality (například místo olejů 

Mazda oleje Castrol, nebo Motrio, cenově výhodnější varianta pro vozy Renault). 

Autoservis AutoPrim Pardubice nabízí svým klientům oleje značky OMV 

a originální oleje Opel. BOHÁČ Milan s.r.o. používá oleje Castrol a originální oleje 

Renault. Oleje Castrol využívá i A. Charouz, dále pak originální oleje Mazda a Ford. 

France Car používá oleje značek Renault, Motrio, Elf a Nissan. Oleje Shell a Paramo 

nabízí svým klientům Autocentrum MERCIA. 

Jediným servisem, který využívá oleje značek Mogul a Trysk, je Autocentrum 

MERCIA. Jsou s jejich používáním spokojeni a nejsou s nimi spojeny žádné problémy. 

Přibližná roční spotřeba olejů v jednotlivých servisech je uvedena v následující 

tabulce (tab. 1). 

Tab. 1: Roční spotřeba olejů v autoservisech 

Autoservis AutoPrim Boháč Milan France Car A. Charouz 
Autocentrum 

Mercia 
Roční průměrná 
spotřeba olejů [l] 

2300 1000 5800 600 3500 

Výběr oleje pro výměnu je realizován na přání zákazníka s ohledem na doporučení 

výrobce a zkušenosti autoservisu. 

V Pardubicích a přilehlém okolí AutoPrim tlak konkurence nepociťuje. Nejbližší 

servisy těchto značek se nacházejí v Hradci Králové, Kolíně a Svitavách. Specializaci na 

značky Opel a Chevrolet chápou zároveň jako silnou i slabou stránku - dobře rozumí právě 

a pouze těmto značkám.  

Servis BOHÁČ Milan s.r.o. pociťuje konkurenci hlavně menších neautorizovaných 

servisů, z nichž tři jsou hned v přilehlém okolí. Specializace na značku je silnou stránkou 

servisu, žádná slabá stránka nebyla v průběhu rozhovoru odhalena.  

Autoservis A. Charouz nepociťuje konkurenci v rámci značky Mazda, jelikož se ale 

orientuje i na vozy Ford, je jeho velkým konkurentem Ford Auto In v Pardubicích. Jako 

silná stránka je opět vnímána odbornost a specializace. Slabou stránkou je, že vozy Mazda 
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jsou drahé a neprodávají se ve velkém počtu, a tedy ani o servis není takový zájem (drahé 

jsou i oleje a náhradní díly).  

France Car vnímá svou pozici mezi konkurencí jako silnou. Mezi své silné stránky 

pak řadí hlavně komplexnost služeb, kvalitu a odbornost, mezi slabé stránky omezenou 

kapacitu a tedy delší objednací termíny.  

Konkurence v okolí Autocentra Mercia je veliká, hlavně vysoká koncentrace 

servisů v okolí, převážně neautorizovaných. Specializace a odbornost je opět silnou 

stránkou, jako slabá je vnímána vyšší cena služeb. 

Všechny autoservisy vidí ve své specializaci a odbornosti silnou stránku svého 

podnikaní. Potýkají se s problémem, že většina potenciálních zákazníků si spojuje 

autorizovaný servis s vysokou cenou. To je v některých případech pravda. Servisy proto 

shodně nabízejí slevu na práci i náhradní díly pro vozy starší tří až pěti let a další akce, 

které jsou cíleny na majitele starších vozů. 

4.3.2 Charakteristika hodnotových sítí autoservis ů 

Všechny servisy jsou smluvně propojeny s výrobcem značky, pro kterou jsou 

autorizovány. Tento výrobce je zároveň nejvýznamnějším dodavatelem náhradních dílů, 

olejů i ostatního vybavení. Poskytuje technickou dokumentaci, provádí školení mechaniků 

a zajišťuje poradenství. Poskytují také různé výhody v podobě slev a bonusů za odběr. 

Počet ostatních dodavatelů je poměrně nízký. 

Hodnotové sítě jednotlivých servisů dále tvoří dodavatelé neoriginálních 

náhradních dílů, nářadí a ostatního vybavení pro servis.  

Všechny servisy využívají služeb České pošty nebo PPL podle potřeby, pouze 

AutoPrim využívá služeb smluvně sjednaného přepravce TNT.  

Všechny autoservisy mají smluvní propojení s pojišťovnami. Při nehodě pak může 

pojišťovna svému klientovi autoservis doporučit. 

Na následujících obrázcích jsou graficky zobrazeny hodnotové sítě jednotlivých 

autoservisů (Obr. 5 – 9). 
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Obr. 5: Hodnotová síť AutoPrim Pardubice 

 

Obr. 6: Hodnotová síť Boháč Milan s.r.o. 
 
 
 
 



 

 41 

 

Obr. 7: Hodnotová síť France Car s.r.o. 

 

Obr. 8: Hodnotová síť A. Charouz spol. s r.o. 
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Obr. 9: Hodnotová síť Autocentrum Mercia a.s. 

S naprostou většinou dodavatelů servisy jednají přes internet. Využívají především 

objednávkové systémy svých dodavatelů. S dodavateli komunikují také pomocí e-mailu 

a telefonicky. Spolupráce je smluvně sjednaná a důraz je kladen především na spolehlivost 

a kvalitu služeb. 

Všichni dotazovaní uvedli, že ve spolupráci s ostatními subjekty nevidí žádné 

výrazné bariéry. Zároveň se všichni shodli, že největším problémem, se kterým se potýkají, 

je nedostatečná informovanost zákazníků jak o službách servisu a povědomí o akcích 

a nabídkách, které poskytují. Největší prostor pro rozvoj pak nabízí především zlepšení 

komunikace směrem k zákazníkům a také rozvoj potenciálu vlastních zaměstnanců 

a zaměstnanců svých dodavatelů a jejich vzájemné komunikace. 
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4.3.3 Formy spolupráce, opat ření a akce k posilování vztah ů s klienty 

autoservis ů a spolupráce s ostatními subjekty hodnotové sít ě 

Akce autoservisu směrem ke konečným spotřebitelům 

Všechny autoservisy konají akce cílené na zákazníky. Většinu akcí pořádají ve 

spolupráci s výrobci aut značek, pro které jsou autorizováni. 

Všechny autoservisy nabízí svým zákazníkům sezónní (podzimní, jarní,…) nabídku 

údržby automobilu za zvýhodněnou cenu a také celoroční akci pro majitele starších vozů 

(sleva na práci i náhradní díly), slevové knížky ke koupi nového vozidla a různé věrnostní 

programy. 

AutoPrim nabízí svým zákazníkům program záruky ochrany motoru ve spolupráci 

s dodavatelem olejů OMV. 

Akce, které pořádá Boháč Milan s.r.o. a France Car, jsou prakticky shodné. Nabízí 

například litr oleje zdarma k výměně, dárky (škrabka na sklo,…), kupony na slevy ke 

stažení na webových stránkách firmy Renault. Veškeré reklamní letáky mohou získat od 

firmy Renault a pouze je upravit podle potřeb a používat. 

Autoservisy také vystavují svoje vozy na Autosalonu Pardubice a při jiných 

příležitostech.  

Ve spolupráci při konání akcí nevidí žádný z dotazovaných výrazné bariéry. Pro 

France Car a A. Charouz je problémem nedostatečná propagace služeb servisu ze strany 

výrobce vozů. Výrobci aut se orientují na propagaci nových vozů a jejich prodej a ne na 

kvalitu a služby servisů. Všichni dotazovaní se shodli, že pro zlepšení a efektivnější 

využívání akcí by byla vhodná lepší propagace akcí a komunikace směrem k zákazníkovi. 

Spolupráce autoservisu s dodavateli náhradních dílů pro osobní auta 

Autoservisy objednávají originální náhradní díly z objednávkových systémů 

výrobců, neoriginální díly od různých dodavatelů, kteří se pro jednotlivé autoservisy liší. 

Tři ze servisů využívají pro dodávání neoriginálních dílů Auto Kelly. Dalšími dodavateli 

jsou APM Automotive (AutoPrim), Auto Slavíček (Boháč Milan s.r.o.), Elit (A. Charouz), 

Auto Štangl (France Car) a další převážně lokální dodavatelé. 
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France Car dodává originální díly partnerům ve Svitavách a Chrudimi. Využívá 

vlastní dopravu a to dvakrát v týdnu. Originální díly se opět objednávají ze systému 

výrobce, který servisu poskytuje slevu za odběr. 

Výrobce dodává originální díly nejčastěji do druhého dne od objednání. Ostatní 

dodavatelé dodávají náhradní díly i několikrát denně. Náhradní díly jsou objednávány 

převážně přes objednávkové systémy elektronicky, což poskytuje dobrý přehled o jejich 

dostupnosti. Některé objednávky jsou realizovány telefonicky. O dopravu do servisu se 

stará dodavatel. V dodávkách náhradních dílů do jednotlivých servisů se, kromě občasné 

nedostupnosti nějakého dílu, nevyskytují žádné problémy, kterých by si byli dotazovaní 

vědomi. 

Spolupráce autoservisu s dodavateli olejů pro osobní auta 

Ani ve spolupráci s dodavateli olejů pro osobní auta nemají dotazované autoservisy 

problémy. Oleje jsou jim dodávány obvykle ve větších sudech přibližně do sedmi dnů. 

Tato rychlost je pro servisy dostačující, protože oleje jsou objednávány průběžně podle 

aktuální spotřeby. 

Spolupráce autoservisu s dodavateli vybavení autoservisů pro komplexnější servis 
osobních aut 

Speciální vybavení a přípravky jednotlivým servisům dodávají výrobci značek, pro 

které jsou autorizováni. K nákupu ostatního vybavení a nářadí využívají autoservisy různé 

dodavatele podle potřeby a také místní obchody. 

Mezi často volené dodavatele patří Würth, dodavatel montážní techniky. 

Dodavatelem vybavení a nářadí pro Boháč Milan s.r.o. jsou CKP a.s. a RPB s.r.o. France 

Car využívá služeb dodavatelů Normfest, Profo a Alcar, kteří dodávají autochemii, 

vybavení autoservisů a litá a ocelová kola, a dalších dodavatelů, např. dodavatelů 

zabezpečovacích systémů. 

Objednávky podávají elektronicky nebo po telefonu a dodávky jsou vyřizovány 

rychle a bezproblémově. 
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Spolupráce autoservisu se spolupracujícími servisními institucemi, testovacími subjekty 
apod. 

France Car, Boháč Milan s.r.o. a A. Charouz spolupracují s svými pobočkami. 

Například v rámci dodávání náhradních dílů, služeb lakovny a klempírny či poradenství. 

Všechny dotazované autoservisy provádějí přípravu vozu na STK a její provedení. France 

Car, Boháč Milan s.r.o. a A. Charouz při jejím zprostředkování spolupracují s nejbližší 

STK a postarají se o dopravu vozidla tam a zpět. Ostatní autoservisy provádějí STK 

vlastními silami. 

Kvalitnější sdílení informací a komunikace mezi lidmi podle dotazovaných 

představuje způsob, jak zlepšovat vzájemné vztahy a kvalitu spolupráce při uspokojování 

potřeb zákazníků.  

Spolupráce autoservisu s poradenskými, reklamními, PR agenturami, agenturami 

marketingových výzkumů apod. 

Žádný ze servisů s těmito agenturami sám za sebe nespolupracuje. Získávají ale 

hotovou informaci od agentur, se kterými spolupracuje výrobce značky. Jsou to různé 

návrhy a mustry reklam, letáků apod. Dále předávají agenturám kontakty a informace 

o zákaznících (s jejich souhlasem) pro výzkum spokojenosti se službami autoservisu. 

Spolupráce autoservisu se vzdělávacími institucemi 

Tři z dotazovaných autoservisů spolupracují se školami při provádění praxe učňů. 

France Car umožňuje praxi učňům SOŠ a SOU Hradec Králové, Boháč Milan s.r.o. učňům 

ze Střední školy automobilní v Holicích a Autocentrum Mercia z SOU Holice a SOU 

Přelouč. S jinými vzdělávacími institucemi nespolupracují. 

Spolupráce autoservisu s úřady státní správy a samosprávy 

Žádný z dotazovaných autoservisů nespolupracuje při obsluze svých zákazníků 

s úřady státní správy a samosprávy. 
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Spolupráce podniku s konkurenty při obsluze klientů autoservisů  

Žádný z dotazovaných autoservisů nespolupracuje se svými konkurenty. Pouze 

Autocentrum Mercia umožňuje menším místním servisům zapůjčení drahého a pro ně 

nedostupného zařízení (např. diagnostika). 

Spolupráce podniku s jinými institucemi (automotokluby, institucemi, které pořádají akce 

pro řidiče) při zdokonalení služeb, posílení image, pozice na trhu a konkurenceschopnosti 

France Car podporuje Dostihové závodiště Pardubice – zapůjčuje vozy na Velkou 

pardubickou. Dále poskytuje zázemí a finanční podporu závodnímu týmu. Ostatní 

autoservisy s podobnými institucemi nespolupracují.  

4.3.4 Použití internetu p ři komunikaci subjekty hodnotové sít ě 

Jak již bylo zmíněno, velká část komunikace s dodavateli je realizována přes 

internet. Autoservisy využívají především objednávkové systémy dodavatelů, v některých 

případech také e-mail. Začleňují se tak do moderní společnosti, která se v současnosti 

zaměřuje na virtuální prostor. Autoservisy musí komunikovat s dodavateli a distributory, 

kteří nejsou z blízkého okolí sídla servisu a internet je jedním z nejefektivnějších nástrojů 

pro realizaci komunikace. 

Při komunikaci podniku se zákazníky je internet také využíván. Všechny servisy 

mají webové stránky s popisem podniku, sortimentu služeb servisu a e-mailovými kontakty. 

Jsou zde také uvedeny informace o akcích a nabídkách. Tyto stránky mají zákazníka 

informovat, přesvědčit a zaujmout. Objednávku vozu do servisu je možné učinit 

elektronicky. Tento způsob není příliš využíván a má spíše propagační účel. Dalším 

využitím internetu je zasílání různých propagačních materiálů zákazníkům. Tato možnost 

být informován o novinkách a produktech servisu je zákazníkovi nabízena zdarma, 

například po uskutečnění nákupu nového vozu.  

Sociální sítě zatím nikdo z dotazovaných nevyužívá. France Car v nich ale vidí 

určitou možnost, jak zviditelnit své služby, ale zatím pouze do budoucna. Došlo by tím 

k relativně velké propagaci mezi uživateli internetu, ale problém by byl ve volbě vhodného 

způsobu, jak se zviditelnit na sociálních sítích. Diskusní fóra jsou naopak spíše odsuzována 

pro jejich neodbornost a snadné zneužití k poškození pověsti. 
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4.3.5 Zjiš ťování zp ětné vazby od subjekt ů hodnotové sít ě 

Informace o odběru náhradních dílů, olejů a dalšího originálního vybavení získá 

výrobce značky z objednávkového systému. Dosahuje tím velice přesného a aktuálního 

přehledu o poptávce po konkrétních produktech, které poskytuje a může tak zefektivnit 

svou činnost. 

AutoPrim mu navíc poskytuje informaci o tom, jak byla ukončená akce zákazníky 

využívána. Tím dojde k vytipování populárních produktů a služeb, které mají potenciál 

dobrého prodeje i po akci. 

Autoservisy zjišťují spokojenost zákazníků se servisem e-mailovým či 

telefonickým dotazováním u zákazníků, popřípadě s jejich souhlasem předávají kontakty 

agenturám, které provádějí výzkumy pro výrobce značky, pro kterou jsou autorizováni. 

Vyhodnocené informace by měly být zaslány zpětně i do autoservisů, aby docházelo ke 

zpětné vazbě, kdy jsou všechny zainteresované subjekty informovány o spokojenosti 

obsluhovaných zákazníků. Z těchto informací je následně možné vyvodit závěry a podle 

potřeb a spokojenosti či nespokojenosti zákazníků provést potřebné úpravy s cílem 

zefektivnit svou nabídku služeb a produktů. 

Pouze France Car je přímo motivován k zabezpečení naprosté spokojenosti 

zákazníků vyplácením bonusů. Pokud více zákazníků při dotazování odpoví, že byli „spíše 

spokojeni“ a ne „zcela spokojeni“ dojde ke snižování těchto bonusů. 

4.3.6 Charakteristika podniku a oboru podnikání v p odniku 

Dotazování proběhlo v autorizovaných autoservisech v dubnu a v květnu 2012. 

V autoservise Boháč Milan s.r.o. byl dotazován servisní poradce, v ostatních autoservisech 

byli dotazováni pracovníci na pozici vedoucí autoservisu. 

Současný počet pracovníků v autoservisech: 

• AutoPrim Pardubice s.r.o. – 8 pracovníků; 

• BOHÁČ Milan s.r.o. – 8 pracovníků; 

• Autocentrum MERCIA a.s. – 38 pracovníků; 

• France Car s.r.o. – 120 pracovníků; 

• A. Charouz s.r.o. – 5 pracovníků. 
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Závěr 

Cílem každého podniku je mít loajální zákazníky, kteří jsou ochotni nakupovat jeho 

výrobky pro hodnotu, kterou jim produkt poskytuje. Aby toho dosáhl, musí zákazníkům 

poskytovat optimální hodnotu. Pohledy na definici hodnoty pro zákazníka se liší, avšak 

shodují se v tom, že je dána vztahem mezi tím, co zákazník získá, a tím co bude muset 

obětovat. Je to tedy poměr mezi užitkem a náklady na pořízení a využívání výrobku.  

Tvorba hodnoty zahrnuje jak vlastní výrobek, tak i celou řadu podpůrných činností, 

které mohou hodnotu zvyšovat. Vytváření hodnoty pro zákazníka by mělo vést 

k maximální hodnotě pro zákazníka spojenou pro něho s minimálními náklady. S rostoucí 

náročností a informovaností zákazníků je třeba produkt přizpůsobovat jejich měnícím se 

požadavkům. Nástrojem zaměřeným na tvorbu, zvyšování a zdokonalování hodnoty pro 

zákazníka je hodnotový management.  

Hodnota je vytvářena souborem činností a prvků, které tvoří hodnotový řetězec. 

Činnosti uvnitř hodnotového řetězce jsou primární (řízení vstupních a výstupních operací, 

výroba, marketing a odbyt, servis), které se přímo podílejí na tvorbě hodnoty, a podpůrné, 

které tyto činnosti podporují. Prvky v hodnotovém řetězci tvoří dodavatelé, kteří dodávají 

prvotní vstupy, následují zpracovatelé, kteří vytváří produkt, dále distributoři a klíčovým 

prvkem jsou koneční zákazníci. Mezi prvky hodnotového řetězce vznikají vertikální 

a horizontální vztahy. Vertikální vazby vznikají mezi hodnotovým řetězcem podniku 

a hodnotovými řetězci dodavatelů a distribučních cest. Horizontální vazby zajišťují 

provázanost a koordinaci jednotlivých obchodních jednotek. Vznik a využívání těchto 

vazeb vede ke snižování nákladů a k vyšší konkurenceschopnosti. Vzhledem k tomu, že 

každý z prvků hodnotového řetězce je souhrnem určitých činností, které na sebe navazují, 

podílí se tak každý prvek hodnotového řetězce na tvorbě hodnoty pro zákazníka. Velmi 

důležité je i posilovat vazby, které v hodnotovém řetězci vznikají. 

Propojením několika hodnotových řetězců vzniká hodnotová síť. Ta je založena na 

základě strategického partnerství několika podniků, které sdílejí některé zdroje a cíle 

společné celé síti. Aby bylo možné síť pochopit a optimálně využívat, je třeba provést její 

analýzu a odhalit prvky a vazby, které mezi mini existují. 

Praktická část byla provedena formou individuálních hloubkových rozhovorů 

s vedoucími pracovníky pěti autorizovaných autoservisů v Pardubicích a v Chrudimi. 
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Výzkumem bylo zjištěno, že většina aktivit autorizovaných autoservisů se odvíjí od 

činnosti výrobce značky vozů, pro kterou jsou autorizovány. Tento výrobce je 

nejvýznamnějším dodavatelem olejů, náhradních dílů a speciálního vybavení. Poskytuje 

servisu poradenství a školení a většina akcí cílených na zákazníka je prováděna právě ve 

spolupráci s výrobcem vozů.  

Při přizpůsobování se potřebám zákazníků, poskytují servisy v mnoha případech 

také levnější variantu jak olejů, tak náhradních dílů, která ale není na úkor kvality. Potýkají 

se také s tím, že si většina zákazníků spojuje autorizovaný servis s vysokou cenou. Tento 

problém se snaží kompenzovat akcemi a věrnostními programy pro zákazníky. Všechny 

autoservisy také poskytují slevu pro majitele starších modelů vozů.  

Dalšími členy hodnotových sítí autoservisů jsou dodavatelé neoriginálních 

náhradních dílů, ostatních používaných autoolejů a vybavení pro autoservisy. 

U neoriginálních dílů, nářadí a ostatního vybavení se většinou jedná o místní 

a zkušenostmi ověřené dodavatele. V silně konkurenčním prostředí se tito dodavatelé snaží 

o maximální pružnost v dodávkách. Důraz je také kladen na spolehlivost a kvalitu. 

Všechny z dotazovaných autoservisů jsou smluvně propojeny s pojišťovnami, které je 

doporučují svým klientům. 

Při své činnosti autoservisy nespolupracují s institucemi jako jsou úřady státní 

správy a samosprávy, s poradenskými, reklamními a PR agenturami nebo agenturami 

marketingových výzkumů. Spolupráce se vzdělávacími institucemi se omezuje na 

umožnění absolvování praxe učňů. 

Většina komunikace s dodavateli je realizována elektronicky přes objednávkové 

systémy či e-mail a telefonicky. Autoservisy mají vlastní webové stránky s popisem své 

činnosti a sortimentu nabízených služeb. Se zákazníky komunikují přes e-mail 

i telefonicky, ale především osobně. 

Největší prostor pro zlepšení je jednoznačně intenzivnější komunikace směrem 

k zákazníkům a větší důraz na propagaci služeb autoservisu, které jsou zatlačovány do 

pozadí, protože výrobci aut upřednostňují propagaci nových vozů.  

V poměrně vysoce konkurenčním prostředí je pro autoservisy stále obtížnější 

přilákat a především udržet si své zákazníky. Při obsluze zákazníků je pro ně výhodné 

spojovat se se svými dodavateli a ostatními subjekty hodnotové sítě. Jedná se hlavně 
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o kvalitní komunikační propojení a tok informací, které jim umožňují pružně reagovat na 

požadavky zákazníků. 
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Přehled zkratek 

CSI (Customer Satisfaction Index) – Index spokojenosti zákazníků 

STK – stanice technické kontroly 

RV (Rendez-Vous) – víceúrovňový setkávací systém, způsob organizace výjezdových 

skupin a stanovišť záchranné služby 

PR (Public relations) – vztahy s veřejností, techniky a nástroje budování a udržování 

vztahů instituce s okolím a veřejností
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Příloha č. 1 

Scénář dotazování na spolupráci autoservisů s dodavateli olejů pro osobní auta při 
obsluze a péči o klienty autoservisů s cílem zvyšovat jejich loajalitu, posilovat 
konkurenceschopnost a výkonnost autoservisů  
 
Kategorie výrobků: oleje pro osobní auta 
Subjekty zkoumání: autoservisy pro osobní auta    
 
Současná doba vyžaduje, aby se podniky (v našem případě autoservisy) propojovaly do tzv. 
hodnotové sítě s dodavateli náhradních dílů, olejů, autokosmetiky, výrobci vybavení, 
zkušebními ústavy, výzkumnými ústavy, univerzitami, poradenskými firmami, reklamními 
a PR agenturami atd. (se všemi, kteří mohou ve vzájemné spolupráci přispět ke zvýšení 
hodnoty pro klienty autoservisů a podmínek pro její poskytování) ke zlepšení dlouhodobé 
konkurenční pozice autoservisu u jeho zákazníků. Tato vzájemná spolupráce může vést 
synergickým efektům plynoucích z propojení a spolupráce, což se obvykle projeví ve vyšší 
výkonnosti a konkurenceschopnosti nejen autoservisů, ale i jeho dodavatelů (v růstu tržeb, 
zisků, ve vyšší spokojenosti zákazníků, zvýšení jejich loajality, v pozitivních referencích 
klientů atd.) 
 
Při tom je možné  využít různých nástrojů, opatření a akcí, připravovaných a realizovaných 
společně s dodavateli a ostatními institucemi, které vedou ke společnému vytváření 
systému péče o klienty. Jsou to různé společně realizované investiční  akce směřující 
k modernizaci provozů autoservisu a k nabídce širšího sortimentu kvalitnějších služeb, ale 
i společně prováděné reklamní akce, programy podpory prodeje, programy loajality, 
společně zabezpečované služby pro klienty atd.,  které vedou k častějším a opakovaným 
využitím služeb autoservisů ze strany jejich klientů a k jejich větší loajalitě. Těmto 
nástrojům, opatřením nebo akcím, na kterých se podílejí společně různé subjekty 
hodnotové sítě a jimiž pomáhají  autoservisům (a tím i sobě) k lepšímu prosazení se na trhu, 
k posilování dlouhodobé konkurenční  pozice autoservisů u jejich zákazníků, k zlepšování 
jeho image a pověsti u klientů a k růstu jejich loajality k servisu, se říká strategické užitky.  
 
Cílem výzkumu je odhalit, co vše – jaká opatření, nástroje a akce nebo formy 
spolupráce může autoservis  použít ve spolupráci s dodavateli autoolejů pro 
zvyšování konkurenceschopnosti i pro zlepšení pozice u řidičů resp. majitelů osobních 
aut.  
Bude rovněž zkoumáno, čím a jak může přispět k posílení pozice autoservisu  u jeho 
klientů i spolupráce s dalšími subjekty hodnotové sítě jako jsou výrobci aut a 
dodavatelé náhradních dílů, dodavatelé autokosmetiky, dodavatelé vybavení 
autoservisů,  zkušební ústavy, ale i automotokluby, poradenské instituce, agentury 
PR a reklamní agentury, orgány státní správy, výzkumné ústavy, univerzity atd.  
 
Tyto výzkumy budou prováděny pro různé kategorie produktů – motorové oleje, 
průmyslové trhaviny, volně prodejné léky a doplňky stravy, organické pigmenty, 
anorganické soli, průmyslovou nitrocelulózu atd.  

I. Charakteristika  použití autoolejů v autoservisu 
1. Charakterizujte prosím klientelu vašeho autoservisu, které značky aut zejména 

servisujete. 
2. Jaký sortiment služeb poskytuje váš autoservis svým klientům? 
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3. Charakterizujte prosím sortiment (značky) autoolejů pro osobní auta, které máte ve 
vašem sortimentu pro  výměnu olejů v osobních autech klientů. Kterým značkám 
dáváte přednost? 

4. Nabízíte i oleje značky Mogul a Trysk? Jaké s nimi máte zkušenosti, jak je hodnotíte ve 
srovnání s ostatními značkami olejů? 

5. Jaká je roční spotřeba autoolejů jednotlivých značek ve vašem autoservisu, které 
značky autoolejů jsou pro vás z hlediska výše spotřeby hodně významné, které středně 
významné a které málo významné. 

6. Jak určujete, které značky autoolejů máte ve svém sortimentu? Proč nabízíte právě tyto 
značky autoolejů? 

7. Jaké je konkurenční postavení vašeho servisu mezi ostatními servisy v okolí?  V čem 
vidíte své silné stránky a v čem slabé stránky? 

 

II. Charakterizace hodnotových sítí autoservisů 
8. Z jakých subjektů je složena vaše hodnotová síť od dodavatelů, spolupracujících 

institucí po řidiče resp. majitele osobních aut  
• Váš podnik 
• Vaši dodavatelé – kteří - podle jednotlivých kategorií materiálů, zařízení a 

komponent? 
• Klienti  
• Zprostředkovatelé – kteří? 
• Nezávislé sklady – které? 
• Přepravci materiálů a komponent – kteří? 
• Instituce pomáhající s administrativní stránkou nákupů  
• Zprostředkovatelé přepravy komponent (speditéři, zasilatelé atd.)? 
• Spolupracující servisní instituce -které? 
• Auto-moto kluby - které 
• Poradenské instituce –které? 
• Reklamní agentury – které? 
• PR agentury – které? 
• Zkušební a testovací instituce  – které? 
• Univerzity  – které? 
• Státní a municipální instituce – které? 
• Jiné instituce – které? 

9. Znázorněte tuto hodnotovou síť graficky a vazby mezi nimi od dodavatelů všeho, co 
potřebujete po vaše klienty (řidiče, resp. majitele osobních aut) včetně dalších institucí, 
s kterými spolupracujete při uspokojování potřeb řidičů, resp. majitelů osobních aut. 

10. Vysvětlete prosím tyto vazby neboli jaká je úloha jednotlivých subjektů v hodnotové 
síti při uspokojování  a zvyšování hodnoty pro majitele osobních aut nebo řidiče a jak 
spolu spolupracují. 

11. Nakolik s vámi jednotlivé subjekty spolupracují při uspokojování potřeb řidičů resp. 
majitelů osobních aut, aby se zvýšila konkurenceschopnost Vašeho podniku? 

12. Jaké zatím používáte nástroje a formy spolupráce s ostatními subjekty hodnotové sítě, 
aby Váš autoservis a jeho služby byly více vyhledávány řidiči nebo majiteli osobních 
aut, a to se subjekty:  

• dodavatelé autoolejů,  
• dodavatelé náhradních dílů,  
• výrobci aut,  
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• dodavatelé autokosmetiky, 
• dodavatelé vybavení autoservisu, 
• zkušební a testovací instituce, 
• ostatní spolupracující servisy, 
• distributoři,  
• auto-moto kluby, 
• poradenské instituce,  
• reklamní a PR agentury,  
• výzkumné ústavy,  
• školy a univerzity, 
• státní instituce atd.    

13. Čím a jak by mohli ještě jinak přispět k posilování strategické pozice Vašeho 
autoservisu na trhu ostatní subjekty hodnotové sítě  

• dodavatelé autoolejů,  
• dodavatelé náhradních dílů,  
• výrobci aut,  
• dodavatelé autokosmetiky, 
• dodavatelé vybavení autoservisu, 
• zkušební a testovací instituce, 
• ostatní spolupracující servisy, 
• distributoři,  
• auto-moto kluby, 
• poradenské instituce,  
• reklamní a PR agentury,  
• výzkumné ústavy,  
• školy a univerzity,  
• státní instituce atd.  

14. Které nástroje a oblasti spolupráce jsou podle vás nejdůležitější při rozvoji a posilování 
vztahů s vašimi klienty pro zvyšování vaší konkurenceschopnosti a vašich dodavatelů a 
spolupracujících institucí?  Proč je vnímáte jako nejdůležitější? 

15. V čem vidíte přínosy spolupráce a propojení subjektů v rámci hodnotové sítě pro 
strategický rozvoj a upevňování konkurenceschopnosti nejen Vás, ale i vašich 
dodavatelů a spolupracujících institucí? 

16. V čem spatřujete hlavní bariéry spolupráce a propojení subjektů v rámci hodnotové sítě 
při obsluze trhu. Jak lze podle vás tyto bariéry překonat?  

 
III. Formy spolupráce, opatření a akce k posilování vztahů s klienty autoservisů a 
spolupráce při tom s ostatními subjekty hodnotové sítě 
 
IIIA. Akce autoservisu směrem ke konečným spotřebitelům autoolejů (řidičům nebo 
majitelům osobních aut) 
17. Konáte nějaká opatření nebo akce, které jsou cíleny na vaše klienty (řidiče nebo 

majitele osobních aut), aby více využívali služeb vašeho autoservisu?  
18. Pokud ano, jaké to jsou akce, kdo, jak často a jak je realizuje?  
19. Spolupracujete při nich s některými z dalších subjektů hodnotové sítě? S kterými a jak? 
20. V čem by se mohla tato spolupráce s klienty autoservisu (řidiči), aby více využívali 

služeb vašeho autoservisu, co jiného by pro ně ještě šlo dělat? 
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IIIB. Spolupráce autoservisu s výrobci aut pro lepší uplatnění u klientů autoservisu 
(řidičů, resp.  a majitelů aut) (kdo, jak často, jakým způsobem; pokud se nedaří tato 
spolupráce, co jí brání?) 
21. Spolupracujete nebo konáte nějaká opatření nebo akce s výrobci aut, které jsou cíleny 

na řidiče, aby více využívali služeb vašeho autoservisu? 
22. Pokud ano, v čem tato spolupráce spočívá, jaké to jsou akce, kdo, jak často a jak je 

realizuje?  
23. Spolupracujete při tom s některými z dalších subjektů hodnotové sítě (sdružení auto 

sportu nebo motosportu,  reklamní agentury, PR agentury, agentury marketingového 
výzkumu, výzkumné ústavy, univerzity, instituce státní správy atd.)?  S kterými a jak? 

24. V čem by se mohla tato spolupráce s výrobci aut různých značek ještě rozvinout, aby 
řidiči více využívali služeb vašeho autoservisu, co jiného by pro to ještě šlo dělat? 

25. Spolupracujete s výrobci aut i při určování, jaké značky a typy autoolejů budete 
používat pro auta jimi vyráběných značek? Jakou v tomto směru od nich očekáváte 
podporu nebo pomoc , aby se vám lépe sloužilo vašim klientům.  

 
IIIC. Spolupráce  autoservisu s dodavateli náhradních dílů pro osobní auta (kdo, jak 
často, jakým způsobem; pokud se nedaří tato spolupráce, co jí brání?) 
26. Popište prosím, jak spolupracuje váš podnik s dodavateli náhradních dílů pro osobní 

auta při získávání vašich klientů   (řidičů), aby více využívali služeb vašeho 
autoservisu a opakovaně využívali vašich služeb? 

27. Popište, zda a jak při tom spolupracujete zároveň s jinými subjekty hodnotové sítě 
(někdo jiný vám při obstarání náhradních dílů pomáhá nebo s vámi spolupracuje), 
abyste byli více  konkurenceschopní a posilovala se tím vaše pozice na trzích?  

28. V čem by se mohla tato spolupráce s dodavateli  náhradních dílů zdokonalit, co jiného 
by pro to ještě šlo dělat? 

 
IIID. Spolupráce  autoservisu s dodavateli olejů pro osobní auta (kdo, jak často, 
jakým způsobem; pokud se nedaří tato spolupráce, co jí brání?) 
29. Popište prosím, jak spolupracuje váš podnik s dodavateli olejů pro osobní auta, abyste 

lépe sloužili svým klientům a více a opakovaně je získávali k využívání služeb vašeho 
autoservisu? 

30. Popište, zda a jak při tom spolupracujete zároveň s jinými subjekty hodnotové sítě 
(někdo jiný vám při obstarávání olejů pomáhá nebo s vámi spolupracuje), abyste byli 
více  konkurenceschopní a posilovala se tím vaše pozice na trzích?  

31. V čem by se mohla tato spolupráce s dodavateli  olejů zdokonalit, co jiného by pro to 
ještě šlo dělat? 

 
IIIE. Spolupráce  autoservisu s dodavateli vybavení autoservisů pro komplexnější 
servis osobních aut (kdo, jak často, jakým způsobem; pokud se nedaří tato 
spolupráce, co jí brání?) 
32. Popište prosím, jak spolupracuje váš podnik s dodavateli vybavení autoservisů pro 

osobní auta, abyste posilovali vaši pozici u vašich klientů  (řidičů), aby více a 
opakovaně využívali služeb vašeho autoservisu? 

33. Popište, zda a jak při tom spolupracujete zároveň s jinými subjekty hodnotové sítě 
(někdo jiný vám při obstarávání vybavení autoservisu pomáhá nebo s vámi 
spolupracuje), abyste byli více  konkurenceschopné a posilovala se tím vaše pozice na 
trzích?  

34. V čem by se mohla tato spolupráce s dodavateli  vybavení autoservisů zdokonalit, co 
jiného by pro to ještě šlo dělat? 
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IIIF. Spolupráce  autoservisu se spolupracujícími servisními institucemi, testovacími 
subjekty apod. pro  komplexnější servis osobních aut (kdo, jak často, jakým 
způsobem; pokud se nedaří tato spolupráce, co jí brání?) 
35. Popište prosím, jak spolupracuje váš podnik  se spolupracujícími servisními, 

zkušebními a testovacími institucemi při servisu osobních aut pro zdokonalení péče o 
vaše klienty (řidiče), aby více a opakovaně využívali služeb vašeho autoservisu? 

36. V čem by se mohla tato spolupráce s různými dalšími servisními institucemi 
zdokonalit, co jiného by pro to ještě šlo dělat? 

 
IIIG. Spolupráce  autoservisu s poradenskými, reklamními, PR agenturami, 
agenturami marketingových výzkumů apod. pro zdokonalení vaší nabídky a  
komplexnější servis osobních aut (kdo, jak často, jakým způsobem; pokud se nedaří 
tato spolupráce, co jí brání?) 
37. Popište prosím, jak spolupracuje váš podnik  s těmito institucemi při zdokonalení 

nabídky, zvyšování informovanosti a zlepšování komunikace s klienty vašeho 
autoservisu (řidiči), aby více a opakovaně využívali služeb vašeho autoservisu? 

38. Popište, zda a jak při tom spolupracujete zároveň ještě s jinými subjekty hodnotové 
sítě, abyste byli  konkurenceschopnější  a posilovala se tím vaše pozice na trzích?  

39. V čem by se mohla tato spolupráce s různými dalšími institucemi tohoto typu 
zdokonalit, co jiného by pro to ještě šlo dělat? 

 
IIIH. Spolupráce  autoservisu se vzdělávacími institucemi pro zdokonalení vaší 
nabídky a  komplexnější servis osobních aut (kdo, jak často, jakým způsobem; pokud 
se nedaří tato spolupráce, co jí brání?) 
40. Popište prosím, jak spolupracuje váš podnik se vzdělávacími institucemi při 

zdokonalení nabídky, informovanosti a komunikace s klienty (řidiči), aby více a 
opakovaně využívali služeb vašeho autoservisu? 

41. V čem by se mohla tato spolupráce se vzdělávacími institucemi zdokonalit, co jiného 
by pro to ještě šlo dělat? 

 
IIII. Spolupráce  autoservisu s úřady státní správy a samosprávy při zdokonalení vaší 
nabídky a  zajištění komplexnějšího servisu osobních aut (kdo, jak často, jakým 
způsobem; pokud se nedaří tato spolupráce, co jí brání?) 
42. Popište prosím, jak spolupracuje váš podnik s institucemi státní správy a samosprávy 

při zdokonalení nabídky a poskytované péče o klienty (řidiče), aby více využívali 
služeb vašeho autoservisu a opakovaně využívali vašich služeb? 

43. Popište, zda a jak při tom pomáhají ještě jiné subjekty hodnotové sítě, abyste byli více 
konkurenceschopnější a posilovala se tím vaše pozice na trzích?  

44. V čem by se mohla tato spolupráce s různými institucemi státní správy a samosprávy 
zdokonalit, co jiného by pro to ještě šlo dělat? 

 
IIIJ. Spolupráce podniku s konkurenty při obsluze klientů autoservisů (řidičů, resp.  
a majitelů aut) 
45. Spolupracujete nebo konáte nějaká opatření nebo akce s konkurenty, resp. sdruženími 

autoservisů, které jsou cíleny na vaše klienty (řidiče)  
46. Pokud ano, v čem tato spolupráce spočívá, jaké to jsou akce, kdo, jak často a jak je 

realizuje?  
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47. Spolupracujete při nich s některými z dalších subjektů hodnotové sítě (sdružení auto 
sportu nebo motosportu,  reklamní agentury, PR agentury, agentury marketingového 
výzkumu, výzkumné ústavy, univerzity, instituce státní správy atd.)?  S kterými a jak? 

48. V čem by se mohla tato spolupráce s konkurenty, resp. sdruženími pro vaše lepší 
uplatnění na trhu, zdokonalit, co jiného by pro to ještě šlo dělat? 

 
 
IIIK. Spolupráce podniku s jinými institucemi (auto motokluby, institucemi, které 
pořádají akce pro řidiče nebo na kterých se scházejí řidiči atd.) při zdokonalení 
vašich služeb, posílení vaší image, pozice na trhu a vaší konkurenceschopnosti  
49. Spolupracujete nebo konáte nějaká opatření nebo akce s jinými institucemi 

(automotokluby, institucemi, které pořádají akce pro řidiče nebo na kterých se scházejí 
řidiči atd.), které napomáhají obsluhovat, uspokojovat a posilovat vztahy a pozici u 
majitelů osobních aut a řidičů, aby preferovali váš autoservis?  

50. Pokud ano, v čem tato spolupráce spočívá, jaké to jsou akce, kdo, jak často a jak je 
realizuje?  

51. Spolupracujete při nich s některými z dalších subjektů hodnotové sítě? S kterými a jak? 
52. V čem by se mohla tato spolupráce s jinými institucemi (automotokluby, institucemi, 

které pořádají akce pro řidiče nebo na kterých se scházejí řidiči atd.) pro lepší uplatnění 
vašeho autoservisu na trhu zdokonalit, co jiného by pro to ještě šlo dělat? 

 
IV. Použití internetu při komunikaci se subjekty hodnotové sítě 
IVA. Použití internetu při komunikaci mezi autoservisem a dodavateli, nebo výrobci 
aut.  
53. Komunikujete on-line se svými dodavateli? S kterými a jak? Přes: 

• Webové stránky 
• E-mail 
• E-shop 
• Blog 
• Diskusní fóra 
• Sociální sítě  
• Jiné, a to ………….. 

 
IVB. Použití internetu při komunikaci mezi vašim podnikem a  řidiči, resp. majiteli 
osobních aut 
54. Máte stanoveny cíle marketingové komunikace pro posilování vztahů směrem 

k řidičům, resp. majitelům osobních aut? Pokud ano, jaké? 
55. Jaké internetové komunikační prostředky využíváte při komunikaci podnik – řidiči 

nebo majitelé osobních aut 
• Webové stránky 
• E-mail 
• E-shop 
• Blog 
• Diskusní fóra 
• Sociální sítě  
• Jiné, a to ………….. 

56. Jaké nástroje a formy marketingové komunikace na internetu používáte při komunikaci 
podnik – řidiči nebo majitelé osobních aut u jednotlivých složek komunikačního mixu 
používáte: 
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• Reklama (např. PPC, bannery, zápisy do katalogů, přednostní výpisy)  
• Public relations (např. články na odborných portálech, popis firmy na webových 

stránkách,  CSR, certifikáty kvality apod.)  
• Transakční podpora prodeje (slevy, sety, vzorky, kupóny, ankety, soutěže atd. 
• Podpora prodeje zaměřená na posilování vztahů (věrnostní programy, 

prodlužování záruk 
• Přímý marketing (např. emailing, online poradce, webové semináře a školení) 

57. Jaká je účinnost jednotlivých nástrojů marketingové komunikace na internetu  při 
komunikaci podnik – řidiči nebo majitelé osobních aut  
• Reklamy………………………………………………………………………... 
• Public relations……………………………………………………………….... 
• Transakční podpory prodeje…………………………………………………… 
• Podpory prodeje zaměřené na posilování vztahů……………………………… 
• Přímé reklamy (přímého marketingu)…………………………………………. 
 

V.Zjišťování zpětné vazby od subjektů hodnotové sítě 
VA.Zjiš ťování zpětné vazby od klientů autoservisů 
58. Děláte výzkumy, týkající se názorů klientů na vás jako poskytovatele služeb, a to 

výzkumy  
• Známosti Vaší firmy u nich 
• Znalosti Vašich služeb u nich 
• Preferencí vašich služeb u nich vzhledem k produktům konkurentů 
• Nákupních záměrů využít vašich služeb ve srovnání s vašimi konkurentů 
• Spokojenosti vašich klientů celkové 
• Spokojenosti vašich klientů 

o se sortimentem služeb  
o s podmínkami jejich poskytování  

• ochoty vašich klientů znovu u vás znovu servisovat auto 
• loajality vašich odběratelů ve smyslu ochoty chválit vás a doporučovat dalším 

možným zákazníkům 
• celkové vnímané hodnoty vašich služeb ve srovnání s konkurencí 
• vnímaného image u klientů vašeho podniku  (jak jste z jejich pohledu 

spolehliví, kvalitní, flexibilní, progresivní, moderní technologicky a z hlediska 
uplatňování moderních přístupů k managementu atd.) 

59. Analyzujete, jaký mají pro vás vaši jednotliví klienti ekonomické a mimoekonomické 
přínosy, a to  

• V běžném roce  
• Do budoucna 
Pokud ano, pomocí jakých ukazatelů toto hodnotíte, kdo tyto analýzy dělá a jak 
jsou využívány při rozhodování o operování na trzích. 

 
VI. Charakteristika podniku a oboru podnikání v podniku 

60. Současný počet pracovníků autoservisu: 
61. Typ servisu Autorizovaný - neautorizovaný 
Kdo byl tázán: funkční zařazení v podniku.  
Děkuji za spolupráci. 
Datum dotazování: 


