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Jaký je český zákazník? Jaké má preference? Co ho chytne při 
nakupování za srdce? Na čem mu nebo jí nejvíc záleží?

Abychom na tyto otázky odpověděli, vyzpovídali jsme 
v  rozsáhlém průzkumu na začátku roku 5 000 respondentek 
a  respondentů. Pracovali jsme při tom s  unikátní metodou 
KPMG Nunwood, která hodnotí šest základních pilířů zákaz-
nické zkušenosti. Zároveň jsme mluvili se zástupci řady � rem, 
jež zákaznickou zkušenost úspěšně řídí. Výsledkem je publi-
kace popisující její stav v Česku obecně a v devíti vybraných 
odvětvích. Obsahuje také osm portrétů značek a  pořadí sta 
brandů podle hodnocení klientů.

Aby se � rmy staly pro zákazníky favority, musí s nimi hrát 
otevřenou hru: plnit sliby, naplňovat očekávání, komunikovat 
personalizovaně, klientům rozumět a  šetřit jejich čas. Data 
sesbíraná v Česku ale ze všeho nejvíc ukazují, že čeští zákaz-
níci mají nejraději týmy, které na turnajích získávají ceny fair 
play. Jsou to značky, jež dodržují stanovenou taktiku, hrají 
podle pravidel, a  když faulují, rychle a  bez řečí se omluví. 
Takové chování se vyplatí zákazníkům i prodávajícím.

Michal Pobuda
Director, Management Consulting

Cena fair play
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Tajemství zákaznické 
zkušenosti
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Šest pilířů zákaznické 
zkušenosti

Co je to vynikající zákaznická zkušenost? 

Ve � rmách se často mluví o „vynikající zákaznické zkuše-
nosti“, málokdy je ale jasné, co přesně se tím myslí. Co odlišuje 
miláčky zákazníků od těch, kteří jsou jen dobří? Na co se sou-
středí ambiciózní značky, aby se zlepšovaly ještě rychleji? A jak 
udělat z dokonalosti každodenní realitu? 

Každý skvělý zákaznický zážitek vysvětluje a ovlivňuje uni-
verzální sada šesti pohledů – pilířů. Konkrétně jde o personali-
zaci, integritu, očekávání, řešení problémů, čas a úsilí a empa-
tii. Ukazuje to analýza trhu, kterou po celém světě provádí 
Customer Experience Excellence Centre, globální think tank 
KPMG Nunwood zaměřený na zákaznickou zkušenost. Ten 
v posledních osmi letech sesbíral bezmála dva miliony zákaz-
nických výpovědí o stovkách značek.

Studie uskutečněné ve Velké Británii a v USA navíc potvrdily, 
že těchto šest pilířů neurčuje jen výbornou zákaznickou zku-
šenost, ale také obchodní úspěch organizace. Nejúspěšnější 
společnosti z pohledu řízení šesti pilířů na obou trzích vykazují 
dlouhodobě větší růst zisku než ostatní konkurenti. Odměnou 
za řízení zákaznické zkušenosti jsou nejen výborné vztahy se 
zákazníky, ale i skvělé obchodní výsledky.
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Integrita

Komu důvěřujeme nejvíc? Behaviorální ekonomie nás učí, 
že těm, které máme rádi. Integrita proto představuje klí-
čový aspekt, jenž lidem ukazuje, že jde � rmě o  víc než jen 
o  zisk. Úspěšné � rmy kladou zájmy zákazníka před své 
vlastní. Integrita je základním a  nejdůležitějším pilířem, bez 
kterého se dobrá zákaznická zkušenost neobejde. Tento 
faktor je výsledkem důsledného chování společnosti a také 
její odbornosti, jež dokládá její vysokou důvěryhodnost. 
Vytváří se nejenom díky událostem, kdy musí � rma napří-
klad veřejně reagovat na nějakou složitou situaci, ale jde 
i o drobné momenty, v nichž dochází na individuální jednání 
zaměstnanců � rmy. Obojí může výrazně pomoci budovat 
důvěru v celou společnost. Z pohledu zákazníků to znamená 
především, jak společnost plní své sliby a  jak vůči zákazní-
kovi vystupuje. Tomu musí být hned od začátku jasné, že je 
to on, zákazník, koho má � rma na prvním místě.

Personalizace

Každý se chce cítit mimořádně. Cestou, jak toho dosáhnout 
u zákazníků, je personalizace. Zároveň jde o faktor, který nej-
více přispívá k  vytvoření emočního vztahu ke společnosti. 
Firmy, které toto ovládají nejlépe, vědí, že nejde jen o doru-
čení správného obsahu správné osobě ve správný čas. 
Jde o  to, jak se zákazník cítí. Podporují to věci, jako je pou-
žití jména, znalost preferencí, minulých aktivit a  podobně. 
Společnost musí pochopit speci� cké potřeby zákazníka 
a přizpůsobit se jim. Díky tomu se člověk cítí jedinečně a ví, 
že si ho daná � rma cení. To všechno jsou aspekty, které ze 
všech šesti pilířů zákaznické zkušenosti nejvíce přispívají 
k  vytvoření silné loajality. Studie KPMG Nunwood navíc 
ukazují, že se dá vysoké míry personalizace dosáhnout jak 
v online, tak i v o�  ine prostředí.
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Očekávání

Člověka vždy potěší, když dostane něco navíc nebo něco 
lepšího, než čekal. S  tím souvisí další pilíř zákaznické zku-
šenosti, ve kterém jde o reakci na potřeby zákazníků a jejich 
očekávání. Při nákupu zboží nebo služby má každý nějakou 
představu, nějaké očekávání toho, co dostane. Stále víc se 
naše očekávání vytváří podle minulých zkušeností s nejlep-
šími značkami.

Pro úspěch je klíčové, aby � rmy porozuměly těmto oče-
káváním, dokázaly je naplnit a v nejlepším případě je i před-
čily. Zásadní je zároveň to, aby � rmy dokázaly takové postupy 
efektivně spravovat a řídit. Některé společnosti dávají jasné 
veřejné závazky (jako například doručení zboží do 48 hodin). 
Zákazníka pak společnosti potěší, když je realita ještě lepší 
než slib. Jinými slovy, zákaznická zkušenost je rozdíl mezi 
tím, co zákazník očekává, a  tím, co ve skutečnosti dostane 
nebo prožije.

Řešení problémů

Jsme v tom bez výjimky: každý děláme chyby. Dokonce i ve 
společnostech, které mají nejlepší procesy a  postupy, se 
chyby stávají. Neznamená to ale, že by zákazníci neměli 
takové � rmy rádi. Záleží hlavně na tom, jak společnosti chyby 
a problémy řeší. Pro skvělou zákaznickou zkušenost je rozho-
dující, jak � rmy na chyby reagují. Nejlepší z nich mají vypra-
cované postupy, které jim pomáhají v  tom, aby se zákazník 
cítil i po negativní zkušenosti co možná nejlépe. Dva klíčové 
prvky, jež vedou k úspěšnému vyřešení problému a návratu 
k dobrému vztahu, jsou upřímná omluva a rychlé jednání.
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Čas a úsilí

Času není nikdy nazbyt. Platí to samozřejmě i pro zákazníky, 
kteří hledají co možná nejrychlejší uspokojení svých potřeb. 
Pokud � rmy odstraní různé zbytečné překážky a  byrokracii 
a pomohou tak lidem dosáhnout rychle a bez vynaložení vel-
kého úsilí kýženého cíle, podpoří tím i věrnost a spokojenost 
zákazníků. Kromě toho je pro výslednou zákaznickou zkuše-
nost velmi cenné, když � rmy dávají najevo, že si času svých 
zákazníků váží. Mnoho společností přichází na to, jak dobře 
se dá využít čas coby zdroj konkurenční výhody. Podobně 
může úspora času přispět ke snížení nákladů společnosti. 
Pro řadu tradičních � rem představuje právě tento faktor, 
který často souvisí se zaváděním moderních systémů, vel-
kou výzvu.

Empatie

Fakta se dají zapomenout snadněji než pocity. Proto je pro 
výbornou zákaznickou zkušenost tolik důležitá empatie. Je 
klíčová právě kvůli své roli v paměti, protože emoční aspekt 
je základem pro zapracování vzpomínek v  myslích lidí. Jde 
o  schopnost vcítit se do vnímání a  cítění někoho jiného. 
Pokud � rma a její zaměstnanci dokážou zákazníka přesvěd-
čit, že chápou, jak se cítí, mají v  rukou klíčový faktor pro 
vytvoření silného vzájemného vztahu. Díky empatii a  tomu, 
že � rma ví, jak se její zákazník cítí, může udělat o  krok víc 
než konkurence.
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Ze země slev
zemí zážitků?
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Dědictví 90. let

Česko je země slev. Češi se vymykají evropským průměrům 
a  polovinu všeho zboží nakupují ve slevách. Něco se ale 
přece jen mění. Nejde nám totiž už jen o cenu, ale o celkovou 
hodnotu, kterou za své peníze dostáváme. Naplno se tak roz-
bíhá boom zákaznické zkušenosti. Na novém trendu vydělá-
vají všichni: zákazníci i � rmy.

Kde se vůbec vzala ta neuvěřitelná vášeň Čechů pro 
slevy a ochota objíždět i půl okresu s letákem v rukou a jas-
ným přehledem, kde a  kdy mají co nejlevnější? Je potřeba 
vrátit se do 90. let a  připomenout si realitu českého pore-
volučního trhu. Ve chvíli, kdy byla kupní síla obyvatel velmi 
slabá – průměrné reálné hrubé mzdy vzrostly v letech 1993–
2014 o 93 %* – přišla do Česka řada zahraničních značek. Na 
trhu byla najednou spousta zboží, které si ale většina zákaz-
níků nemohla dovolit.

* studie Češi 1990–2015 

Zároveň panovala velká chuť i  potřeba nové zboží zís-
kat. Východiskem se pro obchodníky staly v sílící konku-
renčním prostředí slevy. Aby se vůbec podařilo lidi přilákat 
do obchodů, museli prodejci nabídnout výrazné zlevnění 
i v řádech desítek procent a část zboží prodávat se ztrátou. 
Společnost i ekonomika tak postupně tlačily české zákazníky 
k tomu, aby se rozhodovali primárně podle ceny.

Tento vývoj neovlivnil jen nákupní zvyklosti Čechů, 
ale logicky vznikl i  obrovský tlak na poskytovatele zboží 
a služeb. Ti byli nuceni zvyšovat efektivitu, snižovat náklady 
a omezovat vše, co se omezit dalo. Dokázali tak sice nabíd-
nout požadované slevy či nízké ceny, ve výsledku ale 
zásadně utrpěla kvalita nabízených produktů i  služeb. Tato 
taktika chvíli fungovala, po čase se ale ukázala v  daném 
měřítku jako sebevražedná.
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Slevová sebevražda

Slevová „spirála“ se roztočila natolik, že se na českém trhu 
objevovaly nejrůznější více či méně závažné kauzy a  skan-
dály, které souvisely právě i se zmíněným tlakem na vysokou 
efektivitu a snižování nákladů. Ve výsledku to vedlo k tomu, 
že rostla nespokojenost zákazníků. Firmy si zároveň uvědo-
mily, že cenovou válku nemohou vést donekonečna. Začaly 
proto hledat cesty, jak se odlišit od konkurence jinak než 
cenou. Tento vývoj do velké míry platí zejména pro oblast 
rychloobrátkového zboží, ale jako červená nit se táhne 
i ostatními odvětvími.

Například � nanční instituce začaly dbát na to, aby posky-
tovaly lepší služby, a v digitálním prostředí byl patrný tlak na 
jednoduché a  pro uživatele příjemné ovládání. Řetězce se 
soustředily na své privátní značky. Paralelně s tím se zákaz-
níci začali více zajímat o  ekologii, udržitelné hospodářství 
a  jejich preference se nedržely slevy „za každou cenu“  – 
obava z nekvalitního zboží už byla velká.

Dnes se ukazuje, že čeští zákazníci mnohem víc než lidé 
na západních trzích oceňují to, když jsou � rmy férové a říkají 
jim pravdu. Pilíř integrity a  (vzájemné) důvěry se pro Čechy 
stal naprosto zásadním elementem zákaznické zkušenosti.
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Čistá hra

Stále platí, že Češi jsou (v  celoevropském srovnání) 
extrémně citliví na cenu, v poslední době se ale mění to, jak 
ji vnímají. Samotná cena totiž přestává být pro velkou část 
populace klíčovým měřítkem. Místo toho se spíše zajímají 
o celkovou hodnotu – kombinaci několika faktorů, kterou za 
své peníze dostávají. Kromě ceny sem patří zejména kvalita 
zboží a služby, důvěra a celkově příjemný vztah, kdy se člo-
věk cítí jako rovnocenný partner.

I  samotné � rmy vycítily, že pokud se chtějí odlišit od 
konkurence, potřebují zákazníkům nabídnout něco navíc. 
Zákaznická zkušenost, kterou ještě před pár lety vnímala 
řada manažerů jako okrajové téma, se nyní dostává mezi nej-
vyšší priority, do nichž stojí za to investovat.

Propracované služby a  zákazník ve středu zájmu jsou 
metou, k níž vzhlíží čím dál tím víc společností v Česku bez 
ohledu na obor podnikání. Přitom ale stále ještě platí to, že 
průměrného českého zákazníka až šokuje, když jeho rekla-
mace zboží proběhne v klidu a on se při tom nemusí cítit jako 
kriminálník. A priori jsou Češky a Češi i dnes v takových situ-
acích připraveni na kon� ikt.
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Sdílím, sdílíš, sdílíme

Firmy mohou vstřícným přístupem mnohem víc získat než 
ztratit v  případě, že by narazily na někoho, kdo bude chtít 
zneužít jejich důvěry. Snížení rigidních kontrol sice přinese 
určité ztráty, ale pozitivní efekt v  podobě loajálního zákaz-
níka, který se o  svou dobrou zkušenost podělí s  ostatními, 
je mnohem větší. Ostatně sdílení zkušeností je dnes díky 
sociálním sítím a  moderním technologiím mnohem snazší 
než kdy dřív a podstatně souvisí s globálním boomem řízení 
zákaznické zkušenosti. Lidé velmi ochotně dávají ostatním 
vědět, jak byli kde spokojeni nebo naopak nespokojeni. Na 
rozdíl od minulosti, kdy si jejich názor vyslechlo jen pár nej-
bližších, se nyní každé takové hodnocení může dostat de 
facto k celému trhu.

Sdílení není potřeba vnímat jako hrozbu  – pokud � rma 
pracuje na zákaznické zkušenosti, může tím i  podstatně 
získat. Je-li zážitek dostatečně silný a  pozitivní, lidé o  něm 
mluví a sdílejí ho dál, což přivádí další zákazníky. Ze zákaz-
nické zkušenosti se tak dnes na celém světě stává pod-
statný prvek, který doplňuje tradiční marketingové nástroje. 
Mnohem větší roli než dřív hraje i komunikace se zákazníky, 
která může být prostřednictvím sociálních sítí velmi rychlá 
a efektivní.

Digitalizace a  obrovská dostupnost informací a  jejich 
sdílení přispěly i  k  tomu, že zákazníci jsou podstatně infor-
movanější a při svých nákupech postupují více uvědoměle. 
Před obchodníky tak stojí mnohem těžší soupeř. Zvítězit nad 
ním dokážou ti, kteří si uvědomí, že v něm musí najít sparing 
partnera. Ze zákaznické zkušenosti budou nejvíce těžit ti, 
kdo pochopí, že jde o  vzájemnou příležitost  – pro kupující 
i prodávající.
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Češi vs. Britové Ať už � rma působí v jakémkoli odvětví, český i britský zákaz-
ník ocení, když si produkt nebo službu může pořídit rychle 
a bez překážek. Dobře na něj také působí, pokud si � rma uvě-
domuje jeho jedinečné potřeby a je schopná se jim přizpůso-
bit. Oproti � rmám ve Velké Británii české společnosti podle 
zákazníků zaostávají v  naplňování zákaznických očekávání. 
Možná i  proto k  nim mají menší důvěru než Britové. Češi 
si také myslí, že by � rmy mohly lépe chápat jejich potřeby, 
reagovat na ně, naplňovat je a  přizpůsobovat jim produkty 
a služby. Podobně jako britští zákazníci naopak velmi oceňují 
schopnost rychle a efektivně řešit problémy.
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10 šampiónů
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1. místo Air Bank

Air Bank nabízí bankovní služby a  pojištění retailové klien-
tele. Banka byla založena v podnikatelském duchu a staví na 
pochopení očekávání klientů a přehlednosti produktů a slu-
žeb. Mezi menšími bankami se Air Bank vyznačuje jednodu-
chostí poplatků. Vedle základních služeb, které jsou zdarma, 
má jednoduchý a  přehledný balíček zahrnující všechny 
ostatní služby. Proklientský přístup banky potvrzuje i zákaz-
níkova možnost sám si poplatek odpustit, pokud není spoko-
jen, a úroveň jednání zaměstnanců banky.

2. místo  Equa bank

Equa bank nabízí osobní a  � remní bankovní služby. Banka 
si zakládá na jednoduchosti, srozumitelnosti a  transparent-
nosti své nabídky, jednání a komunikaci se zákazníky. Nabízí 
základní služby k účtu bez poplatku včetně výběru z banko-
matů cizích bank v ČR. Equa bank klientům přináší zajímavé 
nebankovní služby jako zvýhodněné mobilní služby, vlastní 
slevový program a  zapojení do programu Sphere card. 
Zákazníci se mohou těšit ze vstřícnosti a proaktivity jednání 
zaměstnanců, a to i přes víkend.
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3. místo  Fio banka

Fio banka nabízí osobní a  � remní bankovní a  investiční 
služby. Oproti konkurenci se vyznačuje zejména tím, že je 
ryze českou bankou s  výhradně českými vlastníky a  silnou 
tradicí. Fio banka si zakládá na strategii nulových poplatků 
za standardní služby a  na  individuálním přístupu při úvěro-
vání malých a  středních podnikatelů. Navíc patří mezi nej-
větší české obchodníky s  akciemi přes internet a  svým kli-
entům zprostředkovává online obchodování i na evropských 
a amerických burzách.

4. místo  La Formaggeria Gran Moravia

Specializované podnikové prodejny La Formaggeria Gran 
Moravia nabízejí vysoce kvalitní potraviny a zároveň odbor-
nou péči školeného personálu. Pro tyto prodejny je také 
charakteristické, že na nakupování nepohlíží jako na nutnost, 
ale jako na příležitost prožít příjemné chvíle. V  prostředí 
svých prodejen vytváří klidné a  přívětivé prostředí. Jejich 
zákazníci se k  nim tak rádi opakovaně vracejí i  přes vyšší 
ceny, které však plně odpovídají čerstvosti a garantovanému 
původu výrobků.
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6. místo  Kanzelsberger

Největší český knižní řetězec působí 
na trhu již 27 let. Kanzelsberger 
zákazníkům nabízí široký sortiment 
titulů a  možnost objednávky speci-
alizovaných publikací. Společnost 
zároveň klade důraz na pravidelné 
školení personálu v prodejních i tech-
nických dovednostech, aby zákazní-
kům poskytla co nejkvalitnější služby.

5. místo  Student Agency 
(RegioJet)

Student Agency (RegioJet) patří mezi 
nejvýznamnější autobusové a  vla-
kové dopravce v České republice. Její 
� remní � loso� í je poskytovat zákazní-
kům ty nejlepší služby za skvělé ceny. 
Její linky změnily pohled Čechů na 
cestování autobusem. Žluté autobusy 
patří k nejmodernějším a nabízejí neo-
byčejně komfortní jízdu. Totéž platí 
pro žluté vlaky, které přinášejí želez-
niční dávku rychlosti, kvality, čistoty 
a výjimečný zákaznický servis.

7. místo  Ugo

Pod Ugo spadají restaurace rych-
lého a  zdravého občerstvení a  fresh 
bary, které nabízí čerstvou ovocnou 
a zeleninovou šťávu, snídaňové menu 
nebo polévky. Ugo usiluje o  zvýšení 
dostupnosti čerstvého jídla a  šťáv 
z  kvalitních surovin s  jasným půvo-
dem. Ugo je průkopníkem nových 
trendů v  segmentu. Jejich freše 
a  saláty jsou zároveň synonymem 
zdravého životního stylu.
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8. místo Rohlík.cz

Umístění obchodu Rohlík.cz v  top 
10 potvrzuje čím dál větší oblíbe-
nost nákupu potravin přes internet. 
Internetový obchod vznikl v  roce 
2014 a  v  současnosti působí v  sedmi 
městech. Pro internetový prodej 
potravin je důležitá důvěra zákazníka, 
že dostane přesně to, co si objed-
nal, a  v  odpovídající kvalitě. Pokud 
s  dodávkou není spokojen, očekává, 
že reklamace proběhne hladce a bez 
zbytečné prodlevy.

9. místo  Neoluxor

Obchodní síť zahrnuje kromě spo-
lečnosti Neoluxor i  sesterské � rmy 
Neopalladium a Neoluxor Books a čítá 
27 prodejen po celé České republice. 
Při objednávce knih v e-shopu mohou 
zákazníci využít 10% slevu, levné poš-
tovné či možnost osobního odběru 
na pobočce zdarma. Knihkupectví 
jsou bezbariérová a vybrané obchody 
zákazníkům nabízí také posezení 
u šálku čaje či kávy.

10. místo  Mobil.cz

Virtuální operátor Mobil.cz vlastněný 
vydavatelstvím Mafra nabízí výhodné 
mobilní služby. Ty si mohou lidé sjed-
nat prostřednictvím některé z  při-
bližně 2 500 spolupracujících tra� k, 
nebo jednoduše přes e-shop spo-
lečnosti. V  takovém případě doručí 
Mobil.cz telefonní kartu zákazníkovi 
bezplatně poštou. Od konkurence se 
odlišuje například nabídkou internetu 
zdarma a rychlostí jednání.
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Zákaznická zkušenost 
v jednotlivých odvětvích
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Finanční služby
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Důvěra a velké rozdíly

Finanční služby (banky a  pojišťovny) jsou coby odvětví ve 
středních relacích hodnocení. Jen s malým rozdílem se řadí 
na šestou příčku za cestování a hotely a zábavu a volný čas. 
Průměrná hodnota zákaznické zkušenosti � nančních spo-
lečností ve střední a východní Evropě se pohybuje lehce pod 
průměrem všech sledovaných odvětví.

6 7 8

Zástupci odvětví v top 100

Výsledky v jednotlivých pilířích

Integrita Řešení 
problémů

OčekáváníPersonalizace EmpatieČas a úsilí

Pilířové skóre

1. místo Air Bank
2. místo Equa bank
3. místo Fio banka

6,7 7,0 6,2 6,8 7,2 6,36,3

Popisky pilířů: Popisky sloupců:
Integrita
Řešení problémů
Očekávání
Čas a úsilí
Personalizace
Empatie

Z  � nančních služeb se v  nejlepší stovce společností umís-
tilo 12 bank a 5 pojišťoven. Banky si v pilířových skóre vedou 
v průměru o 5 % lépe než pojišťovny. Důkazem toho je i umís-
tění na prvních třech příčkách ve � nančních službách, které 
obsadily právě banky. Ve všech případech jde o  „mladší“ 
banky. Zároveň mají společné poměrně vysoké hodnocení 
pilířů čas a úsilí, integrita a řešení problémů, které jsou určují-
cím faktorem úspěchu nejen ve � nančních službách. V praxi 
to znamená, že jsou zákazníci spokojeni s  tím, jak rychle 
a efektivně banky řeší jejich požadavky a  jak reagují na pří-
padné problémy. Také jim přikládají vysokou důvěryhodnost.

Trh � nančních služeb je v  kvalitě zákaznické zkušenosti 
rozdělený. Jako odvětví se umístil na šesté příčce, nicméně 
v čele celého trhu stojí právě banky, tři z top pěti � rem jsou 
banky. Navíc první tři banky jsou od ostatních hráčů ve 
� nančních službách vzdáleny o více než 20 příček.

Nejlépe se umístila Air Bank, u níž se projevuje, jak pozi-
tivně lidé hodnotí, když mohou své bankovní potřeby, jako 
je třeba založení účtu, vyřídit snadno, rychle a  s  vynalože-
ním minimálního úsilí. I  když jde o  poměrně mladou banku 
na trhu, zákazníci u  ní oceňují vysokou míru integrity, kdy 
vnímají, že bance nezáleží jen na vlastním pro� tu. To se 
propojuje i  velmi kladně hodnoceným přístupem k  řešení 
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případných problémů a  v  osobním přístupu k  zákazníkům. 
Lidé pozitivně hodnotí například to, že na pobočce jim jsou 
nabídnuty nápoje, a i obecně vstřícné jednání zaměstnanců 
banky. Celkově je Air Bank na prvním místě ve všech pilí-
řích a ve všech odvětvích. Má velice silné skóre – v průměru 
o více než 20 % lepší než odvětví.

Pokud jde o  � nanční služby, lidé velmi kladně hodnotí, 
umožní-li jim banka vyřídit jejich požadavky co nejrych-
leji, snadno a  komfortně. Právě to jsou hlavní důvody, proč 
se mezi nejlépe hodnocenými společnostmi ve � nančním 
sektoru umístila Equa bank, jež se podobně jako Air Bank 
pro� luje jako mladá, ale pružná a na zákazníky orientovaná 
banka. Možnost vyřídit své potřeby snadno a rychle se proje-
vuje ve vysokém hodnocení pilíře čas a úsilí. Internetové ban-
kovnictví je sice dnes už normou, ale v  případě Equa bank 
si lidé pochvalují, že je navíc přehledné a  intuitivní. Dobré 
hodnocení přináší této bance i  schopnost řešit problémy 
a integrita.

Češi jsou vnímáni jako spíše konzervativní zákazníci, 
a pokud jde o � nanční služby, mohlo by to platit dvojnásob. 
Třetí z nejlépe hodnocených společností ve � nančním sek-
toru, Fio banka, ale dává najevo, že čeští zákazníci chtějí 
moderní a  svěží služby, které budou lépe naplňovat jejich 

představy o  správném servisu. Stejně jako u  předchozích 
dvou nejlépe hodnocených společností také Fio banku hod-
notí lidé velmi kladně zejména díky důvěryhodnosti, schop-
nosti řešit problémy a rychlosti.
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Český vs. britský zákazník 
ve � nančních službách

Čeští zákazníci obecně u  � rem hledají partnerství a  rychlé 
a  jednoduché služby, kterým mohou věřit. To platí i  pro 
� nanční služby. V  rámci pilířů zákaznické zkušenosti lidé 
kladně hodnotí vztah s institucemi. Na druhou stranu v důvě-
ryhodnosti a schopnosti řešit problémy vidí prostor pro roz-
voj. Oproti západním institucím je v  Česku největší mezera 
ve schopnosti přizpůsobit se individuálním potřebám zákaz-
níků, správném nastavování a naplňování očekávání. To ale 
není primárním klíčem k  úspěchu, nejlepší instituce jsou 
v Česku založeny právě na vysoké důvěryhodnosti, jednodu-
chosti, časové nenáročnosti a schopnosti řešit problémy.
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Maloobchodní řetězce
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Rychle a kvalitně

Z pohledu hodnocení zákaznické zkušenosti uzavírají malo-
obchodní řetězce s  potravinami a  smíšeným zbožím trojici 
nejúspěšnějších odvětví v České republice. Umístily se hned 
za maloobchodními nepotravinovými řetězci a restauracemi 
a  rychlým občerstvením. Průměrný výsledek maloobchod-
ních řetězců se pohybuje nad celkovým průměrem všech 
odvětví sledovaných v této studii.

Tři nejúspěšnější značky v tomto odvětví zastupují různé 
způsoby prodeje, ale všechny mají společné vysoké hodno-
cení v rámci dvou základních pilířů zákaznické spokojenosti. 
Těmito pilíři jsou integrita a čas a úsilí. V praxi to znamená, 
že zákazníci vysoce hodnotí svou spokojenost zejména 
v  oblasti očekávané kvality nabízeného zboží. To je napří-
klad čerstvost potravin nebo to, že cena uvedená na zboží 
není nižší než ta, kterou nakonec zaplatí. Dále je pro ně důle-
žitá míra úsilí, kterou musí pro nákup vynaložit – jak rychle 
a v jakém prostředí se nákup odehrává, zda se dobře orien-
tují v sortimentu, zda prodejna poskytuje samoobslužný pla-
tební terminál a jak ochotný je obsluhující personál.

Vysoké umístění obchodu Rohlík.cz potvrzuje čím dál 
větší oblíbenost nákupu potravin přes internet. To se také 
právě jasně odráží v  zákazníky vysoce hodnoceném para-
metru čas a úsilí oproti průměru za celé odvětví. Zboží v inter-
netových obchodech lze většinou zakoupit přes webové 
stránky nebo také přes mobilní aplikace. Zákazník si může 
nechat zboží dovézt domů či do kanceláře v požadovaný čas 
anebo vyzvednout na odběrném místě. Pro internetový pro-
dej potravin je důležitá důvěra zákazníka, že dostane přesně 
to, co si objednal, a v odpovídající kvalitě. Pokud s dodávkou 
není spokojen, očekává, že reklamace proběhne hladce 

6 7 8

Zástupci odvětví v top 100

Výsledky v jednotlivých pilířích

Integrita Řešení 
problémů

OčekáváníPersonalizace EmpatieČas a úsilí

Pilířové skóre

4. místo Formaggeria Gran Moravia
8. místo Rohlík.cz
14. místo Lidl

6,8 7,0 6,3 6,8 7,5 6,3

Pilířové skóre
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a  bez zbytečné prodlevy. To se opět projevuje ve vysokém 
hodnocení parametrů personalizace a  řešení problémů. 
Některé internetové obchody standardně poskytují kompen-
zaci za reklamované zboží formou kreditu na další nákup, 
vrátí peníze anebo nabídnou okamžitou výměnu reklamova-
ného zboží za nové.

Na českém maloobchodním trhu s  potravinami se také 
čím dál častěji objevují specializované prodejny vysoce kva-
litních výrobků, kde si zákazníci pochvalují odpovídající péči 
školeného personálu. Tyto prodejny na nakupování nepohlíží 
jako na nutnost, ale jako na příležitost prožít příjemné chvíle. 
Například v prodejnách La Formaggeria Gran Moravia každý 
detail vybavení prodejen navrhují a  vybírají s  důrazem na 
funkčnost, ale celek pak tvoří klidné a  příjemné prostředí. 
Vysoká kvalita výrobků těchto specializovaných prodejen 
spočívá hlavně v  jejich čerstvosti a  garantovaném původu. 
To vše český zákazník vnímá, hodnotí a posléze se do tohoto 
typu prodejen i přes vyšší ceny opakovaně a rád vrací.

Od velkoplošných kamenných prodejen zákazníci spíše 
očekávají základní sortiment kvalitních potravin za dobré 
ceny. Sortiment potravin v těchto prodejnách někdy doplňuje 
zboží pro domácnost a  zahradu anebo oblečení. Možnost 
vrácení nebo výměny nevyhovujícího zboží by již měla pat-
řit mezi standardní služby zákazníkům. Čisté prostředí 

prodejen a stabilní rozmístění zboží jsou důvody, proč zákaz-
níci v těchto prodejnách své nákupy opakují. Některé řetězce 
v  poslední době významně investují do modernizace pro-
dejen, což potvrzuje například nový koncept luxusnějších 
prodejen Lidl. Prodejny jsou větší, mají výrazně širší uličky 
anebo prostornější odkládací prostor za pokladnami.
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Český vs. britský zákazník
maloobchodních řetězců

Poměrně zajímavé je v  odvětví maloobchodních řetězců 
s  potravinami a  smíšeným zbožím srovnání českého a  brit-
ského zákazníka. Český zákazník se stejně jako ten britský 
soustředí na individuální přístup či projevovanou empatii 
ze strany obsluhujícího personálu, avšak na tyto parame-
try neklade tak velký důraz. Zjednodušeně řečeno, český 
zákazník chce potraviny nakoupit hlavně rychle a v odpoví-
dající kvalitě.
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Cestování a hotely
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Pohodlně, včas a bez komplikací

Asi není jiné odvětví, které by bylo více spojeno se zážitky 
než cestování. I když se cestování pojí spíše s volným časem 
a dovolenou, stále větší roli hraje i při běžné každodenní pře-
pravě do zaměstnání nebo během služebních cest. Pokud 
nechceme nebo nemůžeme pro cestu využít vlastní auto, 
hledáme alternativy, které nám poskytnou pohodlí, příjemné 
prostředí a  bezpečí. Zároveň chceme, aby náš spoj dorazil 
do vybrané destinace včas a  bez komplikací. To vše za co 
nejnižší možnou cenu.

Právě cenový faktor považuje většina zákazníků za hlavní 
kritérium výběru v tomto odvětví. Hned po ceně přicházejí na 
řadu pohodlí a  doplňkové služby. Velmi obvyklé jsou proto 
nejrůznější věrnostní programy pro časté zákazníky. Celkově 
je průměrná hodnota zákaznické spokojenosti v odvětví ces-
tování a  hotely téměř shodná s  celkovým průměrem všech 
sledovaných odvětví.

Vysoké hodnocení nejúspěšnějších značek dopravců, 
cestovních kanceláří nebo i  letiště odráží rostoucí zájem 
českých zákazníků o  komfortní a  spíše luxusnější ces-
tování. Společnosti, které přináší svým zákazníkům kva-
litní služby i  příjemné zážitky, získávají stále víc loajálních 
klientů. Mohou tak služby zdokonalovat a rozšiřovat na míru 
novým očekáváním.

Zlepšování a  rozšiřování služeb se projevuje v  nabídce 
spojů a  propojení mezi nimi, v  luxusních ergonomických 
a  polohovatelných sedadlech, v  příjemně klimatizovaných 
prostorech nebo v doplňkovém sortimentu, jako je zejména 
čerstvé a zdravé občerstvení, internet a zábava. Online výběr 
a nákup jízdenky nebo letenky, rezervace hotelu nebo dovo-
lené jsou dnes už očekávanou samozřejmostí, stejně jako 
průběžné zasílání aktuálních informací o  vybraném spoji. 

6 7 8

Zástupci odvětví v top 100

Výsledky v jednotlivých pilířích

Integrita Řešení 
problémů

OčekáváníPersonalizace EmpatieČas a úsilí

Pilířové skóre

5. místo Student Agency
13. místo Fischer
34. místo Leo Express

6,7 7,0 6,3 7,36,8 6,3



43 – Cestování s hotely

Možnost nákupu služeb přes internet včetně ostatní online 
komunikace patří do nejvýše hodnoceného pilíře čas a úsilí.

Pokud dopravní společnost nenabízí alespoň základní 
občerstvení zdarma, odráží se to v  celkově nižším vnímání 
hodnoty služby za danou cenu, tzv. value for money. Velmi 
dobře se s  tímto vypořádávají společnosti jako Student 
Agency nebo Leo Express, které i přes komfortní prostředí 
svých dopravních prostředků dokážou zákazníky uspoko-
jit například kávou zdarma. Tito zákazníci pak cítí, že za své 
peníze dostávají vyšší hodnotu. Možnost výběru tichého 
oddílu nebo naopak prostoru, kde jsou vítány děti, je pak 
speci� ckým bene� tem pro vybranou skupinu cestujících. Od 
obsluhujícího personálu se očekává nejen příjemné a usmě-
vavé vystupování, ale i vysoká schopnost empatie v nestan-
dardních situacích a schopnost nalézat rychlé řešení.

Celkové vnímání spokojenosti se službami cestovních 
kanceláří je ovlivněno už prvním okamžikem výběru pobytu 
a  možností získat nižší cenu při včasném nákupu. Vliv na 
spokojenost zákazníků mají také podmínky pro změnu ter-
mínu nebo storno zájezdu. Do zážitku z pobytu výrazně vstu-
puje i kvalita vybraného ubytovacího zařízení a zkušenost či 
vstřícnost delegáta.

Od hotelů zákazníci očekávají, že při opakované návštěvě 
bude personál znát základní informace včetně historie 
návštěv. Hosté se také začínají zajímat o  „rozpoložkovaný“ 
účet ještě před odhlášením, aby předešli případným chybám 
nebo nepřesnostem. V průběhu pobytu by měla být hotelová 
úklidová služba rychlá během návštěvy pokoje a neměla by 
hosta nijak obtěžovat.
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Český vs. britský zákazník na cestách Schopnost řešit problémy, spolehlivost, empatie a  rychlost 
jsou v obou zemích klíčovými parametry úspěšných značek. 
Jak čeští, tak britští zákazníci jsou právě v  těchto oblastech 
téměř stejně nároční ve svých očekáváních. Po odvětvích 
restaurace a  rychlé občerstvení a  maloobchod jsou čeští 
zákazníci právě v  oblasti cestování a  hotely nejnáročnější. 
Jejich hodnocení je navíc na srovnatelné úrovni s  Velkou 
Británií, kde se silné a  úspěšné značky intenzivně zabývají 
zákaznickou zkušeností už několik let.
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Retail



48 – Retail

Klíč k úspěchu: vstřícný a informovaný personál

Maloobchodní nepotravinové řetězce představují nejpo-
četněji zastoupenou skupinu v  žebříčku. Bezmála polo-
vinu společností s  nejlepší zákaznickou zkušeností tvoří 
právě obchody s  oděvy, obuví a  sportovním vybavením, 
lékárny a drogerie, prodejny nábytku, potřeb pro domácnost 
a zahradu, obchody s elektronikou a další.

V  rámci souhrnného hodnocení zákaznické zkušenosti 
napříč šesti pilíři zaujímají maloobchodní nepotravinové 
řetězce mezi odvětvími druhé místo, a  to s  nadprůměrnou 
hodnotou 6,89.

Mohlo by se zdát, že kamenné obchody mají nejlepší 
časy za sebou. Z výsledků ale vyplývá, že to je zcela mylný 
předpoklad. Výhradní e-shopy (doplněné o  síť odběrných 
míst) totiž tvoří pouhé 1,44 % z nepotravinových řetězců, jež 
se dostaly do tohoto žebříčku. Kamenné prodejny tak v rámci 
Česka představují nadále stěžejní distribuční kanál, který má 
zásadní vliv na výslednou zákaznickou zkušenost.

Přestože je moderní zákazník díky internetu bezesporu 
lépe informován než dřív a může nakupovat online, význam 
kamenných prodejen neklesá a  je do velké míry dán pova-
hou zboží. Zákazník si chce džíny, tenisky či parfém vyzkou-
šet, nábytek vidět na vlastní oči a při výběru sekačky, televi-
zoru nebo auta očekává nejspíše i odbornou radu personálu. 
Prodejny, stejně jako odběrná místa internetových obchodů, 
navíc plní funkci vlajkové lodě značky.

V  první desítce a  na prvních dvou místech žeb-
říčku v  rámci odvětví se umístila tradiční knihkupectví 
Kanzelsberger a  Neoluxor. Zákazníci u  nich oceňují široký 
výběr zboží i  snadnou dostupnost a  orientaci, což dokládá 
pozice obou obchodů na předních příčkách v pilíři čas a úsilí. 
Na 14. místě v  žebříčku v  rámci odvětví (32. místo celkově) 
se pak umístil nízkonákladový řetězec Levné knihy, u  nějž 
zákazníci vyzdvihují kvalitu zboží, kterou získají za příznivou 
cenu (29 % nad průměrem studie).

6 7 8

Zástupci odvětví v top 100

Výsledky v jednotlivých pilířích

Integrita Řešení 
problémů

OčekáváníPersonalizace EmpatieČas a úsilí

Pilířové skóre

6. místo Kanzelsberger
9. místo Neoluxor
11. místo Yves Rocher

6,9 7,1 6,3 7,56,9 6,4
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Klíčem k úspěchu se však zdá být vstřícný a dobře infor-
movaný personál uvedených knihkupectví – zákazníky osloví 
ve vhodnou chvíli (neruší je při výběru, netlačí je do koupě) 
a  umí jim pomoci s  výběrem knih pro danou příležitost. To 
jsou prvky, které se promítají do poměrně vysokého hodno-
cení všech knihkupectví v pilíři personalizace.

Pětici nejúspěšnějších značek v  odvětví uzavírá na pat-
náctém místě Škoda Auto  – jediný prodejce aut, který se 
v  žebříčku umístil. Zákazníci Škodu velebí zejména za spo-
lehlivost a  jednání v  zájmu zákazníka, vysoce tak hodnotí 
pilíř integrita. Kromě toho chválí i porozumění, jaké se jejich 
očekáváním dostává, a dodržení přislíbeného, což se proje-
vuje v  hodnocení parametru očekávání. Podobně jako jiné 
� rmy v žebříčku i Škoda Auto je aktivní na sociálních sítích 
a  se snahou vylepšit komunikaci se zákazníky buduje také 
nový CRM systém. Na ekonomický nástup generace Y a fakt, 
že se mění potřeba vlastnit auto, Škoda reagovala uvedením 
nového operativního leasingu pro jednotlivce. Stále popu-
lárnější carsharing si však od automobilek pravděpodobně 
žádá ještě inovativnější přístup.

Kamenné prodejny sice hrají v  Česku stále stěžejní roli, 
výjimečný případ ovšem představuje obchod s  módou 
a doplňky Zoot. Dá se považovat za jakýsi unikát mezi oděv-
ními řetězci – nejenže je v rámci odvětví v žebříčku předčí, ale 

zároveň je Zoot výhradním e-shopem doplněným sítí odběr-
ných míst (tzv. výdejen radosti). Zákazníci neplatí poštovné 
(ani při vracení zboží), mohou si na odběrné místo objednat 
bez placení více kusů oděvů nebo dalšího zboží, oblečení si 
vyzkoušet (případně i  za asistence stylistky) a  poté zaplatit 
jen to, co si vyberou. Kupující dostávají informace o přesném 
termínu doručení a zboží mohou vrátit v prodloužené lhůtě 
90 dnů. Zákazníci také oceňují pozitivně laděnou e-mailovou 
komunikaci, výdejny navíc nabízejí například wi-�  připojení, 
některé mají dětský koutek, parkování a  umožňují i  vstup 
domácím zvířatům. To vše se odráží ve vysokém hodnocení 
zákazníků v parametru empatie.



50 – Retail

Český vs. britský zákazník v retailu Podobně jako v ostatních odvětvích i v případě maloobchod-
ních nepotravinových řetězců český zákazník oceňuje, když 
nákup proběhne rychle a nemusí při něm vyvíjet nadměrné 
úsilí. Také je pro něj důležitá trvalá důvěryhodnost a  pocti-
vost prodejce. Oproti nepotravinovým řetězcům ve Velké 
Británii české řetězce zpravidla nemají tak dobrý přehled 
o speci� ckých potřebách a přáních zákazníků, aby jim mohly 
doporučit zboží na míru. České řetězce kromě toho výraz-
něji ztrácejí také v  řízení očekávání zákazníků. Sdělení ter-
mínu dodání zboží nebo jednoduše dodržení slíbeného není 
v Česku dosud tak běžné jako ve Velké Británii.
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Restaurace a rychlá občerstvení



54 – Restaurace a rychlá občerstvení

Za výjimečnou kvalitu rádi připlatíme

Největší míra spokojenosti českých zákazníků je spojena 
jednoznačně s  gastronomickými zážitky, tedy s  nabídkou 
restaurací a  míst rychlého občerstvení. Hodnocení zákaz-
nické zkušenosti v  tomto odvětví je absolutně nejvyšší. 
Český zákazník je zároveň připraven sáhnout hlouběji do 
kapsy, když mu chutná a  je rychle a  příjemně obsloužen. 
Jinými slovy, rád si připlatí za výjimečnou kvalitu, příjemné 
prostředí a  za to, že dlouho nečeká. V  případě rychlosti je 
i  čím dál častěji připraven zaplatit za dovoz hotového jídla 
přímo domů nebo do kanceláře.

Zdravý životní styl se dnes více než kdy jindy spojuje 
s kvalitním jídlem. Právě kvalitní jídlo je základem gastrono-
mického zákaznického zážitku. Aby byli čeští zákazníci cel-
kově spokojeni, hraje nejdůležitější roli hodnocení v  rámci 
pilířů čas a úsilí, integrita a personalizace.

Trendy v  gastronomii se přizpůsobují životnímu stylu 
i  v  podobě rychlého občerstvení, zážitkové gastronomie 
anebo prolínání různých národních kuchyní do tradiční pří-
pravy jídel. Gastronomie se stále vyvíjí a  v  současnosti se 
zaměřuje především na čerstvé domácí suroviny a  kratší 
dobu přípravy jídel. Rozšiřují se nabídky vegetariánského 
nebo veganského způsobu stravování a restaurace více pou-
žívají bio potraviny.

Znalost původu surovin a  jejich kvality je pro restaurace 
klíčová, protože tyto informace zajímají i samotné zákazníky. 
Platí to také pro provozovatele rychlého občerstvení, jelikož 
i  když se zákazník chce najíst rychle, neslevuje z  kvality. 
Naopak za vysokou kvalitu pokrmů jsou zákazníci ochotni 
si připlatit a  do svých oblíbených podniků se pak rádi vra-
cejí. Oblíbená místa mohou sice být přeplněná, ale když je 
obsluha rychlá, nevnímají to zákazníci jako překážku.

Lidé se stále víc zajímají detailně i  o  nutriční hod-
notu pokrmů a  obsah alergenů. Roste poptávka po 

6 7 8

Zástupci odvětví v top 100

Výsledky v jednotlivých pilířích

Integrita Řešení 
problémů

OčekáváníPersonalizace EmpatieČas a úsilí

Pilířové skóre

7. místo Ugo
17. místo Starbucks
23. místo Dámejídlo.cz

7,0 7,1 6,4 7,77,1 6,6
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nízkokalorických jídlech a  vedle běžných porcí mohou 
restaurace úspěšně nabízet i  tzv. mikroporce. Další vstříc-
ností k  novým očekáváním zákazníků je možnost výběru 
přísad podle osobních preferencí, jako je to již téměř stan-
dardem u  nabídky burgerů nebo sendvičů. Někteří provo-
zovatelé nabízejí zákazníkům možnost, aby si mohli nápoje 
nechat namíchat podle vlastní chuti a  využili nové ingre-
dience a příchutě.

O gurmánských zážitcích lidé rádi diskutují na sociálních 
sítích. Restaurace aktivně sbírají recenze zákazníků a umož-
ňují jim online hodnocení kvality jídla i servisu. Tato hodno-
cení hrají stále větší roli v rozhodování zákazníků, zda danou 
restauraci navštíví.

Rychlé stravování je v  dnešní uspěchané době jedno-
značným trendem. Kvalitní provozovny rychlého občerstvení 
by měly vynikat nejen příznivou cenou a  rychlostí, ale také 
kvalitním a  zdravým jídlem a  maximální čistotou prostředí. 
V  posledních letech si to čeští zákazníci stále více uvědo-
mují, a častěji proto vyhledávají místa, kde požadovanou kva-
litu dostanou.

Přibývá také zákazníků, kteří upřednostňují dovážku 
hotových pokrmů přímo domů nebo do práce. Významnou 
roli v  tomto trendu hraje samozřejmě rychlost služby. 
Informační technologie, které se využívají k  tomu, aby 

zákazníci dostali své jídlo kdekoli, kdykoli a  způsobem jim 
vyhovujícím, přinesly odvětví oživení. Například objednáv-
kový portál Dámejídlo.cz je tak velmi zajímavým novým dis-
tribučním kanálem pro restaurace, které nemají vlastní roz-
vážkovou službu.
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Český vs. britský zákazník na jídle V  oblasti gastronomie, tedy restaurací a  rychlého občerst-
vení, se hodnocení zákaznické zkušenosti v Česku v jednotli-
vých pilířích příliš neliší od hodnocení v Británii. Čeští zákaz-
níci jsou tedy téměř stejně nároční. Jistý prostor pro zlepšení 
vidí čeští zákazníci zejména v připravenosti � rem naplňovat 
jejich očekávání. Naopak vysoce hodnotí schopnost řešení 
problémů a empatii, s jakou k nim daná � rma přistupuje.
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Zábava a volný čas



60 – Zábava a volný čas

Zábava má svoji cenu

Oblast zábavy a volného času se pohybuje z hlediska hod-
nocení zákaznické zkušenosti kolem průměru sledovaných 
odvětví. Umístila se mezi cestováním a  hotely a  � nančními 
službami. Z pohledu hodnocení zákaznické zkušenosti uza-
vírají maloobchodní řetězce s potravinami a smíšeným zbo-
žím trojici nejúspěšnějších odvětví v Česku. Umístily se hned 
za maloobchodními nepotravinovými řetězci, restauracemi 
a rychlým občerstvením.

V  rámci odvětví hodnotí zákazníci nejlépe zástupce kin 
a  � lmový kanál. Jejich silnou stránkou jsou pilíře čas a úsilí 
a  integrita. Lidé hodnotí pozitivně zejména nízkou míru úsilí 
a času, kterou musí vynaložit, než si mohou vychutnat oblí-
benou zábavu a  prostředí. V  praxi to znamená například 
online prodej vstupenek bez čekání ve frontě, možnost sle-
dovat programy dle vlastního výběru a  časových možností 
nebo moderní, čisté a pohodlné prostředí se skvělou obra-
zovou a zvukovou kvalitou. Sázkové společnosti se pohybují 
spíše v druhé polovině žebříčku a jsou stejně silné v pilířích 
čas a úsilí a integrita jako zbytek odvětví.

Zákazníci sítí kin CineStar a Cinema City vnímají, že vyšší 
cena je vyvážena kvalitou zážitku, příjemným prostředím 
a  také ochotou zaměstnanců rychle řešit problémy, pokud 
nastanou. Důležitou roli hraje i  online kanál, který jednak 
informuje, zároveň ale umožňuje provést rezervaci, koupit 
lístky nebo spravovat věrnostní program. Otázkou je, jak 
tento kanál posunout, aby zároveň posílil pilíř očekávání, 
který je napříč celým sektorem nejslabší. Poměrně silně 
a  často zákazníci v  tomto odvětví kritizují cenu, nabídku 
a kvalitu občerstvení.

Filmový kanál HBO si získal srdce diváků nabídkou kvalit-
ních originálních seriálů včetně tuzemské produkce. Diváci 

6 7 8

Zástupci odvětví v top 100

Výsledky v jednotlivých pilířích

Integrita Řešení 
problémů

OčekáváníPersonalizace EmpatieČas a úsilí

Pilířové skóre

18. místo Cinestar
21. místo Cinema City
48. místo HBO

6,8 7,0 6,2 7,36,8 6,2
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pozitivně vnímají možnost sledovat oblíbený program na 
tabletu, mobilním telefonu či smart TV přes službu HBO Go. 
Nevadí jim platit za produkci bez rušivých reklam, pokud je 
nabídka � lmů a seriálů aktuální a rozmanitá.

Sázkové společnosti představují pro klienty tradiční 
a důvěryhodné značky. Konkrétně Sazku vnímají téměř jako 
rodinné stříbro. Vysoké hodnocení v  pilíři integrita tak není 
překvapením. Sázející též oceňují komunikaci a  informace 
na digitálních kanálech, live sázení a výbornou dostupnost. 
To se projevuje zejména v pilíři čas a úsilí.



62 – Zábava a volný čas

Český vs. britský zákazník ve volném čase Srovnání českého a  britského zákazníka ukazuje, že pro 
Čechy hrají pilíře integrita a  čas a  úsilí mnohem větší roli. 
Český zákazník výrazně více oceňuje, pokud za své peníze 
dostane odpovídající zábavu. Personalizace neboli zábava 
šitá přímo na míru nyní pro Čechy ještě nehraje takovou roli 
jako ve Velké Británii.



63 – Zábava a volný čas
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64 – Student Agency a RegioJet



65 – Student Agency a RegioJet

Portréty značek



„Jela jsem se společností z Prahy 
do Pardubic. Vlak byl plný. Hosteska 
za mnou přednostně přišla, že když 
vystupuji již v Pardubicích, tak jestli 
si chci vybrat něco z jejich nabídky 
zdarma, aby mi to stihli připravit.“



67 – Student Agency a RegioJet

Bezprostřední zpětná vazba 
zákazníka je nejcennější

Integrita Řešení 
problémů

Očekávání Čas a úsilíPersonalizace Empatie

Porovnání s průměrem odvětví

 +14 % +12 % +13 % +11 % +11 % +15 %



68 – Student Agency a RegioJet

Student Agency a RegioJet Jen málokterá společnost na českém trhu je tak úzce propo-
jena se jménem svého majitele a  zakladatele, jako je tomu 
v případě značek Student Agency a RegioJet. Radim Jančura 
je takřka zosobněním této společnosti a pro zákazníky to má 
jasné dopady.

Společnost, která nejprve začala nabízet zprostřed-
kování au-pair pobytů v  zahraničí a  postupně rozšiřovala 
nabídku služeb až po dnešní vlastní autobusovou a  želez-
niční dopravu, má ve svém čele po celou dobu působení 
jednoho majitele.

„Všichni zaměstnanci odpovídají zákazníkovi a  důležité 
je, že to tak i sami cítí. Současně se zákazníkem odpovídáme 
majiteli, jímž není abstraktní korporace, ale konkrétní člověk, 
který 25 let naši zákaznickou zkušenost intenzivně řídí a také 
pečlivě kontroluje způsob plnění zákaznických očekávání,“ 
vysvětluje základní nastavení společnosti Jaroslav Řehůřek, 
generální ředitel Student Agency.

Firmě se podařilo vybudovat si významné postavení na 
českém trhu hned v  několika různých oblastech: dopravě, 
zájezdech i  vzdělávání. Souvisí to i  se základními vlast-
nostmi, s nimiž by si měli zákazníci značky Student Agency 
a  RegioJet spojovat. Vedle „nasazení a  snahy o  dokona-
lost“ a „vše pro klienta a péči o něj“ se totiž tato společnost 
zaměřila na inovativnost. Ta spočívá v  zavádění neotřelých 

„Jsme-li přesvědčeni, že děláme věc
přínosnou pro zákazníka a růst kvality
služeb na trhu, neohlížíme se na překážky 
a prostě ji uděláme.“

Jaroslav Řehůřek, generální ředitel, Student Agency

5. místo



69 – Student Agency a RegioJet

nápadů, s nimiž se jí daří získávat nové zákazníky, a to i napříč 
jednotlivými segmenty.

Další součástí DNA � rmy je tlak na dynamiku a schopnost 
rychle reagovat  – zejména na nové požadavky zákazníků. 
„Jsme-li přesvědčeni, že děláme věc přínosnou pro zákaz-
níka a růst kvality služeb na trhu, neohlížíme se na překážky 
a prostě ji uděláme,“ dodává Řehůřek.

Student Agency a RegioJet přitom kladou velký důraz na 
komunikaci se zákazníky a jejich zpětnou vazbu. „Je pro nás 
nejcennější, protože je autentická. Proto věnujeme tolik úsilí 
jejímu získání a zejména následnému zpracování. Zákazníci 
mohou ohodnotit naše služby, naši společnost a  naše 
zaměstnance několika způsoby,“ vysvětluje Jaroslav Řehůřek 
s  tím, že se snaží zákazníky motivovat k  tomu, aby � rmě 
dávali zpětnou vazbu, například možností vyhrát různé ceny. 
Reakce a  podněty lidí se následně skutečně promítají do 
nových služeb nebo úprav těch stávajících. V poslední době 
tak RegioJet například zřídil ve svých nočních vlakových spo-
jích oddělená kupé pro ženy v lůžkových vozech.

Student Agency a  RegioJet se v  Česku etablovaly jako 
dopravní společnosti, které nasazují vysoké standardy slu-
žeb pro zákazníka, ať už jde o  intuitivní rezervační systém, 
asistenci při výběru dovolené, nebo občerstvení a zábavu na 
palubě autobusů a vlaků.

„Jelikož naše společnost nabízí vyšší standard, než je 
obvyklé i na západ od nás, je náš zákazník náročnější a oče-
kává víc,“ říká Jaroslav Řehůřek a  dodává, že proto � rma 
klade v  řízení zákaznické zkušenosti velký důraz právě na 
plnění zákaznických očekávání, detail, zážitek a  jednotnou 
kvalitu služby, na kterou se může zákazník spolehnout.

Velkou roli v  tom hraje plochá struktura managementu, 
který není odtržený od zákazníků. „Neexistuje manažer, 
který by velmi přesně nevěděl, jak vypadá detail našich slu-
žeb a  jak jsou nastaveny procesy jejich poskytování,“ říká 
Řehůřek. Firma se snaží minimalizovat byrokracii a ušetřený 
čas investuje do rychlosti rozhodování a  zavádění novinek. 
„Díky tomu jsme schopni reagovat takřka okamžitě,“ dodává. 
Právě rychlost je přitom věc, na které chce vedení společ-
nosti ještě zapracovat – zejména ve vztahu k využívání nej-
modernějších technologií. „Naším posláním je komplexně 
pokrýt cestovatelské potřeby. Chceme spojit cestování 
s pozitivním zážitkem a emocemi,“ uzavírá Jaroslav Řehůřek 
odpovědí na otázku, co pro Student Agency znamená zákaz-
nická zkušenost.



„Návštěva kina byla 
super. Mohli jsme 
si koupit vstupenky 
online, takže jsme 
nečekali ve frontě 
u pokladny.“



71 – CineStar

Dobrá zákaznická zkušenost 
= divákův návrat

Integrita Řešení 
problémů

Očekávání Čas a úsilíPersonalizace Empatie

Porovnání s průměrem odvětví

 +7 % +6 % +9 % +7 % +9% +8 %



72 – CineStar

CineStar Volného času není nazbyt. Když už jej Češi mají, pečlivě 
se rozmýšlejí, jak ho stráví. Jednou z  oblíbených možností 
je návštěva kina. Nabídka promítaných � lmů je ve většině 
biografů obdobná. Jejich provozovatelé logicky nemohou 
ovlivnit samotnou kvalitu snímků, a tak musí zákazníky získat 
něčím jiným.

Síť multikin CineStar se soustředí na to, aby si její zákazníci 
odnesli z  kina dobrý zážitek  – bez ohledu na konkrétní � lm. 
„Produkci � lmů nemůžeme ovlivnit, proto se zaměřujeme na 
kvalitu projekce a školený personál,“ vysvětluje marketingový 
ředitel kin CineStar Tomáš Volt. Dodává, že společnost proto 
stále investuje do různých školení a  zaměstnance se také 
snaží motivovat jak po � nanční stránce, tak i prostřednictvím 
jiných bene� tů. Právě kvali� kovaný a milý personál je jednou 
ze základních charakteristik, které by si měli lidé spojovat se 
značkou CineStar. Společnost, jež v Česku provozuje 12 mul-
tikin, rovněž sází na kvalitní občerstvení, které nabízí před � l-
movými sály.

Vedle toho by si lidé v  souvislosti se značkou CineStar 
měli vybavit � lmové premiéry, alternativní programy nebo 
třeba přímé přenosy různých představení a  luxusní nabídku 
Gold Class. Firma se soustředí i na inovace v  technolo giích 
a zajištění kvalitní � lmové projekce jak po zvukové, tak obra-
zové stránce. „Zákazníci by si měli s naším jménem spojovat 

„Produkci � lmů nemůžeme
ovlivnit, proto se zaměřujeme
na kvalitu projekce a školený personál.“

Tomáš Volt, marketingový ředitel, CineStar

18. místo



73 – CineStar

to, že u nás dostanou vždy něco navíc,“ říká Volt s tím, že při 
řízení zákaznické zkušenosti � rma klade důraz na celkový 
zážitek – od vstupu do multikina, nákupu vstupenek a občer-
stvení po pohodlí v sále a kvalitu projekce. „Chceme, aby to 
vše bylo perfektní,“ dodává Volt. Dobrá zákaznická zkušenost 
pak pro něj znamená zejména to, jestli se diváci rádi do kin 
CineStar vracejí, cítí se tam dobře a zda doporučí návštěvu 
i ostatním lidem.

Zpětnou vazbu diváků získává společnost primárně ze své 
hotlinky a facebookového pro� lu, kde ji sleduje na 116 tisíc lidí. 
Kromě toho jsou pro rozvoj společnosti a  řízení zákaznické 
zkušenosti důležité podněty, které sbírají brigádníci a zaměst-
nanci přímo v  jednotlivých kinech. Takové informace se pak 
dostávají přes jejich nadřízené až do centrály společnosti, 
kde se vyhodnocují. Společnost tak má například potvrzeno, 
že diváci dostávají v  porovnání s  konkurencí výborný servis. 
Jednou z příčin je podle Volta také to, že na rozdíl od konku-
rence nezaměstnává CineStar brigádníky přes agentury 
práce ,ale napřímo. Motivovat se je pak snaží nejen školeními, 
ale i teambuildingovými akcemi. Přesto je právě v oblasti ser-
visu podle Volta ještě stále co zlepšovat. Oproti multikinům 
v  západní Evropě ale není v  Česku vidět zpoždění, naopak. 
Díky tomu, že v  Česku vznikala teprve nedávno, jsou nová 
multikina moderní a zákazníci dostávají kvalitní servis.



„Asi 14 dnů po otevření účtu mi volali, jak 
jsem spokojený s bankou. Mluvil jsem s velmi 
příjemnou slečnou, zvedla mi náladu na celý 
den. Nejlepší banka, kterou jsem zatím měl.“



75 – Air Bank

Prací pro zákazníky 
jsme posedlí

Integrita Řešení 
problémů

Očekávání Čas a úsilíPersonalizace Empatie

Porovnání s průměrem odvětví

 +22 %   +20 % +25 % +21 % +21 % +25 %



76 – Air Bank

Když může mít člověk oblíbenou restauraci, proč by nemohl 
mít i oblíbenou banku? To byla základní myšlenka při vzniku 
Air Bank. Ostatně odsud pochází slogan této mladé společ-
nosti „I banku můžete mít rádi“.

„Díky tomu, že � rma vznikala nově, měli jsme možnost 
postavit ji tak, jak chceme, vybrat si svou obsesi,“ říká mar-
ketingový ředitel Air Bank Jakub Petřina. Tvůrci Air Bank se 
rozhodli, že se zaměří právě na zákaznickou zkušenost.

Vysvětlení takového kroku je prosté – v konkurenci desítek 
dalších bank se musel nový hráč zásadně odlišit a přesvěd-
čit zákazníky něčím unikátním, relevantním a důvěryhodným 
zároveň. „Jít do nové banky není tak jednoduché jako koupit 
si v  obchodě nové pivo,“ říká Petřina s  tím, že samotnému 
vzniku Air Bank předcházel podrobný průzkum trhu. V něm 
se ukázalo, že český bankovní trh je ve výborném stavu a lidé 
věří, že banky nezkrachují. „Zjistili jsme ale také to, že tady 
naprosto chybí emoce, že lidé bankám nedůvěřují a  oče-
kávají, že se banky budou chovat jen tak, aby z  toho těžily 
ony samy, a ne zákazníci,“ vysvětluje Petřina. V Air Bank se 
proto rozhodli, že se jejich banka odliší pozitivními emocemi 
a dokáže, že i bankovnictví se dá dělat „hezky“.

Jak takovou vizi ale promítnout do reality? Podle Petřiny 
bylo a je důležité v každém kroku myslet na to, aby se výsle-
dek líbil zákazníkům, aby pro ně byl příjemný a jednoduchý. 

„Není to altruismus. Věříme, že nás tahle
cesta dostává k velmi slušné ziskovosti,
která je navíc daleko udržitelnější,
protože je výhodná pro všechny.“

Jakub Petřina, marketingový ředitel, Air Bank

Air Bank

1. místo



77 – Air Bank

děláte podle selského rozumu a pro klienta, tak to funguje,“ 
dodává Petřina.

Firma má od začátku speciální tým zaměřený na zákaz-
nickou spokojenost, který vyhodnocuje zpětnou vazbu 
od zákazníků. Díky tomu, že právě služba pro zákazníky je 
základním nastavením banky, je ale faktickým šéfem zákaz-
nické zkušenosti generální ředitel � rmy, stejně jako marketin-
gový ředitel a řada dalších lidí. Setkání managementu � rmy 
se z  velké míry věnují zákaznické zkušenosti. A  nejde tady 
jen o nějaké přesvědčení nebo marketingový trik, zákaznická 
zkušenost je podle vedení Air Bank relevantním způsobem 
diferenciace a cestou, jak být dlouhodobě úspěšní. „Není to 
altruismus. Věříme, že nás tahle cesta dostává k velmi slušné 
ziskovosti, která je navíc daleko udržitelnější, protože je 
výhodná pro všechny,“ dodává Petřina.

„Čech a  priori očekává, že někde bude něco schovaného, 
nějaký háček. Musíte být férový, aby vám skutečně věřil,“ 
vysvětluje Petřina. Air Bank se při vytváření zákaznické zku-
šenosti a  vůbec nastavování vlastních procesů inspirovala 
v  zahraničí. Možná překvapivě to ale nebylo u  bank. Místo 
toho se tvůrci Air Bank dívali všude tam, kde dokázali zjed-
nodušit něco zdánlivě složitého nebo přinést zážitek někam, 
kde by ho člověk nečekal. „V některých prvcích nás zajímal 
třeba Starbucks,“ dodává Petřina.

Air Bank svou taktikou a zaměřením na zákazníky doká-
zala, že lidé mohou mít k  bance pozitivní vztah. Během 
zhruba pěti let své existence získala přes půl milionu zákaz-
níků a  inspirovala ostatní hráče na českém bankovním trhu 
k modernizaci. „Pořád je ale co zlepšovat,“ říká Petřina s tím, 
že � rma se například snaží zajistit, aby lidé nemuseli při 
žádosti o úvěr dělat zbytečné kroky.

Všechno má být co nejjednodušší – to se týká i nabídky 
banky. „Nikdy nebudeme mít osm druhů běžných účtů. 
Chceme, aby nás měli lidi rádi za to, že jim nekomplikujeme 
volbu,“ dodává Petřina.

Na začátku samozřejmě nikdo jistě nevěděl, jestli se 
jde správným směrem. „Od prvního dne jsme neměli na 
pobočkách jediný kus papíru. Netušili jsme, jestli to bude 
dobré a  lidé to budou chtít. Ale ukazuje se, že když něco 



„Kupovala jsem vitamíny 
a lékárnice mě upozornila, že 
pokud nakoupím ještě za 40 Kč, 
ušetřím větší částku. Přidala 
jsem ještě jedny. Potěšilo mě, 
že na to upozornila.“



79 – Dr.Max

Zákaznická zkušenost
na max

Integrita Řešení 
problémů

Očekávání Čas a úsilíPersonalizace Empatie

Porovnání s průměrem odvětví

 +4% +3% +5 % +5% +4 % +6 %



80 – Dr.Max

Dr.Max

„Největší důraz při řízení zákaznické 
zkušenosti klademe na to, abychom
vždy dodrželi to, co slíbíme, a ideálně 
k tomu přidali ještě něco navíc.“

Daniel Horák, generální ředitel, Dr.Max

Síť Dr.Max dokazuje, že i lékárny mohou na zákazníky půso-
bit příjemně a mohou vytvořit příjemnou zákaznickou zkuše-
nost. A to přesto, že právě lékárny jsou velmi speci� cké pro-
středí, jehož zákazníci mají často nějaký zdravotní problém, 
a tudíž vyžadují ještě větší péči.

„Úspěch lékáren Dr.Max je a vždycky byl založen na sto-
procentní orientaci na klienta. Proto investujeme do vzdě-
lávání zaměstnanců a nepodceňujeme žádný z komunikač-
ních kanálů, jejichž rejstřík stále rozšiřujeme,“ říká Daniel 
Horák, generální ředitel sítě Dr.Max.

V první linii kontaktu se zákazníky jsou lékárníci, kteří hrají 
ústřední roli v  tom, jaký zážitek si člověk z pobočky Dr.Max 
odnese. „Na zákaznické zkušenosti se ale podílejí všechny 
složky společnosti bez výjimky. Firmu s tvrdě proklientským 
přístupem jinak nevybudujete. Každý náš zaměstnanec si 
uvědomuje, že někde na konci jeho úsilí stojí pacient,“ říká 
Horák. Dr.Max investuje každý rok desítky milionů korun 
do vzdělávání zaměstnanců. Kromě odborných školení jde 
v tomto vzdělávání například i o komunikaci se zákazníky.

Se značkou Dr.Max si mají lidé spojovat především 
dostupnost a kvalitní péči s cenovou výhodou. Právě dostup-
nost je jedním z  klíčových faktorů rychlého úspěchu této 
sítě, která před dvěma lety čítala v  Česku jen 23 obchodů, 

30. místo



81 – Dr.Max

Věrnostní program je totiž nejen transparentní a  kom-
plexní, ale je i individuálně upravený a odpovídá tak konkrét-
ním potřebám jednotlivých zákazníků.

Služba pro zákazníky nekončí jen prodejem a  dodáním 
požadovaného zboží, Dr.Max se věnuje i osvětě a připravuje 
pro klienty odborné kampaně, které se zaměřují na zvýšení 
informovanosti v  různých oblastech. Společnost zároveň 
pracuje na rozšíření svých služeb a  v  současnosti tak ote-
vírá specializovaná dermocentra a pracuje i na dalším roz-
voji e-shopu.

Zrychlení je jedním z témat, ve kterých vidí Dr.Max poten-
ciál pro zlepšení. „Některé věci, které děláme nyní, jdou více 
automatizovat a zrychlit při zachování stejné úrovně servisu. 
Zároveň máme wishlist nápadů, které na svoji realizaci ještě 
čekají, ale bylo by předčasné o  nich v  tuhle chvíli mluvit,“ 
říká Daniel Horák.

Společnost se snaží vycházet zákazníkům vstříc i  v  dal-
ším z šesti pilířů, a sice v očekávání. „Největší důraz při řízení 
zákaznické zkušenosti klademe na to, abychom vždy dodr-
želi to, co slíbíme, a ideálně k tomu přidali ještě něco navíc,“ 
doplňuje Horák.

v roce 2017 jich ale má už přes 400. Víc než polovina z nich 
je umístěna v obchodních centrech, čímž Dr.Max reaguje na 
současný životní styl a  vychází vstříc lidem, kteří chtějí na 
jednom místě obstarat co nejvíce svých potřeb. Dostupnost 
se ovšem netýká jen lokalit, tato síť klade velký důraz i  na 
to, aby otevírací doba byla dostatečně dlouhá a vyhovovala 
co nejširšímu spektru zákazníků. V  Praze a  Brně dokonce 
Dr.Max provozuje lékárny s nepřetržitou službou a zákazní-
kům nabízí i prodej přes internet.

Společnost si plně uvědomuje, že osobní zkušenost kaž-
dého jednotlivého zákazníka se vzápětí stává zkušeností 
zprostředkovanou, přes niž získávají vztah ke značce Dr.Max 
i  lidé, kteří zatím tuto síť nevyužívají. Právě proto považuje 
Dr.Max zákaznickou zkušenost za to nejpodstatnější ve 
svém podnikání.

Kromě zmíněné dostupnosti stojí úspěch lékáren Dr.Max 
na kvalitní péči spojené s  cenovou výhodou. Tu poskytují 
na jedné straně výrobky vlastní značky a  také propraco-
vaný klientský program. „Oproti konkurenci máme určitě 
nejpropracovanější věrnostní systém, v  jehož rámci si 
svoje výhody může najít opravdu každý člen klientského 
programu,“ dodává šéf sítě Horák. Nastavení programu 
odpovídá jednomu ze základních pilířů dobré zákaznické 
zkušenosti – personalizaci.



„Potřebovala jsem nakoupit dceři 
učebnice. Prodavač na informacích mi 
pomohl knihy najít. Ty, které nebyly na 
prodejně, se pokusil v počítači vyhledat 
v nejbližší prodejně. S ochotou 
personálu jsem byla spokojena.“



83 – Kanzelsberger

Nenabízíme jen knihy,
ale i emoce

Integrita Řešení 
problémů

Očekávání Čas a úsilíPersonalizace Empatie

Porovnání s průměrem odvětví

 +6 % +14 % +9 % +8 % +11 % +5 %
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Kanzelsberger Aby obchod fungoval skvěle, nestačí jen prodávat kvalitní 
zboží za dobré ceny. Právě pozitivní emoce jsou tím, co 
může pomoci k odlišení od konkurence a ke zvýšení spoko-
jenosti zákazníků. Přesvědčeni jsou o tom v síti knihkupectví 
Kanzelsberger. „Chceme, aby se u nás zákazník cítil dobře, 
abychom byli jeho oblíbený obchod,“ říká Jana Kmuníčková, 
marketingová manažerka společnosti Kanzelsberger.

Dosáhnout se toho podle ní dá kombinací několika fak-
torů, jako je samotné příjemné nákupní prostředí, kvalitní 
a  přehledná nabídka, ale i  milý personál. Důležité je, aby 
zaměstnanci na pobočkách dokázali vycítit, co který zákaz-
ník potřebuje – jestli mu stačí úsměv a klid, nebo raději uvítá 
pomoc s výběrem.

Prodávat knihy je hodně speci� cké a vyžaduje to, aby pro-
davači měli dobrý vztah k četbě. „Zaměstnanci, kteří knížky 
milují, se v tom prostředí dobře zorientují, zajímají se a jdou 
i sami za zákazníky. Lidi, kteří nečtou, nepřijímáme,“ vysvět-
luje Kmuníčková s tím, že takoví zaměstnanci se pak nedoká-
žou tak dobře věnovat zákazníkům. Kanzelsberger se přitom 
od konkurence snaží odlišit zejména v  přístupu k  zákazní-
kům a komunikaci s prodavači v obchodech.

Poptávka po takové službě se liší i  podle toho, kde je 
obchod umístěn. V  obchodních centrech se lidé chodí 
do knihkupectví většinou jen na chvíli podívat a  hledají 

„Prodavači mají lidem pomáhat, ne „bránit“ 
svou pevnost. Pro dobrou zákaznickou 
zkušenost jsou nejdůležitější právě 
zaměstnanci v obchodech.“

Jana Kmuníčková, marketingová manažerka, Kanzelsberger

6. místo
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bestsellery, naopak v menších prodejnách vítají rady a dopo-
ručení od prodavačů. Společnost, jež patří mezi největší 
knižní řetězce v Česku, se proto zaměřuje na školení zaměst-
nanců, která se týkají jak interních a  technických postupů, 
tak i  samotných prodejních dovedností a  komunikace se 
zákazníkem. K dispozici má například interní databázi s kon-
krétními informacemi o knížkách, ale třeba i  tipy, jak jednat 
se zákazníky, včetně modelových situací a návrhů, jak by se 
měl prodavač zachovat.

„Prodavači mají lidem pomáhat, ne ‚bránit svou pev-
nost‘. Pro dobrou zákaznickou zkušenost jsou nejdůležitější 
právě zaměstnanci v  obchodech,“ říká Jana Kmuníčková. 
Společnost proto několikrát do roka provádí mystery 
shopping, který se jí velmi osvědčil.

Samostatnou kapitolu představuje v  řízení zákaznické 
zkušenosti Kanzelsbergeru fakt, že jde o  rodinnou � rmu, 
jejíž zakladatel Jan Kanzelsberger se péči o zákazníky věnuje 
osobně. „Jakékoli stížnosti zákazníků řeší přímo on. To samé 
platí i  v  komunikaci s  obchody. Všichni vedoucí prodejen 
se proto snaží chovat tak, jak by se v dané situaci zachoval 
i majitel a zakladatel společnosti,“ vysvětluje nastavení � rmy 
Kmuníčková.

Od konkurence se Kanzelsberger odlišuje například 
i zvláštní objednávkovou službou, díky níž dokáže lidem zajis-
tit i knihy, které nejsou na trhu běžně dostupné. „Lidé to vědí 
a  oceňují to,“ říká Jana Kmuníčková. Naopak společnost již 
nedělá ve svých obchodech autogramiády k novým titulům. 
„Je to věc, která možná vypadá dobře na propagačních mate-
riálech, ale věrným zákazníkům takové akce doprovázené 
hlukem a davy lidí spíše vadí,“ vysvětluje Jana Kmuníčková. 
Mezi další služby, které zákazníkům Kanzelsberger nabízí, 
patří například věrnostní program.

Potenciál pro další zlepšení do budoucna vidí 
Kanzelsberger ve zlepšování služeb poskytovaných zákaz-
níkům přímo prodavači v  obchodech. „Pokud chceme, aby 
zákazníci nakupovali u  nás v  kamenných obchodech, a  ne 
na internetu, potřebujeme vstřícné zaměstnance a  kvalitní 
služby,“ dodává Kmuníčková s tím, že je ideální, když si pro-
davači vytvoří se zákazníky vztah.



„Bydlíme na kopci a v zimě nám tu dost často 
nesolí silnice, letos tomu nebylo jinak… Silnice 
jedna ledovka, a kdo to tu nezná, věřím, že se 
bojí… Zrovna jsem měla objednaný nemalý 
nákup, pán nechal stát z jasného důvodu auto 
pod kopcem a nákup mi vynesl, spíše vyšplhal 
podél plotu do kopce, až nahoru po svých.“



87 – Rohlík.cz

Zákazníci s námi sedí 
v managementu

Integrita Řešení 
problémů

Očekávání Čas a úsilíPersonalizace Empatie

Porovnání s průměrem odvětví

 +10 % +6 % +12 % +11 % + 9 % +16 %
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Rohlík.cz Češi milují nakupování na internetu. Při nákupech potravin 
online ale musí překonávat velké bariéry a  zejména nedů-
věru v tento způsob obstarávání běžných nákupů. Přece jen 
kamenné supermarkety jsou všude kolem a  nákup má pak 
člověk okamžitě. „Každý nový zákazník, který nakoupí jídlo 
online, je vlastně takový malý zázrak. Musíme proto napl-
nit, nebo i  předčít jeho očekávání,“ říká Tomáš Čupr, CEO 
a  zakladatel internetového supermarketu Rohlík.cz. Ten 
během tří let na českém trhu dokázal, že si důvěru zákazníků 
umí získat. Loni dosáhl téměř miliardového obratu a  letos 
plánuje další růst a rozšíření do dalších regionů Česka.

Úspěch � rmy, kterou založil tvůrce Slevomatu 
a Dámejídlo.cz, ukazuje, jak důležité je mít zákazníka v cen-
tru všeho dění. „I v Česku může být boží služba. To, že žijeme 
v malé zemi, neznamená, že se musí pořád dělat nějaké kom-
promisy, jak se nám často pokouší někdo namluvit. Snažíme 
se proto být upřímnější, otevřenější, víc naslouchat a  věřit 
lidem,“ vysvětluje Čupr s tím, že vzorem je pro � rmu úroveň 
služeb, která je běžná na Západě.

Ostatně zákazník a  jeho přání byly na prvním místě 
už při samotném vzniku � rmy. Nejprve se de� novalo, jak 
vypadá dobrá služba pro zákazníka, která má šanci změnit 
trh. „Chci mít nákup doma rychle, v úzkém časovém okně 
a chci kvalitní věci, kvůli kterým jinak musím obíhat spoustu 

„Základní nastavení je, že si zákazník nevymýšlí, 
ale má pravdu. Jen kvůli tomu, že možná pár lidí 
krade, nepostavíte přece zákaznický servis na 
výjimkách.“

Tomáš Čupr, CEO a zakladatel, Rohlík.cz

8. místo
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obchodů,“ stanovil si zakladatel Rohlíku.cz jasnou de� -
nici. Teprve pak se zkoumalo, jestli se to dá vůbec udělat. 
Ukázalo se, že to jde, a dnes tomu odpovídají i  tři základní 
vlastnosti, se kterými si zákazníci spojují značku Rohlík.cz: 
rychlost, kvalita a vstřícnost.

Zákazník nebyl v  centru zájmu jen na začátku, ale je 
v něm pořád. Zřejmé to je při pohledu na organizační struk-
turu � rmy: zákaznický servis je na stejné úrovni jako mar-
keting či produkt. „Zákazníci s námi vlastně sedí v manage-
mentu,“ říká Tomáš Čupr s tím, že takové propojení je klíčové, 
protože se tak při všech procesech snaží myslet na to, aby 
výsledek byl lepší pro zákazníka a  neznamenal třeba jen 
ulehčení práce pro samotnou � rmu a její zaměstnance.

V praxi to znamená například jednoduchý fakt, že � rma 
svým zákazníkům věří. „Základní nastavení je, že si zákazník 
nevymýšlí, ale má pravdu. Jen kvůli tomu, že možná pár lidí 
krade, nepostavíte přece zákaznický servis na výjimkách. 
Snažíme se s nimi komunikovat velmi otevřeně, a když jsou 
nějaké problémy, tak o nich mluvíme a snažíme se lidi získat 
na svou stranu,“ dodává Tomáš Čupr s  tím, že takový pří-
stup má skvělé ohlasy. Otevřená a  příjemná komunikace 
se netýká jen týmu, který má na starosti například sociální 
sítě, e-maily a  telefony. Velmi důležití jsou pro celkovou 

spokojenost zákazníků i  kurýři, kteří doručují lidem nákup 
až ke dveřím.

Šance pro zlepšení vidí vedení � rmy zejména v rychlosti 
doručování nákupů a dodržování časů, na které si lidé zásilku 
objednávají. Právě zpoždění a chyby ve složení nákupu jsou 
pro Rohlík.cz aktuálně nejsilnějšími tématy, na nichž � rma 
pracuje a snaží se je zlepšit. „Když to není správně, vede to 
ke ztrátě důvěry, což je velký problém,“ říká zakladatel � rmy, 
jež má na české poměry až mimořádný systém pro řešení 
a nápravu chyb.

Prostor pro další zlepšení služby pak vidí například v per-
sonalizaci a stavění služby zákazníkům na míru. Nápadů do 
budoucna, jak zdokonalit servis pro zákazníky ještě víc, mají 
v Rohlíku.cz prý ale ještě řadu.



„Objednal jsem si zeleninovoovocný 
nápoj. S kvalitou i s příjemnou 
obsluhou jsem byl velice spokojený. 
Jediné, co mi vadilo, byla na moje 
poměry docela vysoká cena. Celkově 
ale mohu říci, že jsem byl spokojený.“



91 – Ugo

Naše zákazníky
chceme inspirovat

Integrita Řešení 
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Ugo V  posledních letech roste zájem o  zdravý životní styl a  lidé 
vyhledávají i  zdravější a  kvalitnější způsoby rychlého stravo-
vání. Na tento trend reaguje v Česku síť fresh barů a salaterií 
Ugo. Právě kvalita a zdravý životní styl jsou spolu s inovativním 
přístupem třemi základními vlastnostmi, kterými se de� nuje. 
Společnost, jež je na českém trhu již od roku 2005 a  kte-
rou před pěti lety koupila Kofola ČeskoSlovensko, se tak 
snaží zákazníky inspirovat v oblasti zdravého životního stylu. 
V nabídce má například detoxikační program Ugo Očista.

„Připravujeme pro naše zákazníky originální fresh jídla 
a  čerstvé fresh nápoje, kde základ tvoří ovoce a  zelenina. 
Každé dva měsíce zároveň měníme sezónní nabídku, kterou 
skládáme ze surovin v daném období dostupných a pro tělo 
nejpříznivějších. Sledujeme moderní trendy, abychom zákaz-
níkům průběžně nabízeli novinky a  překvapení v  podobě 
jídel,  fresh nápojů a  ingrediencí, které třeba ani neznají, 
a tím umocnili jejich zážitek,“ říká Alena Hegnerová, Head of 
Marketing, Ugo. „Ty zákaznicky nejoblíbenější produkty pak 
mají šanci stát se součástí stálé nabídky,“ dodává.

Společnost si zakládá na maximální otevřenosti a  trans-
parentnosti ve vztahu k  zákazníkům. Týká se to již samotné 
přípravy nápojů či jídel. „Zákazník má možnost vidět na vlastní 
oči, z čeho se jeho drink nebo salát skládá a jak se připravuje,“ 
říká Alena Hegnerová. V nově otevíraných provozovnách jsou 

„Snažíme se o to, aby se k nám
zákazník těšil na nové ingredience, 
suroviny i receptury a byl zvědavý,
co připravíme.“

Alena Hegnerová, Head of Marketing, Ugo

7. místo
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k vidění prosklené skladovací prostory, které tvoří nejen zají-
mavý designový prvek, ale umožňují zákazníkovi sledovat kva-
litu skladovaného ovoce a zeleniny. „Snažíme se o to, aby se 
k nám zákazník těšil na nové ingredience, suroviny i receptury 
a byl zvědavý, co připravíme,“ dodává Hegnerová.

Poptávka po zdravém stravování v  Česku sice roste, ale 
v porovnání se západními zeměmi je zatím na začátku a exis-
tuje tu prostor pro další růst. To si uvědomují i v Ugo, inspirují 
se v zahraničí, průběžně upravují nabídku a přinášejí na český 
a slovenský trh novinky. „Spolupracujeme s výživovými spe-
cialisty, šéfkuchaři a sledujeme světové trendy. A to je podle 
mě naše přidaná hodnota, něco, co konkurence neumí nebo 
nedělá,“ věří Alena Hegnerová.

Ugo se teď chce více zaměřit na samotná prodejní místa 
a obsluhu, jež jsou důležitým kritériem v hodnocení a posí-
lení zákaznické zkušenosti. Do této oblasti spadá zdokona-
lování tréninku personálu a  jeho motivace v  oblasti zdravé 
výživy. Nabídka, která zaujme, a  příjemné prostředí totiž 
musí jít ruku v ruce s milou a profesionální obsluhou. „Je to 
styčné místo mezi � rmou a  zákazníkem. Jediný člověk za 
pokladnou vytváří dojem, který si s  sebou zákazník odnáší 
a  spojuje si ho se značkou. V  této oblasti chceme být per-
fektní,“ uzavírá Hegnerová.



„Objednala jsem zboží, vše ve dvou 
velikostech, protože jsem si nebyla 
jistá správnou velikostí. Vše bylo 
druhý den na prodejně, kde jsem si 
zboží vyzkoušela, koupila to, co mi 
sedlo, a ostatní kusy vrátila.“



95 – Zoot

Snažíme se nabídnout 
vždy něco navíc

Integrita Řešení 
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 +4 % +6 % +5 % +6 % +5 % +9 %
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Móda je impulzivní zboží, které si lidé nepořizují denně. Když 
ji kupují, chtějí ji hned. Klíčová je pozitivní emoce  – a  její 
součástí je i celkově příjemný zážitek s excelentně odvede-
nou službou. To jsou výchozí fakta, na nichž postavil základ 
svého byznysu mladý a  rychle rostoucí obchod s  módou 
Zoot. „Snažíme se, aby lidé měli při nakupování radost, aby 
získali vždy něco navíc, něco, co je potěší,“ říká Jiří Caudr, 
marketingový ředitel společnosti Zoot.

Právě radost je mantra, jež se podle něj prolíná celou 
zákaznickou zkušeností a  tím, co � rma dělá. Nemá přitom 
žádný speciální tým, který by měl tuto oblast na starosti, místo 
toho se řízení zákaznické zkušenosti prolíná celou organizací 
a všemi kroky ve � rmě. Kromě radosti patří k základním třem 
vlastnostem, s nimiž by si měli lidé Zoot spojovat, také široká 
nabídka značek a perfektní zákaznický servis.

„Celý Zoot je postavený na zákaznickém servisu, snažíme 
se vždy přemýšlet nad tím, co jsou výhody pro zákazníka, 
a  nabídnout mu je,“ říká Caudr s  tím, že � rma proto nein-
vestuje do klasického marketingu, ale soustředí se právě 
na služby zákazníkům. Cílem je nabídnout takový servis, že 
lidé nebudou mít potřebu a  motivaci chodit kamkoli jinam. 
Příkladem služeb, kterými Zoot překračuje rámec standard-
ního fungování e-commerce v Česku, je třeba možnost vrátit 
zboží až do 90 dnů od jeho nákupu. Zákazníkům nabízí také 

„K zákazníkům vždy přistupujeme jako 
k rovnocenným partnerům. Nikdy bychom bez 
nich nemohli fungovat, bez zákazníka bychom 
neprodávali, a kdybychom neprodávali, tak 
neexistujeme.“

Jiří Caudr, marketingový ředitel, Zoot

Zoot

20. místo
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nemáme ale zatím třeba automatizovaný proces, který 
bychom k tomu využívali,“ říká Caudr.

Velkorysý zákaznický servis, jako je třeba zmíněné neo-
mezené množství objednaného zboží a dovoz zdarma, samo-
zřejmě vede i  k  tomu, že někteří zákazníci jsou z  pohledu 
Zoot nepro� tabilní. Firma jim ale věří a nepodezírá je z toho, 
že by systém zneužívali. „Respektujeme je. K  zákazníkům 
vždy přistupujeme jako k  rovnocenným partnerům. Nikdy 
bychom bez nich nemohli fungovat, bez zákazníka bychom 
neprodávali, a kdybychom neprodávali, tak neexistujeme. To 
si uvědomujeme,“ dodává Caudr.

dopravu zdarma, různé formy slev a  především síť výdejen 
zboží. Lidé si mohou objednat neomezené množství výrobků 
a zaplatí jen za to, které si nakonec zakoupí.

Právě síť výdejen se snaží Zoot neustále rozšiřovat tak, 
aby byly co nejblíž k  zákazníkům. Zároveň také zrychluje 
doru čování zboží a nabízí jeho dodání třeba i během několika 
hodin od „odkliknutí“ nákupu na internetu. „To zákazníkovi 
umožní nakupovat spontánně,“ vysvětluje Caudr.

Firma, která na českém trhu působí od roku 2012 a  liší 
se od většiny ostatních e-shopů, stále vidí prostor pro zlep-
šení. „Jsme mladá � rma a  jsme teprve na začátku, takže 
určitě máme ještě co měnit. V  zákaznické zkušenosti jsme 
udělali už hodně věcí, ale třeba jsme zjistili, že jsme postup-
nými úpravami po prvním nákupu posílali tři e-maily, které se 
ptaly na stejné věci,“ říká Jiří Caudr. Zoot chce do budoucna 
víc zapracovat na segmentaci zákazníků, aby je dokázal 
lépe oslovit. „V tom je ještě velký potenciál pro práci s daty 
a zákaznickou péči,“ vysvětluje plány Caudr. Inspiraci hledá 
Zoot spíš v  zahraničí, ačkoli i  v  mezinárodním srovnání je 
jeho model vcelku unikátní.

Další propracování chystá společnost i v oblasti zpraco-
vání zpětné vazby. „Pokud se například v  call centru objeví 
nějaký problém, jdeme to okamžitě řešit. Kvůli naší velikosti 
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 Značka Odvětví

1 Air Bank Finanční služby

2 Equa bank Finanční služby

3 Fio banka Finanční služby

4 Formaggeria Gran Moravia Potraviny a smíšené zboží

5 Student Agency (RegioJet) Cestování a hotely

6 Kanzelsberger Retail

7 Ugo Restaurace a rychlé občerstvení

8 Rohlík.cz Potraviny a smíšené zboží

9 Neoluxor Retail

10 Mobil.cz Telekomunikace

11 Yves Rocher Retail

12 IKEA Retail

13 Fischer Cestování a hotely

14 Lidl Potraviny a smíšené zboží

15 Škoda Auto Retail

16 Globus Potraviny a smíšené zboží

17 Starbucks Restaurace a rychlé občerstvení

18 CineStar Zábava a volný čas

19 Czech Computer Retail

20 Zoot Retail

21 Cinema City Zábava a volný čas

22 Teta drogerie Retail

23 Dámejídlo.cz Restaurace a rychlé občerstvení

24 Adidas Retail

25 UniCredit Bank Finanční služby

26 dm Retail

27 Marks and Spencer food Potraviny a smíšené zboží

28 Alpine Pro Retail

29 PPL Logistika

30 Dr.Max Retail

31 Mall.cz Retail

32 Levné knihy Retail

33 Hudysport Retail

34 Leo Express Cestování a hotely

35 Sephora Retail

36 GE Money Bank, nyní Moneta Finanční služby

37 Benu Retail

38 Hornbach Retail

39 Reserved Retail

40 Rossmann Retail

41 Mango Retail

42 mBank Finanční služby

43 Marks and Spencer Retail

44 Zara Retail

45 Mount� eld Retail

46 Costa Co� ee Restaurace a rychlé občerstvení

47 Alza Retail

48 HBO Zábava a volný čas

49 C & A Retail

50 Sazka Mobil Telekomunikace

51 KFC Restaurace a rychlé občerstvení

52 Komerční banka Finanční služby

53 Bageterie Boulevard Restaurace a rychlé občerstvení

54 Sportisimo Retail

55 Pojišťovna VZP Finanční služby

56 Poštovní spořitelna (ERA) Finanční služby

57 Kooperativa pojišťovna Finanční služby

58 Kau� and Potraviny a smíšené zboží

59 Shell Retail

60 Bambule Retail
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61 Vodafone Telekomunikace

62 H & M Retail

63 Next Retail

64 Tipsport Zábava a volný čas

65 Československá obchodní 
banka

Finanční služby

66 New Yorker Retail

67 Potrefená husa Restaurace a rychlé občerstvení

68 Makro Potraviny a smíšené zboží

69 ING Bank N. V. Finanční služby

70 ČSOB Pojišťovna Finanční služby

71 Česká spořitelna Finanční služby

72 Deichmann Retail

73 Möbelix Retail

74 Českomoravská stavební 
spořitelna

Finanční služby

75 Takko Fashion Retail

76 Letiště VH Praha Cestování a hotely

77 OMV Retail

78 Allianz pojišťovna Finanční služby

79 Bauhaus Retail

80 Sparkys Retail

81 Komerční pojišťovna Finanční služby

82 Exim tours Cestování a hotely

83 Baťa Retail

84 Siko koupelny Retail

85 Čedok Cestování a hotely

86 Burger King Restaurace a rychlé občerstvení

87 Datart Retail

88 Electro World Retail

89 Benzina Retail

90 Hervis Retail

91 Fortuna Zábava a volný čas

92 ČSA Cestování a hotely

93 OBI Retail

94 Okay Retail

95 CCC Retail

96 Intersport Retail

97 Sazka Zábava a volný čas

98 Tesco Potraviny a smíšené zboží

99 DHL Logistika

100 Coop Potraviny a smíšené zboží
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Sběr dat pro studii „Fair play: 100 nejlepších zákaznických zkušeností v Česku 2017“ probíhal v první čtvrtině roku 2017 
na pětitisícovém vzorku populace. Respondenti hodnotili celkem 220 značek v devíti odvětvích.
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