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Zákazník 
ve stavu nouze

Petr Bučík

Partner
CEE Head of Advisory

Tomáš Potměšil

Director
Head of Customer Centre of Excellence

Každý třetí den v nouzovém stavu. Rok 2020 byl mimořádný. Čtvrtý ročník našeho 

průzkumu 100 nejlepších zákaznických zkušeností tak primárně popisuje, jak na 

zákaznickou zkušenost zapůsobil covid-19, jak vypadala „imunitní“ reakce firem 

a jak ji hodnotili ti, kteří trhu nadále vládnou, tedy zákazníci. 

Zásadní změny proběhly ve čtyřech oblastech: využití digitálních kanálů, posílení 

společenské odpovědnosti a loajality, vstřícnost vůči zákazníkovi a způsob fyzického 

nakupování. Navzdory nelehké době máme dobré zprávy – zákaznická zkušenost se 

v Česku nadále zlepšuje. Vyšší skóre mají hned dvě třetiny značek, nejvíce pak rostly 

sektory restaurace a rychlá občerstvení, retail a logistika.

Odlišnost letošního roku podtrhuje formát studie. Vůbec poprvé pracujeme s fotografií, 

konkrétně se snímky dokumentujícími život v Česku během první vlny epidemie. 

Je z nich patrný zápal, odhodlání i tvořivost. To jsou vlastnosti, které zákazníci 

oceňovali, když „v nouzi poznali přátele“.
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Krize je 
příležitost
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Současná covid krize má řadu „poprvé“: rozsah 

utlumení fungování firem, uzavření obchodů, škol nebo 

kulturních zařízení, omezení volného pohybu. Zároveň je 

tato krize vlastně podobná jiným, které máme za sebou 

nebo které v budoucnu ještě nastanou: ekonomické 

problémy, které dopadají nerovnoměrně na různé 

sektory trhu, ohrožené skupiny v populaci, jejichž křehká 

finanční rovnováha dostane tvrdou ránu. Jako každá 

krize má i tato své poražené a vítěze. Způsobí či urychlí 

pády některých hráčů, ale také uvolní dosud netušený 

potenciál a nové příležitosti.

Z výzkumu, který KPMG provedla na přelomu května 

a června 2020, (výzkum reakce firem na krizi vyvolanou 

covidem-19, Ipsos pro KPMG, ČR, N = 570 respondentů) 

vyplynulo, že asi 16 % malých a středních firem 

reaguje na krizi investicemi do zákaznické zkušenosti. 

Pro některé je to otázka přežití (vybudování nových 

distribučních kanálů), pro jiné příležitost k udržení 

nově objeveného zájmu klientů, popřípadě způsob, jak 

obsadit místo na trhu opuštěné konkurencí, která krizi 

neustála.

Z mezinárodního výzkumu CEE (Customer Experience 

Excellence), ze kterého tato studie primárně čerpá, se 

na zákaznické zkušenosti ukazuje, že některé firmy krizi 

využily pro budoucí rozvoj, zatímco jiné ji (v lepším 

případě) přežívají.

Zákaznická zkušenost se v Česku od loňska zlepšila, 

čímž pokračuje trend minulých let. Ke zvýšení skóre 

došlo u dvou třetin značek. Zvýšilo se i NPS (Net 

Promoter Score), tj. indikátor toho, jak je značka 

doporučeníhodná. Nejvíce si polepšily sektory 

restaurace a rychlá občerstvení, retail a logistika. Jediný 

sektor, který zaznamenal pokles, je cestování a hotely, 

což je vzhledem ke koronakrizi očekávaný výsledek.
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Skóre zákaznické zkušenosti v sektorech 2019 vs. 2020
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Skóre zákaznické zkušenosti v sektorech 2019 vs 2020

Telekomunikace
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V KRIZI U ZÁKAZNÍKŮ VYHRÁLY SUPERMARKETY, DORUČOVACÍ 
SLUŽBY A LÉKÁRNY

V nově měřeném parametru „reakce na covid“ 

zákazníci nejvíce oceňovali odvětví, která v době krize 

zajišťovala základní potřeby: maloobchodní řetězce 

(supermarkety), logistiku a v rámci retailu také lékárny. 

Slušné skóre měly i telekomunikace, ale možná bychom 

vzhledem k jejich zásadní roli v době karantény čekali 

víc – lepší hodnocení ze strany klientů, kteří díky nim 

mohli pracovat, vzdělávat se, „setkávat se“ s blízkými, 

nakupovat.

Nejslabšího výsledku v tomto parametru dosáhly 

jednak segmenty celkově hůře hodnocené (energetika 

a již zmíněné telekomunikace), jednak segmenty těžce 

zasažené krizí (zejména cestování a hotely). 

Nedobře v této metrice dopadly i finanční služby, kde je 

velký rozdíl mezi hodnocením jejich celkové zákaznické 

zkušenosti a jejich reakce na covid. Nejméně spokojení 

byli zákazníci institucí, které neumožnily odložit splátky 

hypotečního nebo jiného úvěru. Široká medializace 

tématu odkládání splátek vytvořila na straně klientů 

očekávání, že jim jejich poskytovatelé vyjdou vstříc. 

Nedostatečná ochota a flexibilita naplnit toto očekávání 

dopadla silně zejména na vnímání stavebních 

spořitelen, ale i některých bank. 

Skóre zákaznické zkušenosti
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a rychlá 
občerstvení

RetailLogistika

Hodnocení reakce na covid Zákaznická zkušenost celkově
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Korotrendy 
v zákaznické 
zkušenosti
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1. Digitální kanály

Tento aspekt se týká hlavně bank a finančních služeb 

(rozvoj online bankovnictví vč. mobilních aplikací 

a bezhotovostních plateb). Dále jde o online nakupování, 

online zábavu a online komunikaci, jak pracovní, tak 

soukromou. Kromě standardních online nástrojů 

krize podpořila i experimentálnější formáty, například 

virtuální prohlídky zámku. Lidé také objevili nové služby 

a značky, jako třeba přímé objednávky od výrobců 

(farmáři).

Digitální kanál sám o sobě ale nebyl automaticky 

branou k úspěchu. Služby budované od počátku 

digitálně také mohly být tvrdě zasaženy v případě, 

že samotná finální služba byla založena na zdravotně 

rizikové interakci. Příkladem jsou některé taxislužby.

Některé firmy zcela nezvládaly masivní nápor zájemců 

o služby a docházelo k online výpadkům, popřípadě 

k výpadkům navazujících distribučních kanálů.

2. Pěstování loajality zákazníků a společenská 

odpovědnost

Řada firem využila krizi jako příležitost k posílení vztahu 

se zákazníkem. Některé banky se například ozvaly 

klientům na dálku prostřednictvím osobních bankéřů 

a nabízely flexibilnější splácení úvěrů. V odvětvích, 

která příliš zasažena nebyla (např. energetika), se firmy 

snažily pomáhat lidem v místě svého působení, třeba 

přímou pomocí ohroženým skupinám obyvatelstva 

nebo poskytováním stravovacích služeb záchranným 

složkám. Kdo chtěl, měl výbornou příležitost ukázat 

se v dobrém světle a nastartovat image společensky 

odpovědné firmy.

3. Vstřícnost při omezení služeb

Nemožnost poskytovat služby (nebo jen omezeně) se 

dotkla především sektorů cestování a hotely a zábava 

a volný čas. V první vlně se firmy musely vypořádat 

s enormní administrativní zátěží v podobě vracení 

vstupného/jízdného, změn termínů, vyřizování storna 

apod. Výsledná zákaznická zkušenost v těchto sektorech 

se letos silně odvíjela od flexibility a ochoty, s jakou 

firmy vycházely zákazníkům vstříc. Lze očekávat, že 

aspekt vstřícnosti zůstane důležitý i do budoucna a že 

zákazníci budou v tomto ohledu náročnější.

4. Nový způsob nakupování v kamenných obchodech

Ne všechno nakupování přešlo do online světa. 

Kamenné provozovny zůstaly, ale jejich provoz se 

změnil. Roušky, rozestupy, dezinfekce, rukavice, 

vyhrazené nákupní časy pro seniory, ale také výdejní 

okénka a plexiskla na stolech v restauracích, to vše 

ovlivnilo výslednou zákaznickou zkušenost. 

Jak bude vypadat budoucnost

Tam, kde bylo smysluplné více digitalizovat, se 

digitalizace udrží. Pozitivní moment ve vnímání reputace 

značky se některým firmám podaří udržet a přetavit 

v dlouhodobější dojem. Služby, které nemohly být 

poskytovány, se zase vrátí, byť se nevrátí všechny firmy, 

které je před krizí poskytovaly. V kamenných obchodech 

si za nějaký čas zase budeme spokojeně dýchat za krk 

ve frontě. Některé bezkontaktní vymoženosti si ale 

možná rádi ponecháme, například výdejní okénka nebo 

bezdotykové doručování zásilkovými službami tzv. za 

vrátka.

A zákaznická zkušenost? Vzhledem k aktivnímu přístupu 

části firem se může stát, že celková bilance bude pro 

zákaznickou zkušenost pozitivní – nepříjemné dopady 

krize odezní s opětovným nastartováním ekonomiky 

a nové, pozitivní návyky firmám zůstanou. 

JAKÝMI KONKRÉTNÍMI ZPŮSOBY SE KORONAVIROVÁ 
KRIZE PODEPSALA NA ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI? 
IDENTIFIKOVALI JSME ČTYŘI HLAVNÍ OBLASTI:
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Koronavirus 
napadl DNA 
zákaznické 
zkušenosti



13

Zákaznická zkušenost stojí na šesti pilířích:

• personalizace,

• čas a úsilí,

• očekávání,

• integrita,

• řešení problémů,

• empatie.

Každá firma řeší jednotlivé pilíře po svém. Způsob 

namixování pilířů vytváří jedinečnou DNA zákaznického 

přístupu firmy. Některé se například snaží vyniknout 

hladkým a personalizovaným průběhem online nákupu, 

jiné staví na empatickém a důvěryhodném přístupu.

Koronavirus se zakousl do firemních DNA se stejnou 

chutí jako do těch lidských. Výsledkem bylo poškození 

zákaznické zkušenosti, nicméně některé změny posunou 

evoluci naopak v pozitivním směru. 



14

OČEKÁVÁNÍ

INTEGRITA

Řídíme, naplňujeme a překonáváme očekávání zákazníků.

Řada zákazníků zažila během koronakrize období nejistoty a nekončícího čekání. Nejhorší 
zážitky měli klienti, kteří se snažili komunikovat s firmou – zjistit, na čem jsou, kdy jim 
bude zboží dodáno – a firma komunikaci odmítala.
V některých sektorech se vytvářela očekávání mimo kontrolu samotných firem. Mediálně 
avizované odkládání splátek úvěrů, nákup potravin online – tyto možnosti spotřebitelům 
předkládala média a firmám nezbylo než se reaktivně snažit tato očekávání naplňovat.

Řídit správně očekávání v době koronakrize znamená vnášet záchytný bod do nejistoty. 
V emočně vypjaté situaci je to příležitost, jak se zákazníky založit vztah na důvěře.

„Koupě sedačky, dovoz měl být v době karantény. Ten zrušili dva dny předem bez 
jakékoliv informace o dalším postupu. Při zpětném kontaktování a dotazování na termín 
dovozu byli nepříjemní a arogantní a odmítli naši věc řešit s odvoláním na karanténu. 
Šlo pouze o dovoz zboží, který jiné společnosti zabývající se stejnou činností i nadále 
poskytovaly. Chtělo by to se zákazníky více a vhodněji komunikovat. Když zaplatíte věc 
s předstihem a nikdo vám neřekne, kdy se k vám zboží dostane, peníze vám ani částečně 
nevrátí a ještě jsou nepříjemní, tak to opravdu není klientský přístup.“ 

Pilíř

Charakteristika

Jak krize pilíř 
poškodila

Příležitosti pro 
posílení pilíře

Citát

Jednáme tak, abychom si zasloužili a vzbuzovali důvěru.

Snaha na krizi vydělat. 
Poskytnout služby nebo být vstřícný jen k někomu (nespravedlivě).
Chovat se nezodpovědně a ohrožovat zdraví lidí.
To jsou příklady chování firem, které ohrožovalo vnímání pilíře integrity.

Firmy měly dvě hlavní příležitosti, jak posílit svoji důvěryhodnost:
Chovat se zodpovědně v rámci svého byznysu – zejména plnit sliby, zajistit bezpečí 
a vycházet vstříc požadavkům lidí v nestandardní situaci.
Chovat se jako zodpovědný „občan“ a přispět nad rámec svých obvyklých aktivit, například 
podporou záchranářů, ohrožených skupin apod.

„Zarezervovala jsem si lístky online a vyzvedla u nás ve městě v informačním centru, vše 
proběhlo bez problémů. Bohužel akce se nakonec z důvodu covidu nekonala, ale mailem 
jsem obdržela informace, že mohu lístky vrátit či nechat na pozdější představení, které je 
plánované na podzim, což jsem využila.“

Pilíř

Charakteristika

Jak krize pilíř 
poškodila

Příležitosti pro 
posílení pilíře

Citát

Pilíř

Charakteristika

Jak krize pilíř 
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Příležitosti pro 
posílení pilíře

Citát

PERSONALIZACE

Díky individuálnímu přístupu si k firmě zákazník vytvoří emoční pouto.

Základním předpokladem pro personalizaci je nabídka služeb odpovídajících potřebám 
zákazníka. V krizi řada firem přestala být schopna nabízet jakékoli služby. Mnoho firem 
fungovalo v provizorním režimu, natož aby se přizpůsobovaly individuálním potřebám 
zákazníků. Ti se ve výsledku mohli cítit jen jako pasivní účastníci běhu událostí. 

Zachovat individuální přístup, kdekoli je to možné.
Nabídnout alternativu pro službu, kterou nemohu nabídnout ve standardní podobě.
Umožnit zákazníkovi, aby cítil, že má věci a okolnosti pod kontrolou.

„V současné době jsem v důchodu a oceňuji, jak se ke mně chovají – naučili mě 
internetové bankovnictví a podobně.“

ČAS A ÚSILÍ

Minimalizujeme úsilí na straně zákazníka a vytváříme hladké procesy.

Ztížené nakupování – i po opětovném zpřístupnění fyzických kanálů pokračovala nutnost 
dodržovat hygienická opatření, která nákup ztěžují. Zvláště nepříjemné byly situace, kdy 
musel klient, který se obával nákazy, projít některými interakcemi ve fyzickém prostředí. 
Některá opatření vyvolávala situace, které zákazníci vnímali jako paradoxně velmi rizikové 
– například vytváření front před výdejními okénky.

Koronakrize přivedla řadu klientů do online kanálů. Pokud šlo o dobrou zkušenost 
(tj. včetně hladkého doručení objednaných produktů), budou zákazníci tyto kanály 
používat i nadále. Jde o způsob, jak učinit zákaznickou zkušenost hladší a méně časově 
náročnou.

„Chtěl jsem službu TV zrušit. Byla mi dána bez mého předchozího souhlasu a oznámena 
SMS, ale bylo mi sděleno, že musím na nejbližší expozituru osobně!!! V době koronaviru, 
a je mi 81 let!“ 
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zážitky měli klienti, kteří se snažili komunikovat s firmou – zjistit, na čem jsou, kdy jim 
bude zboží dodáno – a firma komunikaci odmítala.
V některých sektorech se vytvářela očekávání mimo kontrolu samotných firem. Mediálně 
avizované odkládání splátek úvěrů, nákup potravin online – tyto možnosti spotřebitelům 
předkládala média a firmám nezbylo než se reaktivně snažit tato očekávání naplňovat.

Řídit správně očekávání v době koronakrize znamená vnášet záchytný bod do nejistoty. 
V emočně vypjaté situaci je to příležitost, jak se zákazníky založit vztah na důvěře.

„Koupě sedačky, dovoz měl být v době karantény. Ten zrušili dva dny předem bez 
jakékoliv informace o dalším postupu. Při zpětném kontaktování a dotazování na termín 
dovozu byli nepříjemní a arogantní a odmítli naši věc řešit s odvoláním na karanténu. 
Šlo pouze o dovoz zboží, který jiné společnosti zabývající se stejnou činností i nadále 
poskytovaly. Chtělo by to se zákazníky více a vhodněji komunikovat. Když zaplatíte věc 
s předstihem a nikdo vám neřekne, kdy se k vám zboží dostane, peníze vám ani částečně 
nevrátí a ještě jsou nepříjemní, tak to opravdu není klientský přístup.“ 

Pilíř

Charakteristika

Jak krize pilíř 
poškodila

Příležitosti pro 
posílení pilíře

Citát

Jednáme tak, abychom si zasloužili a vzbuzovali důvěru.

Snaha na krizi vydělat. 
Poskytnout služby nebo být vstřícný jen k někomu (nespravedlivě).
Chovat se nezodpovědně a ohrožovat zdraví lidí.
To jsou příklady chování firem, které ohrožovalo vnímání pilíře integrity.

Firmy měly dvě hlavní příležitosti, jak posílit svoji důvěryhodnost:
Chovat se zodpovědně v rámci svého byznysu – zejména plnit sliby, zajistit bezpečí 
a vycházet vstříc požadavkům lidí v nestandardní situaci.
Chovat se jako zodpovědný „občan“ a přispět nad rámec svých obvyklých aktivit, například 
podporou záchranářů, ohrožených skupin apod.

„Zarezervovala jsem si lístky online a vyzvedla u nás ve městě v informačním centru, vše 
proběhlo bez problémů. Bohužel akce se nakonec z důvodu covidu nekonala, ale mailem 
jsem obdržela informace, že mohu lístky vrátit či nechat na pozdější představení, které je 
plánované na podzim, což jsem využila.“

Pilíř

Charakteristika

Jak krize pilíř 
poškodila

Příležitosti pro 
posílení pilíře

Citát

EMPATIE

Špatnou zkušenost měníme na skvělou.

Řada zákazníků (ne všichni) projevila pochopení pro firmy, jejichž fungování krize omezila, 
a své nároky tomu přizpůsobili. Ale pokud problémy trvaly příliš dlouho nebo se 
opakovaly, ledaskdo už trpělivost ztrácel. Nepomohlo ani to, když firma ve snaze 
nabídnout náhradní řešení vymyslela něco, co konkrétnímu zákazníkovi nevyhovovalo. 

Krize přinesla velkou řadu problémů, a tedy i příležitostí je vyřešit, popřípadě s jejich 
řešením lidem pomoci. Mnohdy šlo o situace, které byly způsobeny někým jiným 
(například vlastními dodavateli). 

„Za mě se skvěle vypořádávají se situací v našem městě, a to třeba zvyšováním spojů a 
častějším harmonogramem.“
„Hotel mi odmítl vrátit zaplacenou rezervaci, ačkoli ji naprosto nebylo možné využít kvůli 
zavedeným omezením v souvislosti s koronavirovou pandemií. Obrátil jsem se tedy na ně 
jakožto zprostředkovatele se žádostí o pomoc. Po jejich zásahu mi byla hotelem rezervace 
vrácena v plné výši.“ 

Pilíř

Charakteristika

Jak krize pilíř 
poškodila

Příležitosti pro 
posílení pilíře

Citát

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Rozumíme situaci zákazníka a tím si s ním vytváříme hluboký vztah.

Velmi silnou emocí ve spojení s krizí byla obava o zdraví vlastní nebo blízkých lidí. 
Chování personálu firem, které toto nezohledňovalo, vedlo k velmi špatné zákaznické 
zkušenosti. Negativně se dotýkalo zejména seniorů a jejich rodinných příslušníků. 
Zaměstnanci firem také vždy nedokázali komunikovat empaticky ohledně nutnosti 
dodržovat mimořádná pravidla pro chování zákazníků v prodejnách apod.

Velmi specifická situace seniorů – ocenili zodpovědný přístup vůči nim. Schopnost 
zachovat klid i v krizi, komunikovat se zákazníky mile, i když je sdělení nepříjemné 
(například požadavek na dodržování hygienických pravidel).

„Pozitivní zkušenost byla s ochotnými pracovníky – například pomoc při otevírání 
plastového sáčku, když jsem měla na rukou ochranné rukavice. :-)“
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10 
nejlepších
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1.  
Air Bank

Air Bank existuje na českém bankovním trhu od roku 

2011, kdy přišla s odvážným sloganem o tom, že i banku 

můžeme mít rádi. Aby si udržela svůj směr, řídí se od 

začátku své existence čtyřmi hodnotami: jednoduchost, 

odvaha, pravdivost a přátelskost. Směrem k zákazníkovi 

tyto hodnoty znamenají jednodušší procesy, pozitivní 

emoce, důvěru a fair play.

„Air Bank je výborná banka, zákazy změněny na 

povolení, přátelské chování bankéřů, hezká platební 

karta a spoustu dalších výhod. Proto bych tuto banku 

každému doporučoval.“

2. 
Zásilkovna

Nečekáte, šetříte a máte pohodlí – to je základní 

propozice logistické firmy, která existuje od roku 2010 

a poskytuje komplexní logistické služby pro internetové 

obchody. Zásilkovna se neustále rozrůstá a u svých 

zákazníků boduje díky velmi dobré dostupnosti 

v téměř každém městě. S chytrou aplikací mají zákazníci 

své zásilky neustále pod kontrolou a mohou si je 

vyzvednout, kdykoli potřebují. Vše zabere jen pár vteřin. 

Žádné fronty, žádné zbytečné formuláře.

„Jednalo se o běžnou zásilku, jako obyčejně rychlá 

dodávka zboží (tentokrát kniha), zaslaná SMS 

s kódem a upozorněním na změnu otevírací doby 

vzhledem k současné situaci včetně pokynu, jak se 

chovat při vstupu.“

3. 
Tank Ono

Tank Ono provozuje českou síť levných stanic. Firma 

začínala jako malý regionální hráč, ale už v roce 2013 

byla co do množství prodaných pohonných hmot 

jedním z největších prodejců v zemi. Zaměřuje se na 

prodej pohonných hmot s minimální marží. Jednoduchá 

cenová propozice se zachováním důležitých parametrů 

kvality produktu a služeb dělá z Tank Ono čitelnou 

značku, u níž zákazníci vědí, co mají čekat.

„Společnost jako jedna z mála má stejné ceny 

pohonných hmot po celé ČR  a mimo to rychle reaguje 

na ceny ropy na světových trzích. Mimochodem, 

v současné době nízkých cen Ono dosáhlo nejnižší 

ceny za benzin. Má i bohatý výběr doplňkového zboží 

a občerstvení.“

4.
Yves Rocher

Původem francouzská společnost, založená roku 

1959, působí na českém trhu už 29 let. Zákazníkům 

nabízí široký výběr kvalitních přírodních kosmetických 

produktů a ochotný personál, který dokáže pomoci. Díky 

těmto hodnotám se zákazníci ke značce rádi vracejí. 

Značka také myslí na ekologii – všechny výrobky jsou 

rostlinného původu a netestují se na zvířatech.

„U této společnosti jsem si po předchozí kladné 

zkušenosti zakoupil produkty v kamenné prodejně, 

obsluha byla vstřícná, obdržel jsem rady k používání 

jejich produktu. Vzhledem k současným restrikcím 

kvůli koronaviru jsem také využil možnosti dodávky 

jejich produktů na adresu bydliště. Zboží mi bylo 

dodáno v pořádku, bez prodlení a v objednaném 

rozsahu, platbu jsem provedl dopravci platební 

kartou. Celkové hodnocení – jsem spokojen.“
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5. 
Equa bank

Moderní banka bez poplatků a pro každého – Equa bank 

nabízí jednoduché, srozumitelné a transparentní služby 

osobního i firemního bankovnictví, k nimž patří běžné 

a spořicí účty s vedením zdarma, víceměnové platební 

karty, hypotéky, termínované vklady, spotřebitelské 

půjčky, pojištění a podnikatelské úvěry. Její zákazníci 

oceňují především jednoduchost, ať už jde o založení 

účtu, či řešení problémů. 

„Jsem velice spokojená s touto bankou, nemusím 

za nic platit. Internetové bankovnictví je přehledné, 

snadné platby.“

6. 
Spotify

Oblíbená služba původem ze Švédska nabízí hudbu 

i podcasty. Poslouchat je lze přes telefon, počítač, 

tablet i další zařízení. Miliony skladeb a epizod tak mají 

posluchači vždy po ruce. Vybrat si mohou podle svého 

nebo se spolehnout na Spotify a nechat se překvapit. 

„Skvělá služba. Jsem zákazníkem už více než dva 

roky a premium se opravdu vyplatí. Najdu tam vše, 

co potřebuju, a nikdy jsem nezaznamenala žádný 

problém. Budu odebírat i nadále, velká spokojenost.“

7.
dm

„Zde jsem člověkem, zde nakupuji“ – tímto 

goethovským sloganem staví dm člověka v jeho 

jedinečnosti do centra zájmu, ať už jako zákazníka, 

anebo spolupracovníka. Příležitost vyjádřit svou 

individualitu nabízí dm všem. Rozsáhlý sortiment 

nejvyšší kvality, kompetentní a přátelský přístup 

zaměstnanců a snadná dostupnost dokazují, že dm se 

svou filozofií skutečně řídí.

„Nákup proběhl v klidu, měli vše, co jsem potřebovala, 

a dodržovali vše k ochraně před covidem-19 – dostatek 

dezinfekce, rukavice atd.“

8. 
adidas

Společnost adidas založil v roce 1949 Adi Dassler. 

Jeho cílem bylo nabídnout sportovcům více možností 

a zlepšit tím i jejich sportovní výkony. O 70 let později 

můžeme říci, že značka ovlivnila nejen svět sportu, ale 

i módy, hudby, kultury nebo udržitelných technologií. 

Aktuálně se adidas zaměřuje především na poskytování 

vynikající zákaznické zkušenosti v jednoduchém 

a personalizovaném digitálním prostředí.

„Reklamace roztržených kopaček po fotbalové 

sezoně proběhla bez problémů a byly po cca 14 dnech 

vyměněny za nové.“
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9.
Tchibo

Z původně zásilkového obchodu s kávou se během 

60 let vyvinula mezinárodní společnost, která působí 

v mnoha odvětvích. Úspěch Tchibo staví na unikátním 

konceptu a způsobu prodeje. Značka si u zákazníků 

získala oblibu díky důrazu na kvalitu a skvělému 

zákaznickému servisu. 

„Objednávám kávu i oblečení. Poštovné jakožto člen 

neplatím. Vrácení zboží taky není problém. Káva mi 

chutná, oblečení je kvalitní. Vyhovuje mi i ekologické 

smýšlení.“

10. 
Decathlon

Decathlon zpřístupňuje sport lidem v České republice 

od roku 2010. Přístup značky definuje pět základních 

cílů: dělat, co nás baví, vytvářet jedinečné produkty, 

nakupování jako zážitek, být tam, kde je nás třeba, 

a chránit přírodu i člověka. Svým zákazníkům dává 

Decathlon možnost zakoupit si výrobky kdykoliv 

a odkudkoliv – v prodejně či online. 

„I přes dobu covidu-19 jsou na prodejnách ochotní, 

dokážou pomoct i poradit. Využili jsme služby přes 

e-shop a pak jen vyzvedli.“
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Finanční 
služby
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Finanční sektor se nachází lehce pod průměrem celého 

trhu. Oproti loňsku nedošlo k významné změně 

v hodnocení úrovně jeho zákaznické zkušenosti. Přesto 

se sektor posouvá vpřed. V čem konkrétně?

Online

Společnosti ve finančním sektoru investují do 

internetového a zejména mobilního bankovnictví. 

Zvyšuje se počet produktů, které je možné si založit 

kompletně online. Komunikace včetně zasílání 

dokumentů také probíhá čím dál častěji přes aplikaci. 

Firmy posilují zabezpečení svých online nástrojů. 

Koronakrize přechod do online prostředí urychlila, 

stejně jako druhý trend v sektoru:

Bezhotovostní platby

Zjednodušily se žádosti o vydání platební karty 

a rozšiřují se nástroje pro bezhotovostní platby. Lídr 

sektoru Air Bank nabízí platbu vším, co mají zákazníci 

„na ruce a po ruce“ – nejen pomocí aplikací Apple Pay 

a Google Pay, ale i s chytrými hodinkami Garmin 

a Fitbit.

Zrychlování

Banky zavádějí okamžité platby. Mezi prvními je zavedly 

Air Bank a Česká spořitelna, na přelomu let 2019 a 2020 

je následovaly další finanční ústavy. Nyní nabízí tuto 

službu zhruba desítka bank. Zrychluje se i přístup do 

aplikací pomocí biometrické identifikace (např. otiskem 

prstu). Hlasovou biometriku zatím na trhu provozuje 

pouze Česká spořitelna, kde se klienti mohou telefonicky 

identifikovat a provádět platební příkazy.  

V čele stále Air Bank, „Spořka“ dotahuje

Air Bank si drží první místo ve finančním sektoru 

i v celkovém žebříčku všech značek. Banka investuje do 

pohodlí a rychlosti (již zmíněná možnost platit vším, co 

mají zákazníci po ruce a na ruce, a zavedení okamžitých 

plateb) a posílila zabezpečení při přihlašování do 

internetového bankovnictví. Vedle toho zkouší propojení 

s účty v jiných bankách. Zákazníci teď mohou přes Air 

Bank zadávat i platby z účtů v České spořitelně.

Samotná Česká spořitelna patří k nejúspěšnějším 

skokanům. V rámci sektoru skončila čtvrtá za vedoucí 

trojicí Air Bank, Equa bank a Fio banka. Zlepšení 

dosáhla především v pilířích očekávání a personalizace. 

Investuje do svého internetového bankovnictví 

George a rozšířila možnosti bezkontaktního používání 

bankomatu přes mobilní telefon. Je první bankou, 

která nabízí personalizované poradenství i zákazníkům 

masového trhu. V průběhu prvního čtvrtletí roku 2020 

bylo konkrétním bankéřům přiděleno více než 150 000 

zákazníků.

Vedle dalších skokanů (Moneta Money Bank, 

Raiffeisenbank, Kooperativa) vynikají Direct pojišťovna 

a UniCredit Bank, které si v rámci sektoru výrazně 

polepšily. Poslední zmiňovaná investovala do své 

mobilní aplikace Smart Banking, což zákazníci oceňují: 

„Jakožto zákazník této banky využívám velice často 

jejich mobilní aplikaci, se kterou jsem velice spokojená. 

Je přehledná, rychlá, odstávky hlásí s velkým 

předstihem. Nemám, co bych namítla.“ 

(Žena, 35 let)

BANKA V MOBILU
Air Bank

Equa bank

Fio banka

8,40

8,11

7,88

Nejlepší v odvětví (skóre 0–10)
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Vsadit na (správnou) kartu

Krize spojená s pandemií bude mít na finanční sektor 

dlouhodobý dopad. Podle výzkumu z května 2020 

se více než polovina domácností obává zhoršení 

své finanční situace. Čtvrtina domácností se chystá 

dlouhodobě omezit spotřební úvěry a naopak zvýšit 

objem úspor.

Pokud jde o okamžité změny v chování zákazníků, 

pandemie přinesla větší využití online kanálů a všech 

forem bezhotovostních plateb: kartou, mobilním 

telefonem i chytrými hodinkami. Lze očekávat, že 

lidé si na tyto způsoby placení zvyknou a budou je ve 

zvýšené míře využívat i v budoucnu. Finanční sektor 

se těmto změnám bude muset přizpůsobit, ale může 

z nich i těžit – bude mít nižší náklady na zpracování 

hotovosti a na kanály obsluhované lidmi (díky online 

nástrojům). Zároveň vznikne více prostoru pro přímou, 

personalizovanou komunikaci se zákazníkem v online 

prostředí. 

Zůstaňme v kontaktu bezkontaktně 

Které banky nejlépe zareagovaly na koronavirovou 

krizi? Premianty v této disciplíně byly Air Bank, Moneta 

Money Bank a Česká spořitelna. Hodnocení Monety 

a České spořitelny v souvislosti s covidem je dokonce 

lepší než hodnocení Equa bank a Fio banky, jejichž 

celková zákaznická zkušenost dosahuje vyššího skóre.

Česká spořitelna rychle nabídla odklad splátek, 

dočasně zrušila některé poplatky a prostřednictvím 

videí a podcastů informovala veřejnost ohledně vývoje 

investic. Uzavření kamenných poboček kompenzovala 

rozšířením telefonické a online péče. Vstřícný postoj si 

chválili i klienti jiných bank, například Monety Money 

Bank: „Odklad splátek hypotéky byl velice moc skvělý. 

Byli velice ochotni pomoci v té těžké situaci.“ 

(Muž, 23 let)

Citace zákazníků

Česká spořitelna: „Osobní bankéř se zajímá o moji 

finanční i osobní pohodu v době koronaviru. Zavolal mi 

a nabídl i možnost odložení splátek nebo půjčky.“ 

(Žena, 48 let)

„S ČSOB mám velice dobrou dlouholetou zkušenost. 

V době šíření onemocnění covid-19 mi volali, aby mě 

upozornili, že i v této době mají otevřenou pobočku 

a mohu za nimi přijít.“ 

(Žena, 27 let)

Raiffeisen stavební spořitelna: „Požádali jsme o posun 

splátek v rámci covid-19. Sice měli ze začátku nějaké 

zmatky, platbu stáhli, pak zas vrátili a pak zase stáhli, 

neustále nám od nich někdo volal, nakonec ale vyřešeno 

k oboustranné spokojenosti.“ 

(Žena, 41 let)



Finanční služby

Personalizace
‘19‘18‘17 ‘20

Čas a úsilí Očekávání Integrita Řešení problémů Empatie

6,7 7,0 7,3 7,3 7,2 7,4 7,7 7,8

6,2
6,5 7,0 7,1 7,0 7,3 7,5 7,5

6,8 7,1 7,4 7,4

6,3
6,6 6,8 6,9
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Maloobchodní 
řetězce
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Maloobchodní potravinové řetězce se v konkurenci 

ostatních sektorů od loňska udržely na svém průměru. 

S výjimkou pilířů čas a úsilí a empatie, které jsou na 

stejné úrovni jako loni, jejich výkon v jednotlivých 

pilířích zákaznické zkušenosti mírně poklesl, nicméně 

může je těšit výjimečná loajalita zákazníků – v této 

metrice jsou na tom lépe než ostatní sektory. Do top 100 

se letos dostalo 11 ze 13 značek v sektoru. 

 

V odvětví jsou patrné dva trendy. Tím prvním je snaha 

maximálně zákazníkovi šetřit čas (proto má sektor 

dobré hodnocení v pilíři čas a úsilí). Jasným příkladem 

takové snahy je prodej na internetu a dovážka domů, 

ale značky usnadňují život i lidem, kteří si chtějí zboží 

fyzicky prohlédnout a nakoupit v prodejně. Těm šetří čas 

například skener, jímž si zboží sami načtou. Nemusejí 

tak čekat v dlouhých frontách před pokladnami. Druhým 

trendem je důraz na kvalitu, čerstvost a lokálnost 

potravin (např. nabídka farmářských výrobků).  

Lídr Lidl

Žebříček vede Lidl, který oproti roku 2019 poskočil v 

celkovém pořadí o 11 pozic na 14. příčku. Jeho zákazníci 

oceňují především nízké ceny, hladké vyřizování 

reklamací a ochotný a nápomocný personál 

v obchodech: „V Lidlu jsem poprosila ochranku, aby 

mně pomohla dát těžký výrobek do košíku, a ochranka 

byla velmi hodná, že mně pomohla, a ještě mně 

pomohla i při kase, kde na mě čekala a výrobek mně 

pomohla dát do tašky na kolečkách (jsem invalidní a 

chodím o francouzské holi). Byla jsem tím velmi mile 

potěšena.“ Populární je také Lidl e-shop – výměna či 

reklamace zboží i zde probíhá bezproblémově. Vedle 

Lidlu jsou výraznými skokany v top 100 Albert a Coop 

(o 40, respektive 41 míst). 

Nákup přede dveře

Potravinové řetězce se podobně jako logistické firmy 

musely s nástupem koronakrize vypořádat se skokovým 

nárůstem poptávky. Obrovský boom zaznamenal 

prodej potravin přes internet – zákazníci v nouzovém 

stavu omezili pohyb a někteří z nich začali více 

nakupovat online. Pro obchody to znamenalo zajistit 

dostatek zásob, kurýrů a obalů tak, aby zákazníci mohli 

být obslouženi bez komplikací, včas a za dodržení 

hygienických předpisů. 

Pokud se obchodu podařilo zvednout tuto hozenou 

rukavici, zákazníci všechny tyto aspekty oceňovali 

(dodržování hygienických opatření nejen v obchodech, 

možnost nakoupit online, senioři kvitovali vyhrazené 

hodiny pro seniory). Jediným skutečně závažným 

nedostatkem byla z pohledu mnoha zákazníků nutnost 

platit během nouzového stavu platební kartou: „Chtěla 

jsem objednat zboží z důvodu karantény pro sebe, 

své malé dítě a starou babičku. Bohužel nevlastníme 

platební kartu a společnost neumožňuje platbu 

v hotovosti, tudíž jsem nakoupit nemohla!!! Jedná se 

o diskriminaci a porušení zákona, protože obchodník 

musí hotovost přijmout!!!! Není mojí povinností ani 

povinností nikoho z rodiny vlastnit platební kartu 

a obchodník mě tím naprosto znevýhodnil a znemožnil 

mi nákup potravin!!!“

ŠETŘIT ČAS
Lidl

Globus

Rohlik.cz

7,97

7,93

7,75

Nejlepší v odvětví (skóre 0–10)
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Citace zákazníků

Globus: „Nejoblíbenější supermarket. Mají tam všechno 

a Scan&Go je naprostá pecka. Brutálně ušetří čas. Teď 

při situaci covid se k ochraně zákazníků i zaměstnanců 

zachovali skvěle :).“ 

(Žena, 24 let)

„Přes Rohlík.cz běžně nakupuji. Dříve cca jednou do 

měsíce větší nákup, který by pro mě bylo zbytečně těžké 

‚tahat‘ MHD, nyní v době covidu-19 nakupuji cca jednou 

za týden, abych nemusela do kamenného obchodu tak 

často. Ceny jsou sice o něco vyšší, ale je to cena za mé 

pohodlí a v nynější době i bezpečnost.“ 

(Žena, 24 let)

Tesco: „Týdenní nákupy. Spokojen, hlavně v dnešní době 

karantény s vymezeným časem pro důchodce.“ 

(Muž, 70 let)



Maloobchodní řetězce

Personalizace
‘19‘18‘17 ‘20

Čas a úsilí Očekávání Integrita Řešení problémů Empatie

6,8 6,8
7,4 7,4 7,5 7,5 7,9 8,0

6,3 6,3

7,2 7,2 7,0 7,0
7,57,5

6,9 6,9
7,4 7,5

6,3 6,3
6,8 6,9
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Zábava 
a volný čas
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Sektor zábavy a volného času je hodnocen 

podprůměrně. Dolů jej táhne především pilíř řešení 

problémů a vnímaná cenová úroveň. Je jedním ze tří 

sektorů, u nichž došlo ve srovnání s rokem 2019 

k celkovému zhoršení.  

Služba Spotify byla do studie zařazena poprvé a hned 

se v rámci sektoru ujala vedení. Dostala se i mezi top 10 

značek celkově. Spotify aktuálně zkouší nový obchodní 

model. Ten původní stál pouze na prémiovém členství 

a reklamách, nyní si firma nechává platit od studií nebo 

hudebníků za to, že jejich skladby umisťuje v aplikaci 

na předních pozicích. Společnost také spustila reklamní 

platformu Streaming Ad Insertion (SAI), která umožňuje 

vkládat do podcastů personalizované reklamy. Díky 

tomu bude moci měřit dosah reklamy a lépe ji cílit. Tato 

novinka se zatím týká pouze podcastů, které produkuje 

přímo společnost Spotify.

Zákazníci na Spotify oceňují jak obsah (žánry, výběr), tak 

zákaznickou podporu. Služba vyhovuje zákazníkům, kteří 

jsou schopni komunikovat v anglickém jazyce: 

„S operátorem jsem řešil zapomenuté heslo a jeho 

restart. Komunikace probíhala v chatu v angličtině a vše 

jsme vyřešili.“ 

(Muž, 26 let)

Největším skokanem sektoru je Netflix (zlepšení o 57 

míst v celkovém žebříčku a posun na druhé místo v rámci 

sektoru). Zákazníci kvitují dobrý výběr zábavy, snadné 

ovládání a také to, že s nimi firma jedná přátelsky – 

například umožňuje rychle a nekomplikovaně zrušit 

předplatné. „Komunikace přímo s podporou zatím vůbec 

nebyla potřeba, služby provádí výborně. Žádné problémy 

s aplikací ani při používání v prohlížeči. Způsob, jakým 

mne informují přes e-mail, je dostačující.“ 

(Žena, 18 let)

Neživíš, tak nepřepínej

Pandemie měla na sektor do značné míry protikladný 

účinek – na jedné straně zavřená kina, na druhé straně 

obrovské zvýšení zájmu o domácí zábavu. Například 

u Netflixu se v průběhu prvních tří měsíců roku 2020 

zdvojnásobil počet lidí, kteří si na něm založili účet 

(v porovnání s koncem roku 2019). Cena akcií Netflixu 

vzrostla tento rok o více než 30 %. Společnost Spotify 

zaznamenala v prvním čtvrtletí roku 2020 nárůst 

uživatelů o více než třetinu. 

Masivní nárůst poptávky po online službách zatížil 

internetové sítě, na což Netflix vstřícně zareagoval 

tím, že vyhověl žádosti Evropské komise a snížil 

kvalitu streamingu, aby sítím odlehčil. Jiné online 

služby potěšily diváky speciální koronavirovou 

nabídkou: služba O2 TV nabídla uživatelům v průběhu 

„koronavirových prázdnin“ několik programů zdarma 

nebo za zvýhodněnou cenu, případně zařadila do 

stávajících balíčků kanály navíc. 

Vratné vstupné

Velmi tvrdě dopadla krize na kina, divadla, ale i sázkové 

kanceláře, u nichž výpadek tržeb z poboček nebyl plně 

kompenzován poptávkou po online sázení. Kina 

a divadla musela vracet vstupné za neuskutečněné akce. 

Některé nedigitální organizace se snažily digitalizovat 

a poskytnout zákazníkům své služby i z pohodlí domova: 

„Jsem sama průvodkyně, tudíž navštěvuji stránky 

zámku Horšovský Týn a sleduji aktuality, navíc teď 

v době koronaviru mnohé dělají online prohlídky, třeba 

jen 5minutovou ukázku komnat, což je super, a myslím 

i dobrá reklama, jak přitáhnout zákazníky, až se otevře.“ 

(Žena, 28 let) 

NOVÁČEK SPOTIFY VÍTĚZEM
Spotify

Netflix

Cinema City

8,11

7,86

7,78

Nejlepší v odvětví (skóre 0–10)
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Sazka vsadila na offline pomoc – firemní vozy Sazka 

rozvážely ochranné pomůcky, testy a další zdravotnický 

materiál pro pracovníky v sociálních službách a jejich 

klienty.

Citace zákazníků

„Máme zakoupené vstupenky na festival, který se 

kvůli koronaviru nemohl uskutečnit. Ticketmaster 

rychle a včas podává informace o vstupenkách a nabízí 

adekvátní východiska a varianty ke vstupenkám. Ani 

jsem je nemusela kontaktovat sama.“ 

(Žena, 25 let)

O2 TV: „Zařizovala jsem si u nich internet i televizní 

vysílání, jsem s jejich službami spokojená. Teď v době 

koronaviru mi dali nějaké programy nad rámec balíčku 

navíc, je to milé zpříjemnění, když jsou děti i my dospělí 

doma.“ 

(Žena, 42 let) 

„U Sazky mám staženou jejich aplikaci v mobilu, 

pravidelně u nich sázím, s aplikací mám velmi dobré 

zkušenosti. Stačí pár kliknutí a je hotovo, ať už se jedná 

o vložení peněz na herní účet, nebo samotné vsazení. 

A pokud náhodou vyhraji, výhra se mi připíše sama od 

sebe na herní účet. Samotnou aplikaci hodnotím velmi 

pozitivně.“ 

(Žena, 30 let)



Zábava a volný čas

Personalizace
‘19‘18‘17 ‘20

Čas a úsilí Očekávání Integrita Řešení problémů Empatie

6,8 7,1 7,4 7,3 7,3 7,6 7,9 7,9

6,2
6,6

7,3 7,3
7,0 7,2

7,6 7,5
6,8 7,1 7,4 7,3

6,2 6,4 6,7 6,7
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Logistika
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Logistika se ze všech sektorů ve studii nejvíce zlepšila, 

a to ve všech pilířích zákaznické zkušenosti. Její Net 

Promoter Score (ukazatel ochoty zákazníků doporučovat 

značku) stouplo v průměru o 10 bodů. Sektor je 

aktuálně třetí nejlepší, předstihly ho jen restaurace 

a rychlá občerstvení a retail. Vyniká zejména v pilíři 

personalizace.

Přes soukromé firmy je nyní možné i zasílat   

Logistické firmy rozšiřují služby a inovují. Nejvíce 

patrný je posun k tomu, že zásilky přes soukromé 

logistické společnosti mohou posílat i soukromé osoby / 

domácnosti. Některé inovace nejsou viditelné navenek, 

ale mají dopad na efektivitu práce, a tím potenciálně 

i na cenu služeb. DHL například nasazuje ve velkém 

množství LocusBoty, autonomní mobilní roboty pro 

distribuční sklady. Zatím tuto novinku využívá jen 

v Severní Americe, ale v budoucích letech plánuje její 

zavedení i v Evropě a v Česku.

V sektoru probíhají fúze (Uloženka a In Time) 

a navazování obchodní spolupráce (nabídka AlzaBoxů 

pro zákazníky Zásilkovny). Někdy ale může jít 

o riskantní podnik, což pocítila Zásilkovna, když musela 

zastavit nastartovanou spolupráci s firmou USPS pro 

doručování do USA.

  

Využije Česká pošta popularitu získanou za 

koronakrize?

V sektoru vede Zásilkovna, která má nadprůměrné skóre 

ve všech pilířích zákaznické zkušenosti. Její zákazníci 

oceňují hlavně rychlost doručení, informace o průběhu 

doručování a velmi dobré ceny. Společnost dále roste 

v Česku i v zahraničí. Do konce roku chce v tuzemsku 

překročit hranici 3 500 výdejních míst, doručuje 

i v Evropě a v USA a chystá se na Blízký východ. 

PPL si drží druhou pozici, ale zlepšuje se a Zásilkovně 

dýchá na záda. V celkovém pořadí všech značek ve 

studii se PPL vyhouplo o fantastických 47 míst. V rámci 

sektoru logistika mělo navíc nejlépe hodnocenou reakci 

na covid. Značka inovuje – investuje do webové aplikace 

a zavádí možnost posílání balíků na dobírku i pro 

soukromé osoby. 

Zajímavý je příklad České pošty. Ta sice ještě nedospěla 

mezi 100 nejlepších značek, ale v celkovém hodnocení 

se hodně zlepšila a zaznamenala posun o 33 míst. Její 

skóre týkající se reakce na koronakrizi vysoce převyšuje 

její celkové hodnocení. V očích zákazníků jí tedy jarní 

nasazení pomohlo. Tento pozitivní moment lze rozvíjet, 

ale i lehce ztratit.

   

Neberte nám platbu v hotovosti 

Covid postavil logistický sektor před velkou výzvu. Na 

rozdíl od jiných sektorů, které řešily zejména razantní 

pokles poptávky a útlum aktivity, se poptávka po 

doručovacích službách zvýšila s tím, jak lidé začali více 

nakupovat online. Situaci ale komplikovalo několik 

věcí: uzavření řady výdejních míst, nutnost dodržovat 

zvýšená hygienická opatření a náhlé omezení plateb 

v hotovosti. Zejména poslední faktor představoval pro 

řadu zákazníků nepříjemnost: 

„S touto společností nemám žádný problém. Naopak 

vše skvěle funguje, posílají e-maily i SMS, kde se 

zásilka pohybuje a kdy vám bude doručena, zda už 

je na odběrném místě a kdy si ji můžete vyzvednout. 

Jediné, co mne trápí, je v současné době placení kartou. 

Nemám účet v bance a peníze mi chodí hotově. 

BRONZOVÁ MEDAILE 
Zásilkovna

PPL

Uloženka

8,24

7,92

7,77

Nejlepší v odvětví (skóre 0–10)
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Myslím si, že je to omezení, které by nemělo 

existovat. Hotové peníze jsou reálné a toto 

omezení se mi nelíbí. Je to podobné, jako 

kdybych požadovala, abych mohla zaplatit 

bitcoinem nebo jinou kryptoměnou, a vynucovala 

bych si to.“

Čím logistické společnosti zákazníka naopak 

potěšily? Česká pošta a PPL nabízely přepravu 

roušek zdarma. Zásilkovna zavedla službu 

Zásilkovna Drive, která umožňovala vyzvednutí 

a podání zásilky, aniž by zákazník musel vystoupit 

ze svého vozu. Společnost Alza poprvé za dobu 

svého fungování pustila do svých boxů jiný 

subjekt, když Zásilkovně umožnila využívat své 

AlzaBoxy, opět s cílem nabídnout zákazníkům 

bezkontaktní vyzvednutí zásilky.

Citace zákazníků

„Zásilkovnu využívám, pokud to je možné. 

Zásilkových míst máme ve městě několik. Je to 

rychlé, bez nějakého čekání a hlavně levnější.“ 

(Žena, 55 let)

„Řidič PPL mě mile překvapil – když kvůli 

dopravní překážce nemohl balíček doručit autem, 

doručil ho pěšky.“ 

(Žena, 68 let)

DHL: „Touto společností mně bylo doručeno 

objednané zboží, perfektní domluva s kurýrem 

o čase, kdy budu doma.“ 

(Žena, 76 let)



Logistika

Personalizace
‘19‘18‘17 ‘20

Čas a úsilí Očekávání Integrita Řešení problémů Empatie
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Sektor restaurace a rychlá občerstvení zvítězil nad všemi 

ostatními sektory, přestože nemá žádného zástupce 

v top 10 v celkovém žebříčku. Nabízí ale konzistentně 

vysokou zákaznickou zkušenost (7 z 8 značek je v top 

50, poslední značka obsadila 61. příčku). Nad ostatními 

sektory získává navrch zejména v pilíři empatie. V tomto 

pilíři si sektor od loňska polepšil, stejně jako v pilíři 

očekávání. 

Stálice Starbucks 

První příčku obsadila stálice sektoru – Starbucks. Od 

loňska si značka v celkovém pořadí polepšila o 24 míst 

a posunula se na 12. místo celkově. Ingredience 

úspěchu Starbucks se zdají být snadno replikovatelné: 

milí lidé, dobrá káva, příjemné prostředí. To „něco 

navíc“, díky čemu značka u zákazníků pravidelně skóruje, 

ale spočívá ještě v něčem jiném: v drobnostech, citu pro 

detail a upřednostnění potřeb zákazníka v každé situaci: 

„Objednala jsem si kávu Starbucks do práce, káva byla 

výborná a přání krásného dne na kelímku mi zvedlo 

náladu o 20 stupňů. :)))“ 

(Žena, 24 let)

„Nákup kapslí do kávovaru. Velice mne překvapila 

obsluha, která neváhala a dala mně ochutnat všechny 

nabízené kapsle.“ 

(Muž, 42 let)

Dvojkou v sektoru a velkým skokanem (o 51 míst 

v rámci celého žebříčku) je DámeJídlo.cz. Zákazníci 

velmi dobře hodnotí jeho reakci na koronavirovou krizi 

a oceňují, že firma zvládala doručovat včas 

i v době razantně zvýšené poptávky. Pokud jídlo přece 

jen nedoručila včas, kompenzovala to připsáním 

kreditu, což zákazníci kvitovali s povděkem: „Využíváme 

v domácnosti celkem pravidelně a jednání s touto 

společností je bezproblémové. V případě komplikací vše 

kompenzují třeba kreditem navíc.“ 

(Muž, 36 let)

Vzepětí McDonald’s 

Vůbec největší skok předvedla společnost McDonald’s. 

Ještě v roce 2019 se nedostala mezi nejlepších 100 

značek, letos se vyhoupla o famózních 79 příček nahoru 

na 27. místo celkově a 4. místo mezi restauracemi. 

Zákazníci oceňovali dostupnost služeb přes standardní 

výdejní okénka pro automobilisty, ale také pohotovost, 

s jakou McDonald’s zavedl výdejní okénka pro pěší 

McWalk: „Jeden z mých oblíbených fast foodů. Jídlo 

s sebou, lze platit stravenkami. Líbí se mi, že vždy vím, 

co očekávat. V této době restaurace nabízí McWalk.“ 

(Žena, 30 let)

Koronavirová krize v sektoru významně změnila 

distribuční modely. Provozovny s již zavedeným 

okénkovým prodejem měly v tomto ohledu výhodu. 

Svou příležitost využily donáškové služby (jako např. 

skokan studie DámeJídlo.cz), které pomohly 

s fungováním řadě restauračních podniků. Pomineme-

li úplné uzavření některých restaurací, jako negativní 

zkušenost uváděli zákazníci nejčastěji fronty před 

výdejními okénky, zmatek při objednávání a vydávání 

a nepříjemný pocit, když obsluha nedostatečně 

dodržovala hygienická opatření.  

ZAKLEPEJTE NA OKÉNKO
Starbucks

DámeJídlo.cz

Costa Coffee

8,01

7,87

7,86

Nejlepší v odvětví (skóre 0–10)
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Citace zákazníků

„Přes aplikaci Dáme jídlo objednáváme jídlo poměrně 

často. Vždy je na ně spolehnutí a téměř vždy doručí jídlo 

ve slíbeném čase. Velmi oceňuji kurýry z Dáme jídlo, že i 

v době koronaviru jdou s chutí do práce a vždy 

s úsměvem doručí (nám, co jsme občas líní vařit).“ 

(Žena, 25 let) 

„Ugo mi velice vyhovuje, protože se zde můžete za 

slušnou cenu výborně a zdravě najíst. Teď v době 

nouzového stavu zavedli i rozvoz. Bohužel do mého 

bydliště se nerozváželo, ale bydlím v městysu kousek za 

Prahou, takže to je pochopitelné. Jinak obsluha je vždy 

milá, usměvavá a nápomocná. Ráda se sem vracím.“ 

(Žena, 19 let)

Costa Coffee: „V této společnosti je naprosto úžasný 

personál ve všech pobočkách. Pokaždé když si kupuji 

kávu, mě obsluhuje velice milý personál a velmi rádi mi 

pomohou s výběrem daného produktu.“ 

(Muž, 25 let)



Restaurace a rychlá občerstvení

Personalizace
‘19‘18‘17 ‘20

Čas a úsilí Očekávání Integrita Řešení problémů Empatie

7,1 7,2
7,5 7,7 7,87,7

8,28,1

6,5 6,7
7,3 7,7

7,2
7,97,67,4 7,1 7,2

7,6 7,8

6,7 6,8 7,1 7,4
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Retail neboli nepotravinářský maloobchod se od roku 

2019 mírně zlepšil a umístil se na druhém místě za 

restauracemi. Mezi top 10 značkami celé studie je šest 

z retailu, loni to byly jen dvě. Jde o velmi různorodý 

a rozsáhlý sektor. Ve studii je zastoupen 50 značkami 

rozdělenými do 12 subsektorů.

V subsektorech vede kosmetika, která je však letos 

zastoupena jen jednou značkou. Zlepšilo se hodnocení 

drogerií, čerpacích stanic a obchodů s oblečením. 

Naopak se o něco zhoršilo hodnocení lékáren, které si 

ale společně s drogeriemi stále drží velmi dobrou pozici.

 

Velkým tématem retailu je odpovědný přístup 

k podnikání: omezování plastových obalů, recyklace, 

využívání ekologicky šetrných materiálů, snižování 

uhlíkové stopy a dodržování lidských práv ve firmách 

v dodavatelském řetězci.  

 

Tři různé cesty na stupně vítězů: 

Tank Ono, Yves Rocher, dm

Vítězem sektoru je čerpací stanice Tank Ono. Ta je 

zároveň i významným skokanem, protože na první 

příčku poskočila v rámci sektoru z loňské 11. pozice. 

Tank Ono je zajímavým příkladem značky, která, soudě 

dle vyjádření zákazníků, staví svou CX strategii na 

jednoduché cenové propozici se zachováním důležitých 

parametrů kvality produktu a služeb. Díky tomu je 

pro své zákazníky čitelná – lidé jasně vědí, co od ní 

mají čekat –, což se promítá i do jejího skvělého skóre 

v pilíři očekávání: „Je to společnost, kde výhradně 

tankujeme benzin do našich dvou aut. Společnost 

má jako jedna z mála stejné ceny PHM po celé ČR. 

Mimochodem, v současné době nízkých cen PHM Ono 

dosáhlo nejnižší ceny za benzin Natural 95. Má i bohatý 

výběr doplňkového zboží a občerstvení. Ještě jsem 

nezaznamenal, že by tato společnost měla problémy 

s kontrolou kvality PHM.“ 

(Muž, 77 let)

Druhým v pořadí je Yves Rocher, což je značka, která se 

v minulosti už mezi nejlepšími značkami objevila a letos 

se z loňského šestého místa v sektoru posunula ještě 

výš. Druhé místo si ale vysloužila diametrálně odlišnou 

CX strategií – z hlediska ceny je v rámci sektoru 

hodnocena spíše podprůměrně, jejím nejsilnějším 

pilířem je empatie: „Prodavačka byla velmi milá 

a poradila mi, co bude pro mou pleť dobré. 

Zaregistrovala jsem se u nich jako člen a líbí se mi 

výhody, pokud jste členem.“ 

(Žena, 25 let)

Třetí je drogerie dm. I tato značka se už mezi 10 nejlépe 

hodnocenými značkami vyskytla. Zákazníci oceňují 

široký sortiment zboží, příjemné nakupování 

a věrnostní program. Ve srovnání s ostatními značkami 

v sektoru je silná především v pilíři personalizace, tedy 

že si v „déemku“ každý najde to své: „dm je super 

drogerie. Najdu zde všechno, co potřebuji. U pokladny 

jsou ke mně velmi vstřícní a nikdy se nezapomenou 

připomenout s kartičkou, na kterou načítám body. Pokud 

chci poradit, jsou ochotní. Většinou všechno najdu, 

takže i prodejna je dobře organizovaná. Příznivé jsou 

i ceny a vysoká kvalita. Úžasný je potom výběr 

z normálních značek, pak i těch levnějších, privátních, 

Tank Ono

Yves Rocher

dm

8,12

8,12

8,08

U POKLADNY STÁL… V ROUŠCE Nejlepší v odvětví (skóre 0–10)
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které jsou mnohdy ještě kvalitnější a s lepším složením. 

Konflikt jsem zde s nikým neměla.“ 

(Žena, 23 let)

Z kabinky do onlinu

Některé subsektory z pandemie profitovaly. Příkladem 

je e-commerce, tedy obchody, jejichž těžiště bylo online 

už před pandemií. Nadstandardní obchodní výsledky 

vykazují ale i hobby markety, které byly v první vlně 

uvolnění a v podstatě zažily „Vánoce na jaře“. Dále 

například nábytkářský řetězec IKEA, který se rozhodl 

vrátit státní podporu s ohledem na to, že v první 

polovině roku dosáhl skvělých výsledků.

Jiné subsektory zasáhl covid velmi citelně. Typickým 

příkladem je móda, kde najednou mnohem více 

zákazníků nakupovalo přes e-shop. To znamená dvojí 

změnu: jinak si vybírám zboží (online) a jinak probíhá 

jeho distribuce (místo odnosu z obchodu si zboží 

nechávám zasílat). Větší objem zásilek představoval 

výzvu i pro logistické firmy (viz kapitola věnovaná 

tomuto sektoru). To mělo občas za následek zpoždění, 

protože na takový objem zasílání nebyl připraven ani 

obchod, ani logistická firma. V pozdější fázi pandemie, 

kdy už byly kamenné obchody znovu otevřené, se na 

kvalitě zákaznické zkušenosti projevila bezpečnostní 

opatření: rozestupy ve frontách, roušky, dezinfekce. 

Podle nátury zákazníka se zákaznická zkušenost zhoršila 

buď kvůli opatřením samotným, která zákazník vnímal 

jako omezující, nebo naopak kvůli obavám v situacích, 

kdy opatření nebyla dostatečně dodržována. 

Některé značky se rozhodly uchopit krizi jako příležitost 

a pozitivně se profilovat nápomocnou reakcí: 

dm drogerie dodala produkty zdarma nemocnicím, 

lékárna Dr.Max podpořila seniory a handicapované 

nabídkou zvýhodněné bezpečné dopravy (taxíky 

Maxíky). V čistě obchodní rovině zákazníci oceňovali 

automatické prodlužování platnosti nákupních voucherů 

a zvýhodněných nabídek. Negativně vnímali zákazníci 

především nemožnost platby v hotovosti (podobně jako 

v logistickém sektoru), dále dlouhé dodací doby 

a omezení sortimentu v prodejně.  

Citace zákazníků

Slevomat: „Nedávno mě potěšili tím, že automaticky 

bez žádosti prodloužili dobu platnosti voucheru, který 

kvůli současné situaci není možné využít.“ 

(Žena, 23 let)

Benu: „Milá paní magistra, se vším poradila, dodržení 

hygienických nařízení, nošení ochranných roušek, 

rukavic, správné rozestupy.“ 

(Žena, 21 let)

„U společnosti Reserved velmi oceňuji internetový 

e-shop. V kamenné prodejně jsem nikdy moc 

nenakupovala, protože většinou když se mi něco líbilo, 

už nebyla má velikost (38 je hned vyprodaná). 

V e-shopu si zvolím filtry a prohlížím si jen to, co si 

můžu koupit (v mé velikosti). A nebojím se si něco 

objednat, protože vím, že mohu zboží do 30 dnů vrátit.“ 

(Žena, 23 let)



Retail

Personalizace
‘19‘18‘17 ‘20

Čas a úsilí Očekávání Integrita Řešení problémů Empatie

6,9 7,0
7,4 7,5 7,5 7,7 8,18,0

6,3 6,6
7,2 7,4 7,1

7,8
7,57,3

6,9 7,1 7,4 7,6

6,4 6,6 6,9 7,1
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Telekomunikace jsou po energetice druhým nejhůře 

hodnoceným sektorem. Od loňska se jejich hodnocení 

příliš nezměnilo. Dolů je táhnou především ceny služeb 

a horší výkon v pilíři čas a úsilí. Mezi nejlepších 100 

značek se v rámci odvětví dostal pouze Vodafone.

  

Do budoucna je hlavním tématem odvětví očekávaný 

rozvoj 5G sítí. Aktuálně už v Česku dochází k testování 

5G technologie v některých lokalitách. Vedle toho se 

operátoři snaží vylepšovat sítě v místech, kde bylo 

využití mobilního signálu a dat doposud omezené – 

například v tunelech pražského metra.  

    

Neohrožený Vodafone

Sektorový žebříček vede Vodafone, který obhájil vedení 

z roku 2019 a jako jediný ze sektoru se probojoval mezi 

100 nejlepších značek celkově. Zákazníci si u Vodafonu 

cení hlavně empatického přístupu zaměstnanců 

a pozitivně hodnotí jeho zákaznickou telefonní linku. 

Potvrzují to i tvrdá data v podobě velkého náskoku 

Vodafonu v pilíři empatie: „Zavolala jsem do Vodafonu. 

Operátorka byla velmi laskavá a díky tomu, že jsem 

měla a znala hesla, mi s pochopením pomohla. Nedám 

na Vodafone dopustit.“ 

(Žena, 70 let)

Posun vpřed v celkovém žebříčku zaznamenal T-Mobile. 

Zlepšil se o 39 míst a přiblížil se top 100. V reakci na 

covid dokonce překonal lídra sektoru Vodafone. 

Z komentářů zákazníků je patrné, že oceňují doporučení 

opravdu výhodné smlouvy, extra benefity pro 

dlouholeté klienty a férové jednání: „Na pobočce jsem 

chtěla zrušit předplacené služby, neb jich nevyužívám. 

Po nahlédnutí do záznamu mi pracovník sdělil, že se mi 

opravdu nevyplatí paušál, a nastavil mi předplacenou 

kartu. Chválím a jsem spokojená.“ 

(Žena, 70 let)

„Naposledy jsem se přihlásil k odběru internetových dat 

zdarma do konce dubna. Ale již dříve mi nebylo zasláno 

vyúčtování, tudíž jsem nemohl zaplatit. T-Mobile mi 

zaslal upomínku s pokutou. Když jsem to reklamoval, 

společnost se mi omluvila a jako omluvu jsem měl 

2 měsíce paušálu zdarma.“

(Muž, 67 let)

    

V karanténě jsme nejvíce ocenili neomezená data 

a volání 

Telekomunikační trh během pandemie posílil. Lidé se 

naučili komunikovat víc na dálku, jak s rodinou, tak 

pracovně. Boom zaznamenala i domácí online zábava. 

Podle výzkumu, který KPMG provedla v květnu 2020, 

začala řada domácností využívat telekomunikační služby 

více než před krizí a zároveň předpokládají, že jim to 

vydrží i do budoucna. Některé domácnosti se v době 

karantény potýkaly s přetížením datových sítí, ale i tak 

oceňovaly, že vůbec mají možnost připojení a mohou 

fungovat na dálku.  

Z konkrétních kroků telekomunikačních společností 

zákazníci nejvíce kvitovali nabídky neomezených dat. 

Senioři nejvíce oceňovali neomezené volání: 

„Bydlím v Plzni a na jihu Čech mám příbuzné, kteří se 

starají o mou 92letou maminku. Nyní v době koronaviru 

za ní nemohu (je mi 70). Tak nám velice slouží 

neomezené volání v síti Vodafone.“ 

(Žena, 70 let)

PRÁVĚ JSTE SE DOVOLALI 
LASKAVÉMU OPERÁTOROVI Vodafone

T-Mobile

UPC

7,41

7,02

7,01

Nejlepší v odvětví (skóre 0–10)
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„Od společnosti O2 jsem si nechala aktivovat 

neomezená data zdarma po dobu epidemie, tj. do konce 

dubna. Vše proběhlo v pořádku.“ 

(Žena, 69 let)

Citace dalších zákazníků

„U T-Mobile jsem potřebovala prodloužit smlouvu, ale 

můj balíček už nebyl k dostání, tak jsme se domluvili 

na ještě lepším, sice o 20 Kč dražším, ale mám více dat. 

Takže super!!“ 

(Žena, 31 let)

UPC: „Při instalaci modemu na internet mi pan technik 

velice vyhověl, vysvětlil co kam atd. Dokonce mi i podal 

smlouvu skrz okno, když se mi zasekl zámek od dveří. 

Velice pozitivní zkušenost.“ 

(Muž, 19 let)

Vodafone: „Výhodná nabídka pro rodinu, velmi příjemná 

paní, která se mnou přechod k jejich společnosti 

vyřizovala, se vším byla ochotna pomoci.“ 

(Žena, 33 let)



Telekomunikace

Personalizace
‘19‘18‘17 ‘20

Čas a úsilí Očekávání Integrita Řešení problémů Empatie

6,7 6,8 7,0 6,9 7,27,1 7,3 7,3

6,2 6,3
6,8 6,7 6,8 7,0 7,06,9 6,8 6,8 7,0 7,0

6,1 6,2 6,4 6,5
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Sektor cestování a hotely se mezi lety 2019 a 2020 

zhoršil a nyní se nachází pod průměrem studie, velmi 

pravděpodobně v důsledku koronakrize. Nejvíce 

se propadlo hodnocení v pilířích řešení problémů 

a empatie. U některých společností měli zákazníci 

problém se stornováním zájezdů/letů, některé 

společnosti se nechovaly vstřícně, nenabízely vrácení 

peněz, případně špatně komunikovaly. 

Do top 100 se dostaly tři značky. První pozici si v rámci 

sektoru udržel portál Booking.com. Jeho zákazníci 

pozitivně hodnotí webové stránky, které jsou podle 

nich přehledné, nabízí mnoho informací a dobře se 

přes ně hledá a porovnává ubytování. Rezervace se dají 

upravovat či rušit přímo na portálu. Zákazníci také velice 

dobře hodnotí mobilní aplikaci, přístup zaměstnanců 

a zákaznický servis. 

Na druhém místě se v rámci sektoru umístil RegioJet, 

na třetím Invia. Obě značky si od loňska udržely 

sektorové pořadí, ale v celkovém pořadí klesly 

(RegioJet -50 míst, Invia -41). Značky na opačném konci 

sektorového žebříčku se naopak zlepšily a pomalu se 

přibližují k top 100 (městské dopravní podniky +33, 

České dráhy +20, Arriva +29). 

   

Lék na covid: proaktivní vstřícnost

Covid zasadil celému sektoru tvrdou ránu na několika 

úrovních: snížená mobilita lidí, menší důvěra 

v bezpečnost cestování a do budoucna rizika spojená 

s možnou ekonomickou recesí. V Česku jsou nejvíce 

postiženy destinace závislé na příjezdovém cestovním 

ruchu, tedy Praha a Karlovarský kraj.  Zasažena je 

zejména vyšší kategorie ubytovacích zařízení a služby 

úzce orientované na specifickou zahraniční klientelu 

(asijské trhy, USA a vybrané evropské země). Tato 

ubytovací zařízení a na ně navázané služby se musejí 

alespoň částečně přizpůsobit změnám na straně 

poptávky (změna produktu, ceny, způsob marketingu). 

Je však zřejmé, že výpadek v příjmech z příjezdového 

cestovního ruchu není možné v současné situaci zcela 

nahradit, což může pro mnohá zařízení znamenat 

existenční problémy.        

Pokud jde konkrétně o zákaznickou zkušenost, firmy se 

musely vypořádat s obrovským množstvím zrušených 

rezervací a dotazů zákazníků. Mnoho cestovních 

kanceláří vracelo zákazníkům zálohy a peníze za 

zrušené dovolené a byly proaktivní v řešení problémů 

souvisejících s covidem, což zákazníci oceňovali: „Velmi 

dobré, zakoupen zájezd, z důvodu pandemie se nebude 

konat, sami se ozvali a nabízí řešení.“ 

(Exim Tours; žena, 64 let)

TVRDÁ RÁNA
Booking.com

RegioJet

Invia.cz

7,81

7,36

7,16

Nejlepší v odvětví (skóre 0–10)
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Citace zákazníků

„Řešila jsem vrácení peněz za zrušenou rezervaci. Kvůli 

aktuálnímu stavu (pandemii) byla naše cesta zrušena, 

rezervace ubytování byla po zaplacení nevratná, i tak 

Booking.com pomohl s navrácením částky.“ 

(Žena, 33 let)

Leo Express: „Zakoupili jsme lístky na Slovensko… když 

začala koronakrize, tak se sami ozvali, že nic nebudeme 

tratit. Pokud nebudeme moci vycestovat, tak nám vrátí 

kredit, za který si koupíme nové, nebo nám pošlou 

peníze na účet. Velká spokojenost.“ 

(Muž, 39 let)

Invia: „Dívala jsem se na jejich webové stránky. 

Výhodou je, že dostanete dostatek informací k dané 

destinaci nebo zájezdu, web je přehledný, fotky 

autentické, informace dostačující i s nabízenými 

slevami. Opravdu velmi přehledné stránky.“ 

(Žena, 39 let)



Cestování a hotely

Personalizace
‘19‘18‘17 ‘20

Čas a úsilí Očekávání Integrita Řešení problémů Empatie

6,7
7,1 7,17,3 7,57,3

7,8 7,6

6,3
6,7

7,2 7,0 7,0
7,5 7,3 7,37,3

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

6,7 6,9 6,6
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Energetika
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Energetika je nejhůře hodnoceným odvětvím. Mezi 

nejlepších 100 značek se dostaly pouze dvě z tohoto 

sektoru: innogy a ČEZ. Od loňska sice došlo ke zlepšení 

hodnocení celého odvětví, ale ne natolik významnému, 

aby se dostalo před druhé nejhorší odvětví 

(telekomunikace).  

Na energetickém trhu jsou patrné tři trendy:

Rozšiřování nabídky nekomoditních produktů 

a služeb

Obchodníci přicházejí s novými produkty, kterými 

doplňují svou komoditní nabídku. ČEZ ve spolupráci 

s McDonald’s instaloval 20 rychlodobíjecích stanic pro 

elektromobily, nejnovější se nacházejí na dálnici D11.

Během roku 2019 také zrychlila instalace solárních 

elektráren. Využívá se podpora pro menší elektrárny 

na rodinných domech včetně akumulace i pro větší 

instalace v podnikových prostředích. Vzhledem 

k evropským cílům v energetické oblasti lze očekávat, 

že nové instalace budou přibývat čím dál rychleji.

Zjednodušování zákaznických interakcí 

Zjednodušuje se zejména převod smlouvy. 

U společnosti MND lze nyní všechny dokumenty 

jednoduše podepsat online – prstem na mobilu nebo 

myší na počítači. Vše je možné zařídit v době, kdy se to 

klientovi nejvíce hodí. Zákazník už nemusí nikam chodit 

ani se domlouvat na předání dokumentů s kurýrem, což 

je metoda, kterou MND donedávna využívala.

Spolu s vývojem cen na energetických trzích toto vede 

zákazníky k rychlejším změnám dodavatelů.

Inovace 

innogy v České republice testuje BioCNG, se kterým 

může být zemní plyn stejně obnovitelný jako elektřina 

vyráběná ze slunce či z větru. 

 

ČEZ skokanem

První pozici v rámci sektoru si drží innogy. Mezi lety 

2019 a 2020 se v celkovém pořadí posunula o 24 míst 

a dostala se do top 100. Nejvíce vyniká v pilíři 

očekávání. Ve srovnání s konkurencí jsou interakce s 

innogy rychlejší a efektivnější, zákazníci mohou svoje 

potřeby řešit prostřednictvím kanálů, které jim nejvíce 

vyhovují. 

Na druhé příčce je značka ČEZ. V rámci sektoru si oproti 

loňsku polepšila o jednu pozici. V rámci celkového 

žebříčku se posunula o úctyhodných 47 míst a stejně 

jako innogy proklouzla do top 100. Zlepšila se hlavně 

v pilíři řešení problémů, v němž je dnes v rámci sektoru 

nejlepší. Analýza zákaznických komentářů naznačuje, 

že zlepšení schopnosti řešit problémy je dáno ochotou 

zaměstnanců vycházet zákazníkům vstříc a řešení 

dotahovat do konce. Třetí příčku obsadila Pražská 

plynárenská, která sice nedoskočila do top 100 celkově, 

ale přeskočila dvě jiné značky v sektoru. Její zlepšení 

v pilíři čas a úsilí napovídá, že značce se lépe než 

v minulosti daří vyřizovat požadavky zákazníků rychle 

a hladce.

 

Covid: pomáháme tam, kde působíme

Koronavirová krize se v očích zákazníků sektoru 

energetiky příliš nedotkla. Zkomplikovala některé 

interakce, ale nejednalo se o významné problémy, jiné 

sektory byly zasaženy podstatně hůře.

Řada firem se snažila vyjít vstříc lidem v místě svého 

působení, zmírnit očekávané dopady krize a podpořit 

koronavirová opatření.

DVA ZÁSTUPCI V TOP 100
innogy

ČEZ

Pražská plynárenská

7,33

7,24

7,01

Nejlepší v odvětví (skóre 0–10)
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innogy poskytla obyvatelům Náchoda 16 000 roušek 

a zahájila spolupráci s Asociací občanských poraden 

s cílem řešit problémy zákazníků innogy. Pomoc je 

zaměřena na sociálně či zdravotně znevýhodněné 

klienty a seniory. Značka MND vyhlásila rychlé granty 

na podporu organizací pomáhajících seniorům 

v souvislosti s covidem, E.ON věnoval pět milionů korun 

nemocnicím.

Citace zákazníků

innogy: „Výborná aplikace na správu spotřeby energie 

a plynu. Možnost zadávání průběžného stavu měřáku, 

úprava záloh, kontrola plateb a faktury kdykoliv po ruce. 

Celkem dostupná a funkční infolinka… opravdu super 

prozákaznický přístup.“ 

(Žena, 36 let)

ČEZ: „Při jednání s jejich pracovníky na pobočce velká 

spokojenost, vstřícnost, velmi milé jednání, nabídka 

kávy, snaha najít, zjistit a vyřešit vše důležité, abych 

nemusela na pobočku znova.“ 

(Žena, 71 let)

„U Pražské plynárenské vyřídíte vše z domova, buď 

elektronicky, nebo telefonicky, vždy vše proběhne 

v pořádku.“ 

(Žena, 67 let)



Energetika

Personalizace
‘19‘18‘17 ‘20

Čas a úsilí Očekávání Integrita Řešení problémů Empatie

6,0
6,7 6,6 6,6

6,8
6,5

7,1 7,1 7,3

5,5
6,1 6,4 6,2 6,2

6,8 6,8 6,86,8 7,0 7,0

5,6
6,2 6,3 6,4
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BRAND PROFILE TABLES 

Personalizace

ALZA

Čas a úsilí Očekávání Integrita Řešení
problémů

Empatie Celkové
skóre

7,7

8,2

7,6
7,9 7,9

7,1

7,8
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Pouhých dva a půl dne stačilo největšímu českému 

e-shopu k tomu, aby během první vlny koronavirové 

pandemie předělal všech 38 poboček tak, že se 

zaměstnanci i zákazníci cítili při nákupu bezpečně. 

Exponovaná místa se dezinfikovala pětkrát denně, 

fyzický kontakt se omezil na nezbytné minimum 

a výdej zboží zabezpečily ochranné plachty. „Jsme 

krizová firma. V takových situacích reagujeme 

extrémně pružně a vždy nás to neuvěřitelně zocelí,“ 

říká ředitel prodejní sítě Alza Miroslav Kövary.

Mimořádnost celé situace vedla Alzu k tomu, že 

poprvé v historii pustila do svých výdejních schránek, 

tzv. AlzaBoxů, další subjekt – Zásilkovnu. Vytíženost 

schránek se od března do června zvedla o 130 % ve 

srovnání s rokem 2019 a firma takto doručila stovky 

tisíc zásilek. Ani při tomto způsobu výdeje zboží 

nezapomínala na hygienická opatření – řidiči při každém 

závozu boxy dezinfikovali. Firma se aktivně zapojila 

i do celospolečenského boje proti šíření koronaviru. 

Ve svých pobočkách tiskla ve spolupráci s firmou 

Josefa Průši ochranné štíty, neziskovkám a nemocnicím 

darovala tisíce roušek a respirátorů. „Víc než byznys 

jsem vnímal naši společenskou roli, abychom byli 

rychlým logistickým článkem mezi dodavateli 

a zákazníky. Myslím, že v zodpovědnosti a v naší roli 

pro společnost jsme se velmi posunuli,“ komentuje to 

Kövary.  

Během jara se zdvojnásobil počet online či 

bezhotovostních plateb na víc než polovinu z celkového 

počtu. Mnohem vyšší návštěvnost oproti normálu 

zaznamenalo i noční výdejní místo v pražských 

Holešovicích. Pandemie také odstartovala kompletní 

revizi veškeré komunikace směrem k zákazníkovi. 

Kontrolou procházejí stovky šablon a změnilo se 

vnímání zákazníka. „Třeba při sledování kvality doručení 

jsme si říkali, kolik procent balíčků se nám nepodařilo 

doručit včas. Dnes jsme náš úhel pohledu zpřesnili 

a říkáme: nepodařilo se nám včas obsloužit 

25 zákazníků,“ přibližuje ředitel.  

30. ALZA

Z ČÍSEL SE STALY PŘÍBĚHY
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Zákaznickou zkušenost sleduje Alza pomocí osmi 

klíčových ukazatelů, kvůli specifičnosti jednotlivých 

národů zvlášť pro český, slovenský, maďarský 

a rakouský trh. Zároveň na principu maticové struktury 

funguje pod Kövarym tzv. RAPUZA neboli rada pro 

udržení zákazníka, složená ze zástupců jednotlivých 

oddělení. „Myslím, že v tomto ohledu není dobré 

vytvářet separátní orgán, ten nikdy nemůže fungovat 

tak dobře,“ doplňuje ředitel. 

Podle Kövaryho udělala Alza letos obrovský pokrok 

napříč všemi odděleními. „Například dodáváme 

mnohem rychleji a zároveň si více dáváme pozor, 

abychom zákazníkům od začátku slibovali realistickou 

dobu dodání, veškerou zpětnou vazbu z call centra 

využíváme pro úpravu procesů a zlepšila se i spolupráce 

s dopravci a externími partnery,“ vypočítává Kövary. 

Do budoucna má zelený mimozemšťan velké plány, 

pouští se do zatím největšího rozšíření AlzaBoxů. 

Jejich počet chce až zpětinásobit, a to během několika 

měsíců. Do konce roku jich chce mít v Česku 600 

a 400 jich vznikne i na Slovensku a v Maďarsku. 

„Během pandemie jsme si mohli vyzkoušet, zda 

AlzaBoxy mohou být platformou pro český a evropský 

e-commerce. Zjistili jsme, že rozhodně ano, že je 

v nich budoucnost,“ vysvětluje důvody masivní expanze 

Kövary. 

Pandemie znamenala pro Alzu i příležitost, jak nabrat 

kvalitní zaměstnance. „Pracovní trh se začal rozvolňovat 

a na trhu se objevili lidé, kteří mohou být pro Alzu 

zajímaví, ať už z krátkodobého, nebo dlouhodobého 

hlediska. Úroveň kandidátů šla neskutečně nahoru 

a je taková, jakou potřebujeme,“ konstatuje Kövary. 

Zaměstnanci mohou nyní neomezeně pracovat 

z domova, firma také přesunula většinu školení do 

online prostředí a jako poděkování za mimořádné 

pracovní nasazení zejména v první polovině roku 

zavedla ojedinělý benefit – ti nejlepší zaměstnanci 

mohou měsíc využívat ke služebním účelům firemní 

Tesly.

„Během 60 hodin jsme všechny naše prodejny předělali 
do bezkontaktní obsluhy. Zaměstnanci seděli v zázemí 
a zákazníky obsluhovali přes webkamery.“

Miroslav Kövary

ředitel prodejní sítě Alza



CESKA SPORITELNA

Personalizace Čas a úsilí Očekávání Integrita Řešení
problémů

Empatie Celkové 
skóre

7,9 7,9
8,2

7,6
8,0

7,3

7,8
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Největší banka na českém trhu vnímala koronavirovou 

pandemii jako příležitost otestovat, jak dalece je 

flexibilní. „Naší výhodou je, že fungujeme interně i vůči 

zákazníkům jako digitální banka a zároveň máme – také 

díky přísné regulaci – funkční krizové mechanismy. 

Takže už zhruba dva týdny předtím, než začala platit 

vládní opatření, jsme aktivovali krizový tým a většinu 

banky bez problémů přepnuli do home office režimu. 

Díky tomu jsme se rychle adaptovali na novou situaci. 

Každý věděl, co má dělat. Dali jsme lidem důvěru 

a zodpovědnost se samostatně rozhodovat,“ vzpomíná 

generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon.

Díky tomu Spořitelna dokázala nabídnout klientům 

odklad splátek celý měsíc předtím, než splátkové 

moratorium vyhlásil stát. Zhruba polovinu celkově 

odložených splátek Spořitelna poskytla ještě dříve, 

než odklad schválil stát. Zástupci banky také finální 

podobu a parametry moratoria s Ministerstvem financí 

konzultovali. „Ukázalo se, jak důležitý je dialog mezi 

vládou a komerční sférou,“ říká Salomon.

Během koronavirové krize uzavřela banka zhruba 

polovinu ze své sítě čítající 480 poboček a ve zbylých 

přistoupila k nezbytným hygienickým opatřením včetně 

střídání zaměstnanců. Více než 1 500 bankéřů zůstalo 

doma a pečovalo o klienty na dálku. „Byla to docela 

unikátní operace, protože šlo o lidi zvyklé na osobní 

jednání na pobočkách. Jelikož jsme se nemohli se 

zákazníky potkávat tak, jak je naší tradicí a zvykem, 

rozhodli jsme se, že jim budeme aktivně volat. Ne proto, 

abychom se jim snažili něco prodat, ale abychom se 

jich zeptali, jak zvládají situaci, zda nepotřebují pomoci 

s odkladem splátek, digitálním bankovnictvím nebo 

placením kartou, což byly zejména pro starší klienty 

nové věci,“ popisuje Salomon. Bankéři každý den

v průměru obsloužili 15 až 20 tisíc „teleschůzek“. 

„I v našem segmentu platí přírodní zákonitosti. 

Jakýkoliv živý organismus, pokud chce přežít, musí být 

připraven se měnit,“ podotýká generální ředitel. 

Zhruba před dvěma lety začala banka v tomto duchu 

měnit klientský přístup. Z pasivní obsluhy, která během 

provozní doby pobočky čeká, až přijde zákazník s 

konkrétním požadavkem, začala otáčet do proaktivního 

23. Česká spořitelna

ABY SE LIDEM ŽILO LÉPE
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servisu a nabídky. „Už to není o tom, že si stanovíte, 

kolik čeho chcete prodat, a pak hledáte 

v databázi ‚oběti‘. My chceme být na klienta napojeni, 

chceme vědět, co zrovna plánuje, a být mu k dispozici 

pro naplnění jeho snů a přání. Koronavirová krize nám 

znovu potvrdila, že jdeme správnou cestou,“ vysvětluje 

Salomon. S tímto přístupem se dosud setkávala 

spíše afluentní klientela, podle Salomona je ale 

„demokratizace“ finančního poradenství směrem 

k běžnému zákazníkovi ve výsledku důležitější právě pro 

lidi s průměrnými nebo podprůměrnými příjmy, protože 

způsob jejich hospodaření mnohem víc ovlivňuje jejich 

životní úroveň.

Banka nedávno významně zjednodušila ceník, zrušila 

desítky poplatků a nabídla online účet bez podmínek, 

nicméně mít většinu služeb zdarma neplánuje. 

„K bezplatným službám jsem trochu skeptický, protože 

nic není zdarma a vždy to vzbuzuje otázku, jaký je za tím 

obchodní model. Za kvalitní a transparentně poskytnuté 

poradenství s přidanou hodnotou zákazníci jsou 

a budou ochotni platit. Budeme prosperovat tehdy, když 

jim budeme takové služby poskytovat a sebevědomě 

si řekneme o nějakou cenu za tyto služby,“ domnívá se 

Salomon. U některých poboček změnila banka otevírací 

dobu, resp. posunula ji už na osmou hodinu ranní, aby 

si lidé stihli zařídit, co potřebují, ještě před příchodem 

do práce, a více se zaměřuje na servisní služby okolo 

jednotlivých produktů.

Skupina Erste vznikla v roce 1819 jako první rakouská 

spořitelna, Česká spořitelna jen o šest let později. 

Součástí skupiny Erste je od roku 2000. Životní situace 

lidí tak sleduje už 200 let. „Na statistickém vzorku jsme 

schopni vydefinovat pravděpodobné scénáře 

a klientovi nabídnout dvě tři možnosti, které by byly pro 

něj nejvhodnější,“ popisuje ředitel s tím, že klient musí 

bance věřit, že jsou jeho peníze u ní v bezpečí. Ostatně 

během pandemie skokově vzrostl objem depozit. 

„Vysvětluji si to tak, že v nejisté době ukládali lidé svoje 

peníze do bezpečných přístavů a že nás za něj považují,“ 

domnívá se Salomon. 

Firemní kultura, dlouhodobá práce s hodnotami 

a delegování pravomocí směrem dolů na jednotlivé 

pobočky, to jsou podle Salomona klíčové oblasti ve 

vztahu k zaměstnancům. Třeba o tom, kterým klientům 

se bude během koronavirové krize volat, si rozhodovaly 

jednotlivé pobočky samy. „Jakýkoliv dril a pokyn 

shora má jen krátkodobý efekt a časem se vše – tak 

jako v každém živém organismu – vrátí k přirozenému 

chování,“ opakuje generální ředitel své oblíbené 

přirovnání. „Zaměstnanci musí sami dojít k tomu, že je 

baví chodit do práce, že se těší na spolupráci s kolegy 

a že mají rádi klienta… Třeba když vidí, že klient přišel 

dřív, než je otevírací doba pobočky, tak ho nenechají 

čekat, otevřou kvůli němu a tím ho příjemně překvapí,“ 

uzavírá Salomon.

Tomáš Salomon 
generální ředitel České spořitelny

„Snažíme se pomáhat jednotlivcům, aby se jim dařilo lépe. 
Pak se bude dařit lépe komunitám, regionům a nakonec 
celé zemi včetně Spořitelny. Prosperující společnost je 
podmínkou prosperity banky a naopak.“
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Personalizace

DAME JIDLO

Čas a úsilí Očekávání Integrita Řešení
problémů

Empatie Celkové 
skóre

7,8

8,3

7,7 7,8 7,9

7,4
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V Dáme jídlo říkají měření zákaznické zkušenosti 70 

okamžiků pravdy. Zkoumají každý moment od vytvoření 

objednávky až po její doručení a hledají cesty, jak se 

neustále zlepšovat. Firma rozšiřuje portfolio služeb a má 

ambici být i obsahovou platformou. 

Pandemie koronaviru znamenala pro největší českou 

službu rozvozu jídla nevídanou příležitost. Prakticky ze 

dne na den se stala téměř jediným způsobem, jak získat 

jídlo z restaurace. Počet objednávek tak skokově vzrostl. 

„Museli jsme kompletně překopat procesy, zvýšit 

počty kurýrů, vybavit je dezinfekčními a ochrannými 

prostředky, víc se zdigitalizovat a hlavně zrychlit. Třeba 

projekt, který by normálně trval měsíc, jsme zvládli za 

dva dny,“ přibližuje hektický březen ředitel Dáme jídlo 

Filip Fingl. I během této doby se firmě dařilo dodržovat 

svůj cíl – dovézt jídlo do 30 minut od objednávky se 

zpožděním maximálně do 10 minut.   

Původně český start-up, který od roku 2014 patří do 

rodiny německého Delivery Hero, dnes spolupracuje 

s téměř čtyřmi tisíci restauracemi ve 170 českých 

obcích. Stopku pro restaurace během vládních opatření 

proti koronaviru zároveň vnímali i jako jistý závazek 

vůči nim. „Restaurace byly opravdu hodně bité. Jsou to 

naši klíčoví partneři a my jsme je chtěli podpořit, takže 

jsme masivně investovali do marketingu, abychom jim 

přinesli co nejvíce objednávek,“ konstatuje Fingl. 

O restaurace se průběžně stará tým „accountů“, kteří 

s nimi řeší menu, cenovou politiku, ale třeba i typy 

obalů, aby vše fungovalo ke spokojenosti zákazníka.

I když pandemie přinesla nárůst objednávek, podle 

Fingla je pořád prostor pro růst i zlepšování. „Kvalita 

naší služby je dobrá, ale chceme jezdit ještě rychleji, mít 

širší nabídku a ještě lepší zákaznickou podporu. Naší 

velkou výhodou je, že máme k dispozici spoustu čísel 

a dat, takže hned vidíme, kde se stala případná chyba,“ 

říká Fingl. Zpoždění objednávky nad onu půlhodinu 

se počítá v řádech jednotek denně, delší zpoždění 

ještě méně. V těchto případech dostávají zákazníci 

kompenzaci v podobě voucheru na další objednávku. 

22. Dáme jídlo

PORCE ČASU NAVÍC
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Ušetřit čas zákazníkům pomáhá i online sledování 

objednávek, které firma nově zavedla. Zákazník přesně 

ví, kde se zrovna jeho objednávka nachází, a může se 

rozhodnout, zda už půjde jídlo převzít, nebo se bude 

ještě chvíli věnovat něčemu jinému, třeba pracovním 

e-mailům. Se stejnou filozofií vstoupila firma díky 

spolupráci s Tesco Expres do dalšího segmentu. „Skoro 

při každém větším nákupu se vám stane, že na nějaké 

drobnosti zapomenete. Jenže většinou je potřebujete 

hned a nemáte chuť jít znovu do obchodu nebo čekat 

na volný slot v rozvážce,“ vysvětluje Fingl. Lidé si tak 

mohou kromě jídla objednat i potraviny 

z těchto prodejen. Služba zatím funguje v Praze, počet 

zapojených prodejen i partnerů ale bude narůstat. 

Dáme jídlo má ambici být i obsahovou platformou. 

Jejich web už neslouží jen pro objednávku jídla, 

na blogu publikují články o aktuálních trendech ve 

stravování nebo připravují podcasty se zajímavými 

osobnostmi. „Zákazník se díky nám zasytí, ale získá 

i porci času navíc, kterou může věnovat něčemu 

jinému,“ nastiňuje ředitel. 

Nejen spokojený zákazník, ale i zaměstnanec

Dáme jídlo má vlastní flotilu vozů, část jídel si ale vozí 

restaurace samy a využívají jen jeho objednávkový 

systém. „Před koronavirem byl velký problém najít 

kvalitní kurýry, teď se to s úbytkem volných pracovních 

míst trochu zlepšilo, ale pořád není jednoduché 

sehnat lidi, kteří jsou schopni poskytnout tak kvalitní 

zákaznickou zkušenost, jakou chceme – aby chápali, co 

jsme za brand a jak má služba pro zákazníka vypadat,“ 

popisuje úskalí náboru Fingl. Management si zároveň 

občas vyzkouší práci svých podřízených, ať už právě 

jako kurýři, nebo třeba na zákaznické lince. „Je fajn 

koukat na grafy a prezentace, ale občas je nutné jít 

do pole a vyzkoušet si to na vlastní kůži nebo si třeba 

udělat sám deset objednávek, a hned vidíte, jestli je tam 

něco špatně,“ dodává ředitel. 

Firma si je vědoma, že se o kvalitní lidi musí také dobře 

starat. Pro kurýry pořádá soutěže o hodnotné ceny nebo 

zaplatila mediální kampaň, která poukázala na pracovní 

nasazení kurýrů během pandemie. „Nebylo pro ně 

snadné být v první linii. Chtěli jsme jim poděkovat 

a ukázat, že si jejich práce vážíme a že pro nás nejsou 

jen číslo,“ říká Fingl. Zaměstnanci v kancelářích oceňují 

možnost vzít si s sebou do práce svého potomka, 

případně psího mazlíčka, a také společné snídaně 

nebo lekce jógy. Ostatně v žebříčku zaměstnanecké 

spokojenosti se ze 40 trhů, kde Delivery Hero působí, 

drží české Dáme jídlo mezi prvními třemi místy.

„Většinu procesů jsme během pandemie museli 
zjednodušit. Když se opatření zmírnila, už jsme je 
takto nechali.“

Filip Fingl

CEO Dáme jídlo
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V devadesátých letech symbol západního kapitalismu, 

rychlého, ale zároveň „kaloricky bohatého“ stravování. 

To poslední už tolik neplatí. V dnešní nabídce najdete 

100procentní české hovězí, sójové mléko nebo 

bezlepkové žemle. Můžete si objednat burger jen na 

salátovém lůžku a ještě vám ho donesou přímo ke stolu. 

Jako všechna restaurační zařízení i McDonald’s musel 

v březnu kvůli koronaviru uzavřít vnitřní prostor 

svých restaurací a řešit, jak v nastalé situaci uspokojit 

zákazníky a udržet práci pro zhruba 6,5 tisíce 

zaměstnanců. Tak vznikla služba McWalk – výdej 

pro pěší zákazníky ze speciálně upravených 

okýnek. „Rozhodli jsme se doslova z minuty na 

minutu, systémově jsme to řešili až pak,“ vzpomíná 

marketingový ředitel McDonald’s Martin Troup. 

„S nápadem přišli naši licenční partneři. Na McDrive 

začali chodit lidé a my jsme hledali cesty, jak jim službu 

nabídnout a zároveň zajistit jejich bezpečnost,“ doplňuje 

provozní ředitel Jaroslav Sedláček. 

Situace okolo koronaviru jen potvrdila, že důležitým 

prodejním kanálem, kterému se chce firma do 

budoucna víc věnovat, je právě McDrive. I po skončení 

vládních opatření a znovuotevření restaurací byl zájem 

o McDrive dvojnásobný oproti stavu předtím. Podobně 

služba McDelivery, kterou firma zavedla loni na podzim, 

zaznamenala dvakrát více objednávek. Pro rozvoz jídla 

až domů využívá McDonald’s všechny velké hráče na 

trhu, sám ale nerozváží. 

Během koronavirové krize zabodovala firma i tím, že 

členům záchranných složek nabízela veškeré nápoje 

zdarma. „Posláním značky McDonald’s je být dobrým 

sousedem. Pomáhat těm, kteří to v tu chvíli potřebují. 

A jak jinak než našimi službami,“ vysvětluje firemní 

přístup Sedláček. V Česku jde totiž o lokální byznys pod 

globální značkou – 103 restaurací provozuje celkem 

22 franšízantů, z toho necelou polovinu tvoří ženy. 

„Výhodou je, že můžeme reagovat na lokální potřeby. 

Češi mají oproti jiným zemím ve velké oblibě McCafé, 

dobře fungují naše snídaně,“ podotýká Troup. Podobně 

plzeň a malinovku s vineou si nedáte nikde jinde než 

v českých „mekáčích“. Franšízanti také podporují místní 

kulturní a sportovní akce.

27. McDonald’s

BÝT DOBRÝM SOUSEDEM 
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V uplynulých letech McDonald’s masivně investoval 

do změny technologie v rámci kuchyně a servisu. 

Předpřipravené hamburgery čekající na své zákazníky 

jsou minulostí. „Dnes má každý jistotu, že sendvič, který 

si objednal, se připravuje přímo pro něj,“ říká Sedláček. 

Když nemáte chuť objednat si u pultu, můžete využít 

některou z dotykových obrazovek, jimiž firma vybavila 

téměř všechny restaurace. Zároveň všude, kromě food 

courtů v nákupních centrech, kde to není možné, zavedli 

obsluhu ke stolu. Zákazník si objedná, a než mu jídlo 

přinesou, tak si může jít třeba v klidu umýt ruce nebo 

se věnovat rodině. „Před třemi roky bych nevěřil, že 

jsme schopni obsloužit takovou masu lidí s donáškou 

ke stolu. Snažíme se také o empatičtější, osobnější 

přístup,“ vypočítává další možné důvody letošního 

rekordního posunu v žebříčku. 

Do roku 2025 chce mít McDonald’s všechny obaly

z obnovitelných, recyklovaných nebo certifikovaných 

zdrojů, do roku 2030 plánuje snížit emise skleníkových 

plynů z provozu restaurací, kanceláří a činností 

dodavatelského řetězce o 36 % (oproti úrovni z roku 

2015). Firma si zakládá na transparentnosti – na svém 

webu nebo také v rámci projektu Na rovinu tour 

detailně uvádí, odkud pocházejí jednotlivé suroviny 

nebo s jakými dodavateli spolupracuje. 

Úkolem české centrály McDonald’s je dohled nad 

značkou. Zákazník nesmí poznat, že různé pobočky 

provozují různí lidé. Stát se franšízantem McDonald’s 

není vůbec jednoduché. Aby zájemce dvacetiletý 

kontrakt získal, musí složit 10 milionů korun, ale hlavně 

projít mnohakolovým výběrovým řízením a během 

prvního roku si postupně osvojit veškeré pracovní 

pozice. „My nehledáme investory, ale provozovatele. 

Fungujeme na bázi dlouhodobého partnerství. Nezřídka 

se stává, že franšízant předá své pobočky někomu 

z rodiny, ovšem i tady je nutný náš souhlas,“ vysvětluje 

Jaroslav Sedláček. I on sám je příkladem dlouhodobého 

vztahu – v McDonald’s začínal po střední škole 

s kamarádem na letní brigádě s tím, že si hlavně 

přivydělá a pak se uvidí. Žlutému em je věrný už 22 let.

„Jsme rychlí a nabízíme více zdravějších alternativ. 
Jsme tu pro všechny.“ 

Martin Troup 
CMO McDonald’s
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Z garážové firmy čítající pár desítek zaměstnanců 

vyrostla PPL za necelé tři dekády ve firmu, která loni 

doručila 33 milionů zásilek a letos již tuto hranici 

dávno překročila. Na začátku každého roku se začíná 

připravovat na nejnáročnější část sezóny – Vánoce. 

Letošní koronavirové jaro s přípravou pořádně 

zamíchalo. Kvůli uzavření kamenných prodejen se lidé 

okamžitě přesunuli na internet a počet přepravených 

balíků se rázem zdvojnásobil.

„Na předvánoční špičku jsme zvyklí. Ale kdyby mi někdo 

v lednu řekl, že dokážeme odstěhovat celý zákaznický 

servis během jednoho týdne na home office, asi bych 

si ťukal na čelo,“ vzpomíná marketingový ředitel PPL 

Milan Loidl. Během března a dubna činil celkový nárůst 

přepravy o 105 % více, některé dny dokonce až o 160 % 

oproti roku 2019. „Byly to vlastně takové druhé Vánoce. 

Sáhli jsme si leckdy na dno, protože opatření přišla ze 

dne na den a pracovní sílu tak rychle nedoplníte, ale 

zvládli jsme to. Klobouk dolů před našimi zaměstnanci,“ 

dodává Loidl. Firmě pomohlo i to, že během první vlny 

pandemie byli lidé většinou doma, a tak se razantně 

snížil počet nedoručených zásilek. Podobně jako řada 

jiných firem se i PPL připojila k celospolečenskému 

boji proti koronaviru, například doručovala potřebným 

institucím bezúplatně ochranné prostředky nebo 

umožnila fyzickým osobám zasílat ručně šité roušky 

zdarma. 

Doručování balíků pomáhá PPL zvládnout i výdejní 

síť více než dvou tisíc tzv. PPL Parcelshopů. „Naším 

největším problémem v minulosti bylo to, že jsme 

nezastihli příjemce doma. Dnes už je ale běžné, že 

si v tomto případě vyzvednete balíček na nejbližším 

výdejním místě,“ konstatuje ředitel. Připouští však, 

že nějakou dobu trvalo, než si lidé na tento způsob 

doručování zvykli, byť je pro ně vlastně výhodný. „Balík 

si vyzvednete, kdy a kde se vám to hodí. Nemusíte si 

s kurýrem složitě domlouvat další čas doručení 

a přeorganizovat si kvůli tomu celý následující den,“ 

dodává. 

Některá výdejní místa – protože se zároveň věnují 

vlastnímu byznysu – už dnes bojují s kapacitou. Proto 

letos firma otevřela tři PPL Parcelshopy pod vlastní 

správou, jejichž náplň tvoří čistě odbavení zásilek. Dva 

najdete v Praze a jeden v Brně. Firma však plánuje 

i další krok a rozhodla se příští rok vybudovat také síť 

DRUHÉ VÁNOCE 
18. PPL
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„90 % Česka máme pokryto tak, že naše výdejní místo 
je ve městech dostupné do 10 minut chůze, na venkově 
do 10 minut jízdy autem.“

výdejních schránek, tzv. PPL Parcelboxů. „Vyzvednutí 

zboží v Parcelshopu nebo v Parcelboxu vyjde zákazníka 

levněji než doručení až domů. Navíc se sníží intenzita 

dopravy,“ naráží Loidl na celoevropský trend, kdy 

některá města zakazují kvůli nárůstu dopravy 

i špatnému ovzduší vjezd do centra.

Když firma začínala, soustředila se na dodávky zásilek 

mezi společnostmi. Dnes se karty obrátily a většinu 

byznysu tvoří zásilky směřující z e-shopů k soukromým 

zákazníkům. Právě e-shopy jsou primárními klienty PPL. 

„Druhou skupinou našich klientů jsou příjemci zásilek, 

kteří jsou pro nás neméně důležití. Mnohdy právě oni 

rozhodují o tom, která společnost jim jejich balíček 

doveze,“ říká Loidl. S e-shopy několikrát ročně probírají 

spokojenost ve všech oblastech spolupráce, ať už jde 

o dopravu, fakturaci, nebo zákaznický servis. „Náš 

obchodní tým je segmentován podle velikosti klientů. 

S každým bychom chtěli mluvit osobně, ale máme 

několik desítek tisíc klientů, tak to bohužel není možné,“ 

upřesňuje ředitel. Ti největší klienti podají i 25 tisíc 

balíků denně. 

PPL si od začátku zakládá na kvalitě služeb a zaměření 

na zákazníka. „Začínali jsme s nulovým počtem balíků. 

Neměli jsme žádnou oporu ze zahraničí a vše jsme si 

museli vydobýt sami. Snažíme se službu celkově dělat 

o trochu lépe, ale zároveň cena musí zůstat pro 

zákazníka adekvátní, nechceme být prémiovou službou,“ 

přibližuje Loidl. PPL v roce 2006 koupila německá 

Deutsche Post DHL, ale jako jedna z mála firem si mohla 

ponechat svoji dosavadní značku. 

K lepšímu poznání svých zákazníků používá PPL 

mimo jiné výzkumné agentury. Z letošního průzkumu 

vyplynulo, že Češi přes internet nakupují nejčastěji 

elektroniku a hned po ní oblečení. „Mnoho zákazníků 

si během koronavirové krize objednalo věci, které 

normálně kupují v kamenných pobočkách, ale po 

odeznění opatření už u tohoto způsobu nakupování 

zůstali,“ konstatuje Loidl.

Největším současným problémem PPL je kapacita 

překladišť a lidské síly. „Tempo růstu máme 20–30 %, ale 

na trhu není ročně o 20 % víc nových řidičů. Před krizí 

jsme měli problém sehnat zaměstnance kamkoliv, na 

podzim se situace zlepšila s tím, jak lidé přišli o práci, 

přesto ochota Čechů pracovat manuálně není velká,“ 

uzavírá Milan Loidl, který s PPL spojil celou svoji 

profesní dráhu. Ve firmě působí skoro dvacet let, ačkoliv 

to původně bral jako „nouzovku“ po škole.

Milan Loidl, 

marketingový ředitel PPL
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Značka Odvětví

1 Air Bank Finanční služby

2 Zásilkovna Logistika

3 Tank Ono Retail

4 Yves Rocher Retail

5 Equa bank Finanční služby

6 Spotify Zábava a volný čas

7 dm Retail

8 adidas Retail

9 Tchibo Retail

10 Decathlon Retail

11 IKEA Retail

12 Starbucks Restaurace a rychlá občerstvení

13 Zalando Retail

14 Lidl Maloobchodní řetězce

15 Dr.Max Retail

16 Benu Retail

17 Globus Maloobchodní řetězce

18 PPL Logistika

19 Reserved Retail

20 Teta drogerie Retail

21 Fio banka Finanční služby

22 DámeJídlo.cz Restaurace a rychlá občerstvení

23 Česká spořitelna Finanční služby

24 Netflix Zábava a volný čas

25 Costa Coffee Restaurace a rychlá občerstvení

26 Moneta Money Bank Finanční služby

27 McDonald's Restaurace a rychlá občerstvení

28 About You Retail

29 Booking.com Cestování a hotely

30 Alza Retail

31 Sportisimo Retail

32 Cinema City Zábava a volný čas

33 Uloženka Logistika

34 Bageterie Boulevard Restaurace a rychlá občerstvení

35 Geco Retail

36 Slevomat Retail

37 Rohlík.cz Maloobchodní řetězce

38 Rossmann Retail

39 Levné knihy Retail

40 Heureka Retail

41 CineStar Zábava a volný čas

42 Raiffeisenbank Finanční služby

43 Hornbach Retail

44 Czech Computer Retail

45 Ugo Restaurace a rychlá občerstvení

46 ČSOB Finanční služby

47 KFC Restaurace a rychlá občerstvení

48 Mall.cz Retail

49 New Yorker Retail

50 Deichmann Retail
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51 Datart Retail

52 Benzina Retail

53 Kaufland Maloobchodní řetězce

54 Ticketportal Zábava a volný čas

55 CCC Retail

56 Shell Retail

57 Košík.cz Maloobchodní řetězce

58 PayPal Finanční služby

59 MOL Retail

60 mBank Finanční služby

61 Burger King Restaurace a rychlá občerstvení

62 Kooperativa pojišťovna Finanční služby

63 Makro Maloobchodní řetězce

64 Baťa Retail

65 Pompo Retail

66 Allianz pojišťovna Finanční služby

67 OBI Retail

68 Marks and Spencer Retail

69 Mountfield Retail

70 Electro World Retail

71 Zoot Retail

72 DHL Logistika

73 Direct pojišťovna Finanční služby

74 HBO Zábava a volný čas

75 H&M Retail

76 C&A Retail

77 Vodafone Telekomunikace

78 UniCredit Bank Finanční služby

79 Albert Maloobchodní řetězce

80 Komerční banka Finanční služby

81 Uniqa pojišťovna Finanční služby

82 OMV Retail

83 RegioJet (Student Agency) Cestování a hotely

84 Coop Maloobchodní řetězce

85 innogy Energetika

86 Raiffeisen stavební spořitelna Finanční služby

87 Bauhaus Retail

88 Poštovní spořitelna Finanční služby

89 Billa Maloobchodní řetězce

90 Tesco Maloobchodní řetězce

91 Möbelix Retail

92 ČEZ Energetika

93 Penny Market Maloobchodní řetězce

94 ČSOB Pojišťovna Finanční služby

95 Home Credit Finanční služby

96 Amazon Retail

97 Sazka Zábava a volný čas

98 Kika Retail

99 Invia.cz Cestování a hotely

100 Takko Fashion Retail
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Studie V nouzi poznáš vychází z mezinárodního 

průzkumu Customer Experience Excellence. V Česku se 

od dubna do května 2020 zapojilo 5 033 respondentů. 

Vzorek byl reprezentativní z hlediska věku a pohlaví pro 

českou populaci starší 18 let. Celkem 189 značek v devíti 

odvětvích hodnotili respondentky a respondenti, kteří 

s nimi měli kontakt v posledních šesti měsících, pouhá 

znalost značky pro zařazení do studie nestačila. 

Autory fotografií, které zachycují Česko během první 

vlny epidemie covid-19, jsou Milan Bureš a Lukáš Bíba 

z vydavatelství Economia (snímky na stranách 28, 31 

a 32).

Další země, ve kterých v roce 2020 probíhá průzkum 

Customer Experience Excellence:

Austrálie

Belgie

Brazílie

Hongkong

Irsko

Itálie

Japonsko

Lucembursko

Mexiko

Německo

Nizozemsko

Nový Zéland

Polsko

Rakousko

Rumunsko

Rusko

Singapur

Slovensko

Spojené arabské emiráty

Spojené království

Spojené státy americké

Španělsko 

Švédsko

Thajsko

Tchaj-wan

Vietnam
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Propojujeme lidi 
i procesy, aby 
se firma dívala 
očima zákazníka
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Definujte si hodnoty.

Vím, kdo jsem a jaká je moje strategie.

• Stanovte zákaznickou strategii.

• Připravte si vizi zákaznické zkušenosti.

• Navrhněte DNA své firmy a její kodex zákaznické 

zkušenosti.

Rozumějte svým zákazníkům.

Vím, kdo je můj zákazník.

• Segmentujte zákazníky na základě jejich chování.

• Naučte se pracovat se zákaznickými personami a jejich 

očekáváními.

Rozumějte aktuální zákaznické zkušenosti.

Vím, jaká je zákaznická zkušenost mých zákazníků 

a na co se zaměřit.

• Zhodnoťte kvalitu svých aktuálních interakcí se 

zákazníky.

• Zanalyzujte si využití jednotlivých kanálů.

• Využijte data z procesů.

Navrhněte změny a novou zákaznickou zkušenost.

Vím, jak chci v budoucnu se zákazníky pracovat.

• Navrhněte pro zákazníka atraktivní propozici.

• Na základě očekávání zákazníka a aktuálních slabých 

míst navrhněte optimální zákaznickou zkušenost.

• Navrhněte smysluplné inovace.

Vytvořte efektivní architekturu.

Vím, jak změnit obchodní a digitální strukturu své firmy.

• Navrhněte procesy odpovídající reálným potřebám 

byznysu.

• Nadefinujte požadavky na IT vývoj.

• Zlepšete řízení zákaznických dat.

Nastavte model řízení a vyškolte zaměstnance.

Mám schopnosti na to, abych provedl potřebné změny.

• Pracujte s nástroji na navrhování a řízení zákaznické 

zkušenosti.

• Připravte si model řízení zákaznické zkušenosti. 

• Implementujte měření zákaznické zkušenosti 

   a reportování.

• Zaškolte zaměstnance v používání vhodných nástrojů.

Prosazujte kulturu zaměřenou na zákazníka.

Můj tým ví, jak průběžně zlepšovat zákaznickou 

zkušenost.

• Připravte atraktivní  propozici pro zaměstnance.

• Vtáhněte zaměstnance skvělou zaměstnaneckou 

zkušeností.

• Využijte zaměstnaneckou zpětnou vazbu pro konkrétní 

změny.

1

4

2

3

5

6

7
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Navrhujte 
interakce 
a spolupracujte 
efektivně
VYZKOUŠEJTE NÁSTROJ 
KPMG DISCOVERY

www.kpmg-discovery.cz
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