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Struktura prezentace: 

 
 

1. Projekt nezávislých průzkumů              
o názorech podnikatelů 

 

 

2.  Výsledky průzkumu ke značkám kvality 
a jejich vnímání spotřebiteli a 
podnikateli 

 
 



Projekt AMSP ČR – nezávislé 
průzkumy o názorech podnikatelů 
 

• Běží od r. 2009 

• Realizováno již 18 průzkumů 

• Témata: podpora exportu, korupce, platební 

morálka, politika zaměstnanosti, finanční 

plánování, metody řízení, inovace, 

absorpční kapacita OPPI, podnikatelské 

prostředí v Praze atd. 

• Min. 500 respondentů z řad MSP 

• Garance ČSÚ 

 
 



 

 

      



 

 

Výsledky průzkumu 

ke značkám kvality 

a jejich vnímání spotřebiteli a podnikateli 

 
 



Hlavní cíle průzkumu: 
 

• Zjistit, jak mohou podnikatelé podpořit svůj 

prodej domácích výrobků využitím 

ověřených značek kvality 

• Jaké faktory jsou pro spotřebitele důležité 

při nákupu zboží 

• Co lidé chápou pod pojmem kvalita 

• Orientace spotřebitelů v programu Česká 

kvalita a ve značkách kvality 

• Postoj spotřebitelů ke garanci kvality 

těmito značkami 

• Najít nejvýznamnější formu garance 

kvality 

 
 



Výsledky: 

1) Nákup zboží 
 

• Při nákupu spotřebního zboží je pro 

zákazníka důležitá vyváženost kvality a 

ceny 

• Preference kvality poprvé před cenou 

• Kvalita = dlouhá trvanlivost, kvalita 

použitého materiálu 

• Označení značkou kvality do 

rozhodovacího procesu výrazně 

nezasahuje 
 



2) Hodnocení kvality 
 

• Nejčastěji dle materiálu a složení 

výrobku 

• Označení značkou kvality je až dalším 

kritériem v pořadí 

• České výroby jsou hodnoceny jako 

srovnatelné se zahraničním zboží či 

dokonce kvalitnější 
 



3) Program Česká kvalita 
 

• Zná jej necelá polovina zákazníků, 

výrazná většina z nich důvěřuje, je pro ně 

zárukou  

• Zákazníci se však neorientují příliš v tom, 

jaké konkrétní značky do programu Česká 

kvalita patří. 

• Vysoká znalost je o CzechMade (65%), 

Ekologicky šetrném výrobku/službě (61%) 

nebo Pečeti jakosti (60 %) 
 



4) Nezávislé značky kvality 
 

• O nezávislou značku garantující kvalitu 

výrobků mají zákazníci zájem, chtějí, aby 

byl takový program financován z veřejných 

zdrojů 

• Důvěryhodnost by této značce propůjčovaly 

reference od spotřebitelů či posudek 

nezávislé zkušebny. 
 



Struktura výběrového vzorku 
• Účast: 521 respondentů – běžná populace 

ČR s věkem nad 18 let 

• Metodika ČSÚ – garant průzkumu 

• Dotazování formou CATI 

• Sběr dat: červen 2012 

• Agentura na výzkum trhu Aspectio 

Research 

• Realizátor projektu průzkumů: AMSP ČR 

• Zadavatel tohoto průzkumu: Národní politika 

kvality 
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