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Seznam použitých zkratek 

CLTV - Customer Life-time Value (celoživotní hodnota zákazníka) 

CRM - Customer Relationship Management (řízení vztahů se zákazníky) 

PEST - Political, economic , social and technological analysis 

PPO - Přání, potřeby, očekáván 

SUB - Slovácké strojírny a.s. Uherský Brod 
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Úvod 

 

Diplomová práce je zaměřená na řízení vztahu se zákazníky. Tato problematika se 

týká všech organizací a většina středních a malých podniků k tomu nepřiklání patřičnou 

důležitost. Není výjimkou ani firma Slovácké strojírny a.s., která bude předmětem této 

diplomové práce. Dle mého názoru posilování vztahů se zákazníky znamená růst a 

prosperitu firmy a je to jedna z nejdůležitějších složek ve správně fungujícím podniku. 

Cílem této práce je podívat se na řízení vztahů se zákazníky z odborného hlediska, 

provést analýzu a navrhnout doporučení, které by pomohlo tyto vztahy ve společnosti SUB 

a.s. zlepšit. 

       V teoretické části bude práce zaměřená na výklad pojmů týkajících se řízení vztahů se 

zákazníky, definicí současných přístupů k problematice řízení vztahů se zákazníkem a 

představením jednotlivých nástrojů vhodných pro mikro a makro analýzu prostředí 

společnosti.  

       Praktická část bude obsahovat představení firmy, stav řízení vztahů se zákazníky a 

bude provedena analýza mikro a makro prostředí společnosti.Dále se budu zabývat 

průzkumem zákazníků společnosti SUB a.s., jejich potřebám a požadavkům. 

Závěrem bude shrnutí poznatků, souhrn doporučení a návrh řešení k lepšímu řízení 

vztahů se zákazníky ve společnosti SUB a.s. 

Pro vypracování diplomové práce jsem čerpal z odborné české i zahraniční 

literatury zabývající se problematikou CRM, také mi nemalou měrou přispěly praktické 

znalosti spolupracovníků v naší společnosti. 
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1. Problematika řízení vztahů se zákazníky 

Customer relationship management (řízení vztahů se zákazníky dále jen CRM) je 

velmi specificky orientovaným odvětvím managementu, které se zabývá poznatky aktivní 

tvorby a udržování dlouhodobě prospěšných vztahů firem se zákazníky. Tyto vztahy musí 

být prospěšné pro obě strany, tzn. jak pro zákazníka, tak pro dodavatelskou firmu. (jedná 

se o tak zvaný vztah WIN-to-WIN). Pomocí CRM se snažíme analyzovat, poznat, pochopit 

a zejména předvídat potřeby a přání zákazníků a tím získat dlouhodobou spolupráci. 

1.1. Vznik a historie CRM 

CRM začal vznikat už před průmyslovou revolucí a to především u řemeslníků. 

Řemeslo bylo předáváno z mistrů na učedníky a to se všemi znalostmi a dovednostmi. Tito 

řemeslníci nebyli pouze profesionály, kteří měli pod kontrolou celý výrobní proces, ale 

navíc znali i své zákazníky. Ve většině případů je znali osobně, a proto také věděli, jak 

zákazníci výrobek užívají a jaké potřeby výrobek splňuje. Tyto informace si řemeslníci 

pečlivě pamatovali a tím položili základní kameny k řízeným vztahům se zákazníky. 

Výrobní činnost se koncem 19. Století výrazně změnily. Spolu se sériovou a 

masovou výrobou se objevily nové zdroje energie. Řemeslničtí mistři byli nadále potřební, 

nyní však pro vedení a řídící práce. Dělník už vůbec nepřišel do kontaktu se zákazníkem a 

přestal mít informace o jeho potřebách. Při této masové výrobě se vlivem slabší poptávky 

musel začít zákazník vyhledávat a vznikl marketing. Poprvé v historii bylo možno vyrábět 

levné zboží, což vedlo k nadvýrobě. Nabídka několikanásobně převyšovala poptávku. 

Krůček po krůčku měnil masový trh svůj charakter, stával se stále osobnější a 

transformoval se do přímého marketingu, v jehož některých případech se cílem stával 

jediný zákazník. Takto se změnil vztah mezi zákazníkem a dodavatelem na vztah ,,jeden na 

jednoho´´ .[2] [3] 
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1.2. Přínos řízení vztahu se zákazníkem pro podnik 

Když mluvíme o vztahu se zákazníkem, tak máme na mysli zajištění takových 

výhod u zákazníka, které vedou k významnému prospěchu. Mezi nejdůležitější výhody 

patří: 

 

• Přispívá k rozšíření podílu na trhu 

• Upřednostňování, dobrá pověst a hodnocení zákazníků přitahuje další zákazníky 

• Silný vztah ztěžuje vstup konkurentům na trh 

• Vyhnutí se negativní reklamy nespokojeným zákazníkem 

• Získání nového zákazníka je většinou nákladnější než péče o stávajícího 

 

Síla zákazníků představuje pohled ze strany zákazníka, a právě zákazník určuje, jak 

silný tento vztah je, to znamená, do jaké míry se zákazník podniku svěří. [3]  

1.3. Konkurenční výhoda pomocí řízení vztahů se 

zákazníky 

 Ještě před pár lety, kdy byla poptávka po výrobcích o mnoho větší, než kolik mohli 

výrobci dodávat, byl pojem konkurence téměř neznámí. Avšak s přibýváním efektivity 

výroby, zejména zavedením sériové výroby, robotizace atd., se začala poptávka u 

zákazníka uspokojovat a začal se rozšiřovat pojem konkurence. Výrobky už neměli 

zaručený odbyt a zákazník se musel hledat. Ještě nedávno si firmy dokázali udržet pozici 

na trhu díky nenapodobitelné výrobě, avšak v dnešní době se konkurenční výhodě 

prostřednictvím výrobku dosahuje velmi špatně, nebo jen krátkodobě. Konkurenti jej 

většinou rychle napodobí. Platí, že přinejmenším fyzická část výrobku je definována 

s takovou přesností, že je velmi jednoduché ji napodobit. Proto  dnešní konkurenční 

výhodu musíme stavět na tom, jak silný vztah se zákazníkem jsme schopni utvořit. 

Napodobovat takovýto vztah je velmi obtížné.  

Můžeme tedy hovořit o tom, že řízení vztahu se zákazníkem je velmi důležité pro 

konkurenční postavení, které vede k zajištění dlouhodobé prosperity podniku. 
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1.4. Rozdělení podniků podle vztahů k zákazníkovi 

Vztahy mezi zákazníky a společností se rozlišují a to podle toho jakou pozici 

zákazník zaujímá před dodáním ke spotřebiteli. 

 

• B2C (Businness-to-customer) – Tyto podniky dodávají své produkty konečnému 

spotřebiteli.  

• B2B (Businness-to-businness) –Tyto podniky dodávají své produkty zákazníkovi, 

který je dále zpracuje a dodá dalšímu zákazníku v řetězci, nebo koncovému 

spotřebiteli. 

• B2G (Business-to-government) – Podniky, které poskytují své služby přímo státní 

správě 

Náš podnik se nachází na B2B trhu, proto se v téhle diplomové práci ostatními 

působeními na trhu věnovat nebudeme. 

B2B podnik 

V prostředí B2B hovoříme o vytváření hodnoty podnikem s cílem nabídnout a 

dodat svůj produkt dalšímu subjektu, který opět vytváří hodnotu nebo finální produkt. 

Tedy nejde o vytváření hodnoty jen pro sebe, nýbrž za účelem prodeje tohoto produktu 

dalšímu subjektu. 

Účelem je přímé ovlivňování výroby prostřednictvím B2B. Znamená to, že 

poptávky a požadavky zákazníků budou přímo ovlivňovat výrobní program firmy. Tento 

systém je velmi vhodný pro firmy, které se zabývají v podstatě zakázkovou výrobou a jsou 

tedy závislé na konkrétních poptávkách. V případě pevného propojení s vnitřním systémem 

dodavatele bude mít odběratel vždy aktuální informace o tom, v jakém stavu se nachází 

jeho zakázka. 
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1.5. Hodnototvorný proces zákazníka 

Hodnototvorný proces představuje postup, pomocí něhož konkrétní podnik či 

organizace vytváří hodnotu pro své zákazníky, tedy vytváří svůj produkt pro zákazníky. 

Postupy a operacemi v podniku dochází k přetváření vstupů na výstupy (produkty) s 

přidanou hodnotou. Dobrá komunikace a kvalitní poznání hodnototvorného procesu 

zákazníka je klíčové pro identifikaci dalších příležitostí, pro posílení vztahu a úspěšnou 

spolupráci obou partnerů. [12] 

Příklad a popis hodnototvorného procesu 

Jako příklad si uvedeme výrobu strojírenské firmy. 

Představme si, že jsme výrobci nástrojů pro obrábění. Nástroje dodáváme firmě 

zabývající se kusovou výrobou atypických součástí pro automobilový průmysl. Pokud 

bychom neznali důkladně proces uvnitř této firmy, pak se může stát, že naše dodávka 

nástrojů nebude správná. Např. zbytečně kvalitní a drahé nástroje ve výrobě, nebo naopak. 

Musíme nabízet a dodávat takové nástroje, které budou vyhovovat z hlediska všech 

potřebných parametrů. Pokud naše konkurence lépe pozná hodnototvorný proces a PPO 

zákazníka, dokáže lépe uspokojit tento podnik a získá konkurenční výhodu.   

 

Obr. č. 1 - Model tvorby hodnototvorného procesu na B2B trzích 

Při řízení vztahu se zákazníkem se nesmíme soustředit jen na to, abychom 

zákazníkovi prodali to co je pro nás nejlepší, ale musíme zjistit i to co je nejdůležitější pro 

konečného zákazník. Tím si získáme velmi silné postavení před konkurencí. 
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1.6. Aspekty vnímané v řízení vztahů se zákazníkem 

Řízení vztahů se zákazníky je možno chápat jako proces, filosofii, schopnost, 

strategii a technologii. Těchto pět aspektů vyplynulo z četných výzkumů CRM a jedná se o 

průnik výsledků jednotlivých zkoumání.  

 

Obr. č. 2 – Aspekty vnímané v CRM 

 

 

Proces 

Dodavatelsko, odběratelské vztahy musí být postupně rozvíjeny a musí se 

přibližovat k trvalému zachování vzájemně výhodných vztahů. CRM je chápáno jako 

makro proces, který se skládá z dílčích procesů a činností, například vyhledávání a 

identifikace zákazníků, tvorba znalostí zákazníkem atd. Úspěch CRM závisí na schopnosti 

firmy detekovat a reagovat na vyvíjející se potřeby a preference zákazníků. [3] 

Strategie 

Hodnotu životnosti zákazníka určuje množství a druhy použitých zdrojů, které 

firmy investují do jednotlivých vztahů. Strategický pohled na CRM zdůrazňuje skutečnost, 

že prostředky pro budování a udržování trvalých vztahů se zákazníky by měly být 

nasazovány na základě hodnoty a životnosti zákazníka pro firmu – odhadovaný čistý zisk 

ze vztahu. [3] 

 

Schopnosti  

Schopnosti jsou založené na znalostech, nelze je jednoduše koupit a stávají se 

jedinou konkurenční výhodou pro podnik. Schopnosti využívají zdroje k provádění 

činností a dosahování cílů. Pojetí CRM zdůrazňuje nutnost investice firem do zdrojů a 

schopností, které jim možní změnit chování vůči zákaznickým skupinám i jednotlivcům. 

[3] 
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Filosofie 

Z filosofického pohledu na CRM je zapotřebí spíše než jednotlivé transakce, 

obchodní epizody budovat vztah se zákazníkem k dosažení jeho loajality. Filozofie utváří 

zákaznicky orientovanou organizaci. [3] 

 
Technologie 

Především informační technologie a logistika hrají důležitou roli v CRM, pomáhají 

při dolování dat, zaměřování se na zákazníky, budování databází, aktualizace apod. Dle 

výzkumů je však dokázáno, že se jedná pouze o nástroje podpory CRM. Jak podceňování, 

tak i přeceňování technologií má negativní vliv na řízení vztahů se zákazníky. [3] 

1.7. Shrnutí problematiky CRM 

CRM je velmi rozsáhlý obor managementu o kterém najdeme spoustu informací a 

výkladů. Pro vypracování této práce byly vybrány jen ty nejdůležitější pojmy a byla zde 

nastíněna problematika řízení vztahů se zákazníky. V této kapitole je co nejstručněji 

popsán vznik CRM, základní aspekty vnímané v CRM a přínos pro podnik a zákazníka. 

V současném tržním prostředí je problematika CRM velmi aktuální. Podnik musí 

dbát na přání a požadavky svých zákazníků, tvořit jejich hodnototvorný proces a pokusit se 

udržovat co nejsilnější vztah, jen tak si může zachovat výhodu před konkurencí.  

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce                                                                                                                                               Petr Šimek 

 
 

16 
 

 

2. Definice současných přístupů k CRM 

Současné přístupy k rozvoji vztahů se zákazníky jsou otázkou řady strategií a 

komplexních postupů k utváření vhodného CRM. Jedná se o soubor manažerských technik, 

které směřují k vybudování pevného, co možná nejdelšího a vzájemně prospěšného vztahu 

mezi dodavateli a odběrateli. Souhrn těchto aktivit se označuje jako řízení vztahů se 

zákazníky. Jednotlivé přístupy CRM nejsou ostře stanoveny podle jasně daného klíče. Liší 

se významností odběratele, velikostí firmy, obchodními případy a dalšími aspekty, mezi 

kterými existuje mnoho propojení.Správně vybudovaná databáze tvoří základnu řízení 

vztahů se zákazníky. Získaná data slouží dále k analýze, stratifikaci zákazníku a pro cílené 

řízení skupin, nebo jednotlivých zákazníku. Průměrný zákazník v pojetí CRM neexistuje. S 

ohledem na analýzu a segmentaci zákazníků se následně volí příslušná strategie a z 

vyhodnocených dat lze sledovat chování zákazníka apod. [4] 

Dle mého názoru je v dnešní době velmi důležité u moderní společnosti pochopit 

tyto aspekty pro správné použití CRM: 

• Vztah mezi podnikem a zákazníkem - Soubor faktorů ovlivňující kvalitní 

vztah se zákazníkem. 

• Hodnotový management - Charakteristika a popis hodnoty pro zákazníka, 

vymezení pojmů a jednotlivé fáze hodnotového managementu. 

• Analýza prostředí podniku - Popis jednotlivých analýz vnitřního a vnějšího 

prostředí podniku. 
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2.1. Vztah mezi podnikem a zákazníkem 

Vztah podniku a zákazníka je ovlivněn mnoha faktory, při kterých se snažíme 

dosáhnout konkurenceschopnosti. Tyto faktory jsou základem pro udržování silných pout a 

velmi výstižně jsou popsány v průzkumu Jarmo Lehtinena zvaném jako oblast 9E. Tato 

oblast je pro řízení vztahu se zákazníkem velmi důležitá 

 

Obr. č. 3 - Oblast 9E dle Jarmo Lethtinena 

Etika 

Je založena na etických principech, které byly obecně ve společnosti akceptovány. 

Je to zásada slušného jednání, při dodržování nepsaných pravidel. Etika je v podniku 

založena na skutečnosti, že společnost vystupující v souladu s etickými pravidly jsou 

dlouhodobě úspěšnější. Zákazníci v moderní době sledují etiku mnohem více než dříve. [3] 
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Estetika 

Zákazníci nepožadují pouze funkční výrobky, ale chtějí rovněž pěkné zboží. Krása 

přináší prožitky, po kterých zákazníci touží. V moderní době se veškeré výrobky svojí 

funkčností velmi přibližují a design může hrát hlavní roli ve spokojenosti zákazníka 

Kromě smyslu vidění zahrnuje estetika v širším významu též další smyslová vnímání. [3] 

• Slyšení 

• Vnímání pachů a vůní 

• Fyzický kontakt a dotek 

Emoce 

Kupujeme si emoce a posuzujeme je smysly. Mezilidské vztahy jsou založeny na 

emocích. Je-li emoce negativní, žádné argumenty nemohou pomoci, abychom ve vztahu 

setrvali dlouho. Emoce znamená především značka. Značkové výrobky jsou na světě tak 

dlouho, jak dlouho existují výrobky, o kterých mohla být v této souvislosti řeč. 

Emocionální vazba na značku je velmi důležitá. [3] 

Epika 

Lidé poslouchají příběhy rádi. Nedocenitelné jsou zejména příběhy, které mohou 

podpořit pozitivní rozvoj hodnoty podnikové značky. Přesto je i nadále jejich řízení složité. 

V oblasti epiky můžeme slyšet mnoho různých příběhů ze života podniků. Jsou to příběhy 

o tom, čím podnik je, nebo o tom, co podnik společně se svými zákazníky dříve dělal. Je 

tedy třeba, aby produkt byl doprovázen příběhem. [3] 

Energie 

Energie znamená zvládání požadované práce a její vykonávání v průběhu dlouhého 

časového úseku. Udržování energie může být mimořádně obtížný úkol, pokud je spojen 

s výkonem zadání, které je monotónní a má vysoký počet opakování. Každý se při práci 

časem začne nudit. Pro podniky je důležité udržet nadšení a energii svých zákazníků. [3] 
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Edukce 

Jedná se o dlouhodobé vzdělávání zákazníků. S výrobkem musí být dán 

zákazníkovy i produkt informativního charakteru. Také musíme dbát na to, aby tyto 

informace byly zpětného charakteru, které jsou důležité pro zlepšování vztahu pro podnik. 

Jde o to, že se zákazník a podnik ve společném vztahu učí. [3] 

Entuziasmus 

Je to stav motivace jednotlivce i skupin. Nadšení motivuje k vynakládání úsilí 

směřujícího k cílům a musí vycházet z poznání, že práce samotná je zdrojem dalšího 

nadšení a inspirace. Všeobecně lidé nepotřebují vykonávat práci jako takovou, potřebují 

mít nějaký účel svého jednání, proto zákazník musí ve vztahu ke svému podniku být nějak 

motivován a musí směřovat k nějakém cílům. [3] 

Ekonomika 

Cenová konkurence popisuje schopnost podniku odpovědět na konkurující cenu. Je 

důležité definovat oblast, ve které podnik konkuruje, to znamená, jaká přidaná hodnota je 

generována pro jeho zákazníky. S ohledem na obrovský nadbytek výrobků může být tím 

nejvýraznějším způsobem konkurence cena. Vzhledem k přetrvávajícímu obrovskému 

nadbytku výrobků je totiž možné nabízet podobné zboží, které již nemusí konkurovat 

pouze prostřednictvím ceny.[3] 

Efektivita 

Řetězec hodnot se mění v hodnotovou síť. Určitou vlastností, kterou přinesla nová 

virtuální doba, je změna hodnotového řetězce a také vymizení tzv. zprostředkovatelů. To 

znamená, že výrobci velmi často přicházejí do přímého styku se zákazníkem, nebo 

spotřebitelem. Proto lze říci, že efektivita má tyto klíčové aspekty [3] : 

• Vyvarování se nadbytečných činností (např. společnost DELL Computer, která 

dovoluje zákazníkům konfigurovat počítače, dřív než opustí obchod a není tudíž 

potřeba distributorů) 

• Rozdělení práce mezi zákazníka a podnik.  

• Užití všech technologií pro zvýšení efektivity výkonu činností 



Diplomová práce                                                                                                                                               Petr Šimek 

 
 

20 
 

 

S pomocí výše uvedených oblastí 9E můžeme pozorovat vazby, které vznikají mezi 

podnikem a zákazníkem. Tyto vazby jsou velmi důležité a jen jejich uplatnění a rozvíjení 

může zaručit přínos k lepšímu CRM. 

2.2. Hodnotový management 

Koncept hodnotového managementu se objevil v devadesátých letech 20. Století. 

Šlo o nový filozofický přístup a efektivní marketingovou strategii zaměřenou na zvyšování 

spokojenosti a loajality zákazníků. Hodnota pro zákazníka se stala klíčovým nástrojem pro 

získávání konkurenční výhody. 

Dříve pojem hodnota pro zákazníka nebyl nijak definován, a proto byl často 

zaměňován a především byl interpretována jako kvalitní výrobek za nízkou cenu, což byl 

milný dojem. Hodnota je vždy subjektivní záležitostí, neboť jde spíše o to, jak zákazník 

výrobek nebo službu vnímá. Toto vnímání produktu zákazník porovnává s tím, co musí 

obětovat, nebo zaplatit. [3] 

 

Hodnotový management je styl managementu zaměřený zejména na motivaci lidí, 

rozvíjenídovedností, podporování součinnostia inovací s cílem maximalizovat celkovou 

výkonnost organizace. Hodnotový management uplatněný na úrovni vedení organizace 

závisí na hodnotové kultuře organizace, přičemž se bere v úvahu hodnota jak pro 

v podnikání zainteresované strany, tak pro zákazníky. [6] 

Hodnotový management je optimalizovaná kombinace podnikatelských procesů, 

lidí, schopností, zdrojů a kapitálu, které jsou soustředěny a implementovány v pěti 

nepřetržitých dynamických krocích, které pomohou vytvořit výjimečnou hodnotu pro 

zákazníky i pro podnik. Měl by být tvořen fázemi, které jsou znázorněny na obrázku č. 4. 
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Obr. č. 4 -  Fáze hodnotového managementu 

Společnosti se většinou snaží soustředit sami na sebe a zapomínají přitom, že pokud 
chtějí být úspěšní, musí zjistit, co přináší hodnotu jejich zákazníkům. [6] 

Fáze hodnotového managementu: 

• Odhalit – porozumět zákazníkovi 

Tato fáze spočívá v rozkrytí toho, jaké mají zákazníci PPO. Odhalování potřeb a 

požadavků zákazníků by nemělo spočívat v pouhém dotazování zákazníků, co si oni 

momentálně přejí. Znamená odhalování latentních požadavků, tj. co by mohli chtít, aby 

byli spokojenější, a při tom si to zatím ani neuvědomují.[6] 

 

• Přizpůsobit – přizpůsobit se zákazníkovi 

Rozvíjenínabídkynemusínutně znamenat nabídnutí hodnoty zákazníkovi. Když 

podnik jednou porozumí potřebám a očekáváním zákazníků, musí učinit vážný závazek k 

zákazníkům tak, aby splnil nebo převýšil jejich očekávání.[6] 
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• Vytvořit – vytvořit hodnotu pro zákazníka 

Poté co jsou se zákazníky odsouhlaseny, nebo podepsány podmínky vzájemných 

transakci, je třeba pro uskutečnění těchto záměrů uvnitř i vně podniku v celém logistickém 

řetězci vhodné podmínky pro dodání produktu hodnotného pro zákazníky. [6] 

• Zhodnotit – získat zákaznickou odezvu 

Tato fáze znamená určení a získání zpětné vazby od zákazníků v několika formách 

a z několika zdrojů. To podniku umožní potvrdit si, že hodnota je zákazníkům dodávána 

v souladu s jejich očekáváním. [6] 

• Zdokonalit – změřit a zlepšit hodnotu pro zákazníka 

Odhalení mezery v nabídce je třeba co nejlépe a nejrychleji zacelit. Znamená to 

vrátit se ke kroku 1 a řešit problém, jak zlepšit nabídku a služby zákazníkům. [6] 

2.3. Nástroje vhodné pro analýzu prostředí podniku 

Pro správné řízení vztahů se zákazníky musíme nejprve analyzovat prostředí, ve 

kterém se podnik nachází. Především znalost a poznání prostředí nám umožňuje správně se 

orientovat a správně se rozhodovat, jaké produkty jsou a budou zákazníkem žádány. 

Analýzou prostředí poznáme a lépe pochopíme potřeby, požadavky a očekávání zákazníků 

stávajících i potenciálních. Analýza prostředí je klíčovou aktivitou pro založení efektivního 

CRM 

 

Obr. č. 5 -  Hlavní subjekty v prostředí určené pro analýzu 
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Mezi nejznámější metody analýzy podniku patří: 

• Paretova analýza – Jednoduchý matematický nástroj pomocí něhož jsou firmy 

schopny identifikovat nejdůležitější zákazníky. 

• SWOT analýza – Metodo, pomocí které určujeme silné a slabé stránky podniku, ale 

také hrozby a příležitosti na trhu. 

• PEST analýza – Je to vliv makro okolí na podnik z politického, ekonomického, 

sociálního a technologického hlediska. 

• Porterova analýza pěti konkurenčních sil – Tato analýza se pokouší odvodit sílu 

konkurence, a tím také ziskovost dané lokality. 

 

 

Obr. č. 6 -  Metody analýzy a jejich vztah k prostředí podniku 
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2.3.1. Paretova analýza 

Paretova nebo také ABC analýza je velice jednoduchým, ale přesto efektivním 

nástrojem, který nám umožní se soustředit na to, co je pro nás skutečně důležité. Základní 

princip tohoto pravidla nám říká, že 80% veškerých důsledků je způsobeno pouze asi 20% 

příčin (viz obr. 7). Paretovo pravidlo v nákupní praxi nestačí, a proto se pro účely 

detailnějšího rozdělení používá ABC analýza. Ta zařazuje jednotlivé komodity, 

dodavatele, zásoby či položky (dále jen položky) do tří kategorií dle jejich významu.: 

• kategorii A – klíčové/strategické položky mající pro organizaci zásadní význam, 

přibližně 20 % položek a 80 % nákupního obratu, 

• kategorii B – středně důležité položky, přibližně 15 % položek a 15 % nákupního 

obratu, 

• kategorie C – velké množství málo důležitých položek pravděpodobně s nízkým 

objemem nákupu a možností náhrady, přibližně 65 % zbytek s přibližným 5 % 

nákupním obratem. 

Při téhle analýze se snažíme vyčlenit ty zákazníky, kteří jsou pro nás nejdůležitější 

 

Obr. č. 7 -  Paretova analýza [9] 
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2.3.2. SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné 

(ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a 

hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským 

záměrem, politikou (ve smyslu opatření) apod. Jedná se o metodu analýzy užívanou 

především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě podniků. Díky tomu je možné 

komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je 

součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. [1] 

 

Obr. č. 8 -  SWOT analýza 

Analýza slouží především k hodnocení firmy a jejího blízkého okolí. Na jedné 

straně se snaží stanovit potenciál společnosti a na straně druhé varovat před případnými 

hrozbami. 
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2.3.3. PEST analýza 

PEST analýza je zkratka pro Political, Economic, Social and Technologicalanalysis 

neboli analýzu politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů. Jedná se 

o vnější analýzu, kde zjišťujeme, jaké má společnost pro tyto faktory postavení a z toho 

můžeme usoudit jak na ně reagovat. Svou politickou, ekonomickou, sociální a 

technologickou situaci v okolí by měla znát každá společnost. Jde o souhrn velmi 

důležitých informací, které firma nemůže ovlivnit, ale musí se jimi řídit a snažit se je 

využít. 

  

Obr. č. 9 - PEST Analýza dle [10] 

• Politické faktory 

Jedná se o legislativy, které je nutné znát při řízení společnosti. Jedná se o různá 

nařízení, ale také například o dotační programy a platformy pro firmy. Patří sem i např. 

daňové úlevy. 
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• Ekonomické faktory 

Zabýváme se zde faktory, které ovlivňují ekonomický růst společnosti. Mezi 

nejdůležitější faktory patří: inflace, HDP, zadluženost státu, řízení monetární a fiskální 

politiky, nebo např. nezaměstnanost. Dle ekonomické analýzy se snažíme, co nejlépe 

odhadnou dopad celostátní ekonomické situace. 

• Sociální faktory 

Jedná se o postoje a potřeby lidí v okolí společnosti. Jedná se jak o demografický 

vývoj, tak o životní styl dané společnosti. Vzdělanost, věkový průměr, výše požadovaných 

mezd atd. 

• Technologické faktory 

Je to v podstatě technologický vývoj. Společnost by měla jít s dobou a snažit se 

přiblížit k moderním vyspělým firmám. Používat světové audity a certifikáty. 
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2.3.4. Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Porterův model pěti sil patří k základním a zároveň jedním z nejdůležitějších analýz 

konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Model se snaží odvodit sílu 

konkurence v analyzovaném odvětví a tím pádem také ziskovost daného sektoru trhu. K 

dosažení tohoto cíle rozebírá pět klíčových vlivů, které konkurenceschopnost firmy přímo 

či nepřímo ovlivňují. 

 

Obr. č. 10 – Schéma Porterovy analýzy 

Těchto pět úrovní konkurence určuje potencionální zisk společnosti. Každá 

společnost se snaží nalézt takové postavení na trhu, kde může nejlépe čelit konkurenci, 

nebo hledat řešení jak konkurenční síly přeměnit ve svůj prospěch. 
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3. Současný stav CRM ve společnosti Slovácké 

strojírny a.s. 

Slovácké strojírny, a. s. jsou jednou z nejvýznamnějších průmyslových společností 

s více než šedesátiletou tradicí vyspělé strojírenské výroby. Společnost se zabývá 

především strojírenstvím, přesným obráběním, elektrotechnikou a výrobou obráběcích 

strojů. V dnešní době má 6 závodů, v kterých pracuje přibližně 1600 zaměstnanců. Roční 

obrat za minulí rok činil 2,5 miliardy Kč. 

3.1. Historie společnosti Slovácké strojírny a.s. 

Do nového tisíciletí vstoupily Slovácké strojírny jako moderní firma plně 

adaptovaná na konkurenční prostředí tržního hospodářství. Společnost si vytvořila 

podmínky pro trvalý proces úspory vnitřních nákladů, flexibility výroby, zajištění 

požadované kvality vyráběné produkce a podstatné zvýšení produktivity práce. 

Tato skutečnost umožnila již dříve uplatnit naši produkci na vyspělých trzích 

(převážně SRN, Holandsko, Rakousko, Švýcarsko), obnovit export hliníkárenských jeřábů 

na trhy Egypta a Ruska. Naplnění výrobních kapacit se zajištěnou návratností vložených 

finančních prostředků dává předpoklad stability a perspektivy akciové společnosti 

do budoucna. 

Správnost procesu vnitřní restrukturalizace společnosti ve všech oblastech její 

činnosti byla potvrzena v červnu 1998 získáním certifikátu ISO 9001 a jeho obhájením v 

letech následujících. Od roku 2009 je společnost držitelem environmentálního certifikátu 

ČSN EN ISO 14001:2005 

Po roce 2000 se rozvoj společnosti zaměřil i na proniknutí do jiných oblastí 

podnikání a tak společnost v roce 2000 vstoupila kapitálově do společnosti MEP 

Postřelmov, a. s. V roce 2009 proběhla fúze obou společností, které nadále vystupují pod 

firmou Slovácké strojírny, a. s. 

Výrazným impulsem pro další rozvoj společnost je rok 2006, kdy došlo nejprve ke 

100% ovládnutí akcií společnosti NH Zábřeh, a. s. s následnou fůzí v listopadu 2006. 

Výrazně se tímto krokem rozšířily výrobní kapacity společnosti a její výrobně-

technologické možnosti. 
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V roce 2011 společnost koupila vlastnická práva k podniku dlužníka TOS a. s. se 

sídlem v Čelákovicích v konkurzu a rozšířila tak výrobkové portfolio o výrobu a dodávky 

CNC soustruhů, brusek a ozubárenských strojů. 

V roce 2012 pokračovala expanze společnosti koupí 100% akcií společnosti 

Krušnohorské strojírny Komořany a.s. se sídlem v Mostě. V tomto roce proběhla i fúze 

obou společností. Nový závod působí v oboru údržby těžebních strojů Vršanské uhelné a. 

s. a Litvínovské uhelné a. s. a provádění generálních oprav techniky na povrchovou těžbu 

a úpravu uhlí. 
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3.2. Profil společnosti Slovácké strojírny a.s. 

V současné době jsou Slovácké strojírny a. s. moderní technologickou firmou 

nabízející svým obchodním partnerům rozsáhlé technologické možnosti výroby v oblasti 

strojírenství a elektrotechniky spolu s kvalifikovanými pracovníky všech potřebných 

profesí. 

 

Obr. č. 11 - Organizační struktura SUB a.s. 

Společnost vyvezla výrobky a zboží do 38 států světa. Dle teritoriálního rozdělení 

největší podíl z prodeje výrobků služeb a zboží byl exportován do SRN 25,7% dále 

Rakouska 6,5%Itálie 6,6%; Norska 4,9%. Celkový export výrobků, služeb a zboží za 

hranice ČR byl 63,4% celkových tržeb.  
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I přes pokračující ekonomickou recesi a výrazné snížení požadavků na opravy a 

údržbu důlní techniky má společnost v zásadě zajištěnou zakázkovou náplň pro rok 2014. 

V roce 2015 předpokládá dosažení tržeb na úrovni roku předchozího. V oblasti investic 

předpokládá nakoupit stroje a zařízení či budovy a stavby v celkové hodnotě cca 300 mil 

Kč. [7] 

3.3. Závod 9 - Zábřeh na Moravě 

SUB a. s., provozovna Zábřeh je důležitým dodavatelem strojírenských celků pro 

významné světové společnosti v oblasti těžby uhlí, hutnictví, těžkého a přesného 

strojírenství. Provozovna Zábřeh je sama dodavatelem přesných strojních dílů, svařenců a 

rozváděčových skříní. Využívá moderních technologií v obrábění a tváření kovů a sváření. 

[7] 

Závod 9 je v současnosti orientován na výrobu strojírenských sestav a podsestav, 

které vstupují do konečných montáží realizovaných v závodech 1 a 2 v Uherském Brodě. 

Je také výrobcem unifikované řady skříní pro elektrické rozvaděče značky DISTRIBOX a 

mechanické části strojů pro osazování plošných spojů užívaných v elektrotechnickém 

průmyslu.  

 

Obr. č. 12 - Organizační struktura SUB a.s. 
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CRM v Závodě 9 

Marketing ve společnosti je řízen klasickým způsobem, tzn, že marketing je proces, 

při kterém firma získává, co potřebuje prostřednictvím tvorby nabídky a prodej 

hodnotových produktů. Firmy v tomto případě mohou mít vytyčeny různé cíle, nicméně 

tím základním bývá získání a dlouhodobé udržení konkurenční výhody na trhu. Základní 

marketingový koncept je zcela jednoduchý. Podnik zjistí, co zákazníci požadují, a poté to 

vyrobí. Bohužel už málokdy zjišťují, co zákazník bude potřebovat. 

Dále se společnost řídí dle normy ISO 9001, která se zabývá managementem a 

systémem řízení. Společnost zatím není nucena ze strany dodavatelů k zavádění 

speciálních certifikátů nebo normativů ohledně CRM.  

Komunikaci v Závodě 9  lze rozdělit na:  

• Osobní setkání 

• Písemná komunikace 

• Telefonická komunikace 

Osobní setkání  

Je to zásadní forma komunikace se zákazníkem. Dochází k ním na úrovni 

nejvyšších řídících pracovníků a to zejména když jde o nového zákazníka nebo nový druh 

výroby.   

Písemná a telefonická komunikace  

Představuje formu nabízení zboží a služeb, upřesňování parametrů zákaznické 

poptávky, informace o termínech plnění dodávek, fakturace, odesílání nabídek, poptávek, 

oznámení a potvrzení kontrolních návštěv atd. O korespondenci i verbální komunikaci 

nejsou v Závodě 9 vedeny záznamy. 

Strategie řízení vztahů se zákazníkem by se dala obecně nazvat jako strategie 

sepnutí, což znamená, že naše společnost u zákazníků určuje směr obchodu a zákazník 

přizpůsobuje své procesy procesům společnosti.  
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4. Návrh zlepšení CRM systému ve společnosti SUB 

a.s. Závod 9 

Tato diplomové práce není zaměřena na implementaci rozsáhlého informačního 

CRM systému, jde spíše o nalezení vhodných doporučení pro řízení vztahů se zákazníky. 

V současné době se stále rostoucí konkurenci firmy musí zákazníkům nabízet 

nadstandardní služby. A to jak z hlediska kvality nabízených produktů, tak také z hlediska 

péče o zákazníky.  

Cílem práce je nalézt odpovídající struktury řízení vztahů se zákazníky, zvýšení 

konkurenceschopnosti firmy a doporučit zavedení efektivnějšího řízení vztahů se 

zákazníky. Pro provedení těchto úkonů je důležité splnit následující cíle 

• Analýza prostředí - Zjistit pomocí vhodných nástrojů mikro a makro 

prostředí místo, ve kterém se naše společnost nachází. Zároveň identifikovat 

slabé a silné stránky naší společnosti. 

• Zjištění přání a požadavků zákazníka - Formou dotazů zjistit postoj 

zákazníků k naší společnosti. 

• Návrh  doporučení - Vyhodnotit získané informace a navrhnout doporučení. 
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4.1. Analýza mikro a makro prostředí společnosti 

Především znalost a poznání prostředí nám umožňuje správně se orientovat a 

správně se rozhodovat jaké produkty jsou a budou zákazníkem žádány. Analýzou prostředí 

poznáme a lépe pochopíme potřeby, požadavky a očekávání zákazníků stávajících i 

potencionálních. Analýza prostředí je klíčovou aktivitou pro založení efektivního CRM. 

Jednotlivé postupy analýz jsem vysvětliv v druhé kapitole. V téhle kapitole je 

implementuju konkrétně na naši společnost 

4.1.1. Paretova(ABC) analýza 

Paretovu (ABC) analýzu jsem provedl pomoci podnikové platformy Dimenze ++ a 

její výsledky jsou v příloze č.1. Analýzu jsem prováděl podle modelu 85% ku 15%. 

Závěr ABC analýzy 

Dle výsledků analýzy bylo zjištěno, že závod 09 dodal v minulém roce výrobky 

zákazníkům v celkové hodnotě přes 128 mil Kč. 

Dále vyplynulo, že 84,5% zisků bylo realizováno pouze od 4 následujících firem: 

• MYDATA automation – 27,17% 

• OF MIXING GROUP – 25,17% 

• OEZ Letohrad – 18,89% 

• HfNaJUS – 13,27% 

V této diplomové práci se budeme z větší části zabývat pouze těmito čtyřmi 

společnostmi, které zajišťují největší obrat Závodu 9. Jedná se o dlouhodobé zákazníky, 

kteří mají každoročně přibližně stejný objem na obratu. Proto se ABC analýzou 

historických dat nebudu zabývat. 

 

 

 



Diplomová práce                                                                                                                                               Petr Šimek 

 
 

36 
 

 

4.1.2. SWOT analýza 

SWOT analýza byla provedena s pomocí standardních metod zabývající touto 

problematikou. Do tabulky byly sepsány nejprve silné a slabé stránky společnosti, poté 

hrozby a příležitosti ovlivňující společnost. Zdroje pro SWOT analýzu jsem získal na 

základě studia zpráv z interních i externích zdrojů podniku, především pak u zaměstnanců 

a některých tuzemských zákazníků. Také jsem jako významný zdroj použil srovnání 

s nadnárodními společnostmi Hella Autotechnik Nova s.r.o. a Siemens, které se nacházejí 

v blízkosti našeho podniku. 

 

silné stránky slabé stránky 

Vybudovaná základna zákazníků Nevyrábí unikátní produkt 

Dlouhodobé vztahy se zákazníky Nedostatečná technická vybavenost 

Dobrá lokace sídla podniku Špatná databáze zákazníků 

Positivní vnímání značky Nedostatečné finanční kapacity na rozvoj 

Nezávislost na dodavatelích Zastaralý design výrobků 

Vlastní výrobní kapacity Špatné doplňkové služby 

příležitosti Malá prezentace na internetu 

Zavádění výroby kompozitních materiálů Nízká odbornost práce 

Dobrá poptávka po současné výrobě Nedostatečná kontrola činností zaměstnanců 

Nízké překážky při vstupu na zahraniční trh Nejasné vymezení kompetencí 

 
Nízká investice do reklamy 

 
Špatné přepravní podmínky 

 
Závislost na přidružených závodech 

 
Nedostatečná motivace zaměstnanců 

 
hrozby 

 
Špatná spolupráce a získání nových dodavatelů 

 
Vstup na evropský trh asijských výrobků 

 
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

 
Zvyšování cen energií 

 
Nedostatek personálu na výzkum a vývoj 

 
Plnění výroby v termínech 

 
Ztráta klíčového zákazníka 

 
Odchod klíčových zaměstnanců 

Tab. č. 1 - SWOT analýza společnosti SUB a.s. závod 09 
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Závěr SWOT analýzy: 

Dle sestavené tabulky SWOT analýzy bylo zjištěno, že ve firmě převládají slabé 

stránky nad silnými a počet hrozeb převyšuje počet příležitostí. Z interního hlediska by se 

měl podnik zaměřit především na zaměstnance, jejich odbornost a dostatečné ohodnocení 

pro jejich udržení. Z vnějšího hlediska vidím největší nedostatek v hledání nových výzev a 

stagnaci směrem k zákazníkům. Podnik SUB a.s. provozovna Zábřeh je momentálně velmi 

stabilní a ekonomicky jisty, ale z dlouhodobého hlediska se může stát, že si svoji pozici 

nemusí udržet, pokud se nepokusí eliminovat slabé stránky a hrozby. 

4.1.3. PEST analýza 

Politické faktory: 

V dnešní době figuruje v politickém prostředí pro strojírenství plno platforem, které 

podporují aktivity a iniciativy organizací působících ve prospěch rozvoje strojírenského 

průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a 

inovačních aktivit. Jako příklad uvedu ČTPS (Česká technologická platforma 

strojírenství).Tato technologická platforma je kooperační oborové seskupení sdružující 

klíčové hráče daného odvětví, a to zejména průmyslové podniky, oborová sdružení a 

svazy, výzkumné a finanční instituce a národní orgány veřejné správy. [13] 

Cíle ČTPS: 

• Zapojení se do hlavních činností Evropské technologické platformy  

• Zvyšování konkurenceschopnosti českého hospodářství a podpora inovací v oblasti 

strojírenského průmyslu 

• Spolupráci při vytváření politiky a právních předpisů souvisejících se vzděláním  

• Propagaci inovačních aktivit a vědeckotechnického rozvoje v českém strojírenství 

Tyto politické platformy napomáhají využívat prostředků z evropské regionální 

politiky. Záměrem je umožnit regionům plnit svou úlohu, pokud jde o podporu růstu a 

konkurenceschopnosti, a zajistit výměnu nápadů a osvědčených postupů. V období 2007-

2013 se České republice nabízí 26,69 mld. EUR, přibližně 752,70 mld. Kč, které může 

čerpat z fondů EU.  
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Ekonomické faktory: 

Mezi makroekonomické ukazatelé, kteří větší či menší měrou ovlivňují vnější okolí 

firmy, patří hrubý domácí produkt (HDP), míra inflace, úrokové sazby, nezaměstnanost, a 

vývoje mezd.  

Česká ekonomika letos stoupne v průměru o 1,8 procenta, vyplývá z výsledků 

pravidelného průzkumu ministerstva financí na základě prognóz 17 tuzemských odborných 

institucí. V roce 2015 by měl hrubý domácí produkt (HDP) stoupnout o 2,4 procenta. 

Následně by měl růst zrychlit na 2,6 procenta v roce 2016. HDP signalizuje, že celková 

hodnota vytvořených statků a služeb za určité období na území České republiky roste. 

Tento stav je zapříčiněn pozitivním růstem ekonomických ukazatelů a to tím, že se zvyšuje 

poptávka po produkci firem, firmám se zvyšuje objem výroby (musí nakupovat více 

vstupů), vyšší poptávka znamená zvýšení tržeb a tedy nakonec i zisku. [8] 

Na počátku analyzovaného období, tedy v roce 2007 inflace dosáhla hodnoty 2,8 

%. V roce 2008 tato hodnota byla 2krát vyšší než v předchozím roce a vzrostla až na 6,3 

%. Rok 2009 byl rokem nízké inflace, 1 % (nižší míra byla za sledované období od roku 

1985 zaznamenána jen v roce 2003 ve výši 0,1 %). Rok 2010 až 2014 byl růst v průmětu 

2,5%. Růst cen a snižování kupní síly peněz, jak tomu bylo v roce 2008, způsobuje, že se 

odběratelé snaží nakupovat méně zboží, šetřit či dokonce oslovovat jiné levnější 

dodavatele, protože za cenu, za kterou nakupovali minulý rok, koupí nyní méně zboží 

indexu spotřebitelských cen. ČNB očekává během roku růst přibližně do 2%, což by pro 

naši firmu neměl být velký ekonomický problém. Největší problém růstu inflace pro naši 

firmu je zvyšování cen energií, které jsou pro strojírenský podnik velmi důležité. [11] 

Nezaměstnanost by se z loňských sedmi procent měla letos zvýšit na 7,5 % a v roce 

2014 by mohla vzrůst na 7,6 %. Zaměstnanost, která se v loňském roce zvýšila o čtyři 

desetiny procenta, by letos mohla dále vzrůst o 0,5 procenta. Nezaměstnanost 

v Olomouckém kraji v letošním roce ukázala jako třetí nejvyšší v zemi a to na 11,9 %. 

Vysoká nezaměstnanost může mít jak pozitivní tak negativní dopad na danou firmu. 

Pozitivnost v nezaměstnanosti je spatřována ve větší, lepším výběru nové kvalifikované 

pracovní síly. Negativnost je způsobena tím, že při růstu nezaměstnanosti lidé méně 

nakupují a tím klesají zisky firem. Vývoj nezaměstnanosti by neměl mítnegativní dopad na 

našifirmu,dodává specifické zboží, které není předmětem denní spotřeby. [5] 
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Vývoj měsíčních mezd ve společnosti SUB a.s. a srovnání s průměrnou měsíční mzdou 

 
Údaje v Kč 

Vývoj mezd 2011 2012 2013 

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců SUB a.s.       23 782         26 451         28 755    

Průměrná měsíční mzda          24 319         25 101         26 637    

Průměrná měsíční mzda v Olomouckém Kraji       21 643         24 465         23 888    

Tab. č. 2 – Vývoj mezd  

Z tabulky je patrné, že průměrné mzdy dané firmy byly ve všech sledovaných 

letech o něco vyšší než mzdy v ČR a v uvedeném kraji. 

Sociálně-kulturní faktory: 

Tyhle faktory se určuji především z demografického vývoje v kraji.V Olomouckém 

kraji se stále snižuje počet obyvatel vinou přirozeného i migračního úbytku, s čímž souvisí 

zvyšující se věkový průměr obyvatel. Ve stárnoucí populaci je především problém 

pozdějšího odchodu obyvatelstva do důchodu.Vedle stárnutí populace se objevuje také 

další problém, a to je nedostatečná reakce ve vzdělání lidí na poptávku ze strany firem. 

Naše firma se v dnešní době potýká s nedostatkem odborníků v technických oblastech. 

Problém je především ve výši mezd. Vzdělaní lidé v technických oborech volí migraci do 

jiných krajů za příslibem vyššího výdělku. Dle mého názoru by se firma měla soustředit na 

vlastní vzdělávání zaměstnanců, popřípadě dbát na jejich podporu ve vzdělání. Pokud si 

firmy chtějí udržet své dobře pracující zaměstnance, musí je náležitě motivovat a vytvořit 

jim prostředí, ve kterém se budou cítit co nejlépe 

Technologické faktory: 

Společnost by se měla snažit jít s dobou, proto musí prodávat zákazníkům velice 

kvalitní výrobky, které mají moderní koncept. Naše firma splňuje veškeré požadavky 

moderní doby. Certifikáty kvality ISO i certifikáty ISO s ohledem na životní prostředí jsou 

nutností. Zákaznické audity jsou ve firmě samozřejmostí.Firma, která neinovuje a odmítá 

moderní technologie má mizivé šance na přežití v této „dravé době“.  Naše firma se 

v posledním roce snaží inovovat a to především na poli kompozitních materiálů a také na 

rozšíření softwarového vybavení konstrukční a technologické sféry výroby. 
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Závěr PEST analýzy: 

Z provedené PEST analýzy lze odvodit, že politické faktory výrazně přispívají 

k rozvoji firem na našem území a to především dotačními programy a podporou 

zaměstnanců. Co se týče ekonomické situace na území České republiky, měl by 

v následujících 3 letech HDP výrazně stoupat, což by mělo přispívat k růstu společnosti, 

naopak by měla stále růst i inflace, což bude mít za následek především zvyšování cen 

energií. V oblasti sociálních faktorů firmu ovlivňuje nedostatek kvalifikovaných 

pracovních sil na místním trhu práce. Negativním faktorem je rovněž rozdíl výše průměrné 

mzdy (ve spojení s motivací zaměstnance) v místě a v regionu, která nutí pracovníky k 

dojíždění za prací mimo lokalitu našeho závodu. Z technologického hlediska je možné 

shrnout, že se firma v posledních měsících snaží průběžně modernizovat zařízení a udržet 

krok s konkurencí.   

4.1.4. Porterova analýza 5 sil 

Potencionální nový konkurent: 

Vstup nových konkurentů se odvíjí hlavně od bariér, které musí nová firma 

překonat. Ve strojírenství jsou hlavní bariéry kapitálová náročnost, přístup ke kapitálu, 

časová náročnost. 

Ke vstupu na strojírenský trh je potřeba velký vstupní kapitál. A to nejen pro 

založení firmy ale i pro nákup nových strojů, pronájem prostorů atd. Pro začínající firmy 

není snadné získat hned ze začátku podnikání přístup k financování pomocí úvěrů, protože 

nejsou ještě zavedení a banka k nim nechová takovou důvěru, jako k firmám, které už mají 

tradici a dobré jméno, z důvodu, kdy neví, zda budou schopni splácet. Zahájení podnikání 

je v Česku komplikované a časově náročné. 

Jelikož je pro vstup do odvětví potřebná velká kapitálová základna, určité know-

how, velmi dobrý podnikatelský záměr a v neposlední řadě zkušené a kvalifikované 

pracovníky, neměla by být firma SUB a.s. ohrožena vstupem nových velkých hráčů na trh 
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Konkurenční rivalové: 

Z ohledu konkurenčních rivalů je firma v poměrně silném postavení. Vzhledem k 

velikosti naší firmy a jejímu ročnímu obratu není možné, aby konkurence útočila na naši 

pozici na trhu nižší cenou. Větší problém vidím v konkurenci našich zákazníku s jinými 

podniky. Pokud by si neudrželi naši zákazníci své postavení na trhu, dotklo by se to ve 

všech důsledcích i nás. Proto musíme velmi dbát na potřeby našich zákazníků a vycházet 

jim vstříc.  

Konkurenční dodavatelé : 

Velký počet dodavatelů umožňuje společnosti velký výběr a proto má společnost ve 

vztahu k dodavatelům relativně silnou vyjednávací pozici. Materiály a součásti, které 

dodavatelé poskytují, jsou běžně dostupné na trhu. V případě problémů s jednotlivými 

dodavateli je může společnost nahradit jiným dodavatelem na trhu. Mezi nejčastější 

dodávaný materiál jsou válcované plechy a spojovací materiál. Všechny tyto položky je 

možno nahradit i zahraničními dodavateli, jelikož velikost objednávek je velmi výrazná.  

Konkurenční odběratelé: 

Firem ve strojírenském průmyslu je mnoho, avšak ne všechny vyrábějí stejné 

výrobky. Firma se specializuje na velice přesný okruh výroby. Produkty jsou 

diferencované, což neumožňuje zas tak rychlou změnu dodavatele jako např. v obchodních 

řetězcích. Proto v tomto případě není síla odběratelů tak velká. Jediný problém, který by 

mohl nastat, je porušení závazků. Např. neplnění termínu, velké navyšování cen, zhoršení 

kvality atd. V tomto ohledu by mohl být dodavatel ohrožen. Pokud však naše společnost 

bude plnit veškeré podmínky, na kterých se s zákazníky domluvila, bude pro odběratele 

naše společnost velmi potřebná, a tudíž si troufám říct, že naše postavení vůči odběratelům 

je velmi silné. 

Náhradní (substituční) výrobky: 

Kromě našich výrobků neexistují na trhu substituční produkty. V dohledné době se 

ani nepředpokládá, že, se na trhu objevil produkt, který mohl takto specifickým strojům, 

které firma vyrábí, konkurovat. 
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4.1.5. Shrnutí analýzy mikro a makro prostředí Závodu 9 

V této části diplomové práce byla provedena analýza prostředí naší společnosti 

podle nejznámějších metodik. Zkoumáno bylo jak mikro, tak makro okolí naší společnosti. 

Výsledkem z provedené Paretovi analýzy nám bylo poznání, že naše společnost má cca 

200 zákazníků, z nichž jsou ale pouze 4 významní. Vnitřní analýzou vyplynulo, že má 

společnost poměrně hodně slabých stránek a hrozeb, kterými by se měla začít zabývat a 

které by ji mohli do budoucna na konkurenčním poli výrazně oslabit. Co se týče vnějšího 

prostředí, má společnost poměrně silnou pozici a to zejména díky kladným zprávám 

z politického hlediska a ekonomiky státu. Společnost SUB a.s. by neměla mít v nejbližší 

době výraznější potíže s konkurenty z důvodu velmi specifické výroby.  

4.2. Vztah zákazníků ke společnosti SUB a.s. Závod 9 

Tato část diplomové práce se bude zabývat metodikou výzkumu ve společnosti 

SUB a.s. závod 09. Jelikož dnešní doba vyžaduje spokojeného a věrného zákazníka, měla 

by mít společnost systém jak rozvíjet vztah se zákazníkem. 

Našim cílem bude získat podklady pro zlepšení komunikace se zákazníky. Jako 

zdroj informací nám posloužila data získaná pomocí dotazníků, které jsme získali od 

zákazníků naší společnosti. Dotazy se týkali především spokojenosti zákazníka ve 

spolupráci s naší společností, dále pak důležitost jednotlivých přístupů společností a jejich 

vliv na dlouhodobý vztah.  

Průzkum spokojenosti zákazníka proběhne následujícím způsobem: 

• Přípravná fáze průzkumu 

• Sběr dat pomocí dotazníků 

• Vyhodnocení získaných údajů a návrh doporučení  
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4.2.1. Přípravná fáze průzkumu 

Sběr dat proběhl prostřednictvím dotazníku (viz příloha č. 2). Otázky jsou 

směřovány k problematice CRM. Cílem bylo získat takové informace, které pro Závod 9 

budou znamenat efektivnější a výkonnější vztahy se zákazníky. První část dotazníku jsem 

směřoval k obecným informacím týkajících se jednání se zákazníky (spokojenost, 

získávání informací, atd.), druhá část dotazníku by se měla zaměřit na potřeby spolupráce a 

jednotlivých přístupů k naší společnosti.  

Body dotazníku: 

• A1 - Jste stálým zákazníkem SUB a.s. ? 

• A2 - Kde získáváte informace o produktu ? 

• A3 - Jaký způsob komunikace při objednávce preferujete ? 

• A4 - Chcete, aby se SUB a.s. zajímal o potřebu vašich zákazníků ? 

• A5 - Jste spokojeni se stávajícím vztahem se společností SUB a.s. ? 

• B - Preferované potřeby zákazníků a jejich hodnota k naší společnosti 

 
Sloup A Sloup B 

cena produktů     

kvalita produktu     

Plnění termínů     

Rychlost vyřízení objednávky     

Plnění smluvních podmínek     

Dlouhodobá spolupráce     

Vstřícnost     

Pravidelný kontakt     

Ochota pracovníků     

Značka společnosti     

poprodejní servis     

úroveň jednání     

schopnost poradit     

Reklamace a záruky     

úroveň komunikace     

Vzorky     

poradenství před prodejem     

Tab. č. 3 Přehled požadavků zákazníka použitý pro průzkum 
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Dotazník byl rozeslán od Března do a 2014 a byl zaslán firmám, které se podíleli na 

ročním obratu naší firmy více jak 50 000 Kč (vybrány dle přílohy č. 1).  Jedná se o 67 

zákazníků. Zvláštní ohled při vyhodnocení budu brát na 4 stěžejní zákazníky. 

4.2.2. Sběr dat pomocí dotazníku 

Z 67 odeslaných dotazníků jsem dostal odpovědi pouze od 24 zákazníků a to včetně 

4 nejdůležitějších. Veškeré získané údaje byly graficky a tabulkově zpracovány a poté 

vyhodnoceny za pomocí programu MS Office. Získal jsem tak procentuální výsledky 

dotazů potřebné pro vyhodnocení a návrhu doporučení.  Při vyplnění dotazníků jsem 

provedl průzkum potřeb a požadavků zákazníků a jejich vnímání těchto skutečností u 

společnosti SUB a.s..  Veškeré informace z druhé části dotazníku jsem zpracoval a rozdělil 

do 3 skupin dle důležitosti pro zákazníka a to: 

• Velmi důležité  

• Důležité  

• Méně důležité  

Jednotlivé skupiny jsem poté vyhodnotil samostatně a stanovil závěr s ohledem na 

jejich důležitost. 

4.2.3. Vyhodnocení získaných údajů  

Zde se budu snažit objektivně popsat a zhodnotit informace získané pomocí 

dotazníku. Odpovědi od klíčových zákazníků se pokusím oddělit od ostatních a budu 

na ně brát větší zřetel. 
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A1 - Počet dotazovaných zákazníků, kteří jsou stálými partnery SUB a.s. 

Dle dotazníku jsem nezjistil žádného jednorázového zákazníka. Je to především pro 

cenovou náročnost výroby a pokud se neopakuje, tak se jen zřídka kdy vyplatí. Také 

navazování vztahu a obchodního jednání za účelem jednorázové výroby u velkého výrobce 

je složitější, proto potencionální zákazníci volí raději menšího výrobce soustředícího se na 

tento způsob výroby. Pro naši firmu zákazníci, z kterých neplyne dlouhodobá spolupráce 

jsou zanedbatelní a tudíž se jimi nebudeme zabývat. 

 

A2 - Nejběžnější místo získávání informací, potřebných pro obchod se společností 

SUB a.s 

 

Obr. č. 13- Nejběžnější místo získávání informací  

Jako nejčastější získávání informací pro obchodní činnost volí zákazník 

komunikaci s technologickým úsekem. Tento způsob komunikace je velmi špatný, neboť 

zákazník musí komunikovat především s obchodním úsekem. Pouze v případě, je-li to 

nezbytně nutné, doporučí personál kontaktovat přímo jiné pracoviště. 

Tento fakt špatné komunikace je dán především nepřítomností obchodního 

pracovníka v Závodě 9, kde zajišťuje obchod přidružený závod. 
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A3 - Preferovaný druh komunikace zákazníka 

 

Obr. č. 14 – Preferovaný druh komunikace  

Většina zákazníků preferuje komunikaci prostřednictvím e-mailu, občas telefonem 

a osobním setkáním. Tento způsob komunikace je efektivní zejména pro zasílání příloh a 

přehled o komunikaci. Nicméně z moderního hlediska řízení vztahu se zákazníkem by 

měla být komunikace bližší a to především u stálých a významných zákazníků. Pokud by 

naše firma chtěla docílit co nejlepší komunikace a tím dát zákazníkovi větší hodnotu 

vztahu, musí se soustředit na osobní, nebo telefonické setkání a na tomto poli uplatňovat 

moderní techniky pro tvorbu a rozvíjení vztahu se zákazníkem. V tomto bodě bych velmi 

doporučoval rozvíjet vztah dle 9E Jarmo Lehtinena popsaný v teoretické části diplomové 

práce. 
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A4 - Potřeba úzké spolupráce se společností SUB a.s. 

 

Obr. č. 15 – Potřeba úzké spolupráce běžných zákazníků 

Potřeba spolupráce je především u významných zákazníku. Měli bychom se zajímat 

o naše významné zákazníky a to v co největší míře, abychom dokázali do budoucna 

identifikovat jejich potřeby a zajistit si tak dlouhodobý vztah. Samozřejmě pokud máme 

takové informace, musíme je i náležitě použít. Pouze vědět co zákazník potřebuje nestačí. 

A5 – Dlouhodobá spokojenost zákazníků se společností SUB a.s. 

 

Obr. č. 16 – Spokojenost zákazníků 
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Většina dotázaných zákazníků je se vztahy s naší společností spokojena. Bohužel, 

abychom hovořili o správném řízení vztahů se zákazníky, musí spokojenost dosahovat 

100% a to především u těch klíčových. Proč není spokojenost 100% vyplívá z druhé části 

dotazníku 

B - Porovnání potřeb zákazníka a jejich plnění společností SUB a.s. 

Jak už jsem zmínil výše, výsledky dotazníku jsem rozdělil do tří skupin dle 

důležitosti od 1 do 5 (5- nejdůležitější) : 

• Velmi důležité (důležitosti rovna, nebo vyšší než 4) 

• Důležité ( důležitost rovna, nebo vyšší než 3 a zároveň menší než4) 

• Méně důležité (důležitost menší než 3) 

Veškeré informace jsem rozdělil a seřadil v následující tabulce 

Méně důležité požadavky zákazníků 

běžní zákazníci 

 

Méně důležité požadavky zákazníka 
hodnota 

důležitosti 

možnost dodání vzorků 2,47 

značka společnosti 3,27 

 klíčový zákazníci 

 

Méně důležité požadavky zákazníka 
hodnota 

důležitosti 

možnost dodání vzorků 2 

značka společnosti 2 

pravidelný kontakt 2,67 

Tab. č. 4 – Méně důležité požadavky zákazníka 

 

Jako méně důležité požadavky jsem vyhodnotil tyto dotazované položky 

• Možnost dodání vzorků 

• Značka společnosti 
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Jak už je zmíněno v tabulce, tak většina zákazníků nemá potřebu dodávaní vzorků a 

nepřiklání velkou váhu značce společnosti, proto se těmito potřebami nadále nebudu 

zabývat a budu je považovat za nedůležité. 

Středně důležité požadavky zákazníků 

běžní zákazníci 

 

Středně důležité požadavky zákazníka 
hodnota 

důležitosti  

poprodejní servis 3,27 

pravidelný kontakt  3,5 

dlouhodobá spolupráce 3,63 

vstřícnost 3,63 

úroveň jednání 3,94 

 

klíčový zákazníci 

 

Středně důležité požadavky zákazníka 
hodnota 

důležitosti  

dlouhodobá spolupráce 3,25 

poradenství před prodejem 3,3 

rychlost vyřízení objednávky 3,5 

vstřícnost 3,7 

poprodejní servis 3,7 

úroveň jednání 3,7 

schopnost poradit 3,7 

úroveň komunikace 3,7 

Tab. č. 5 – Středně důležité požadavky zákazníka 

 

Z tabulek výše vyplívá, že většina položek se bude nacházet ve středně důležité 

skupině. Tyto položky jsou pro zákazníky důležité a naše společnost se jimi musí řídit a 

pokusit se je zlepšovat.  
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Jako středně důležité požadavky jsem vyhodnotil tyto dotazované položky 

• Dlouhodobá spolupráce 

• Poradenství před prodejem 

• Pravidelný kontakt 

• Rychlost vyřízení objednávky 

• Vstřícnost 

• Poprodejní servis 

• Úroveň jednání 

• Schopnost poradit 

• Úroveň komunikace 

V následujícím obrázku č. 17 je zpřehledněna odezva našich zákazníků na tyto 

požadavky. Je zde znázorněno na kolik % naše firma plní jednotlivé požadavky. 

 

Obr. č. 17 – Plnění středně důležitých požadavky zákazníka 

Dle tabulky je patrné, že většinu středně důležitých požadavků naše společnost 

vůči zákazníkům plní na velmi dobré úrovni. Pouze rychlost vyřízení objednávky a 

poprodejní servis u běžných zákazníků (ten je velmi špatný) nedosahuje takové úrovně, 

aby byli zákazníci spokojeni. 
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Velmi důležité požadavky zákazníka 

běžní zákazníci 

 

Velmi důležité požadavky zákazníka 
hodnota 

důležitosti  

cena 4 

reklamace a záruky 4,1 

poradenství před prodejem 4,1 

schopnost poradit 4,3 

ochota pracovníků 4,3 

rychlost vyřízení objednávky 4,3 

plnění smluvních podmínek 4,6 

kvalita produktů 5 

plnění termínů 5 

 klíčový zákazníci 

 

Velmi důležité požadavky zákazníka 
hodnota 

důležitosti  

cena produktů 4 

plnění smluvních podmínek 4,3 

ochota pracovníků 4,3 

plnění termínů 4,5 

reklamace a záruky  5 

Tab. č. 6  – Velmi důležité požadavky zákazníka 

Hodnocení těchto položek jsou velmi vysoká a proto je nutné brát na požadavky 

z této skupiny největší ohled a společnost jím musí přikládat nejvyšší význam.  

Jako velmi důležité požadavky jsem vyhodnotil tyto dotazované položky 

• Cena produktů 

• Plnění smluvních podmínek 

• Ochota pracovníků 

• Plnění termínů 

• Reklamace a záruky 

V tabulce č. 7 je zpřehledněna odezvu našich zákazníků na tyto požadavky. 
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Tab. č. 18 – Plnění velmi důležitých požadavkůzákazníka 

Tato skupina nejdůležitějších požadavků by neměla dosahovat hodnoty menší než 

90%. Pro zákazníky je velmi důležitá, a pokud bude chtít naše společnost mít dlouhodobé 

vztahy, musí se na tyto položky soustředit a zlepšovat je na nejvyšší úroveň. Jako závažný 

problém dle zjištěných informací je plnění termínů. Zlepšit by se mělo i plnění smluvních 

podmínek běžných zákazníků a lepší řízení reklamací u stěžejních zákazníků 

Zhodnocení průzkumu přání a potřeb zákazníka 

Dle položeného dotazníku bylo zjištěno, že zákazníci nejsou se vztahy se 

společností SUB a.s. spokojeni na 100% a to především ti klíčový. To může mít za 

následek ztráty důležitého zákazníka. Průzkum nám ukázal, že příčiny jsou především ve 

špatné komunikaci při vyřizování zakázek, neplnění termínů a pomalého vyřízení 

objednávek. Tyto faktory plynou především z nedostatečné kvalifikace pracovníků pro 

obchodní činnost. Obchodní personál úseku ve společnosti SUB a.s. je velmi potřebný a 

pokud nebude zaměstnán kvalifikovaný pracovník, který by se věnoval problematice 

CRM, hrozí ke ztrátě zákazníků. 
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4.3. Návrh doporučení 

 V této části diplomové práce se pokusím navrhnout doporučení, které by mohli 

vést k lepšímu řízení vztahů se zákazníky. Dle mého názoru by se naše firma měla zaměřit 

především na následující faktory 

• Posílení obchodní činnosti 

• Pravidelný průzkum trhu a potřeb zákazníka 

• Přístup k řízení CRM 

4.3.1. Posílení obchodní činnosti 

Závod 9 postrádá péči o zákazníky, veškeré obchodní činnosti zařizují přidružené 

závody, a proto dochází k prodlevám objednávek, plnění zakázek a špatným informacím 

ohledně výroby. Mnoho činnosti týkající se zákazníků řeší technologický úsek. To je při 

moderním řízení vztahů se zákazníky nepřijatelné a má to za následek jednak neodborné 

jednání a komunikaci se zákazníkem, ale také zatěžování technologického úseku 

povinnostmi, které nemají v popisu práce. Dle mého názoru by měla firma zřídit pozici 

obchodního pracovníka, který by se staral o péčí zákazníků a tím zlepšil komunikaci a 

prohloubil vztah se zákazníky. Také by mohl získávat potřebné informace, které by vedli 

k plnění PPO zákazníků, dále by tato pozice přinesla větší obchodní možnosti a rychlejší 

zpracování zakázek.  

Samozřejmě vytvoření nové pozice obchodního zástupce sebou nese jistá rizika a 

nepříjemnosti. Jde zejména o zvýšení mzdových nákladů, patřičné zaškolení a náklady na 

zřízení prostředí pro obchodní činnost. Také by bylo velmi náročné vymezit pravomoce 

pracovníka a zavést správné řízení jednotlivých obchodních činností. 
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4.3.2. Pravidelný průzkum trhu a potřeb zákazníka 

Společnost by měla provádět průzkum potřeb zákazníka pravidelně např. 

v půlročním intervalu a sledovat požadavky zákazníků a tím mít možnost implementovat 

lepší řízení vztahů se zákazníky. Z dosažených údajů může firma provádět analýzy a 

segmentace zákazníků a tím být o krok napřed u konkurence a zajistit si tak dlouhodobé 

partnerství svých klíčových firem. Pokud se naše společnost bude soustředit pouze na to, 

co si zákazník objedná a nebude se zajímat o to, jak zákazník firmu vnímá, je dost 

pravděpodobné, že bude hledat konkurenční firmu, která by jim mohla nabídnout mnohem 

víc. 

4.3.3. Zlepšení přístupu k řízení CRM 

V dnešní době je problematika CRM velmi aktuální. Společnosti musí vynakládat 

velké úsilí na tvorbu a udržování vztahů se zákazníky. Musí si stanovit otázky co 

zákazníkovi nabízí a co by mu mohla nabídnout. Naše společnost se musí především 

soustředit na faktory popsané v kapitole 2.1 (Vztah mezi podnikem a zákazníkem) a 

pokusit se je brát jako základ pro správné řízení vztahů se zákazníky. Společnost si musí 

zákazníků vážit a pokusit se jim dát víc než jen výrobek.  
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5. Závěr 
Správné řízení vztahů se zákazníky je jeden z nejdůležitějších faktorů pro 

dlouhodobě úspěšné fungování společnosti na trhu a v dnešní době se žádná vyspělá 

společnost bez správného CRM neobejde. 

Cílem mé práce byla analýza společnosti SUB a.s. závod 9, a jejich zákazníků. Na 

základě takto dosažených analýz pak zhodnotit řízení vztahů se zákazníky a navrhnout 

jejich zlepšení. 

V teoretické části bylo cílem seznámit čtenáře s problematikou CRM, kde 

v několika kapitolách byli popsány základny problematiky CRM, definice současných 

přístupů k CRM a nástroje vhodné pro analýzu podniku. Dále byla představena společnost 

SUB a.s., závod 9 a stručně popsán jejich přístup k CRM 

Praktická část se zabývala analýzou prostředí společnosti SUB a.s. závod 9, kde 

byli zjištěni nejvýznamnější zákazníci s 80% podílem na obratu zkoumané společnosti. 

Pomocí SWOT analýzy bylo zjištěno, že slabé stránky převládají nad silnými, což by 

z dlouhodobého hlediska mohlo mít velmi špatné důsledky pro společnost. Návrhem pak je 

tyto slabé stránky nepřehlížet, ale naopak se jimi začít intenzivně zabývat.  Během dalších 

analýz jsem nezjistil závažnější problém v prostředí, ve kterém se společnost nachází. 

Společnost má poměrně silnou pozici na trhu a jediným vážnějším problémem s kterým se 

potýká, je nedostatečně kvalifikovaní pracovníci na trhu práce. 

Další část se zabývala průzkumem zákazníků a jejich vztahů ke společnosti SUB 

a.s.. Těmto zákazníkům byl rozeslán dotazník, podle kterého bylo cílem zjistit hodnotu 

vztahu zákazníka k naší společnosti. Dle výsledků bylo zjištěno, že ne všichni jsou 

spokojeni s řízením vztahů z pohledu naší společnosti a to zejména s plněním termínů, 

rychlosti vyřízení objednávky a poprodejním servisu menších zákazníků. Návrhem, který 

by tyto problémy odstranil, je zřízení obchodního pracovníka v závodě 9, který by se 

aktivně věnoval veškerým prodejním činnostem a vztahy se zákazníky. 

V závěru praktické části jsem jednoduše popsal doporučení, které by mělo sloužit 

k lepšímu CRM ve společnosti SUB a.s a tím jsem splnil cíle této diplomové práce.  
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