
 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



Abstrakt: 

 

Ve své diplomové práci se budu věnovat problematice řízení vztahu se zákazníky 

v organizaci ČEZ Zákaznické služby, s. r. o., která je součástí koncernu řízeného společností 

ČEZ, a. s. Na základě teoretických poznatků, jak si udržet zákazníky a praktické analýze, 

řízení vztahů se zákazníky ve společnosti, bude navrženo další možné řešení, jak zlepšit 

utužení vztahu se zákazníky. Nedílnou součástí bude i analýza nákladovosti, ziskovost 

zákazníka a problematika konkurence. 

 

Abstract: 

In my master’s project I will discuss the issue of customer relationship management in the 

organization ČEZ Customer Services, Ltd., which is part of the group controlled by ČEZ. 

Based on theoretical knowledge on how to keep customers and practical analysis of customer 

relationship management in the company will be suggested another possible solutions to 

improve to a closer relationship with customers. An integral part will be cost analysis, 

customer profitability and competition issues. 
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Úvod 

Řízením vztahu se zákazníky by se měly zabývat všechny společnosti z důvodů velkého 

konkurenčního boje o zákazníky. S narůstající konkurencí narůstají i nové možnosti pro 

zákazníky, proto je nutné si své zákazníky udržet.  

Diplomová práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky, ve společnosti ČEZ Zákaznické 

služby, s.r.o. 

Teoretická část popisuje charakteristiku podniku její organizační strukturu, strategie a cíle. 

Následuje téma zaměřené na problematiku řízení vztahů se zákazníky, náklady, ziskovost 

a celoživotní hodnotu zákazníka. Tématy jsou pevnost a síla vztahu, loajalita, spokojenost 

zákazníků, retence a náklady. Dále oblasti týkající se konkurence, protože nebýt konkurence 

nemusí společnost řešit retence. V této části jsou shromážděny teoretické informace 

z odborných literatur. 

Praktická část obsahuje konkrétní údaje poskytnuté společností ČEZ Zákaznické 

služby, s.r.o. Zaměřuje se na analýzu retencí, služeb, produktů, spokojenost a vztahu 

společnosti ke svým zákazníkům. Monitoring konkurence, ziskovost a náklady. 

Cílem práce je zjistit jakým způsobem společnost ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., řídí vztahy 

se zákazníky a jaké prostředky k tomu využívá. Dále analyzovat nákladovou náročnost 

a ziskovost zákazníků. 

V závěru práce bude zhodnocení současného stavu a doporučení, jak zlepšit řízení vztahů 

se zákazníky. 
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1 Společnost ČEZ a. s. 

Sídlo společnosti ČEZ a. s. (dále jen ČEZ) se nachází v ulici Duhová 2/1444, Praha 4. 

Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice a celé 

střední a jihovýchodní Evropě. Nezabývá se pouze výrobou, distribucí a prodejem elektřiny, 

její aktivity jsou zaměřeny i do oblasti telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, 

projektování, výstavby a udržování energetických zařízení, těžby surovin nebo zpracování 

vedlejších energetických produktů, dále dodává svým zákazníkům plyn a teplo. Řadí se mezi 

tři největší výrobce tepla v České republice. [21] 

Akciová společnost ČEZ byla založena Fondem národního majetku České republiky jako 

jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny. Akciová společnost vznikla 6. května 

1992 zápisem do obchodního rejstříku. Majoritním vlastníkem akcií ČEZ, a. s., byl Fond 

národního majetku České republiky. [26] 

Skupina ČEZ vznikla v roce 2003 spojením ČEZ, a. s., s distribučními společnostmi 

Severočeská energetika, Severomoravská energetika, Středočeská energetická, 

Východočeská energetika a Západočeská energetika. Tímto spojením se Skupina ČEZ stala 

nejvýznamnějším energetickým uskupením regionu střední a východní Evropy. Nyní patří 

do evropské desítky největších energetických koncernů a je nejsilnějším subjektem 

na domácím trhu s elektřinou. Rovněž je největším výrobcem elektřiny a tepla, na většině 

území, provozovatelem distribuční soustavy a nejsilnějším subjektem na velkoobchodním 

i maloobchodním trhu s elektřinou. Většina výrobních kapacit je soustředěna v mateřské 

společnosti ČEZ, a. s. Skupina ČEZ zaměstnávala v České republice k 1. 11. 2014 přes 

20 000 zaměstnanců. 

 

1.1 Profil společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 

Společnost ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., (dále jen ČZS) se sídlem Plzeň, Guldenerova 

2577/19, PSČ 326 00, byla založena společností ČEZ, a. s., ke dni 16. srpna 2004, kdy byla 

společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. ČZS je 

součástí Divize obchod a strategie. Řadí se k jedné z šesti dceřiných společností této 

divize (viz Obr. 1.1).  
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Obr. 1.1 Organizační struktura Divize obchod a strategie [25] 

 

1.2 Organizační struktura ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 

Společnost ČZS je rozdělena do tří úseků, které se dále člení (viz Obr. 1. 2). Všechny 

úseky spolu navzájem spolupracují přes informační systém SAP. Na pravidelných 

poradách si sdělují veškeré informace o zákaznících, nových strategiích, službách, 

produktových řadách, konkurenci aj. Každé oddělení má přesně vymezené činnosti 

a kompetence.  

   

   

  

 

 

 

  

  

 

 

Obr. 1.2 Organizační struktura ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. [27] 
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1.2.1 Úsek podpora obsluhy 

Úsek Podpora obsluhy zajišťuje proces výpočtu a vystavení faktur za dodávky a distribuci 

elektřiny konečným zákazníkům na základě získaných hodnot dodaných provozovatelem 

distribuční soustavy, případně na základě hodnot převzatých z centra datových služeb 

Operátora trhu. [27] 

Odbor fakturace – zde se řeší vše, co se týká faktur, nedoplatků, přeplatků. Neřeší se zde 

pouze faktury za elektřinu, ale i za další komodity, kterými jsou: plyn, teplo a ostatní služby, 

které ČEZ poskytuje. Odbor fakturace je dále rozdělen do tří oddělení a to: oddělení 

Fakturace utility, oddělení Saldokonto a Fakturace retail. 

Na tomto odboru pracuje přibližně 110 zaměstnanců, kteří za rok vystaví přibližně 5 000 000 

faktur, což představuje cca 23 000 každý den. Ročně přijmou 31 milionů plateb v objemu 

121 miliard korun. Za rok zde vyřeší, 225 000 požadavků od zákazníků. [25] 

Odbor vymáhání pohledávek – hlavním cílem na tomto odboru je zajištění procesu řízení 

energo pohledávek při udržení jejich výše na akceptovatelné úrovni, plnění povinností 

vyplývajících z uzavřených SLA smluv (SLA externí a interní subdodavatelé) v požadované 

kvalitě a zajištění standardů pro společnosti ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce a ČEZ Slovensko. 

Odbor správa smluvních vztahů – zajišťuje agendu spojenou se získáním a ztrátou 

zákazníků elektřiny a plynu, dále též opravou technických kmenových dat v systému SAP, 

zpracováním nedoručitelné korespondence a v neposlední řadě řešením kontaktů získaných 

zákazníků. [27] 

 

1.2.2 Úsek péče o zákazníka 

Náplní úseku péče o zákazníka je zajišťování hromadné obsluhy zákazníků. Zákazníci 

Skupiny ČEZ jsou v současné době obsluhováni u 53 smluvních partnerů. Díky přímému 

přístupu do IS SAP je jen minimum požadavků předáváno k dořešení na ostatní pracoviště 

Skupiny ČEZ. Hlavní náplní práce úseku je řešení požadavků zákazníků zejména 

v oblastech: 

 prodej produktů Skupiny ČEZ, 

 obsluha zákazníků společností ČEZ Prodej, s.r.o, ČEZ Distribuce, a.s. a ČEZ 

Slovensko,  
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 uzavírání, změny a ukončování smluv na dodávku elektřiny, plynu 

a telekomunikačních služeb, 

 akviziční činnost v oblasti dodávky elektřiny, plynu a služeb virtuálního operátora, 

 retenční aktivity, 

 změnová řízení, 

 řešení požadavků na Distribuci elektřiny,  

 řešení požadavků na fakturaci, pohledávky, 

 řešení reklamací a stížností, 

 poradenství. 

Úsek je rozdělen do čtyř odborů, které jsou specializovanými pracovišti, zabývajícími 

se konkrétními činnostmi. Jsou to odbor Call Centrum, Odbor Speciálních služeb, Odbor 

Řízení smluvních partnerů, Odbor Zákaznická centra. 

 

Odbor Call Centrum - vyřizuje veškeré non-face kontakty zákazníků hromadné obsluhy. 

Jde o kontakty prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu, listové korespondence 

a internetovými službami (ČEZ ON-LINE – ČOL). Ročně vyřídí 3,5 milionu požadavků 

od zákazníků, přičemž denně obslouží více než 10 tisíc zákazníků. Na telefonní lince 

uvedené na internetu vyřídí zákazníci jakoukoliv záležitost týkající se dodávky elektřiny.  

Odbor Zákaznická centra - vyřizuje požadavky zákazníků, jako je uzavírání smluv – nové 

odběry, změny produktů (sazeb), ukončení smluv, změny odběratelů (přepisy), obecné 

změny (změna jména, adresy, zasílací adresy, změna plateb záloh, atd.), změny dodavatele 

silové elektřiny, řešení reklamací, poradenská činnost, znovu připojení a odpojení pro 

neplacení či mimořádné faktury. V oblasti distribuce přijímají žádosti o stanovisko 

k připojení nového odběru, ke zvýšení rezervovaného příkonu, ke změně jističe, ověřování 

existence energetických sítí, žádosti o vytýčení kabelů, žádosti o přeložky vedení, žádosti 

o prořez stromoví. Tento odbor je rozdělen podle oblastí na Zákaznická centra Západ, 

Zákaznická centra Východ, Zákaznická centra Morava. 

Odbor speciální služby - odbor je rozčleněn do týmů podle charakteru odchozího volání na 

akviziční týmy, retenční týmy a collection. Zaměstnanci tohoto odboru obvolávají 
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zákazníky, kteří zažádali o přechod ke konkurenci. Vyřídí ročně několik tisíc žádostí 

o změnu dodavatele. Denně obvolají i osmdesát zákazníku, kteří žádají o změnu dodavatele. 

Operátoři se snaží je přesvědčit, aby své rozhodnutí ještě přehodnotili. Úloha udržení 

zákazníků je náročný proces, kdy operátor musí udržet zákazníka na telefonu a přimět ho, 

aby si poslechl jeho argumenty. Ne vždy se to podaří, nastanou i situace, kdy zákazník 

zavěsí krátce po představení, ale naštěstí těchto případů není mnoho. [25] 

Odbor Řízení smluvních partnerů – odbor odpovídá za řízení, podporu a komunikaci 

u svěřených smluvních partnerů při poskytování jejich služeb, kontrolu plnění kvalitativních 

a kvantitativních interních cílů smluvních partnerů a smluvních povinností. Zajištuje jejich 

vzdělávání a rozvoj. Dále zodpovídá za zajištění vstupních údajů pro reporting související 

s řízením smluvních partnerů.  

 

1.2.3 Úsek rozvoj a správa  

Úsek rozvoj a správa je rozdělen do pěti odborů a to: Odbor Ekonomika kontroling 

a reporting, odbor Nákup z obnovitelných zdrojů, odbor Řízení procesů, odbor Vnitřní 

služby a bezpečnost, odbor Reklamace a speciální činnosti.  

Náplní úseku rozvoje a správy v rámci ČZS jsou činnosti v oblasti právní, ekonomicko-

informační a zajišťuje rovněž technickou podporu všech procesů a projektů vč. pravidelného 

reportingu klíčových ukazatelů obsluhy zákazníků pro strategické i operativní řízení. [27] 

 

1.3 Předmět podnikání společnosti ČZS 

Základním předmětem podnikání je komplexní a spolehlivé poskytování zákaznických 

služeb pro konečné zákazníky, držitele licence na obchod s elektřinou, licence na distribuci 

s elektřinou, popřípadě i pro držitele licence na výrobu elektřiny: 

 provádění obsluhy zákazníků držitelů uvedených licencí, 

 uzavírání, měnění a ukončování smluv, kterými se realizuje připojení odběrného 

místa, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, zajišťování výkupu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů nebo jiné služby, jakož i vyřizování reklamací a jiných 

požadavků zákazníků, 
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 uzavírání, měnění a ukončování smluv, kterými se realizuje obsluha zákazníků 

prostřednictvím Smluvních partnerů a řízení těchto Smluvních partnerů, 

 poskytování služby fakturace, 

 zajišťování správy energetického saldokonta zákazníků, 

 poskytování služby správy pohledávek, zajišťování mimosoudního i soudního 

vymáhání pohledávek, zpracovávání metodik a postupů řízení pohledávek, 

 poskytování služby tisku, odesílání faktur a jiných dokumentů včetně vystavování 

daňových dokladů zákazníkům, 

 poskytování služby poradenství, nabízení a prodávání produktů, 

 zabezpečování podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované 

výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů, 

 zajišťování správy dat uložených v zákaznickém informačním systému. 

 

Poslání společnosti je vysoce kvalitní, komplexní a spolehlivé zajišťování služeb 

podporujících  prodej a distribuci elektřiny. Díky kvalitním a ověřeným technologiím a týmu 

špičkových odborníků může ČEZ svým partnerům ve Skupině ČEZ  i mimo skupinu nabízet 

vysoce spolehlivé a kvalitní služby. 

 

1.4 Ekonomika společnosti  

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl v roce 2014 hodnoty 72,5 mld. Kč. Čistý zisk 

očištěný o mimořádné vlivy činil 29,5 mld. Kč. Společnost překonala predikci o 2 miliardy 

korun, a to navzdory nepřízni počasí a regulace. Hodnota ČEZ vzrostla v roce 2014 

o 35,3 mld. Kč na 315,7 mld. Kč, stala se tak nejhodnotnější společností z nových členských 

zemí EU. K dobrým výsledkům přispěl především výnos z dohody o narovnání s albánským 

státem a úspěšný start programu úspor, díky kterému se daří zastavit meziroční poklesy 

EBITDA způsobené dlouhodobě klesajícími velkoobchodními cenami elektřiny. 

Čistý zisk Skupiny ČEZ za roky 2003 až 2013 (viz Obr. 1.3), který znázorňuje od roku 2009 

neustálý pokles.  
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 Obr. 1.3 Čistý zisk Skupiny ČEZ za roky 2003 – 2013 [21] 

 

Společnost ČEZ usiluje o snížení nákladů, které mají mírný vzestup. Oproti výnosům, které 

zaznamenávají od roku 2008 neustálý pokles, jak je znázorněno (viz Obr. 1.4). 

Díky nalezení vnitřních úspor ve výši přes 2,2 miliardy korun se již v roce 2014 společnosti 

daří držet celoroční výhled hospodaření. [25] 

 

 

Obr. 1.4 Vývoj výnosů, nákladů a zisku za roky 2006 – 2013. [27] 
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2 Řízení vztahů se zákazníky CRM 

Řízení vztahů se zákazníky (ang. Customer Relationship Management, CRM) zahrnuje 

v podstatě celý marketing a je ovládán managementem, který rozhoduje, jakým směrem 

se má organizace uvíjet. Jeho úlohou je mimo jiné organizaci vést, rozvíjet, přizpůsobovat 

a zjišťovat možná rizika. [11] 

Segmentace trhu podle běžného přínosu a celoživotní hodnoty zákazníků pro podnik, 

usnadní rozhodnutí, nakolik se jednotlivým cílovým trhům věnovat.  

Diferencované řízení vztahů se zákazníky (CRM) umožňuje lepší poznání zejména 

klíčových zákazníků a spotřebitelů, pochopení jejich jednání i potřeb a požadavků 

i definování vhodných aktivit, vedoucích k udržení těchto zákazníků. CRM je proces 

neustálého shromažďování údajů ze všech míst kontaktů se zákazníky a jejich následná 

transformace do podoby strategických znalostí pro vybudování dlouhodobého ziskového 

vztahu s klíčovými zákazníky.  

CRM napomáhá společnostem vytvořit více profitabilní vztah se zákazníky a snížit 

operativní náklady. Ve všech odvětvích je efektivní CRM strategickou nezbytností pro růst 

a přežití. Díky CRM mohou organizace zkrátit prodejní cyklus a zvýšit klíčové ukazatele 

výkonu jako např. příjmy na jednoho obchodního zástupce, průměrnou velikost objednávky 

a výnosy na jednoho zákazníka. Organizace mohou rovněž zvýšit odezvu na kampaně 

a marketingově řízené příjmy současného snížení nákladů a ostatních zdrojů na získání 

zákazníka. 

Uplatnění strategie CRM má klíčový vliv na firmu jak ve strategické, tak i taktické rovině 

a vyžaduje významné změny ve filozofii podnikání společnosti. [12] 

Společnosti si nemohou dovolit podceňovat oblast získávání nových či udržení stávajících 

zákazníků. Vždy je nutné být o jeden krok napřed, neboť požadavky trhu se rychle mění.  

V tržním prostředí pozorujeme sílící vývojové trendy, proto je zapotřebí věnovat více 

pozornosti vztahům se zákazníky. Nalezení vhodné strategie je náročný proces, který 

nezaručuje úspěšnost. Ani nejpropracovanější strategie nezajistí úspěch, pokud není možné 

ji praktikovat v běžném životě. [11] 

Společnosti se musí připravovat na nové požadavky zákazníků a přizpůsobit se jim. Nejedná 

se pouze o malé, ale i o velké podniky. 
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2.1 Síla vztahu se zákazníkem, loajalita a věrnost zákazníka 

Tyto pojmy jsou si velmi podobné, avšak síla vztahu se zákazníkem je širším konceptem. 

Zákazníkova loajalita a věrnost obvykle reprezentuje emocionální složku vztahu, zatímco 

síla vztahu se zákazníkem se navíc pokouší zahrnout i rozumové polohy. Silný vztah 

se zákazníkem přináší společnosti významný prospěch.  

 

Ze silného vztahu vyplývají níže uvedené skutečnosti: 

 pevný vztah se zákazníkem vede k rozšíření podílu na trhu a k větším nákupům 

s vyššími cenami, 

 upřednostňování, dobrá pověst a hodnocení zákazníku přilákají další zákazníky, 

 silný vztah stěžuje vstup na trh jiným dodavatelům, 

 nižší rychlost obměny položek v zákaznické databázi zvyšuje životnost zákazníka, 

 existuje příležitost křížového prodeje v různých zákaznických skupinách. 

 

Slabý vztah způsobuje ztrátu zákazníků a z toho vyplývá: 

 předpoklad úbytku budoucího cash-flow, 

 spokojený zákazník firmu chválí zřídkakdy, zato nespokojený zákazník mluví 

o svých negativních zkušenostech velmi často, 

 75% zákazníků informuje své okolí o změně svého dodavatele,  

 získávání nového zákazníka je nákladnější než péče o stávajícího zákazníka. [11] 

 

K výše uvedeným skutečnostem je nutno uvést, že jednotliví zákazníci jsou odlišní a že ve 

stejném časovém období je síla vztahu se zákazníkem založena na různých základech. 

Zákazníky můžeme rozdělit do tří skupin s různými úrovněmi síly vztahu mezi zákazníkem 

a jeho dodavatelem. 
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Jsou to tyto tři skupiny:  

1. Cenově orientovaní zákazníci – centrálním bodem zákaznického vztahu je cena. Tito 

zákazníci sledují, co získají a co za tuto hodnotu zaplatí. 

2. Zákazníci s omezeními – mají hranice a překážky, které jim brání ve změně dodavatele. 

Nemají alternativy nebo jsou vázání dříve uzavřenými kontrakty. Jsou pasivní do té míry, 

že se jejich chování může v omezení změnit. 

3. Emocionálně vázaní zákazníci – vnímají vztah s dodavatelem jako výhodný a cítí 

se v něm dobře. Jsou uspokojeni po společenské a mezilidské stránce, cítí se být personálem 

dodavatele respektování. Mají pocit, že dostávají nadstandardní nebo vynikající úroveň 

služeb. Dlouhodobě spolupracují s dodavatelem na základě pocitu rodinné příslušnosti. [11] 

Věrnost zákazníka můžeme vybudovat tím, že mu nabídneme takové služby, které ho 

doslova ohromí. Ale nejen služby, ale rovněž i přístup zaměstnanců k zákazníkům 

a managementu k zaměstnancům musí být vnímavý, uctivý, zdvořilý, vlídný 

a respektující. [8] 

Mezi jedny z výchozích bodů síly vztahu se zákazníkem, řadíme lidskou sílu, ekonomickou 

sílu a sílu značky. 

Lidská síla -  sestává z energie, kterou lidé využívají při výkonu své práce, a z jejich nadšení. 

Poznávání přináší podmínky pro osvojení si postupů a návodů, a to zejména při zkoumání 

chování zákazníků, kde je poznávání nezbytnou složkou. Bez schopnosti učit se poznávat 

vztah se zákazníkem, je jeho optimální vývoj nepravděpodobný. Energie a její uchování 

je základním kamenem lidské síly. Ve vztahu k lidské energii můžeme mluvit také 

o schopnosti řešit problémy, umět si poradit v každé situaci. [11] 

Ekonomická síla - v této oblasti je sledována zejména konkurenceschopnost na základě 

ceny a přizpůsobení výstupů požadavků zákazníka. Efektivita ve vztahu se zákazníkem 

je rozdělena do tří podoblastí: zákazníkova efektivita, efektivita vztahu se zákazníkem 

a efektivita podniku. Základní problémy spočívají v časování dodávek a v zamezení 

nadbytečným činnostem. 

Síla značky - je založena převážně na čtyřech faktorech: emocích, estetice, epice a etice. 

Lze předpokládat, že svět hodnot bude v budoucnu i nadále nabývat na důležitosti. Tento 

předpoklad však pro současnost není dostatečný, protože bychom měli být schopni 
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předpovídat budoucnost. Jak se budou měnit faktory světa hodnot? Estetika, epika a etika 

jsou klíčovými prvky síly značky. Mění se, někdy rychle, a je obtížné je řídit současně.   

Můžeme říci, že management podniku musí žít ve všech třech světech: ve světě hodnot, 

v lidském i ekonomickém světě. Je nepředstavitelné, že by se oddělení lidských zdrojů 

staralo o lidský svět a že ekonomické oddělení by mělo ve své péči skutečnosti 

ekonomického světa. Při řízení vztahu se zákazníky musí být kontrolovány všechny světy, 

a to současně s okolním prostředím. Podnik má misi, kterou má plnit. Je založen za určitým 

účelem, ale je možné, že se jeho mise v průběhu času změní. Podstatné však je, že související 

podnikové zdroje mají určitou představu o účelu existence podniku nebo že dokonce mají 

ve svém úhlu pohledu jeho misi vštípenou. Řídit podnik s nejasným záměrem a misí je velmi 

obtížné a často přímo nemožné. [11] 

 

2.1.1 Vztah mezi prodejcem a zákazníkem 

Vliv na dobrý vztah se zákazníkem má i přístup k zákazníkovi. Někteří zákazníci mohou na 

první pohled vypadat jako nezajímaví. Mohou svou vizáží, nebo životním stylem odrazovat 

zájem prodejců. I v tomto případě je v zájmu prodejce, mít pochopení pro tento typ zákazníka 

a nabídnout požadované služby a vyjít mu tak maximálně vstříc.  

Zákazník vážící si dobrých služeb se rád vrátí, protože bude vědět, že je zde vítaný. 

Neodchází s pocitem méněcennosti a dojmem, že na něj prodejce nahlížel jako na zákazníka 

z okraje společnosti.  

Také zákazníci, pro které je nákup prvním zážitkem, si tuto zkušenost nesou po celý život 

jako například nákup prvního kola, prvního auta či prvního bytu. Je to důkazem, že tento 

okamžik je vhodný pro vytvoření emocionálního pouta. Protože to co se stane poprvé, 

si všichni většinou dlouho pamatujeme. A pokud je zákazník nadšený a spokojený, tak se 

stane věrným a vracejícím se zákazníkem. 

Žádný prodejce předem neví, jak dlouho bude zákazník jeho produkt využívat, pokud není 

vázaný nějakou smlouvou. Aby si udržel zákazníky a byl úspěšný na trhu, musí usilovat o to, 

aby jeho výkony odpovídaly přáním a představám cílových osob. [17] 
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2.2 Spokojenost zákazníka 

S růstem konkurence rostou i požadavky a drzost zákazníků. Spokojený zákazník znamená 

pro firmu víc, než si mnohdy připouští. Utváří mu dobrou neplacenou reklamu, image 

a přitahuje nové zákazníky, kteří přispívají k rozvoji podniku. 

Hodnotit spokojenost zákazníka je náročný proces, který lze provádět výzkumem. 

Spokojenost zákazníka je porovnávání mezi potřebami, skutečností a zkušeností. Zákazník 

si něco koupí a porovnává, zda služba nebo produkt splňují jeho očekávání a pokud má i jiné 

zkušenosti, tak je rovněž srovnává. Nejčastěji zákazník porovnává cenu, výrobek, službu, 

distribuci a image. Na základě svých pocitů z porovnávání dospěje k závěru, že je nebo není 

spokojený. V případě, že je zákazník spokojený, je to velký plus pro společnost, poněvadž 

uspokojení zákazníka je rozhodujícím determinantem budoucího úspěchu podniku. 

V případě, že je zákazník nespokojený, odchází a produkt nebo službu si již nekoupí a tudíž 

podnik přichází o možné potenciální zákazníky a s ním spojené zisky. [17] 

Zákazníci se ve vyprávění špatných zkušeností vyžívají, a pokud k nim bude dodavatel 

přistupovat s lhostejností, budou se stejnou chutí hovořit o podniku, ve kterém byli 

nespokojeni.  

K zjištění spokojenosti je nutné se zákazníků ptát, co chtějí. Je důležité pustit se do získávání 

těchto informací ať už formou průzkumu, dotazníků, obesílání vybraných skupin zákazníků 

nebo získávat informace z individuální schůzky s jednotlivými klienty. Cílem tohoto tázání 

je naslouchat požadavkům a následně dát zákazníkům to, co chtějí. Zákazníkovi je nutno 

sdělit, že průzkum je směřován ke spokojenosti zákazníka, že jsme si vědomi hodnoty jejich 

času. Tázat se stručně a konkrétně. [8] 

Jak vést přístup zaměstnance firmy k spokojenosti/nespokojenosti zákazníka a naopak, což 

ve svém výsledku rozhoduje o úspěchu či neúspěchu firmy, je znázorněno 

(viz Obr. 2.1). [17] 

Zvyšování spokojenosti zákazníka cestou snižování ceny nebo zvyšování služeb 

zákazníkům může vést k nižší ziskovosti. Společnost má na sebe navázánu také celou řadu 

zainteresovaných skupin, včetně zaměstnanců, dealerů, dodavatelů a akcionářů. Vyšší 

výdaje zaměřené na zvyšování spokojenosti zákazníků mohou jít na úkor zvyšování 

spokojenosti těchto partnerů. Společnost se tedy nakonec musí snažit dosáhnout co nejvyšší 

úrovně spokojenosti zákazníků s ohledem na současné udržování přijatelné úrovně 
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spokojenosti dalších zainteresovaných skupin, a to vše musí zvládnout při omezení zdrojů 

společnosti dostupných. [10] 
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Obr. 2.1 Spokojenost nebo nespokojenost jako předpoklad k úspěchu či neúspěchu 

podniku. [17] 

Vytváření a dodání vyšší hodnoty pro zákazníka se projeví v růstu jejich spokojenosti, 

setrvání u podniku a opakovaných nákupech i v růstu loajality zákazníků. [12] 
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2.2.1 Sledování spokojenosti zákazníků 

Mnohé společnosti úroveň svého zacházení se zákazníky systematicky měří, snaží 

se identifikovat faktory ovlivňující spokojenost a podle dosažených zjištění upravit své 

fungování a svůj marketing.  

Moudré firmy spokojenost zákazníků měří pravidelně, neboť je jedním z klíčů k jejich 

udržení. Vysoce spokojený zákazník obvykle zůstává značce věrný po delší dobu, kupuje 

další výrobky nebo služby, tak jak je značka uvádí na trh, před ostatními se o značce a jejich 

výrobcích nebo službách vyjadřuje pozitivně, je méně vnímavý k nabídkám konkurence 

a méně citlivý na cenu, poskytuje společnosti své nápady na nové výrobky a služby a jeho 

obsluha je levnější než obsluha nových zákazníků, protože transakce se pro něj stávají 

rutinou. [10] 

 

2.3 Přilákání a udržení zákazníků 

Společnosti usilující o zvyšování svých tržeb a zisků musí vynakládat nemalý čas 

a prostředky na hledání nových zákazníků. Aby vůbec vytvořily prodejní příležitosti, 

připravují reklamní kampaně a zveřejňují je v médiích oslovujících potenciální nové 

zákazníky, rozesílají možným potencionálním zákazníkům direct maily a e-maily, vysílají 

své prodejce na veletrhy, kde se mohou s novými zákazníky setkat atd. 

Zákazníka nestačí jen získat, společnost si jej musí také udržet a navyšovat objem jejich 

transakcí. Až příliš mnoho společností trpí příliš vysokou mírou odchodu zákazníků (churn). 

Získávání zákazníků je v takové situaci jako dolévání vody do děravé nádoby.   

Snížení míry odchodu zákazníků může společnost zajistit těmito kroky: 

1. Definovat a měnit svou míru retence. 

2. Rozlišovat příčiny odchodu zákazníků a identifikovat ty, které lze řídit. 

3. Porovnávat celoživotní hodnotu zákazníků vůči nákladům na snížení míry odchodu. 

Spokojení zákazníci představují kapitál vztahů se zákazníky, kterým společnost disponuje. 

Pokud by měla být společnost na prodej, pak ten, kdo se rozhodne jí koupit, nebude platit 

jen za továrny, vybavení a značku, ale také za postupovanou základnu zákazníků, vyjádřenou 

jako počet a hodnota zákazníků, kteří budou nakupovat i u nové firmy.  
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Při retenci je nutné uvědomit si několik faktů a to zejména: 

 Získání nového zákazníka může být až pětkrát nákladnější než uspokojení a udržení 

stávajícího. 

 Přimět spokojené zákazníky, aby přešli od svého současného dodavatele, vyžaduje 

nemalé úsilí. 

 Průměrná společnost přichází ročně o 10% svých zákazníků. 

 Pětiprocentní snížení míry odchodu zákazníků může vést ke zvýšení zisků o 25 až 

85 %, podle typu odvětví. 

 Míra ziskovosti dlouhodobého zákazníka se v průběhu jeho života zvyšuje, díky 

vyššímu množství nákupů, dalším zákazníkům, které firmě přivede, vyšším cenovým 

přirážkám a snižujícím se nákladům na jeho obsluhu. [10] 

 

2.4 Vzdělávání a motivování zaměstnanců 

Růst technické náročnosti, otevírání trhů a neustálý růst konkurence vyžaduje, aby podniky 

dbaly na rozvoj svých zaměstnanců. Pro společnosti je důležité, aby v ní pracovali lidé 

technicky, vědomostně zdatní, schopní pružně reagovat na změny. Zde je nezbytná 

schopnost týmové práce, vhodného vedení a pozitivní motivace podřízených a rovněž 

schopnost úspěšné komunikace a spolupráce se zákazníky. Uvedené skutečnosti vytvářejí 

na podniky tlak, aby pochopily, že nezbytná je rovněž investice do lidského kapitálu, jejich 

zaměstnanců a rozvíjení jejich kompetencí. Společnosti zajišťují zaměstnancům řadu 

vzdělávacích programu na zvýšení jejích kvalifikace, tím investují do lidského kapitálu, 

který nabitými znalostmi a dovednostmi zajistí prosperitu a rozvoj společnosti. [19] 

Pracovní stimulace je součástí vedení lidí, základní znalosti metod a postupů vedení 

a motivace lidí je nezbytnou součástí znalostí manažerů. Identifikace faktorů ovlivňujících 

pracovní výkonnost je zaměřena nejen na hmotnou stimulaci, ale na celý systém činitelů 

vedoucích ke zvyšování výkonnosti a uspokojení z práce. Cílem je snaha o maximální 

využití co nejširšího souboru stimulů schopných ovlivnit jednání zaměstnance.  

Zabezpečení vyšší úrovně pracovního výkonu, který vytváří předpoklad rozvoje společnosti 

je v současném pojetí managementu chápáno jako komplexní proces, integrující všechny 
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faktory ovlivňující výkonnost organizace. Cílem není jen zhodnotit pracovníkům výkon, ale 

motivovat jej ke společné formulaci pracovních cílů, k aktivnímu řešení problémů spojených 

s jejich realizací a rozvoji vlastních schopností a dovedností. Pracovník se tak stává aktivním 

prvkem v celém procesu, a to již od stanovení pracovního úkolu přes hodnocení výsledků až 

k rozvoji vlastních schopností zabezpečujících odpovídající reakci podniku na růst 

náročnosti ekonomického prostředí. [4] 

 

2.5 Zákaznická databáze 

Významným nástrojem na řízení vztahů se zákazníky je zákaznická databáze. V minulosti 

nebyla této oblasti věnována patřičná pozornost. Zákazníka bylo možné nejčastěji 

kontaktovat telefonicky na pevnou linku nebo písemně na jeho adresu. V dnešní době je 

přímé kontaktování zákazníka rychlejší. Dnes využíváme snadnější formu informování přes 

zasílání SMS zpráv, e-mailu, sociální sítě a reklamou, která je takřka všudypřítomná. Jedním 

kliknutím jsme schopni oslovit tisíce zákazníků, jak stávajících, tak potenciálních. 

Řízení vztahů se zákazníky vychází z udržování a provozování zákaznických databází. 

Tento přístup stále přetrvává, přestože byl zásadně rozšířen. Prostá kombinace zákaznických 

databází a marketingu nepřinesla výsledky, které by přinesly uspokojivý zisk.  

Klíčovou roli v řízení zákaznických databází hrály propracované informační technologie. 

Tyto technologie výrazně přispěly k dosažení náročných úkolů, které byly systémem řízení 

zákazníků požadovány. Přesto až doposud byla návratnost těchto investic velmi slabá. Je to 

proto, že vztah se zákazníkem je založen na racionálním chování a že oba subjekty tohoto 

vztahu, zákazníci i podnikový personál, se chovají na základě rozumových úvah. [11] 

 

2.6 Maximalizace celoživotní hodnoty zákazníka 

Účelem marketingu je umět přilákat a udržet ziskové zákazníky. Každá společnost přesto 

na určité skupině zákazníků tratí. Dobře známé pravidlo 80-20 tvrdí, že 80% a více zisku 

společnosti pochází od 20% jejich největších zákazníků. Některé případy mohou být ještě 

extrémnější, kdy 20% nejziskovějších zákazníků může přinášet až 150-300% ziskovosti. 

A naopak 10-20% nejméně ziskových zákazníků se pohybuje okolo bodu zvratu. Závěr je 
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jediný a to, že společnost může zvýšit svůj zisk, pokud se dokáže zbavit svých neziskových 

zákazníků.  

Nejziskovějšími zákazníky firem obvykle nebývají nutně ti největší, neboť ti vyžaduji 

nezanedbatelné množství dalších služeb, výhod a vysoké slevy.  Nejmenší zákazníci naopak 

platí plné ceny a dostávají minimální služby, náklady na spolupráci s nimi však jejich 

ziskovost snižují. Nejziskovějšími zákazníky proto často bývají středně velcí zákaznici, 

dostávající slušnou úroveň služeb a platí téměř plnou cenu. [10] 

 

2.7 Náklady na zákazníka 

Náklady jsou důležitým systematickým ukazatelem kvality činnosti společnosti. Úkolem 

managementu je proto usměrňovat je a řídit. [16] 

Náklady provázejí téměř veškeré činnosti, které probíhají v ekonomickém prostředí 

společnosti. Pro společnost hrají náklady zcela klíčovou roli. Měření, evidence, plánování 

a řízení nákladů v dnešním prostředí tak vyžaduje sofistikované nástroje a postupy. Tyto 

nástroje mají za úkol usnadňovat manažerům poznání nákladů dané organizace na základě 

těchto informací pomáhat v rozhodování ke splnění cílů a vizí společnosti. 

Manažerské účetnictví patří k nástrojům, které mohou mít významný vliv na hospodaření 

společnosti, v širších souvislostech může přispět k nákladové optimalizaci podniku. 

Přiřazování nákladů je jednou ze základních funkcí manažerského účetnictví. [15] 

Náklady na zákazníka lze rozdělit na jednotlivé kategorie. První kategorií tvoří akviziční 

náklady, tj. náklady vyvolané přitažením zákazníka. Ačkoli pro existujícího zákazníka pro 

účely marketingových rozhodnutí nejsou tyto náklady obvykle relevantní a měly by být 

označovány jako utopené náklady, měly by být zahrnuty při výpočtu CLT (celoživotní 

hodnota zákazníka). Pouze když zbývající čistá hodnota bez akvizičních nákladů, přesáhne 

akviziční náklady, je současná hodnota kladná a zákazník je ziskový. Výpočet a stanovení 

akvizičních nákladů závisí na použité akviziční strategii (například přímý vs. masový 

/hromadný/ marketing). 

Druhá kategorie se skládá z výrobních a prodejních nákladů, které obsahují jednak výrobní 

náklady a dále všechny náklady spojené s obsluhou zákazníka, včetně nákladů na vyřízení 

zakázky, objednávky, skladování a dopravu. 
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Poslední třetí marketingové náklady představují náklady na udržení a rozvoj vztahu 

se zákazníkem, kromě těch, které se týkají akvizice zákazníka. Do této kategorie patří 

náklady na propagaci, náklady na akční letákové nabídky, zasílání katalogů či zasílání 

osobních pozdravů. Součástí marketingových nákladů jsou rovněž náklady na obnovení 

vztahu. Přitom je nutné odlišit dva druhy těchto nákladů. Náklady vynakládané před 

ukončením vztahu z důvodu prevence odchodu zákazníka ke konkurenci a náklady 

vynaložené po ukončení vztahu by měly být v modelu CLT zahrnuty. Jejich propočet by měl 

být stanoven na základě pravděpodobnosti odchodu současných zákazníků a měla by tak být 

stanovena pravděpodobnost vzniku těchto nákladů v příštích obdobích. [12] 

 

2.7.1 Problematika stanovení nákladů na zákazníka 

Náklady jsou ve vztahu ke stanovení CLT vymezeny v zásadě jednoznačně, základním 

požadavkem je vymezení všech nákladů, které jsou k danému zákazníkovi relevantní, při 

praktickém řešení tohoto procesu řeší manažeři nemalé obtíže. 

V zásadě je možno vycházet z nejúčinnějšího nástroje pro měření marketingového 

zisku - čistého marketingového příspěvku (ČMP). 

 

Marketingový zisk neboli ČMP = tržby z prodeje – náklady na prodanou produkci – fixní 

výzkumné, marketingové, prodejní aj. náklady vyvolané marketingovými aktivitami 

 

Čistý marketingový příspěvek odděluje marketingové a prodejní náklady od směsice 

ostatních režijních nákladů a umožňuje tak vyjádřit aktuální ziskovost zákazníků, ale 

i dalších nákladových oblastí. V rámci ČMP nedojde k započítání režijních nákladů, které 

nejsou spojeny s produktem nebo nejsou vyvolány marketingovou činností. Použitím ČMP 

místo zisku mohou marketingoví manažeři snáze odhadovat dopady zvolené marketingové 

strategie na zisk. Problematika alokace relevantních nákladů na zákazníka vyžaduje detailní 

analýzu charakteru jednotlivých nákladů. [12] 

 

 



22 
 

2.8 Ziskovost zákazníků 

Ziskovým zákazníkem je jedinec, domácnost nebo společnost, který v průběhu času 

představuje tok příjmů o požadovanou částku vyšší, než kolik činí součet nákladů na jeho 

přilákání, získání a obsluhu za stejně dlouhou dobu. Marketéři mohou vyhodnocovat 

ziskovost zákazníků po jednotlivých zákaznících, po segmentech nebo po distribučních 

kanálech.  

Mnoho společností měří spokojenost zákazníků, ale jen málo z nich měří ziskovost až na 

úroveň jednotlivého zákazníka.  

 

Analýza ziskovosti zákazníka (customer profitability analysis – CPA) bývá nejúspěšněji 

aplikována pomocí nástrojů finanční techniky nazývané kalkulace ABC (aktivity-based 

costing – ABC). Kalkulace ABC se snaží identifikovat skutečné náklady spojené s obsluhou 

každého zákazníka. Náklady jednotlivých výrobků a služeb určené objemem prostředků, 

které tito zákazníci spotřebovávají. Společnost odhaduje všechny příjmy pocházející 

od zákazníka a odečítá od nich veškeré náklady.  

Při aplikaci kalkulace ABC by náklady měly obsahovat nejen náklady na výrobu a distribuci 

výrobku a služby, ale i náklady na vyřizování telefonních hovorů zákazníka, na jeho 

návštěvy v terénu a výdaje na jeho zábavu a dárky, tedy veškeré prostředky společnosti 

poskytnuté na jeho obsluhu. Kalkulace ABC alokuje také nepřímé náklady úředníků, nájmy 

kanceláří a další režie, a to těm aktivitám, které je využívají, nikoli v jakémsi poměru 

k přímým nákladům. Jak variabilní, tak režijní náklady se vztahují ke konkrétnímu 

zákazníkovi.  

Společnosti, které nedokážou správně měřit své náklady, nedokážou měřit ani ziskovost 

a své marketingové úsilí pak nejspíše nevynakládají tím nejlepším způsobem. Klíčem 

k efektivnímu využití kalkulace ABC je správná definice a posouzení jednotlivých aktivit. 

Jedno z řešení, založené na čase, přepočítává režijní náklady na jednu minutu a pak posuzuje, 

kolik minut režijních nákladů zabere každá aktivita. Názorná ukázka analýzy ziskovosti je 

znázorněna (viz Tab. 2.2). [10] 
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Tab. 2.2 Analýza ziskovosti zákazníků a výrobků/služeb [10] 

  
Zákazník                     

1 
Zákazník                          

2 
Zákazník                    

3 
  

Výrobek                      
1 + + + 

vysoce ziskový    

výrobek 

Výrobek                      
2 +     ziskový výrobek 

Výrobek                       
3    -      - ztrátový výrobek 

Výrobek                      
4     -  

vysoce ztrátový   

výrobek 

  
vysoce ziskový 

zákazník 
proměnlivě ziskový 

zákazník 
ztrátový   
zákazník 

  

 

Zákazníci jsou uspořádání do sloupců a výrobky do řádků. Každá buňka pak obsahuje 

symbol, vyjadřující ziskovost dosahovanou prodejem daného výrobku danému zákazníkovi. 

Zákazník 1 je velmi ziskovým, nakupuje dva ziskové výrobky (V1 a V2). Ziskovost 

zákazníka 2 je proměnlivá, kupuje totiž jeden ziskový (V1) a jeden neziskový výrobek (V3). 

Zákazník 3 je pak ztrátovým zákazníkem, protože kupuje jeden ziskový výrobek (V1) a dva 

neziskové výrobky (V3 a V4).  

Co může společnost v případě zákazníků 2 a 3 podniknout? Nabízejí se dvě varianty:  

1. zvednout cenu svých neziskových výrobků nebo je vyřadit z nabídky.  

2. zkusit prodávat zákazníkům 2 a 3 některý ze svých ziskových výrobků.  

Neziskoví zákazníci, kteří v důsledku těchto snah odpadnou, společnost nemusí tížit, právě 

naopak přechod těchto zákazníků ke konkurenci je vítaný a společnost by je měla v tom 

podporovat.  

Ve vysoce konkurenčním prostředí je cestou k přežití a rozvoje budování dlouhodobých 

vzájemně výhodných vztahů se zákazníky. Pro efektivní řízení již proto nestačí zjišťovat 

a zohledňovat pouze krátkodobou ziskovost, tj. současné přínosy zákazníků, ale těžiště 

se přesouvá ke sledování a řízení přínosů za celou dobu předpokládané spolupráce 

v dlouhém časovém horizontu. Dalším argumentem pro sledování dlouhodobé ziskovosti 

jsou i zvyšující se investiční nároky na jejich obsluhu. Mnohé výdaje vynaložené 

na budování vztahů jsou investiční povahy, tj. jejich přínosy se projevují v budoucnosti a při 
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jejich posuzování v krátkodobém horizontu jsou výsledky významně zkresleny. Výdaje jsou 

v krátkém období ekonomicky neobhajitelné, s jejich návratností je třeba počítat v horizontu 

více let.  Hlavním zájmem marketingu je maximální uspokojení zákazníků, ale obsluha 

zákazníků ve změněných tržních podmínkách je různě nákladná, musí být pro dosažení 

rovnováhy vztahu porovnáván přínos pro zákazníka s jeho přínosem pro podnik. [12] 

 

2.8.1 Měření celoživotní hodnoty zákazníka 

Koncept celoživotní hodnoty zákazníka vychází z požadavků na maximalizaci jeho 

dlouhodobé ziskovosti. Celoživotní hodnota zákazníka (costomer lifetime value - CLV) 

popisuje čistou současnou hodnotu toku budoucích zisků očekávaných ze všech nákupů 

v průběhu celého jeho života. Od svých očekávaných příjmů musí společnost odečíst 

očekávané náklady na přilákání, získání a obsluhu daného zákazníka a výsledek diskontovat 

vhodnou diskontní sazbou (řekněme mezi 10 – 20%, v závislosti na nákladech kapitálu 

a postoji k riziku). Kalkulace celoživotní hodnoty zákazníka pro určitý výrobek nebo službu 

může v konečném důsledku vyjít v desetitisících dolarů, nebo dokonce i v šestimístných 

cifrách.  

Pro měření CLV existuje celá řada metod. Výpočet celoživotní hodnoty zákazníka popisuje 

jednu z nich. Kalkulace CLV poskytují formální kvantitativní rámec pro plánování investic 

do určitého zákazníka a pomáhají markerérům zaujmout dlouhodobý pohled na věc. Jedním 

ze slabších míst tohoto výpočtu však bývá, spolehlivé odhady příjmů a nákladů. Markétéři 

využívající koncepty CLV musí brát v úvahu také krátkodobé marketingové aktivity usilující 

o vybudování značky a pomáhající zvýšit věrnost zákazníků. 

 

Výpočet celoživotní hodnoty zákazníka 

Doporučení výpočtu podle vzorce (1) pro odhad CLV dosud nezískaných zákazníků dle 

následujícího vzorce, který doporučuje Don Lehman z Columbijské univerzity a Sunil Gupta 

z Harvardu. 

𝑪𝑳𝑽 =  ∑
(𝒑−𝒄)𝒓𝒕

(𝟏+𝒊)𝒕
− 𝑨𝑪𝒓

𝒕=𝟎                             (1) 

pt = cena placená spotřebitelem v čase t, 
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 ct = přímé náklady na obsluhu zákazníka v čase t, 

 i = diskontní míra nebo náklady kapitálu firmy, 

 rt = pravděpodobnost opakovaných nákupů zákazníka  

 nebo jeho trvající aktivity v čase t, 

 AC = náklady na akvizici (získání zákazníka) 

 T = časový horizont pro odhad CLV. [10] 

 

2.9 Konkurence 

Konkurence nastává v případě, kdy se na trhu objeví výrobek nebo služba stejného nebo 

podobného charakteru. Kupující se může rozhodnout přejít od stávající společnosti 

ke konkurenci. Společnosti si začínají přetahovat zákazníky a nastává konkurenční boj. 

Ne všechny podniky konkurenční boj ustojí, v případě velkého odlivu zákazníku se mohou 

rozhodnout trh opustit. 

 

2.9.1 Konkurenční výhoda 

Úspěšný podnik by měl být vždy o něco málo napřed před konkurencí. Konkurenční výhody 

dosáhneme vytvořením něčeho nového, originálního oproti konkurenci. Nejlépe vymyslet, 

tak jedinečný způsob jak nalákat zákazníky, který bude nenapodobitelný, stěží 

zkopírovatelný konkurenci a tudíž umožní podniku vybudovat si silné pouto se zákazníkem, 

které bude obtížné přetrhnout. 

Každá společnost musí znát svou konkurenci. Analýza konkurence by měla obsahovat 

komplexní informace, které vznikají tak, že postupně: 

 identifikujeme konkurenci, 

 určíme strukturu konkurence, 

 provedeme vlastní analýzu konkurence, 

 určíme konkurenční strategii. [17] 
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2.9.2 Konkurenční analýza 

Konkurenční analýza se musí zabývat srovnáním pozice podniku vzhledem k relativní 

konkurenci. Účelem analýzy konkurence je vytvořit informační bázi, aby podnik mohl 

předvídat akce konkurence. Analýza konkurence zahrnuje analýzu všech informací 

o konkurenčním podniku, které jsou důležité pro vlastní rozhodování v rámci strategického 

plánování. [20] 

Dále představuje v tržní ekonomice jeden z rozhodujících podkladů pro strategické 

rozhodování, pro určování základní podnikové politiky a podnikových cílů. Představuje 

komplexní analýzu dat o podnicích, které zajišťují trh stejnými výrobky, službami nebo jinak 

uspokojují na trhu relevantní potřeby. Cílem této analýzy je poznat nabídku konkurenčních 

podniků, jejich aktivity, strategii, pozici v konkurenční soutěži a konečně segmenty, které 

tyto podniky na trhu obhospodařují. Charakteristika jednotlivých konkurentů bude 

pravděpodobně vyjádřena následujícími daty: 

 počet konkurentů, velikost konkurenčních podniků, místo působení, 

 struktura sortimentu, technická a inovační činnost, 

 způsob plánování, organizace a správy, 

 finanční síla, 

 kvalita managementu, kvalita zaměstnanců, 

 oblasti odbytu, okruh zákazníků, 

 používání marketingového instrumentária a jeho specifika, 

 úroveň komunikační politiky, 

 známost na trhu atd. 

 

Praktické provedení analýzy spočívá v přehledném řazení jednotlivých údajů k porovnání, 

případně jejich vzájemné bodové ohodnocení. [17] 
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ČEZ zákaznické služby a.s.
(poskytuje služby)

ČEZ distribuce a.s. ČEZ prodej a.s.

3 Řízení vztahu ze zákazníky společnosti ČEZ zákaznické 

služby s.r.o. 

Společnost ČEZ vynakládá nemalé úsilí a finanční prostředky na udržení zákazníků. 

V současném prostředí jsou změny nejen rychlejší, ale také stále hlubší. I slabé signály jsou 

důkazem příchozích změn a na ty je nutné reagovat. Dohánění vývojových trendů může vést 

ke ztrátě zákazníků a jejich zpětné získávání je mnohem těžší, složitější a také nákladnější 

než udržování zákazníků stávajících. Konkurence na trhu je znatelná a spolčenost ji 

neustále monitoruje a bere její nemalý vliv na zákazníky v potaz.  

Udržování vztahů se zákazníky zaujímá ve společnosti velmi důležité místo, zákazníci jsou 

ti, kteří tvoří zisk podniku, se ztrátou klientely klesají podniku zisky. Udržování stávajících 

zákazníků je z pohledu nákladů na retence efektivnější, než získávání zákazníků zpět nebo 

získávání nových zákazníků. 

ČZS úzce spolupracuje s dalšími dceřinými společnostmi skupiny ČEZ.  Nejčastější 

spolupráce je se společností ČEZ prodej a.s. ČZS zajišťuje udržování zákazníků v souladu 

s představami, které má ČEZ prodej a.s. - oddělení marketingu, v rámci nejrůznějších jednání 

si vyměňují podněty a informace k zajištění spokojenosti zákazníků a rozebírají 

problematiku jak získat a udržovat zákazníky.  Zaměstnanci retenčního oddělení předkládají 

podněty získané od zákazníků a na základě těchto podnětů pracovníci marketingu z ČEZ 

prodeje a.s. projednávají např. možnosti vytvoření nové produktové řady, lepší cenu 

u produktů atd. 

O řízení vztahů se zákazníky pečuje ČZS, který zajišťuje servis pro ČEZ prodej a. s., a ČEZ 

distribuce a. s. (viz Obr. 3.1).  

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Rozdělení poskytování služeb  
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3.1 Síla vztahu se zákazníkem 

V zájmu společnosti je, aby se zákazník cítil, jako někdo o koho společnost stojí a je hrdý, 

že je jejím zákazníkem ČEZ. Sílu vztahu se snaží upevnit jak nabídkou výhodných cen šitých 

na míru, tak dobrým jménem značky.  

Významnou charitativní aktivitou upozorňuje na to, že se společnost nehoní jen za ziskem, 

ale že podporuje i nadační a jiné aktivity.  Buduje dětská sportovní hřiště a podílí se na 

sponzorství nejen v oblasti sportu.  

K upevnění vztahu využívá i programu Šťáva, kdy svým zákazníkům nabízí slevy na 

kulturní, sportovní a jiné aktivity. 

 

3.2 Spokojenost zákazníků 

Maximální spokojenost zákazníků se společnost snaží zajistit neustálým zlepšováním svých 

služeb, aktualizaci produktů a nabídkou nejrůznějších výhod. Stále sílící tlak konkurence 

nutí k inovacím a zlepšování služeb směrem k zákazníkovi. Nabízené služby a produkty jsou 

považovány za něco nadstandartního, co by mělo zákazníka nad míru uspokojit. Strategické 

cíle společnosti se mimo jiné orientují na spokojenost zákazníka. Působení konkurence nutí 

k zlepšení této oblasti a zvýšení úsilí v přístupu k zákazníkům, jelikož spokojený zákazník 

zajišťuje společnosti zisk a přiláká další potencionální zákazníky. 

Zaměstnanci společnosti jsou pravidelně školeni jak jednat se zákazníkem. Pokud je to 

v jejich možnostech a pravomocech, snaží se zákazníkovi maximálně vyjít vstříc a vyřešit 

jeho požadavek k maximální spokojenosti ihned při prvním kontaktu.  

Společnost ČEZ zřídila před třemi lety pracovní skupinu Akta CX. Jde o zkratu anglických 

slov costomer experience, v českém překladu zákaznická zkušenost. Pracovní skupina 

je zaměřena na zvyšování spokojenosti zákazníků s nabízenými službami a hlavním úkolem 

týmu je orientace na zákazníka. Z hloubkových rozhovorů se zákazníky skupina došla 

k závěru, že zákazníci netuší, jakou úroveň služeb společnost poskytuje. 

Orientace na zákazníka je jednou z hlavních priorit Skupiny ČEZ. Během krátké doby 

se týmu podařilo realizovat 24 zlepšení procesů či novinek v produktech a službách 

s pozitivním vlivem na zákaznickou zkušenost. Mezi zlepšení služeb zaměřených 

na orientaci zákazníka patří např. zavedení Wi-Fi v Zákaznických centrech zdarma, 
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automaty na kávu (zákazník čekající déle než 20 min. jí dostane zdarma), zjednodušení 

provolby na Zákaznické lince ze čtyř úrovní na dvě. 

Vnímání společnosti ČEZ jako prozákaznické firmy se výrazně zlepšilo, během jarní 

kampaně průzkum ukázal 20 % zlepšení jednání se zákazníky. Péče o zákazníky 

a spokojenost se službami se staly nejčastějším důvodem, proč lidé o ČEZU hovoří 

v dobrém, hned vedle nadačních a sponzorských aktivit. [25] 

 

3.2.1 Sledování spokojenosti zákazníků 

K zjišťování spokojenosti zákazníka, společnost prostřednictvím externí firmy zjišťuje 

zpětnou vazbu, jak byl zákazník spokojen. Používá krátké dotazování, které obsahuje dvě 

otázky typu: Jste spokojena s vyřešením požadavku? Jste spokojen s tím, jak s Vámi 

komunikovali? V průzkumu, který proběhl v roce 2013, bylo externí společností 

kontaktováno celkem cca 63 000 zákazníků, z toho pouze 23 000 na dotaz odpovědělo. 

20 % zákazníků byli nespokojeni a 80 % zákazníků byli spokojeni. 

Hlubší průzkum spokojenosti spočíval v tom, že byli kontaktování zákazníci, kterým bylo 

kladeno více otázek pro hlubší zjištění spokojenosti. Položením až 20 otázek se zjišťovala 

spokojenost s cenou, se službami, s ochotou a vstřícností zaměstnanců, s vyřešením 

požadavku atd. Tyto hlubší průzkumy neslouží pouze jako zjištění spokojenosti zákazníků, 

ale také jako zpětná vazba pro vedoucí pracovníky, jaký přístup mají zaměstnanci 

k zákazníkům.  

Získané údaje je možné rozklíčovat na jednotlivé pracovníky, oddělení či oblasti. 

Vyhodnocení poskytuje údaje o nejúspěšnějších zaměstnancích, nebo o nejúspěšnějších 

oblastech. Slouží pro manažery jako vodítko, na kterou oblast se lépe zaměřit a kde je možné 

zkvalitnit přístup k zákazníkům.  

Společnost se detailně zajímá o názory svých klientů, pro zdokonalení péče o zákazníky 

vyvinuli ucelený „páteřní systém“ řízení customer experience, který umožňuje kontinuální 

měření a reporting spokojenosti zákazníků s procesy a obslužnými kanály včetně možnosti 

řešit případy nespokojenosti. Ať už klient osloví společnost prostřednictvím Zákaznického 

centra, telefonem nebo e-mailem, je velká pravděpodobnost, že budou kontaktování 

pracovníky společnosti, aby zjistili důvody nespokojenosti. Nově je možné přímo 
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v Zákaznických centrech zaevidovat svou okamžitou zpětnou vazbu do tabletu a využít on-

line formulář.  

 

3.3 Strategické kroky ve společnosti 

Rychlý a do budoucna stěží předvídatelný vývoj nových technologií, jednoznačné směřování 

energetiky k částečně decentralizované výrobě a v neposlední řadě aktuálně nefunkční a do 

budoucna stěží odhadnutelná regulace na trhu. Tyto jsou hlavními faktory, které ovlivňují 

současnou i budoucí strategii Skupiny ČEZ. Společnost chce i nadále zůstat v pozici lídra, 

vytvářet a přinášet zisk svým akcionářům, udržovat místa a usilovat o maximální 

spokojenost svých zákazníků. Vize se musí odvíjet od toho, že je ČEZ firmou se značným 

podílem státu, a tím pádem se od ní očekává, že bude státu, potažmo občanům užitečná 

a přinášet zisk.  

Nová strategie úspor je postavena na základech, které nesmí ohrozit chod společnosti 

na úkor bezpečnosti a její budoucnosti. První kroky k úsporám se odvíjely na centrále, kde 

zúžili počet zaměstnanců v marketingu a komunikaci zhruba o čtvrtinu. Jednou z priorit 

je nezaspat posun energetického trhu směrem k zákazníkovi. Společnost musí změnit 

mentalitu z partnera, který byl doposud v pozici, která určovala, co se na trhu děje a co se 

bude dít, na partnera, který bude poslouchat své zákazníky a přizpůsobí je jejich přáním 

a potřebám.  

Strategickou prioritou společnosti je, patřit k nejlepším v provozu tradiční energetiky 

a aktivně reagovat na výzvy 21. století. Nabízet zákazníkům širokou škálu produktů 

a služeb zaměřených na jejich energetické potřeby. Posílit a konsolidovat pozici v regionu 

střední Evropy. Skupinu ČEZ v následujícím období čekají náročné úkoly a nové výzvy.   

 

3.4 Řízení retenční činností odborem speciálních služeb 

Oddělení retencí, které spadá pod odbor speciálních služeb, zajišťuje udržení zákazníků 

ve společnosti. Retencemi zákazníků se zabývá dvacet zaměstnanců, kteří jsou speciálně 

proškoleni k této činnosti. Na profesionální práci dohlíží dva supervizoři v týmu, napomáhají 

při řešení požadavků zákazníků. Práce operátorů zahrnuje hovory se zákazníky, kteří 

se rozhodli změnit dodavatele. Hovor trvá přibližně pět minut. Jeho průběh připomíná 
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psychologický souboj, na začátku se pokusí zákazníka, který je přesvědčen, že nový 

dodavatel mu nabízí mnohem výhodnější podmínky, přimět přemýšlet o tomu, zda tomu tak 

skutečně je. Ne vždy je nový obchodník k zákazníkovi korektní a nabízí zákazníkovi slevy, 

které řádně nevysvětlí, a poté jsou informace zkreslené.  

Operátoři se snaží zákazníkům vše dopodrobna vysvětlit a připomenou, kvalitní služby, 

snadnou dostupnost a v neposlední řadě i to, že je společnost ČEZ českou firmou, jejíž zisky 

zůstávají doma. Tyto argumenty jsou velkou výhodou při boji se zahraniční konkurencí 

a čeští zákazníci na toto docela slyší. 

Retenční tým se snaží zákazníka udržet, ale zároveň musí poskytovat pravdivé informace. 

Společnost se nesníží k tomu, aby poskytovala neúplné informace, lhala nebo porušovala 

legislativu a nastavená pravidla. Jako dominantnímu subjektu na trhu společnosti nezbývá 

moc možností jak přebít nabídku konkurence. Není možné poskytovat ještě lákavější slevu, 

jelikož společnost nesmí mít speciální neveřejný tarif jen pro odcházející zákazníky. Veškeré 

nabídky musí být veřejné a přístupné pro všechny. Mnohdy postačí jen optimalizovat 

stávající tarif u ČEZ, aby zákazník ušetřil. Především se zákazníky rozklíčovat nabídku 

konkurence, která pro ně často bývá výhodná pouze na první pohled. 

Největším problémem je, že operátoři oslovují zákazníky ve chvíli, kdy se rozhodli odejít. 

Pracovníci retenčního oddělení volají v okamžiku, kdy společnost obdržela výpověď. 

Někteří klienti jsou už v té chvíli u nového dodavatele pevně uvázaní. Jde o zákazníky, kteří 

využili ke změně dodavatele e-aukci. Zákazník musí vysoutěženou cenu přijmout, i kdyby 

byla jen o korunu nižší, a už nemá možnost couvnout. V případě odstoupení by musel jak 

zákazník, tak provozovatel aukčního portálu platit poměrně vysokou smluvní pokutu.  

I přes tyto nesnadné překážky dosahuje retenční tým dobrých výsledků. Jen za posední rok 

se operátorům podařilo přesvědčit významnou část odcházejících zákazníků, aby své 

rozhodnutí přehodnotili. [25] 

K udržení zákazníků využívají pracovníci možnosti nabídnout zákazníkům zafixovat 

smlouvu před tím, než se rozhodne přejít k jinému dodavateli. V případě, že již zákazník 

podá výpověď, snaží se jej přilákat na lepší nabídku, která není standardně dostupná.  

Retenční oddělení rozděluje odcházející zákazníky do dvou skupin aktivní retence 

a reaktivní retence. Do aktivní retence jsou zařazeni zákazníci, kteří zvažují změnu 

dodavatele elektřiny a oznámí tuto skutečnost prostřednictvím faxu, e-mailu, telefonicky 
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nebo osobním kontaktem. Dále zákazníci, kteří bez jakéhokoli oznámení přejdou 

ke konkurenční společnosti, ale ještě nebyla ukončena smlouva se stávajícím dodavatelem. 

Do reaktivní retence jsou zařazeni zákazníci, kteří byli zákazníky ČEZ, odešli ke konkurenci 

a po dvou letech jsou opět kontaktováni pracovníky retenčního oddělení s novou nabídkou 

společnosti ČEZ. 

Retence jsou rovněž rozděleny na zákazníky pro domácnosti a firmy (maloobchodní odběr, 

střední odběr a velkoobchodní odběr). Retence u firemních zákazníků si zajišťují přímo 

obchodní zástupci, kterým jsou zákazníci přiděleni. Pravidelným kontaktem zjišťují potřeby 

zákazníků. Ve spolupráci s marketingovým oddělením připravují pro své i potencionální 

klienty nejrůznější programy např. divadlo, prohlídka přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně, 

společenské akce se známými osobnostmi aj. 

Rozdělení na aktivní a reaktivní retence u domácností 

1. aktivní retence: 

 Zákazník, který oznámí, že má lepší nabídku a tudíž chce ukončit smlouvu. 

 Zákazník podá bez jakéhokoli kontaktu výpověď, nebo to za něj provede společnost, 

u které nově uzavřel smlouvu, ale nedošlo ještě k ukončení smlouvy s ČEZ. 

2. reaktivní retence: 

 Zákazník, který již přešel ke konkurenčnímu dodavateli. 

 

Ad 1) Nejlepší varianta z pohledu jak ekonomického, tak návratnosti. Zákazník ještě 

neodešel a je možné mu nabídnout lepší nabídku a přilákat jej zpět. U těchto klientů není 

zapotřebí vyvíjet velké úsilí, jsou snadno přemluvitelní k setrvání ve společnosti. Názorná 

ukázka jak probíhá retence u těchto zákazníků (viz Obr. 3.2) je znázorněna na zákazníkovi, 

se kterým nebyl osobní kontakt, záměr odejít sdělil buď faxem, e-mailem nebo telefonicky. 

Zákazníci, kteří navštíví pobočku s úmyslem výpovědi, jsou lépe zpracovatelní vyškolenými 

pracovníky na pobočce. Osobní kontakt nabízí pracovníkům na přepážce se zákazníkům plně 

věnovat vyslyšet jejich přání a stížnosti. Díky profesionálnímu přístupu zaměstnanců 30 % 

zákazníků, ve společnosti setrvá. V případě odchodu zákazníka ke konkurenci se v databází 

tato skutečnost zaznamená a zákazník je po dvou letech opět kontaktován. 
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Hovor se zákazníkem by měl projít určitými fázemi, od přivítání přes zajišťování potřeb 

a přání zákazníka a hledání jejich řešení až k nabídce některého z dalších produktů. 

Komunikace se zákazníkem se musí udržovat v určitých mantinelech a zaměstnanec 

je povinen dodržovat určitá pravidla a interní metodiku. Na druhé straně je společnost 

přesvědčena, že zaměstnává profesionály, kteří vědí jak správně komunikovat 

se zákazníkem a proto jim dávají určitou svobodu a nesvazují jim ruce přísnými pravidly. 

 

 

Obr. 3.2 Simulace postupu odcházejících zákazníků - aktivní retence [vlastní] 

 

Ad 2) Zákazník bez kontaktu společnosti podává výpověď. Tito zákazníci jsou již obtížněji 

přemluvitelní pracovníci retenčního oddělení, nabízejí více výhod jako je servis, ČEZ 

asistent, ČEZ bez starostí, výhody plateb aj. Hovory s těmito zákazníky jsou podstatně delší 

a hůře se získávají zpět. 

Nejnáročnější je získávání zákazníků, kteří již odešli. V tomto případě je zákazník, který 

odešel, cca po dvou letech kontaktován s novou nabídkou. Pracovníci retenčního oddělení 

zjišťují, jak je zákazník spokojený se současnou společností a zda by nevyužil nové nabídky 

společnosti ČEZ.  

Mezi roky 2010 – 2011 nastal velký odliv zákazníků, o změnu dodavatele požádalo mezi 

12-15 tisíci zákazníky, 50 %  těchto zákazníků se podařilo ve společnosti udržet. Zákazníci, 

kteří před lety odešli ke konkurenci, se postupně vracejí, činí to cca 25 % každý měsíc.  

Oznámení o výpovědi

Evidence, kontakt zákazníka

Zjištění požadavků zákazníka
Nabídka nového řešení

Zákazník odchází / zůstává
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Zákazníci se do společnosti ČEZ vrátili z důvodu, nenaplněných slibů, neobvyklých 

nákladů, špatného servisu, častých chyb ve vyúčtování a skrytých podmínek konkurenční 

společnosti.  

 

3.4.1 Sledování trendů 

Společnost ČEZ se snaží najít nové uplatnění na trhu a nezabývat se pouze prodejem 

komodit a poskytováním služeb s nimi spojenými. Pro udržení a získání nových zákazníků 

hledá stále nové příležitosti a možnosti uplatnění na trhu. Při zahájení iniciativy byl obsah 

koncipován do následujících pilířů, které se vzájemně prolínají: 

 Podpora vědy, výzkumu a zavádění nových technologií do praxe. 

 Podpora lokálních zdrojů elektřiny, které doplní tradiční velké elektrárny. 

 Zavedení inteligentních řešení v oblasti distribuce a řízení sítí. 

 Rozvoj konceptu elektromobility. [21] 

 

3.4.2 Nabídka programů a služeb k udržení zákazníků  

Společnost ČZS nabízí řadu služeb, produktů a výhod k udržení zákazníků. Zákazníkům jsou 

produkty a služby nabízeny prostřednictvím call centra a na pobočkách zákaznických center. 

Programy a služby využívají stávající zákazníci, ale nalezneme zde i takové jako 

je zákaznický program Šťáva, jenž mohou z části využívat i zákazníci potenciální.  

 

Služby a programy k udržení zákazníků: 

A) Zákaznický program Šťáva, 

B) ČEZ asistent, 

C) Zákaznická péče, 

D) ČEZ bez starostí. 
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Pro zákazníky z řad domácností jsou připraveny produktové řady, pracovníci nabízejí tyto 

produkty přímo „na míru“.  

 

Produktové řady: 

 eTarif – vhodné zvlášť pro zákazníky, kterým vyhovuje on-line komunikace, 

produkt má nejnižší měsíční poplatky v ČR. 

 ČEZ GARANT – cena silové elektřiny se zákazníkovi nezvýší až do konce roku 

2016. 

 eTARIF FIX – cenově nejvýhodnější nabídka elektřiny pro zákazníky, kterým 

vyhovuje on-line komunikace, cena silové elektřiny se po dobu dvou let nezmění. 

 COMFORT – nejoblíbenější produkt mezi zákazníky ČEZ. 

 

Ad A) Zákaznický program Šťáva  

Je program určený všem zákazníkům Skupiny ČEZ z řad domácností, kteří odebírají 

elektřinu, plyn, teplo nebo využívají službu mobil. Nabízí slevy a tipy pro volný čas. 

Je možné si vybrat z bohaté nabídky zábavy, kultury, sportu a cestování.  

Zákazníci se musí jen zaregistrovat a poté mohou využívat atraktivní slevy po celé České 

republice. Čerpání výhod není pro běžné uživatele omezeno a slevu je možné využít 

i opakovaně. 

I ti kteří nejsou zákazníky, mohou tuto službu využít formou „ochutnávky“ a získat jakékoliv 

tři kupony z nabídky zákaznického programu Šťáva. Pokud se jim tato nabídka zamlouvá 

další možnost jak získat slevu je stát se zákazníkem Skupiny ČEZ.  

Na internetových stránkách www.stava.cz jsou k dispozici ke stažení magazíny 

s nejrůznějšími informacemi o tipech na cestování o zdraví, o známých osobnostech, tento 

magazín byl zákazníkům zasílán poštou, nyní jsou v tištěné podobě pouze na zákaznických 

centrech. Nedílnou součástí tohoto magazínu je i nabídka nových cen a novinek 

v poskytování služeb. 

 

http://www.stava.cz/
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Ad B) ČEZ asistent  

Služba, která nabízí pomoc a lze ji využívat nonstop. Havárii vyráží vyřešit do 90 minut.  

Služba je určena pro všechny zákazníky ČEZ Prodej a.s. z řad domácností a maloodběratelů, 

kteří chtějí mít zaručenou odbornou pomoc při opravě spotřebičů, odstranění havárie 

v domácnosti bezprostředně související s dodávkou elektřiny. Služba je sjednána na dobu 

neurčitou a trvá po celou dobu platnosti smlouvy na dodávky energií. V případě zájmu je 

možné si tuto službu sjednat přímo prostřednictvím ČEZ ON-LINE, na zákaznických 

centrech nebo telefonicky na zákaznické lince, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní 

v týdnu. 

 

Jedná se o služby: 

 Poruchy a havárie související s dodávkou energií. 

 Oprava spotřebiče, odstranění příčiny havárie. 

 Otevření zablokovaných dveří. 

 Zaplatí za vás výjezd odborníka, všechny práce a drobný materiál do výše 

5 000,-  Kč, 

 Tato služba je poskytována za symbolickou cenu 10 Kč měsíčně nebo zdarma 

využívání nové produktové řady ČEZ FIX. 

 

Ad C) ČEZ ON-LINE  

Tato služba nabízí zákazníkovi si vše vyřídit v pohodlí domova, kdykoliv se mu vzpomene. 

Portál je vytvořen velmi přehledně a nabízí řadu možností jako přehled účtu, informace 

o odběrném místě, faktury, simulace faktury, nastavení platby, požadavky a bonusy. Služba 

umožňuje změnit výši záloh nebo produktovou řadu, nastavit elektronickou fakturaci. Tuto 

aplikaci lze využívat i přes mobilní telefon. Službu ČEZ ON-LINE lze využívat nepřetržitě, 

tedy 24 hodin denně. 

Tento portál je propojen s podnikovým informačním systémem SAP používaným 

společnosti ČEZ. V tomto systému se zaznamenávají veškeré změny, které zákazník sám 

provedl. Zaměstnanci ČZS mají tak přehled o změnách. 
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Ad D) Zákaznická péče  

Prostřednictvím zákaznické péče se snaží společnost naslouchat svým zákazníkům 

a zlepšovat se. Zároveň poskytuje dostupnost, rychlost, srozumitelnost, vstřícnost a chce 

vyslyšet zákazníkův názor. 

 

Dostupnost - v případě využití zákaznické linky je cílem společnosti, aby na spojení 

s operátorem zákazník nečekal déle než 30 sekund. Toto půlminutové pravidlo se daří 

dodržet minimálně u čtyř z pěti hovorů. Pokud zákazník čeká příliš dlouho, volá operátor 

zpět. Automat oznámí, že má zákazník zavěsit a vyčkat až operátor zavolá. Za rok je přijato 

více než 1,7 milionů hovorů. 

Při návštěvě Zákaznického centra ČEZ se společnost snaží, aby zákazník nečekal déle než 

20 minut. Toto se daří dodržet u 90 % návštěvníků. Zákaznická centra jsou otevřena každý 

pracovní den. Navíc je možné si na webových stránkách sjednat termín schůzky a zákazník 

bude mít jistotu, že nebude muset čekat. Ke komunikaci je možné využít i nabídku Web 

Chatu vždy v čase mezi 6:00 – 22:00 hod sedm dní v týdnu.  

Je jen na zákazníkovi, jakou formu komunikace si zvolí, zda přes telefon, počítač nebo 

osobní návštěvou.  

 

Rychlost – nabídka vyřešit vše co možná nejrychleji. Cílem je odpovědět napoprvé na 85 % 

všech požadavků, které zákazník sdělí prostřednictvím zákaznické linky, v Zákaznických 

centrech nebo u smluvních partnerů. K vyřešení požadavku prostřednictvím telefonu nebo 

osobní návštěvy postačí pouze jeden údaj a to variabilní symbol, kterým jsou prováděné 

platby nebo číslo odběrného místa, případně zákaznické číslo klienta.  

Možný nesoulad ve vyúčtování způsobený měřením nebo odečtem, změnu nesprávně 

zvolené sazby nebo další otázky vyřídí společnost do 15 dnů.  

 Ohledně běžné změny ve smlouvě nemusí zákazník navštívit pobočku. Stačí, když zavolá 

na zákaznickou linku a operátor jeho požadavek vyřeší.  
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Srozumitelnost – společnost nabízí tarify, které jsou srozumitelné, aby bylo jednoduché 

si vybrat ten pravý. Přehledné vyúčtování plateb za energii zaručuje, že zákazník ví, kolik 

za co platí.  

Služba nabízí webovou kalkulačku, aby si zákazník mohl spočítat, kolik ušetří a může 

si vybrat produkt, který je pro něj nejvýhodnější. Dále nabízí přehledné ceníky za všechny 

poskytované služby.  

Nabídka obsahuje návody a vzory, kde nalezneme vyplněné vzory formulářů, žádostí, plné 

moci, čestného prohlášení aj. 

V rámci sekce srozumitelnost je i služba, která nabízí poradenství ve speciálních případech. 

Tato služba je pro situace, se kterými se nesetkává zákazník každý den. Pro tyto případy 

je mu k dispozici tým, který mu vždy poradí s problematikou týkající se například 

energetického zákonu, s otázkami vztahujícími se na dodávky komodit, s nemovitostmi, 

dědictvím, konkurzy, likvidací, s elektronickou aukcí a při problémech se změnou 

dodavatele energií. 

 

Vstřícnost – dodávky energie řeší nejen zákazníci, ale také zaměstnanci společnosti, proto 

je snadné pochopit problémy, které mohou nastat. Díky svým znalostem umějí poradit 

a pomohou zákazníkům se správně rozhodnou. 

Tato služba řeší převážně problematiku s platbami. Platby je možno hradit inkasem, přes 

SIPO, příkazem, složenkou, přes bankomat, terminál Sazky nebo platební kartou.  

Pokud zákazníkovi nevyhovuje standardní termín, nabízí společnost za symbolický poplatek 

možnost mimořádné fakturace. Může nastat případ opomenutí zaplatit fakturu, v tomto 

případě informuje společnost zákazníka o této skutečnosti včas a zdarma prostřednictvím 

SMS nebo e-mailu. 

Dále nabízí poradenství v oblasti úspor na spotřebě energie, kde mnohdy stačí jen 

přenastavit některé spotřebiče, aby se výrazně snížily náklady za energii. Poskytují 

zákazníkovi i informace o fungování nízkoenergetických domů nebo vyberou nejúspornější 

produktovou řadu elektřiny. 
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Při mimořádných událostech, kdy se zákazník octne v nesnázích, například z důvodů 

povodní poskytuje společnost jak finanční pomoc, tak pomoc zaměstnanců dobrovolnými 

pracemi. 

Zákazníkům se snaží vyjít maximálně vstříc i nabídkou splátkového kalendáře těm, kterým 

nepříznivé okolnosti zabránily řádně zaplatit vyúčtování elektřiny. Je možné se individuálně 

domluvit na podobě splátkového kalendáře, který je poskytnut zákazníkovi dle jeho 

možností splácet. 

 

Váš názor – společnost chce naslouchat přáním zákazníků, proto zřídila službu Váš názor, 

kde je možné zavolat, napsat, přijít osobně na pobočku, nebo vyplnit online formulář.  

Na základě prováděného výzkumu zákaznické spokojenosti se mění služby k lepšímu. 

Společnost zajímá, co si zákazník myslí, proto provádí pravidelné dlouhodobé i jednorázové 

výzkumy spokojenosti týkající se vyřizování požadavků a kvality služeb formou zpětného 

volání a online dotazníků. 

V případě, že bude mít zákazník pocit, že jeho stížnost, požadavek či reklamace nebyla 

některou ze společností Skupiny ČEZ správně posouzena či vyřízena, může se obrátit 

na Ombudsmana. Lhůta pro vyjádření případu je 30 dní, většina požadavků je však řešena 

rychleji obvykle do 15 pracovních dnů. Za téměř pět let obdržel ombudsman již více než 

3 000 podnětů. 

Názor, zkušenosti a podněty na zkvalitnění služeb je možné sdělit prostřednictvím Oranžové 

schránky v Zákaznických centrech nebo pomocí on-line formuláře. 

 

3.5 Školení a motivace zaměstnanců 

Školení - společnost ČZS připravila pro své zaměstnance školení v rámci projektu 

3P - příběh péče a prodej. Cílem tohoto školení je zlepšit vnímání zákaznických potřeb 

ze strany pracovníků obsluhy a zlepšit zákazníkovu zkušenost při kontaktování společnosti 

ČEZ. Ruku v ruce s tímto projektem jde i rozvoj prodeje. Pracovníci by v rámci školení měli 

získat nové znalosti jak dobře obsloužit zákazníka a prodat mu produkt. 

Smyslem školení v rámci projektu 3P není jen povznést přístup k zákazníkům ve Skupině 

ČEZ na novou úroveň, ale také zlepšit prodeje. Kvalitní servis a dobré prodejní výsledky 
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spolu velmi úzce souvisí. V praxi však tyto dvě složky práce běžely mnohdy odděleně 

a pracovníci obsluhy v důsledku tlaku na prodejní výsledky chtěli především prodat službu 

či produkt. Hlavním cílem je spokojený zákazník, který bude ze setkání odcházet s dobrým 

pocitem a zároveň i užitkem, protože mu budou poskytnuty informace a vyřešen požadavek 

se kterým přišel.  

Tohoto školení se postupně zúčastnil celý management úseku Péče o zákazníka 

a následovalo proškolení pracovníků obsluhy z přepážek Zákaznických center ČEZ 

a operátorů z call center. 

Společnost ČEZ si váží dobré práce svých zaměstnanců a ty nejlepší jednou za rok ocení 

a jako poděkování pro ně a jejich partnery letos uspořádala víkend plný nezapomenutelných 

zážitků a okamžiků. [25] 

 

Motivace – jeden z motivačních nástrojů pro podporu prodeje elektřiny, plynu 

a telekomunikačních služeb, bonusový systém ocenění zaměstnanců ČZS se osvědčil. 

Nejlepší prodejci získali ke svému měsíčnímu příjmu navíc i více než deset tisíc korun. 

Princip spočívá v tom, že zaměstnanci získávají odměny za uzavření určitého počtu smluv, 

a i další bonusy. V oblasti elektřiny jsou operátoři odměňováni rozdílně v oblasti domácností 

a firemního odběru. Zatímco u domácností jim náleží odměna za získané odběrné místo, u 

firemního odběru je to za 1 MWh roční spotřeby. Za telekomunikační služby jsou 

ohodnoceni bodově a každý bod je následně oceněn finančně. Bonusy zaměstnanci získávají 

i za sepsání smlouvy na dodávky plynu. Vyplácení bonusů se týká operátorů call centra, 

referentů Zákaznických center a vedoucích, dále specialistů smluvních partnerů, kteří 

v konkrétních případech obsluhují a řeší požadavky společnosti ČEZ prodej a.s.  

 

Vzdělávací program - ČZS klade vysoké nároky na odborné znalosti a další kvalifikační 

předpoklady zaměstnanců. Společnost se cíleně a diferencovaně zaměřujeme na posílení 

vnímání bezpečnosti a kvality jako součásti každodenní rutinní práce, přičemž je důraz 

kladen na vzdělávání se zaměřením na rozvoj obchodních dovedností. V této oblasti byl 

vytvořen jednotný systém školení a ověřování znalostí a nadále probíhá rozšiřování portfolia 

elektronického vzdělávání zaměstnanců (e-learning), včetně zavádění nových forem. V roce 

2013 byl zahájen program manažerského růstu pro TOP management. Dále probíhala 
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realizace vzdělávacích aktivit pro klíčové zaměstnance. Společnost ČZS v roce 2013 

věnovala finanční prostředky na rozvoj svých zaměstnanců ve výši 4 168 tis. Kč, přičemž 

více jak polovina byla věnována na rozvojové programy měkkých dovedností. [27] 

 

3.6 Informační systém SAP používaný pro CRM 

Informační systém SAP poskytuje zaměstnancům kompletní informace o zákazníkovi. Jedná 

se o například o adresu, odběr v MWh, počet odběrných míst, od kdy je zákazníkem, jaký 

využívá produkt, výši záloh, veškerý kontakt ať už společností ČZS, ČEZ prodej a.s. nebo 

ČEZ Distribuční služby a.s. V databázi jsou vedeni všichni zákazníci. 

ČEZ prodej a.s. eviduje v systému SAP SPPO zákazníky z maloodběratelů, střední 

odběratelé a velkoodběratelé. Zaznamenávají se zde konkrétní cenové nabídky, objem 

spotřeby elektrické energie, doba trvání smlouvy, marže a mnoho dalších informací.  

Zaměstnanci nevyužívají jen IS SAP, ale rovněž nejrůznější evidence v programu Excel, 

který slouží jak zaměstnancům, tak vedení k lepší orientaci. Tyto často velmi jednoduché 

tabulky se stávají pro manažery přehlednějšími, protože si evidují pouze svěřené klienty, 

kterým poskytují své služby. 

Tabulky jsou schopni sami pořizovat s minimálními náklady a stanovovat jejich konkrétní 

podobu a provádět zápisy, jako například jaké konkrétní služby zákazník využívá, co je 

možné zákazníkovi nabídnout, kdy byl zákazník naposledy kontaktován, jaké nadstandartní 

služby či výhody byly zákazníkovi nabídnuty, konkrétní marže, odběry, ceny, doba trvání 

smlouvy, osobní či telefonický kontakt atd. 

Společnost zákaznickým databázím věnuje velkou pozornost, prostřednictvím těchto 

databází zajišťuje veškerý servis a péči zákazníkům snaží se zákazníkům vyjít maximálně 

vstříc a vyhovět všem jejich požadavkům.  

Společnost bude uvádět od ledna 2016 nový modernizovaný program SAP R4. Již je v rámci 

projektu uzavřena první fáze projektu, která vymezuje rozsah a zpřesňuje náklady.  
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3.7 Ziskovost a celoživotní hodnota zákazníka 

Společnost eviduje ziskovost za elektrickou energii u všech svých zákazníků, ať už to jsou 

domácnosti, maloodběratelé, střední odběratelé nebo velkoodběratelé.   

U domácností je evidence ziskovosti jednodušší z pohledu celkových nabídek a cen, které 

jsou konkrétní.  

 

Cena za odběr elektrické energie se skládá ze dvou částí: 

Distribuce: velikost jističe, distribuční sazba. 

Obchod: cena se mění podle produktové řady. 

Společnost ČEZ nakoupí na burze elektřinu za určitou cenu na danou dobu, zpravidla na rok. 

Ziskovost zákazníků zjistí, když z hrubé marže odečte náklady a získává čistou marži.  

Ziskovost zákazníka = hrubá marže – náklady = čistá marže 

U firem z řad velkoodběratelů, maloodběratelů a středních odběratelů společnost ČEZ 

nakupuje elektřinu rovněž na danou dobu dle sepsané smlouvy nejčastěji na jeden až dva 

roky. Firmy jsou rozděleny na odběrné místa. Podle výše odběru se určuje i cena. Z toho 

vyplývá, že jedna firma může mít i pět odběrných míst a na každé odběrné místo dle odběru 

určenou cenu na nízký a vysoký tarif. Z každého odběrového místa jsou sečteny čisté marže, 

které se vypočítají jako rozdíl hrubé marže a koeficientu nákladu stanoveného na zákazníka. 

Čistá marže odběrného místa = hrubá marže – koeficient nákladů stanoveného 

na zákazníka 

Ziskovost firemních zákazníků = ∑ čisté marže odběrných míst 

Díky propracovanému systému SAP SPPO májí nejen obchodní zástupci, manažeři, ale i 

vedení společnosti, možnost získat konkrétní informace o ziskovosti jednotlivých zákazníků 

jak měsíční, roční nebo po celou dobu, kterou je firma zákazníkem společnosti ČEZ. 

Veškeré tyto údaje jsou evidovány v systému SAP SPPO. Údaje jsou pozorně monitorovány, 

aby nedocházelo ke ztrátě. Zákazník musí být vždy ziskový. V případě, že by došlo 

k výraznému navýšení nákladů, nebo by se cena elektřiny na burze neočekávaně navýšila, 
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jsou smlouvy ošetřeny podmínkou, že zákazník bere na vědomí nebezpečí změny okolností 

dle § 1765 odst.  2 zákona 89/2012 Sb.  

Dle dostupných informací společnost ČEZ nezjišťuje celoživotní hodnotu zákazníků, pokud 

ano, tak o tom zaměstnanci zajišťující kontakt se zákazníkem nemají žádné informace. 

 

3.8 Náklady na zákazníka 

Náklady na firemního zákazníka jsou stanoveny koeficientem, který vypočítává společnost 

ČEZ Prodej a.s. Způsob výpočtu je považován za obchodní tajemství.  

Náklady na retence zákazníků z řad domácností se skládají z mezd týmu retence operátorů, 

vedoucích, náklady na zasílání dopisů zákazníkům, nájem za používání kanceláři 

a výpočetní technika. Do nákladů se nezapočítávají položky na reklamu, propagaci, atd. tyto 

položky jsou považovány za náklady marketingu. Náklady na retence bývají obvykle 

spočítány tak, aby nepřesáhly 10 % výnosů.  

Rozpočty se rozdělují v korporacích podle oddělení a struktur a i třeba nový produkt, který 

je vyvinut pro retence a je zahrnut zvlášť podle zdroje produktového marketingu, má nějakou 

marži a z té je okolo 10 % náklad na retenční činnost (zaměstnanci na retencích). 

 

3.9 Konkurence společnosti ČEZ 

Rok 2002 byl prvním rokem etapy otevírání trhu s elektřinou, pro kterou bylo nezbytné 

vytvořit nový regulační rámec v souladu s energetickou koncepcí státu a novou strukturou 

ceny za elektrickou energii.  

V roce 2005 pokračovala liberalizace trhu s elektřinou. Právo zvolit si svého dodavatele 

získali nově podnikatelé z kategorie maloodběru. 

V roce 2006 byla realizována poslední etapa liberalizace trhu s elektřinou. Od 1. 1. 2006, 

kdy skončila kategorie chráněných zákazníků a všichni odběratelé elektřiny se stali 

zákazníky oprávněnými si vybrat svého dodavatele. Energetický regulační úřad již 

nestanovuje konečnou cenu elektřiny, ale jen její regulované složky. 
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Společnost ČEZ přestala mít monopolní postavení na trhu. Odliv zákazníků nenastal ihned 

po otevření trhu, ale postupně se začaly objevovat konkurenční společnosti, které nabízely 

především lepší cenu.  

Některé společnosti využívaly k získávání zákazníků i nejrůznějších “nekalých“ praktik. 

Neposkytovali úplné informace o nové nabídce, spotřebitel až posléze zjistil nejrůznější 

nevýhody smlouvy. Ne vždy zákazníkovi řádně vysvětlili podmínky smlouvy a noví 

zákazníci se nechali zlákat zajímavou, ale ne vždy pravdivou nabídkou. V nejhorších 

případech docházelo i k falšování podpisů na smlouvách. [23] 

Postupně s rostoucí konkurencí začaly problémy s „přetahováním“ zákazníků narůstat. 

Jak regulační úřad, tak společnost ČEZ se snažili nejrůznějšími formami informovat 

zákazníky o riziku podomních prodejců.  

Podomní prodejci se představovali jako zaměstnanci společnosti ČEZ nebo společnosti, 

která je zastupuje. Předstírali například kontrolu faktur, nastavení stávajících tarifu, kontrolu 

elektroměru aj. Poté nabídli novou nabídku a naléhali na okamžité podepsání smlouvy, 

s argumentem časově omezené nabídky, nenechávali zákazníkovi čas na rozmyšlení 

a rozhodnutí. Zákazník často pod tlakem smlouvu podepsal. 

 

3.9.1 Ochrana zákazníků 

S narůstajícími stížnostmi na společnost ČEZ, které byly neoprávněné, jelikož 

se konkurenční firmy představovali pod hlavičkou společnosti ČEZ, společnost spustila 

kampaň na ochranu svých zákazníků před nekalými praktikami konkurenčních firem. 

O nekalých praktikách informovala prostřednictvím médií a rovněž vydala leták Nezvaný 

host, kde upozorňovala své zákazníky před praktikami a rizikem podomního prodeje a že 

změna dodavatele, ne vždy znamená úsporu. 

 

3.9.2 Změny dodavatele energií 

Od změny legislativy roku 2006 postupně zákazníci měnili své dodavatele. K rekordním 

změnám došlo v roce 2012, kdy svého dodavatel změnilo 473 280 zákazníků. Od roku 2012 

dochází k postupné stagnaci. Trh se pomalu stabilizoval, nespokojení zákazníci již svého 

dodavatele změnili a v následujících letech začnou probíhat změny, kdy nastanou návraty 
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k stabilnějším partnerům, kteří k získání zákazníků nevyužívají klamavé reklamy. Změny 

dodavatele elektrické energie jsou znázorněny (viz Obr. 4.1). 

 

 

Obr. 4.1 Změna dodavatele elektrické energie [24] 

 

3.9.3 Monitoring konkurence 

Společnost ČEZ monitoruje konkurenci pravidelně každé tři měsíce. Zaměřuje se na 

nejdůležitější události, změny dodavatele elektřiny a plynu jak v segmentu domácností, tak 

velkoodběratelů. Monitoruje cca sedm největších konkurentů.  

Monitoring se zaměřuje na:  zavedené novinky, ceny komodit, nabízené bonusy, reklamní 

kampaně, nově vstupující konkurenci, změna dodavatele domácností, firem. 

Monitoringem konkurence společnost predikuje další možnost pro rozvoj vtahu 

se zákazníkem. Stanovuje priority k udržení a utužení vztahu. Dokáže se lépe orientovat 

na trhu a uvědomovat si své slabé a silné stránky, také umí identifikovat příležitosti nebo 

hrozby, které konkurence pro společnost přináší. 
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4 Doporučení pro lepší řízení vztahu se zákazníky 

4.1 Síla vztahu se zákazníky 

Při opisování elektroměru je zaměstnanec ve většině případů v kontaktu se zákazníkem. 

Pracovník by mohl prohodit pár zdvořilostních vět a získat tak informace o spokojenosti 

zákazníka, tyto údaje zaevidovat do systému SAP, kde by se postupně sbíraly konkrétní data 

o zákaznících. Pracovník by pokládal předem stanovené otázky, které by zjišťovaly potřeby 

a přání zákazníků. Data by využívali marketéři k stanovení strategie, na udržení a upevnění 

vztahu se zákazníky. 

Větší zájem o zákazníky projevovat zasíláním e-mailu s přáním na Velikonoce, Vánoce. Pří 

návštěvě zákaznických center si připravit pro zákazníky v době svátků nějaký drobný 

reklamní předmět. Více informovat o speciálních nabídkách. Společnost nabízí mnoho 

služeb a produktů, ale zákazníci o nich nemají ani tušení. 

Reklamou v médiích se snaží upoutat na sebe, své produkty a činnosti pozornost, ale do 

těchto reklam se mnohdy vejde jen zlomek informací. Doporučuji zasílat zákazníkům 

e-mailem pravidelně upoutávky na produkty a služby společnosti ČEZ.  

Do e-mailu zahrnout v krátkých a výstižných odstavcích, charitativní činnosti, aktivitu 

v oblasti školství, úspěchy společnosti a významné události. Pro své stávající zákazníky 

udělat něco navíc, aby měl zákazník pocit, že o něj společnost stojí a že je s ním v kontaktu. 

K upoutání pozornosti využívat svých dostupných zdrojů, bez velkých nákladů. Například 

pozvat zákazníky na exkurze do elektráren, nabídnout jim možnost vyzkoušet 

si elektromobily, nabídnout možnost podílet se na charitativních a sportovních aktivitách. 

Zákazníci se setkají se zaměstnanci, což by mohlo vést k utužení vztahu a zlepšení pověsti 

podniku. 

Více se zajímat o zákazníky jejich potřeby a přání. Rozdělit zákazníky do různých skupin: 

1. z hlediska obchodního, 

2. z hlediska síly vztahu. 

Obchodní hledisko by sloužilo k tomu, na co zákazník slyší a co mu je vhodné nabídnout, 

zda výhodnější cenu, službu nebo upevňovat jeho víru v dobrou značku. 

Z hlediska síly vztahu rozdělit zákazníky podle zájmů (sport, kultura), demografie, rodiny 

z dětmi atd. poté nabídnout služby, akce, bonusy, které budou šité přímo na míru. 
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4.2 Spokojenost zákazníků 

Spokojenost zákazníků má v současné době rostoucí tendenci. Náklady spojené 

s průzkumem, který zajišťuje externí firma, jsou jistě nemalé, (přesné údaje o nákladech 

nebylo možné z důvodů obchodního tajemství zjistit). Pro zlepšení informovanosti 

o spokojenosti zákazníků s nižšími náklady navrhuji umístit na webové stránky společnosti 

krátké otázky, na které by zákazníci odpovídali při návštěvě těchto stránek. Dále umístit 

krátké otázky i na webové stránky programu Šťáva. U delších dotazníků nabídnout možnost 

vyhrát nějaký dárek, poukaz nebo lístek na sportovní akci, kterou společnost sponzoruje. 

Věřím, že zákazníci nabídku ocení a rádi se zúčastní dotazníkového šetření. 

 

4.3 Retence zákazníků 

Provázanosti produktů získávat a udržovat zákazníky i z jiných segmentů. Formou balíčku 

nabízet výhodnější služby než konkurence. Například při využívání dvou produktů 

nabídnout u jednoho 5 % slevu. Při využívání tří produktů nabídnout slevu 10 %. Nebo 

nejrůznějším způsobem slevy kombinovat.  

Dlouholetým zákazníkům nabízet po určité době např. co pět let nějaký věrnostní bonus, aby 

měl pocit, že si společnost váží dlouholeté spolupráce.  

 

4.4 Ziskovost a celoživotní hodnota zákazníků 

Ziskovost zákazníků společnost monitoruje, ale pouze u jednotlivých segmentů ne jako 

celku. Celoživotní hodnotou zákazníka se nezabývá.  

U ziskovosti zákazníků navrhuji stanovit koeficient nákladů, který se odečte od marže, 

a získáme čistý zisk. 

Při výpočtu koeficientu doporučuji celkové náklady dělit počtem zákazníků. Tím získáme 

náklady na jednoho zákazníka (na jednici). Aby bylo zřejmé, jaké jsou náklady na jednotlivé 

segmenty, tak náklady na jednici vydělit počtem užívaných segmentů.  

 

Údaje ze všech segmentů elektřina, plyn a mobil zpřístupnit manažerům, aby měli přehled 

o celkové ziskovosti zákazníka (viz Tab. 4.1).  
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Pro výpočet v tabulce bylo pro názornou ukázku stanoveno: 

 celkové náklady 500,- Kč, 

 počet zákazníků 5, 

Náklady na jednoho zákazníka (na jednici) 100,- Kč. Dále vydělením nákladů na jednici 

celkovým počtem využívaných segmentů získáme náklady na jednotlivé segmenty (33, 

50, 100). 

 

Tab. 4.1 Přehled celkové ziskovosti zákazníků [vlastní] 

 

 

 

Zákazník číslo Z1 – tento zákazník je ziskový ve všech segmentech, snažit se zákazníka 

udržet. V případě, že by chtěl zákazník přejít ke konkurenci, nabídnou slevu, lepší cenovou 

nabídku, nějaký bonus nebo upozornit na výhodné služby. 

 

Zákazník číslo Z2 – totéž jako u zákazníka, č. 1, ale ještě se snažit, aby využíval segment 

mobil, nabídnou výhodnou nabídku formou balíčku. 

 

Zákazník číslo Z3 – tento zákazník je v jednom segmentu ziskový, v jednom ztrátový a třetí 

nevyužívá. Celkově je neziskový. U tohoto zákazníka navrhuji, nabídnou segment mobil. 

Upozornit na množství nabízených služeb, usilovat o zajištění ziskovosti zákazníka. 
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Zákazník číslo Z4 – zákazník je ve dvou segmentech ztrátový, ale celkově je velmi ziskový, 

tohoto zákazníka se snažit udržet. Nabídnout nové produkty ve ztrátových segmentech 

usilovat o přeměnu z neziskových segmentů na ziskové. Dále nabízet věrnostní bonusy, 

pečovat o zákazníka, aby věděl, že si společnost váží spolupráce. 

 

Zákazník číslo Z5 – zákazník je ve všech segmentech ztrátový, předložit mu novou nabídku, 

a hledat cesty, jak docílit, aby se stál zákazníkem ziskovým. 

 

Zákazníky můžeme rovněž seřadit od nejziskovějšího po nejztrátovějšího. V případě ztráty, 

nabízet nové produkty, služby a hledat nové strategie, aby se z neziskových zákazníků stali 

ziskoví.  

Přehled ziskovosti se může dále vyvíjet o nastavené na zjišťování ziskovosti podle 

jednotlivých segmentů, oblastí, obchodních zástupců atd. Manažeři se budou moci zaměřit 

na slabá místa a pracovat na jejich zlepšení. 

Jedním z řešení je i snížení nákladů a stupnice ziskovosti se posune, z neziskových se stanou 

ziskoví zákazníci. 

Analýza ziskovosti by měla sloužit k hledání cest, jak ze ztrátových zákazníků udělat 

ziskové, cestou snížení nákladů nebo cenových vyjednávání. 

Z výše uvedeného vyplývá, že se společnost musí zaměřit na celkovou ziskovost zákazníků. 

Věnovat přehledům o zákaznících patřičnou pozornost a zákazníkům nabízet služby 

a vhodné produkty, aby byli spokojení a přinášeli společnosti zisk. 

 

Při hodnocení celoživotní hodnoty je fakt, že ne všichni zákazníci mají pro společnost 

stejnou hodnotu někteří, jsou cennější než jiní. Podstatou je, o kolik jsou skutečně cennější. 

Navrhuji zjistit hodnotu toku budoucích zisků očekávaných z nákupů všech segmentů, 

(viz Tab. 4.2). Na základě minulých čistých zisků stanovit predikci do budoucna a nabídnou 

nejhodnotnějším zákazníkům vyšší služby, bonusy, slevy, ale ne zas tak vysoké, aby se 

výrazně zvýšily náklady na zákazníka. Vše musí být úměrné k dosažení spokojenosti jak na 

straně zákazníka, tak na straně společnosti. Samozřejmostí je neopomenout ani zákazníky 
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s nižší celoživotní hodnotou pro podnik, v budoucnu může nastat i situace, že zisky z nich 

budou vysoké. 

 

Tab. 4.2 rozdělení zákazníků podle hodnoty [vlastní] 

 

 

 

4.5 Náklady na zákazníka 

Doporučuji do nákladů na retence zahrnout i oblasti, kterými se zabývá společnost ČEZ 

prodej a.s. Jedná se o náklady na marketing. Současný stav je dle mého názoru nevyhovující, 

neudává přesné údaje o nákladech jak na samotného zákazníka, tak na retence. 

V informačním systému SAP evidovat náklady na zákazníka. Pokud by to bylo možné, tak 

rozklíčovat je na jednotlivé zákazníky. V případě velké náročnosti na evidenci stanovit 

náklady koeficientem. Náklady rozdělit na marketingové, retenční, ostatní a celkové. 

Dále bych doporučila vedoucím pracovníkům nastavit možnost náhledu do všech segmentů, 

které zákazník využívá, jaké jsou na něj náklady a zda je ziskový nebo ztrátový. Ziskem je 

míněno celkové náklady (stanovené na jednotlivé zákazníky nebo koeficientem) mínus 

tržby. Tento náhled by sloužil manažerům k zjištění celkového potenciálu zákazníka a určení 

zda je zákazník celkově ziskový, nebo ztrátový.  

 

4.6 Monitoring zákazníků 

Společnost konkurenci v současnosti nepodceňuje, monitoruje počty zákazníků, kteří 

změnili své dodavatele v ČR. Do monitoringu doporučuji zařadit i celkovou statistiku 

příchodu a odchodu zákazníků.  
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Při analýze sběru dat se tyto údaje nikde neobjevovaly a tázání zaměstnanci neměli 

o konkrétních počtech tušení. V monitoringu jsou uvedeny celkové změny dodavatelů 

elektrické energie, ale není z toho patrný přesný počet změn týkajících se dodavatele ČEZ. 

Navrhuji upřesnění monitoringu o konkrétní hodnoty. 

Provádět monitoring např. každého půl roku. Analýza by se měla zaměřovat na zákazníky 

a segmenty, od jaké konkurenční firmy přišli, k jaké konkurenční firmě odešli a jak dlouho 

byli zákazníky a po jak dlouhé době se vrátili zpět do společnosti ČEZ, případně jsou-li zcela 

novými zákazníky. Názorná ukázka jak monitorovat pohyb zákazníků (viz Tab. 4.3).  

Z níže uvedených údajů sestavit grafy a statistiky, které budou sloužit manažerům 

k zjišťování celkového pohybu zákazníků a upozorňovat je na nepříznivý vývoj. Nebo 

naopak na rostoucí počet zákazníků. 

 

Tab. 4.3 Monitoring odchodu a příchodu zákazníků [vlastní] 

 

  

zákazník příchod od roky odchod k roky segment

Bohemia enrgi návrat po 2 letech ČEZ elektřina

RWE nový zákazník ČEZ plyn

Vodafon nový zákazník ČEZ mobil

ČEZ Vodafone po 1 roce mobil

ČEZ Centropol po 15 letech elektřina

3 RWE návrat po 5 letech ČEZ plyn

4 ČEZ T-mobil po 2 letech mobil

1

2
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jakým způsobem společnost ČZS řídí vztahy 

se zákazníky. Dále zanalyzovat nákladovou náročnost a ziskovost zákazníků. Všechny 

cílové témata spolu navzájem souvisí. 

Společnost se řízení vztahů se zákazníky patřičně věnuje, pravidelným školením 

zaměstnanců zajišťuje kvalitní komunikaci se zákazníkem. Nabízí výhodné produktové 

řady, nejrůznější služby a výhody.  Prostřednictvím informačního systému SAP poskytuje 

všem zaměstnancům aktuální informace o zákazníkovi.  Větší důraz by měla klást 

na upevnění vztahu a více se vrýt do zákazníkova podvědomí. 

Společnost zjišťuje názory a spokojenost zákazníků, snaží se být stále lepším partnerem 

a nabízet služby k maximální spokojenosti. Zde doporučuji jen vylepšit sledovanost 

spokojenosti a snížit náklady vynaložené na průzkum. 

K udržení zákazníků nabízí svým klientům nadstandartní služby. Například slevy 

na sportovní kulturní a jiné aktivity, poradenskou činnost při různých životních situacích, 

nonstop pomoc při havarijních situacích (poruchy spotřebičů, otevření zabouchnutých dveří, 

oprava výpadku elektrické energie), možnost vše vyřídit z pohodlí domova prostřednictvím 

internetu. Také produktové řady jsou zákazníkům nabízené přímo na míru. 

Nákladovou náročnost společnost neeviduje, tudíž o ní nemají manažeři informace. A nejsou 

schopni posuzovat konkrétní ziskovost zákazníka. V návrhu popisuji řešení jak vylepšit 

evidenci nákladů a informovanost vedoucí pracovníky o ziskovosti zákazníků. 

Drobné vylepšení je zapotřebí u monitoringu zákazníků, ze kterého není patrný přesný 

odchod a příchod zákazníků. 

V době rychlého technologického růstu a nepředvídatelného vývoje trhu, musí společnost 

vyvíjet takové strategie, které ji do budoucna zajistí postavení lídra.  Rozvíjet služby, které 

daná doba vyžaduje a zajistit minimální přechod zákazníků ke konkurenci.  Zlepšovat 

pracovní postupy, zdokonalovat informační technologie a interaktivitu s koncovým 

zákazníkem.  
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