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1 Úvod 

Téma této diplomové práce je zaměřeno na aplikaci řízení vztahů se 

zákazníky, jakožto nástroje využívaného v prostředí informačních technologií. Tato 

problematika se týká téměř všech organizací, i přesto, že mnoho středních a malých 

podniků jim nevěnuje patřičnou pozornost. V tomto směru však není výjimkou ani 

nadnárodní společnost Stora Enso, ve které je tato práce realizována. Posilování 

vztahů se zákazníky znamená růst a prosperitu firmy, což je jedna z nejdůležitějších 

složek efektivně fungujícího podnikání.  

Současná studie nabízí řadu pojmů v souvislosti s řízením vztahů se 

zákazníky, definuje současné přístupy k této problematice a v obecné rovině zde 

dohledat dostatek zdrojů pro popis tohoto tématu. Tyto informace se však mění 

v závislosti na technickém pokroku, který jde velmi rychle kupředu.  

Důvod pro výběr tohoto tématu u firmy Stora Enso spočívá především 

v originalitě řešení systému CRM, které používá. Tato firma využívá systém pro 

řízení vztahů se zákazníky jako nástroj pro řízení vztahů se svými dodavateli, což, 

jak z názvu vyplývá, popírá podstatu takto zaměřeného systému.  

Cílem této diplomové práce je po seznámení se s problematikou řízení vztahů 

se zákazníky, konkrétně se systém CRM (Customer relationship management), tuto 

oblast analyticky rozebrat v dané společnosti a pomocí vybraných nástrojů 

poskytnout podklady pro zkvalitnění tohoto systému. 

Na základě výše stanoveného cíle bude, vzhledem k originalitě řešení, sice 

možná obtížné hledat návrh na zlepšení tohoto systému, avšak pomocí vybraných 

metod pro analýzu a praktických znalostí pracovníků firmy, je tohoto cíle možné 

dosáhnout. 
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2 Problematika řízení vztahů se zákazníky 

Customer relationship management, aneb řízení vztahů se zákazníky (dále jen 

CRM) je nástroj, který je součástí řešení Enterprise resource planning (dále jen 

ERP), což jsou podnikové, informační systémy, které integrují a automatizují velké 

množství procesů, jež souvisí s relevantními činnostmi podniku. CRM je specificky 

orientovaným odvětvím managementu, které pozoruje aktivní tvorbu a udržování 

dlouhodobě prospěšných vztahů mezi firmami a zákazníky. Tyto vztahy musí být 

ideálně prospěšné pro obě strany, takže nejen pro dodavatelskou firmu, ale 

samozřejmě také pro zákazníka (takzvaně se jedná o strategii WIN-WIN). Pomocí 

CRM jde zejména o analyzování, poznání, pochopení a také předvídání potřeb a 

přání zákazníků s cílem dosažení dlouhodobé spolupráce. 

2.1 Historie CRM 

Systém CRM začal vznikat už před průmyslovou revolucí a to zejména 

u řemeslníků. Řemeslo bylo předáváno z mistrů na učedníky a to se všemi znalostmi 

a dovednostmi. Kromě toho, že byli řemeslníci profesionály, kteří se starali o celý 

výrobní proces, navíc znali i své zákazníky. V mnoha případech je znali i osobně, a 

proto také věděli, jak výrobek používají a jaké potřeby u zákazníků splňují. Díky 

tomu, že si řemeslníci tyto informace pečlivě pamatovali, položili tím základní kameny 

k vytvoření vztahů se zákazníky, který se dnes nejčastěji odráží právě v IT 

technologiích. 

Výrobní činnosti se koncem 19. století výrazně změnily. Už zde nebyly pouze 

sériové a masové výroby, ale byly objeveny nové zdroje energie. Řemeslničtí mistři 

byli potřební i nadále, ale tentokrát pro vedoucí a řídící práce. Dělník už pak vůbec 

nepřišel do kontaktu se zákazníkem a přestal mít informace o jeho potřebách. Díky 

masové výrobě a vlivu slabší poptávky bylo nezbytné začít zákazníky vyhledávat a 

postupně tak začal vznikat marketing. Poprvé v historii bylo možné vyrábět levné 

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

masový trh měnil krůček po krůčku svůj charakter, stával se stále osobnějším a 

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

stával i jen jediný, lukrativní zákazník. Tímto se změnil vztah mezi zákazníkem a 

dodavatelem na vztah „jeden na jednoho“ (angl. one-to-one). [2][3] 
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2.2 Podnikové informační systémy 

V současné době je zavádění podnikových systémů doslova běžnou 

záležitostí. Ať už jde o velkou či malou společnost, všude je integrace dat důležitou a 

strategickou záležitostí, která umožňuje jak základní funkcionality, tak i přídavné, 

speciálně zaměřené v závislosti na typu společnosti. V důsledku rychlého vývoje je 

však nutné tyto systémy stále inovovat. 

Hlavním smyslem podnikových systémů je integrace dat na úrovni celého 

podniku. Jde tedy o integraci aplikací, které podniky používají pokrývající informační 

potřeby jednotlivých odborů a oddělení do jediné aplikace pracující nad společnou 

datovou základnou. Tímto lze znatelně snížit riziko nekonzistence, neefektivnosti 

zpracování a vzniku možných chyb v podnikových datech. [1] 

Data jsou do ERP (Enterprise Resource Planning) aplikace vkládána pouze 

jednou a každý jejich uživatel má přístup jen k datům, se kterými potřebu a je mu 

dovoleno pracovat. 

Nejdůležitější vlastnosti ERP systémů jsou: 

• automatizace a integrace podnikových procesů 

• sdílení dat 

• tvorba a zpřístupnění informací v celém podniku 

• schopnost zpracovávat historická data 

• komplexní přístup k řešení ERP. [1] 

 

Kromě ERP systémů dneska existuje také ERP II. generace, které vzniklo 

z nutnosti integrovat další podnikové procesy. V podniku se vyžaduje lepší propojení 

interních procesů s externími, jejichž efektivní řízení nemá management úplně pod 

kontrolou, zde se například jedná právě o řízení vztahů se zákazníky. Součástí 

tohoto řešení jsou také procesy pro podporu rozhodování. [1] 

2.2.1 Základní komponenty ERP 

Principem ERP je existence centrální databáze, která umožňuje různým lidem 

pracovat nad různou částí těchto dat, kde však musí být zabezpečena aktuálnost 

informací. Kromě sdílení dat je nutné uvést, že informace jsou v databázi uloženy 
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vždy jen jednou a tudíž nedochází ke zbytečnému využívání paměti, díky čemuž je 

práce s těmito daty efektivnější. 

Opravdový přínos těchto systémů není v množství informací, které je schopen 

pojmout, ale v následném analyzování těchto informací. Teprve až po promyšlené 

analýze lze poznat a pochopit užitečnost takovéhoto systému. 

 

Obrázek 2-1 – Moduly ERP systému 

Podnikové informační systémy pracují zejména na transakčním principu. Data 

jsou sdílena ve společných databázích, které využívají vzájemné předávání datových 

vstupů a výstupů mezi jednotlivými moduly. To znamená, že transakce v jednom 

modulu může automaticky vyvolat transakci v modulu jiném, což je kontrolovatelné a 

dokonce existuje možnost ověřovat fungování jednotlivých modulů a dohledat příčinu 

stavu dat v datové základně. Tato data jsou zde tvořena a zpřístupňována v reálném 

čase. [1] 

Charakteristickým rysem ERP je jejich modularita, která umožňuje firmám 

zvolit si jen ty aplikační moduly, které skutečně potřebují. Mezi nejběžnější 

požadované moduly ERP patří moduly z oblasti ekonomiky, výroby, obchodu, 

marketingu, lidských zdrojů a řízení projektů. [1] 

2.2.2 Rysy moderního ERP systému 

Základním rysem je vazba na správu dokumentů, nebo alespoň řešení pomocí 

odkazů přímo na uložené soubory. Stručně řečeno, pokud má uživatel možnost vidět 



 

9 

 

ke každému záznamu okamžitě seznam odpovídajících dokumentů i možnost 

zobrazit si jejich obsah, výrazně to zvýší nejen jeho pohodlí, ale také produktivitu 

práce. [1] 

Integrované nadstavby pro reporting a analýzu dat jsou dalšími částmi těchto 

systémů. Nabízejí široké možnosti vytváření a správy sestav. Uživatel pak na 

základě svých přístupových práv, která jsou definována administrátorem, má přístup 

k různým částem těchto sestav přes webové rozhraní. [1] 

Kromě datového modelu ERP systémy využívají také procesní model, včetně 

nástrojů pro modelování podnikových procesů. Hlavní část tvoří úkoly, které daný 

uživatel provádí nejčastěji, řazené v časové posloupnosti, ve které jsou vykonávány. 

[1] 

V neposlední řadě je důležité zmínit otevřenost vůči ostatním aplikacím i 

externím zdrojům dat, které jsou také rysem moderního ERP systému. [1] 

2.3 Přínos CRM pro podnik 

Když je řeč o vztahu se zákazníkem, znamená to především zajištění 

takových výhod u zákazníka, které vedou k významnému prospěchu. Mezi 

nejdůležitější výhody patří tyto: 

• přispívá k rozšíření podílu na trhu 

• dobrá pověst a hodnocení zákazníků přitahuje další zákazníky 

• silný vztah ztěžuje vstup konkurentům na trh 

• vyhnutí se negativní reklamy nespokojeným zákazníkem 

• získání nového zákazníka je většinou nákladnější než péče 

o stávajícího. 

 

Síla zákazníků představuje pohled ze strany zákazníka, a právě tímto 

zákazník určuje, jak silný tento vztah je, to znamená, do jaké míry se zákazník 

podniku svěří. [3] 
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2.4 Řízení vztahů se zákazníky a konkurenční výhoda 

 
Není tomu tak dávno, kdy byla poptávka po výrobcích o dost větší, než kolik 

byli výrobci schopni dodávat, tedy kdy byl pojem konkurence ne až tak známý. Avšak 

s růstem výrobní efektivity, a to zejména se zavedením sériové výroby, zaváděním 

robotických zařízení do praxe, atd., se začala poptávka u zákazníka snadněji 

uspokojovat a pojem konkurence se začal rozšiřovat. Výrobky už pak neměly 

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

pozici na trhu díky nenapodobitelné výrobě, ale v dnešní době se konkurenční 

výhodě dosahované pomocí výrobků dosahuje velmi špatně, nebo pouze 

krátkodobě. Konkurenti jej většinou zanedlouho napodobí.  

Platí, že přinejmenším fyzická část výrobku je definována s takovou přesností, 

že je často velmi jednoduché ji napodobit. Proto je potřeba dnešní konkurenční 

výhody stavět na tom, jak silný vztah jsme se zákazníkem schopni vytvořit. Tento 

vzath je už velmi obtížné napodobit.  

Lze tedy říct, že řízení vztahů se zákazníkem je velmi důležité pro 

konkurenční postavení podniku, které vede, v případě efektivního využití, k zajištěné 

dlouhodobé prosperity. 

2.5 Rozdělení podniků podle vztahů k zákazníkovi 

 
Vztahy mezi zákazníky a společnostmi se rozlišují podle toho, jakou pozici 

zákazník zaujímá před dodáním ke spotřebiteli. 

• B2C (business-to-customer) – takové podniky dodávají své produkty 

konečnému spotřebiteli 

• B2B (business-to-business) – tyto podniky dodávají své produkty 

zákazníkovi, který je dále zpracuje a dodá dalšímu zákazníkovi 

v řetězci, nebo koncovému spotřebiteli 

• B2G (business-to-government) – podniky, které poskytují své služby 

přímo státní správě  
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Podnik, který je zde analyzován se nachází na B2B trhu, proto zbylé dva trhy 

nebudou v této diplomové práci dále diskutovány. 

V prostředí B2B mluvíme a vytváření hodnoty podnikem, který má za cíl 

nabídnout a dodat svůj produkt dalšímu subjektu, který opět vytváří hodnotu nebo 

finální produkt. Zde tedy nejde o vytváření hodnoty pro samotný podnik, ale podílet 

se na procesu vývoje výrobku.  

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

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

Tento systém je velmi vhodný pro firmy, které se zabývají v podstatě zakázkovou 

výrobou a jsou tedy závislé na konkrétních poptávkách. V případě pevného propojení 

s vnitřním systémem dodavatele bude mít odběratel vždy aktuální informace o tom, 

v jakém stavu se nachází jeho zakázka. 

2.6  Hodnototvorný proces zákazníka 

 
Hodnototvorný proces představuje postup, pomocí něhož konkrétní podnik či 

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

zákazníky, čímž tedy vytváří svůj produkt pro zákazníky. Postupy a operacemi 

v podniku dochází k přetváření vstupů na výstupy (produkty) s přidanou hodnotou. 

Dobrá komunikace a kvalitní poznání hodnototvorného procesu zákazníka je klíčové 

pro identifikace dalších příležitostí, pro posílení vztahu a úspěšnou spolupráci obou 

partnerů. [4] 

2.7 Aspekty vnímané v CRM 

 
Řízení vztahů se zákazníky je možné chápat jako proces, filosofii, strategii, 

schopnost a technologii. Těchto pět aspektů vyplynulo z mnohých výzkumů CRM a 

jedná se o průnik výsledků jednotlivých zkoumání. 
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Proces - k tomu, aby se udržoval vzájemně výhodný vztah mezi dodavateli a 

odběrateli, je potřeba tento vztah postupně rozvíjet a přibližovat se k jeho trvalému 

zachování. Řízení vztahů se zákazníky je chápáno jako makro proces, který se 

skládá z dílčích procesů a činností, například vyhledáváním a identifikací zákazníků, 

tvorbou znalostí zákazníkem atd. Úspěch CRM závisí na schopnosti firmy reagovat a 

detekovat vyvíjející se potřeby a preference zákazníků. [3] 

Strategie – hodnotu životnosti zákazníka udává množství a druhy použitých 

zdrojů, které firmy investují do jednotlivých vztahů. Strategický pohled na CRM 

zdůrazňuje fakt, že prostředky pro budování a udržování trvalých vztahů se 

zákazníky, by měly být nasazovány na dané hodnoty a životnosti zákazníka pro 

firmu, což je odhadovaný čistý zisk z tohoto vztahu. [3] 

Schopnosti – nelze je jednoduše koupit a stávají se prakticky jedinou 

konkurenční výhodou pro podnik. Schopnosti jsou založené na znalostech, využívají 

zdroje k provádění činností a dosahování cílů. Pojetí CRM zdůrazňuje, jak je nutné, 

aby firmy investovaly do zdrojů a schopností, které jim umožní změnit chování vůči 

zákaznickým skupinám i jednotlivcům. [3] 

Filosofie – z  filosofického pohledu na řízení vztahů se zákazníky je zapotřebí 

spíše, než jednotlivé transakce a obchodní epizody, budovat vztah se zákazníkem 

k dosažení jeho loajality. Filosofie vytváří zákaznicky orientovanou organizaci. [3] 

Technologie – zejména informační technologie a logistika hrají důležitou roli 

v CRM, kdy pomáhají s dolováním dat, zaměřováním se na zákazníky, budováním 

Obrázek 2-2 – Aspekty vnímaní v CRM 
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databází, aktualizacemi atd. Podle výzkumů je však dokázáno, že se jedná jen 

o nástroje podpory CRM. Negativní vliv na řízení vztahů se zákazníky má ovšem jak 

podceňování, tak i přeceňování technologií. [3] 

2.8 Trendy v CRM  

V posledních letech prochází systémy pro řízení vztahů se zákazníky 

výraznou změnou. Zatímco dříve byl tento nástroj navrhován tak, aby centralizoval a 

udržoval znalosti o zákaznících, dnes se přizpůsobuje měnícím se nárokům na jeho 

využití a změnám ekonomického prostředí. CRM nástroje vstupují do fáze, kdy jsou 

nuceny pokrývat nové trendy založené na čtyřech hlavních pilířích:  

• mobilita 

• sociální sítě 

• spolupráce 

• chování. [7] 

2.8.1 Mobilita 

V dnešní době je takřka fenoménem být „mobilní“, což je jinými slovy možnost 

přistupovat k firemním datům odkudkoliv a kdykoliv. Z řady statistik vyplývá, že 

uživatelé po celém světě využívají téměř sedm miliard mobilních zařízení. To přináší 

nové trendy v chování samotných zákazníků, možnosti pro práci s firemními 

aplikacemi, ale i poptávku po nové úrovni servisu a komunikace ze strany prodejců, 

výrobců či poskytovatelů služeb. [7] 

Důsledkem mobility je také fenomén BYOD (Bring Your Own Device / Přineste 

si vaše vlastní zařízení), kterému se firmy musí přizpůsobit. Podle studie Media @ 

work (FIFG, 2012) v průměru 67 % zaměstnanců používá profesionálně své vlastní 

osobní vybavení. Tento trend je nejvíce znatelný u použití chytrých telefonů (71 %), 

tabletů (65 %) a laptopů (68 %). Zároveň studie ukázala, že čím dál větší počet 

zaměstnanců využívá ke své práci ovládání zařízení dotykem (monitory, laptop, 

apod.). Gartner již v roce 2013 předpovídal, že do roku 2016 nebude laptop hlavním 

zařízením obchodníka. Tablety a „chytré telefony“ se tak stanou jejich hlavními 

zařízeními. [7] 
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Na trhu CRM systémů je tento trend podporován vývojem mobilních řešení, 

která usnadňují přístup odkudkoliv a kdykoliv. Uživatelé žádají snadnější ovládání 

a inteligentní rozhraní, které jim pomáhá automatizovat pracovní postupy a procesy. 

Zaměstnanci mají přístup k informacím o zákazníkovi na cestách, jsou schopni 

aktualizovat data v reálném čase bez nutnosti čekání na návrat do kanceláře. [7] 

CRM systém tak může být zajímavou odpovědí na výsledky analýzy chování 

obchodních zástupců, která říká, že obchodník věnuje méně jak 45 % času 

samotnému obchodování a prodeji. V některých případech to tak představuje pouze 

10 % pracovního týdne, přičemž zbytek času věnuje cestování, administrativním 

úkolům a přípravě. Díky mobilitě tak mají společnosti lepší možnosti, jak 

optimalizovat práci svých zaměstnanců a udržovat informace v aktuálním stavu, což 

v konečném důsledku vede k vyšší spokojenosti zákazníků. [7] 

2.8.2 Sociální CRM 
 

Nedílnou součástí těchto mobilních trendů jsou právě sociální sítě, jako je 

Twitter, Facebook, LinkedIn a další, jejichž dostupnost na mobilních zařízeních dnes 

významně usnadňuje výměnu informací. Každá z těchto sociálních sítí plní rozdílnou 

roli v utužování vztahů se zákazníky. Z analýzy trendů internetu se ukazuje, že celá 

řada informací o produktech, značkách a firemních službách je citována právě 

na sociálních sítích. Zároveň se potvrzuje, že lidé pracující na obchodních pozicích 

jsou na sociálních sítích výrazně aktivnější než ostatní, protože využívají znalosti 

kontaktů k prodeji svého zboží a služeb. [7] 

Pokrokové firmy a zároveň dodavatelé CRM systémů se na tyto hlavní trendy 

snaží flexibilně reagovat. Hlavní strategie firem je zaměřena na sociální CRM 

a dostupnost odkudkoliv - jinými slovy na snahu být při obchodu mobilní. Gartner tuto 

strategii v roce 2013 popsal jako „Sales Performance Management (SPM)“. 

Společnosti, které ji implementují, mají k dispozici nástroje pro plánování, 

modelování a vytváření obchodní strategie, které jim pomáhají ke snazšímu 

nastavení prodejních procesů a chování obchodníků. [7] 

Vrátíme-li se ale k otázce hlavních trendů, tak kromě sociálních sítí jsou to 

hlavně analýzy velkých objemů dat a automatizace prodejního procesu. Pomocí 
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analýz sociálních sítí a provázáním s firemními daty je možné sledovat, co vaši 

zákazníci dělají a co říkají. Pomocí nástrojů pro zjišťování a sledování webových 

stránek jsme pak schopni zjistit, jak a kde tráví čas, jaké se jim líbí produkty. Senzory 

ve spotřebičích, automobilech a dalších zařízení pak mohou upozornit zákazníky 

na možné problémy a při výskytu některého z nich pak automaticky informovat 

dodavatele. Díky sociálnímu CRM tak společnosti mohou přejít od záměru 

„Poslouchej mě“ na „Budu naslouchat a rozumět, co potřebujete“. [7] 

2.8.3 Spolupráce 
 

Ve stále více a více konkurenčním prostředí je důležitým faktorem 

konkurenceschopnosti firmy spolupráce zaměstnanců s cílem optimalizovat sdílení 

informací a firemní procesy. CRM systém by nám v tomto trendu měl jít naproti 

a snažit se nabízet informace, které napomohou rychlejšímu rozhodování. Příkladem 

může být zapojení firemní sociální sítě do procesů vedených v CRM. Díky tomu je 

možné informace získané verbálně přesunout do psané roviny a od individuálního 

přístupu do kolektivního sdílení. Firma tak udržuje informace pohromadě, je schopna 

se učit z vlastních chyb a využívat inteligenci kolektivu. Firemní sociální sítě, nástroje 

pro spolupráci a analytické nástroje pak pomáhají zpřehlednit interakce se zákazníky 

(i jejich historii), které jsou pak uživatelům k dispozici v širším kontextu než například 

při klasické e-mailové komunikaci. [7] 

Nejvýkonnější společnosti jsou více zaměřeny na potřeby interní spolupráce 

a využívání výhod automatizace procesu prodeje. Jsou si vědomy, že doručení 

informace ve správný čas a správnému člověku je ve vysoce konkurenčním prostředí 

nezbytné. Zároveň nejúspěšnější společnosti přiznávají, že pro úspěch je potřeba 

velmi úzká spolupráce mezi marketingem a obchodem, která následně vede 

k vyššímu prodeji. [7] 

2.8.4 Chování 
 

Díky technologiím dává CRM společnostem možnost realizovat takzvaný 

behaviorální marketing, který se stává nedílnou součástí firemních strategií. 

Standardní přístup založený na běžné segmentaci (pohlaví, nákupní košík, apod.), již 
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není tím nejvhodnějším přístupem k uspokojení spotřebitele. Pro společnosti nastává 

čas, kdy by měly přezkoumat důsledky práce s nepersonalizovanými sety zákazníků 

a snažit se více reagovat a pochopit unikátní potřeby každého z nich. Například tím, 

že budou detailněji analyzovat jejich chování. Tento přístup umožní maximalizovat 

efekt marketingových aktivit a zlepšení návratnosti investic do marketingových 

kampaní a především zvýšení loajality zákazníků. [7] 

V následujících letech se tedy dá očekávat přechod od tradičního marketingu 

k marketingu, který bude více využívat digitálních kanálů a „hlasu lidu“. To je trend 

přechodu od „prodeje značkou“ k prodeji řízeném samotným nakupujícím. Dnešní 

zákazník totiž díky přísunu informací a možnostem jejich získání velmi často zahajuje 

komunikaci s prodejcem až ve chvíli, kdy má o produktu nebo službě dostatek 

informací. Zákazník si poté může produkt i uzpůsobit své vlastní potřebě. [7] 

2.8.5 Cloud computing 

Heslem pro nadcházející roky je Cloud a SaaS (Software as a Service). Téma, 

které se čím dál častěji skloňuje. Podle agentury Gartner bude v roce 2015 kolem 

50 % ze všech CRM implementací nasazeno právě v cloudu. Můžeme říci, že SaaS 

představuje, zejména pro malé a střední firmy, určitou volnost při rozhodování 

a přípravě investičního plánu. Díky provozu CRM v cloudu se tak vstupní náklady 

CRM projektu snižují o 50 %. Společnosti však nevybírají SaaS jenom proto, že 

vychází levněji, ale také proto, že jim nabízí potřebnou flexibilitu a možnost pružněji 

reagovat na měnící se obchodní zvyklosti. [7] 

CRM systém je jako živý organismus. Jde o nástroj, který se přizpůsobuje 

změnám v jeho prostředí s cílem zlepšit efektivitu práce zaměstnanců a výsledky 

společnosti. Podpora spolupráce všech zaměstnanců a zvýšení schopnosti jejich 

reakce ať už na cestách nebo v kanceláři - to vše jsou atributy, které pomáhají 

společnostem odolávat a růst v časech ekonomické nestability. [7] 

Kromě snahy řídit vztahy se zákazníky se dá CRM systém využít stejně 

efektivně i pro řízení nákupního procesu. Systém pak usnadňuje výběr dodavatele, 

zlepší vyjednávací pozici firmy a pomáhá s centrálním řízením nákupního procesu. 

Tomuto směru vývoje je věnována kapitola o vyhodnocení analýzy v této diplomové 

práci. [7] 
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2.9 Shrnutí problematiky řízení vztahů se zákazníky 

CRM je velmi rozsáhlý obor managementu, o kterém je možné dohledat 

spoustu informací a výkladů. Pro tuto práci byly vybrány ty nejdůležitější pojmy a také 

zde byla nastíněna celá problematika řízení vztahů se zákazníky. V této kapitole je 

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

a nakonec i současné trendy v této oblasti. 

V současném tržním prostředí je tento systém velmi aktuální už jen díky tomu, 

že je běžně součástí standardních, podnikových ERP systémů. Podnik musí dbát 

na přání a požadavky svých zákazníků, vytvářet jejich hodnototvorný proces a 

pokoušet se udržovat co nejsilnější vztah, díky kterému lze vybudovat značnou 

výhodu před konkurencí.  
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3 Definice současných přístupů k řízení vztahů se zákazníky 

 
Současné přístupy k CRM jsou otázkou řady strategií a komplexních postupů 

k vytváření vhodného CRM. Jedná se o soubor manažerských technik, které směřují 

k vybudování pevného a co možná nejdelšího a vzájemně prospěšného vztahu mezi 

dodavateli a odběrateli. Tyto aktivity se označují jako řízení vztahů se zákazníky. 

Jednotlivé přístupy CRM nejsou striktně stanoveny podle jasně daného klíče. Liší se 

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

kterými existuje propojení. Důležité je správně vybudovat databázi, která tvoří 

základnu řízení vztahů se zákazníky. Získaná data slouží poté k analýze, stratifikaci 

zákazníků a pro cílené řízení skupin, nebo jednotlivých zákazníků. V pojetí CRM 

neexistuje průměrný zákazník. S ohledem na analýzu a segmentaci se následně volí 

příslušná strategie a podle vyhodnocených dat lze sledovat chování zákazníka apod. 

[5] 

Je téměř pravidlem, že podniky by se v dnešní době měly zaměřovat alespoň 

právě na tyto oblasti: 

• vztah mezi podnikem a zákazníkem – soubor faktorů, které ovlivňují 

kvalitní vztah se zákazníkem 

• hodnotový management – vymezení pojmů, popis a charakteristika 

hodnoty pro zákazníka a konkrétní fáze hodnotového managementu 

• analýza prostředí podniku – popis analýz sloužících pro popis 

vnitřního a vnějšího prostředí podniku. 

3.1 Vztah mezi podnikem a zákazníkem 

Vztah mezi podnikem a zákazníkem je ovlivněn několik faktory, při kterých 

se podnik snaží dosáhnout konkurenceschopnosti. Tyto faktory jsou základním 

kamenem pro udržování silných pout a velmi výstižně jsou popsány v průzkumu 

Jarmo Lehtinena zvaném jako oblast 9E. Tato oblast je samozřejmě pro řízení vztahu 

se zákazníkem velmi důležitá. 
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Etika – je založena na etických principech, které byly obecně ve společnosti 

akceptovány. Je to zásada slušného chování, při dodržování nepsaných pravidel. 

Etika je v podniku založena na skutečnosti, že společnosti, vystupující v souladu 

s pravidly etiky, jsou dlouhodobě úspěšnější. Zákazníci v moderní době sledují etiku 

mnohem více, než tomu bylo dříve. [3] 

Estetika – kromě toho, že zákazníci požadují pouze funkční výrobky, chtějí 

taky, aby zboží vypadalo hezky. Krása totiž přináší prožitky, po kterých zákazníci 

touží. V dnešní době se veškeré výrobky svou funkčností velmi přibližují a design tak 

může hrát hlavní roli ve spokojenosti zákazníka.  

Kromě smyslu vidění zahrnuje estetika v širším významu též další smyslová 

vnímání, jimiž jsou: 

• slyšení 

• vnímání pachů a vůní 

• fyzický kontakt a dotek. [3] 

 

Emoce – zákazníci si kupují emoce a posuzují je smysly. Mezilidské vztahy 

jsou založeny na emocích. Je-li emoce negativní, tak žádné argumenty nemohou 

Obrázek 3-1 – 9E podle Jarmo Lehtinena 
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pomoci, abychom v takovém vztahu setrvali dlouho. Emoce znamená především 

značka. Značkové výrobky jsou na světě tak dlouho, jak dlouho existují výrobky, 

o kterých mohla být v této souvislosti řeč. Emocionální vazba na značku je nesmírně 

důležitá. [3] 

Epika – oblibou zákazníků je slyšet příběh. Nedocenitelné jsou zejména 

příběhy, které mohou pozitivně podpořit rozvoj hodnoty podnikové značky. Přesto je 

i nadále složité jejich řízení. V oblasti epiky je možné slyšet mnoho různých příběhů 

ze života podniků. Jsou to příběhy o tom, čím podnik je, nebo o tom, co podnik 

společně se svými zákazníky dříve dělal. Je tedy potřeba, aby byl produkt 

doprovázen příběhem. [3] 

Energie – energie znamená zvládání určité práce a její vykonávání v průběhu 

dlouhého časového úseku. Udržování energie může být mimořádně složitý úkol, 

pokud je spojen s výkonem zadání, které je monotónní a má vysoký počet 

opakování. Každý se při práci totiž časem začne nudit. Pro podniky je důležité udržet 

požadované nadšení a energii svých zákazníků. [3] 

Edukace – jde o dlouhodobé vzdělávání zákazníků. S výrobkem musí být dán 

zákazníkovi i produkt informativního charakteru. Neméně důležité je dbát o to, 

aby tyto informace byly se zpětnou vazbou, což je důležité pro zlepšování vztahu 

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

Entuziasmus – stav motivace jednotlivce i skupin, to je entuziasmus. Nadšení 

motivuje k vynakládání úsilí, které směřuje k cílům a musí vycházet z poznání, že 

práce samotná je zdrojem k dalšímu nadšení a inspiraci. Všeobecně lidé nepotřebují 

vykonávat práci samotnou, to, co potřebují, je mít účel svého jednání, proto je 

důležité, aby zákazník měl ke svému podniku nějakou motivaci, která samozřejmě 

musí směřovat k nějakému cíli. [3] 

Ekonomika – cenová konkurence popisuje schopnost podniku odpovědět na 

cenu konkurence. Velmi zásadní je definovat oblast, ve které podnik konkuruje, to 

totiž znamená, jaká přidaná hodnota je generována pro jeho zákazníky. S ohledem 

na obrovský nadbytek výrobků může být tím nejvýraznějším konkurenčním 

způsobem právě cena. Vzhledem k přetrvávajícímu nadbytku výrobků je možné 

nabízet podobné zboží, které nemusí konkurovat pouze cenou. [3] 
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Efektivita – nová virtuální doba přinesla určitou vlastnost a tou je změna 

hodnotového řetězce a také vymizení tzv. zprostředkovatelů. Je to dáno zejména tím, 

že výrobci velmi často přicházejí do přímého kontaktu se zákazníkem, nebo 

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

• vyvarování se nadbytečných činností 

• rozdělení práce mezi zákazníka a podnik 

• užití všech technologií pro zvýšení efektivity výkonu činností. [3] 

 

Za pomoci výše uvedených oblastí 9E lze pozorovat vazby, které vznikají mezi 

zákazníkem a podnikem. Tyto vazby jsou velmi důležité a pouze jejich uplatňování a 

rozvíjení může zaručit přínos k lepšímu řízení vztahů se zákazníky. 

3.2 Hodnotový management 

Koncept hodnotového managementu se poprvé objevil v 90. letech 20. století. 

Jednalo se o zcela nový filozofický přístup a efektivní marketingovou strategii 

zaměřenou na zvyšování spokojenosti a loajality zákazníků. Hodnota pro zákazníka 

se již tehdy stala klíčovým nástrojem pro zisk konkurenční výhody.  

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

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

jen mylný dojem. Hodnota je vždy subjektivní záležitostí, neboť jde spíše o to, jak 

zákazník výrobek nebo službu vnímá. Právě vnímání produktu zákazník porovnává 

s tím, co musí obětovat nebo zaplatit. [3] 

 

=
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Hodnotový management je především styl managementu zaměřený zejména 

na motivaci lidí, rozvíjení dovedností, podporování součinnosti inovací s cílem 

maximalizovat celkovou výkonnost organizace. Hodnotový management uplatňovaný 

na úrovni vedení organizace závisí především na hodnotové kultuře organizace. 

Přitom se bere v úvahu hodnota jak pro v podnikání zainteresované strany, tak pro 

zákazníky. [6] 



 

22 

 

Hodnotový management je optimalizovaná kombinace podnikatelských 

procesů, lidí, zdrojů, schopností a kapitálu, které jsou soustředěny a implementovány 

v pěti nepřetržitých dynamických krocích, které pomáhají vytvořit jedinečnou hodnotu 

pro zákazníky i pro podnik.  

Společnosti se v mnoha případech snaží soustředit samy na sebe a 

zapomínají přitom, že pokud chtějí být úspěšní, musí především zjistit, co přináší 

hodnotu jejich zákazníkům. [6] 

 

Obrázek 3-2 – Fáze hodnotového managementu 

 

Fáze hodnotového managementu: 

Odhalit – porozumět zákazníkovi 

Odhalování potřeb a požadavků zákazníků by nemělo zahrnovat pouhé 

dotazování zákazníků na to, co si momentálně přejí. Znamená to také odhalování 

latentních požadavků, tj. co by mohli chtít, aby byli spokojenější a přitom si to zatím 

ani neuvědomují. [6] 
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Přizpůsobit – přizpůsobit se zákazníkovi 

Rozvíjení nabídky nemusí nutně znamenat nabídnutí hodnoty zákazníkovi. 

Když podnik jednou porozumí potřebám a očekáváním zákazníků, musí učinit vážný 

závazek k zákazníkům tak, aby vyplnit nebo převýšil jejich očekávání. [6] 

Vytvořit – vytvořit hodnotu pro zákazníka 

Poté co jsou se zákazníky odsouhlaseny, nebo podepsány podmínky 

vzájemných transakcí, je potřeba uvnitř i vně podniku, v celém logistickém řetězci, 

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

Zhodnotit – získat zákaznickou odezvu 

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

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

zákazníkům poskytována v souladu s jejich očekáváními. [6] 

Zdokonalit – změřit a zlepšit hodnotu pro zákazníka 

Důležité je, co nejlépe a nejrychleji zacelit odhalenou mezeru v nabídce. 

Znamená to především znovu provést fázi odhalení a řešit problém, jak zlepšit 

nabídku a služby zákazníkům. [6] 

3.3 Vhodné nástroje pro analyzování prostředí podniku 

Pro správné řízení vztahů se zákazníky je potřeba nejprve analyzovat 

prostředí, ve kterém se podnik nachází. Zejména znalost a poznání prostředí 

umožňuje správně se orientovat a správně rozhodovat o tom, jaké produkty jsou 

nebo budou zákazníkem žádány. Analýzou prostředí lze lépe pochopit potřeby, 

požadavky a očekávání zákazníků stávajících i potenciálních. Analýza prostředí je 

klíčovou aktivitou pro založení efektivního CRM. 
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Obrázek 3-3 – Metody pro analýzu mikro a makro prostředí podniku 

 

Mezi nejznámější metody analyzování podniku patří: 

• Paretova analýza – jednoduchý matematický nástroj, díky kterému je 

možné identifikovat nejen nejdůležitější zákazníky dané společnosti 

• SWOT analýza – metoda, pomocí které určujeme slabé a silné stránky 

podniku, stejně jako hrozby a příležitosti na trhu 

• PEST analýza – ukazuje, jaký má vliv makro okolí na podnik 

z politického, sociálního, ekonomického a technologického hlediska 

• Porterova analýza pěti konkurenčních sil – touto analýzou lze 

odvodit sílu konkurence a tím také ziskovost dané lokality. 

3.3.1 Nástroje Paretovy analýzy 

Paretova analýza, neboli také ABC analýza je jednoduchým a přesto 

efektivním nástrojem, který umožňuje soustředit se na to, co je skutečně významné. 

Základní princip tohoto pravidla říká, že 80 % veškerých důsledků je způsobeno 

pouze 20 % příčin. Paretovo pravidlo v nákupní praxi nestačí, a proto se pro účely 

detailnějšího rozdělení používá analýza ABC. Ta zařazuje jednotlivé komodity, 

zásoby, dodavatele nebo položky do tří kategorií podle jejich významu: 
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• kategorie A – klíčové/strategické položky mající pro společnost 

zásadní význam, zhruba 20 % položek a 80 % nákupního obratu 

• kategorie B – středně důležité položky, zhruba 15 % položek a 15 % 

nákupního obratu 

• kategorie C – velké množství málo důležitých položek pravděpodobně 

s nízkým objemem nákupu a možností náhrady, zhruba 65 %, zbytek 

s přibližným 5% nákupním obratem. 

 

Při této analýze se snažíme vyčlenit ty zákazníky, kteří jsou pro společnost 

nejdůležitější. 

 

 

Obrázek 3-4 – Paretova analýza 

3.3.2 Nástroje SWOT analýzy 

SWOT analýza je metodou, jejíž pomocí lze identifikovat silné a slabé stránky 

podniku, příležitosti a hrozby spojené s konkrétním projektem, typem podnikání, 

podnikatelským záměrem, politikou apod. Jedná se o metodu analýzy využívanou 

především v marketingu, ale také například při analýze a tvorbě podniků. Díky této 

analýze je možné komplexně vyhodnotí fungování firmy, nalézt problémy nebo nové 

možnosti růstu. Je součástí strategického plánování společnosti. 
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Obrázek 3-5 – SWOT analýza 

Analýza slouží především k hodnocení společnosti a jejího blízkého okolí. 

Na jedné straně se snaží varovat před případnými hrozbami a na straně druhé 

stanovit potenciál společnosti. 

3.3.3 Nástroje PEST analýzy 

PEST je zkratka pro Political, Economic, Social and Technological analysis 

neboli analýzu politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů. Jde 

o vnější analýzu, kde se zjišťuje, jaké má společnost pro tyto faktory postavení a 

z toho lze usoudit, jak na ně reagovat. Každá společnost by si měla být vědoma své 

situace ve všech zmíněných, čtyřech oblastech. Jde o souhrn velmi důležitých 

informací, které společnost nemůže ovlivnit, ale musí se jimi řídit a snažit se je co 

nejlépe využít. 
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Obrázek 3-6 – PEST analýza 

 
Politické faktory – jde o legislativy, které je nutné znát při řízení společnosti. 

Jedná se o různá nařízení, jako jsou například dotační programy a platformy 

pro společnosti. Patří zde například i daňové úlevy. 

Ekonomické faktory – zde jde o faktory, které ovlivňují ekonomický růst 

společnosti. Mezi nejdůležitější faktory patří: inflace, HDP, řízení fiskální a monetární 

politiky, zadluženost státu, nebo například nezaměstnanost. Pomocí ekonomické 

analýzy je možné co nejlépe odhadnout dopad celostátní ekonomické situace. 

Sociální faktory – to jsou postoje a potřeby lidí v okolí společnosti. Jedná se 

jak o demografický vývoj, tak o životní styl dané společnosti. Vzdělanost, výše 

požadovaných mezd, věkový průměr apod.  

Technologické faktory – jedná se v podstatě o technologický vývoj. 

Společnost by měla pozorovat aktuální trendy a snažit se přiblížit moderním, 

vyspělým společnostem a také brát v potaz světové audity a certifikáty. 
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3.3.4  Nástroje Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil 

Porterův model pěti sil patří k základní a zároveň k jedné z nejdůležitějších 

analýz konkurenčního prostředí společnosti a jejího strategického řízení. Pomocí 

modelu lze odvodit síly konkurence v analyzovaném odvětví a tím pádem také 

ziskovost daného sektoru trhu. Pro dosažení tohoto cíle je rozebíráno pět klíčových 

vlivů, které konkurenceschopnost společnosti přímo nebo nepřímo ovlivňují. 

 
 

 

 
Obrázek 3-7 – Porterova analýza pěti sil 

 

Těchto pět úrovní konkurence určuje potencionální zisk společnosti. Každá 

taková společnost se snaží nalézt takové postavení na trhu, kde je možné nejlépe 

čelit konkurenci, nebo hledat řešení jak konkurenční síly přeměnit pro svůj prospěch. 
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4 Současný stav CRM ve společnosti Stora Enso v Ostravě 

Stora Enso je společnost, která globálně znovu zpracovává papír, 

biomateriály, dřevařské produkty a obalové materiály. V celém světě Stora Enso 

působí ve 35 zemích se zhruba 27 000 zaměstnanci, je veřejně obchodovanou 

společností založenou v Helsinkách a Stockholmu. Mezi zákazníky patří vydavatelé, 

tiskárny, obchodníci s papírenskými produkty, stejně jako obalový, truhlářský a 

stavební průmysl. Roční výrobní kapacita činí 5,2 milionu tun buničiny, více 12 tun 

papíru a lepenky, 1,3 miliard m2 řeziva a 6 milionů m3 výrobků s přidanou hodnotou. 

Roční tržby jsou v průměru vyšší než 10 miliard EUR. [8] 

Společnost Stora Enso vznikla fúzí švédské firmy Stora zaměřující se na těžbu 

a dřevařské produkty a finské firmy Enso zaměřující se také na produkty z dřevní 

suroviny v roce 1998. Sídlo je dnes v Helsinkách. Po spojení těchto dvou firem byla 

oficiálním jazykem pro komunikaci zvolena angličtina. V roce 2002 byla firma pátým 

největším výrobcem celulózy a papíru, pokud jde o příjmy. A v roce 2005 se umístila 

dokonce na prvním místě v této oblasti na celém světě. Solidium (finský státní fond) 

je dnes největším vlastníkem této firmy. [9] 

Zabezpeční důvěryhodnosti firmy - certifikáty, standardy a reporty 

Stora Enso je firmou, která na trhu působí již řadu let a kromě značného 

důrazu na kvalitu a originalitu svých výrobků také není lhostejná k ochraně životního 

prostředí. Obecně lze říci, že Stora Enso za každý vykácený strom vysadí jeden 

nový. Z interních zdrojů je níže uveden výčet certifikátů, které Stora Enso vlastní a 

řídí se jimi. 

Certifikace FSC – na začátku roku 2014 Wood Supply (dále jen WS) Finland 

získalo tento certifikát, který umožňuje společnosti dodávat certifikované výrobky, což 

má za následek zvyšování poptávky po těchto produktech. Tento certifikát 

představuje důvěryhodný systém 1. lesní certifikace a 2. certifikace spotřebitelského 

řetězce s celosvětovou působností. Díky své transparentnosti a otevřenosti všem 

zájmovým skupinám a díky striktním sociálním a ekologickým standardům má FSC 

podporu největších environmentálních organizací jako WWF, Freands of the Earth 

nebo Greenpeace, stejně jako velkých obchodních řetězců, jako je Hornbach, IKEA, 

B&Q či Home Depot. [10] 
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Certifikace PEFC – certifikace lesů systémem PEFC je jedním z procesů 

v lesním hospodářství směřujícím k dosažení trvale udržitelného hospodaření 

v lesích a zároveň usiluje o zlepšení všech funkcí lesů ve prospěch životního 

prostředí člověka. [11] 

ISO certifikace – Stora Enso velmi striktně dodržuje zásady pro udržitelné 

řízení dřeva, vláken a půdy a velký důraz klade na zodpovědnost za životní prostředí 

a bezpečnost práce a také na management jakosti. V souvislosti s tímto jedná dle 

certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Řídí se programem pro schválení 

certifikace lesů a vlastní důležité certifikáty od lesnické správní rady. 

Stora Enso WS Finland obstarává každoročně 20 miliónů m3 dřevní suroviny 

pro výrobu buničiny, papíru a řeziva pro závody společnosti Stora Enso ve Finsku. 

Cílem je tedy zajistit kontinuální dodávky dřeva za použití ekologicky udržitelných 

metod. 

Podnikatelské prostředí 

Systém CRM ve společnosti Stora Enso seskupuje informace, jak již bylo výše 

zmíněno, netradičním způsobem. Tento systém obsahuje informace o vlastnících 

lesů ve Finsku, od kterých firma dřevo nakupuje a využívá jej pro výrobu svého 

širokého sortimentu výrobků. Pro tyto účely je ve firmě Stora Enso využíván systém 

Microsoft Dynamics, který představuje komplexní řešení pro řízení vztahů 

se zákazníky. 

Soukromý vlastník lesa je osoba, která vlastní les. Finské lesy vlastní 

převážně soukromníci. Na jihu a ve středové části Finska je 75 % lesů vlastněno 

soukromými osobami. Ostatní lesy vlastní vláda, dřevařský průmysl, obce a farnosti. 

Typická velikost lesa je 30 hektarů. Vlastníci disponují právem vybrat si, komu budou 

surovinu prodávat, což znamená, že konkurence mezi firmami je obrovská. Každý 

metr čtvereční je ve Finsku někým vlastněn. Soukromé vlastnictví lesů hraje 

ve Finsku klíčovou roli, protože 80 % finského dřeva zpracovávaného lesnickým 

průmyslem pochází právě od soukromých vlastníků. 

Zákony a předpisy definují, jaké akce mohou soukromí vlastníci lesů se svým 

dřevem provádět, i přesto, že většinou mohou surovinu prodávat zcela volně. 
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Soukromý vlastník lesa obdrží peníze při prodeji surovin, mezi které nejčastěji patří 

kulaté dřevo. Kromě hlavní zpracovatelné části stromu patří mezi zdroj příjmu i lesní 

energie, což jsou například pařezy a větve stromů. Ničení lesů je ve Finsku zakázáno 

zákonem – to znamená, že pokud se zpracuje veškeré dřevo, musí být do určité 

doby zasazeny nové stromy.  

Základní informace o Finsku  

Zde jsou shrnuty informace o Finsku jakožto ideální zemi pro tvorbu lesů 

vzhledem ke klimatickým podmínkám a vlastnostem půdy. 

Finsko je jednou z nejseverněji položených zemí na světě. Čtvrtina půdy leží 

na sever od polárního kruhu. Celková plocha Finska je 338 000 km2, z toho 

304 000 km2 je půda. [12] 

Atlantský oceán a Golfský proud pozoruhodně ovlivňuje klima ve Finsku, takže 

je teplejší, než jinde ve stejných zeměpisných šířkách. Průměrná roční teplota 

ve Finsku je +5 stupňů Celsia a směrem k severní části klesá na -1 stupeň Celsia. 

[12] 

Roční úhrn srážek v jižním Finsku je 650 – 700 mm, sníh pokrývá půdu asi 3 -

 4 měsíce a země je zamrzlá 2 až 5 měsíců v roce. Na severu může sníh zůstat až 

7 měsíců a zamrznutí země může trvat až 8 měsíců. [12] 

Finsko je nejvíce zalesněnou, evropskou zemí. Více, než ¾ rozlohy tvoří lesy, 

což představuje 23 milionů hektarů, které jsou v této zemi zalesněny. Další 3 miliony 

hektarů představují řídce zalesněné oblasti, otevřená rašeliniště a skalnaté, lesní 

pozemky. Lesní pozemky představují celkově 86 % rozlohy země. [13] 

Existují zde čtyři jehličnaté typy stromů původem z Finska a více, než 

20 druhů listnatých stromů. Nejčastější druhy stromů, které jsou taky ekonomicky 

nejvýznamnější, jsou borovice lesní, smrk ztepilý, stříbrná a pýřitá bříza. [13] 

Finské lesnictví se opírá o řízení původních druhů dřevin. Hospodaření 

v lesích se snaží respektovat jejich přirozený růst a napodobují přirozený cyklus 

boreálních lesů. Cílem je zajistit výrobu vysoce kvalitního dřeva a zachovat 

biologickou rozmanitost lesů, jakož i předpoklady pro vícenásobné použití lesa. [13] 
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Pobočka Stora Enso v České republice 

Tato pobočka byla otevřena v roce 2006 jako strategické, servisní středisko 

pro vnitřní vývoj softwaru společnosti Stora Enso. Jedná se o největší IT pobočku 

této společnosti ve světě, která čítá více, než 120 zaměstnanců. V dnešní době 

se zde vyvíjí plánování, logistika a systémy pro prodej pro tu část společnosti, která 

se zabývá dřevem a dřevařskými produkty.  

4.1  CRM tým v České republice 

Členové CRM týmu v Ostravě se plně věnují obchodu se dřevem, který je 

zaměřen na dodavatele surovin, tedy vlastníky lesů ve Finsku. Stora Enso Wood 

Supply Finland obstarává každoročně 20 milionů m3 dřevní suroviny pro výrobu 

buničiny, papíru a řeziva pro závody společnosti Stora Enso ve Finsku. Cílem je 

zajistit zejména kontinuální dodávky dřeva za použití ekologicky udržitelných metod.  

 

Obrázek 4-1 – CRM v České republice 

Složení týmu 

Týmů podílejících se na vývoji vztahů s dodavateli je zde několik. Pracovní 

náplní těchto týmů je zaměření na obchodování se dřevem, na vlastníky lesů a 

veškeré informace a potřeby s tímto spojené. CRM tým je tohoto všeho součástí a 

spravuje veškeré informace o zákaznících a partnerech firmy Stora Enso.  

JAVA tým – hlavním úkolem týmu je vývoj aplikací portálu eMetsa. Portál 

slouží vlastníkům lesů a smluvním partnerům pro komunikaci s firmou StoraEnso ve 

Finsku. Kromě toho se tým věnuje vývoji nových funkcionalit mobilní aplikace pro 

kalkulaci výkupu dřeva (Pricing App)  a vývoj nové mobilní aplikace pro inventuru 

skládek dřeva (Woodlot Maintenance) pro systém Android. Svou činnost také 
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zaměřují na implementaci nového vzhledu a nových služeb systému eMetsa 

„Facelift“ se zaměřením na uživatelskou přívětivost a jednoduchost uživatelského 

rozhraní. Do náplně práce patří samozřejmě i rozšiřování nových funkcionalit 

systému eMetsa.  

.NET tým – hlavním úkolem týmu je vývoj aplikací pro plánování výkupu, 

těžby a  přepravy dřeva ve Finsku. Jedná se o implementace změnových požadavků 

na plánování dodávek dřeva na základě potřeb jednotlivých výrobních podniků, 

implementace změnových požadavků v aplikaci na plán těžby dřeva podle lokalit, 

druhu a času, implementace změnových požadavků v aplikaci na plánování přepravy 

dřeva (vlaky, lodě, nákladní automobily).  

GIS tým – zajištuje vývoj a údržbu aplikace ForestMap, která slouží v rámci 

organizace Wood Supply Finland ke správě prostorových dat například plán těžby a 

údržby lesa. Dále zajišťuje zpracování a publikování geografických dat pro dalších 

systémů a konzultační služby pro další oddělení.  

CRM tým – oblastí zájmů je vývoj a přizpůsobení systému Microsoft Dynamics 

CRM (Customer Relation Management). Systém spravuje veškeré informace 

o zákaznících a partnerech firmy StoraEnso ve Finsku. Přístup k CRM datům, 

formulářům, pohledům, mapám pozemků, grafickému zobrazení nákupního trychtýře 

a dalším funkcionalitám je zaměřen i na mobilní klienty.  

Plánovací systém se stará o plánování dodávek surovin, jde zde o cíle 

dodávek, cílové ceny surovin a způsob dopravy. Cílové množství nákupu a ceny jsou 

počítány uvnitř plánovacího systému. Takzvané „hard“ plánování (množství a cílová 

cena) se provádí v systému plánování. „Soft“ plánování (kvalitativní plánování) se 

provádí v CRM systému. 

Hlavním úkolem kupujícího je nákup suroviny od soukromých vlastníků lesů. 

Většinou jsou kupní smlouvy platné více, než jeden rok. Kupující plánuje nákupy, 

vytváří plány na meetingy, setkává se s vlastníky lesů, využívá mapové nástroje a 

CRM systém při tvorbě plánů.  
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4.2 CRM pro potřeby řízení vztahů s dodavateli  

Jak již bylo v předešlých odstavcích nastíněno, využití systému CRM 

ve společnosti Stora Enso je velmi netradiční. Tento systém zde plní funkcionalitu 

zaměřenou na dodavatele, tedy vlastníky lesů ve Finsku, od kterých firma odkupuje a 

zpracovává surovinu potřebnou pro výrobu svých produktů. 

4.2.1 Centrální elektronický nákup 

Jedná se o oblast elektronické komerce, která prochází rychlými evolučními 

změnami. Hlavním smyslem tohoto rozvoje je přínos reálných obchodních příležitostí 

a reálných úspor. [15] 

Ty přicházejí díky důslednějšímu řízení interních procesů a kontrolou procesu 

objednávání, výhodnější pozicí pro vyjednávání nákupních podmínek s případnými 

dodavateli, stejně tak i zjednodušenou správou celého nákupního procesu. 

S využitím CRM jsou účastníci systému schopni kontrolovat své nákupy, snižovat 

ceny nákupu, zefektivnit výrobní cykly, získávat nové dodavatele a udržovat 

optimální hladinu skladových zásob. [15] 

4.2.2 Co vše CRM zvládne z hlediska centrálního elektronického nákupu 

Systémy nabízející řešení CRM z hlediska řízení vtahů s dodavateli často 

poskytují následující výhody: 

• snadná a rychlá dohledatelnost informací 

• snížení pracnosti 

• zlepšení pozice skupiny vůči trhu 

• zvýšení kvality a konzistence ve vztazích s dodavateli 

• snadná evidence kontaktů s dodavateli a kontaktní informace 

• snadná evidence nabídek a jejich verzí 

• snadná evidence kontraktů a jejich verzí 

• dokumentace výběrových řízení 

• řízení přístupových oprávnění  

• použití šablon pro typizované operace  

• podpora ISO/ICT procesů 
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• reporting. [15] 

 

Existuje velké množství společností, které se věnují takovémuto odvětví a 

které zpravidla nemají více, než jednoho či pár zákazníků, jež generují více, než 

90 % jejich ročního obratu. Tímto zákazníkem je nejčastěji zahraniční mateřská 

společnost, které posílají téměř všechnu svou produkci. [15] 

4.2.3 Užitek z CRM pro řízení vztahů s dodavateli 

S pořízením systému CRM zaměřeného na řízení vztahů s dodavateli plynou 

následující výhody: 

• snížení rizik spojených s dodavateli 

• snížení nákladů a zvýšení produktivity 

• lepší spolupráci s dodavateli 

• lepší vyjednávací pozici 

• zjednodušený centralizovaný výběr dodavatele. [15] 

 
Řízení dodavatelů je pro firmu velkou výhodou, ale zdaleka ne jedinou. Své 

dodavatele potřebuje firma řídit především proto, aby měla perfektní přehled, od koho 

nakupuje, za jakou cenu, zda je to pro ni výhodné či nevýhodné, a kromě toho 

potřebuje mít zboží nebo materiál skladem k okamžitému odběru. [15] 

4.3 CRM ve Stora Enso 

Stora Enso používá široké spektrum komunikačních kanálů pro kontakt se 

zákazníky, které pravidelně a promyšleně využívá. Mezi typy komunikace patří: 

• osobní setkání 

• marketingové materiály 

• televizní reklamy 

• rádiové reklamy 

• marketingové akce 

• sociální sítě (Facebook, Google+) 

• webové stránky 

• telefonní hovory 
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• SMS zprávy 

• E-mailová komunikace. 

 
Osobní setkání – jedna ze zásadních forem komunikace se zákazníkem. 

K tomuto se setkání dochází zejména na úrovni nejvyšších řídících pracovníků, když 

se jedná o nového zákazníka nebo nový druh výroby. 

Marketingové materiály – jedná se o tištěné nebo elektronické materiály, které 

souvisí s firmou a jejími produkty. Je důležité, aby v nich byly informace, které působí 

důvěryhodně a objektivně. Je zde kladen důraz především na vhodně zvolená slova, 

kterými si firma buduje vztah a důvěru u svých potencionálních zákazníků. 

Televizní a rádiová reklama – reklama je forma marketingové komunikace, 

která má primárně za úkol informovat zákazníka o existenci daného produktu a 

vzbudit o něj zájem. 

Marketingové akce – jedná se o semináře, workshopy, konference apod. 

pořádané pro stávající a potencionální zákazníky, které mají za úkol přímo či 

nepřímo podpořit prodej konkrétních produktů. Obvykle je taková akce rozdělena 

na formální část (přednášky, prezentace, atd.) a neformální část. 

Sociální sítě – zejména v dnešní době je důležité využívat k reklamě služeb 

sociálních sítí. Tyto sítě jsou jedna zásadním prvkem budování značky, povědomí 

o značce i reputace značky. Využívání sociálních sítí také prospívá SEO (Search 

Engine Optimalization), kdy firma získává lepší pozici v internetovém vyhledávání. 

Webové stánky – webové stránky dnes již velmi blízce spolupracují s 

reklamou na sociálních sítích. Je v nich však uvedeno mnohem více informací 

o firmě a nabízí tak detailnější pohled na služby a produkty. Správný návrh stránek 

firmě také umožňuje dostat se na velmi dobré pozice při vyhledávání na internetu. 

Telefonní hovory, SMS zprávy a E-mailová komunikace – jde o bližší formu 

komunikace se zákazníkem, kde probíhá komunikace potřebná pro různá upřesnění, 

vysvětlení apod. 
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4.4 Analýza systému CRM 

Cílem této diplomové práce není zaměřit se na implementaci rozsáhlého 

informačního systému pro řízení vztahů se zákazníky, ale jde především o nalezení 

vhodných doporučení pro tento systém.  

Tato práce se zaměřuje na to, nalézt odpovídající struktury řízení vztahů se 

zákazníky/dodavateli, zvýšení konkurenceschopnosti firmy a doporučit zavedení 

efektivnějšího CRM. Pro provedení těchto úkonů je významné, pomocí vhodně 

zvolených nástrojů, provést analýzu pro zjištění mikro a makro prostředí, ve kterém si 

firma nachází. Současně zjistit slabé a silné stránky této společnosti. 

4.5 Analýza mikro a makro prostředí  

Zejména poznání a znalost prostředí nám umožňuje se správně orientovat a 

správně rozhodovat, jaké produkty a služby jsou a budou zákazníkem nebo 

dodavatelem žádány. Analýzou prostředí poznáme a lépe pochopíme potřeby, 

požadavky a očekávání jak stávajících, tak potencionálních dodavatelů. Tato analýza 

je klíčovou aktivitou pro založení efektivního fungování systému pro řízení vztahů 

s dodavateli.  

V této kapitole budou implementovány výše popsané analýzy. Zde už však pro 

konkrétní společnost. 

4.5.1 Paretova analýza 

Tato analýza byla vybrána zejména pro zjištění významných dodavatelů firmy 

Stora Enso. Systém pro řízení vztahů se zákazníky je v této firmě zaměřen právě 

na dodavatele a jeho databáze je tvořena právě informacemi o dodavatelích, jimiž 

jsou vlastníci lesů ve Finsku. Výsledky analýzy však nemohou být v této práci 

publikovány vzhledem k citlivosti těchto údajů.   

4.5.2 SWOT analýza 

SWOT analýza byla vytvořena za pomoci standardních metod. Tabulka je 

primárně rozdělena na vnitřní prostředí podniku a jeho silné a slabé stránky, dále pak 

na vnější prostředí, kde jsou rozebrány příležitosti a hrozby, které by mohly 
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společnost znatelně ovlivnit. Zdroje pro analýzu byly čerpány z interních i externích 

materiálů podniku.  

Zhodnocení SWOT analýzy: 

Dle sestavené tabulky bylo zjištěno, že ve firmě převládají silné stránky nad 

slabými, avšak počet hrozeb převyšuje počet příležitostí. Z interního hlediska by se 

podnik mohl zaměřit na větší unikátnost produktů, i když celkový sortiment 

nabízených produktů je vysoký, zpracovávaný ze znovupoužitelných materiálů a 

mnohdy přizpůsobován zákaznickým potřebám. Závislost na dodavatelích je 

nevyhnutelná díky skutečnosti, že ve Finsku má veškerá půda svého vlastníka, zde 

se jedná o vlastníky lesů, které jsou pro firmu zdrojem dřevní suroviny, z nichž vyrábí 

 
Obrázek 4-2 – SWOT analýza 
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své produkty. Firma působí v několika zemích světa, stará se o 27 000 zaměstnanců 

a zde je prostor pro větší kontrolní prostředky.  

Z vnějšího hlediska vypadá jako největší hrozba ohrožení ze strany 

dodavatele, který je pro firmu zásadní a firma také místo CRM určeného pro vztahy 

se zákazníky, využívá tento systém právě pro správu informací o svých dodavatelích. 

4.5.3 PEST analýza 

Politické faktory 

V dnešní době figuruje v politickém prostředí pro lesnický průmysl mnoho 

platforem, které podporují aktivity a iniciativy organizací působících ve prospěch 

rozvoje lesnického průmyslu v Evropě i po celém světě. S tímto jsou spojeny 

vědecké, výzkumné, technologické a inovační aktivity. Jako příklad lze uvést CEPI 

(Confederation of European Paper Industries) a FTP (Forest Technology Platform). 

CEPI je nezisková organizace se sídlem v Bruselu. Má tři výbory starající se 

o životní prostředí a bezpečnost, změny klimatu, dále pak o energii a surové 

materiály. CEPI je také jedním z vlastníků FTP. [14] 

FTP byla založena v roce 2005 jako vůbec první iniciátor, ve kterém evropští 

vlastníci lesů, dřevozpracující průmysly a výrobce celulózy a papíru mohli sdílet 

společný cíl, a to zvýšit konkurenceschopnost celého odvětví. Potvrzení, že celek je 

silnější, než samotné jeho části bylo možné sledovat během následujících pěti let, 

kdy byl zaznamenán úspěch v tomto sektoru, který vytvářel evropské programy pro 

financování výzkumu. Tyto programy postupovaly doslova mílovými kroky. Více, než 

100 průmyslem řízených výzkumných a inovativních projektů bylo úspěšně 

provedeno za podpory 450 milionů euro z finančních prostředků EU. [16] 

Tyto platformy napomáhají využívat prostředků z evropské unie. Například 

roční rozpočet FTP se pohybuje okolo 300 tisíc EUR. [16] 
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Ekonomické faktory 

Mezi makroekonomické ukazatele, kteří větší či menší měrou ovlivňují vnější 

okolí společnosti, patří míra inflace, hrubý domácí produkt, zadluženost státu, 

úrokové sazby, nezaměstnanost a vývoj mezd. 

Podle výsledků z kanceláře předsedy vlády pro Finsko objem HDP klesl 

v loňském roce o 0,1 %. Hospodářský vývoj v roce 2014 byl podle HDP zcela 

stabilní. Podle předběžných údajů byl HDP v minulých letech o něco nižší, nicméně 

díky situaci v oblasti zaměstnanosti, která v průběhu roku oslabila, lze říci, že 

v loňském roce nastal další pokles finské ekonomiky během posledních tří po sobě 

jdoucích let. Z grafu, na kterém je znázorněn vývoj HDP ve Finsku od roku 1990 do 

roku 2014, lze vidět, že v roce 2010 se HDP ve Finsku obdivuhodně zotavilo po krizi 

v letech 2008 – 2009. Propad finského hospodářství ovlivnily zejména služby a 

export. Podle předběžných odhadů Finské centrální banky se růst HDP v posledních 

letech nebude výrazně měnit i přesto, že se očekává posílení růstu na mezinárodních 

trzích. 

 

Obrázek 4-3 – Vývoj HDP mezi lety 1990 – 2014 ve Finsku 
 

Meziroční změny spotřebitelských cen zůstávají na -0,1 %. Inflace se 

pozastavila na -0,1 %, což je dáno v důsledku nižších cen paliv a bytů ve srovnání 
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s rokem 2014. Z grafu vývoje inflace ve Finsku mezi lety 1980 – 2016 si lze všimnout 

téměř kontinuálního poklesu až do roku 1996. Od té doby se míra inflace v průměru, 

podle červené křivky znázorňující trend, pohybuje mezi 0 – 2 %. 

 

 

Obrázek 4-4 – Míra inflace v letech 1980 – 2014 ve Finsku 

V posledních letech se ve finské domácí ekonomice projevilo několik obtíží, 

jejichž náprava bude spíše dlouhodobého charakteru. Dle předpovědí lze očekávat 

pokračování akumulace státního dluhu. Finsko čelí riziku vleklé stagnace například 

díky stárnoucí populaci a ubývající pracovní síle, slábnoucí zahraniční poptávce, 

ztrátě podílu na světových trzích v klíčových sektorech, kterými jsou informační 

technologie nebo snižování výdajů v lesnickém sektoru. Finsku byla minulý rok také 

oficiálně snížena známka, která hodnotí úroveň spolehlivosti této země, tímto již není 

ve skupině zemí se špičkových ratingem. 

Sociálně-kulturní faktory 

Tyto faktory se určují především z demografického vývoje v dané zemi. 

Ve Finsku žije téměř 5,4 mil. obyvatel. Finská populace byla vždy koncentrována 

zejména v jižní části země. Stora Enso má sídlo v hlavním městě, Helsinkách, které 

jsou situovány nejjižněji. 
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Avšak v pojetí systému CRM, kdy je veškerá pozornost směrována především 

na vlastníky lesů ve Finsku, nejsou sociálně-kulturní faktory tak směrodatné, jako by 

tomu bylo při zkoumání obyvatelstva, které tvoří stávající či potencionální zákazníci 

firmy. 

Technologické faktory 

Společnost by se měla snažit následovat trendy dnešní doby, a proto by měla 

nabízet zákazníkům vysoce kvalitní výrobky, které mají moderní koncept. Stora Enso 

je firmou, která se současně umisťuje na vysokých pozicích, co se týče prodeje a 

poptávky po výrobcích právě díky originalitě a splňování požadavků moderní doby. 

Důkazem jsou nejen certifikáty kvality ISO i certifikáty ISO s ohledem na životní 

prostředí, které jsou dnes již prakticky nutností, ale také kontinuální zaměřování 

na zlepšování produktů, pracovních postupů a technologií.  

4.5.4 Porterova analýzy 5 sil 

Potencionální nový konkurent 

Vstup nových konkurentů do odvětví se odvíjí hlavně od bariér, které musí 

nová firma překonat a také na očekávané reakci ostatních konkurentů, což se může 

projevit i spojenectvím podniků s distributory a zákazníky. 

Vzhledem k náročnosti nastavených bariér jako je kapitálová náročnost, 

legislativní opatření, technologie a speciální know-how, dále pak úspory z objemu, 

oddanost zákazníků a další, je velmi nepravděpodobné, že by společnost Stora Enso 

měla být ohrožena vstupem nových, velkých konkurentů v tomto odvětví.  

Pro založení nové, konkurenční firmy je díky kapitálové náročnosti nesnadné 

získat hned na začátku podnikání přístup k financování pomocí úvěrů, protože ještě 

nedosáhla u bank takové důvěry na rozdíl od firem, které již mají tradici a dobré 

jméno. Nejedná se pouze o kapitál potřebný pro založení společnosti, ale také kapitál 

nutný pro nákup nový strojů, pronájem nebo koupi nových prostor a v porovnání se 

společností Stora Enso také rozšíření výroby do celého světa, s tím spojené IT 

řešení apod. 
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Konkurenční rivalové 

V ohledu konkurenčního rivalství je Stora Enso v poměrně silném postavení. 

Jednak jde o velikost firmy a roční obrat, díky kterému se stává konkurenčně velmi 

silnou jednotkou, ale také jde o originalitu a letitou praxi ve výrobě díky čemuž 

nastavuje konkurenci velmi vysoké překážky. 

Ve Finsku však figuruje společnost UPM, která zastává pro firmu Stora Enso 

místo největšího rivala v tomto odvětví. UPM vzniklo v roce 1995 a je průkopníkem 

nového, lesního hospodářství, která vytváří hodnoty z obnovitelných a 

recyklovatelných materiálů. Společnost provádí svou výrobu ve 13 zemích světa, 

ve 45 zemích světa má svých 20 000 zaměstnanců a roční tržby v roce 2014 činily 

9,9 miliard EUR. V porovnání se Stora Enso, která měla v roce 2014 tržby 10,2 

miliard EUR a ve 35 zemích světa má 27 000 zaměstnanců, je to velmi silný 

konkurent.  

Vzhledem k tomu, že je dnes poptávka po papírenských produktech stále 

menší díky digitálním technologiím, uvažovaly tyto dvě velké firmy dokonce 

o sloučení v této oblasti. [17] 

Konkurenční dodavatelé 

Dodavatelé jsou pro Stora Enso vlastníci lesů, kteří pěstují potřebné dřevo pro 

výrobu celého sortimentu výrobků, které firma nabízí. Důležité je, aby firma mohla 

zpracovávat dřevo svými vlastními technologiemi a mohla využít z každého stromu 

co nejvíce a docílila tak co nejmenší odpadní složky.  

K tomuto slouží CRM systém, který byl navrhnut speciálně pro tyto podmínky 

a který uchovává informace o vlastnících finských lesů, kteří jsou nebo by 

potencionálně mohli být dodavateli této firmy.  

Současní, velcí dodavatelé jsou zásadní silou pro fungování firmy, a proto je 

s nimi navázán velmi blízký kontakt. To vše také souvisí se snahou firmy stát se pro 

dodavatele zajímavými zákazníky. 
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Konkurenční odběratelé 

Především díky tomu, že Stora Enso vyrábí své výrobky speciálními 

metodami, navíc produkuje široký sortiment výrobků z dřevní suroviny, nedochází 

zde k možnosti rychlé změny dodavatele, jako je tomu například v obchodních 

řetězcích. Proto zde není síla odběratelů tak velká. Komplikace, které by mohly 

nastat, jsou však v porušování závazků vůči dodavateli. Jde například o neplnění 

smluveného termínu, znatelné navyšování cen, zhoršení kvality výrobků apod. Pokud 

však nenastanou obtíže v těchto směrech, je velmi pravděpodobné, že bude firma 

pro zákazníky stále potřebnou a postavení vůči odběratelům zůstane i nadále silné. 

Náhradní (substituční) výrobky 

V tomto ohledu je velmi obtížné zhodnotit trh a substituční výrobky, protože 

výrobky ze dřeva jsou samozřejmě nahraditelné různými jinými materiály. Pokud jde 

o stavebnictví, obalové materiály, papírenské produkty, všude je možné najít 

substituty. Zde ovšem záleží na prioritách a požadavcích zákazníků, kteří, pokud 

chtějí například kvalitní, stavební výrobek ze dřeva určitě ocení právě technologické 

metody, kvalitu a cenu, kterou firma nabízí. 

Shrnutí analýzy mikro a makro prostředí 

V této kapitole byly provedeny analýzy vnitřního a vnějšího prostředí firmy 

Stora Enso podle velmi známých metodik. Výsledek Paretovy analýzy pro nalezení 

významných dodavatelů firmy však nemůže být v této práci publikován. Vnitřní 

analýzou podniku vyplynulo, že silné stránky společnosti převažují nad slabými, ale 

naopak z vnějšího pohledu čelí společnost většímu počtu hrozeb, nežli příležitostem. 

Stora Enso má v odvětví lesnického průmyslu velmi silné postavení, stabilní 

produkci, výhodnou lokaci sídla podniku, vybudovanou základnu zákazníků a pevné 

vztahy s dodavateli. Přesto však zde existují hrozby v podobě konkurenčních podniků 

nebo současné ekonomické situaci ve Finsku. 

4.6 Vztah zákazníků ke společnosti Store Enso 

Tato část diplomové práce by se standardně měla zabývat metodikou 

výzkumu společnosti, kde se předpokládá sběr informací o zákaznících a následné 



 

45 

 

sestavení dotazníku pro ověření spokojenosti zákazníků ve spolupráci se 

společností, na základě čehož by firma měla možnost zhodnotit své dosavadní 

působení a případně zamyslet se nad budoucím vývojem v různých oblastech. 

V tomto případě však dotazník nebylo možno provést z důvodu fungování 

CRM systému podniku, který data o zákaznících neshromažďuje. Společnost se 

pomocí CRM systému zaměřuje právě na dodavatele, jimiž jsou výhradně vlastníci 

lesů ve Finsku, od kterých poté zpracovává dřevní surovinu, a proto by zde sestavení 

takovéhoto dotazníku postrádalo větší smysl.  
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5 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo teoreticky rozebrat problematiku řízení vztahů 

se zákazníky a tuto problematiku dále diskutovat, konkrétně pro systém CRM 

(Customer relationship management) ve společnosti Stora Enso. Dále tuto oblast 

analyticky rozebrat a s pomocí vybraných nástrojů poskytnout podklady pro 

zkvalitnění tohoto systému ve společnosti Stora Enso. 

V počáteční kapitole byl popsán vývoj informačních a komunikačních 

technologií a jejich odraz v řízení vztahů se zákazníky. Byla zde diskutována 

základní problematika CRM systémů a její současné trendy. 

Pro analýzu systému řízení vztahů se zákazníky a jejího zabezpečení 

informačními technologiemi v praxi byly vybrány nástroje vhodné pro provádění 

analýz podniku. Na základě provedených analýz mikro a makro prostředí podniku 

bylo zjištěno, že silné stránky zkoumané společnosti převažují nad těmi slabými, 

avšak vnější okolí podniku je charakterizováno spíše převahou hrozeb 

nad příležitostmi. Firma by měla nadále udržovat svou silnou pozici v daném odvětví 

a být si vědoma svých nedostatků a hrozeb, které z těchto analýz vyplynuly. Pro 

firmu je však zásadní udržovat vztahy s dodavateli, bez kterých by prakticky nemohla 

provádět svou činnost. Současné nástroje využívané pro udržení těchto vztahů 

pomocí systému CRM jsou na velmi vysoké úrovni a neustále vylepšovány. 

Seznámení s problematikou řízení vztahů se zákazníky, následná analýza 

systému a firmy byla provedena spolu s vyhodnocením a tímto lze pokládat cíl této 

práce za splněný. Vzhledem k netradičnímu řešení systému CRM, který byl v této 

práci zkoumán je zde prostor pro budoucí zpracování a pokračování například 

v analýzách prostředí potřebných pro dodavatele. 
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