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Úvod 
 
 I když jsme ve světě  obvykle  považováni za národ,  který  si  drží přední příčky  

ve spotřebě piva, podle obchodníků nás však stále více sahá po láhvi kvalitního vína. A 

nejen to, největší zájem je o vysoce kvalitní jakostní vína s přívlastkem, za která jsou si 

mnozí z nás ochotni leccos připlatit. Spotřeba vína v ČR v posledních letech roste a 

dnes se blíží 17,5 l na osobu a rok. I tak stále zdaleka nedosahujeme průměrné spotřeby 

v EU, která dosahuje 32 l vína na osobu ročně. Víno se v posledních několika letech 

veze na vlně popularity spojené s novým, zdravým životním stylem. Téměř v jakékoliv 

části naší společnosti se dnes předpokládají alespoň obecné znalosti vína, jeho druhů, 

správné způsoby degustace, nebo i znalost vhodné kombinace vín a pokrmů.  

 

Je tedy zřejmé, že poptávka po kvalitních vínech poroste i nadále. Potěšující 

zprávou je, že se oproti minulým letům stále více konzumentů vrací k domácí produkci.  

I přesto je na celém světě připraveno stále více obchodníků, které náš trh a trhy střední a 

východní Evropy velmi lákají a jsou ochotni velmi rychle vyplnit mezery, které jim 

nechají místní producenti. I když se o kvalitách dovážených vín dá v mnoha případech  

s úspěchem pochybovat, nemůžeme zůstat v mylném domnění, že nenajdou své 

zákazníky.  

 

Pro spolupráci na své bakalářské práci jsem si vybrala společnost Vinařství 

Kovacs, s. r. o., která na trhu s vínem působí více než deset let. Společnost se nejen 

v Jihomoravském kraji řadí k významným a uznávaným výrobcům vína. Sídlo 

společnosti se nachází v místě mého bydliště, a to v Novosedlech. Ve společnosti jsem 

přibližně pět let pracovala ve firemní vinotéce, kde jsem každodenně přicházela            

do styku se zákazníky společnosti. Měla jsem také možnost nahlédnout do fungování 

firmy na více úrovních, od samotné výroby až po prodej finálního výrobku.  

 

V posledních desetiletích se začal uplatňovat moderní marketing, který posunul 

marketingové myšlení o krok dál. Na rozdíl od klasického marketingu se vyznačuje 

silnější orientací na konkrétní zákazníky. Jde o tzv. vztahový marketing s důrazem na 

partnerský vztah mezi dodavatelem a zákazníkem. Do tohoto konceptu zapadá také 

koncepce CRM (Customer Relationship Management) neboli řízení vztahů se 

zákazníky. 
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Myšlenka CRM spočívá v tom, že pomáhá podnikatelskému subjektu využívat 

technologií a lidských zdrojů k pochopení chování zákazníků a hodnoty těchto 

zákazníků. Tento model nachází uplatnění především u firem působících v oblasti B2B. 

Každá firma žije z věrných a spokojených zákazníků. Cílená a smysluplná komunikace 

se zákazníky usnadňuje kontakt, pomáhá získat a třídit informace a zejména zvýšit 

efektivitu péče o zákazníky. Je nástrojem pro maximální využití informací                      

o zákaznících s cílem udržet si s nimi dlouhodobé ziskové vztahy, zvýšit jejich loajalitu, 

předvídat jejich chování a cíleně na ně působit. Stálé sledování požadavků zákazníka 

rozvíjí užší vztahy s ním.  

 

Cílem mé bakalářské práce je provést klasifikaci business zákazníků Vinařství 

Kovacs, s. r. o, která bude sloužit jako podklad pro případné zavedení systému CRM. 

Mojí snahou bude pro danou firmu nalézt vhodný přístup v chování k definovaným 

skupinám zákazníků tak, aby zavedení koncepce CRM přineslo konkurenční výhodu 

v prostředí tak silně koncentrovaném na středně velké vinařské firmy.  
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1 Charakteristika společnosti Vinařství Kovacs, s. r. o. 
 

Vinařství Kovacs se společně s Vinařským dvorem a vinnou restaurací Starý 

sklep nacházejí na okraji jedné z nejstarších, historicky nejvýznamnějších a jedné          

z největších vinařských obcí jižní Moravy, Novosedly. Tradiční vinařská obec založená 

už ve 13. století patří v České republice mezi čtyři obce s největší rozlohou vinic. Obec 

spadá do vinařské oblasti mikulovské. Geologické podloží novosedelských viničních 

tratí je svým charakterem a stářím srovnatelné s mnoha významnými evropskými 

vinařskými oblastmi. V hlinitých půdách Novosedelska se již dlouhá léta výborně daří 

odrůdám jako je Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené a Müller Thurgau. Nově zde 

nacházejí dobrá stanoviště také francouzské odrůdy Merlot a Cabernet Sauvignon. Nové 

vinice byly zakládány i v době, kdy na většině půdy hospodařil státní statek, avšak 

k největšímu rozmachu došlo až po roce 1990, kdy se v obci vyprofilovaly vinařské 

firmy jako např. Vinařství Kovacs, Víno Marcinčák nebo Vinařství Vinofol. 

 

1.1 Historický vývoj 
 

Firmu založil v roce 1990 Michal Kovacs. Ve výrobě se firma od prvopočátku 

orientovala na produkci volně stáčených sudových vín, která mají dnes přezdívku 

sedlácká vína. Vína takto vyrobená vycházela ze zažitých technologických postupů. 

Firma Vinařství Kovacs vznikla v roce 1997. Sídlem firmy jsou od prvopočátku vinné 

sklepy ve vinařské obci Novosedly vzdálené 12 km od Mikulova. Tuto rozvíjející se 

vinařskou společnost vedl coby majitel mladý začínající vinař Ing. Miroslav Kovacs, 

toho času ještě student MZLU v Lednici. Vytvořil její myšlenku, strategii, určil její 

filozofii a směr, kterým se bude vinařství ubírat. Syn tak po otci přebral štafetu            

ve výrobě vína a vedení firmy a navázal na rodinnou tradici. 

 

Již v roce 1997 se připravily nové šarže vín vyšší řady určené pro gastronomii. 

Tím se firma posunula do jiné kategorie výrobců vín, bojujících o nejvyšší příčky        

ve volné soutěži nejlepších vinařů v České republice, což dokládají i její ocenění       

(viz Příloha č. 5). Společnost se nejprve soustředila na vinařskou technologii                

ve sklepích. Od roku 1999 se nastartovala doba investic do technologií, budování 

nových prostor pro výrobu a finalizaci vína, začala se plně budovat obchodní síť, 
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vytvářelo se zázemí pro realizaci vinařství na vyšší úrovni i po stránce servisu 

zákazníkovi. Ve spojitosti s těmito kroky se samozřejmě zvýšila poptávka po vínech 

společnosti, musela se tedy od dob začátků zvýšit kapacita provozu, a to téměř třikrát. 

 

Následovaly výsadby nových vinic. V letech 2002 až 2004 je to 96 tisíc keřů      

v obcích Novosedly, Nový Přerov, Brod nad Dyjí na bezmála 19 hektarech půdy. 

Vinařství Kovacs si rovněž vinice pronajalo, celkem 24 tisíc keřů v obcích Novosedly a 

Dobré Pole. 

 

Společnost se od roku 2000 začala soustředit na rozšíření a ucelení svého 

vinařského areálu. Kupovala sklepy sousedící s hlavním výrobním sklepem a začala se 

tak rýsovat pro Vinařství Kovacs tak typická sklepní ulička. Velmi významná byla        

v roce 2000 koupě velkého sousklepí  v obci Brod nad Dyjí. Jedná se o 120 m 

propojených kleneb, které slouží po částečné rekonstrukci jako ležácký sklep lahvových 

vín. V roce 2003 proběhla rekonstrukce Dřevěného, Archivního a Starého sklepa         

ve zmíněné sklepní uličce. Jejich propojením vzniklo trojsklepí, které od téhož roku 

slouží jako vinárenské a restaurační prostory Vinařského dvora Kovacs. Společnost se 

tak     od tohoto roku začala plně věnovat vinařské turistice, agroturistice, cykloturistice, 

následně rozšířením svých služeb hypoturistice. Nabízí možnosti ochutnávek a 

prezentací vín zákazníkům, rovněž tak kombinaci gastronomie a vína. Prostřednictvím 

partnerské firmy Penzion Kovacs zajišťuje i ubytování v novém 100 m vzdáleném 

penzionu s kapacitou 50 lůžek, čímž jsou služby společnosti komplexní.  

 

1.2 Současná situace 
 

Vinařství Kovacs je moderní středně velká vinařská firma, která má za své 

dosavadní desetileté působení dobré postavení na tuzemském trhu s vínem. 

V současnosti je firma deklarována jako významný dodavatel vína, kterého lze zařadit 

mezi TOP 15 výrobců vína v České republice. V současné době zaměstnává 20 stálých 

zaměstnanců. Roční produkce se pohybuje do 300 tisíc lahví ročně. Společnost je také 

jedním ze zakládajících členů skupiny V8, která sdružuje osm špičkových domácích 

výrobců vína z jižní Moravy s podobnou výrobní filozofií. Smyslem spolupráce je 

vzájemná podpora při zvyšování prestiže moravského vinařství na mezinárodní úrovni. 
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Budoucí směr firmy Vinařství Kovacs je proto jednoznačný, výroba těch nejlépe 

hodnocených vín v duchu motta „Umění ve víně“. 

 

Významným okamžikem v roce 2006 byl vstup nového partnera do společnosti 

Vinařství Kovacs, tím se stává společnost Inekon Group, a. s. pod vedením Ing. Josefa 

Huška. V současné době plánuje Vinařství Kovacs kompletní modernizaci výrobních 

prostor. Stavbu sklepa pro příjem hroznů a kvašení červených vín, nový sklep pro 

kvašení, školení a zrání vín, rekonstrukci lahvovny a klimatizovaného skladu lahvových 

vín. Rovněž se plánuje stavba skladu na vinohradnickou techniku a skladu obalů. Areál 

Vinařství Kovacs by měl získat novou tvář i díky plánovanému vybudování nového 

příjezdu a parkoviště.  

 

Paralelně Vinařství Kovacs kupuje vinice ve vybraných tratích. Jde o vinice         

v plné plodnosti i vinice přestárlé. U těchto vinic se počítá s vyklučením a následnou 

výsadbou. Vinařství Kovacs hodlá rozšířit plochy svých vinic o 12 hektarů a docílit        

v budoucnosti až 200 tisíc vlastních keřů.  

 

1.3 Výrobek 
 

Hlavním produktem společnosti je lahvové přívlastkové víno. V současné době 

firma vína expeduje v lahvích o obsahu 0,75, 0,5 a 0,375 l, přitom láhve o obsahu    

0,375 l jsou degustační a dárkové. Vinařství nabízí svým zákazníkům v současnosti vína 

z ročníků 2003 – 2006 a zakládá si na širokém sortimentu vín. Zpracovává odrůdy jako 

Irsai Oliver, Muškát moravský, Veltlínské červené rané, Müller Thurgau, Veltlínské 

zelené, Sylvánské zelené, Neuburské, Rulandské bílé, Sauvignon, Tramín červený, 

Děvín, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Chardonnay, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe, 

Rulandské modré či Modrý Portugal. Produkuje jakostní vína známková, cuvée, vína     

s přívlastkem (kabinetní, pozdně sběrová, výběry z hroznů, výběry z bobulí) a vína 

speciální (botrytické sběry, slámová vína). Jejich prodej se v současnosti orientuje 

převážně na český trh. Stěžejní roli ve výrobním sortimentu hrají především vína bílá. 

Vína růžová, které se vyznačují ovocnou aromatikou a svěží kyselinou, jsou určena 

spíše pro export. Doplňkovým sortimentem jsou červené odrůdy Svatovavřinecké, 

Zweigeltrebe a Rulandské modré. Pro tyto vína nejsou v regionu tak vhodné 
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mikroklimatické podmínky jako pro vína bílá. Celá produkce je lahvována. Použité 

technologie a postupy při výrobě a práci s vínem jsou uvedeny v Příloze č. 4. 

 

Kromě tradiční řady vín jsou v ročníku 2006 zařazeny i tři vysoce jakostní vína  

s označením Grand Reserve. Patří mezi ně Ryzlink rýnský, Rulandské šedé a 

Chardonnay. Do řady Grand Reserve patří nejlépe hodnocená vína firmy, která jsou 

vybírána hlavním technologem a musí splňovat přísná kritéria. Jejich cena je proto       

ve srovnání s víny z tradiční řady vyšší. Po deseti letech od zahájení lahvové výroby se      

u této řady mění i etiketa a logo společnosti. Pro tradiční řadu je charakteristická dlouhá 

hnědá láhev, na elegantní etiketě vévodí béžová barva společně se zlatou. Typická pro 

etiketu je i perokresba sklepa. 

 

1.4 Distribuce 
 

Distribuce probíhá pomocí obchodní sítě, která má své zastoupení po celé České 

republice. Díky zaškoleným obchodním zástupcům je tímto způsobem prodáváno        

až 90 % objemu celé produkce. Obchodní zástupci distribuují víno firmy Kovacs             

na základě uzavření smlouvy o obchodním zastoupení. Vinařství se snaží předejít 

degradaci značky a svá vína nedistribuuje do velkoobchodů, super- nebo hypermarketů. 

Distribuce je také zajišťována díky firemní vinotéce, ve které osobně nakupuje jak 

soukromá (koneční spotřebitelé), tak firemní klientela (obchodníci, majitelé hotelů, 

restaurantů a vinoték). Díky internetovému obchodu je nákup možný i přes e-shop 

s vínem na www stránkách vinařství. Hlavním cílem společnosti v oblasti distribuce je 

umožnit klientovi pohodlný nákup a vybudování širokého portfolia zákazníků, kteří se 

stanou pravidelnou klientelou. Vinařství se zaměřuje na zlepšení služeb zákazníkovi, 

pracuje na zkvalitnění obchodního zastoupení na celém území České republiky. Začíná 

také obchodovat na zahraničních trzích. Rozšiřuje své působiště v Polsku, Velké 

Británii a na Slovensku. 

 
1.5 Cenová politika 

 

 Cena je nejenom významným prvkem marketingového mixu, ale je jednou          

ze základních ekonomických kategorií vůbec. Na jedné straně by měla vytvářet tlak      

na efektivnost hospodaření a snižování nákladů, na straně druhé by měla podporovat 
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rozvoj společnosti a vydělat tak na nové aktivity podporující rozšiřování sortimentu a 

zvyšování kvality vín.  

 

Mezi cíle společnosti v oblasti cen patří stanovení cen co nejširšímu okruhu 

zákazníků a současně maximalizace zisku. K dosažení těchto cílů vede cenová strategie, 

která zahrnuje např. rozšiřování nabídky služeb, snižování nákladů, vytváření ceníků 

pro jednotlivé odběratele. Podoba ceníku se odvíjí od množství výrobků a služeb a       

od délky a charakteru obchodního vztahu mezi oběma partnery. Firma používá také 

další nástroje cenové politiky, kterými jsou zejména cenové slevy, individuální doba 

splatnosti vzhledem k významu zákazníka, skonto či cenové příplatky u speciálních 

zakázek nebo zakázek s požadavkem na extrémně krátkou dodací lhůtu.  

 

Cílovým segmentem firmy je vyšší příjmová skupina obyvatel. Cenové rozpětí  

u tradiční řady vín se pohybuje od 120 Kč do 200 Kč za láhev, u řady Grand Reserve je 

rozpětí od 250 Kč do 450 Kč za láhev. Konkrétní ceny nabízených vín jsou uvedeny 

v ceníku (viz Příloha č. 1). 

 

1.6 Marketingové aktivity 
 

Vinařství Kovasc vnímá marketing jako velmi významnou součást při propagaci 

vína, která se opírá o kvalitní výrobek a seriózní obchod. Společnost nemá vlastní 

marketingové oddělení. Hlavním důvodem je nedostatečná velikost firmy. 

Marketingové aktivity mají na starost majitel firmy Ing. Miroslav Kovacs a ředitel 

společnosti Petr Očenášek, ale z větší části jsou zakázky spojené s marketingem 

zadávané externí firmě.  

 

Společnost je jedním ze zakládajících členů seskupení V8. Cílem tohoto 

seskupení je společná propagace kvalitních moravských vín v zahraničí, zlepšení 

povědomí o domácích vínech u českých konzumentů a zkvalitnění vlastní produkce. 

Vedle zvyšování povědomí veřejnosti o kvalitách moravských vín má sdružení pomoci 

k těsnější spolupráci vinařství při pronikání na zahraniční trhy, především                    

do severských zemí, Anglie, Belgie, Nizozemska a Polska. Třetím cílem je zlepšování 

kvality vlastní produkce účastí na mezinárodních výstavách a soutěžích. Taková účast je 

ale často nákladná a spojením sil a vystupováním pod jednou značkou se podaří tyto 
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náklady podstatně snížit. Členy sdružení V8 je osm středně velkých vinařství: 

Mikrosvín Mikulov, Nové Vinařství, Reisten, Sonberk, Tanzberg Mikulov, Vinařství 

Hort, Vinařství Kovacs a Víno Marcinčák. 

 

Reklama 
 

V rámci marketingu se společnost snaží budovat dobré povědomí o značce. 

V této souvislosti byl v roce 2006 vytvořen nový logotyp, který se také objevuje          

na plakátech, firemních deskách, certifikátech, www stránkách, cenících, vinných 

kartách, chladičích, propagačních materiálech i pracovních oděvech zaměstnanců.       

Ke komunikaci se zákazníky společnost jsou hojně využívány letáky a brožury. 
 
                            Obr. 1.1: Logo společnosti  

                             
 

Společnost taktéž nezůstává pozadu v oblasti nových moderních trendů 

komunikace se zákazníky. Byly vytvořeny internetové stránky firmy, které jsou neustále 

aktualizovány. Webová prezentace je elegantním průvodcem pro všechny sommeliéry      

i obyčejné zákazníky, kteří se chtějí kromě nákupu vybraných vín i něco dozvědět.      

Na www stránkách zákazník v přehledné struktuře nalezne informace o firmě, jejích 

produktech, akcích atd. V Příloze č. 3 je pro názornost základní struktura www stránek 

uvedena. 

 

Podpora prodeje 
 

O kvalitách vína se může zákazník za přítomnosti sommeliéra přesvědčit             

ve vinné restauraci, která je součástí Vinařského dvora. Nabízí možnosti ochutnávek a 

prezentací vín zákazníkům, rovněž tak kombinaci gastronomie a vína.  
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Public Relations 
 

 Společnost se věnuje i sponzoringu sportovních (cyklistických) akcí nebo     

např. dětského stacionáře. Inzeruje PR články ve vybraných časopisech. Reklamy 

společnosti se pravidelně objevují ve vybraných médiích, např. v časopisu Víno Revue 

nebo GASTRO Plus. Marketingové aktivity se opírají z velké části o atraktivitu řady 

Grand Reserve. 

 

Osobní prodej 
 

Společnost využívá především strategii tlaku, kdy klade důraz na aktivní účast 

mezičlánku (obchodního zástupce) v působení na zákazníka. Upřednostňuje tak osobní 

prodej a propagaci v místě prodeje svých výrobků. Vinařství Kovacs se od svého vzniku 

účastní mnoha významných tuzemských a mezinárodních soutěží. Následně svými 

úspěchy stvrzuje zákazníkovi vysokou kvalitu nabízených vín. Účastní se cíleně výstav, 

festivalů a veletrhů a stává se součástí mnoha významných společenských událostí. 

 
Přímý marketing 

Jak jsem zmínila, společnost dbá na vzhled a obsah svých internetových stránek. 

Jejich součástí je i možnost elektronického nakupování vína přes e–shop. 

1.7 Subjekty trhu 
 
Zákazníci 
  

Mezi zákazníky firmy patří jak business zákazníci (vinotéky, hotely, restaurace, 

vinárny), tak finální klientela, která se dále dělí na klientelu firemní a soukromou. Firma 

se orientuje na konečné zákazníky spíše z vyšší příjmové skupiny. Tito finální zákazníci 

se při výběru nechají vést doporučeními (producentů, obchodníků, recenzemi) a 

orientují se podle značek, odrůd, země původu a dalších kvalitativních znaků. Zákazník 

společnosti (tzv. „enoturista“) má určité povědomí o víně a informace o něm získává 

např. z odborné literatury, trendových časopisů atd. Většinou si zákazník oblíbí určitý 

druh vína, který při dalším nákupu preferuje, popřípadě si víno nakupuje do zásoby a 

dále jej skladuje. Pohybuje se v určité společnosti, víno konzumuje v restauracích 

v úzkém kruhu přátel, na večírcích apod. 
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Konkurence 
 

 V sektoru vinařství se v rámci EU odehrává poměrně ostrý konkurenční boj. 

Hlavní hrozbou pro česká a moravské vinaře je po vstupu České Republiky do EU 

silnější vyjednávací pozice velkých producentů zejména z Francie a Španělska. Stále 

více konzumentů ale zjišťuje, že naše vína jsou kvalitativně minimálně na úrovni 

zahraničních vín.  

 

Společnost se pohybuje především na českém trhu s vínem, i když navazuje 

spolupráci s obchodními partnery ze Slovenka nebo Polska. Za leadry na tomto trhu se 

dá označit Znovín Znojmo, a. s., Bohemia Sekt, a. s., Valtické vinné sklepy, a. s. a 

Soare Sekt, a. s. V rámci středně velkých vinařských firem považuje společnost           

za nejvýznamnější konkurenty společnosti Moravíno, s. r. o., ZD Sedlec, Vinné sklepy 

rodiny Špalkovi, Vinařství Baloun Velké Pavlovice a vinařství v rámci sdružení V8. 

 
Dodavatelé 
 

Vinařství Kovacs spolupracuje s celou řadou firem, které zajišťují potřebné suroviny 

a polotovary. Nedá se přesně stanovit přesný výčet všech dodavatelů z důvodu širokého 

výrobního sortimentu a proměnlivosti dodavatelů. Proto uvádím alespoň 

nejvýznamnější dodavatele u vybraných komodit: 

 

 hrozny – 70 % hroznů je dodáváno firmou Novosedelská vinice a Moravská     

vinice, jedná se o vinohradnické společnosti, jejíž majitelem je rovněž            

Ing. Miroslav Kovacs, 30 % hroznů pak dodávají smluvní partneři, 

 láhve – Vetropack Moravia Glass a BRICOL - M, spol. s. r.o., 

 etikety –  Agentura Osma, a. s., 

 kartony – Bohumil Kulíšek – Výroba kartonů a krabic z vlnité lepenky, 

 uzávěry – Compo, spol. s. r. o., 

 přípravky na výrobu vína – Compo, spol. s. r. o. 
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2 Teoretická východiska koncepce CRM 
 

2.1 Definice a přínosy CRM 
 

 Dříve než přistoupím k definování pojmu CRM, považuji za vhodné tuto 

anglickou zkratku sestávající ze tří písmen vysvětlit. CRM znamená Customer 

Relationship Management, v češtině se pak s tímto pojmem setkáváme jako s řízením 

vztahů se zákazníky. 

 

Customer Relationship Management je interaktivní proces, jehož cílem je 

dosažení optimální rovnováhy mezi firemní investicí a uspokojením zákaznických 

potřeb. Optimum rovnováhy je determinováno maximálním ziskem obou stran. Každý 

takový vztah prochází jednotlivými vývojovými etapami (od navázání přes rozvíjení až 

po ukončení), které jsou lemovány epizodami. Každá epizoda je ve své podstatě 

vzájemnou komunikací mezi oběma partnery. Cílem je vytvořit dlouhodobý strategický 

partnerský vztah, který přinese hodnotu (zisk) oběma stranám ve vztahu 

zainteresovaným. V reálném podnikatelském prostředí existuje nepřeberné množství 

cest (strategií) vedoucích k tomuto cíli. Zvolení správné strategie je ovlivněno mnoha 

faktory - oborem podnikání, firemními podnikatelskými záměry, či cílovými skupinami 

zákazníků. [10] 

 

Customer Relationship Management (CRM) znamená aktivní tvorbu a udržování 

dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky. Komunikace se zákazníky je zajišťována 

vhodnými technologiemi, které představují pro akcionáře i zaměstnance firmy 

samostatné procesy s přidanou hodnotou. Třemi hlavními prvky CRM jsou lidé (lidský 

kapitál, zákazníci), obchodní procesy (zaměření, prolínání), technologie (druh, rozsah, 

oblast použití a ustálenost) a doplňuje je prvek čtvrtý - obsahy (data, obsah). Mezi 

prvky existuje bezprostřední souvislost. Význam a účel těchto čtyř prvků spočívá 

v komplexním pohledu na CRM, nikoli v detailním zaměření na význam jednotlivých 

prvků. Aby bylo možné implementovat CRM do stávajících organizačních struktur, je 

třeba brát v úvahu kvalifikaci personálu, technické vybavení, zaměření obchodních 

procesů a správu dat. [13] 
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Řízení vztahu se zákazníky umožňuje společnostem poskytovat zákazníkům 

výtečný a včasný servis pomocí efektivního využívání informací o jednotlivých 

zákaznících. Společnosti na základě toho, co vědí o každém váženém zákazníkovi, 

mohou přizpůsobit tržní nabídky, služby, programy, sdělení a mediální strategii. CRM 

je důležitý, protože hlavním faktorem ziskovosti je úhrnná hodnota zákaznické základny 

společnosti. [6] 

 

Uspokojovat potřeby zákazníků rychleji a lépe než konkurence, to je dnes 

snahou firem, které chtějí získat perspektivní a ziskový segment trhu. Za tímto účelem 

se v poslední době stále více využívají možnosti výpočetní techniky a nástroje CRM 

(Consumer Relationship Management), což je módní obchodní strategie, jejímž cílem je 

získat a udržet si profitabilní zákazníky. [17] 

 

Ve své podstatě představuje CRM myšlenkové nastavení celého podniku spolu 

s podnikovými procesy navrženými tak, aby oslovily a udržely zákazníky a poskytly jim 

kvalitní servis. Obecně řečeno zahrnuje CRM veškeré procesy, které mají přímý kontakt 

se zákazníkem v oblasti marketingu, obchodu a servisních aktivit. CRM není záležitost 

primárně technologická, i když technologie otevírá řízení vztahů se zákazníky nové 

možnosti. [3] 

 

Je zřejmé, že definicí pro vysvětlení pojmu CRM lze v literatuře nalézt mnoho. 

Osobně se však z výše uvedených přikláním k definici Jana Dohnala z publikace Řízení 

vztahů se zákazníky, která upozorňuje na fakt, že CRM systém není pouhým softwarem, 

ale dlouhodobou strategií, která zasahuje do všech úrovní fungování společnosti. Vede 

ke zlepšení cílení služeb, identifikaci konkrétních potřeb a lepšímu porozumění 

zákazníkovi. I přesto roli technologií nelze podceňovat. 

 

Přínosy CRM 

 

 bezproblémový průběh obchodních procesů 

 více individuálních kontaktů se zákazníky 

 více času na zákazníky 

 odlišení se od konkurence 

 vylepšení image 
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 přístup k informacím v reálném čase 

 spolehlivé a rychlé předpovědi 

 komunikace mezi marketingem, odbytem a službami 

 nárůst efektivity týmové práce 

 růst motivace pracovníků [13] 

 

2.2 Historický vývoj CRM 
 

Vývoj nových technologií umožňuje dnes jen efektivněji využívat to, co mohl 

omezeně praktikovat řemeslník před průmyslovou revolucí nebo obchodník ve svém 

malém krámku se smíšeným zbožím, kam obyvatelé z přilehlého okolí chodili 

pravidelně nakupovat na začátku minulého století. Obchodník znal počet svých 

zákazníků, velikost i četnost jejich nákupů, potřeby současné a mnohdy i ty budoucí. Při 

malém počtu zákazníků si obchodníci byli schopni zapamatovat jejich jednotlivé 

preference. Pamatovali si, jak vypadá standardní požadavek jeho zákazníka. [10]  

Vlivem mechanizace během průmyslové revoluce stoupla produktivita práce 

natolik, že nestačil trh v okolí a bylo potřeba pole působnosti rozšířit. Na scénu 

vstoupili prostředníci, kteří oddělili výrobce od koncového zákazníka. S rozvojem 

hromadné výroby se na začátku minulého století začaly využívat nástroje „hromadného 

marketingu“. Hromadná výroba a marketing postupně docílili snižování výrobních a 

marketingových nákladů a cíleně rozšířili povědomost o výrobku a značce k velkému 

počtu zákazníků. S masovou produkcí přišla také masová média, zrodila se tak mediální 

reklama. Prostřednictvím těchto médií však nešlo vést účinný dialog s tak velkou masou 

bezejmenných zákazníků. 

Potřebu nástroje, který by firmám umožnil účelné shromažďování a 

vyhodnocování informací o zákaznících, si uvědomovali ředitelé podniků již v průběhu 

50. a 60. let minulého století. Až do této doby nebyly k dispozici dostatečně efektivní 

nástroje výpočetní techniky potřebné pro zpracování údajů o velkém množství 

zákazníků. Až s rozvojem IS/ICT v 60. a 70. letech se dostaly pracovníkům marketingu 

a obchodu do rukou nástroje, které již umožňovaly udržovat a zkoumat databáze 

zákazníků. Přitom úprava marketingové a prodejní strategie probíhala pomalu, často až 

poté, kdy podnik získal názor zákazníka na prodané produkty či služby. Objevil se také 

problém se značně vysokými náklady, které bylo nutno vynaložit k získání informací.  
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V 80. letech došlo k automatizaci jednotlivých firemních procesů jako např. 

fakturace, zásobování atd. Vznikali první předchůdci součastných call-center             

tzv. help-desky. Velký pokrok byl zaznamenán v 90. letech se vznikem aplikace ERP, 

která umožnila propojení a integraci jednotlivých oddělení. V druhé polovině 90. let 

došlo k dalšímu velkému zvratu, a to když se pozornost firem začala zaměřovat na 

CRM řešení, díky kterému se firmy začaly spíše zajímat o přání zákazníků. V této době 

také začal být používán Internet ke komunikaci se zákazníkem, čímž se komunikace 

velmi urychlila, usnadnila a v neposlední řadě zlevnila. [3; 19] 

Jak ukazuje tento přehled historického vývoje CRM, jakkoliv nově a moderně 

pojem CRM vypadá, jeho hlavní myšlenka byla firmám známa již před mnoha lety. 

Jediné co chybělo, byla technická realizace, která by celý proces usnadňovala a 

urychlovala. A právě to je cílem a účelem nejnovějších řešení CRM. Vždy platilo a platí 

i dnes, že zákazníci nechtějí být obslouženi stejně jako ostatní, chtějí respekt a 

individuální přístup při obsluze, přejí si, abychom si jejich preference pamatovali. 

2.3 Prvky CRM 
 

 Mezi tři hlavní prvky CRM patří lidé, technologie a procesy. V praxi je zavedení 

CRM možné pouze při sloučení těchto tří prvků do jednoho celku, protože mezi nimi 

existuje bezprostřední souvislost. Doplňuje je čtvrtý prvek, kterým jsou obsahy (data). 

Lze tedy říci, že se jedná o komplexní vytváření výhodných vztahů se zákazníky 

s důrazem na kvalifikaci pracovníků, další rozšíření technologií, správné nasměrování 

obchodních procesů a výměnu hodnot mezi společností a zákazníkem. [13] 

2.3.1 Pracovníci 
 

 Nejdražší a zároveň ta nejdůležitější investice do firemního CRM jsou lidé. 

Právě oni v konečném důsledku reprezentují firmu u zákazníků. Zákazník očekává, že 

příslušní pracovníci disponují znalostmi, které považuje za potřebné pro vyřešení 

individuálního problému. Pokud se tak nestane, ani sebelepší kvalifikace nevede k růstu 

kvality vztahu k tomuto zákazníkovi. Rozhodující je, aby kontaktovaný pracovník 

skutečně měl v danou chvíli požadované znalosti. Pomocí vhodných nástrojů CRM je 

důležité zajistit okamžitý přístup k požadovaným informacím, aby bylo možné co 

nejrychleji vyhovět požadavku zákazníka a zajistit tak dobrou kvalitu CRM. [16] 
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O tom, jak úspěšně nebo neúspěšně podnikové procesy proběhnou, svou denní 

prací rozhodují právě pracovníci a manageři příslušného podniku. Pokud nebude 

management věnovat vedení lidí dostatečnou pozornost, investice do CRM se nevrátí. 

[3] Manažeři klíčových zákazníků musí být schopni diskutovat na jakékoliv úrovni a    

na jakékoliv téma související s podnikáním, jak s lidmi u zákazníků, tak s lidmi                

ve vlastním podniku. [5] 

2.3.2 Procesy 
 

Cílem inovačních aktivit CRM je aktualizace podnikových procesů, které 

souvisí se zákazníkem a které prostřednictvím svých dílčích aktivit realizují příslušný 

obchodní model podniku. Strategickým cílem obchodního modelu je schopnost 

poskytnout požadované řešení danému zákazníkovi při minimalizaci nákladů. [3] 

 

Klíčovým pojmem v úvahách o vztahu se zákazníky je vytváření hodnoty, což 

vyžaduje důkladnou znalost procesu, ve kterém zákazník hodnotu vytváří. Vztah se 

zákazníkem vzniká na základě řady setkání. Není zde nejvýznamnější jednotlivý nákup 

a maximální zvýšení tržeb, ale vytvoření dlouhodobého vztahu se zákazníkem. Je 

důležité, aby se hodnota vytvářela na obou stranách, tzn. jak na straně organizace, tak 

na straně zákazníka. Konkurenční výhodou je schopnost zajistit zákazníkovi příslušnou 

hodnotu. Zásadní pro organizaci je, aby na produkt pohlížela jako na proces. Z tohoto 

pohledu ztrácí na významu tradiční členění zboží a služeb. Při výměně produktu jsou 

schopnosti a znalosti společnosti částečně přeměněny do vytváření zákaznické hodnoty. 

Společnost může vytvářet kvalitní vztahy se svými zákazníky za předpokladu, že přijme 

odpovědnost za rozvoj těchto vztahů a nabídne zákazníkům možnosti k vytváření 

vlastní hodnoty. Procesy je třeba koncipovat tak, aby zákazníkovi usnadňovaly práci, 

ulehčovaly mu život a příjemně ho překvapovaly. [10] 

2.3.3 Technologie 
 

 Nepostradatelným nástrojem CRM je efektivně fungující informační systém, 

který dokáže zajistit získávání, zpracování a uchování všech zákaznických informací. 

V nedávné historii a současnosti lze rozlišovat čtyři základní typy informačních 

technologií, které se lišily mírou využití výpočetní techniky, mírou automatizace 
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činností, vhodností použití pro různé typy a velikosti organizací či rozsahem a 

komplexností. Jde je dobře seřadit podle jejich stáří. 

 

1. Systém papírové databáze – kartotéka 

 

Jde o nejstarší způsob umožňující udržet dobře přehled o všech aktivitách 

spojených s jednotlivými zákazníky. Pro tento typ informačního systému je 

charakteristická nulová automatizace vyžadující neustále opakování činností. Je však 

levný a není závislý na výpočetní technice. Vychází z něj všechny elektronické typy 

systémů, protože dobře dokládá jednotlivé pracovní procesy.  

 

2. Řešení postavené na balíku programů typu Office – elektronická kartotéka  

 

Umožňuje částečnou automatizaci procesů. Lepších výsledků dosáhnou 

pokročilí uživatelé počítačové techniky, kteří si dokáží sami vytvořit podpůrné 

programy a makra pro vyšší stupeň automatizace. Nejběžněji používanými jsou 

produkty Microsoft Office nebo Lotus Smart Suite. Výhodou je nízká cena, protože tyto 

programy jsou dnes nainstalovány na naprosté většině počítačů.  

 

3. Programy pro správu kontaktů a management času 

 

Propracovaná databáze obhospodařovaných kontaktů vytvářející záznam historie 

aktivit spojených se zákazníkem. Architektonicky je postavena otevřeně s možností 

propojení s dalšími programy, především skupinou kancelářských nástrojů. Databáze 

bývá postavena tak, že se do ní ukládají kontaktní údaje ale i důležité obchodní 

informace – velikost firmy, poptávané produkty, objem nákupu apod. Výhodou je 

snadnost obsluhy a údržby. Jsou vhodné především pro středně velké organizace, 

protože jsou považovány za optimální řešení zajišťující spravování aktivit péče              

o zákazníky. Umožňují bezproblémový přístup více uživatelů k systému. Příkladem 

takového systému jsou ACT! od SageSoftware nebo Soft4Sale.  
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4. Komplexní CRM e-systémy 

 

Technologickým vrcholem jsou v současnosti elektronické systémy, které 

zahrnují čtyři základní moduly pro podporu CRM: Automatizaci prodejních činností, 

Automatizaci marketingových činností, Automatizaci servisních činností a zákaznické 

podpory a Elektronické obchodování. Tyto rozsáhlé systémy nacházejí uplatnění 

především ve velkých organizacích. Je důležité, aby jednotlivé moduly byly vzájemně 

propojeny tak, aby umožňovaly efektivní komunikaci a spolupráci jak v horizontálním, 

tak vertikálním směru.  

 

Architektonicky jde o velmi otevřený systém postavený na www základě a plně 

podporující různé podoby elektronické komunikace a obchodování. Většinou bývají 

k dispozici samostatné verze pro různé typy podnikání (peněžní služby, B2B, obchod se 

spotřebním zbožím apod.). Pro optimální fungování ve firmě bývá systém upraven         

na míru. Vyžaduje dobře proškolené uživatele a trvalou údržbu. Typickými představiteli 

takových systémů jsou americký Siebel nebo evropský Marketing Manager.  

 

Kromě zmíněných informačních systémů, hraje velkou roli v uspokojování 

potřeb zákazníků v organizaci využití medií, kterými jsou Call centra, Internet, e-mail, 

fax nebo také wapové služby. [5] 

 

Technologie pro podporu CRM, je důležitým prostředkem, ale nemůže nikdy 

nahradit personál. Technologie spojená CRM se někdy stává důležitější než lidé, kteří ji 

obsluhují. Software se navíc musí dobře obsluhovat, protože frustrace spojená s jeho 

ovládáním se přímo odráží ve způsobu komunikace s klienty. Pokud všichni 

zaměstnanci firmy nejsou orientovaní na zákazníky, ani ten nejdražší software vztah     

k nim nevylepší. [16] 

 

2.4 Databázový marketing 
 

 Databázový marketing je proces vytváření, udržování a využívání databází 

zákazníků a jiných databází (výrobků, dodavatelů, distributorů) za účelem kontaktování, 

obchodování a vytváření vztahů se zákazníky.  
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Databáze zákazníků je uspořádaný soubor vyčerpávajících informací                  

o jednotlivých současných nebo potencionálních zákaznících, který je aktuální, 

přístupný a použitelný k takovým marketingovým účelům jako je vyhledávání 

příležitostí k prodeji, jejich využívání, prodej výrobků nebo služby či upevňování 

vztahů se zákazníky. [6] 

 

V databázi pak vzniká podrobný obrázek zákazníka, což podniku umožňuje, aby 

své zákazníky lépe poznal. Pomocí databáze může podnik také určit, kteří zákazníci či 

potencionální zákazníci jsou v které fázi nákupního cyklu. To ulehčuje opakované 

nákupy. [9] 

 

Datové báze jsou spojeny s používáním počítačových technologií a počítačového 

zpracování informací. Patří k nejrychleji rostoucím oborům mezi zdroji sekundárních 

informací. Práci se sekundárními zdroji posouvají do úplně jiné polohy. Poskytují 

informace detailní, popisující jednotlivé subjekty, umožňují data seskupovat a třídit dle 

různých hledisek. Práce s databázemi vyžaduje od uživatele určitou studijní přípravu. Je 

třeba předem znát metodická východiska tvorby databáze, strukturu poskytovaných 

údajů, rozsah zpracovaného souboru, možnosti vstupu  a pohybu v databázi a 

samozřejmě i ceny za použití databáze. [14] 

 

Velmi často se stává, že mnoho společností si plete seznam adres zákazníků 

s databází zákazníků. Seznam adres zákazníků je soubor jmen, adres a telefonních čísel. 

Databáze B2B zákazníků by v ideálním případě měla obsahovat informace o minulých 

nákupech zákazníků, množství, cenách a ziscích, jménech členů týmu zákazníka, stavu 

současných kontraktů, odhadu podílu dodavatele na obchodech zákazníka nebo 

konkurenčních dodavatelích. Tyto informace je nutné zaznamenat, když se dostane 

zákazník do kontaktu s kterýmkoliv z oddělení společnosti. Pomocí dolování dat 

(datamining) mohou marketingoví statistici extrahovat z masy dat užitečné informace   

o jednotlivcích, trendech a segmentech. 
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Společnosti mohou databáze využít těmito způsoby: 

 

 identifikace potencionálních zákazníků,  

 rozhodování, kterým zákazníkům poskytnout určitou nabídku, 

 prohloubení věrnosti zákazníků, 

 reaktivace nákupu zákazníků, 

 zabránění vážných chyb ve vztazích se zákazníky. 

 

Nevýhody databázového marketingu a CRM 

 

 Vytváření a udržování databáze zákazníků vyžaduje značné investice 

počítačového hardwaru, databázového softwaru, analytických programů, 

komunikačních spojení a kvalifikovaných zaměstnanců.  

 Mohou nastat problémy s přesvědčením všech zaměstnanců, aby se orientovali 

na zákazníka a využívali dostupné informace.  

 Nikoliv všichni zákazníci si přejí mít vztah se společností a nemusí se jim 

zamlouvat, že společnost o nich nashromáždila tolik osobních informací. 

 Obsluha věrnějších zákazníků nemusí být méně nákladná. Díky nákupům         

ve větším množství mohou požadovat zvláštní služby nebo slevu z ceny.  

 

 Nepřetržitou analýzou se firma nesnaží jen najít nejlepší potenciální zákazníky 

přímého marketingu. Snaží se také z analýzy odvodit směr budoucí strategie 

komunikační, tvůrčí, výrobkové, cenové a nabídkové. S tím, jak se objevují reakce trhu, 

je důležité sledovat jejich zdroje. Co podnítilo takovou reakci - která propagační akce, 

která příloha časopisu, která poštovní zásilka, leták, článek v novinách nebo reklama 

s přímou odezvou? Naprosto nezbytnou součástí práce s databází je přesná zpětná vazba 

o tom, jakých výsledků bylo dosaženo a jak se tyto výsledky dělí podle klíčových 

ukazatelů. [6] 
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2.5 Zvýšená hodnota vztahu se zákazníkem 
 

 Hlavním cílem řízení vztahu se zákazníkem je zvyšování hodnoty tohoto vztahu. 

Tento vztah může být pro společnost hodnotný z mnoha důvodů. Nejdůležitějším 

ukazatelem je ziskovost vztahu, jinými indikátory mohou být: finanční vyjádření 

vztahu, ziskovost vztahu v průběhu jeho existence, trvání vztahu, podíl zákazníka, 

pevnost vztahu (včetně spokojenosti zákazníka), hodnota referencí a hodnota schopností 

a znalostí. 

 

Ziskovost vztahu se zákazníkem 

 

 Mezi ziskovostí vztahu a procesem vztahu se zákazníkem existuje úzké spojení. 

Ziskovost vztahu závisí tedy na tom, jak moc jsou vztahy komplikované a z kolika 

epizod (výměna mezi společností a zákazníkem) se skládají. Proto je ve snaze o zvýšení 

hodnoty přehodnotit celý vztah. Ziskovost ze vztahu se vypočítá:  

 

příjem za vztah – náklady na vztah = ziskovost 

 

Běžně se měření ziskovosti provádí za jeden rok. Ziskovost takto definovaná je 

absolutní hodnotou. Rozsah vztahu v sobě zahrnuje rozměr ziskovosti. Vztah 

k výnosnějšímu zákazníkovi vytvoří pro společnost lepší cash flow v absolutním 

vyjádření. Při hodnocení vztahu je nutné přihlížet k hodnotě, kterou společnost musela 

investovat, aby vztah vůbec vznikl. Společnost si také musí uvědomit, že zákazník, 

který byl během roku neziskový, může být ziskový v budoucnosti.  

 

Trvání vztahu 

 

Dobu trvání vztahu ovlivňují 3 faktory: 

 

1. Doba trvání vztahu spolu se ziskovostí vztahu představuje startovací čáru pro 

kalkulaci ziskovosti vztahu po dobu jeho životnosti. 

2. Vztah, který trval určitou dobu, má často daleko pevnější základ díky vazbám, 

které v jeho průběhu vznikly. Takový typ může být výhodně využit jako 

reference.  
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3. Trvá-li vztah dlouhou dobu, nabízí se tím společnosti řada příležitostí rozvíjet 

tento vztah s pomocí řídících nástrojů k tomu určených. 

 

Délka vztahu není dána zákazníkovou spokojeností, ale tím, zda je zákazník 

schopen vztah zachovat. 

 

Hodnota schopností a znalostí 

 

 Komplikovaní zákazníci do vztahu vnášejí nové schopnosti a znalosti, které 

společnost nemá a tímto způsobem je získá. Nové složitější požadavky zákazníků, kteří 

můžou z hlediska ziskovosti přinášet velmi málo, vyvolají u společnosti potřebu se učit 

něco nového a neustále se vyvíjet. Z pohledu hodnoty vztahu se zákazníkem je 

vzájemné učení nejpodstatnější. 

 

Referenční hodnota  

 

 Hodnota vztahu se zákazníkem je ovlivněna i tím, jaké kontakty lze jeho 

prostřednictvím získat. Zákazníci, kteří jsou připraveni doporučit společnost a pracovat 

z jejího pověření, jsou velmi cenní, protože jsou schopni významně přispět ke zrodu 

nových vztahů. Referenční hodnota má stále větší význam a v ekonomickém a 

společenském světě se vytváření různých spojení stalo obecným jevem. Zákazníci vždy 

budou věřit více sdělení ostatních zákazníků než sdělení společnosti.  

 

Potenciální hodnota 

 

 Výše uvedené ukazatele hodnoty vztahu lze hodnotit jak z hlediska současného, 

tak z hlediska požadovaného stavu. V měření hodnoty vztahu není nejdůležitější zjištění 

současné situace, ale využití hodnoty vytvoření strategické orientace. Důraz by měl být 

kladen spíše na udržování současných vztahů než na navazování vztahů nových. [10] 
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2.6 Analýza skladby zákazníků 
 

Zákaznická základna se skládá z různých vztahů se zákazníky. Zákaznický vztah 

je složen z epizod, tzn. setkání se zákazníkem, v jejichž rámci dochází k různým 

činnostem. Orientace ve struktuře se zákazníkem může být užitečná pro řízení tohoto 

vztahu. Je tak možné určit ziskovost vztahu, lze ovlivnit spokojenost zákazníka a dospět 

k celkovému zlepšení vztahu. Měla by se provést například analýza toho, jak se liší 

struktury nejziskovějších zákazníků od struktur zákazníků neziskových. Proto si 

společnost musí uvědomit, které vztahy jsou pro klíčové a na které se tím pádem chce 

soustředit. Musí se rozhodnut, zda bude zákaznická základna rozdělena do různých 

skupin a zda pro tyto konkrétní skupiny vytvoří odlišné strategie při jejich řízení. Řízení 

zákaznické základny je synonymem pro strategické řízení. Strategie je nástroj, který má 

zajistit, aby byl vztah efektivní. Společnost by si měla určit „přístupové kanály“, 

pomocí nichž bude řídit své zákazníky. [10] 

 

Při analýze skladby zákazníků je vhodné použít Paterovo pravidlo, které je také 

známé pod názvem metoda ABC. Paretův zákon definoval na konci 19. století italský 

ekonom Vilfred Pareto. [2] Platnost Paretova pravidla je univerzální. Toto pravidlo 

udává, že 80 % zisku je generováno 20 % zákazníků. Tento poměr však nemusí vždy  

ve skutečnosti platit. Podnik by měl zvážit, jak postupovat, pokud dojde ke zjištění, že 

50 % jeho zákazníků tvoří 50 % obratu. Buď přenechává možnost využití růstového 

potenciálu u klíčových zákazníků konkurenci nebo je finanční efektivnost nákladů 

spojených s provozem jejího prodejného oddělení na nízké úrovni. U některých 

organizací ale není neobvyklé, že 20 % zákazníků přinese více než 100 % zisku. Pokud 

se počítá podíl neziskových zákazníků na zisku celé zákaznické základny, dostáváme se 

k zápornému číslu. To je důvod, proč počet procent může být vyšší než 100. [4; 10] 

 

Často dochází k jistému nepochopení, kdy se očekává, že zákazníci s velkými 

objemy nákupů jsou nejziskovější. Analýzy zákaznických základen ukazují, že 

zákazníci, kteří nakupují velká množství, vytvářejí pro společnost tolik práce, že 

nakonec operace končí jako nezisková. Analýza zákaznické základny má mimoto určit, 

který vztah se zákazníkem má být ukončen. Je v zájmu společnosti zvažovat ukončení 

vztahu s takovým zákazníkem, kterého nelze přetvořit a jehož potenciální i referenční 

hodnota jsou nevýznamné. Ne každý zákazník je však pro firmu stejně přínosný. 
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Znalost ziskovosti každého klienta je proto pro firmu klíčová, neboť umožňuje 

diferenciaci strategie přístupu k jednotlivým zákazníkům či jejich skupinám. Společnost 

tak může minimalizovat náklady na neziskové klienty nebo se může pokusit přimět je   

k používání ziskovějších produktů. Ziskové zákazníky se pak bude snažit udržet a bude 

na uspokojování jejich potřeb věnovat více zdrojů. [10; 17] 

 

Vytváření skupin organizaci napomáhá určit hodnotový potenciál, který lze 

měřit v penězích, např. potenciál ziskovosti, potenciál objemu apod. Hlavním smyslem 

analýzy zákaznické základny je určit, kteří zákazníci jsou ziskoví a kteří nikoliv. Díky 

této skutečnosti lze stanovit potenciál ziskovosti pro danou zákaznickou základnu. 

Odhadování potenciálu v současné zákaznické základně je nejvýnosnější způsob 

marketingu.  

 

Zákaznickou základnu lze zpravidla rozdělit do tří portfolií: portfolia ochrany, 

portfolia rozvoje a portfolia změny.  

 

 Portfolio ochrany zahrnuje vztahy, které mají pro společnosti velkou hodnotu. 

Společnost by měla vytvořit strategii, která zabrání odchodu zákazníka k jiné 

společnosti. 

 Portfolio rozvoje zahrnuje vztahy s významnými potenciály růstu objemu a 

zisku. Způsob rozvíjení vztahu by měl přinést zvýšení podílu zákazníka nebo 

zjednodušení struktury (např. snížením počtu epizod). 

 Portfolio změny zahrnuje jednoznačně neziskové vztahy. Pokud tento stav 

nelze změnit, nemá jejich hodnota pro společnost význam. Nepřinese-li změna 

požadovaný obrat ve vytváření hodnoty, přechází vztah do tzv. „závěrečné 

péče“. 

 

Potenciál ziskovosti zpravidla nenalezneme ve vztazích, které je třeba chránit, 

protože zde jsou na vysoké úrovni a nelze zde očekávat významnou změnu. Největší 

potenciál přináší vztahy z portfolia rozvoje. Zákazníků, kteří nepřinášejí zisk je mnoho, 

ale drobnými změnami je možné docílit výrazného zlepšení. Nestačí pouze rozdělit 

zákazníky podle objemu do skupin a věnovat se jen preferované skupině s vysokými 

objemy nebo zisky. Orientace na rozvoj neziskových vztahů nebo vztahů s nízkým 

objemem výměny může vyústit ve větší nárůst hodnoty zákaznické základny. [10] 
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2.7 Řízení vztahů s klíčovými zákazníky 
 

 Obchodní filozofie „řízení vztahů s klíčovými zákazníky“ je velmi významným 

mezníkem ve vývoji marketingu od 60. let. Jakožto přirozené pokračování filozofie 

segmentace trhu umožňuje, aby se v podniku plně integrovaly marketingové, prodejní a 

servisní funkce, aby se jasně stanovily priority podniku a aby bylo možno lépe plánovat 

a efektivně využívat zdroje podniku. [2] 

 

 Pouhá orientace či zaměření na zákazníky již dnes nestačí. Pozice zákazníků je 

stále silnější, a tak je nutno vybudovat organizaci orientovanou na zákazníky. V rámci 

této koncepce se vytvářejí silné dodavatelsko-odběratelské aliance. Hodně těchto aktivit 

generují nikoliv dodavatelé, ale sami odběratelé, zákazníci. [18] 

 

Řízení vztahů s klíčovými zákazníky navazuje na segmentaci trhu. 

Zjednodušeně každý jednotlivý potenciální zákazník představuje tržní segment. Podnik 

se proto dále musí zaměřovat na konkrétní tržní segmenty, u kterých předpokládá, že 

zde budou moci prokázat odlišné schopnosti a ve kterých mohou dosáhnout trvalé 

konkurenční výhody. Cílové segmenty musí mít potenciál splňovat podnikové cíle 

v rámci racionálních nákladových parametrů a podnik k nim musí mít reálný přístup. 

Tyto segmenty trhu je pak nutno převést na množinu reálných zákazníků se jmény a 

adresami, kteří budou cílem aktivit prodejního týmu a kteří podniku vygenerují 

skutečné dodávky produktů, skutečné příjmy a zisky. Marketingový úspěch závisí 

především na propojení následujících činností: 

 

 identifikace, analýza a volba tržních segmentů, 

 vytvoření odpovídajících výrobků a služeb, 

 obchodní aktivity zaměřené na klíčové zákazníky v rámci cílových segmentů. 

 

U mnoha podniků efektivní koordinaci těchto činností brání: 

 

 špatná interní komunikace v rámci marketingové strategie,  

 nedostatečné kanály pro zpětnou vazbu marketingových vstupů od obchodních a 

servisních zástupců, 

 nedostatečná snaha o prosazení marketingové strategie shora dolů. [2] 
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2.7.1 Výběr klíčových zákazníků 
 

Pro většinu dodavatelů bude nejvýznamnějším faktorem to, že zákazník má 

zásadní podíl na dosahovaných tržbách či zisku podniku nebo má v tomto směru veliký 

potenciál. Pokud bychom za základ volby zákazníků, do kterých budeme investovat 

nejvíce času a financí, uvažovali pouze tento faktor, volba tak nebude obtížná.              

U některých dodavatelů tento postup skutečně funguje, protože povaha jejich podnikání 

právě tyto priority vyžaduje. Je proto důležité definovat typ obchodu, který představuje 

pro dosažení svých cílů, a definovat zákazníky, u kterých jsou tyto podmínky 

k dispozici. Podnikové cíle se netýkají pouze tržeb a zisku, ale obsahují i to, kam má 

směřovat podnikání, nové tržní segmenty, nové technologie, teritoriální rozšíření aktivit, 

nové produkty a především - strategie přežití. [2; 6] 

 

Analýzu celkové skladby zákazníků současných i budoucích, je třeba provést, 

aby firma byla schopna určit optimální způsob, jak použít své zdroje v oblasti prodeje a 

podpory při implementaci strategie řízení zákazníků a způsob jak současně udržet 

plánovanou úroveň celkového odbytu. [6] 

 

2.8 Řízení vztahů se zákazníky v oblasti B2B 
 

B2B trh (trh organizací, firemní trh) se skládá ze všech společností, které 

nabývají zboží a služby využívané k tvorbě jiných výrobků nebo služeb, jež jsou 

prodávány, pronajímány nebo dodávány jiným. B2B (Business to Business) trhy mají 

několik charakteristických rysů, které jsou v ostrém kontrastu se spotřebními trhy.  

  

 Menší počet větších odběratelů. Zatímco na trzích B2C se prodává stovkám 

tisíců až možná desítkám milionů zákazníků, v oblasti B2B se často prodává jen 

několika desítkám zákazníků.  

 Těsný vztah dodavatele a odběratele. Kvůli malé zákaznické základně a 

důležitosti i síle větších zákazníků se od dodavatelů často očekává, že budou své 

nabídky přizpůsobovat na zakázku podle potřeb jednotlivých firemních 

zákazníků. 

 Profesionální přístup k nákupu. B2B zboží často nakupují kvalifikovaní nákupčí, 

kteří se řídí nákupními zásadami, omezeními a požadavky svých společností.  
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 Existence několika kupních vlivů. B2B rozhodnutí obvykle ovlivňuje řada lidí. 

Nákupní komise složené z technických expertů nebo dokonce členů nejvyššího 

vedení jsou obvyklé v případě nákupu významných položek. 

 Vícenásobné prodejní návštěvy. Protože se prodejního procesu zúčastňuje více 

lidí, vyžaduje získání většiny zakázek několik prodejních návštěv, a v některých 

případech může proces trvat i roky. 

 Odvozená poptávka. Poptávka po B2B zboží je v konečné podobě odvozena     

od poptávky po spotřebním zboží.  

 Nepružná poptávka. Celková poptávka pro značnou část B2B zboží a služeb je 

nepružná, není příliš závislá na změně ceny. 

 Kolísavá poptávka. Poptávka po B2B zboží a službách bývá volatilnější než je 

tomu u poptávky po spotřebním zboží a službách. 

 Geografická koncentrace kupců.  

 Přímé nákupy. B2B zákazníci často raději nakupují přímo od výrobců než přes 

zprostředkovatele, zvláště výrobky, které jsou technicky složité nebo nákladné. 

[6; 8] 

 

U vztahů na B2B trzích se předpokládá, že zákazníkovo nákupní oddělení je 

nejlepším interpretem při procesu vytváření hodnoty. Rozhoduje o tom, jaké jsou 

konkrétní potřeby zákazníka a snaží se najít na trhu subjekty, které budou schopny 

konkrétní představy naplnit. Nákupní oddělení hodnotí svoji výkonnost podle počtu slev 

poskytnutých v rámci svých obchodních aktivit. Toto oddělení může existovat jen 

tehdy, je-li schopno pokrýt náklady způsobené svými aktivitami zaměřených na získání 

slev. 

 

S cílem zlepšit výkonnost a účelnost zkoumají dodavatelé a zákazníci v B2B 

oblasti různé způsoby řízení svých vzájemných vztahů. Užší vztahy jsou částečně 

motivovány trendy, které se vztahují k řízení logistického řetězce, včasnějšímu zapojení 

dodavatele, nákupních aliancí atd. Kultivace správných vztahů je rozhodující pro 

jakýkoliv celostní marketingový program. Silné svazky a vztahy mezi firmami závisejí 

na jejich vnímané důvěryhodnosti. Důvěryhodnost firmy závisí na tom, do jaké míry 

zákazníci věří, že firma dokáže navrhnout a poskytnout výrobky a služby, jimiž by 

uspokojili své potřeby a svá přání. Důvěryhodnost společnosti se vztahuje k pověsti 

firmy na trhu a je základem silného vztahu. [6] 
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3 Metodika shromažďování dat  
 

3.1 Definování problému a cíle 
 

Zásadním problémem, který má vyřešit tento výzkum, je neexistence analýzy 

zákaznické základny společnosti Vinařství Kovacs, díky níž lze stanovit její potenciál 

ziskovosti. Společnost tak nemůže rozlišit vztahy, které je nutno chránit, rozvíjet nebo 

naopak ukončit, protože je jejich hodnota nevýznamná. 

 

Cílem výzkumu bylo klasifikovat business zákazníky společnosti                      

do jednotlivých portfolií pro případné zavedení CRM systému. Business zákazníky 

v tomto případě rozumíme obchodníky s vínem, restaurační zařízení, vinárny nebo 

vinotéky, které nakupují vína za účelem dalšího prodeje. Výzkum má určit základní 

charakteristiky zákazníků, díky nimž mohou vzniknout vhodné návrhy a doporučení pro 

tvorbu další strategie firmy. Tyto poznatky mohou být také využity v souvislosti 

s implementací věrnostního programu pro zákazníky, který má společnost v brzké 

budoucnosti snahu zavést a ke zkvalitnění práce v již zavedeném slevovém systému.  

 

3.2 Specifikace výzkumných údajů 
 

V rámci praktické části bakalářské práce jsem využila sekundární data 

společnosti. Jedná se o evidenční záznamy podniku z interních zdrojů. Tato data jsou 

původně shromažďována pro potřeby účetnictví v ekonomickém systému Pohoda. Jedná 

se o informace nutné pro vystavení faktury vydané jako jsou: IČ, DIČ, adresa 

zákazníka, kraj, telefon, e-mail a způsob platby. Z těchto faktur pak lze zjistit druh 

sortimentu, který zákazník odebírá a data odběrů. Získané informace mají tedy 

charakter kvantitativní i kvalitativní. Vedení této evidence je pro společnost kromě 

účetnictví také důležité z hlediska slevového systému zavedeného v březnu roku 2007, 

který cenově zvýhodňuje zákazníky na základě velikosti kumulativních odběrů během 

kalendářního roku. Zmíněné údaje do systému Pohoda zadává obchodní referentka. 

Z databáze jsem vyloučila velké množství zákazníků, kteří odebírají lahvové víno 

z titulu fyzických osob a tedy nejsou předmětem zkoumání mého výzkumu. Získala 

jsem tak seznam 83 business zákazníků, kteří odebírali sortiment vinařství během roku 
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2007. Jména zákaznických firem jsou předmětem obchodního tajemství, proto pro účely 

monitoringu a hodnocení databáze byla označena čísly. 

 

Pro provedení klasifikace jsem vycházela také z informací z kvalitativní 

databáze vedené obchodním oddělením v aplikaci Microsoft Excel. Tato databáze se 

však dala použít jen v omezeném rozsahu, protože obsahovala informace pouze o části 

zákazníků, kteří společnosti v minulosti generovali vysoké obraty. Zde se také kromě 

obratu bez DPH za rok 2007 objevují informace o počtu odebraných lahví, průměrné 

ceně za láhev, předpokládaný obrat zákazníka v roce 2008 a charakteristiky vína 

preferované zákazníkem při jeho nákupu. 

 

Dále byla použita data z externích zdrojů. Protože k business zákazníkům této 

vinařské společnosti patří z velké části vinotéky, bylo možné nalézt informace               

o zákaznících i v publikaci Průvodce po vinotékách České republiky vydané v roce 

2005. Kniha obsahuje informace o nabízeném sortimentu vinoték (přehled všech 

dodavatelů), kontakty, rozhovory s majiteli vinoték a jejich portréty. Informačními 

zdroji pro tento přehled vinoték byli dříve vydané knihy autorů o víně či reportáže do 

časopisu Sommelier, dále sami vinaři, vinotékaři a informační centra regionů, měst a 

obcí.  

 

Sběr dat se týkal pouze informací sekundárních získaných tzv. „u stolu“, tedy 

studiem dokumentů. Data jsou však pro řešení problému relevantní a validní, tzn. že 

mají vyjadřovat, popř. měřit to, co je podstatné pro provedení analýzy, jsou spolehlivé a 

jsou získány dostatečně rychle. Z hlediska času se jedná o data toková. V souvislosti se 

sběrem dat mi nevznikly žádné náklady. Sběr sekundárních dat probíhal v období 

měsíce února a března roku 2008 v sídle firmy Vinarštví Kovacs a asistovali mi při něm 

účetní firmy Olga Jakešová, obchodní referentka Pavla Šipková nebo majitel firmy   

Ing. Miroslav Kovacs. Samotnému sběru dat předcházela řada několika osobních 

setkání s majitelem firmy, díky nimž jsem získala představu o současném stavu vedení 

kontaktů. Informace jsem zpracovávala v programu MS Office v tabulkovém editoru 

Excel 2003 a textovém editoru Word 2003. Výsledky výzkumu jsem prezentovala 

formou tabulek, grafů a komentářů k nim.Všechny tyto tabulky a obrázky vznikly 

z vlastních zdrojů. 
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4 Klasifikace zákazníků na trhu s vínem 
 

4.1 Současná situace v oblasti vedení kontaktů 
 

Jak již bylo zmíněno, společnost pro vedení kontaktů využívá pouze 

ekonomický informační systém Pohoda, který je určen pro malé a stření firmy z  řad 

fyzických i právnických osob. Software datově spolupracuje s produkty MS Office. 

Údaje o zákaznících je zde možné získat s vydaných faktur. V následujícím obr. 4.1 je 

ukázka vydané faktury získané na oficiálních webových stránkách softwarové 

společnosti Stormware. Uvedené názvy firem jsou fiktivní. 

 
Obr. 4.: Agenda Faktura – ekonomický  systém Pohoda  

 
 

Formulář faktury je rozdělen na dvě části, na záhlaví a fakturační položky. 

Záhlaví poskytuje informace o datu vystavení, splatnosti, částce faktury, odběrateli, 

formě úhrady atd. Fakturace tvoří spolu s účetnictvím a sledováním plateb jednu 

z nejdůležitějších částí firemní administrativy. V jednotlivých částech systému se při 

zadávání adres obchodních partnerů využívá agenda Adresář, která mimo adresy 

zákazníka poskytuje i další informace. Jedná se o údaj o kontaktní osobě a telefonním 
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spojení na ni, e-mailové adrese, IČ a DIČ firmy, rozlišení odběratele nebo dodavatele a 

skupiny zákazníka. Ukázka agendy Adresář je znázorněna na obr. 4.2. 

 
Obr. 4.2: Agenda Adresář – ekonomický systém Pohoda 

 
 

Roční obraty včetně DPH je nutno spočítat ručně dle vydaných faktur, což je 

časově velmi náročné. Stejně tak sumu odběrů po vygenerování jednotlivých 

fakturačních adres zákazníků lze získat součtem částek vydaných faktur zákazníka. 

Místo působnosti odběratelské firmy je možné zjistit rozkliknutím agendy Adresář. Pro 

potřeby výzkumu jsem použila položku kraj, pod který firma spadá. V odkazu Skupiny 

je pak zaznamenána činnost, kterou se firma zabývá. Četnost nákupů lze stanovit dle 

počtu vydaných faktur na zákazníka.  

 

I když si společnost vede o některých klientech kvalitativní databázi, informace 

o klientech jsou roztroušené mezi odděleními. Vyhledávání je složité a časově náročné. 

Neexistuje jednotná databáze s potřebnými údaji, které by byly dostupné všem 

oddělením, když je třeba. V systému jsou zavedeny údaje o kontaktních osobách pouze 

u některých firem. Chybí evidence činností se zákazníkem: evidence reklamací, 

telefonáty, objednávky, schůzky, jednání, dopisy, elektronické kopie smluv. Tím pádem 

chybí i podrobnější segmentace zákazníků. Především jsem postrádala data 

kvalitativního charakteru o preferencích všech zákazníků při nákupu vína.  
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4.2 Paretova analýza zákaznické základny 
 

 Koncepce CRM se je založena na dokonalé znalosti zákazníků nakupujících 

sortiment. Mojí snahou bylo zjistit, proč někteří zákazníci společnosti jsou ziskoví a jiní 

nikoli, a dle tohoto kritéria zákazníky klasifikovat do portfolií. Jednou z nejdůležitějších 

částí uvedené strategie je vyprofilování zákazníků, kteří přinášejí vysokou hodnotu a 

předpokládá se u nich navázání a rozvíjení další spolupráce. Základní metodou, kterou 

jsem při svém výzkumu použila byla klasifikační analýza zákaznické základny, kdy 

jsem rozdělila zákazníky do tří portfolií A, B, C dle obratu včetně DPH generovaného 

zákazníky během roku 2007. Rozdělení zákazníků dle obratu představuje nejběžnější 

způsob hodnocení odběratelů, i když nemusí plně reflektovat faktory, které ovlivňují 

zákazníka při nákupu jako jeho spokojenost, možnost výběru z více dodavatelů nebo to, 

zda je využit plný potenciál zákazníka.  

 

Při vytváření Paretových seznamů, jsem zjistila, že poměr obratu a podílu 

zákazníků podílejících se na něm byl s drobnými odchylkami zachován dle Paretova 

pravidla. Platí tedy, že přibližně 20 % odběratelů generuje 80 % celkového obratu, 

dalších 30 % vytváří 15 % obratu a zbývajících 50 % se podílí 5 % na celkovém obratu. 

Výsledek Paretovy analýzy je uveden v tab. 4.1. 

 
  Tab. 4.1: Rozdělení zákazníků dle Paretova pravidla v roce 2005, 2006 a 2007 

  
Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

                  
O F P O F P O F P Portfolio 
                  

A 80,59 16,67 11 79,37 16,67 13 80,05 18,07 15

B 14,63 25,75 17 15,75 26,92 21 15,13 30,12 25

C 4,78 57,58 38 4,88 56,41 44 4,82 51,81 43

Celkem 100,00 100,00 66 100,00 100,00 78 100,00 100,00 83
  Poznámka: O – Podíl na obratu v %, F – Podíl počtu firem v %, P – Počet firem ve skupině 

 

Je patrné, že počet zákazníků v jednotlivých letech roste. V roce 2005 měla 

společnost celkem 66 zákazníků, v roce 2006 se tento počet zvýšil na 78, o rok později 

pak společnost expedovala své výrobky 83 odběratelským firmám. Pozitivní vývoj růstu 

počtu obchodních partnerů může být zapříčiněn zvyšující se kvalitou výrobků, lepší 
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dostupností produktů, pozitivními recenzemi hodnocení vín na soutěžích, efektivnější 

komunikací se zákazníky i zvyšující se kvalitu doprovodných služeb (doprava zásilky). 

 

Dle vypracovaného Paretova seznamu jsem mohla porovnávat procentuální 

podíl obratu a procentuální podíl počtu firem v jednotlivých portfolií a taktéž absolutní 

počet zákazníků v těchto kategoriích během jednotlivých let.  

 

V roce 2005 skupinu A tvořilo 11 zákazníků (16,67 %). Zákazníci tohoto 

portfolia generovali 80,59 % celkovém obratu společnosti, který v tomto roce činil        

7 796 000 Kč. Dalších 17 zákazníků ze skupiny B vytvořilo 14,63 % obratu společnosti. 

Zbylých 4,78 % obratu generovalo 38 zákazníků (57,58 %). 

 

 Podobným způsobem se dá vyhodnotit situace i v roce 2006, kdy v portfoliu A 

figuruje 13 firem (16,67 %), které se na obratu společnosti podílely 79,37 %. Dalších 21 

zákazníků ze skupiny B (26,92 %) vykazuje 15,75 % obratu daného roku. Početně 

největší skupina C se 44 zákazníky (56,41 %) generovala 4,88 % obratu. Celkově počet 

zákazníků v tomto roce vzrostl o 12 dalších, což se pozitivně odrazilo ve výši obratu 

společnosti, který dosáhl hodnoty 10 374 000 Kč. 

 

 Z Paretovy analýzy dále vyplývá, že 80,05 % obratu v roce 2007 dohromady 

vytvořilo 18,08 % odběratelů (15 zákazníků, kteří tvoří skupinu A). Skupina B (25 

zákazníků, to je 30,12 % z celkového počtu 83 zákazníků) pak vytvořila obrat ve výši 

15,13 %. Dalších 43 zákazníků (51,81 %) vygenerovalo 4,82 % obratu společnosti. 

V tomto roce se platnost Paretova pravidla potvrdila nejvíce. I v tomto roce dochází 

k rozšiřování zákaznické základny, která čítala 83 aktivních zákazníků. Dochází také 

k dalšímu růstu celkového obratu na 12 689 000 Kč, oproti roku 2006 se jedná               

o 22,32% nárůst.  

 

 Graficky je možné výše popsané znázornit pomocí koncentračních křivek, které 

vycházejí z podkladů pro Paretovu analýzu zpracovaných v programu Microsoft Excel. 

Uvedené koncentrační křivky vykazují velmi podobný průběh, vzhledem k malým 

odchylkám zaznamenaných ve struktuře zákaznické základny během uvedených tří let. 
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                         Obr. 4.3: Koncentrační křivka zákazníků v roce 2005 
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                          Obr. 4.4: Koncentrační křivka zákazníků v roce 2006 

Koncentrační křivka zákazníků v roce 2006

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Kumulovaný podíl počtu zákazníků firmy

K
um

ul
ov

an
ý 

po
dí

l 
ob

ra
tů

 z
ak

az
ní

ků

 
 
                         Obr. 4.5: Koncentrační křivka zákazníků v roce 2007 
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V průběhu těchto tří let je možné postřehnout postupný nárůst procentuálního 

podílu počtu firem v kategoriích A a B, kdežto situace u skupiny C je přesně opačná. 

Procentuální podíl počtu firem ze skupiny C v roce 2006 klesl z 57,58 % na 56,41 %, 

v roce 2007 byl pokles ještě výraznější, a to o 4,6 %, tedy na 51,81 %. Míra koncentrace 

je mírně progresivní, což je nejvíce znatelné u největšího zákazníka, který se 

v posledních třech letech procentuálně podílel na celkovém obratu: 12,84 %, 12,26 % a 

15,29 %. Celkově bylo Paretovo optimum zachováno. Dá se tak konstatovat, že při 

porovnání situace v letech 2005 – 2007 je vývoj pro společnost při vzrůstajícím počtu 

zákazníků příznivý a bylo by vhodné tento trend udržet i do budoucnosti.  

 

Průměrné obraty zákazníků v portfoliích 

 

Průměrné obraty skupin zákazníků A, B a C rozdělných na základě Paretovy 

analýzy dle velikosti obratu jsou uvedeny v tab. 4.2. 

 
Tab. 4.2: Průměrný obrat skupin zákazníků A, B, C 

Portfolio Průměrný obrat v roce 2007 v Kč 

A 677 133 

B   76 840 

C   14 209 
 

Ve skupině A bylo dosaženo maximálního obratu u prvního zákazníka ve výši 

1 940 000 Kč, minimální obrat v pořadí posledního zákazníka skupiny byl 189 000 Kč.  

 

V kategorii B se jednalo o hodnoty ve výši 181 000 Kč (maximální obrat) a 

34 000 Kč (minimální obrat).  

 

U skupiny C generoval nejvyšší obrat zákazník ve výši 33 000 Kč, minimální 

obrat vytvořený business zákazníkem v tomto portfoliu byl 1 000 Kč. Mezi portfolii A a 

C je při porovnávání jejich průměrných obratů zaznamenán velký rozdíl.  
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4.3 Analýza struktury skupiny zákazníků TOP 10 
 

 Další analýzou bych chtěla podrobněji zhodnotit zákazníky, kteří se umístili 

v pořadí prvních deseti dle velikosti odběru. Budu je pro potřeby výzkumu nazývat 

např. skupina zákazníků TOP 10. I když v průběhu tří let došlo v této skupině k jistým 

obměnám nebo přesunům mezi pozicemi, jedná se stále o zákazníky, kteří s Vinařstvím 

Kovacs spolupracují dlouhodobě a sortiment firmy odebírají v pravidelných intervalech. 

Tito zákazníci jsou velmi ziskový a představují takové vztahy, jejichž hodnota je pro 

společnost velká. Výše obratů za jednotlivá období generovaná těmito pro firmu 

nejvýznamnějšími zákazníky jsou uspořádány v tab. 4.3.  

 
Tab. 4.3: Obrat skupiny zákazníků TOP 10 

  Rok 

  2005 2006 2007 

Podíl na celkovém 
obratu v % 78,55 73,64 70,08 

Obrat v Kč 6 123 758 7 639 414 8 892 451 

 

 Tab. 4.3 ukazuje, že obrat skupiny zákazníků TOP 10 se v absolutním vyjádření 

během tří let zvýšil, i když v relativním vyjádření se podíl na celkovém obratu v % 

postupně snižuje. Příčinou je navyšující se celkový počet zákazníků spolupracujících 

s vinařstvím během let 2005 – 2007.  

 

V obr. 4.6 – 4.8 je přehledně znázorněna struktura a změny, ke kterým došlo 

v posledních třech letech ve skupině TOP 10. V posledních třech letech se pozice 

prvního zákazníka označeného číslem 6 nemění. Velmi silnou pozici si drží také 

zákazníci s čísly 10 a 11, kteří si střídavě mění pořadí do 4. příčky dle obratu. V roce 

2007 společnost ztrácí velmi významného zákazníka s číslem 14. Obchodní činnost, 

kterou vykonával však přechází na jiného obchodního partnera ve stejném regionu, 

který je již také zákazníkem společnosti. Společnost tedy předpokládá, že obrat tohoto 

zákazníka se v roce 2008 zvýší. V tomtéž roce přichází vinařství o zákazníka s číslem 

13. Začíná ale výrazněji spolupracovat se zákazníky s čísly 15, 9 a 8. 
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                             Obr. 4.6: Obraty zákazníků ve skupině TOP 10 v roce 2005 
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                             Obr. 4.7: Obraty zákazníků ve skupině TOP 10 v roce 2006 
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                             Obr. 4.8: Obraty zákazníků ve skupině TOP 10 v roce 2007 
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4.4 Profil portfolií A, B a C dle vybraných kritérií 
 
 Po provedení Paretovy analýzy a rozdělení business zákazníků do tří portfolií 

bych chtěla podrobněji analyzovat jednotlivé skupiny dle jejich věrnosti, frekvence 

odběrů, místa působení, a činnosti business zákazníků. Díky tomuto lze lépe poznat 

charakteristické znaky každého portfolia.  

 

4.4.1  Profil portfolií dle věrnosti 
 

Kritérium věrnosti souvisí se spokojeností zákazníka s dodavatelskou firmou. 

Každá firma by se měla snažit udržet si své stabilní, věrné a profitabilní klienty. Platí 

totiž, že je jednodušší si udržet stávajícího zákazníka než vynakládat náklady                

na získávání nového. 

 
  Obr. 4.9: Zastoupení firem dle věrnosti u portfolií A, B, C 

Zastoupení firem dle věrnosti u portfolií A, B, C
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Kritérium věrnosti jsem dle délky spolupráce v letech rozdělila do tří částí:         

1 rok, 2 roky a 3 a více let spolupráce. Na obr. 4.9 jsou pak znázorněny podíly                

u jednotlivých portfolií, které dokazují, že největší skupina zákazníků spolupracuje 

s Vinařstvím Kovacs dlouhodoběji v každém portfoliu. Více než dvě třetiny odebírají 

sortiment firmy 3 a více let, což naznačuje vysokou stálost a věrnost značce Kovacs.  
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Portfolio A má 66,67% podíl dlouhodobých zákazníků, kteří spolupracují se 

společností 3 a více let. 20 % klientů odebírá sortiment alespoň 2 roky. Novější 

zákazníci skupiny A tvoří 13,33 %. 

 

V portfoliu B dlouhodobě spolupracuje 64 % firem. Dvouletá spolupráce je 

zaznamenána u 28 % klientů. Pouze 8 % zákazníků spolupracuje s vinařstvím teprve 

rok.  

Téměř 63 % zákazníků třetího portfolia odebírá sortiment dlouhodobě. Dalším 

32,56 % zákazníkům dodává společnost své výrobky nejméně 2 roky. 4,65 % zákazníků 

se řadí k novým partnerům, kteří nakupují u společnosti od minulého roku. 

 

4.4.2 Profil portfolií dle činnosti business zákazníka 
 

Mezi další charakteristiku zákazníků, díky níž lze blíže popsat vlastnosti 

portfolia, jsem zařadila činnost, kterou se business zákazník zabývá. Zákazníci firmy 

působí hlavně jako obchodníci s vínem, dále majitelé vinoték a gastronomických 

zařízení (restaurace, hotely, vinárny). Porovnání zastoupení firem v roce 2007 dle 

činnosti v jednotlivých oblastech je znázorněno na obr. 4.10. 

 
      Obr. 4.10: Zastoupení firem dle jednotlivých činností business zákazníků společnosti 

Zastoupení firem dle jednotlivých činností business 
zákazníků společnosti

33%

39%
28%

Obchodník s vínem Vinotéka Gastronomie
 

 

Největší podíl svých zákazníků má firma v oblasti gastronomie (39 %), ale        

na celkovém obratu se zákazníci této kategorie podílí jen 6,92 %. Druhý největší podíl 
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zaujímá oblast vinoték s 33 % zákazníků (12,59% podíl na obratu). Nejmenší avšak 

nejziskovější skupinou jsou obchodníci s vínem (28 %), jejichž podíl na celkovém 

obratu je 80,49 %. 

 
  Obr. 4. 11: Zastoupení firem dle činnosti v portfoliích A, B, C 
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Situaci v jednotlivých portfoliích zachycuje obr. 4.11. Velkou část zákazníků 

portfolia A (86,67 %) tvoří obchodníci s vínem, kteří se na celkovém obratu podílí      

77 %. Obchodníci s vínem jsou pro společnost klíčoví a k této oblasti se soustřeďuje 

také nejvíce společných propagačních akcí, např. vinařský veletrh Vinex v Brně nebo 

zveřejňování článků a inzerce ve vybraných časopisech. V portfoliu B jsou rovnocenně 

zastoupeny skupiny zákazníků odebírajících víno do gastronomie i vinoték, obě skupiny 

mají 40% podíl, zbývajících 20 % zákazníků dále obchoduje s vínem. Poslední portfolio 

je nejpočetněji zastoupeno gastronomickými zařízeními (53,49 %), které kvalitními 

víny Kovacs doplňují svou nabídku alkoholických nápojů.  

 

4.4.3 Profil portfolií dle frekvence odběrů 
 

 Frekvence odběrů má také určitou vypovídající schopnost o organizaci nákupů 

zákazníka a vývoji jeho budoucích objednávek. U odběratelů s velkým celkovým 

objemem lze pak dobře vysledovat výkyvy v objednávání. Větší a vzdálenější 

odběratelé nejčastěji objednávají dodávky ve větších množstvích v pravidelných 

intervalech. Významnou roli při procesu zásobování hraje cena dopravy. Na obr. 4.12 
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vidíme, že frekvence odběrů zákazníků v kategorii mezi 4 - 6 odběry ročně je nejvyšší  

u zákazníků s největším dosaženým obratem. Tato spíše průměrná frekvence odběrů je 

způsobena větší vzdálenosti zákazníků portfolia od dodavatele. V portfoliu B a C 

převládá frekvence odběrů v rozmezí 1 - 3 odběrů ročně. Průměrný odběr v portfoliu A 

se uskuteční 6,33krát ročně, v portfoliu B průměrně učiní firmy 4,64 odběrů za rok, 

v portfoliu C uskuteční klienti odběr asi 2,5krát ročně. 

 
  Obr. 4. 12: Zastoupení firem dle frekvence odběrů v portfoliích A, B, C 
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4.4.4 Profil portfolií dle místa působnosti 
 

Společnost Vinařství Kovacs má své sídlo v Jihomoravském kraji, avšak své 

business zákazníky má rozmístěny téměř ve všech krajích České Republiky. Znalost 

umístění stávajících zákazníků je důležitá pro odhad potenciálu firmy. Toto kritérium je 

nutné vzít v úvahu při rozhodování o způsobu obsluhy a komunikace s klientem. 

Znalost rozmístění klientů je dobře využitelná pro stanovení dosahu a působnosti 

jednotlivých obchodních zástupců. V případě této společnosti ovšem nedokážeme 

rozdělit zákazníky do výrazně odlišných skupin, neboť jejich umístění nemusí mít 

zřejmý vliv na jejich kupní chování, rozhodování ani reakce. Vzhledem k velikosti ČR 

není v dnešní době doprava z hlediska času tak náročná, oproti tomu se však stává stále 

více nákladnou. Zákazníky jsem podle portfolií přiřadila k jednotlivým krajům dle sídla 

firem. Díky tomu jsem obdržela teritoriální uspořádání zákazníků společnosti. Podíly     

v % i absolutních počtech zákazníků dle krajů jsou uvedeny v tab. 4.4 – 4.6. 
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        Tab. 4.4: Zastoupení firem dle místa působnosti v portfoliu A 

Kraj Počet zákazníků Podíl v % 

 Jihomoravský 4 26,67% 
 Hlavní město Praha 4 26,67% 
 Moravskoslezský 3 20,00% 
 Pardubický 2 13,33% 
 Plzeňský 1    6,67% 
 Ústecký 1    6,67% 

 
        Tab. 4.5: Zastoupení firem dle místa působnosti v portfoliu B 

Kraj Počet zákazníků Podíl v % 

 Jihomoravský 9 36,00% 
 Hlavní město Praha 4 16,00% 
 Plzeňský 2    8,00% 
 Moravskoslezský  2    8,00% 
 Středočeský 2    8,00% 
 Zlínský  2    8,00% 
 Zahraničí 2    8,00% 
 Královéhradecký 1    4,00% 
 Olomoucký 1    4,00% 

 
        Tab. 4.6: Zastoupení firem dle místa působnosti v portfoliu C 

Kraj Počet zákazníků Podíl v % 

 Jihomoravský 12 27,91% 
 Moravskoslezský  9 20,93% 
 Hlavní město Praha  5 11,63% 
 Středočeský   3    6,98% 
 Zlínský  3    6,98% 
 Jihočeský  2    4,65% 
 Liberecký  2    4,65% 
 Olomoucký  2    4,65% 
 Pardubický  2    4,65% 
 Vysočina  1    2,33% 
 Plzeňský  1    2,33% 
 Ústecký  1    2,33% 

 

Společnost má velmi dobré zastoupení svých výrobků zejména 

v Jihomoravském, Moravskoslezském a Středočeském kraji, včetně Hlavního města 

Prahy, kam také směřovaly první závozy vín společnosti brzy po jejím vzniku.  
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4.5 Charakteristiky definovaných portfolií 
 

Pro účely podrobnějšího popisu vymezených portfolií A, B, C jsem využila 

kombinaci kvalitativní databáze a informací získaných analýzou zákaznické základny.  

 

4.5.1 Portfolio A 
 

 Do této kategorie jsem dle Paretovy analýzy zařadila 15 zákazníků. Tvoří tak 

nejméně početnou skupinu odběratelů. Je však považována za nejvýznamnější. 

Zákazníky skupiny jsou z 86,67 % obchodníci s vínem, kteří distribuují vína                

do vzdálenějších lokalit. Dva z těchto zákazníků nakupují vína pro další prodej ve své 

vinotéce (13,33 %).  

 

Jsou to exkluzivní zákazníci, kteří si vybírají kvalitní vína ve vyšších cenových 

relacích. O vínech mají dobré informace. Své objednávky zasílají v pravidelných 

intervalech na větší množství kvalitních lahvových vín. Díky tomu jim společnost 

poskytuje nejvyšší rabaty, slevy a výhodnější možnosti splatnosti faktur. Odběratelé 

vyžadují spolehlivé dodávky ve vyjednaných termínech. Jedná se o stálé zákazníky 

s dobrou platební morálkou. Nejčastěji uvedení zákazníci svou obchodní činnost vyvíjí 

v Jihomoravském kraji a Hlavním městě Praze. Průměrně jeden klient tohoto portfolia 

přispěje k celkovému obratu 677 133 Kč za rok.  

 

Mnohé z těchto firem plní funkci obchodních zástupců společnosti a napomáhají 

tak distribuci i do více vzdálených regionů. Tyto firmy se zabývají nákupem a dalším 

prodejem.Obchodování s vínem se věnují intenzivně delší dobu, díky tomu mají dobré 

informace o trhu ve svém regionu, potřebné zkušenosti a kontakty. I oni mají již své 

stálé a věrné zákazníky. S obchodníky jsou vytvořeny velmi úzké obchodní vztahy 

založené na dlouhodobé spolupráci.  

 

Průměrně zákazníci uskuteční nákup přibližně 6krát do roka. S vinařstvím 

spolupracují často více než tři roky. Pro společnost jsou důležité kladné reference těchto 

klientů. Referenční hodnota u těchto zákazníků nabývá v současnosti stále většího 

významu. 
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Toto portfolio považuji za nejvýznamnější, protože se jedná o věrné odběratele, 

kteří tvoří svými pravidelnými nákupy jádro všech zákazníků. Pro tyto zákazníky je 

samozřejmě důležitá také cena, ale mnohem důležitější roli hraje kvalita výrobku, dobré 

jméno dodavatele, spolehlivost, flexibilita nabídky, pružnost dodávek a možnost 

zadávání speciálních zakázek. Tato kategorie tvoří významný zdroj referencí a 

informací o trhu s vínem, které se dají využít při hledání nových příležitostí. O vztahy 

takového charakteru by společnost měla usilovat. Předpokladem u těchto klientů je další 

pokračování spolupráce a posilování partnerství. O zákaznících si společnost               

ve stávající evidenci vede nejvíce podrobné záznamy. 

4.5.2 Portfolio B 
 

 Portfolio B se skládá z 25 zákazníků. Kategorii tvoří stejným podílem vinotéky i 

gastronomická zařízení (40 %), pouze zbylých 20 % tvoří obchodníci s vínem. 

Průměrný odběr, který připadá na jednoho zákazníka, je 76 840 Kč za rok. Oproti 

portfoliu A dosahuje portfolio B výrazně nižších průměrných odběrů, i přesto je třeba    

o danou skupinu zákazníků pečovat a snažit se její zákazníky udržet. Největší část 

zákazníků portfolia sídlí v Jihomoravském kraji (36 %), dalších 16 % zákazníků 

pochází z Hlavního města Prahy. Klienti jsou obchodními partnery společnosti z 64 % 

již 3 a více let, což svědčí o vysokém stupni jejich věrnosti. Dvouroční spolupráce je 

zde zaznamenána u 28 % zákazníků. Zákazník portfolia průměrně provedl za minulý 

rok přibližně 4,6 odběrů.  

 

Při výběru vína dávají zákazníci přednost vínům suchým. Vinotéky portfolia 

mají často zájem mimo vína také o dárková balení (např. dřevěné krabičky s logem 

společnosti - viz Příloha č. 6). Zákazníci výrobky společnosti znají, avšak jejich 

informovanost o produktech společnosti není tak velká jako u předcházejícího portfolia. 

Portfolio i přesto skrývá svůj potenciál, který je nutné využít. U těchto zákazníků je 

klíčové, aby se nadále výrazným způsobem zvýšila spokojenost a motivace odebírat 

větší objemy vín. Portfolio zákazníků uskutečňuje u společnosti nákupy v omezených 

objemech. Celkově však dosahuje toto portfolio 15,13 % celkového obratu společnosti, 

což je obrat přinejmenším zasluhující pozornost. Jedná se především o významnější 

gastronomická zařízení a vinotéky. Ačkoli se tito zákazníci mohou na první pohled zdát 
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pro společnost neziskoví, mohou v sobě skrývat velký potenciál. Bylo by tedy             

do budoucnosti škoda o tyto zákazníky přijít.  

4.5.3 Portfolio C 
 

Nejpočetnější portfolio C tvoří 43 zákazníků. Tyto firmy odebírají vína 

především pro další prodej v gastronomických zařízeních. Tomu odpovídá i cena vína, 

která je spíše nižší či průměrná. Zajímají se o typické gastronomické odrůdy jako 

Ryzlink vlašský, Rulandské šedé, Chardonay, Ryzlink rýnský, Muškát moravský, 

Svatovavřinecké nebo Zweigeltrebe. Preferují suchá a aromatická vína.  

 

Zákazníci jsou schopni odebírat větší množství vína, avšak za předpokladu 

snížení ceny. Stejně tak jako vinotéky z tohoto portfolia. Lze je tedy dobře motivovat 

rabaty a množstevními slevami. Jejich nákupy jsou spíše nárazové, průměrně firmy 

uskuteční odběr 2,5krát do roka. Průměrný odběr, který připadá na jednoho zákazníka a 

rok je ve výši 14 209 Kč. Z hlediska příslušnosti ke kraji jde o klienty převážně 

z Jihomoravského (27,91 %) a Moravskoslezského kraje (20,93 %), dále z Hlavního 

města Prahy (11,63 %).  

 

Jednotlivé firmy nejpočetnějšího portfolia mají často zanedbatelný objem tržeb. 

Tito zákazníci přinášejí společnosti nízkou hodnotu a jejich obraty patří k velmi malým. 

Není výjimkou, že převážná část zákazníků často mění dodavatele a jsou podstatně 

ovlivněni jeho cenovou politikou. Při nákupu porovnávají více firem a vybírají si tu 

nejvhodnější. Administrativní náklady a náklady na vychystání objednávky jsou značně 

vysoké. Jedná se většinou o menší firmy, jejichž možnosti jsou poměrně omezeny, 

nicméně je to početná skupina zákazníků, u které je důležité nalézt ty, kteří mají 

potenciál k tomu, aby zvýšili svůj obrat a stali se zákazníky portfolia B. 

 

 Je třeba si ale uvědomit, že nové složitější požadavky zákazníků, kteří můžou 

z hlediska ziskovosti přinášet velmi málo, vyvolají u společnosti potřebu se učit něco 

nového a neustále se vyvíjet. Z pohledu hodnoty vztahu se zákazníkem je vzájemné 

učení nejpodstatnější. 
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5 Návrhy a doporučení 
 

Po prostudování odborné literatury, klasifikaci zákazníků a konzultacích 

s managery a obchodními referenty společnosti byla navržena následující doporučení 

pro jednotlivá portfolia a také oblast vedení a správy kontaktů.  

 

5.1 Doporučení pro portfolio A 
 

Společnost by měla v portfoliu A, které tvoří nejméně zákazníků, pečlivě 

sledovat a zaznamenávat veškeré aktivity jako je např. monitorování všech 

objednávek a jejich pravidelná analýza, která určí další vývoj vztahu se zákazníkem. 

Doporučuji zaměřit se především na komunikaci se zákazníkem, protože ztráta 

jakéhokoli zákazníka tohoto portfolia by mohla negativně ovlivnit chod firmy. 

K vytvoření pevnějších dodavatelsko-odběratelských vztahů přispěje osobní uzavírání 

kontraktů a průběžná komunikace, která zjišťuje spokojenost s výrobkem i službami. 

 

Při obchodních jednáních by společnost měl zastupovat pouze kvalifikovaný a 

kompetentní zaměstnanec obchodního oddělení, který bude mít přístup ke všem 

potřebným informacích o zákazníkovi. Ty do databáze musí dle stanovených pravidel 

zadávat bez výjimky všichni zaměstnanci, kteří přijdou se zákazníkem do 

kontaktu. Správa kontaktů by měla být vedena velmi pečlivě u záznamů o obchodních 

schůzkách, telefonátech, e-mailech a další písemné korespondenci.  

 

U zákazníků portfolia A by mělo být samozřejmostí osobní projednávání 

výhodnějších cenových podmínek v podobě množstevních kumulativních slev. Je 

potřeba omezit situace, které by mohly způsobit ztrátu těchto zákazníků, např. zpoždění 

dodávky, dodání špatně skladovaných vín apod. 

 

K dodávaným výrobkům je u obchodních zástupců vhodné nabízet i 

doprovodný sortiment s logem společnosti, který je možné použít při prezentaci 

výrobků (dřevěné dárkové krabičky – viz Příloha č. 6, dárkové tašky, vinné karty, 

skleničky, vývrtky, sommeliérské zástěry, ubrousky, propisky nebo ubrusy). Jednotná 
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image je efektivním způsobem zvýšení povědomí o značce a budování dobrého jména 

Vinařství Kovacs.  

 

5.2 Doporučení pro portfolio B 
 

Společnost by se měla pokusit obraty zákazníků tzv. „portfolia ochrany“ i 

nadále zvyšovat. Všichni pracovníci nejen obchodního oddělení musí znát typ 

nabídky, jakou zákazník očekává. Předpokládá se tedy rychlé nalezení informací o 

dříve poskytovaných slevách, způsobu distribuce apod. Zodpovědný přístup k řízení 

vztahu se zákazníky musí být samozřejmostí u zaměstnanců všech oddělení. 

 

Zde by bylo žádoucí motivovat zákazníky slevami na opakované nákupy 

nebo uplatňovat akční nabídky s omezenou dobou platností, které by přinutily 

zákazníka rychleji reagovat. Zákazníci potřebují zvýšenou péči a individuální přístup, 

aby se vztah stal v budoucnosti více ziskovým a bylo u něj docíleno přetvoření 

v zákazníka portfolia A.  

 

Zákazník by měl vnímat zájem společnosti o dlouhodobější kvalitní spolupráci 

s ním. K tomu lze využít věrnostní program, který bude zákazník hodnotit jako 

zajímavý a přínosný. Společnost má již v plánu tento program zavést, jeho součástí by 

byla možnost propojení více služeb ve zvýhodněné nabídce, které komplex Vinařství 

Kovacs a Vinařský dvůr nabízí. Těmto zákazníkům je dobré předložit návrhy 

věrnostních programů prostřednictvím letáků a direct mailů a zdůraznit v nich 

možnosti: ochutnávky vín spojené s konzumací pokrmů, prohlídky závodu 

s vysvětlením výrobního procesu, projížďky vinicemi na koních, nákupu vína za 

výhodnějších podmínek ve firemní vinotéce nebo využití služeb blízkého penzionu.  

 

5.3 Doporučení pro portfolio C 
 

U zákazníků této kategorie považuji za důležité doplnit do databáze základní 

informace, které zjednoduší a podstatně urychlí kontakt s nimi. Pokud však nelze 

vztahy portfolia C výrazně změnit, je jejich hodnota pro společnost nevýznamná a 

společnost by měla přemýšlet o ukončení vztahu s nimi. Mnohdy je však možné 

docílit výrazného zlepšení ziskovosti zavedením třeba i drobných změn. Doporučuji 
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tomuto portfoliu předkládat přehledné aktuální nabídky vín, ceníky, vinné karty 

s popisy všech druhů nabízených vín či cíleně zasílat direct maily.  

 

Je také nutné věnovat více času tomu, aby bylo zákazníkovi pečlivě a 

ochotně odpovězeno na všechny dotazy. Maximální pozornost kvalifikovaného 

zaměstnance, popř. obchodního zástupce je také nutné směřovat na zákazníka, který se 

začne zajímat o aktuální nabídku firmy. Při jednáních o ceně jde o snahu vyvolat 

v klientovi pocit, že nabízená cena je ta, kterou lze akceptovat. Díky záznamům v 

evidenci a její pravidelné aktualizaci je možné těmto zákazníkům nabízet 

nejvhodnější typy nabídky. Záznamy však nemusí být vzhledem k charakteru vztahů 

s těmito zákazníky vedeny v rozsahu jako u portfolií A a B.  

 

5.4 Doporučení pro oblast vedení databáze 
 

Informace o klientech jsou často neúplné nebo roztroušené mezi odděleními. 

Vyhledávání se stává časově náročnou a neefektivní činností. Současná správa a vedení 

kontaktů má zatím jisté rezervy, díky nimž by bylo současné zavedení CRM systému 

komplikovanější. V této oblasti doporučuji společnosti přehodnotit náklady na 

vynaložení efektivního systému CRM s přínosy, které zavedení této technologie 

přinese z hlediska zjednodušení vedení a správy kontaktů. Podmínkou pro realizaci 

kvalitní marketingové databáze zákazníků je implementace vhodného softwarového i 

hardwarového vybavení. Je také potřebné zvážit náklady nutné na zaškolení 

pracovníků, protože lidé jsou nejdůležitější ale i nejdražší investicí do systému CRM.  

 

Je důležité stanovit v organizaci pravidla vedení kontaktů, která budou platná 

pro všechny pracovníky, a také vizi, jaké vlastnosti má databáze splňovat. Péče         

o zákazníky i komunikace s nimi se musí opírat o kvalitní a aktuální informace, které 

jsou přístupné díky správně zorganizované evidenci záznamů v databázi. Navrhuji, aby 

obchodní oddělení své zákazníky v databázi rozčlenilo dle portfolií A, B, C, která 

jsem vytvořila v kapitole 4.2 a tyto informace byly zpřístupněny i zbývajícím 

oddělením. Společnost by také neměla podceňovat vedení kvalitativní databáze, 

kterou je třeba spolu s kvantitativní databází sjednotit pro lepší orientaci do jedné. 

Současně s tím, by se měla společnost zajímat o spokojenost zákazníků zjištěnou 

primárním výzkumem a o tyto informace rozšiřovat databázi.  
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Dále doporučuji doplnit informace ze stávající databáze o činnosti se zákazníkem 

jako jsou evidence reklamací, telefonáty, objednávky, schůzky, jednání, dopisy, 

elektronické kopie smluv, ale i údaje o kontaktní osobě, oboru činnosti a informace 

o platebních podmínkách. Naopak by společnost měla z databáze vyčlenit zákazníky, 

kteří se společností již řadu let nespolupracují, a společnost bezpečně ví, že naděje 

jejich opětovného návratu je nízká. Totéž platí i u firem, které byly zrušeny. Společnost 

tak ušetří administrativní náklady a usnadní si i následné analýzy zákaznické základny. 

Celkově by doporučení měla zjednodušit a zefektivnit i současné vedení slevového 

systému. 
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Závěr 
 

Úkolem mé bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem probíhá řízení vztahů 

s business zákazníky ve společnosti Vinařství Kovacs, s. r. o. Sledovala jsem proto jaké 

údaje jsou vedeny v databázi o business zákaznících. Na základě tohoto zjištění jsem 

tyto zákazníky s využitím Paretovy analýzy klasifikovala do portfolií dle dosažených 

obratů za rok 2007.  

 

Práce je rozdělena do pěti tématických částí. První kapitola se zabývá 

charakteristikou společnosti Vinařství Kovacs. V druhé kapitole jsem se věnovala 

nastínění teoretických východisek koncepce CRM (Customer Relationship 

Management). Poznatky jsem pro svou práci čerpala z knižních titulů českých i 

zahraničních autorů, které se dané problematice věnují z různých úhlů pohledu. 

V teoretické části se věnuji vysvětlení samotného pojmu CRM, historii a prvkům této 

koncepce, dotýkám se také problematiky databázového marketingu, specifik B2B trhů a 

v neposlední řadě analýzy zákaznické základny. Třetí kapitola popisuje metodiku 

shromažďování sekundárních dat. V následující tématické části jsem po rozdělení 

business zákazníků do portfolií A, B a C prováděla podrobnější analýzy každého 

portfolia dle frekvence odběrů, místa působnosti, věrnosti a činností, kterou se zákazník 

zabývá. Tímto způsobem jsem získala odlišné charakteristiky každého portfolia,          

na základě kterých jsem v poslední části práce vypracovala návrhy a doporučení.  

Výsledkem mé práce byly návrhy a doporučení, které se týkaly implementace 

vhodného softwarového systému pro podporu CRM i samotného způsobu vedení správy 

kontaktů v této databázi zákazníků právě dle vytvořených portfolií. Zákazníky je 

nezbytné důkladně znát a důsledně o ně pečovat. Prodejní sortiment je třeba 

segmentovat a jednotlivým cílovým skupinám je nutno věnovat individuální postupy 

komunikace. Je potřebné soustavně sbírat, třídit a ukládat veškeré informace                  

o zákaznících, které slouží jako základ účinné firemní tržní diferenciace.  

Myslím si, že zjištění a výsledky vyplývající z této práce mohou alespoň 

částečně společnosti Vinařství Kovacs, s. r. o. pomoci vytvořit konkurenční výhodu 

mezi středně velkými vinařskými firmami, pokud by se rozhodla systém CRM ve své 

společnosti aplikovat v praxi. Závěrem bych chtěla jen připomenout, že CRM není 
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záležitost pouze technologická, i když roli technologií zde nelze podcenit. Zavedení 

systému CRM je možné pouze sloučením všech tří prvků, kterými jsou lidé, technologie 

a procesy. Teprve potom představuje strategii, která pomáhá využívat technologií a 

lidských zdrojů k pochopení chování zákazníků a hodnoty těchto zákazníků.
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- bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 
mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 
vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 
 
V Ostravě dne 25. dubna 2008 
 

     
 ……………………………………………….. 

                          Jana Mikušová 
 
 
Adresa trvalého pobytu: 
 
Novosedly 364, 691 82 Novosedly  
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Používané technologie a postupy při výrobě a práci s vínem  
 

Příjem a zpracování hroznů 

 

Po sklizni je první a velmi důležitou prací ve sklepě zpracování hroznů. Je 

potřeba oddělit bobuli od třapiny. Nesmí dojít k jejímu poškození. Aromatické a 

extraktivní látky jsou obsaženy ve slupce bobule a pokud by byly poškozeny dříve, než 

je třeba, došlo by k jejich degradaci, prooxidování a vytěkání do okolí. Navíc by došlo   

k vyluhování hořčinových polyfenolových látek do moštu stejně tak jako při použití 

špatné příjmové linky, kdy při odstopkování  může docházet k nasekání třapiny, jejímu 

propadnutí do odstopkovaných bobulí. V roce 2006 proběhla modernizace příjmové 

linky na hrozny přesypávané z beden o obsahu 400 litrů (250 kg hrozna). Pomocí 

vysokozdvižného vozíku s bočním výklopem se bedny převezou k vibračnímu třídícímu 

stolu, kde se bedny opatrně přetočí a hrozny se volně rozsypou na třídící stůl 

dopravující kontinuálně hrozen do odstopkovače.  

 

Lisování a další práce s moštem 

 

Odstopkovaný hrozen se poté lisuje na pneumatickém lisu za velmi nízkých 

tlaků, což  konstrukce a systém právě tohoto lisu umožňuje. Za vysokých tlaků by se 

luhovalo velmi významné množství hořčinových, polyfenolových látek z peciček a 

slupek, což je nežádoucí. Dle chuti, senzoriky sklepmistra se odděluje první podíl 

lisovaného moštu, se kterým se dál pracuje jako s vínem, které směřuje do láhve, tedy to 

nejkvalitnější. Pokud je teplý podzim a mošt má po vylisování vysokou teplotu, je 

ochlazován pomocí průtokového chladiče na 12°C. Tím se minimalizuje oxidace a 

těkání aroma do okolí. Následuje odkalování moštu. Mošt sedimentuje do rána druhého 

dne. Po sedimentaci následuje stáčení čistého podílu moštu z kalů, eventuelně filtrace na 

vakuovém  rotačním filtru. Výsledkem je čistý mošt, ideální základ pro kvas. 

 

Kvasný proces 

 

Je nutné aby kvasný proces byl zahájen co nejdříve. Musí se totiž minimalizovat 

prostor pro oxidaci a tvorbu těkavých kyselin. Ty mohou vznikat činností bakterií a 



  

kvasinek octového kvašení. Jejich aktivita je nejvyšší před startem hlavního kvasu. 

Odkalený filtrovaný mošt se zakváší čistou kulturou kvasinek. Ve většině případů mošt 

pomocí ohřívacího zařízení před zákvasem zahřejeme na 20°C. Kvas se díky všemu 

vykonanému velmi rychle rozbíhá, do 12 hodin od odkalení. Po jeho nastartování začíná 

fáze pozvolného ochlazování, a to na teplotu 12-16°C v závislosti na odrůdě a typu vína, 

tzv. řízené kvašení. Následuje postupné přidávání výživy pro kvasinky. Sklepmistr 

určuje, kdy se kvašení ukončí. Jedná se o senzoricky vyvážený obsah alkoholu, 

zbytkového cukru, kyseliny, extraktu. Kvas ukončujeme ochlazením na teplotu 5°C. Pro 

kvasinky se jedná o tak nízkou teplotu, při které není možná jejich další činnost. 

Zmiňovaná filtrace moštu je velmi důležitá. Kvasinky v takto připravené šťávě pouze 

přetváří cukr na alkohol a vše ostatní „zůstává.“ Vína jsou bohatší na primární 

aromatické látky, jsou senzoricky čistější, zbaveny veškerých přiboudlin,  a co je 

důležité, jsou svým charakterem odrůdově typická.  

 
Stáčení vín z kvasnic a školení 

 

Sklepmistr ochutnáním mladého vína určí termín stáčení vína z kvasnic. Po 

stáčení z kvasnic následuje školení. Jde o fyzikální stabilizaci vín. Nejprve se víno 

vymrazí na -4°C, tím se vysráží vinný kámen a určité množství termolabilních bílkovin. 

Po vymražení se vysráží pomocí bentonitu, což je přírodní hornina, zbylé množství 

bílkovin. Následuje filtrace a zrání v ležáckém tanku. 

 

Lahvování vína 

 

Sklepmistr vína stále chutná, a tím je schopen zvolit čas lahvování. Před plnící 

linkou je umístěn mikrofiltr s velikostí pórů 0,2 µm, odfiltruje veškeré bakterie a 

kvasinky. Tím je vyřešena mikrobiální stabilita vína. Plnící linka pracuje pod dusíkovou 

ochrannou atmosférou. Lahvuje se vždy celá partie vína, tím se docílí jednotné lahvové 

zralosti. Nalahvované víno se převeze do ležáckého sklepa v Brodě nad Dyjí. Následně 

se podle potřeby víno etiketuje a expeduje k zákazníkům. 
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Úspěchy společnosti na soutěžích za rok 2007 
 

The 2007 Decanter World Wine Awards  

 

Chardonnay, výběr z cibéb, 2005 - diplom - bronzová medaile 

 

Valtické vinné trhy 2007  

 

Chardonnay, výběr z hroznů, 2006, Grand Reserve - zlatá medaile, vítěz kategorie 

Svatovavřinecké, pozdní sběr, 2006 - zlatá medaile, vítěz kategorie  

Cuvée Amálie, pozdní sběr, 2006 - diplom 

Chardonnay, výběr z cibéb, 2005 - diplom 

Veltlínské zelené, kabinet, 2006 - diplom 

Rulandské bílé, výběr z hroznů, 2006 - diplom 

Ryzlink vlašský, pozdní sběr, 2006 - diplom  

 

Grand Prix Austerliz 2007  

 

Sauvignon, pozdní sběr, 2006 - zlatá medaile, vítěz kategorie  

 

awc vienna 2007 - international wine challenge 

 

Grand Reserve Chardonnay - SILVER Medal 

Grand Reserve Rulandské šedé - SILVER Medal 

Neuburger - SILVER Medal 

 

Salon vín České republiky 2006/2007 

 

Neuburské, pozdní sběr, 2005 

Rulandské bílé, výběr z hroznů, 2005 

Müller Thurgau, pozdní sběr, 2005 
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Reklamní materiál společnosti: 
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Reklamní materiál společnosti: 

Vinařský dvůr Kovacs  

 


