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ABSTRAKT 
Zkratka CRM (Customer Relationship Management) se obecně používá pro 

systémy podporující řízení vztahů se zákazníky a koordinaci jejich vazeb. Z důvodu 

nových obchodních postupů, internetu, či elektronické komunikace, přecházíme na nové 

standarty. Nasazení CRM se stává podstatnou záležitostí pro všechny organizace, 

zvláště pak pro ty nové a začínající. 

Bakalářská práce popisuje zavedení této technologie ve společnosti Hommel CS 

s.r.o. a popisuje oblasti, které by neměli být opominuty při analýze a výběru takového 

produktu.  

 

 

 

ABSTRACT 
Abbreviation of CRM (Customer Relationship Management) is commonly used 

for systems supporting the management of relationships with the customers and the 

cooperation between them. We use new standards in this management from the reason 

of new business process, internet or electronic communication. Implementation of CRM 

is going to be essential for all organizations, especially for new and beginning 

companies. 

Bachelor’s work describes implementation of this technology in Hommel CS 

s.r.o. company and also describes areas which should not be omit in the analysis and 

selection of  CRM product. 
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1 ÚVOD 
Úspěch každé firmy v dnešní dynamické době závisí především na způsobu 

práce s informacemi a na komunikaci se zákazníky. Budování vztahů se zákazníky a 

následný jejich rozvoj představuje pro firmu klíčový význam. 

Řízení vztahů se zákazníky (CRM) patří k podnikovým procesům, které 

postupem času nabývají stále většího významu pro udržení konkurenceschopnosti 

podniku. Aby firmy uspěly v rozsáhlé konkurenci nestačí již pouze zaměření na 

produkt, ale je nutný nový pohled na zvyšování výkonnosti firmy a tedy mimo jiné 

aktivní přístup ve vztahu k zákazníkovi. Řízení vztahů se zákazníky již není devizou 

pouze velkých firem a korporací, ale dochází k uplatnění i v rámci malých a středních 

firem, přičemž nejvyššího využití nalézá u společností z oblasti obchodu, služeb, financí 

a konzultačních společností. Důležité je si uvědomit, že nasazení CRM se dotýká všech 

částí firemních procesů. Klíčem pro úspěšný CRM systém jsou správná a konzistentní 

data zákazníka přístupná on-line. Aktivním využíváním tohoto systému se pak 

společnosti stávají více zdatnými a mají výhodu před konkurencí. 

Z výše uvedených důvodů jsem svoji bakalářskou práci zaměřil na malé firmy, 

které svoji činnost postupně rozvíjí. V souvislosti s tvořením a zlepšováním firemních 

procesů v malé obchodní společnosti Hommel CS s.r.o. popisuji výběr a zavedení 

systému CRM v této malé obchodní společnosti. Celá práce je rozdělena do několika 

částí, které odpovídají jednotlivým krokům potřebným k úspěšnému zavedení CRM 

systému. Než se začnu věnovat vlastnímu popisu potřeb v malých firmách je nejprve 

nutné objasnit příčiny vzniku a vývojové fáze CRM systému.   

Další částí práce se pak věnuji analýze společnosti Hommel CS s.r.o., kdy 

popisuji stávající systémy s návrhem na zavedení CRM. Výběr konkrétního produktu 

navrhuji vhodnou rozhodovací metodou. Kompletní funkční specifikace nabízených 

produktů pro výběr variant uvádím v příloze.   
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2 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

2.1 Definice CRM 

Definici CRM vyjadřujeme viz. [Veber, 2008] jako: Řízení vztahů se zákazníky 

(CRM – Customer Relaltionship Management) je manažerský přístup, který zvýšení 

výkonnosti spatřuje ve vztazích se zákazníky.  

Customer Relationship Management je proces, který musí prostupovat celou 

organizační strukturou, kde středem veškeré pozornosti je zákazník.  

Podle časopisu [Moderní řízení, č.10, 2007] jsou pro úspěch CRM zapotřebí tři 

základní elementy: lidé, procesy a technologie (People, Process, Technology - PPT). 

Pracovníci celé společnosti, od ředitele až po asistentky reklamačního oddělení, 

musí CRM aktivně používat a prosazovat. Firemní procesy musí odpovídat potřebám 

zákaznicky orientované organizace. Společnost je nucena disponovat vhodnou 

softwarovou technologií, která bude podporovat zkvalitňování obchodních procesů. 

Zároveň však musí být integrována s ostatními podnikovými informačními systémy.  

Klíčovým cílem strategie řízení vztahů se zákazníky (CRM) je vytvořit a udržovat 

vzájemně výhodný vztah mezi organizací a jejími zákazníky. Tohoto cíle se snaží 

dosáhnout prostřednictvím akvizice nových zákazníků a udržení současných. Významné 

zákazníky by organizace měla rozvíjet neustálou tvorbou nabídek s konkurenční 

hodnotou. Podle časopisu [Moderní řízení, 2007] rozlišujeme tři úrovně CRM:  

 

1. strategické CRM - vnímá CRM jako klíčovou obchodní strategii zaměřenou na 

zákazníka, jejímž cílem je získat a udržet ziskové zákazníky, 

2. operativní CRM - zastřešuje řízení interakcí se zákazníkem s cílem poskytovat 

zákazníkovi konzistentní a výjimečné zážitky,  

3. analytické CRM - umožňuje vytváření a využívání znalostí o zákaznících pro 

strategické a taktické účely.  

 

Analytické CRM, které je klíčem k celkové efektivnosti CRM nám prezentuje např.: 

• Na jaké zákazníky se zaměřit  

• Kdo jsou naši nejdůležitější zákazníci 

• Jakou nabídku pro cílové zákazníky připravit 

• Jaké použít komunikační kanály 
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• Kteří zákazníci jsou nedůvěryhodní z hlediska splatnosti faktur 

• Využití kontaktního centra atd. 

 

Právě analytické CRM umožňuje společnosti naplnit hlavní cíle CRM strategie a 

to zvýšení příjmů prostřednictvím lepší reakce na potřeby zákazníka a přizpůsobení 

nabídky jeho požadavkům. Pomáhá dokonce k optimalizaci nákladů prostřednictvím 

kombinace a úrovně služeb. Zvyšuje efektivnost marketingu. S těmito informacemi a 

poznatky o zákaznících vytváříme konkurenční výhodu a zlepšujeme tržní pozici ve 

společnosti. 

 

2.2 Příčiny vzniku a historický vývoj CRM  

Potřebu nástroje, který by firmám umožnil účelné shromažďování a 

vyhodnocování informací o zákaznících si uvědomovali ředitelé podniků již v průběhu 

50. a 60. let 20. století. Avšak nástroj umožňující udržování a zkoumání databází 

zákazníků vznikl až počátkem 70. let. Informace do těchto databází byly získávány 

rozsáhlými marketingovými průzkumy, jejichž zpracování bylo velmi zdlouhavé a 

nákladné. To také vedlo mnohdy k tomu, že když došlo ke konečnému vyhodnocení 

provedeného průzkumu, data již nebyla aktuální a preference dotázaných se mezitím 

změnily. 

V 80. letech minulého století došlo k automatizaci jednotlivých firemních 

procesů jako například fakturace, zásobování atd. Dalším technologickým vývojem 

informačních technologií byla dále umožněna integrace jednotlivých oblastí, jako 

například plánování výroby, účetnictví, personalistika a jiné. 

V 80. a 90. letech vznikali první předchůdci současných call-center tzv. help-

desky. Velký pokrok byl zaznamenán v 90. letech. Přišel se vznikem aplikace ERP 

(Enterprise Resource Planning - aplikace používaná k řízení podnikových zdrojů), která 

umožnila propojení a integraci jednotlivých oddělení. ERP podporuje logistiku, dopravu 

produktů k zákazníkovi, faktury, platby, objednávky a mnoho dalších podnikových 

procesů. 

Ve 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 
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zlevnila. Díky Internetu docházelo k mnohem rychlejšímu šíření informací o produktech 

firmy a komunikaci s dodavateli a ostatními obchodními partnery. Potřebné informace 

byly stále aktuální. Společnosti mohly redukovat lidské zdroje zabývající se touto 

problematikou a tím snížit náklady. 

Jak ukazuje tento přehled historického vývoje CRM, jeho hlavní myšlenka byla 

firmám známa již před lety. Jediné co chybělo byla technická realizace, která by celý 

proces usnadňovala a urychlovala. A právě to je cílem a účelem nejnovějších řešení 

CRM. 

 

2.3 Vývojové fáze CRM 

Řízení vztahů se zákazníky je od prvopočátku až do dnešních dnů v podstatě 

totožné. Díky technice je však stále lepší, rychlejší, technicky vyspělejší a používají se  

promyšlenější formy. Z pohledu sofistikace prochází CRM čtyřmi základními etapami.  

 

• Papírové seznamy - Principem tohoto systému je klasické vedení šanonů s 

veškerými údaji o zákazníkovi. Veškeré připomínky a úkoly jsou vedeny nejlépe 

na papírcích. Nevýhodou tohoto řešení je prakticky nulová automatizace 

procesů. Znamená to neustálé kontrolování a ruční vyhledávání zapsaných 

údajů. Tvorba zpráv, analýz a statistik je pak prováděna také ručně. To vede ke 

značným časovým ztrátám a generování nepřesných údajů vytvořených lidskou 

chybou. 

• Systém pomocí softwaru Office - Tato fáze vývoje CRM již zahrnuje 

využívání informačních technologií. Používané programové vybavení dovoluje 

vytvoření základních databází s údaji o odběratelích, dodavatelích atd. Možná je 

i automatizace některých procesů jako vyplňování formulářů, tabulek, či 

dokonce upozornění na blížící se důležitý termín. Nejběžněji používané 

programy v tomto stádiu jsou Outlook, Excel, Word nebo Access. 

• Nástroje pro správu kontaktů a management času – Tento způsob řešení 

CRM je využíván zejména v malých firmách. Dokáže za znatelně nižší cenu 

nahradit sofistikované CRM moduly. V tomto stádiu je již možná nejen plná 

automatizace většiny procesů, ale databáze umožňuje dokonce i ukládání 

rozšířeného množství informací o zákaznících jako například velikost firmy, 

objem nákupu za určitý časový rámec nebo bližší údaje o poskytovaných 
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produktech. V této databázi je možné vyhledávat podle zadaného klíče nebo 

zvolených kritérií. Takový systém většinou nepracuje samostatně, ale má své 

funkce provázány jak s výše zmíněnými programy typu Office, tak s např. s 

hlavním účetním softwarem společnosti. Systém programů pro správu kontaktů 

a management času funguje buď na principu centrální databáze uložené na 

serveru, ke kterému mají uživatelé přístup nebo způsobem lokálně umístěných 

databází, které se pravidelně navzájem synchronizují prostřednictvím vnitřní 

sítě.  

• Enterprise CRM - Tyto systémy jsou určeny zejména pro střední a velké firmy. 

V této fázi se jedná již o nejmodernější CRM systémy současnosti. Tento systém 

umožňuje komplexní vedení zákaznických procesů i velmi sofistikované 

analýzy. Systém integruje veškeré vstupní komunikační kanály do procesního 

workflow. Architektura je připravena pro předávání práce mezi jednotlivými 

odděleními firmy. Na obrázku č. 1 je schématicky znázorněn bankovní systém 

CRM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 1 Bankovní CRM systém  
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2.4 Úroveň CRM 

Úroveň celého řízení vztahů se zákazníky je možno rozdělit v podnikání [Veber, 1999] 

do několika stádií: 

• Pre-pre stádium CRM – iniciativa je na straně zákazníka. Dodavatel vyčkává a 

na základě výzvy zpracuje požadavek s respektováním základních technických a 

záručních legislativních požadavků. Požadavek je zpracován s minimálními 

časovými a kvalitativními nároky – nulová přidaná hodnota.   

• Pre – stádium CRM – již zde existuje obchodní či marketingové oddělení, 

které se ale neřídí informacemi od zákazníků ani od konkurence. Dodavatel 

nevyužívá zpětné informace a nepracuje s reakcí zákazníka.    

• 0. stádium CRM – tradiční marketing zaměřený na produkt. Hledají se 

konkurenční řešení a přizpůsobují se ceny i služby. Toto celé stádium už 

využívá marketingový mix – 4P což je souhrn či spojení 4 základních 

marketingových nástrojů. Výrobek (Product) – cena (Price) – propagace 

(Promotion) – distribuce (Place).   

• 1. stádium CRM – orientace na zákazníka. Pro průhlednost a kvalitu organizace 

práce se vytváří např. ISO normy, akreditace, školení zákazníků, neformální 

společenské aktivity apod. Vyhodnocuje se spokojenost zákazníka a takticky se 

reaguje na změny.   

• 2. stádium CRM – proaktivní přístup k zákazníkovi. Pravidelné informování a 

komunikace se zákazníkem. Důraz je kladen především na vztahy a hodnoty. 

Maximální možná analýza celého procesu. Vytváření tzv. win-win principu. 

Jednorázový obchod není příliš klíčový, ale dlouhodobý vztah nepřežije, pokud 

obě strany nebudou mít pocit vítězství. 



 

Zavedení CRM systému v malých firmách 

13 

3 ROZBOR POTŘEB V MALÝCH FIRMÁCH 
Analýzu potřeb uvádím s přihlédnutím na obchodní společnost HOMMEL CS 

s.r.o., kde pracuji v obchodním oddělení jako vedoucí prodeje. Společnost se zaměřuje 

na dodávky precizních měřících systémů na český a slovenský trh. Sledování aktuálních 

cen od dodavatelů a kalkulace cenových nabídek patří k mé každodenní činnosti. 

V zaměření vztahu se zákazníky je největší tlak na samotnou organizaci resp. 

procesní chování. Správná organizace je klíčem k úspěchu, neboť zvyšuje produktivitu 

společnosti. To je známkou velkých většinou nadnárodních firem které mají svou práci 

pečlivě zorganizovanou do posledního detailu. 

 

3.1 Definice malé firmy 

Obecné členění firem se převážně zakládá na finančních ukazatelích. 

Kategorizace společností nám nejlépe vyjadřuje finanční obrat a počet jejich 

zaměstnanců. Jestliže firma umí generovat obrat např. 10 mil. Kč za rok, dokážeme 

hrubě odhadnout čistý zisk. V tomto smyslu se společnosti člení viz. [Synek, 2003] na: 

 

• malé – s méně než 100 zaměstnanci a výší ročního obratu pod 30 mil. Kč 

• střední – s méně než 500 zaměstnanci a výši ročního obratu pod 100 mil. Kč 

• velké – s parametry nad výše uvedenými hodnotami. 

 

Je zřejmé, že velikosti firmy odpovídá i mohutnost informačního systému. Výdaje 

na provoz IT jsou přímo úměrné ziskům a potřebám hlavní činnosti.  

 

3.2 CRM v malých a středních firmách - srovnání s velkými firmami 

Budování a udržování vztahů se svými zákazníky musí provádět jak globální 

nadnárodní společnost, tak místní prodejce kancelářské techniky. Silná konkurence však 

nutí malé společnosti nabídnout svým klientům přidanou hodnotu. Nejde o finanční 

zázemí či velikost firmy, ale o osobní přístup k zákazníkům, což je pro velké 

společnosti obtížné zajistit. 

Avšak úspěch firmy není pouze o pořízení nového softwaru, ale hlavně o 

vnitřních procesech a o důslednosti v podnikání.  
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Podnikové aplikace vyvinuté pro potřeby velkých společností jsou pro oblast 

malých a středních společností (SME – Small and Medium Enterprice) nepřijatelné 

nejen z důvodu jejich vysoké ceny, ale také pro nadměrnou rozsáhlost. Malé firmy mají  

omezené lidské zdroje tak finance. Podle časopisu [Marketing a média, č.41, 2007] jsou 

vyvíjena odlehčená řešení pro SME, která aby byla úspěšná, musí splňovat tři základní 

podmínky: 

 

1) jednoduchost 

2) efektivitu 

3) snadnou dostupnost 

 

CRM systém musí být přizpůsobitelný např. pro 100 zaměstnanců i více poboček. 

Fungování malých firem má oproti velkým firmám své odlišnosti. V zásadě není žádný 

velký rozdíl mezi CRM pro velkou nebo malou společnost. Technologicky jsou stejně 

vyspělé, jediné rozdíly jsou v komplexnosti a větší modularitě systému. Menší a středně 

velké společnosti mohou požadovat místo komplexního systému pokrytí pouze 

některých procesů vybranými moduly. V případě potřeby pak postupně moduly a 

funkčnosti přidávat. Pokud se malá firma rozhodne investovat do CRM systému, 

znamená to investici od které se očekává zefektivnění operativních činností. Těmi  je 

myšlenka komunikace s klienty, práce s dokumenty a kontakty společnosti, sjednocení 

informačních databází a jejich nahrazení komplexním informačním systémem. Hlavním 

cílem je zkvalitnění poskytovaných služeb klientům a zajištění osobního přístupu k 

zákazníkům.  

Vyšší zájem o implementaci CRM systému se objevuje u SME, které jsou v 

častém či opakovaném kontaktu s klientem. Z hlediska oborového zaměření se jedná o 

společnosti z oblasti obchodu, služeb, financí a konzultační společnosti. Bez ohledu na 

to, zda jsou projektově orientované nebo s rychlou obrátkou produktů. Přestože význam 

CRM pro řadu společností roste, firem z oblasti malého a středního podnikání v rámci 

České republiky je pokryto CRM systémy stále velmi málo.  
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3.3 Faktory výběru CRM v malých a středních firmách 

Malé a střední společnosti, které chtějí nasadit CRM systém nemají většinou 

zdroje na kvalifikovanou analýzu nabízených produktů. Právě tato etapa je klíčová 

k budoucnosti celé myšlenky pro zavedení systému CRM. Prezentace a vysvětlení 

jednotlivých funkcionalit může zastínit celkový pohled na produkt. Podle časopisu IT 

Systems viz. [Žebrák, 2007] bychom se měli převážně zaměřit na tyto oblasti, 

parametry a funkcionality. 

 

• Kvalita dat - kvalitní CRM systém musí umožnit snadnou a rychlou cestu k 

nalezení plnohodnotné informace. Sníží náklady na správu adres a zabraňuje 

duplikaci dat. Nalezne všechna propojení a poskytne historii sledovaného 

záznamu v celé jeho šíři. S takto nalezenými informacemi bychom pak měli mít 

možnost dále pracovat. V zásadě se jedná např. o export do jiných aplikací. 

 

• Práce s dokumenty – nejčastějším požadavkem je snadná evidence veškeré 

dokumentace a korespondence. Dobrý marketingový nástroj, který přinese 

přidanou hodnotu je tvorba marketingových akcí nebo promo kampaní. 

Z definice kritérií bychom měli snadno identifikovat cílovou skupinu adres a 

vybrat si komunikační kanál. 

 

• Analýza obchodních případů - jedním z dílčích cílů zlepšení je lepší využívání 

rozpracovaných obchodních případů. Jejich evidence v různých obchodních 

fázích a reportování vede ke zvýšení výsledků obchodního oddělení. Zavedení 

pravidel pro sledování a vyhodnocování obchodních případů v rámci CRM 

řešení by se mělo podřídit potřebám organizace. 

 

• Přehled a práce v týmu – CRM systém je nástroj každodenní práce a proto 

orientace musí být intuitivní nebo přes srozumitelného průvodce. Každý 

software, který se špatně ovládá, není jeho uživateli úspěšně provozován. Měli 

bychom vyžadovat snadno ovladatelné řešení. Tento parametr pak výrazně krátí 

čas pro vyhledání potřebných informací. Některé produkty CRM nabízí funkce 

jako jsou sdílené kalendáře či rezervace jednacích místností nebo služebních 
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automobilů. Tyto prvky jsou správným krokem ke zlepšení kancelářských 

procesů. 

 

• Rychlost nasazení – jednoduchost instalace, která nenaruší ostatní, již zavedené 

systémy. Snadná administrace a nízká míra složitosti zavádění výrazně ovlivní 

celkové náklady na spouštění systému. Pokud produkt bude navíc uživatelsky 

atraktivní, přechod do plného používání bude velmi rychlý. 

 

• Technologie a cena - funkční a technologické aspekty nabízeného CRM řešení 

hrají podstatnou roli. Licenční politika by měla umožnit snadnou rozšiřitelnost. 

Otázka zůstává kolik stojí upgrade na novou verzi. Důležitým argumentem při 

výběru CRM řešení je jméno výrobce a dodavatele systému. Pokud svěříte svá 

data do produktu neznámé nově vzniklé společnosti, nebudete se mít v případě 

problémů na koho obrátit. 
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3.4 Řízení firmy a organizační struktura 

Organizace kladou velký důraz na komunikaci mezi firemními odděleními. Stává 

se, že obchodní tým nemá aktuální informace o právě probíhajícím servisu u jednoho 

zákazníka což může vést k nelichotivé situaci. Při hledání způsobu jak těmto situacím 

předcházet, dojdeme jednoznačně k IT řešením.        

 Malé firmy se při vytváření vlastního fungování organizace uchylují k modelu 

velkých zavedených firem. Měli bychom však vzít v úvahu, že firma roste určitým 

tempem a organizační nároky se vytváří postupně. 

Nástroj, který by nám jednoznačně definoval firemní procesy se nazývá 

reengineering (BPR – Business Process Reengineering). Nejpoužívanější definice 

reengineeringu viz. [Pour, 2006] zní: Reengineering je zásadním přehodnocením a 

radikální rekonstrukcí podnikových procesů, a to takovým způsobem, aby bylo 

dosaženo zdokonalení kvality, služeb, rychlosti, snížení nákladů a především došlo ke 

značnému zlepšení výkonu, produktivity a konkurenceschopnosti podniku. Mění dnešní 

funkční postupy a vztahy na postupy a vztahy procesní. 

Zkoumání a analýza firemních procesů může být tímto způsobem pro malé firmy 

natolik nákladná, že výsledek nebude kladně oceněn. Na obr. č. 2 je organizační 

struktura malé obchodní firmy HOMMEL CS s.r.o. 

 

 
Obrázek č. 2 Organizační struktura malé obchodní firmy Hommel CS s.r.o..  

 

Obchodní odd. Servisní odd. Účetní odd. 

Vedení společnosti 

Provozní odd. 
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4 CRM SYSTÉMY, VÝHODY A NEVÝHODY JEJICH  

NASAZENÍ 

4.1 Důvody a cíle 

 Zavedení technologie CRM ve společnosti není pouze otázkou instalace 

softwaru. Je to dlouhodobý proces, který zasahuje každé oddělení firmy a vyžaduje 

změnu vztahu k informacím. 

Cílem technologie CRM je v podstatě přiblížit fungování firmy s tisíci klienty na 

způsob chodu malého obchodu. Prodavač přátelsky zdraví své zákazníky, kterým 

během hovoru nabídne a prodá několik věcí pro které původně vůbec nepřišli. 

Ve velkých firmách samozřejmě nelze oslovovat jednotlivé zákazníky, ale pouze 

skupiny lidí, které vybereme podle nějakého klíče. Proto bylo nutné vyvinout nějaký 

účinný nástroj, který by dokázal shromáždit detailní informace a každého klienta by 

kategorizoval. 

Z toho vyplývá, že principem CRM je sběr informací o zákaznících, jejich 

přehledné třídění, uchování a následné efektivní využití. Konečným cílem je hromadit 

veškeré potřebné informace o zákazníkovi na jednom místě a umět tyto informace včas 

a vhodně využít. Tato technologie pak umožní prostřednictvím pracovníků firmy 

HOMMEL CS s.r.o. zaznamenávat veškeré kontakty se zákazníkem. Na jejich základě 

by pak měl být jakýkoliv zaměstnanec firmy schopen zjistit vše o předešlém styku se 

zákazníkem a ihned klientovi pomoci nebo pokračovat v jednání. 

Zaznamenané informace jsou využity i pro analytické nástroje CRM. Firma je 

schopna odhalit neziskové nebo naopak velmi ziskové zákazníky. Pokud je například 

nějaký zákazník nedůvěryhodný nebo jeho nákupy byly minimální, můžeme změnit 

obchodní podmínky. 

Další možné využití získaných informací je nabídka nových produktů. Víme-li 

například, že zákazník nakupuje jeden druh zboží, lze zhodnotit, o jaký jiný výrobek by 

mohl mít také zájem, a takový produkt mu nabídnout. 

 

4.2 Srovnání CRM systému s Outlookem 

Nástroj Outlook 
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 Aplikace Microsoft Office Outlook poskytuje řešení pro správu informace a 

času. Primární využití tohoto nástroje je pro komunikaci elektronickou poštou. 

Především v malých firmách je využití této aplikace hojně využíváno. Firmy využívají 

Outlook pro organizování času, správu jednotlivých kontaktů, plánování pracovních 

úkolů a samozřejmě pro emailovou komunikaci. Podle dodavatelské společnosti CRM 

systémů [BRÜCK, 2006] je možno srovnat využití CRM a Outlooku z pohledu řízení 

vztahů se zákazníky.  

 

Systém CRM  

CRM systémy obsahují funkce jako Outlook a ještě navíc umí centrálně evidovat 

kontaktní osoby, firmy, aktivity, dokumenty a vše spojit s řízením prodejních 

příležitostí. Tyto vazby tvoří komplexní obraz a jsou nezbytnou podmínkou pro dobré 

vedení obchodních vztahů. 

 

Sdílení dat 

Uživatelé Outlooku mají data na svém počítači, proto Outlook neumožňuje 

vytvoření historie každého klienta. CRM systémy jsou organizovány pomocí databáze, 

která je primárně na serveru. Tato správa dat umožňuje vytváření historie komunikace. 

Umožňuje také přiřazovat ke každému kontaktu a firmě telefony, schůzky, úkoly, faxy, 

dokumenty a emailovou korespondenci. 

 

Adresář kontaktů 

Organizace kontaktů v Outlooku je pouze podle kategorií a složek. Neumožňuje, 

ale podrobnější členění přes celou firmu. CRM systémy umožňují uživateli přizpůsobit 

systém dle jeho potřeb a efektivně organizovat firmy a jejich kontakty podle skupin 

např. odběratele, dodavatele a partnery. Umožňují také přehledným způsobem 

zobrazovat aktivity, historii, korespondenci a obchodní příležitosti k firmám. 

 

Reporty 

Outlook obsahuje velmi jednoduché tiskové seznamy. CRM systémy dovolují 

soupisy v různých kategoriích, které se dají navíc jednoduše upravovat podle 

požadavků. Soupisy pak můžeme tisknout nebo exportovat i v grafické podobě. Podle 

těchto sestav se dá efektivně sledovat vývoj aktivit, firem a obchodních příležitostí.  
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Opakující se aktivity 

Outlook neumožňuje plánovat série aktivit. CRM systémy jsou k tomuto 

uzpůsobeny. Umí plánovat akce na základě definovaných pravidel. Pomocí této funkce 

se pak dokonaleji řídí firemní procesy i pracovní postupy.  

 

Řízení obchodních příležitostí 

CRM systémy umí řídit obchodní příležitosti přes jejich prodejní cykly. 

Zobrazují informace o produktech, cenách, počtu, pravděpodobnosti úspěchu s jakou 

obchodní případ vyhrajeme. Dokáží Vám také zobrazit informace o konkurentech, kteří 

proti Vám stojí a vyhodnotit případné důvody úspěchu či neúspěchu. Pomocí takto 

vedené obchodní příležitosti máte možnost vyhodnocovat svoje obchodní úspěchy a 

neúspěchy a efektivně řídit svoji obchodní činnost. 

 

Integrace s Outlookem 

Většina CRM systémů umožňuje integraci s Outlookem. Jedná se zejména o 

synchronizaci či importy emailů, kontaktů, aktivit a úkolů. Součástí všech nabízených 

CRM systémů je také emailový klient, který umožňuje plné řízení korespondence stejně 

jako v Outlooku. 

 

4.3 Překážky při nasazení CRM 

Zavedení CRM řešení se může firmě jevit zpočátku jako instalace drahého 

komplikovaného softwaru, který přinese pracovníkům větší a novou práci.  

V zásadě není zcela možné konkrétně určit konečnou cenu, za kterou je možno 

pořídit, implementovat a používat CRM. Tato cena je závislá na mnoha aspektech jako 

například počet uživatelů, kteří budou do systému přistupovat, jaké služby (moduly) 

budeme využívat a kolik budou stát následné konzultace. K tomu nesmíme zapomenout 

přičíst i náklady na samotné školení zaměstnanců a konzultace třetích stran např. 

outsourcingové firmy.    

Ačkoliv sebou nese zavedení CRM mnoho kladů, je nutné si uvědomit i určitá 

rizika. 
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4.4 Rizika spojená se CRM 

Bez plné podpory ze strany vedení a zaměstnanců, kteří se softwarem pracují a 

přicházejí do kontaktu se zákazníky, nelze CRM plnohodnotně a smysluplně 

provozovat. Zanedbání činností navazujících na systém CRM bývá důvodem toho, že 

projekt zavedení CRM systému nedosáhne očekávaných výsledků. Nejlépe to vyjadřuje 

v kapitole „Na tango musí být dva“ viz. [Storbacka, 2002] Úkolem řízení vztahu se 

zákazníky je zajistit, aby společnost přenesla své znalosti do hodnototvorného procesu. 

Pokud CRM systémy nesplní původní očekávání, na vině je často problém 

v řízení procesu změn uvnitř společnosti. Z toho pramení následná neochota 

zaměstnanců využívat nové nástroje CRM. Jak se právě podaří přimět pracovníky 

používat systém je kritickým faktorem rozhodujícím o celkovém úspěchu či neúspěchu 

celého CRM.  

Jedním z významných cílů zavedení CRM proto je, aby jej uživatelé používali. Je 

třeba přesvědčovat pracovníky o jeho přínosech, informovat a motivovat je k jeho 

používání. Mezi klíčové kritické body, které by neměli být opomenuty [Weslling, 2003] 

patří následující:  

 

• Kontinuální obousměrná komunikace 

Měla by probíhat obousměrná komunikace mezi dodavatelskou firmou, vedením 

společnosti a zaměstnanci, kteří budou systém využívat. Tímto konkretizujeme 

cíle a vysvětlíme pracovníkům firmy vizi změny.  

  

• Trénink a školení 

Čím lépe budou pracovníci systém znát, tím více ho budou používat. Školení 

musí být z velké části praktické  

 

• Nastavení motivačních systémů 

Aktualizovat motivační systém například nastavením části bonusové složky v 

závislosti na tom, jak pracovník CRM systém využívá. Je vhodné vyhodnocovat, 

jak vyhledává pracovník o svých klientech v systému informace, jak je používá a 

doplňuje. 
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5 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VE FIRMĚ Hommel 

CS s.r.o. 
Firma Hommel CS s.r.o. se svým dosavadním obratem 34 000 000 Kč za rok 

2007 řadí mezi firmy ze segmentu malých firem. Tato firma v dnešní podobě pracuje od 

roku 2001 a má pouze dva společníky: Ing. Ivana Moltaše s obchodním podílem 60 % a 

firmu Hommel-Etamic GmbH s obchodním podílem 40 %. Pan Ing. Moltaš současně ve 

firmě pracuje jako výkonný ředitel. Firma se zabývá prodejem precizní měřící techniky 

a servisem měřícího zařízení, přičemž odběrateli jsou v největší míře firmy zabývající 

se automobilovým a strojírenským průmyslem.  

Při postupném navyšování zákazníků vzrostla potřeba systematicky koordinovat 

rozpracované obchodní případy. V tabulce č. 1 uvádím analýzu současné situace.  

 

Vedení firmy - kladný vztah k IT technologiím 

- rozhodné slovo Ing. Moltaš   

Lidé - proaktivní přístup pro využití CRM systému 

- 8 stálých pracovníků z toho 3 obchodníci, 3 servisní 

pracovníci, 2 asistentky 

- v roce 2009 plánováno rozšíření + 2 (pobočka Slovensko)  

Počet poboček  - 1 hlavní samostatné sídlo 

- v roce 2009 plánovaná samostatná kancelář na Slovensku  

Nastavení procesů - neodpovídají potřebám zákaznicky orientované organizace.  

Z důvodu nedostatečného personálního vykrytí firma reaguje 

spíše na poptávku zákazníka než aby existovalo aktivní 

vyhledávání nových klientů. Poměr zakázek získaných na 

základě akvizice k samostatným poptávkám zákazníků je 20 

ku 80%. 

Technologie - 1x IBM server / MS Windows server 2003 

- 7x notebook / Win XP 

- 5x PC pracovní stanice / Win XP 

Outsourcing - IT je outsourcováno společností AutoCont CZ a.s. 

- využívání služeb spol.  J.K.R. pro podporu účetního systému 

BYZNYS Win 



 

Zavedení CRM systému v malých firmách 

23 

- externí pracovník pro Daňové účetnictví pracující také 

v systému BYZNYS Win 

Software - účetní systém BYZNYS Win od společnosti J.K.R. s.r.o. 

- MS Office 2003 

- Symantec Antivirus / všechny stanice 

- Veritas Backup Exec for Windows Servers 

- DATABOX contact software (nevyužívaný adresář firem) 

Vnější přístupy - email přes Outlook Web Access / MS Exchange server 2003  

- VPN pro přímé spojení se serverem   

- přes HTML rozhraní - BYZNYS Win mobile, nadstavba 

podnikového informačního systému BYZNYS Win.   

Komunikační 

kanály 

– v tomto pořadí: mail, telefon, web, fax. 

 

Kontaktní centrum - neexistence help-desku.  

V případě problému klient kontaktuje přímo prodejce. 

Marketingové 

oddělení 

– neexistuje 

Jediná propagace je přes webové stránky firmy, „slovo z úst“ 

a účastí na strojírenských veletrzích v České a Slovenské  

republice a v Německu. 

- neexistují žádné pravidelné akce jako je např. direct mailing, 

obecné akční nabídky, časově omezené slevy. 

ISO normy - firma není držitelem certifikátu kvality 

Hodnocení 

spokojenosti 

zákazníka 

- není 

CRM software firma nevlastní 

Investice do IT Outsourcing 60 tis. Kč / rok 

Hardware cca. 80 tis. Kč / rok 

Software cca. 30 tis. Kč / rok 

Maximální 

investice do 

hledaného řešení 

150 000,- Kč 

Tabulka č. 1 Analýza současné situace ve firmě HOMMEL CS s.r.o. 
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5.1 Popis stávajících systémů 

Hlavní podnikový systém BYZNYS Win je nástroj pro účetní agendu celé 

organizace. Systém BYZNIS WIN je navržen pro prostředí Windows jako klient/server 

řešení (SQL). Databázovým prostředkem je produkt společnosti Microsoft SQL Server. 

Systém BYZNYS Win má charakteristiku modulárního a otevřeného systému.V tomto 

systému jsou vedeny veškeré důležité informace jako je adresář partnerů, kontakty, 

vystavené a přijaté faktury. Na obrázku č. 3 je znázorněn rozklad obchodního partnera. 

Produkt je velmi modulární a lze ho ještě rozšiřovat. Firma má zakoupené tyto licence: 

- Finanční účetnictví 

- Fakturace 

- Pokladna 

- Bankovní operace 

- Evidence majetku 

- Skladové hospodářství 

- Informace 

- BYZNYS Win mobile  

 

 
Obrázek č. 3 Rozklad obchodního partnera v systému BYZNYS Win 
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Pro správu kontaktů existuje centrální databáze adres DATABOX. Na obr. č. 3 je 

znázorněn rozklad zákazníka ŠKODA AUTO, a.s.  

Obrázek č. 4 Současný adresář DATABOX   

  

Databáze je uložená na serveru firmy a přistupuje se přes klienta. Je zde 

jednoduchá provázanost s Office, ale není možnost automatizace např. vložení emailů. 

V rámci této databáze neexistuje rozčlenění klientů na stávající, VIP klienty, potenciální 

klienty a klienty bývalé. U jednotlivých klientů je uvedeno telefonické spojení a adresa. 

Bohužel, nenalezneme tam například údaje o zakoupených produktech či servisních 

činnostech, data akvizičních telefonátů a schůzek. Databáze funguje pouze jako tzv. 

telefonní seznam.  

Produkt DATABOX byl do společnosti zakoupen jako krabicové řešení na konci 

devadesátých let. Produkt nebyl před zakoupením testován ani jinak zkoušen či 

prezentován. Hlavní argument byla nízká cena 2000,- Kč / 1 uživatel a již vytvořená 

základní databáze firem v rozsahu dvou tisíců klientů. DATABOX nejde propojit 

s hlavní aplikací BYZNYS Win a pracuje pouze samostatně. V průběhu užívání se do 

databáze přidávali již aktuální - živí klienti. Jak se ukázalo v několika dalších letech, 

prvotní databáze však začala být vlastně na obtíž. Přes 80% kontaktů nebylo nikdy 

využito. Celý systém nevíc dovoluje duplicity. Náročnost editace, neaktuálnost dat a 
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poměrná složitost byly hlavní příčinou proč se systém přestal využívat. Dnes použití 

DATABOXU jako zdroje informací minimální. 

Ostatní kontakty se vyhledávají z osobních zdrojů Office produktů. Vzhledem 

k privátní povaze systému má každý zaměstnanec svá data uložená v notebooku nebo v 

PC. V případě změny telefonního čísla u zákazníka, si tuto změnu provedou postupně 

všichni zaměstnanci. Běžná praxe, která existuje je bohužel ústní dotazování o nové 

telefonní číslo. To vede k neustálému přerušování práce kolegů navzájem. Využívání 

kontaktních zdrojů nám ukazuje graf č. 1, který zobrazuje poměr využití všech systémů 

ve firmě Hommel CS.  

 

DATABOX 20%
BYZNYS Win 40%
Excel 10%
Outlook 30%

 
Graf č. 1 Využití zdrojů pro kontakty ve firmě HOMMEL CS s.r.o. 
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5.2 Doporučení pro CRM 

Z výše uvedených důvodů v rámci firmy HOMMEL CS s.r.o. existují dobré 

podmínky pro zavedení  kvalitního CRM systému. V tabulce č. 2 uvádím klady a 

zápory pro rozhodnutí zavést a využívat CRM.  

 

Klady +  Zápory - 

Sjednocení kontaktů Finance 

Práce s kontakty vycházející z živého 

účetního systému BYZNYS Win  

Špatná zkušenost se samostatnou databází 

DATABOX 

Zkvalitnění firemních procesů  

Rychlejší nalezení informací  

Vytvoření základů pro marketing  

Základ pro možnou budoucí certifikaci 

ISO  

 

Vliv Outsourcingu pro kvalitní a ověřená 

řešení  

 

Tabulka č. 2 Klady a zápory zavedení CRM 

 

Další poznámky, které se řadí do kladů a doporučení pro zavedení systému CRM: 

• je zde vhodná firemní kultura (neexistuje direktivní způsob řízení, jedná se o 

přátelský kolektiv) 

• je kladen důraz na efektivitu a nulovou byrokracii 

• ochota systém využívat 

 

Ve vybraném CRM řešení by bylo vhodné ukládat nejenom kontaktní informace ke 

klientovi, ale rovněž pracovat s údaji o prodaných produktech a servisních činnostech. 

Tyto informace jsou uvedeny v systému BYZNYS Win. Je tedy nutné propojení a plná 

spolupráce a otevřenost budoucího systému.  

Jako největší potřeba je eliminace duplicitních dat a činností. Firma by ušetřila 

velmi mnoho času, který by jí mohl i bez vynaložení dalších personálních a 

administrativních nákladů přinést nové obchody a tím vyšší spokojenost zákazníka. 

V uplynulých letech ještě konkurence v rámci specifického prodeje měřící techniky 

nebyla tak rozsáhlá a to firmě umožňovalo na trhu přežít i bez vyspělého CRM. 



 

Zavedení CRM systému v malých firmách 

28 

6 PRODUKTY CRM A JEJICH SROVNÁNÍ 
Pro výběr systému CRM, který bude pro společnost Hommel CS s.r.o. nejvíce 

vyhovující srovnáme několik hledisek. V tabulce č. 3. uvádím požadavky plynoucí 

z rozboru firmy.    

 

1. produkt zaměřen pro malé firmy Hommel CS s.r.o. 

2. Platforma CRM   

OS Serveru a OS klienta 

Windows 2003 Server 

Windows XP 

3. Jméno dodavatele a reference Velký počet instalací, aktivní prezentace 

dodavatele, doporučení.  

4. Cena Celková odhadnutelná cena licence, 

implementace, školení a podpory by 

neměla přesáhnout 150 000,- Kč  

5. Funkčnost Marketing, možné Call centrum, 

optimalizace obchodních případů, prodej, 

servis, 

6. Rychlost realizace Nízká časová náročnost implementace 

7. Sympatie a práce v systému Praktické testování  

8. Minimální počet uživatelů Pět pracovníků 
Tabulka č. 3 Požadavky na CRM řešení  

 

Značný vliv na výběr má jednoduchost instalace a administrace. Jedná se o malou 

firmu, která si nemůže dovolit zaměstnat dodatečného pracovníka pouze pro správu 

CRM softwaru. Z tohoto důvodu i ostatní IT činnosti byly a jsou outsourcovány. 

Podle časopisu [IT Systems, 2008] se k datu 6.4.2008 nabízí 39 produktů, které 

jsou zaměřeny pro malé firmy, pracují s platformou OS serveru Windows 2003 a 

s klientem Win XP. Názvy produktů, výrobce a dodavatele řešení uvádím v příloze č. 1 

Funkční přehledy s počtem instalovaných řešení uvádím v příloze č. 2. 

Z počtu možných variant jsem do nejužšího výběru zařadil celkem tři systémy. 

Tyto varianty jsem vybral především z důvodu počtu instalací, jelikož toto hledisko je 

pro potřeby firmy dle mého názoru klíčové. 
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6.1 CRM Suit – update.seven 

  Obsáhlý systém nabízející moduly pro kancelář, mobilní pracovníky i analýzu 

dat. Systém se může dle potřeby rozšiřovat a je vhodný i pro velké firmy. Výhodou je 

pobočka dodavatelské společnosti Update software s.r.o. v Teplicích v místě sídla 

Hommel CS s.r.o. To může přispět k bližší a intenzivnější spolupráci v případě 

konzultací a podpory. Produkt je nabízen buď jako ucelené jednorázové řešení nebo 

formou pronájmu. K systému můžeme přistupovat přes internetový prohlížeč. 

Nevýhodou tohoto řešení je vysoká cena za licenci, která v případě 5ti uživatelů 

překračuje 150 000,- Kč. Cena implementace a školení není zahrnuta. Společnost 

neposkytuje zkušební verzi produktu. Moduly a celá funkčnost systému jsou 

prezentovány za aktivní účasti konzultanta. Bohužel, tím jsme trochu ošizeni o vlastní 

vytvoření názoru na produkt. Na obrázku č. 5 je zobrazen produkt CRM Suit s kartou 

zákazníka update Software s.r.o.        

Obrázek č. 5 CRM Suit - Karta zákazníka update Software s.r.o. 
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6.2 BYZNYS WIN modul CRM 

Specializovaný modul současného účetního systému. Více než 1000 zákazníků 

využívající tuto nadstavbu je důkazem spokojenosti s produktem. Hlavní výhodou je 

provázanost se stávajícím systémem BYZNYS WIN. Významný vliv je důvěra a 

znalost dodavatelské firmy sídlící také v Teplicích. Společnost poskytuje plnou 

zkušební verzi systému. Dodavatelská firma zdarma produkt nainstaluje na server a 

zpřístupní klienty. Dobře provedená nápověda pak uživateli poskytuje kompletní 

pomoc. Cena tohoto modulu je závislá na počtu přistupujících uživatelů. V případě 5ti 

uživatelů  to je 35 000,- Kč. Každoroční obnova licence pro 5 uživatelů je 5 000,- Kč. 

Na obrázku 6 je zobrazen BYZNYS WIN modul CRM s identifikací partnera NAREX 

Česká Lípa a.s.    

 

Obrázek č. 6 BYZNYS WIN modul CRM 

 

Určitou nevýhodou je pak samotné grafické prostředí CRM vycházející z účetního 

systému. Systém není určen pro HTML rozhraní. Samotné ovládání vyžaduje delší čas 

pro orientaci v systému. Abychom se dostali k požadovaným datům musíme pozorně 

sledovat všechny ovládací prvky. 
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6.3 Microsoft Dynamics CRM  

Produkt silného dodavatele Microsoft s.r.o. ve verzi 4.0 je plně zakomponován do 

běžně používaného prostředí Microsoft Office Outlook. Výhoda je přímé propojení 

s běžnými Office aplikacemi. Pro uživatele známé prostředí vede k rychlejšímu 

zaškolení a používání. Uživatelé také pracují pouze s jedním systémem a nemusejí mít 

na svém PC spuštěno více paralelních aplikací. Microsoft nabízí volně stažitelné DEMO 

s časovým omezením funkčnosti, které přikládám jako přílohu č. 3. Na obrázku č. 7 je 

náhled Microsoft Dynamics CRM ve složce Obchodní vztahy.    

 

Obrázek č. 7 Microsoft Dynamics CRM 

 

Cena produktu bez implementace je pro pět uživatelů 80 000,- Kč. Dodavatel 

systému může být outcourcingová společnost AutoCont CZ a.s. V této variantě by byla 

nižší cena za školení z důvodu jiných již probíhajících služeb.   

       Nevýhoda je s obtížnou údržbou vazeb mezi aplikací BYZNYS WIN. 

Konvertování dat vyžaduje administrátorský přístup outsourcingového partnera.  
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7 NÁVRH CRM SYSTÉMU PRO FIRMU Hommel CS s.r.o. 
Jednou z podstatných fází je zvolení vhodného dodavatele systému. Software bude 

s námi „žít“ podstatně déle než-li Hardware [DOHANL, 2002].  

 

7.1 Hodnocení variant rozhodování 

Pro výběr systému CRM jsem zvolil metody vícekriteriálního hodnocení variant 

protože umožňují rozhodovateli posuzovat všechny varianty vzhledem k rozsáhlejšímu 

souboru kritérií. Celý proces hodnocení variant činí transparentním a jasným i pro jiné 

subjekty, kterých se volba varianty dotýká. 

Postup hodnocení: 

• Vícekriteriální hodnocení variant 
• Stanovení kritérií a určení jejich vah 
• Výběr variant, hodnocení variant 

 

Popis variant: 

Varianta A: CRM Suit – update.seven  

Varianta B: BYZNYS WIN modul CRM 

Varianta C:  Microsoft Dynamics CRM 

 

Jako kriteria (K) pro vyhodnocení jsem zvolil následující kategorie: 

 

1. Počet instalací v ČR – zde budu upřednostňovat co možná nejvyšší počet 

instalací (K1). 

2. Cena licence pro 5 uživatelů – preferujeme nejnižší cenu, maximální cena 

licence, implementace, školení a podpory by neměla přesáhnout 150 000,- Kč 

(K2). 

3. Rychlost implementace – čím rychlejší implementace bude, tím menší zásah do 

standardního chodu firmy a tedy preferovanější varianta (K3). 

4. Funkčnost – upřednostníme řešení s více funkčnostmi. Detailní popis produktů 

uvádím v příloze č. 3 Funkce systémů pro hodnocení variant (K4). 

5. Jméno dodavatele a reference – Zavedená řešení od seriozních dodavatelů 

(K5).  
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Z údajů vytvoříme tabulku č. 4 pro vícekriteriární hodnocení variant a doplníme 

hodnoty vycházející z analýzy jednotlivých systémů CRM.  

Kritéria: Varianta A Varianta B Varianta C 

Počet instalací v ČR 1 150 1 000 600 

Cena licence pro 5 uživatelů 150 000,- Kč 35 000,- Kč 80 000,- Kč 

Rychlost implementace 12 dní 2 dny 4 dny 

Funkčnost 52 35 45 

Jméno dodavatele a reference dobrý dobrý nejlepší 
Tabulka č. 4 Vícekriteriární hodnocení variant 

7.1.1 Určení vah kritérií 

Pro určení vah kritérií jsem použil metodu přímého stanovení vah kriterií [FOTR, 

2006] – porovnání významu kriterií pomocí jejich preferenčního pořadí. Stanovení vah 

kritérií lze rozložit do tří kroků: 

 
a) Stanovení preferenčního uspořádání, tj. pořadí významnosti kritérií 

Zde použiji přímé uspořádání – tedy pořadí významnosti kritérií od 
nejvýznamnějšího až k nejméně významnému. V tabulce č. 5 uvádím pořadí 
významnosti.  
 

K1 K2 K3 K4 K5 

Počet instalací 

v ČR 

Cena licence 

pro 5 uživatelů 

Rychlost 

implementace 

Funkčnost Jméno 

dodavatele a 

reference 
Tabulka č. 5 Pořadí významnosti 

 
b) Určení vah porovnáním významu kriterií s kriteriem nejméně významným 

Nejméně významnému kritériu (dle subjektivního ohodnocení): Jméno 
dodavatele a reference (K5) přiřadím hodnotu 1 a následně hodnotím kolikrát 
jsou další kritéria významnější než toto. Nejdříve porovnám K5 s K4, následně 
K5 s K3 a takto postupuji až ke K5 s K1. Tabulka č. 6 zobrazuje určení vah.   

 

K1 K2 K3 K4 K5 

Počet 

instalací v ČR 

Cena licence 

pro 5 

uživatelů 

Rychlost 

implementace 

Funkčnost Jméno 

dodavatele a 

reference 

5 5 3 2 1 
Tabulka č. 6 Určení vah 
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c) Normování vah 
Následným krokem je normování vah, které již v tabulce č. 7 je provedeno.   

 
Kritérium K1  K2  K3  K4  K5  Součet 

Počet bodů 5 5 3 2 1  

Normovaná 

váha 

0,3125 0,3125 0,1875 0,125 0,0625 1 

Tabulka č. 7 Normování vah 

 

7.1.2 Výběr variant 

Varianty seřadím do tabulky č. 8 pro výběr variant podle pořadí: 

Kritérium Váha A  

(pořadí) 

B 

(pořadí) 

C 

(pořadí) 

K1 - Počet instalací v ČR 0,3125 1 2 3 

K2 - Cena licence pro 5 uživatelů 0,3125 3 1 2 

K3 - Rychlost implementace 0,1875 3 1 2 

K4 - Funkčnost 0,125 1 3 2 

K5 - Jméno dodavatele a reference 0,0625 2,5 2,5 1 
Tabulka č. 8 Výběr variant 

 

Z tabulky vyplývá, že varianta C je prakticky dominována variantou B, protože 

je v kritériích K1-K3 horší a pouze v kriteriu K4 a K5 je na tom lépe. Variantu C tedy 

z našeho výběru dále vypustíme. 

 

Pakliže poté porovnáme zbývající varianty A a B zjistíme, že obě jsou lepší vždy 

ve dvou případech a v jednom kriteriu mají shodné pořadí. Stav je tedy nerozhodný. 

Varianta B - BYZNYS WIN modul CRM je lepší v kriteriu K2 cena a K3 rychlost 

implementace. Varianta A - CRM Suit je lepší v kriteriu K1 počet instalací a K4 

funkčnost.  

Pro zavedení systému CRM budeme muset vybrat jedinou variantu. Potom 

přihlédnutím k jednotlivým vahám zvolíme B - BYZNYS WIN modul CRM. 

 Odůvodněním je, že kriterium K1-instalace a K2-cena jsme vzájemným 

započtením vyřadili, protože měli stejnou váhu. Kriterium K5-reference je shodné u 

varianty A i B, K5 tedy také vyloučíme. Zůstane nám kriterium K3-rychlost a K4-
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funkčnost. Zde má větší váhu varianta K3-rychlost implementace a ta je lepší u varianty 

B - BYZNYS WIN modul CRM. 

 

7.1.3 Vážený aritmetický průměr 

Pro srovnání našeho rozhodnutí můžeme použít vážený aritmetický průměr 

pořadí jednotlivých variant. Z tabulky č. 8 sečteme pro každou variantu součet pořadí a 

vydělíme počtem kritérií. Nejnižší hodnota nám ukazuje nejvhodnější variantu.  

  

Varianta A:  2,1 

Varianta B:  1,9 

Varianta C:  2 

 

I na základě této metody vítězí varianta B - BYZNYS WIN modul CRM, která má 

nejnižší hodnotu váženého aritmetického průměru pořadí. 

 

7.2  Popis vybraného CRM systému  

BYZNYS WIN Modul CRM poskytuje uživateli podporu z pohledu podnikového 

informačního systému. Modul CRM skládá z následujících vrstev, které spolu velmi 

úzce spolupracují:  

 

• Operativní CRM - podporuje rutinní činnosti ve společnosti typu - zpracování 

korespondence, identifikace partnera či evidence kontaktů, osoby partnera a 

významných událostí týkajících se partnera. Svým zpracováním připravuje část 

datové základny pro podporu analytického CRM.  

 

•  Analytické CRM - umožňuje (na základě informací z operativního CRM a 

dalších modulů) analyzování vztahu s jednotlivými zákazníky, zpracovávat 

příležitosti nových vztahů, evidovat marketingové akce či hodnotit výsledky 

obchodníků. 
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8 IMPLEMENTACE 
Na obrázku č. 8 jsou zobrazeny všechny fáze, nezbytné pro úspěšné zavedení 

nového CRM systému. Tuto etapu provádí firma v součinnosti s vybraným 

dodavatelem. Pro společnost Hommel CS s.r.o. je nutná spolupráce také 

s outsourcingovou společností AutoCont CZ, která musí zpřístupnit dodavateli server a 

ostatní PC stanice. 

 
Obrázek č. 8 Fáze zavádění CRM systému 

 

Úvodní studie zahrnuje analýzu konkrétních nákladů systému CRM. Ve spolupráci 

s dodavatelem se zmapují oblasti, které by mohli navýšit odhadnutou cenu. Jedná se 

především o současný stav hardwaru. Konečná nabídka obsahuje cenu licence pro 5 

uživatelů, cenu dalšího možného uživatele, cenu za instalaci a školení.     

Smlouva s dodavatelem bude podepsána na dodávku CRM systému dle finální 

nabídky. V této části se firma dohodne na přesném časovém rozvrhu zavedení. Časový 

harmonogram pro implementaci je popsán v tabulce č. 4. Systémový pracovník 

dodavatele dohodne přesné kalendářní dny.  

 

Zálohování systému a Instalace nové verze 

BYZNYS WIN na server, Definování uživatelů 
1 den 

Instalace klientů na lokální PC a notebooky 1 den 

Školení uživatelů 2 dny   

Podpora po telefonu Zdarma v pracovních dnech 

 Tabulka č. 9 Časový harmonogram zavedení systému CRM 

Úvodní studie 
Definitivní 

smlouva s 

dodavatelem 

Vlastní 

zavedení IS 

Podpora 

CRM po 

implementaci 



 

Zavedení CRM systému v malých firmách 

37 

Implementační fáze zahrnuje kroky jako záloha celého systému, instalace nové 

verze BYZNYS WIN na server, Instalace a zpřístupnění klientů na lokálních stanicích, 

testování funkčnosti.  

Podpora CRM po implementaci je zaměřena na školení zaměstnanců. Pro 

kvalitnější zaškolení produktu je navrhnuto školení rozložit do dvou samostatných celků 

v průběhu 14ti dní. Uživatelé tak mají čas po základním zaškolení systém samy 

prozkoumat a připravit si otázky. Ty pak budou zodpovězeny v následujícím doškolení. 

Po zavedení systému se s dodavatelskou firmou vypracuje protokol, kde budou 

zaznamenány všechny provedené činnosti a zaškolení uživatelé. Po implementaci CRM 

je mimo jiné nutné klást důraz na: 

 

• lepší využití obchodních případů, kterými v minulosti firma prošla a využití 

zkušeností s nimi do budoucna 

• zlepšení týmové práce (průběžné aktivní shromažďování informací do CRM) 

• opuštění zavedených principů ve sběru informací 

• aktivní používání systému 

 

Zavedení systému CRM bude po 6ti měsících v rámci naší firmy vyhodnoceno, 

hlavně se zaměřením na splnění celého záměru, funkčnosti a přínosu, dále pak zda je 

systém aktivně používán zaškolenými uživateli. Případné nedostatky budou ihned 

odstraněny. 

Z důvodu přechodu na nový CRM systém se navrhuje v dohledné době 5ti měsíců 

systémově zakázat přístup do užívané aplikace DATABOX. Uživatelé budou nuceni 

CRM ještě více využívat. Ostatní zavedené Office systémy využívat pro vedení 

obchodních případů pouze v krajním případě. 
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9 ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo seznámit s problematikou zavedení CRM systému 

v malých firmách. Vzorem pro tuto činnost byla firma HOMMEL CS s.r.o. kde pracuji 

v obchodním oddělení a styk se zákazníkem patří k mé každodenní náplni.  

CRM systém slouží k vedení důležitých informací o partnerech, jejich aktivitách, 

produktech a o úkolech pracovníků. Jedním z hlavních cílů používání CRM systému je 

možnost rychle zpřístupnit informace, které jsou důležité pro poznání potřeb zákazníka. 

Z informací dokážeme vést efektivní jednání a tak vybudovat síť spokojených partnerů. 

Toto je základním cílem každé firmy pro dosažení vysokých výnosů. 

Na základě analýzy součastného stavu ve firmě Hommel CS s.r.o a z obchodního 

charakteru společnosti navrhuji CRM systém. Vhodně zvolené řešení by mělo v 

důsledku eliminovat náklady, snížit časovou administrativní náročnost a dát více 

prostoru pro obchod a nové akviziční příležitosti. Následkem bude zvýšení výkonnosti 

firmy, aniž by byla potřeba dodatečných personálních nákladů.  

Jedním z nejdůležitějších faktorů je výběr konkrétního CRM produktu. 

K vyhodnocení byla použita metoda vícekriteriálního hodnocení variant a váženého 

aritmetického průměru. Jedná se zde o hodnocení subjektivní z mého pohledu jakožto 

pracovníka firmy Hommel CS s.r.o. 

Potřebu zavedení systému CRM do firmy Hommel CS si uvědomuje rovněž její 

majoritní vlastník – pan Ing. Moltaš a dle jeho vyjádření by k zavedení CRM řešení 

mělo dojít ve 3. kvartálu roku 2008. Pevně věřím, že tato práce přispěje k výběru toho 

nejefektivnějšího a nejpřínosnějšího CRM řešení. 

Celkově se dá konstatovat, že zavedením systému CRM u firmy Hommel CS a 

dalších malých firem lze hlavně dosáhnout: 

 

• Zkvalitnění firemních procesů 

• Rychlé zpřístupnění informací pro pracovníky 

• Aktuální informace o zákaznících 

• Vytvoření většího prostoru pro obchod a tím vyššího zisku 

• Snížení administrativy 

• Snížení nákladů a pracovníků pro danou činnost 
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Na závěr bych velmi poděkoval svému vedoucímu diplomové práce Ing. 

Robertu Klimundovi za ochotu, se kterou mi poskytoval odbornou pomoc, cenné rady a 

připomínky při zpracování této práce. Rovněž bych chtěl poděkovat všem ostatním za 

pomoc a podporu při tvorbě této práce. 
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Příloha č. 1: Přehled nabízených CRM systémů 

 
č. Název produktu Výrobce Dodavatel v ČR 
1 ABRA Gx ABRA Software a.s. ABRA Software a.s. 

2 aplis CRM aplis.cz, a.s. aplis.cz, a.s. 

3 Atollon Shark CRM Atollon Limited Atollon s.r.o. 

4 Bílý Motýl BM Servis s.r.o. BM Servis s.r.o. 

5 Business Report EasySoft s.r.o. EasySoft s.r.o. 

6 BYZNYS Win modul CRM J.K.R., spol. s r.o. J.K.R., spol. s r.o. 

7 CeMF 2.0 Digital Resources, a.s. Digital Resources, a.s. 

8 Cleverlance CRM Cleverlance Enterprise 

Solutions 

Cleverlance Enterprise 

Solutions 

9 CompSale Timone Management s.r.o Timone Management s.r.o 

10 CRM COMPEKON COMPEKON s.r.o. COMPEKON s.r.o. 

11 CRM Leonardo D3Soft s.r.o. D3Soft s.r.o. 

12 CRM Lighthouse Info21, spol. s r.o. Info21, spol. s r.o. 

13 CRM ORAX ORAX, s.r.o. ORAX, s.r.o. 

14 CRM suite - update.seven update software AG update software s.r.o. 

15 DIALOG 3000S CRM Control spol. s r.o. Control spol. s r.o. 

16 easy CRM POSYS, spol. s r.o. POSYS, spol. s r.o. 

17 eDirigent Representative DIGI TRADE, s.r.o. DIGI TRADE, s.r.o. 

18 Exact Synergy Enterprise Exact Software Exact Software CR s.r.o. 

19 genesisWorld CAS AG KOMIX s.r.o. 

20 HansaWorld Hansa World Limited ECC - EUROPEAN 

CONSULTING 

COMPANY, s.r.o. 

21 i/2 CRM Polynorm Software AG DATA-NORMS s.r.o. 

22 I6 CyberSoft, spol. s r.o. CyberSoft, spol. s r.o. 

23 Infor CRM Infor Global Solutions ITeuro, a.s. 

24 Informační systém K2 K2 atmitec s.r.o. K2 atmitec s.r.o. 

25 KARAT CRM KARAT Software a.s. KARAT Software a.s. 

26 Microsoft Dynamics CRM Microsoft s.r.o. Microsoft s.r.o. 



 

Zavedení CRM systému v malých firmách 

47 

27 Microsoft Dynamics NAV Microsoft s.r.o. Microsoft s.r.o. 

28 Periskop 3.0 Accord, spol. s r.o. Accord, spol. s r.o. 

29 Podpora prodeje - CRM KAISER DATA s.r.o. KAISER DATA s.r.o. 

30 Prosper RKA SW Systems s.r.o. RKA SW Systems s.r.o. 

31 Pythia CRM Espace Morava s.r.o. Spáčil a Panoc, s.r.o. 

32 Quattro RIVER DATA s.r.o. RIVER DATA s.r.o. 

33 SAP CRM SAP ČR, spol. s r. o. SAP ČR, spol. s r. o. 

34 SCUD eCRM RAYNET s.r.o. RAYNET s.r.o. 

35 Soft-4-Sale MTJ Service, s.r.o. MTJ Service, s.r.o. 

36 Sprinx CRM SPRINX Systems, a.s. SPRINX Systems, a.s. 

37 SugarCRM 5 SugarCRM Inc. ACMARK 

38 SuperOffice SIX SuperOffice ASA Columbus IT Czech s.r.o. 

39 TRADE- INFO OR-CZ spol. s r.o. OR-CZ spol. s r.o. 
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Příloha č. 2: Funkční přehledy nabízených CRM systémů 

 

č. Název produktu 

Podpora 

různých 

komunikační

ch kanálů se 

zákazníky  

Automatizované 

plánování 

marketingové 

kampaně na 

základě analýz 

zákazníků 

Přístup ke 

všem 

relevantním 

informacím o 

obchodním 

případu 

Mobilní 

přístup 

Počet 

instalací v 

ČR 

1 ABRA Gx ANO NE ANO NE 150 

2 aplis CRM ANO NE ANO ANO 9 

3 Atollon Shark CRM ANO ANO ANO ANO 50 

4 Bílý Motýl NE ANO ANO ANO 49 

5 Business Report NE ANO ANO ANO 6 

6 BYZNYS Win 

(modul CRM) 
ANO ANO ANO ANO 1000 

7 CeMF 2.0 ANO ANO ANO ANO 17 

8 Cleverlance CRM ANO ANO ANO ANO 4 

9 CompSale ANO ANO ANO ANO 212 

10 CRM COMPEKON NE ANO ANO NE 6 

11 CRM Leonardo ANO ANO ANO ANO 30 

12 CRM Lighthouse NE NE ANO ANO 4 

13 CRM ORAX NE NE ANO NE 12 

14 CRM suite - 

update.seven 
ANO ANO ANO ANO 1150 

15 DIALOG 3000S 

CRM 
ANO NE ANO ANO 80 

16 easy CRM ANO NE ANO NE 50 

17 eDirigent 

Representative 
NE ANO ANO ANO 2 

18 Exact Synergy 

Enterprise 
ANO ANO ANO ANO 50 

19 genesisWorld ANO ANO ANO ANO 5 

20 HansaWorld ANO NE ANO ANO  
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21 i/2 CRM ANO ANO ANO ANO 3 

22 I6 ANO ANO ANO ANO 80 

23 Infor CRM ANO ANO ANO ANO 2 

24 Informační systém 

K2 
ANO ANO ANO ANO 480 

25 KARAT CRM ANO NE ANO ANO 170 

26 Microsoft 

Dynamics  

NAV 

ANO ANO ANO ANO 40 

27 Microsoft 

Dynamics 

CRM 

ANO ANO ANO ANO 600 

28 Periskop 3.0 ANO ANO ANO ANO 6 

29 Podpora prodeje - 

CRM 
ANO NE NE ANO 10 

30 Prosper ANO ANO ANO ANO 120 

31 Pythia CRM ANO ANO ANO ANO  

32 Quattro ANO ANO ANO ANO 10 

33 SAP CRM ANO ANO ANO ANO 30 

34 SCUD eCRM ANO NE ANO ANO 11 

35 Soft-4-Sale NE ANO ANO NE 405 

36 Sprinx CRM ANO NE ANO ANO 22 

37 SugarCRM 5 ANO ANO ANO ANO 50 

38 SuperOffice SIX ANO ANO ANO ANO 60 

39 TRADE- INFO NE NE ANO ANO 10 
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Příloha č. 3: Funkce systémů CRM pro hodnocení variant 
 

Název produktu (verze) 

 

CRM suite - 

update.seven  

 

 

 

 

 

BYZNYS Win 

(modul CRM)  

 

 

 

Microsoft 

Dynamics CRM 

 

 

Rok uvedení produktu na trh / 

uvedení aktuální verze 
1994/2007(SP2) 2000 

1993 / 

2007(verze 4.0) 

Počet konzultantů produktu v ČR 36 42 500 

Call centrum  

Podpora různých komunikačních 

kanálů se zákazníky (telefon, fax, 

internet, e-mail, SMS) 

ANO ANO ANO 

On-line přepojení zákazníka na 

specializovaného operátora 
ANO ANO NE  

Poskytování všech relevantních 

informací o právě obsluhovaném 

zákazníkovi operátorům 

ANO ANO ANO 

Sběr a vyhodnocování 

statistických údajů 
ANO ANO ANO 

Podpora Dialed Number 

Indentification Service (DNIS) 
ANO ANO NE 

Podpora Automated Number 

Identification (ANI) 
ANO ANO NE 

Podpora Interactive Voice 

Response systems (IVR) 
ANO NE NE 

Marketing  

Podpora různých komunikačních 

kanálů se zákazníky (telefon, fax, 

internet, e-mail, SMS) 

ANO  ANO ANO 
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Podpora List Managementu 

(seznamy zákazníků, dodavatelů, 

jejich import a export) 

ANO ANO ANO 

Automatizované plánování 

marketingové kampaně na 

základě analýz zákazníků 

ANO ANO ANO 

Příprava rozpočtů plánovaných 

kampaní a sledování jejich plnění 

v průběhu kampaně 

ANO ANO ANO 

Přesné zacílení kampaní na 

vybrané zákazníky nebo skupiny 
ANO ANO ANO 

Realizace tržních testů (náhodný 

výběr zákazníků z cílové skupiny) 
ANO NE ANO 

Definování metriky, podle nichž 

bude hodnocena úspěšnost 

kampaně 

ANO NE ANO 

Realizace jedné kampaně 

několika komunikačními kanály 

najednou 

ANO ANO ANO 

Sledování reakce zákazníků v 

reálném čase ze všech 

komunikačních kanálů 

ANO NE ANO 

Analýza průběžných výsledků 

probíhajících kampaní 
NE ANO ANO 

Operativní zasahování do 

provádění marketingové kampaně 

podle reakcí cílové skupiny 

ANO ANO ANO 

Integrace s aplikacemi přímo 

souvisejícími se zákazníky (call 

centrum, servis, podpora, ...) 

ANO NE NE 

Udržování a zpřístupňování báze 

informací o použitelných 

komunikačních kanálech 

ANO NE ANO 
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Správa informací o zákaznících 

(vyloučení oslovení jednoho 

zákazníka dvakrát stejným 

sdělením) 

ANO ANO ANO 

Hodnocení výsledků kampaně 

pomocí různých metrik a kritérií 
NE NE ANO 

Podpora řízení a realizace 

propagačních akcí 
ANO ANO ANO 

Prodej  

Podpora různých komunikačních 

kanálů se zákazníky (telefon, fax, 

internet, e-mail, SMS) 

ANO ANO ANO 

Přístup ke všem relevantním 

informacím o obchodním případu 
ANO ANO ANO 

Profil zákazníka ANO ANO ANO 

Dosavadní kontakty ANO ANO ANO 

Vynaložené a naplánované 

náklady 
ANO ANO ANO 

Řízení vývoje obchodního 

případu na základě stanovené 

metodiky 

ANO ANO ANO 

Přístup k základně informací 

(katalogy, ceny, konkurence, ...) 

přes web 

ANO ANO ANO 

Automatizace korespondence a 

jejího vyřizování (hromadná 

korespondence, šablony dopisů, 

...) 

ANO ANO ANO 

Podpora týmového prodeje 

vícevrstvými distribučními kanály 
ANO NE ANO 

Automatizace synchronizace dat 

centrálního serveru a mobilních 

obchodníků 

ANO NE ANO 
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Product Configurator (vytváření 

nabídky přímo v místě prodeje) 
ANO ANO NE 

Předpovědi objemu prodeje ANO NE ANO 

Správa motivačního programu 

účastníků obchodního procesu 
ANO NE ANO 

Servis  

Podpora různých komunikačních 

kanálů se zákazníky (telefon, fax, 

internet, e-mail, SMS) 

ANO ANO ANO 

Případové analýzy ANO NE NE 

Průchody rozhodovacími stromy ANO ANO NE 

Pomocné textové informace 

(rešerše technické dokumentace) 
ANO ANO ANO 

Produktové specifikace ANO NE ANO 

FAQ databáze ANO NE ANO 

Řešení známých problémů 

z minulosti 
ANO ANO ANO 

Automatické nasměrování 

požadavků zákazníka na 

příslušného řešitele 

ANO ANO ANO 

Řízení garance doby vyřešení 

požadavku 
ANO ANO ANO 

Optimalizace obchodních procesů  

Zdokonalování prodejních a 

servisních procesů 

ANO (workflow 

engine) 
ANO ANO 

Vyhodnocování efektivity 

prodejních a servisních procesů 
ANO ANO ANO 

Grafická evidence procesů a 

organizačních struktur 
ANO ANO NE 

Simulace procesů a trasování 

procesů 

ANO (workflow 

engine) 
ANO ANO 

Měření efektu CRM systému ANO NE ANO 

Specializované moduly, funkce nebo nastavení pro různá odvětví  
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Obsahuje produkt spec. moduly ANO NE ANO 

Nasazení v odvětví (např. banky a 

finance, telekomunikace) 
ANO ANO ANO 

Další vlastnosti systému  

Pronájem systému po Internetu 

(ASP) 
ANO NE ANO 

Mobilní přístup ANO ANO ANO 

Architektura a platformy  

Architektura systému 

klient/server, 

třívrstvá, 

modulární, web-

klient/desktop-

klient, intranet, 

off-line klient, 

mobile klient, 

.NET, vícevrstvá  

klient/server 
klient/server, 

intranet 

Platforma systému - operační 

systém serveru 

Windows 2000 

Server, Windows 

2003 

Server(Windows) 

Windows 2000, 

Windows XP, 

Windows NT 4, 

další...Windows 

2000 Server, 

Windows 2003 

Server 

Windows 2000 

Server, Windows 

2003 Server 

Platforma systému - operační 

systém klienta 

Windows 2000, 

Windows XP, 

Windows 2000 

Server, 

další...Windows 

2003 Server (MS 

Mobile, Symbian, 

BlackBerry, 

OperaMini, 

Mozilla) 

Windows 98, 

Windows 2000, 

Windows XP, 

další...Windows 

NT 4, Windows 

2000 Server, 

Windows 2003 

Server 

Windows 2000, 

Windows XP 
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Možné platformy systému - 

databáze 

Oracle, MS SQL 

Server, MSDE, 

další...ODBC 

MS SQL Server 
vlastní, MS SQL 

Server 

Uživatelé celosvětově  

Počet instalací produktu (počet 

zákazníků celosvětově) 
100000 1100 61000 

Uživatelé v ČR a SR       

Počet instalací produktu v ČR 1150 1000 600 

Pro jakou velikost podniku je produkt určen  

- malé podniky (obrat do 250 mil. 

Kč ročně) 
ANO ANO ANO 

- středně velké podniky (obrat 250 

mil. - 2 mld. Kč ročně) 
ANO ANO ANO 

- velké podniky (obrat nad 2 mld. 

Kč ročně) 
ANO ANO ANO 

Reference  

Průměrná doba implementace u 

podniku střední velikosti 

2 měsíce a 

více(podle počtu 

rolí uživatelů) 

2 - 4 měsíce 4 měsíce 

Reference produktu v ČR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Asseco Czech 

Republic a.s. 

T-Mobile a.s. 

UniCredit Bank a.s. 

GEODIS BRNO a.s. 

DRINKS UNION 

a.s. (Zlatopramen) 

TNT Post ČR s.r.o. 

Siemens Enterprise 

Communication 

s.r.o. 

Gradua-CEGOS, 

s.r.o. 

EIITE s.r.o. 

Lafarge Cement, a.s. 

Ravak, a.s. 

Central Group a.s. 

Metroprojekt Praha, 

a.s. 

Lázně Františkovy 

Lázně, a.s. 

Primaska Consult, 

s.r.o. 

 Dopravní podnik 

města Pardubic a.s. 

 Messenger, s.r.o. 

  

  

  

AAA Auto 

Mountfield 

Auto Palace Praha 

Nemocnice Na 

Homolce 

EPEE 

Jednota SD Opava 

  

  

  

  

 

 


