
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Anotace: 

Bakalářská práce popisuje jednoduchým způsobem systémy CRM. Řízení vztahů se 

zákazníky je součástí podnikové strategie a kultury. CRM ovlivňují a tvoří zaměstnanci, 

technologie, procesy a data. Využitím CRM získáme konkurenční výhodu.  Práce se zabývá 

problematikou vzniku orientace na zákazníky, historii vývoje, popisem struktury, obsahuje 

doporučení pro zavedení do podniku, výběrem správného systému a popisem konkrétního 

systému. Po přečtení práce bude moct každý čtenář odpovědět na otázky co to CRM je 

a k čemu slouží.  

 
 
 
 
Abstrakt: 
The bachelor's thesis describes a simple way of CRM systems. Customer relationship 

management is a part of corporate strategy and culture. CRM and are affecting employees, 

processes, technologies and data. Using CRM gain a competitive advantage. Work deals with 

the emergence of customer-orientation, history, description of the structure, contains 

recommendations for the introduction into the business, choosing the right system and the 

description of the particular system. After reading the work will be able to answer readers 

questions on what CRM is and what it is. 
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1. Úvod 
 
V dnešní době, kdy nabídka vysoce převyšuje poptávku se všechny podniky, které nabízejí 

své výrobky nebo služby stále snaží nají prostředky, jak přilákat nové a dlouhodobě si udržet 

stávající zákazníky. To je nutí být lepší než konkurence a vytvořit si před ní náskok. Jednou 

z nově se vyvíjejících metod jak tohoto cíle dosáhnout je zavedení systému CRM v podniku. 

Využití  CRM je zejména v B2B prostředí ve větších podnicích  a v průmyslu, kde je mnoho 

zákazníků. 

 

Je však omyl systémy CRM chápat jenom jako počítačový program, do kterého se ukládají 

data. Systém CRM tvoří část podnikové strategie, která nám pomáhá při restrukturalizaci 

podniku, která je zaměřena na změnu od produktové orientace k zaměření na zákaznické 

potřeby. Díky těmto systémům má podnik lepší znalosti o svých zákaznících, o efektivnosti 

svých činností, průběhu procesů a určení výhodnosti využívaných strategií.  Do češtiny 

zkratku CRM- Customer Relationship Management překládáme jako Řízení vztahů se 

zákazníky.  

 
Tato práce je pouze teoretická a je rozdělena do pěti základních kapitol a dalších podkapitol. 

V jednotlivých částech je jednoduchým způsobem shrnuta celá problematika CRM systémů. 

V první teoretické části se dočtete jak je dnes chápán pojem CRM a jak se od počátku vyvíjel 

až do dnešní podoby. Následující část shrnuje problematiku vztahů mezi zákazníkem 

a prodejcem. Třetí část popisuje obecné vlastnosti systému CRM a  zabývá se strukturou 

CRM. Čtvrtý bod se týká teoretických návrhů a postupů, podle kterých by se mělo postupovat 

v případě implementace CRM. Závěrečné zhodnocení obsahuje vlastní názor na celou 

problematiku CRM. 

 

Cílem této práce je co nejpřesněji a nejjednodušeji popsat problematiky systémů CRM, a její 

aplikaci do podnikatelského prostředí. Také se budu snažit najít další zlepšení tohoto systému, 

využitelnost v jiném odvětví nebo aktuální trendy a výhled do budoucna. 
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2. Vznik a vývoj CRM – řízení vztahů se zákazníky 

2.1 Úvod do CRM  

V minulosti se výrobní podniky orientovaly na produkt. Na trhu převyšovala poptávka nad 

nabídkou. Nevyrábělo se to, co požadoval trh, ale vyrábělo se to, co se umělo vyrobit. Takto 

vyrobené zboží se poté prodávalo za nákladově kalkulovanou cenu zákazníkům. Zákazník byl 

pro společnost anonymní a byl chápán jako něco zcela přirozeného. Stručněji řečeno, firmy 

neustále vyráběly a nevěděly pro koho. Jediným cílem bylo prodat co největší množství 

výrobků. 

 

V dnešním silně konkurenčním prostředí již tento přístup není možný. Nabídka několikrát 

převyšuje poptávku a společnosti musí vynaložit mnoho sil, aby získaly nového zákazníka 

a poté ho dlouhodobě udržely. O zákazníka se musí pečovat tak, aby byl přesvědčen v názoru, 

že spolupráce s námi bude pro něj i do budoucna výhodná. Z různých průzkumů vyplývá, že 

náklady na udržení zákazníka jsou pětkrát nižší než náklady vynaložené na získání nového 

zákazníka, jak uvádí obrázek 1. 

 

83%

17%

Náklady na získání
nového zákazníka
Náklady na
udřžení zákazníka

 
Obrázek 1 - Graf nákladů na získání a udržení zákazníka 

 

Když bude zákazník s odebíraným výrobkem či službou dlouhodobě spokojen, tak bude 

ztrácet potřebu hledat produkty u konkurence. Z tohoto důvodu kladou firmy větší důraz na 

orientaci na zákazníka a s tím spojené efektivní řízení vztahů se zákazníky. Vzniká nový 

pojem péče o zákazníka (Customer Care). Při prvním kontaktu se zákazníkem v jakékoliv 

formě si zákazník vytváří určitou představu o společnosti jako celku. Jako názorný příklad 

může být návštěva nové restaurace. Již po pěti minutách máme jasno jestli tuto restauraci 



4 

zařadíme mezi ty oblíbené a budeme se tam vracet, nebo jestli naše první návštěva bude i tou 

poslední. V druhém případě to bude mít pro restauraci dalekosáhlejší důsledky než jen ztrátu 

jednoho zákazníka (špatnou pověst, negativní ovlivňování okolí, ztrátu dalších 

potencionálních zákazníků). Proto se všechny společnosti snaží svým zákazníkům poskytnout 

to co potřebují, nebo by mohli potřebovat.  

 

Snažíme se porozumět potřebám zákazníka a tyto potřeby dokonale uspokojovat. Znalosti 

o potřebách získáme z osobního přístupu k jednotlivým zákazníkům. Díky tomu získáváme 

zákazníkovu důvěru a věrnost společnosti. [4] 

 

2.2 Definice CRM  

Pro řízení vztahů se zákazníkem neexistuje žádná obecně uznávaná definice. V literatuře 

a v jiných dostupných zdrojích se však můžeme dočíst různé interpretace a vymezení pojmu 

CRM.   

 

Z průzkumu META Group plyne, že CRM je manažery firem chápáno jako systematické 

poskytování kvalitních služeb prostřednictvím všech obchodních kanálů, jiní nahlížejí na 

CRM jako posun od produktově orientované podnikové strategie ke strategii orientované na 

zákazníka a jeho potřeby a další nahlížejí na CRM jako na technologii, která CRM podporuje. 

Malá část chápe CRM jako úsilí vybavit pracovníky, kteří jsou v přímém kontaktu se 

zákazníkem potřebnými informacemi a někteří považují CRM za módní záležitost bez 

skutečného významu. V literatuře a v jiných dostupných zdrojích se však můžeme dočíst 

různé interpretace a vymezení pojmu CRM.[1]  Příklady různých definic CRM: 

 

„Customer Relationship Management je systém obchodních, marketingových, komunikačních 

a servisních procesů v organizaci a příslušných technologií, který umožňuje cíleně řídit vztahy 

se zákazníky.“ [12] 

 

„Řízení vztahů se zákazníky (CRM – Customer Relationship Management) představuje 

komplex aplikačního a základního software, technických prostředků, podnikových procesů 

a personálních zdrojů, určených pro řízení a průběžné zajišťování vztahů se zákazníky firmy, 

a to v oblastech podpory obchodních činností, zejména prodeje, marketingu a zákaznických 

služeb.“ [5] 
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„CRM je komplexní přístup k řízení podniku. Integruje a optimalizuje potřeby všech 

zákaznických procesů souvisejících s marketingem, prodejem, službami zákazníků, stejně 

jako s výzkumem a vývojem produktů. Cílem CRM je při tom vytvořit vyšší hodnotu pro 

zákazníka – na straně dodavatele v rámci obchodních vztahů.“ [8] 

 

„Jedná se o proces spravování detailních informací o jednotlivých zákaznících a pečlivou 

koordinaci všech „styčných bodů“, které přicházejí do kontaktu se zákazníky, k maximalizaci 

věrnosti zákazníků.“ [3] 

 

„Customer relationship management (též CRM nebo řízení vztahů se zákazníky) je 

databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací 

o zákaznících firmy.“ [11] 

 

Podstatou toho, abychom v praxi dosáhli výše uvedených předpokladů je vytvoření 

dlouhodobých partnerských vztahů se zákazníky, které budou pro obě strany výhodné 

z finančního hlediska. CRM zní a tváří se jako velice moderní pojem, ale jeho hlavní podstata 

je v péči o zákazníka a to firmy usilovaly již před mnoha lety. Můžeme tedy konstatovat, že 

hlavním úkolem CRM je shromažďovat informace o zákaznících na jednom místě, přehledně 

je třídit, zpracovávat a efektivně využívat. Toto vhodné využití potřebných informací v pravý 

čas má za úkol vyvolat v zákazníkovi dojem o serióznosti firmy.  

 

2.3 Historický vývoj a vývojové etapy CRM 

2.3.1 První etapa - papírová databáze 

Již v průběhu 50. a 60. let si manažeři, vedoucí podniku a ředitelé uvědomovali, že potřebují 

nástroj, který by v jejich firmách shromažďoval a vyhodnocoval informace o zákaznících. 

Teprve až počátkem 70. tel vznikl tento nástroj pro shromažďování a vyhodnocování 

informací. Toto období můžeme nazvat jako „papírová databáze“. Tento systém byl založen 

na klasickém zakládání šanonu, které obsahovaly veškeré informace o zákaznících. Data do 

těchto rozsáhlých databází byla získávána pomocí marketingových kampaní. Zpracování dat 

díky zdlouhavému ručnímu opisovaní, vyhledávání, vytváření statistik a zpráv bylo velmi 
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neefektivní. Nulová automatizace byla hlavní nevýhodou tohoto řešení. Časová náročnost 

a nákladnost byly důvodem toho, že v čase kdy byly k dispozici výsledky kampaně, data již 

nebyla aktuální a potřeby zákazníků se v průběhu realizace změnily. 

 

2.3.2 Druhá etapa - Systém programů typu Office 

V 80. letech se automatizovaly a integrovaly jednotlivé firemní procesy (vyplňování 

formulářů, tabulek, vytváření základních databází, upozornění na důležité termíny, fakturace, 

zásobování, plánování výroby, účetnictví, personalistika aj.). Tuto vývojovou etapu CRM 

nazýváme: Systém programů typu Office. Vše bylo podmíněno technickým pokrokem 

v oblasti informačních technologií, využíváním PC, která byla stále dostupnější. 

Nejpoužívanější programy v této vývojové etapě byly: Outlook, Excel, Word, Access, nebo 

Lotus Smart Suite. 

 

2.3.3 Třetí etapa - systém programů pro správu kontaktů a management 
času 

Další etapou ve vývoji je systém programů pro správu kontaktů a management času. Tento 

systém funguje na dvou principech: 

1. Centrální databáze uložená na serveru – uživatelé mají do tohoto serveru přístup. 

2. Lokálně umístěné databáze – vzájemná synchronizace pomocí interní sítě (využití 

především v menších firmách). 

 

V  90. letech se poprvé setkáváme s pojmem ERP = Enterprise Resource Planning - aplikace 

používaná k řízení podnikových zdrojů. Vznik této aplikace umožnil integraci jednotlivých 

oblastí, například: plánování výroby, účetnictví, personalistika, logistika, doprava produktů 

k zákazníkovi, faktury, platby. Naskytla se možnost ukládání rozšířeného množství informací 

o zákaznících. Databáze poskytují velké množství údajů o svých zákaznících, velikosti firmy, 

informace o poskytovaných produktech, schopnost zákazníků plnit své závazky, objem 

nákupu atd. Informace v této databázi se již vyhledávají podle zadaných kritérií. Tento systém 

ve většině případů nepracuje samostatně, ale spolupracuje s již zmíněnými programy typu 

Office - Outlook, Excel, Word, Access, Lotus Smart Suite. 
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2.3.4 Čtvrtá etapa - Komplexní CRM e-systém 

Systémy CRM jak je známe již dnes se začaly formovat v druhé polovině 90. let. Této fázi 

říkáme komplexní CRM e-systém. Jsou to nejmodernější systémy CRM. Zvládají nejen výše 

uvedené procesy a funkce předešlých období, ale navíc umožňují vytváření komplikovaných 

analýz zákazníkových potřeb, a předpověď jeho budoucího chování. Využívají je především 

velké firmy, které mají mnoho zákazníků a vysokou ceny nabízených produktů. Strategie 

firem byly zaměřeny na přání zákazníků.  

 

Toto období bylo ovlivněno využíváním internetu, kdy se internet stal nedílnou součástí ke 

komunikaci se zákazníkem. Přinášelo to sebou mnoho výhod v podobě rychlejšího šíření 

informací o produktech, službách, rychlejší komunikaci s dodavateli nebo ostatními 

obchodními partnery. 

 

3. Vztahy mezi zákazníkem a prodejcem 
V třetí kapitole se pokusím shrnou jak se vytváří pevné vazby mezi firmou a zákazníky 

u jednotlivých druhů prodeje. V obsahu dalšího textu je také popis prodejních 

a marketingových aktivit se silnou orientací na zákazníka. 

 

3.1 Osobní prodej 

3.1.1 Definice osobního prodeje 

„Osobní prodej představuje osobní kontakt prodejce se zákazníkem, jehož cílem je úspěšné 

ukončení prodejní transakce. Je nástrojem přímé dokumentace.“[10] 

3.1.2 Strategie a cíle osobního prodeje 

Mezi cíle osobního prodeje se řadí vyhledávání a komunikace se zákazníky, prodej produktů 

zákazníkům, poskytování služeb, shromažďování informací, rozmisťování zboží aj. Osobní 

prodej můžeme uskutečňovat třemi způsoby. Přímým kontaktem prodejce se zákazníkem, 

kterému se taky někdy říká „kontakt z očí do očí“, přes telefon nebo přes personalizovanou 

korespondenci. 

Strategií osobního prodeje je být ve správnou dobu, se správným zbožím a správným 

způsobem u správného zákazníka.[10] 
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3.1.3 Výhody osobního prodeje 

 Prodejce je schopen pozorovat reakce zákazníků vzhledem k cíli, který mu byl 

stanoven a podle potřeby měnit prodejní přístup. 

 Prodejce může vytvořit dlouhodobý vztah se zákazníkem s výhledem dalších prodejů. 

 Zákazník se cítí povinen reagovat, ať již pozitivně nebo negativně na návrhy 

prodejce.[10] 

3.2 Vztahový prodej 

Vztahový prodej usiluje o to, aby prodejci se svými zákazníky vytvořili oboustranně 

dlouhodobé prospěšné vztahy. Hlavním rozdílem mezi tradičním transakčně orientovaným 

přístupem a vztahovým prodejem je ten, že transakční prodej se využívá při jednorázových 

kontraktech se zákazníky, kteří kladou důraz na právě nabízený produkt. Naproti tomu 

vztahový prodej klade maximální důraz na tvorbu dlouhodobého strategického partnerství 

mezi firmou a jejími zákazníky. Vybudování takovéhoto vztahu trvá dlouhou dobu a je 

založeno na vzájemné důvěře. Firmy, které nekladou při prvním kontaktu se zákazníkem 

největší důraz na nabízený produkt, ale mají snahu o dlouhodobé partnerství se zákazníkem, 

jsou dlouhodobě úspěšní. Transakční prodej, ale nemůže úplně zatratit a nahradit jej 

vztahovým. Doporučuje se oba tyto typy prodeje vhodně zkombinovat a podle potřeby jej 

využívat. 

3.2.1 Přechod k vztahovému prodeji 

Při přechodu na tento typ prodeje je důležité provést zásadní změny v řízení organizace. Vít 

Chlebovský [2] ve své publikaci vystihuje v pěti bodech nezbytné kroky při změně 

v organizaci a řízení marketingových a prodejních aktivit:   

 Orientace nabídky na komplexní řešení, ne na jednotlivé produkty. Firma tak dokáže 

nabídnout více, lépe vyhoví požadavkům zákazníka a vytvoří tím vyšší bariéru pro 

vstup konkurence. 

 Definování hodnoty nabídky pro zákazníky. Musíme vědět, co zákazník opravdu 

potřebuje a jakou hodnotu dostupným nabídkám přiřazuje. 

 Vytvoření efektivní komunikace mezi firmou a jejími zákazníky. Je neomezovat se jen 

na některé komunikační kanály, ale využít všechny, které vyhovují oběma stranám. 

 Vytvoření maximální důvěry mezi firmou a jejími zákazníky. Budování skutečné 

důvěry je relativně dlouhý proces, který je základem dalšího bodu. 
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 Vedení zákazníků k věrnosti k dodavateli (důvěry ve strategické partnerství). 

3.3 Přizpůsobivý prodej 

Přizpůsobivý prodej je styl prodeje, u kterého prodejci nebo prodejní skupiny přizpůsobují 

své chování jednotlivým vyjednávacím epizodám respektive po celou dobu vztahu se 

zákazníkem. Snažíme se, aby přizpůsobování bylo co nejvstřícnější vůči zákazníkovi. V praxi 

by měl přizpůsobivý prodej zahrnovat zejména [2]: 

 

 Uznání základní myšlenky – různé prodejní situace a různí zákazníci vyžadují rozdílné 

vyjednávací přístupy. 

 Schopnost využívání různých prodejních technik a přístupů. 

 Schopnost měnit vyjednávání okamžitě, dle aktuální situace. 

 Sběr a setřídění všech důležitých dostupných informací, které umožňují volbu 

optimální vyjednávací strategie.  

 

Při využívání přizpůsobivého prodeje vznikají ve firmě velké náklady, které se vztahují 

zejména k času věnovanému průzkumu trhu, chování zákazníků v různých situacích a také 

náklady, které vznikají při zaškolování zaměstnanců tvořících prodejní tým. 

 

3.4 Dlouhodobá spolupráce mezi firmou a  zákazníkem 

Dlouhodobá strategická partnerství jsou oboustranně prospěšná zejména v B-2-B prostředí 

(business to business), především v průmyslu. Dlouhodobé partnerství dodavatelských 

společností se svými zákazníky vede ke zvýšení zisku společnosti při nižším obratu 

zákazníka, vyšší spokojenost a loajalitu zákazníka a efektivnější vynaložení prodejních 

nákladů. Z pohledu zákazníka je dlouhodobé partnerství dodavatelem výhodné tím, že bude 

mít nižší vývojové a výrobní náklady. Další výhodou je rychlejší a efektivnější komunikace 

s dodavatelem.  

Dlouhodobé vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem se změnily od časového řetězce 

samostatných transakcí k dnešnímu vnímání a to ke kontinuálnímu toku vztahových epizod. 

Takový pohled na vztah mezi dodavatelem a odběratelem umožňuje hlubší spolupráci mezi 

všemi zúčastněnými stranami. Společně mohou například plánovat, spolupracovat v oblasti 

personální politiky nebo v řízení jakosti. 
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4. Systémy CRM  

4.1 Vývoj procesů CRM 

 

Podnikové procesy CRM ve svém vývoji postupně procházejí třemi fázemi: nepropojené dílčí 

procesy, které se mění na pragmatické uspořádání a to se dále vyvíjí na procesy integrované. 

Následující tabulka podle [1] souhrnně znázorňuje vývoj procesů. 

 

Tabulka 1 - Vývoj procesů CRM  

Vývoj procesů CRM 

Nepropojené Pragmatické Integrované 

 proces nemá vlastníka 

 špatně definované cíle 

 neuspokojivý průběh 

procesů 

 špatně definované nebo 

protichůdné metriky 

 nefunkční rozhraní procesů 

 operační procedury nejsou 

popsány nebo neexistují 

 výrazně individuální 

variace procesů 

 nereflektují požadavky 

reálného businessu nebo 

nové strategie podniku 

 jednotlivé procesy mají 

vlastníka 

 jsou stanoveny základní 

cíle jednotlivých procesů 

 adekvátní průběh procesů 

 stanoveny základní metriky 

individuálních procesů 

 rozhraní primárních a 

sekundárních procesů 

zajišťuje, že práce bude 

odvedena 

 operační procedury jsou 

v zásadě respektovány 

 odůvodněné individuální 

variace procesů 

 reflektuje podnikatelskou 

strategií a vizí podniku 

 všechny procesy CRM mají 

svého vlastníka 

 kooperativní cíle pro 

skupiny a pro jednotlivé 

dodavatele 

 výborný výkon a průběh 

procesů 

 dobře nastavené metriky 

pro jednotlivé a 

kombinované procesy 

CRM 

 funkční integrace 

primárních a sekundárních 

procesů 

 dobře nastavené operační 

procedury napříč 

jednotlivými procesy 

 vysoký stupeň integrity 

 aktivní podpora 

podnikatelské strategie a 

vize 
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Nepropojené procesy jsou charakteristické tím, že jednotlivé procesy nemají určeného 

zodpovědného vlastníka, cíle procesů jsou neurčitě definovány, metriky naplnění procesů jsou 

špatně definovány nebo nejsou vůbec. Nefunkční rozhraní mezi jednotlivými procesy má za 

následek, že se podnik chová jako skupina vzájemně soupeřících oddělení. V praxi se realizují 

jednotlivé procesy různým způsobem, to znamená, že každý zaměstnanec podniku jedná 

podle vlastního uvážení a tím nerespektuje pravidla. 

 

U pragmaticky uspořádaných procesů jsou stanoveny cíle a metriky procesů. Všechny 

důležité procesy i většina menších procesů mají svého vlastníka. V této fázi vývoje procesů 

CRM jsou pravidla pro plnění procesů respektována. Výjimky mají zřejmé důvody a procesy 

jsou podle potřeby dále dolaďovány. 

 

Všechny integrované procesy v podniku mají svého vlastníka. Stanovené cíle motivují 

pracovníky spolupracovat s jinými procesy. Tuto spolupráci umožňují dobře vzájemně 

propojené procesy. Operační procedury překračující meze jednotlivých procesů jsou 

identifikovány a formulovány. V této fázi procesy podporují podnikatelskou strategii a vizi. 

 

4.2 Přínos systémů CRM v podniku a podnikové informatice 

Mezi základní zdroje konkurence schopnosti podniku patří řízení vztahů se zákazníky. 

Úspěch dnešních společností je podmíněn dokonalým zvládnutím vnitropodnikových procesů 

a uspokojování potřeb zákazníka. Tato myšlenka, však není klíčová u všech společností. 

U mnoha produktů zejména koncové spotřeby a snadno dostupného zboží je rozhodujícím 

faktorem ke koupi cena. U takového sortimentu výrobků kupující porovnává užitek 

z produktu s jeho cenou a nestojí o vztah se společností vyrábějící tento produkt.  

 

Cílem všech společností bez rozdílu na jejich velikost nebo typ obchodního vztahu je zisk. 

A tak u podniků, které zavádějí CRM, je zkvalitnění péče o zákazníky jakýmsi nástrojem, 

prostřednictvím kterého se snaží svůj zisk zvýšit. Pomocí CRM (na základě kvalitních dat) 

můžeme identifikovat a roztřídit své zákazníky. K tomu se například využívá Paterovo 

pravidlo: 20% lidí vlastní 80% bohatství na světě. V našem případě to bude: 20% zákazníků 

tvoří 80% zisku. Těmto 20% zákazníků musí společnost věnovat zvýšenou péči. Určit jak je 

pro společnost zákazník důležitý a jaká je návratnost vztahu se zákazníkem znázorňuje 

tabulka 2 podle Jarma R. Lehtinena [9]. Uvedené jednotky mají obecný peněžitý charakter. 
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Tabulka 2 - Zjednodušená bilance vztahu se zákazníkem  

Celkový obrat, který zákazník přinesl 

 Opravné položky 

 Přímé náklady výroby 

100 

2 

40 

Zisk 1 

 Náklady vztažené k tomuto vztahu se zákazníkem (slevy, aj.) 

58 

10 

Zisk ze vztahu se zákazníkem 

 Podíl na nákladech marketingu 

 Podíl na ostatních nákladech 

48 

6 

4 

Návratnost vztahu se zákazníkem 38 

 

Důvody zavedení CRM do podniku jsou: 

 Využíváním nových informačních a komunikačních technologií vytvářet nové služby 

pro zákazníka. 

 Zvýšení obratu a výnosu společnosti díky vyšší spokojenosti a loajalitě (opakované 

nákupy) zákazníků. 

 Zároveň se očekává snížení nákladů společnosti – efektivnější průběh procesu, snížení 

operativních nákladů. 

 Získat konkurenční výhodu. 

 Podnik má možnost na základě funkčního systému CRM získat potřebné informace 

k zhodnocení efektivity vynaložených nákladů a určit další strategii podniku. 

 Nastavit jednotlivé firemní procesy s důrazem na pozornost péče o zákazníka. 

 V maximálním rozsahu využívat loajalitu zákazníka k podniku. 

 

Určit jaký přínos bude mít systém CRM po zavedení ve společnosti je obtížný úkol. 

Ekonomické ukazatele ve společnosti jako je hospodářský výsledek, obrat, likvidita nebo zisk 

jsou vyjádřeny v číslech. Využívání systému CRM se projeví na těchto ukazatelích až po delší 

době. Dlouhodobý efekt se projevuje díky zaměření na zákazníka, proto není okamžitě 

rozeznatelný. 

 

 



13 

Přínosy použití CRM jsou podle Harryho Wesslinga v jeho knize Aktivní vztahy 

k zákazníkům pomocí CRM tyto [7]: 

 Bezproblémový průběh obchodních procesů – využití jednotné databáze informací 

o zákaznících, zefektivnění a zeštíhlení procesů, pokles nákladů na získání nového 

zákazníka. 

 Více individuálních kontaktů se zákazníky – schopnost CRM přeměnit mnoho 

kontaktů na individuální vztahy se zákazníkem a uspokojovat jeho konkrétní potřeby, 

 Více času na zákazníka – využití ušetřeného času ze zefektivnění procesů do zlepšení 

vztahu se zákazníkem. 

 Odlišení se od konkurence – odlišení spočívá v lepších vztazích se zákazníky se 

zavedeným CRM než bez něj. V tom se také projevuje konkurenční výhoda. 

 Vylepšení image – naši uspokojení klienti o nás budou šířit dobrou pověst mezi další 

osoby. 

 Přístup k informacím v reálném čase – možnost přístupu k aktuálním informacím 

při řízení každodenního obchodování, rychlá reakce na změny na trhu díky CRM. 

 Spolehlivé a rychlé předpovědi - CRM dává managementu potřebné informace 

k předpovědi budoucího vývoje podle kterého se manažeři rozhodují. 

 Komunikace mezi marketingem, odbytem a službami – zavedením CRM se 

zlepšuje komunikace mezi jednotlivými odděleními. Základem pro dobrou spolupráci 

je vyškolený personál. 

 Nárůst efektivity týmové spolupráce – Efektivita stoupá díky zrychlenému průběhu 

obchodních procesů. 

 Růst motivace pracovníků – Zavedení CRM poskytuje zaměstnancům kvalitnější 

nástroje pro jejich každodenní práci.  

 

4.3 Základní principy řešení CRM 

Můžeme říct, že z hlediska vnitřní koncepce CRM se jedná o kombinaci transakčních 

a analytických aplikací. Architekturu CRM znázorňuje obrázek 2. Máme tři základní principy 

řešení CRM: 

 Operační – zaměřená na zefektivnění klíčových procesů, které se týkají zákazníka, 

tzv. front office úloh. 
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 Kooperační – orientována na optimalizaci vzájemného působení se zákazníkem 

a zabývající se řešením vícekanálové komunikace. 

 Analytická – součástí jsou agregace a aplikace znalostí o zákazníkovi, aplikace 

,,customer inteligence“ a také zahrnují analytické aplikace vytvořených na principu 

datových skladů a dolování dat. [5] 

  

 
Obrázek 2 - Architektura CRM [5] 

 

4.3.1 Operační CRM 

Do operační části CRM se řadí softwarové aplikace, které řeší operativní záležitosti 

a kontakty ve spolupráci se zákazníkem. Společnost Gartner Group dělí tuto oblast na 

jednotlivé aplikace[5]: 

 Aplikace podporující práci obchodníka (Sales Force Automation - SFA) – nástroje 

řízení kontaktů, podpora obchodní činnosti. 

 Automatizace marketingu (Enterprise Marketing Automation - EMA) – vytvářeni 

marketingových plánů a kampaní, sledování konkurence, významných obchodních 

případů, aj. 

 Aplikace zákaznických potřeb a podpory (Customer Service and Support - CSS) – 

nástroje pro specifikaci požadavků na servis, objednávky přes web, e-mail, aj. 
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4.3.2 Kooperační CRM 

V minulosti firmy ke kontaktovaní zákazníka používaly poštu, telefonické kontakty, faxy 

nebo osobní schůzky. V dnešní době se s rozvojem internetu nabízí mnoho dalších způsobů 

jak mohou firmy se svými zákazníky komunikovat. Je to například elektronická pošta, 

interaktivní aplikace na webu, e-shopy. To vše je monitorováno pomocí kontaktních center.  

Kontaktní centra se skládají z aplikací a technologií, které jsou součástí systému CRM a jsou 

založeny na centrálním přístupu zákazníka k firmě. Takto vybudované kontaktní centra 

představují nejmodernější kontaktní centra 4. generace. Tomu však předchází vývoj 

kontaktních center (tabulka 2), který se začal rozvíjet v 80. a 90. letech. Kontaktní centra 

(místo styku se zákazníkem) pracují s daty z centrální zákaznické databáze. V této databázi se 

ukládají a aktualizují veškeré informace o všech kontaktech se zákazníky (vyřizování 

reklamací, informace o předání, informace o průběhu obchodu, odeslání marketingových 

materiálů). Kontaktní centra obsahují tyto funkce[5]:  

 Podpora komunikace se zákazníkem pomocí integrace telefonů a informačního 

systému. 

 Interaktivní hlasové odpovědi. 

 Zpracování elektronické pošty. 

 Hlasová komunikace přes web. 

 Vedení marketingových kampaní.  

Zákazníci si budou vybírat podniky, které nabízejí různé druhy komunikace a podle svých 

momentálních možností = aktuálně dostupné technologie je budou kontaktovat (pomocí 

www, telefonu, faxu, e-mailu). Jestliže kontaktní centrum bude součástí celkové architektury 

CRM, pak může být jednou z hlavních součástí tohoto řešení. Mezi základní funkce patří[5]: 

 Zkrácení doby čekání volajícího zákazníka. 

 Snížení nervozity zákazníků z čekání na vyřízení požadované služby. 

 V případě potřeby spojit zákazníka se specialistou. 

 Zachycení a zpracování maximálního množství informací o zákazníkovi pro 

předběžné určení jeho budoucích požadavků. 

 Správa zákaznické databáze.  
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Tabulka 2 - Vývoj kontaktních center [1] 

Kontaktní 

centra 

1. generace 2. generace 3. generace 4. generace 

důvod zřízení centralizace roste využití 

kontaktního 

centra, více 

funkcí 

Optimalizace 

procesů 

služba na míru 

kultura direktivní řízení hromadná 

výroba 

spojité 

zlepšování podle 

pravidel TQM 

odlišení 

zákazníků, 

hromadná 

individualizace 

produktů a 

služeb 

metriky náklady výkon, výrobní 

kapacita 

kvalita podíl na trhu a 

podíl produktů u 

jednotlivých 

zákazníků 

procesy izolovaný 

proces 

více procesů v rozsahu 

oddělení  

podnikové 

zaměstnanci externisté na 

částečný úvazek 

externisté na 

plný úvazek 

vlastní 

zaměstnanci, 

plný úvazek 

specialisté 

poslání Help Desk dodávka 

produktů a 

služeb 

řízení 

obchodních 

případů 

řízení závazků 

se zákazníky 

 

4.3.3 Analytické CRM – Customer Intelligence 

Analytická část CRM pracuje se zákaznickými daty, která byla získaná v kooperační nebo 

v operační části CRM. Může se také realizovat z dalších podnikových aplikací jako je 

například ERP nebo e-Business. Pro vytvoření analýz se používá technologie Business 

Inteligence. Kombinaci CRM a BI označujeme jako Customer Intelligence nebo také 

analytické CRM.  
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Analytické CRM zajišťuje tyto činnosti: 

 Členění zákazníků. 

 Analýzy marketingových kampaní. 

 Předpověď chování zákazníků. 

Customer Intelligence (CI) představuje komplex aplikací, zaměřených na poznání zákazníka, 

jeho hodnoty, preferencí, rizikovosti nebo pravděpodobnosti odchodu ke konkurenci. Za 

účelem splnění tohoto cíle využívají řešení CI spojení systémů Business Intelligence a CRM 

[5]. 

 

S neustálým rozvojem technologie a aplikací v oblasti zajišťující vztahy k zákazníkům se nám 

otevírá prostor pro nové možnosti získávání a analýz dat o zákaznících. Podstatou CI je 

využití těchto zdrojů dat a potřeb zákazníka na jedné straně a na druhé nové možnosti 

poskytování informací a kooperace s technologií BI. Hlavním cílem CI je tedy 

shromažďování a analýzy dat o zákazníkovi. 

 

Analytické schopnosti CI umožňují zaměřit se na hodnotu zákazníka a díky tomu mohou 

určovat kvalitu podpory pro různé druhy zákazníků. Koncept hodnoty zákazníka = 

Customer Value (CV) je založen na analýze jeho minulých přínosů, budoucích přínosů 

a nákladů. Hlavními ukazateli CV jsou ziskovost zákazníka, riziko ztráty, aj.   

 

4.4 Fáze CRM 

Uzavřením kontraktu, kterému v obchodním cyklu předchází identifikace zákazníka, následné 

oslovení a obchodní transakce vztah mezi zákazníkem a prodejcem nekončí. Musíme se po té 

starat o to, aby produkt nebo služba byly zákazníkovi dodány a dále poskytovat servis u těch 

výrobků a služeb, které to vyžadují. Firma při řízení a budování vztahů se zákazníky prochází 

čtyřmi fázemi: 

 

1. Oslovení zákazníka – podnik identifikuje a vybírá si zákazníky, které chce zaujmout, 

a o kterých si myslí, že by měli o jejich službu či produkt zájem. Touto fází se zabývá 

především marketing. Výsledkem marketingové analýzy je segmentace trhu, což 

znamená, že podnik musí mít jasno, kdo jsou jeho potencionální zákazníci a jaké produkty 

jim bude nabízet. 
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2. Obchodní transakce – dodavatel se snaží uzavřít kontrakt se zákazníkem. 

 

3. Plnění objednávek – spočívá v dodání produktu nebo služby zákazníkovi. Patří sem: 

 Všechny logistické činnosti spojené s dodávkou produktu či služby. 

 Systematická komunikace o poskytování dalších služeb nebo produktů, které 

může dodavatelská firma zákazníkovi poskytnout. 

 

4. Zákaznický servis -  dodavatel podporuje další aktivity týkající se dodaného produktu. 

Podstatou je budování loajality se zákazníkem. Do této fáze patří: 

 Poskytnutí servisu v záruční lhůtě. 

 Stálé nabízení dalších produktů a služeb. 

 Posílení loajality zákazníka. Snaží se o to, aby nabízené produkty a služby                                             

měly co největší přidanou hodnotu pro zákazníka. 

 

V jednotlivých fázích CRM se využívají různé procesy CRM (marketing, obchod, servis, 

prodej), které realizují obchodní cyklus. Aby byl vztah se zákazníkem kvalitní, musíme 

všechny informace o kontraktu se zákazníkem ukládat pomocí softwaru CRM. Aktuální 

informace tak budou k dispozici pro další navazující procesy a fáze CRM.    

 

 
Obrázek 3 - Fáze CRM 

 

Vztah dodavatele k zákazníkovi se v jednotlivých fázích mění. Mění se také zákazníkovy 

znalosti o poskytovaných produktech, jeho potřeby nejsou statické, ale přirozeně se mění. 

Zákazník, potřeby zákazníka 

Obchodní 
cyklus 

Marketing 

Příležitosti 

S
e 
r 
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i 
s 

P 
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j 

Fáze CRM 

1. Oslovení 
zákazníka 

2. Obchodní 
transakce 

3. Plnění 
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Tyto měnící se potřeby zákazníka kladou velké nároky na dodavatele. Avšak v podnicích 

s kvalitními CRM procesy a technologií IS/ICT přinášejí obchodní příležitosti. Rychlá 

aktualizace potřeb ve všech fázích CRM bude konkurenční výhodou a rozhodne o úspěchu či 

neúspěchu obchodního vztahu. Jestliže podnik na potřeby zákazníka včas zareaguje, bude mít 

velkou pravděpodobnost, že kontrakt uzavře.   

 

 

4.5 Pracovníci v CRM 

Tato kapitola se snaží popsat změny chování všech pracovníků ve vztahu se zákazníkem. 

Vytvoření kvalitní inovace CRM, která je podložena revizí procesů CRM a poučena z vývoje 

trhu nemusí vést k úspěchu. O úspěchu či neúspěchu podnikových procesů totiž budou 

rozhodovat pracovníci svou každodenní prací. Aby se investice do CRM vrátila, musí 

management podniku věnovat dostatečnou pozornost vedení lidí. Musí najít takové 

zaměstnance, jejichž vlastnosti budou zvyšovat naději na úspěch v konkurenčním boji 

o zákazníka. 

 

Podle doc. Ing. Jana Dohnala [1] jsou požadavky na pracovníky v souvislosti s CRM 

definovány takto: 

 Důsledná koncentrace na potřeby zákazníka (Customer Insight). 

 Soutěživost a vůle prosadit se (Drive to Achieve). 

 Rozhodnost (Decisiveness). 

 Schopnost improvizace (Breaktrough Thinking). 

 Schopnost týmové práce (Teamwork). 

 Schopnost vedení v týmu (Leadership, Coaching1). 

 

1) Důsledná koncentrace na potřeby zákazníka 

První vlastností prodejce je nahlížet na podnikové aktivity z pohledu potřeb a očekávání 

zákazníka. Tímto požadavkem se většinou všichni ztotožňují, ale málokdy jej naplňují. 

Pracovníci řeší problémy podle platných podnikových procesních pravidel. U některých 

případů takovéto chování může způsobit zpoždění reakce podniku, které může vést až ke 

ztrátě zákazníka.  
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Pracovník, který se vyznačuje důslednou koncentrací na potřeby zákazníka se vyznačuje: 

 Umí se vcítit do role zákazníka – uvažuje jako zákazník. 

 Dělá si objektivní obraz o zákazníkově situaci – nespoléhá se jen na názor jednotlivce, 

ale ověřuje si svůj názor s více zaměstnanci zákazníka. 

 Jeho hlavním cílem je spokojený zákazník. 

 

2) Soutěživost, motivace a vůle prosadit se 

Všechny tři vlastnosti mají v podniku za následek vytvoření jakého si „soutěžního pole“ ve 

kterém každý poměřuje svůj výkon s ostatními. Motivované a soutěživé pracovníky poznáme 

podle toho, že: 

 Mají přesně dané priority. 

 Zvládají velmi těžké úkoly. 

 Podrobují kritickému zkoumání procesy, které brání uspokojování zákaznických 

potřeb. 

 

3) Rozhodnost 

Nerozhodný manažer nezíská nového zákazníka ani s podporou technologie CRM, která mu 

nabízí lepší informace o zákazníkovi než dříve. Zákazník totiž očekává rychlou zpětnou 

odezvu. Pokud se tak nestane, konkurence už si s tím bude vědět rady. Rozhodný pracovník 

se vyznačuje: 

 Mezi hlavní priority patří zákaznická spokojenost. 

 Stojí za svým rozhodnutím i za cenu porušení pravidel. 

 Podporuje rozhodnutí, které se snaží o uspokojení zákazníka. 

 

4) Schopnost improvizace 

Technologie CRM lépe definuje obchodní aktivity, shromažďuje, třídí a podle potřeby 

využívá data tak, aby zákazníkům mohla poskytnout co nejkvalitnější péči. Není to však 

lidská bytost a neumí v jednotlivých obchodních případech zastoupit člověka ve 

vynalézavosti, nebo ve schopnosti improvizace. Pracovníka se schopností improvizace 

poznáme podle: 

 Vytváří si vlastní plány na základě obchodní strategie. 

 Přichází s novými nápady. 

 Umí rychle rozpoznat a zformulovat zákazníkovy problémy. 
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6) Schopnost týmové práce 

Úspěch v konkurenčním boji spočívá také v kvalitní vzájemné spolupráci v týmu. Vedení 

podniku by se mělo snažit posilovat spolupráci v celém podniku. Schopnost pracovat v týmu 

se projevuje: 

 Spolehlivostí v kritických situacích. 

 Bez vyzvání se dělí o své poznatky a zkušenosti s ostatními. 

 Požadují od ostatních spolupráci. 

 Podporují diskusi. 

 

7) Vedení týmu 

,,Vedením týmu se v  kontextu CRM rozumí schopnost uskutečnit s týmem rychle dohodnuté 

aktivity směřující k obsluze a spokojenosti zákazníka, a to se snahou být lepší než konkurence 

a splnit zákazníkovo očekávání.“[1]  Vedoucímu pracovníkovi by neměly scházet tyto 

schopnosti: 

 Komunikovat se všemi členy týmu. 

 Poskytnout pomoc ostatním se splněním důležitých úkolů. 

 Povzbudit slabší členy týmů tak, aby dosáhli svého cíle. 

 

5. Zavedení a měření úrovně CRM v podniku   

5.1 Systém CRM – vypracování strategie CRM 

Před zavedením systému musí podnik zvládnout činnosti, které jeho implementaci předchází. 

Zavedení systému CRM musí být součástí strategického plánu podniku. Před realizací musí 

být jasně stanovené požadavky na systém. Požadavky se stanoví podle obchodních cílů, 

kterých chce podnik dosáhnout. Koupě informačního systému pro CRM nám nezaručuje, že 

naše společnost bude mít v budoucnu větší zisk. Je potřeba vynaložit značné úsilí 

(v neposlední řadě také finanční) na zaškolení zaměstnanců a budovat systém CRM jednotně 

v celé společnosti. [6] 

 

Šest hlavních zásad pro určení strategie podle [7]: 

 

1. Proces vypracování strategie CRM musí být řízen v rámci strategického projektu. 
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2. Stávající situaci je třeba přesně analyzovat, aby bylo možné na jejím základě provádět 

realistická strategická rozhodnutí. 

3. Strategické projekty musí být zpracovávány ve spolupráci s vrcholovým 

managementem. Řídící tým strategického projektu musí být složen z manažerů první 

linie daného podniku. 

4. Metodika vypracování strategie CRM nesmí být s ohledem na praktickou použitelnost 

příliš složitá. 

5. Strategie CRM se musí výrazně odlišovat od konkurenčních strategií v této oblasti, 

aby mohla vést k požadovaným výsledkům. 

6. Formulovaná strategie CRM musí být prakticky proveditelná.  

 

 

5.1.1 SWOT analýza jako nástroj pro určení interní a externí strategické 
analýzy CRM  

Cílem SWOT analýzy je určení výchozí situace podniku. Pomocí této analýzy nalezneme 

strategii, která respektuje šest výše uvedených zásad. SWOT analýza rozpoznává silné a slabé 

stránky (interní vlivy) a zkoumá příležitosti a hrozby (externí vlivy). V našem případě 

použijeme tuto analýzu z hlediska strategie CRM.  

 

Během interní (vnitřní) analýzy jsou v oblasti CRM posuzovány silné a slabé stránky 

vzhledem k podobně zaměřeným podnikům. Po vymezení naší konkurence můžeme srovnávat 

různé nástroje CRM, hodnotit použité technologie nebo personál, který tyto technologie 

využívá. Měli bychom vytvořit co nejvíce srovnávacích kritérií, aby bylo rozpoznání silných 

a slabých stránek co nejprůkaznější. Na výsledku silných stránek se vytváří nová strategie 

a zároveň se snažíme vyhnout zjištěným slabým stránkám. Interní analýza musí být co 

nejdetailnější, reálná a přesná proto, aby konečná strategie vedla k úspěchu. 

 

U externí (vnější) analýzy se hodnotí příležitosti a hrozby v definovaných oblastech. 

Celková analýza je složitější než u interní analýzy CRM. Je to dáno tím, že získání informací 

s využitím vnitropodnikových zdrojů není tak jednoduché. Informace je možno získat 

z různých publikací, pomocí vlastního šetření nebo pomocí využití služeb placených databází. 

Celkový výsledek je pak velmi závislý na kvalitě použitých zdrojů. Jedním ze způsobů jak 

získat přehled o příležitostech a hrozbách je vytvoření týmu pro strategické plánování. 
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Úkolem je denní přijímání, zpracování a hodnocení nových signálů. Signálem se v tomto 

případě rozumí veškeré informace získané od pracovníků, které upozorňují na slabé stránky 

podniku. Podmínkou však je mít k dispozici systém pro správu znalostí. Tento systém je 

součástí proto, aby mohla být zavedena dlouhodobá koncepce CRM zaměřená na účinky. 

 

Z výsledků SWOT analýzy se vytvoří strategie CRM a doporučení pro její praktické využití. 

Doporučení se konzultuje s osobami, které budou zodpovídat za jejich provádění. Komplexní 

podnikovou strategii CRM vytváří kombinace rozsáhlých kompetencí v oblasti vývoje 

aplikací, technologií, rozvoje personálu a organizace obchodních procesů. 

5.1.2 Proces zavádění CRM 

Proces zavádění CRM je složen z několika částí, které mají v plánovacím cyklu tři úrovně – 

vedení, obchodní jednotka, funkční oblast. V mnoha různých publikacích je proces 

implementace CRM rozdělen do několika částí. Jejich návaznost a obsah se však od sebe 

nijak výrazně neliší a jsou svým způsobem shodné. 

 

Vize 

Vize představuje počáteční myšlenku. Je nadřazena strategii CRM a jejím obsahem jsou 

důvody potřeby zavedení systému CRM v podniku, filozofie podniku, očekávání nebo přínos 

pro podnik. Snažíme se o to, aby byla vize chápana všemi zaměstnanci jako podniková 

filozofie, s kterou bude každý zaměstnanec ztotožněn a budou mít potřebu se podílet na 

vývoji nového systému svou každodenní prací. 

 

Základní koncepce  

Základní koncepce je výsledkem vnitřní a vnější analýzy pomocí SWOT analýzy, která je 

popsána v kapitole 5.1.1.  

 

Určení odpovědnosti 

V tomto kroku se v podniku vytvoří strategická jednotka, která bude odpovědná za řízení 

CRM v podniku. Podniková strategie CRM je dále rozpracovaná na konkrétní úkoly pro 

danou obchodní jednotku. Jsou definována poslání a odpovědnost obchodní jednotky. 
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Strategie na úrovni obchodní jednotky 

Při vytváření obchodní strategie se stanovují cíle, které musíme z hlediska CRM sledovat. 

Mezi cíle může například patřit – růst loajality zákazníků, zvyšování zákazníkovy 

spokojenosti, přínos pro obě strany a další. Takto navrženou obchodní strategii je potřeba 

přezkoušet, ověřit a podle potřeby upravit funkčnost CRM. 

 

Ověření funkčnosti navržené strategie  

Manažer, který je zodpovědný za CRM musí přezkoušet praktickou použitelnost navržené 

strategie. Určí jaké jsou možnosti pro kombinování opatření a výsledky své práce konzultuje 

s vedením. 

 

Naplánování projektů pro zavedení systému CRM 

Zde dochází k rozčlenění a naplánování potřebných opatření do jednotlivých projektů, které 

vedou k dosažení určených cílů. Manažer CRM při plánování musí spolupracovat 

s příslušným obchodním úsekem, zejména s obchodním a marketingovým oddělením. Plánují 

se další důležité detaily pro funkčnost celé strategie: časový rámec, náklady, zdroje, 

odpovědné osoby, metodika implementace, organizace projektu. Po tomto kroku již strategie 

získává konkrétní podobu. 

 

Schválení a vytvoření rozpočtu 

Závěrečným krokem je schválení projektu vedením společnosti a sestavení rozpočtu nákladů. 

Protože u zavádění CRM do podniku dochází k jeho restrukturalizaci je vhodné, aby se 

manažeři podílející se na vytvoření strategie, stali součástí vrcholového managementu 

podniku. 

 

5.2 Měření výkonnosti CRM 

Po realizaci projektu je nutné zjistit zpětnou vazbu o její funkčnosti. U CRM systému se 

snažíme měřením a porovnáváním dosažených výsledků zjistit výnosnost jednotlivých 

činností. Na základě výsledku měření se upravují jednotlivé procesy CRM.  

 

S rozvojem a se zvýšením poptávky po systémech CRM vzrostl také počet nově vyvinutých 

metod a nástrojů jak měřit úspěšnost implementovaného CRM. Mezi ty všeobecné například 

patří: Balanced Scorecard, Model TQM nebo EFQM. Mezi metody zaměřené pouze na CRM 
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patří: CRMBodyCHeck, CRM-CRACK model, CRM Scorecard nebo CRM Maturity Model. 

Struktura metod je postavena na základě propracovaných dotazníkových struktur a jejich 

následném objektivním vyhodnocení. [13] Měření musí být zaměřeno na důležité cíle, které 

jsme určili ve strategii CRM.  

 

5.2.1 Zásady pro měření výkonnosti CRM 

Obecné zásady pro měření úrovně a výkonnosti nelze stanovit. Je to dáno tím, že každý 

podnik má svou firemní strategii a preferuje jiné hodnoty. Proto se jednotlivá měření 

přizpůsobují požadavkům určité firmy. Výsledkem měření je zjistit, jak se situace bude 

vyvíjet do budoucna. Změřit úspěšnost vybudované strategie z dostupných dat je obtížný 

úkol. Při měření se doporučují sledovat čtyři veličiny: 

1. První veličinou, kterou sledujeme je budování a řízení značky, což má za úkol 

marketing. Sledovaná veličina se dělí na další oblasti měření výkonnosti CRM: 

 Podvědomí o značce (Brand Awarenes - BAW) – pomocí marketingového 

průzkumu se zjišťuje jaká část potencionálních zákazníků značku zná a umí ji 

zařadit do správné kategorie. 

 Pocity zákazníka vyvolané značkou – Vyhodnocují se nálady a pocity, které 

značka u zákazníků vyvolává. 

 Kvalita značky (Brand duality - BQU) – metodou marketingového průzkumu 

zjišťujeme úroveň naší značky tak, jak ji vnímají zákazníci. 

 Loajalita ke značce (Brant Loyalty - BLO) – podle názorů zákazníků zjišťujeme 

jaký mají zákazníci k značce vztah a jaké jsou důvody změny značky. 

 Finanční přínos značky – porovnání nákladů na vytvoření a udržení dobrého 

jména značky s výnosy, které nám tato investice přináší. 

2. Druhou měřenou veličinou je budování a řízení nabídky, které dělíme na dílčí části 

měření úrovně CRM: 

 Hodnota výrobku nebo služby pro zákazníky – určuje se, jak je zákazník spokojen 

s kvalitou a cenou produktů. Porovnáváme naše ceny s konkurencí a sleduje se, jak 

cena produktu ovlivňuje chování zákazníka. 

 Dlouhodobá loajalita – vytvořit analýzu za určité časové období a na jejím 

základě určit, zda je firma schopna dlouhodobě udržet své zákazníky. 

 Spokojenost zákazníků – pomocí „KANO modelu“ určíme spokojenost zákazníka, 

která je nezbytná k jeho loajalitě. Zákazník je buď spokojen (uspokojení potřeb), 
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nespokojen (neuspokojení potřeb) nebo je nad míru spokojen (je uspokojen nad 

jeho očekávání). 

3. Třetí veličinou, kterou je potřeba měřit jsou kontaktní zákaznické aktivity. Tyto 

procesy jsou obsaženy v každém CRM informačním systému a využívá je většina 

firem. Mezi sledované aktivity patří: 

Tabulka 3 – Kontaktní zákaznické aktivity

Marketingové aktivity  

Sledujeme, jaká je úspěšnost jednotlivých 

marketingových procesů. 

-rozsah kampaně 

-reakci na kampaň 

-náklady kampaně na  

 získání nového zákazníka 

-průměrná objednávka                                           

zákazníka 

-míra angažovanosti 

-podíl ze zákazníkova rozpočtu 

-kolik zákazníků si produkt skutečně 

zakoupí 

 

Prodejní aktivity 

Sledujeme činnosti spojené s prodejem 

produktů zákazníkovi. 

-očekávání úspěchu 

-hodnocení potencionálních i stávajících 

zákazníků 

-prodejní náklady 

-výsledky prodeje 

-statistika nových zákazníků 

-statistiky počtu kontaktování zákazníků 

 

Servisní a podpůrné aktivity a call centra 

Aktivity sledované především v call 

centrech. 

-počet a délka hovoru 

-průměrný čas čekání na hovor 

-počet přerušených hovorů 

-průměrný čas než k přerušení došlo 

-čas potřebný pro administrativní úkoly 

-náklady na hovor 

-délka hovoru s operátorem 

-průměrná délka hovoru a času na shrnutí 
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-počet blokovaných hovorů 

-produktivita call centra 

- doba reakce zaměstnance na požadavek 

-průzkum spokojenosti zákazníků se 

servisem 

Internetové aktivity  

Internet se stal jednou z možností, jak oslovit 

zákazníka. V podniku se sledují tyto aktivity 

spojené s internetem. 

-počet návštěvníku stránek 

-počet zákazníků kteří stránku navštívili 

pouze jedenkrát 

-průměrná doba návštěvníka na stránkách 

-počet registrovaných uživatelů 

-procento návštěvníků, kteří při prohlížení 

opustili stránky 

Logistické operace  

Základní logistické postupy a principy, které 

mají vliv na spokojenost zákazníka. 

-počet splněných objednávek 

-počet nesplněných objednávek 

-dodržení termínu 

-průměrná doba realizace objednávky 

-časový rozdíl mezi splněním svých závazků 

a zaplacením pohledávek dodavatelem 

-cyklus zásob 

-spolehlivost procesu 

 

 

4. Za čtvrté se zaměřujeme na měření komplexních vývojových ukazatelů – na základě 

těchto ukazatelů se snažíme předpovědět budoucí vývoj výkonnosti společnosti 

a musíme na ně taky takto nahlížet. 

 Finanční ukazatele – Jedním z ukazatelů je ROI, který sleduje návratnost 

investice do projektu. Ukazatele určují předpokládanou ziskovost důležitou pro 

akcionáře.  

 Zákaznické ukazatele – Určují, jak se naše společnost odlišuje od ostatních a jak 

je tato změna chápána zákazníky. Potřebné informace pro ziskovost zákazníků 

získáme z analýzy ABC.  
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 Ukazatele rozvoje a růstu – Tento ukazatel vyhodnocuje strategii tvorby 

vnitropodnikového prostředí podporujícího organizační změny, inovační 

a vzdělávací programy. Mezi ukazatele řadíme úroveň Knowledge Managementu, 

spokojenost zaměstnanců nebo loajalitu zaměstnanců. 

 

 

5.3 Faktory pro výběr CRM systému 

Za relativně krátkou dobu existence CRM systému, se softwarovým společnostem podařilo 

vyprodukovat mnoho různých programů pro podporu CRM. Z toho vyplývá problém pro 

společnosti, které se rozhodly tento produkt zakoupit. Hlavním krokem tedy je, že se firmy 

musí rozhodnout ze široké škály nabídky softwaru, který jim bude nejvíce vyhovovat. 

Zpravodajský časopis IT Systems na svých stránkách zveřejňuje článek, jehož autorem je 

Miroslav Žebrák, CRM konzultant ve společnosti Komix o tom, co by mělo být při výběru 

CRM rozhodující. [14] 

 

 

Kvalita dat 

V první řadě po systému CRM požadujeme, aby poskytoval snadnou a rychlou cestu 

k nalezení potřebných informací, tj. vyhledá všechna propojení a poskytne celou historii 

sledovaného záznamu. Chceme rychlé nalezení informací v požadované kvalitě. 

Důležitým faktorem, při výběru správného CRM systému je kvalita správy adres. Pod 

pojmem kvalita správy adres se rozumí – minimalizace duplicitních adres, zvýšení přesnosti 

zadaných a upravovaných dat, trvalé aktuální udržení adres.  

Systém CRM by měl podniku poskytovat takové funkce, které budou v souladu s podnikovou 

strategii a budou vyhovovat potřebám a procesům zákazníka. Správně navržené CRM řešení 

umožňuje snížit náklady na správu adres a součastně poskytovat vyšší kvalitu jejich uložení. 

CRM systémy nepracují a neuchovávají pouze adresy. Jednotlivá data mezi sebou musí být 

propojená  a být ve vzájemné vazbě. Dalšími daty, kromě adres jsou různé informace 

o zákazníkovi, které získáváme z jednotlivých obchodních styků. Informace jsou do systému 

vkládány na různých úrovních podniku, většinou jinou osobou. Data se v čase mění, proto je 

důležité, aby se změna projevila ve všech úrovních.  
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Práce s dokumenty 

Jedním z dalších požadavků je požadavek evidence korespondence a příslušných dokumentů. 

Chceme dosáhnout toho, aby hromadná korespondence na základě námi vytvořených šablon 

byla co nejjednodušší. Marketingové nástroje přinášející přidanou hodnotu pořizovanému 

řešení jsou: tvorba kampaní a podpora uživatele při správě kampaní, snadná identifikace 

cílové skupiny adres na základě jasně definovaných kritérií a zákazníkem zvoleného 

komunikačního kanálu.   

 

Vyhodnocování obchodních případů 

Důvodem proč se společnost rozhodne pro pořízení CRM je předpoklad, že využívání 

takového systému přinese společnosti lepší požadované výsledky. Jedním z cílů je zlepšení 

využívání obchodních případů. Společnosti mají různé potřeby a pravidla pro monitoring 

a vyhodnocování obchodních případů by se jim měla podřídit. Správná evidence 

a vyhodnocení obchodních případů zvyšují transparentnost obchodních případů. Požadavkem 

společnosti na pořizované CRM je uložení relativních informací o obchodních případech 

podle potřeb společnosti. Samozřejmostí je přizpůsobení uživatelských obrazovek a datových 

struktur.  

 

Přehlednost a podpora týmové práce 

Vyhledávání všech informací uložených v CRM databázi musí být pro všechny zaměstnance, 

kteří s ním přijdou do styku co nejjednodušší. Snažíme se vybrat takový systém, který bude 

pro uživatele přehledný, snadno ovladatelný a bude nám generovat pravdivé informace na 

základě snadného vyhledávání a filtrace. Přínosem pro společnost by mělo být snížení 

nákladů díky zkrácení doby na vyhledávání relativních informací.  

Pro podporu týmové práce nabízí některé CRM řešení groupwarové funkce. Slouží ke 

zlepšení kancelářských procesů a zefektivnění práce mezi prodejním a marketingovým 

oddělením. Mezi groupwarové prvky řadíme: společné úsilí podpořené sdílenými schůzkami, 

delegovaní úkolů, archivace e-mailu, přehled o využívání zdrojů (místnosti, automobily).    

 

Mobilita a otevřenost 

Je potřeba, aby zaměstnanci vykonávající obchodní činnost, kteří nejsou na svém pracovišti, 

měli možnost dostat se k potřebným informacím. Je potřeba zvážit, jestli bude využívání této 

funkce opravdu potřebné. To je podle individuálních potřeb společnosti, podle toho, čím se 

společnost zabývá. Jeli obchodování každodenní činností, měli bychom mobilitu systému 
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určitě požadovat. Případná chybějící informace pro pracovníka v terénu může ukončit 

kontrakt se zákazníkem. Aby k tomu nedocházelo, požadujeme mobilitu systému: webový 

klient, klient pro mobilní telefony, off-line replikační stanice umožňující plnohodnotnou práci 

v terénu.  

Ve svých požadavcích bychom neměli opomenout spolupráci CRM systému s ostatními 

informačními systémy v podniku již zavedenými. Spolupráci zajistí využití a akceptování ICT 

standardů. Je totiž lepší vytvořit jeden funkční vzájemně spolupracující systém, než vytváření 

jednotlivých izolovaných řešení. Příkladem pro jednotný systém je například spolupráce 

CRM s kancelářským softwarem, s ERP řešením, se systémem pro získávání informací 

z webu a s aplikací CTI (computer telephony integration).    

 

Rychlost nasazení 

Zaměstnanci by se měli s pořizovaným softwarem co nejrychleji naučit pracovat. Z tohoto 

důvodu vybíráme produkt s jednoduchým ovládáním, inteligentními funkcemi a s průvodcem 

pro složitější případy. 

Součástí každého CRM řešení je nastavení práv umožňující zaměstnancům vidět pouze 

požadované záznamy z jednoho datového skladu. Jedním z faktorů, které také nesmíme 

opomenout při výběr CRM jsou náklady na zprovoznění systému. Náklady ovlivňuje 

jednoduchost nebo složitost instalace, úroveň administrace a složitost zavádění jednotlivých 

uživatelských přizpůsobení. 

 

Technologie a cena 

Důležitou roli při rozhodování o pořízení CRM systému jsou jeho funkční a technologické 

vlastnosti. Cenu produktu musíme při výběru také zohlednit. Nejedná se však jen o cenu 

pořízení, ale musíme se zajímat o licenční politiku produktu, pronájem licence, ceny upgradů 

nových verzí, výše roční podpory, možnosti rozšiřitelnosti produktu nebo jaká je záruka 

spokojenosti. 

Můžeme si vybrat ze dvou základních modelů. První je klasický „OnPremise“, kdy je celý 

produkt instalován a provozován v IT architektuře zákazníka a druhý model SaaS – „Software 

as a Service“. Tento druhý model je v poslední době využíván malými a středními podniky. 

SaaS je model nasazení softwaru, kdy dochází k hostingu aplikace provozovatelem služby. 

Služba je dále nabízena zákazníkům přes internet. Tím dochází k eliminování potřeb instalace 

a provozu aplikace na vlastních zařízení. SaaS vznikla jako reakce na potřebu snižování 

nákladů na software, rychlého nasazení a outsourcingu. Využíváním SaaS mohou firmy také 
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redukovat přímé náklady na nákup softwaru, jelikož náklady na licenci on-demand bývají 

menší a zároveň není potřeba například licence na servery. 

I když si zadáme kritéria, podle kterých se budeme při výběru rozhodovat, může se stát že 

naším požadavkům bude vyhovovat více dodavatelů. V takovém případě musíme také 

posoudit dodavatele (stabilitu, spolehlivost, plnění smlouvy, a další). Musíme si uvědomit 

všechna možná rizika, která by způsobila možný zánik dodavatele našeho softwaru. 

 

5.4 CRM pro průmyslový podnik - Microsoft Dynamics CRM  

Firma Microsoft nabízí CRM produkt Microsoft Dynamics CRM.  Na internetových 

stránkách společnosti je o produktu mnoho užitečných informací, které mohou sloužit 

k případnému rozhodnutí o jeho zakoupení. Microsoft Dynamics CRM je plně integrovaný 

systém pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Systém umožňuje snadno vytvářet a udržovat 

jasný přehled o zákaznících, od prvního kontaktu přes vlastní prodej až po následné aktivity. 

Obsahuje nástroje pro podporu procesů prodeje, marketingu a služeb zákazníkům. 

Integrace s aplikací Microsoft Office Outlook činí ze systému Microsoft Dynamics CRM 

rychlé, flexibilní a dostupné řešení. Informace o produktu jsou čerpány z webových stránek 

poskytovatele [15]. 

 

 
Obrázek 4 -  Pohled na zákazníka[15] 
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5.4.1 Přehled vlastností Microsoft Dynamics CRM 

 
Varianty serverů  

Každý server provozující systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 vyžaduje serverovou licenci. 

Microsoft Dynamics CRM 4.0 nabízí tři varianty serverů: 

 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup Server obsahuje a podporuje maximálně 

pět uživatelských licencí.  

 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional nabízí bohatou sadu funkcí a podporuje 

nasazení v jedné společnosti. Bez omezení počtu uživatelů.  

 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise nabízí bohatou sadu funkcí a podporuje 

nasazení pro více firem, např. mateřskou a dceřinou společnost. Bez omezení počtu 

uživatelů.  

 

Jazyky  

Microsoft Dynamics CRM 4.0 nabízí více-jazyčnost, která umožňuje pracovat s různými 

jazyky uživatelského rozhraní v rámci jedné instalace.  

 

Podpora  

Profesionální pracovníci podpory a možnosti samoobslužné podpory zaručují nepřetržitý 

přístup k informacím. 

 

Integrace  

Microsoft Dynamics CRM umožňuje integraci s hlavními produkty a technologiemi 

společnosti Microsoft, jako jsou Microsoft Office System, Microsoft Office SharePoint 

Server, Windows Vista a další, ale i jinými produkty a systémy třetích stran. 

 

Přizpůsobení  

S přizpůsobením Microsoft Dynamics CRM a integrací aplikací, nástrojů a služeb od jiných 

dodavatelů mohou pomoci certifikovaní partneři společnosti Microsoft.  

 

Školení  

E-learning k řešením Microsoft Dynamics je pro zákazníky k dispozici 24 hodin denně a 7 

dnů v týdnu. [15] 
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5.4.2 Marketingový modul 

Modul marketing usnadňuje marketingovým pracovníkům využití údajů o zákaznících, které 

vaše organizace již vlastní. Zlepšuje spolupráci s obchodním oddělením a usnadňuje 

posuzování úspěšnosti marketingových aktivit. Zaměstnanci mohou přidělovat, plánovat 

a sledovat aktivity marketingových kampaní a měřit jejich účinnost. Marketingová oddělení 

získají nástroje, které jim pomáhají vytvářet, organizovat a replikovat různé marketingové 

činnosti. Microsoft CRM pracuje podle zvyklostí marketingových pracovníků a pro potřeby 

marketingu nabízí tyto funkce: 

 Zacílení na nejlepší zákazníky – vytváření speciálních nabídek pro oslovení 

nejlepších zákazníků. 

 Pořádání rychlých prodejních kampaní -  pomocí tohoto nástroje lze snadno 

a rychle komunikovat se zájemci a zákazníky. Obchodním zástupcům umožní rychle 

vytvářet seznamy, rozesílat nabídky a mít aktuální stav informací například pro 

potřeby rychlého zlepšení ekonomických ukazatelů v závěru čtvrtletí. 

 Podpora celopodnikových marketingových kampaní – při zavádění nových 

výrobků na trh mají marketingoví pracovníci možnost automatického plánování úkolů 

a jejich přidělování, sledování nákladů a řady dalších úkolů. 

 Koordinace více oddělení při kampaních – funkce podporuje spolupráci mezi 

odděleními při plnění úkolu a sleduje odezvu.  

 Rozesílání hromadných e-mailů – slouží k jednoduché tvorbě seznamu zákazníků 

a potenciálních zákazníků, rozesílá jim hromadné e-maily,  

 Vytváření seznamů -  vytváří a spravuje seznamy klientů pomocí vestavěné funkce 

pokročilého hledání nebo s použitím importu z jiných zdrojů. 

 Rychlá kampaň -  tato funkce naplánuje telefonické hovory, e-maily a schůzky pro 

pozdější realizaci, rozešle e-maily, vytvoří hromadnou korespondenci a faxy. 

Automaticky se sledují odezvy o průběhu akce.  

 Správa kampaní – využívá se u složitých marketingových kampaní, na kterých se 

podílí mnoho zaměstnanců a zahrnuje mnoho úkolů a termínů. Pomoci manažerovi má 

za úkol panel Nápověda, který provádí marketingového manažera jednotlivými kroky 

plánování a realizace kampaně.  

 Odezva kampaně -  vestavěné nástroje pro analýzu a vytváření sestav umožňují 

sledování výsledků kampaní. Systém umožňuje propojovat odezvy s kampaněmi, 
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automaticky přidělovat následné akce, analyzovat náklady a návratnost a vytvářet 

uživatelské sestavy pro sledování kampaní. 

 

 
Obrázek 5 – Uživatelské rozhraní [15] 

5.4.3 Prodej s Microsoft CRM 

Modul prodej pomáhá obchodním týmům i obchodníkům řídit proces generování nových 

obchodních příležitostí a sledování obchodních případů, měřit a vytvářet kvalifikované 

obchodní předpovědi a efektivně nastavuje proces komunikace se zákazníky. Výsledkem je 

zrychlení obchodních procesů, vyšší procento uzavřených obchodů a zvýšení věrnosti 

zákazníků. Nástroji obsaženými v oblasti pro zajištění potřeb prodeje jsou:  

 

 Kompletní přehled o zákaznících – historie aktivit, správa a nahlížení o veškerých 

aktivitách. 

 Směrování a správa příležitostí – monitoruje informace o perspektivních 

zákaznících, pomáhá měnit obchodní příležitosti na obchodní případy a dále je 

monitoruje. 

 Rychlé prodejní kampaně – zahrnuje rychlou informovanost zákazníků o nových 

produktech. 
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 Správa obchodního procesu - vytvoření, sledování a uzavření prodeje. 

 Katalog produktů – obsahuje funkce pro vytváření katalogu produktů. 

 Správa nabídek a objednávek – vytvoření a převod nabídky na poptávku, následné 

automatické vytváření faktur z finančního systému. 

 Nabídky - nastavení nabídek tak, aby bylo možno sledovat výkonnost prodejců 

v porovnání se stanovenými cíli. 

 Sestavy - umožňuje odhalovat trendy, měřit a předpovídat prodejní aktivity 

 Prodejní literatura - vytvoření, správa a distribuce prodejních a marketingových 

materiálů. 

 Sledování konkurence – sledování aktivit konkurence, možnost třídit informace 

o konkurenci podle produktů, regionů a jiných kritérií.  

 Workflow - zajištění generování a odesílání automatických odpovědí na zákaznické 

požadavky. 

 Korespondence a hromadná korespondence - vytvoření  šablon k zaslání e-mailů 

zákazníkům a potenciálním zákazníkům. 

 

 

 
Obrázek 6 – Přehlednost zobrazovaných informací [15] 
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5.4.4 Přínos pro zákazníka 

Samozřejmostí je modul CRM servis, který poskytuje mimořádné funkce služeb zákazníkům. 

Servis pomáhá Vašim lidem sledovat požadavky zákazníků, spravovat požadavky na podporu 

a servis od prvního kontaktu až po úspěšné vyřešení. Poskytovatel produktu konstatuje, že 

využívání systému poskytuje rychlejší reakci na požadavky zákazníků, schopnost vyjít vstříc 

potřebám klientů a poskytovat efektivní péči přispívají k budování dlouhodobých, výhodných 

vztahů se zákazníky. Tím umožňuje poskytnout zákazníkům stálou a efektivní podporu a 

zvyšovat jejich spokojenost. V oblasti hodnoty pro zákazníka jsou definovány tyto potřeby: 

 

 Správa servisních případů - vytváření, přiřazování a správa zákaznických servisních 

požadavků od prvotního kontaktu až po úspěšné vyřešení, stejně jako správa všech 

příslušných komunikací a aktivit. 

 Servisní požadavky - automatické přiřazení příchozích servisních dotazů k 

příslušným servisním případům. 

 Řazení do fronty - odesílání případů do fronty ke zpracování, odkud jsou snadno 

dostupné jednotlivcům i týmům. 

 Plánování servisu – snaha poskytnout zákazníkům kvalitní servis.  

 Servisní činnosti - plánování servisních aktivit (schůzek) vašim odborníkům, jež se 

automaticky synchronizují s jejich Microsoft Outlook kalendářem. 

 Směrování a workflow - automatické směrování servisních požadavků ke správným 

jednotlivcům nebo týmům. 

 Globální servisní kalendář - řízení servisních schůzek v jednotném kalendáři 

servisních zaměstnanců, nástrojů, zdrojů a zařízení. 

 Znalostní databáze - rychlé řešení běžných servisních požadavků s využitím 

znalostní databáze, kterou lze efektivně prohledávat a která obsahuje popisy 

odpovídajících řešení.  

 Správa smluv - vytváření a správa servisních smluv pomáhá zajistit správnou 

fakturaci servisních případů. Pokaždé při vyřešení servisního případu se automaticky 

aktualizují odpovídající údaje v příslušné smlouvě. 

 Správa e-mailů (včetně automatických odpovědí) - správa záznamů o komunikaci 

se zákazníky, pomocí automatického sledování e-mailových zpráv zákazníků. 

Generování a odesílání automatických odpovědí na zákaznické požadavky. 
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 Katalog produktů - práce s komfortními funkcemi katalogu produktů, které zahrnují 

podporu pro komplexní cenovou politiku, skladové jednotky, slevy a další cenové 

varianty. 

 

 Sestavy - použití vyčerpávajících nástrojů pro identifikaci běžných problémů při 

podpoře, vyhodnocení potřeb zákazníků, sledování procesu podpory a měření 

výkonnosti servisu. 

 

 
Obrázek 7 - Funkce ke zvýšení spokojenosti zákazníků [15] 

 

 

5.5 Budoucnost systému CRM a možnosti jeho zlepšení 
 
V současné době dochází k růstu implementací hostovaných řešení a SaaS, u kterých se 

předpokládá celosvětový rozvoj. V budoucnu by řešení SaaS mělo nahrazovat klasické řešení 

a většina nových implementací již bude formou SaaS, která umožňuje i implementaci pro 

malé a střední firmy. Z tohoto důvodu je velký předpoklad růstu. Klasická implementace na 

vlastních serverech bude do budoucna pouze u firem, kde je potřeba vysoká integrace 

s ostatními systémy (průmyslové podniky). Mezi první poskytovatele tohoto řešení patří 
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společnosti Oracle-Siebel, či Microsoft. V České republice lze v současné době pořídit již 

jakýkoliv z těchto systémů.  

 

Jednou z významných nově se rozšiřujících metod, která by se měla v budoucnu stát součástí 

systému CRM je metoda LTV = Life Time Value. Vznik metody je podmíněn další potřebou 

v péči o zákazníka. Vychází z následující motivace: O kterého zákazníka mám nejvíc 

usilovat? O toho, který mi co nejdříve přinese co největší zisk. Dnešní analytická CRM takto 

pracovat neumí. U dnešních systémů je za nejbonitnějšího zákazníka považován ten, který až 

dosud generoval největší zisk. Není brán ohled na budoucí potenciál zákazníka, řeší se 

historické tržby a předpokládá se, že se zákazník tak moc nezmění. Snahou LTF je analýza 

budoucnosti vztahu se zákazníkem. 

 

Modelování LTV zákazníka vychází samozřejmě z historických dat, avšak pokračuje 

odhadem očekávaných budoucích příjmů. Kvalita analýzy životního cyklu zákazníka je 

důležitá pro přesnost tohoto odhadu. Ta by měla proběhnout nejlépe pro každý zákaznický 

segment. Po spočtení odhadu budoucích příjmů se už pracuje s jednoduchým modelem 

finanční matematiky: je spočten diskontovaný úhrn budoucích cash-flow, tedy čistá současná 

hodnota zákazníka. Tato metoda je teprve v prvopočátcích, ale již se testuje její přínos 

u pomalejších trhů jako jsou třeba životní pojistky, penzijní fondy a jiné. [16]  

 

Další potřeby byly definovány konkrétní společností ŠkoFIN s.r.o. Firma pracuje se 

systémem CRM od firmy SAP. Z manažerského setkání v roce 2008 vyplývají budoucí 

požadavky na funkčnost systému. Jsou prezentovány takto: 

 Upozornění práce mimo pracoviště (teleworking, homeworking)    

- síťově připojení operátoři, 

- jednotná databáze kontaktů.                                                                   

 VIP komunikace se společností 

- segmentace klientů, diverzifikace služeb, 

- prioritizovaný proces požadavků. 

 Splynutí pasivního a aktivního call centra tzv. dynamické call centrum 

- nabízení vhodných produktů klientovi. 

 Automatická obsluha 

- poskytování vybraných informací o smlouvě, 
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- příjem žádostí od klientů, 

- změna kontaktních údajů klienta. 

Některé z těchto požadavků jako například segmentace klientů, či automatická změna 

kontaktních údajů klienta, je již u dnes poskytovaných systémů samozřejmostí. Jiné funkce 

jako je prioritizovaný proces požadavků nejsou standardem. 

 

Budoucnost vývoje CRM se odvíjí z budoucích potřeb zákazníků. CRM se vyvíjí v každé 

společnosti trošku jiným směrem, protože společnosti mají jiné priority a představy o přínosu 

systému CRM. 

 

 

6. Závěr 
 

Jako software vhodný pro průmyslový podnik jsem vybral ze široké škály nabízených 

produktů software od společnosti Microsoft - Microsoft Dynamics CRM 4.0. Vybíral jsem ho 

podle kritérií popsaných v kapitole 5.3. Systém nabízí všechny funkce, které by měl kvalitní 

software v této oblasti poskytovat.  

 

Nebyl to však jediný produkt, který splňoval tyto požadavky. Tak jsem se rozhodl pro 

nadnárodní gigant v oblasti informačních technologií firmu Microsoft, jehož hlavní výhodou 

je stabilita na trhu a s jehož produkty se již setkal každý z nás. Společnost také nabízí, 

vyzkoušet si tento systém na 30 dní zdarma. Může ho plnohodnotně využívat ke svému 

podnikání, nebo si jen tak procházet nabízenými funkcemi a zjišťovat co vše systém dovede. 

K mému rozhodnutí přispělo i nabízené uživatelské rozhraní. Každý z nás již pracoval 

v některém z programu sady Microsoft Office jako například: Microsoft Word, Microsoft 

Exel, Microsoft Outlook nebo Microsoft PowerPoint. Všechny programy jsou strukturované 

stejným nebo minimálně podobným rozložením základní pracovní plochy. Není tomu jinak 

ani u Microsoft Dynamics CRM 4.0, takže ovládání a plnohodnotné využívání funkcí tohoto 

software se uživatelé naučí za krátkou dobu. 

 

Pro podporu firem, které nemají rozsáhlý informační systém, je nabízen již zmíněný model 

SaaS, u kterého dochází k hostingu aplikace provozovatelem služby. Jeho využívání se stává 

stále více oblíbeným.  
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Budoucnost a směr vývoje CRM vidím ve využívání  systému středními a malými firmami, 

skládajících se z malého množství zaměstnanců. Některé z těchto společností již aplikaci 

CRM využívají, ale podvědomí o CRM v této sféře podnikaní není moc rozšířené. Tady vidím 

největší možnost rozvoje CRM. Společnosti vytvářející  software CRM by se měly více snažit 

informovat veřejnost o existenci sytému CRM. Jejich snaha by měla směřovat k oslovení 

a přesvědčení o funkčnosti a přínosu pro firmu i ty nejmenší firmy, které se zatím o systémech 

CRM nedoslechly.  

 

 

Tato práce slouží k tomu, aby čtenář po jejím přečtení věděl co se skrývá pod pojmem CRM. 

Práce popisuje srozumitelným způsobem typickou funkcionalitu CRM systémů. Můžeme ji 

také chápat jako návod jak postupovat, když se společnost rozhodne změnit svou podnikovou 

kulturu a zaměřit se na zákazníka. CRM není jenom nákup správného softwaru. Úspěch  

celého projektu zavedení CRM spočívá především v kvalitě zaměstnanců a ztotožněním se 

s podnikovou kulturou zaměřenou na zákazníka. Spokojený zákazník, který nemá potřebu 

vyhledávat jiné způsoby vyřešení svého požadavku u naší konkurence, je tou největší výhrou 

pro podnik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

Seznam použité literatury: 

 

[1] DOHNAL, J. Řízení vztahů se zákazníky. Procesy, pracovníci, technologie. Grada 

Publishing, 2002. ISBN 80-247-0401-3 

 

[2] CHLEBOVSKÝ, V. CRM – Řízení vztahů se zákazníky. Computer Press, 2005. ISBN 80-

251-0798-1. 

 

[3] KOTLER, P. - KELLER, K. L. Marketing management. 12. vydání. Grada Publishing, 

2007. ISBN 978-80-247-1359-5 

 

[4] KRÁL, R. Analýza a návrh CRM systému v podniku Diplomová práce, 2009 

 

[5] GÁLA, L. - POUR, J. - TOMAN, P. Podniková informatika. Grada Publishing, 2006. 

ISBN 80-247-1278-4 

 

[6]  PETERKOVÁ, Z. Vztahový marketing a CRM Bakalářská práce, 2008 

 

[7] WESSLING, H. Aktivní vztah k zákazníkům pomocí CRM. Grada Publishing, 2002. 

ISBN 80-247-0569-9 

 

[8] SCHNAUFFER, R. - JUNG H. H. CRM-Entscheidungen richtig treffen:Die 

unternehmensindividuelle Ausgestaltung. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004. ISBN    

3-540-21012-1  

 

[9] LEHTINEN, J. R. Aktivní CRM-Řízení vztahů se zákazníky. Grada Publishing,2007. 

ISBN 978-80-247-1814-9 

 

[10] JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Strategie a trendy. Grada Publishing,2008. 

ISBN 978-80-247-2690-8 

 

 

 

 



42 

Elektronické zdroje: 

 

[11] WIKIPEDIE Otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2010-03-11]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management> 

 

[12] VACKOVÁ, M. Studie CRM (Customer Relationship Management), jeho zavádění v 

podniku, jeho účinnosti a využití [online]. [cit. 2010-02-03]. Dostupné z WWW: 

<http://crm.webpark.cz/ > 

 

[13] SystemOnLine. CRM v souvislostech [online]. [cit 2010-5-3]. Dostupné z WWW: < 

http://www.systemonline.cz/clanky/crm-v-souvislostech.htm> 

 

[14] SystemOnLine. Faktory výběru CRM [online]. [cit 2010-5-3]. Dostupné z WWW: < 

http://www.systemonline.cz/crm/faktory-vyberu-crm-v-malych-a-strednich-firmach-1.htm> 

 

[15] Microsoft Dynymic. Microsoft Dynamics CRM 4.0 [online]. [cit 2010-5-3]. Dostupné z 

WWW: < http://www.microsoft.com/cze/dynamics/crm/prehled.mspx#top> 

 

[16] COMPUTERWORD. Operativní CRM dnes už nestačí [online]. [cit 2010-20-3]. 

Dostupné z WWW: < http://computerworld.cz/software/operativni-crm-dnes-uz-nestaci-2-

4538> 

 

  


