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ANOTACE 
 

 

Resumé: Cílem bakalářské práce je navrhnout marketingovou koncepci pro 

moderní, zákaznicky orientovanou společnost. Součástí této 

koncepce je také využívání různých nástrojů k řízení a tato práce se 

zaměří na jeden konkrétní nástroj - CRM (Customer Relationship 

Management) systém/software, který pomáhá společnostem řídit 

vztah se zákazníkem a tím určit jejich potřeby a uspokojit je.  

Klíčová slova: Řízení vztahů se zákazníky, CRM, hodnota zákazníka, spokojenost, 

ziskovost 

 

   

 

 

ANNOTATION 

 

Summary: 

 

 

The aim of the bachelor work is to draft a marketing concept for 

modern and customer oriented company. The part of this concept is 

also the utilization of various management tools with focus on 

CRM (Customer Relationship Management) system/software that 

helps companies manage the relationship with customer. This 

specific tool helps to assign the needs in order to satisfy them.   

Keywords: Customer relationship management, CRM, costumer value, 

satisfaction, profitability 
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1  Úvod 
V dnešní době, kdy změny tržního prostředí vyvolané rozvojem nových technologií 

a procesem globalizace se zvyšuje konkurenční prostředí. Na trhu převyšuje poptávka     

nad nabídkou  a společnosti se snaží hledat nové způsoby, jak si udržet konkurenční 

výhodu.  Společnosti musejí neustále nabízet hodnotnější nabídky zákazníkům, než nabízí 

konkurence.   

Na trhu se tedy do popředí pochopitelně dostávají firmy, které dokáží včas a hlavně 

správně odhadnout nejrůznější trendy a rizika ve svém oboru a současně přizpůsobit své 

nabídky aktuálním požadavkům zákazníků. Jedním z hlavních faktorů úspěchu je efektivní 

péče o zákazníky, vytváření a udržování vazeb s  klienty, dodavateli, ale i dalšími 

účastnickými stranami. 

Jednou z významných metod, která  tomu napomáhá je také CRM. CRM (Customer 

Relationship Management) znamená v českém jazyce Řízení vztahů se zákazníky. CRM je 

tedy jednou z možných variant vedoucích k vytvoření stabilní rovnováhy mezi potřebami 

zákazníka a vynaloženými firemními náklady. 

V úvodní části bakalářské práce se zabývám vymezením pojmů hodnota, 

spokojenost, ziskovost zákazníka a CRM systému. V další části je problematika zaměřena 

na implementaci CRM systému do vybraného podniku firmy Klement. V závěrečné části je 

proveden průzkum v různých společnostech na všeobecnou znalost o CRM systému a 

zodpovězení otázek na výše uvedené pojmy. 

Cílem této práce je vytvoření srozumitelné teoretické i praktické kuchařky           

pro výběr a implementaci CRM systému pro malé a střední podniky tak, aby neopakovaly 

zásadní chyby celého procesu zavádění systému do své společnosti a tedy, aby ekonomická 

návratnost investice byla co možná nejrychlejší. 

 Existují celé desítky definic, co vlastně marketing je. V jádru jde v každé z nich     

o to samé: 

marketing slouží k uspokojování zákazníků; 

marketing by měl umět najít zákazníky pro určitý produkt nebo službu; 
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marketing umí najít pro produkt (službu) zákazníka ve správný čas, na správném místě a   

za správnou cenu. 

 Asi by to nebyl správný úvod do problematiky marketingu, kdybych vám jednu      

z definic nepřinesl. AMA (American Association of Marketing) definuje marketing 

následovně: “Marketing je procesem plánování a naplňování koncepce, oceňování a 

distribuce myšlenek, výrobků a služeb. Směřuje k uskutečňování vzájemné výměny, 

uspokojující potřeby jedince a organizací.” 

 V současnosti se žádná úspěšná firma neobejde bez vlastního modelu fungování 

marketingu a marketingových komunikací. I menší firmy, které se domnívají, že 

“marketing nepotřebují” jej de facto vykonávají, ovšem nerozumí jeho složkám                    

i  dopadům.  

 

1.1  Marketing a jeho etapy 
Abychom pochopili současný stav problematiky CRM v teorii i praxi, je potřeba 

nahlédnout do jednotlivých vývojových etap marketingu. V současné době se můžeme 

v praxi setkat se třemi základními cestami marketingu: 

 

• historický  marketing – firmy uplatňující tento marketing nevyrábějí to, co 

vyžaduje trh, ale co vyrobit umějí. Své výrobky pak prodávají za cenu 

nákladově kalkulovanou, ale ne za tržní; 

• klasický marketing – v této etapě je uplatňován tzv. marketingový mix, tedy      

4 P ( Produkt – výrobek, Price – cena, Place – místo a Promotion – propagace), 

jde o čistě tržní pojetí marketingu využívající všech dostupných metod 

vedoucích k získání a udržení tržního podílu; 

• moderní marketing – vyznačuje se silnější zaměřením na konkrétní zákazníky 

(tzv. vztahový marketing). Toto moderní pojetí lze shrnout do tzv. 3 C               

( Costumer benefits – prospěch pro zákazníka, Total Costumer Cost – celkové 

náklady spojené s nákupem, convenience – pohodlí zákazníka). V tomto ohledu 

je moderní marketing postaven na základních principech klasického 
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marketingu, které dále rozvíjí. Jedná se o tzv. vztahový marketing postavený  

na oboustranně prospěšném vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem [4]. 

1.2 Role zákazníků v marketingu  
Pokud chce firma uspět v tržním prostředí,  musí se pravidelně zabývat výzkumem 

chování zákazníků a jejich motivací ke koupi. Pro budoucnost firmy je nejdůležitější 

spokojený zákazník. Spokojený zákazník se  postupem času ve většině případech stává 

trvalým zákazníkem, který opakovaně nakupuje u firmy a zajišťuje jí stabilní obrat. 

V současné době se marketing nezaměřuje na široký okruh zákazníků, ale spíše se 

soustředí na ty zákazníky, které přinášejí největší zisk a nebo se jeví jako perspektivní [5]. 

 

1.3 Hodnota zákazníka 
Zákazníky vnímaná hodnota je založena na rozdílu mezi tím, co zákazník dostane a 

co by dal za různé možné volby. 

Podle Lošťákové a et. al. vede vhodně zvolená a zavedená strategie CRM               

ke zvýšení hodnoty pro zákazníky, tak hodnoty zákazníků pro podnik: 

1. Hodnota zákazníka (Costumer Value) – čistý přínos, který zákazník získá            

při nákupu a užívání produktu; 

2. Hodnota zákazníka pro podnik – ve smyslu čistého přínosu zákazníka pro podnik, 

tedy co podnik získá tím, že obsluhuje určitého zákazníka . 

Tyto hodnoty spolu úzce souvisejí a vzájemně se prolínají. 

 

Základní vztah  pro stanovení celoživotní hodnoty zákazníka pro podnik je vyjádřen 

takto: 

CLVT= ( )∑
= +

n

t
t

i

p t

1 1
 

 

Kde:      p t =  přínos zákazníka v období  t ( zisk ze zákazníka, lépe cash flow); 

              n    =  předpokládaná doba spolupráce se zákazníkem ( setrvání zákazníka); 

                    i     =  diskontní sazba ( náklady kapitálu a riziko zákazníka). 
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Zlepšení péče o zákazníky je ve většině případů spojeno se zvýšenými náklady, kdy 

tržby již nejsou patřičným kritériem pro posuzování přínosů. Vzniká nutnost sledovat 

náklady/výdaje na zákazníky a měřit jejich individuální přínos k hospodářským výsledkům 

podniku [8]. 

1.4 Spokojenost  a ziskovost zákazníka 
Definice spokojenosti zákazníků dle Chlebovského je „determinována názorem 

zákazníka na míru, kterou obchodní případ splnil jeho potřeby a očekávání“. 

           Význam spokojeného zákazníka závisí na realizaci nabídky ve vztahu k jeho 

očekávání. Z obecného hlediska lze říci, že spokojenost je pocit radosti nebo zklamání 

nějaké osoby porovnání vnímaného výsledku k očekávání. Nedojde-li ke splnění 

očekávání, zákazník je nespokojený. V opačném případě, když výrobek nebo služba splní 

očekávání, je zákazník spokojený. I když se firmy zaměřují na spokojenost zákazníka, není 

to jejich hlavní účel. Firmy zvyšující spokojenost zákazníků na úkor snížení své ceny nebo 

zvýšení svých služeb, mohou vykazovat nižší zisky. Společnost by mohla zvýšit svoji 

ziskovost jinými způsoby než zvýšenou spokojeností ( např. zlepšením výrobních procesů 

nebo vyššími investicemi do výzkumu a vývoje) [6] .  

Mezi metody  zlepšení výrobních procesů (optimalizace procesů) patří:  

1. reengineering – radikální změny procesů ve fungování a organizaci firmy; 

2. metodika  KAIZEN  – postavená na zlepšení procesů v postupných krocích; 

3. total quality management - jedná o zlepšení služeb a procesů , kdy rozhodujícím 

měřítkem je kvalita. 

 

Základní model podnikání je jednoduchá rovnice: výnosy – náklady = zisk. 

V přenesení na zákazníka je podstatou firemní strategie. Jsou zákazníci, kteří podniku 

přinášejí vysoké zisky s malými náklady, jiní zas naopak.  Proto je nejdůležitější znalost 

ziskovosti zákazníků, která umožňuje segmentaci  k jednotlivým zákazníkům a tím může 

podnik zmenšovat náklady na neziskové zákazníky. Není složité zjistit příjmy vyplývající 

z každého zákazníka, ale stanovení nákladů na jednoho zákazníka je složité.  V ziskovosti 

zákazníka je nutné evidovat všechny skutečnosti spojené  s konkrétním zákazníkem a 

přiřadit mu příslušné náklady [4]. 

Jejím nejlepším nástrojem je metoda tzv. ABC ( Aktivity based costing). Při této 

účetní technice společnost zjistí veškeré příjmy přicházející od zákazníků a odečte od nich 
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veškeré náklady. Náklady by měly obsahovat nejen výrobní a distribuční náklady             

na výrobky a služby, ale i náklady na služby s obsluhou individuálního zákazníka.           

Po tomto výpočtu je možno zákazníky segmentovat na  odlišné rentabilní vrstvy, o nichž se 

bude usilovat a na ty, jimž se bude věnovat menší pozornost (potencionálně méně ziskoví), 

nebo vůbec žádná.  

Tato metoda je založená na kalkulaci nákladů přiřazených na základě procesů a 

jednotlivých aktivit v organizaci.  

Podíl zákazníka hraje klíčovou roli pro určování potenciální hodnoty zákazníka.  

Podíl zákazníka reprezentuje tu část výstupů, kterou podnik získá z hospodářských aktivit. 

Čím větší podíl zákazníka je, tím vyšší je ziskovější zákazník. 

 

Pravidla rentability zákazníka: 

• je známé pravidlo  20:80, které říká, že 20% nejlepších zákazníků přináší 

podniku 80% zisku; 

• toto pravidlo bylo pozměněno na pravidlo 20:80:30, které říká, že 20% 

nejlepších zákazníků přináší podniku 80% zisku, přičemž polovinu z nich  

společnost ztratí, protože obsluhuje 30% zákazníků, kteří jsou ztrátoví. Když 

podnik propustí své nejhorší zákazníky, může dosáhnout vyšších zisků. 

Není však pravidlem, že největší zisky přináší největší zákazník, jelikož vyžadují 

rozsáhlé služby a získávají největší slevy. Nejziskovější bývají často střední zákazníci, 

protože se jim dostane dobrého servisu, ale za téměř plné ceny. Tato skutečnost vyzývá  

mnoho firmu k orientaci na střední trh. 

 

  Ziskový (rentabilní) zákazník: 

• osoba, domácnost nebo společnost, která v průběhu času přináší tok příjmů, 

který přijatelným způsobem převyšuje tok nákladů na získání zákazníka, prodej 

a další služby [6]. 
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2  CRM  - systém řízení vztahů se zákazníkem 
CRM ( Customer Relationship Management ) volně přeloženo do češtiny jako 

řízení vztahů se zákazníkem. 

Starzyczná a et. al. označují CRM jako „interaktivní proces, jehož cílem je dosažení 

optimální rovnováhy mezi firemní investicí a uspokojování zákaznických potřeb. Optimum 

rovnováhy je determinováno maximálním ziskem obou stran a předpokladem je vytvoření 

partnerského vztahu se zákazníky. Dlouhodobý partnerský vztah se zákazníkem vyžaduje 

trvalé odhalování zákaznických potřeb, motivací a zvyků a využívání těchto znalostí       

při inovaci nabídky“ [12].   

Z jiného pohledu na CRM nahlíží definice dle otevřeného slovníku, kde CRM je: 

„databázovou technologií podporovaný proces shromažďovaní, zpracování, zpracování a 

využití informací o zákaznících firmy“. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat 

potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi 

firmou a jejími zákazníky. Jako CRM v přeneseném slova smyslu se též označuje 

softwarové, hardwarové a personální vybavení firmy, které je výkonem těchto funkcí 

pověřeno [15]. 

 

2.1  Historie CRM 
V posloupnosti na průběh historického a současného  sledu fungování CRM lze dle 

Chlebovského rozdělit na čtyři základní typy informačních systémů. Tyto typy 

informačních systémů se od sebe odlišují mírou využití výpočetní techniky, mírou 

automatizace činností, vhodností použití pro různé typy a velikosti organizací, či rozsahem 

a komplexností. Podle jejich stáří je můžeme rozdělit: 

1. Kartotéka; 

2. Balík programů typu Office  - elektronická kartotéka; 

3. Programy pro správu kontaktů a managementu času; 

4. Komplexní CRM e-systémy. 
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Ad 1. Kartotéka:   

V tomto směru se jedná o nejstarší způsob uchování přehledu o všech aktivitách  

spojených s jednotlivými zákazníky. Z jednou velkých výhod kartotéky je, že není potřeba 

výpočetní techniky a zároveň umožňuje jednoduché ukládání dokumentu v papírové 

podobě. Na druhou stranu není zde žádná automatizace činností v podobě nekonečného 

opisování údajů, ručního vyhledávání apod. Tento systém papírové kartotéky  měl 

opodstatněný význam v době, kdy výpočetní technika byla drahá.  Zde se používaly 

šanony, kde byly abecedně seřazeny karty zákazníků, ve kterém byla zapsána celá historie 

komunikace se zákazníkem. S touto kartotéku se většinou setkáváme u českých lékařů, kde 

jsou zapisována do karty pacientů vše o historii zdravotního stavu pacienta.  

Druhým důležitým nástrojem je diář, do kterého se zapisují časově vázané 

informace a časové plány. 

  

Ad 2. Balík programů typu Office – elektronická kartotéka: 

Je to přeměna z papírové kartotéky do podoby elektronické. Z tohoto pohledu je 

nulová automatizace procesů částečně odstraněna. Kancelářský balík přeloženo                   

do anglické jazyka zkr.Office je celek, který je propojený různými aplikacemi v balíky.  

Pro vytvoření elektronické databáze kontaktů lze jednoduše zautomatizovat vyplňování 

šablon, formulářů a tabulek.  Nejběžnější používanými jsou produkty Microsoft Office 

nebo Lotus Smart Suite. 

V případě společnosti Microsoft zde používají balík Office (Word, Access, Excel. 

Outlook, PowerPoint - tabulky). V případě Outlooku  se jedná o elektronickou kartotéku 

s funkcí odesílání a přijímání e-mailů, správu plánů kontaktů nebo úkolů a k seznámení 

činností. Umožňuje sdílený přístup více uživatelům.  Předností těchto balíků je nízká 

pořizovací cena a zautomatizování nejčastěji opakujících věcí – vyplňování údajů            

do kolonek . 

V případě implementace CRM systému je nutno myslet na propojení tohoto 

systému s Outlookem,  ve kterém se vlastně všechny údaje integrují do jednotného 

systému. 
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Ad 3. Programy pro správu kontaktů a managementu času: 

Tyto aplikace byly začátkem skutečných elektronických systémů. Staly se 

komfortem při práci s  kontakty, dokumenty a časových plánů. Došlo k automatizaci 

procesů vyplňování dokumentů , ale také i jejich následné uložení do historie ( v podobě    

v elektronické zákaznické karty).Do databáze se ukládaly nejen kontaktní údaje, ale            

i důležité obchodní informace. Následné vyhledávání je snazší, a to hlavně využitím 

kategorizace. Došlo k propojení všech aplikací balíků Microsoft Office a tím k výraznému 

usnadnění práce. 

Systémy se vyznačují jednoduchou obsluhou a údržbou. Jsou optimálním řešení   

pro malé a střední podniky zaručující optimální řešení péče o zákazníky. Je přístupný více 

uživatelům. Příkladem těchto systémů je Soft4Sale. 

 

Ad 4. Komplexní CRM e-systémy: 

V současnosti reprezentují technologický vrchol v poli působnosti elektronických 

systémů zahrnující čtyři základní moduly pro podporu CRM, jsou to: 

• automatizace prodejních činností - Sales Force Automation (SFA), tato prodejní 

činnost by měla všem obchodníkům umožňovat  rychlý a efektivní přístup 

k informacím o zákaznících a plánování pracovního programu. Zahrnuje: správu 

kontaktů a plánovač času, nástroje tvorby souhrnných zpráv a vzdáleného přístupu 

k systému, správa obchodních kontaktů); 

• automatizace marketingových činností – Marketing Automation (MA), tato 

marketingová činnost hraje významnou roli pro tvorbu strategie a taktik 

dlouhodobě úspěšné péče o zákazníky. Zahrnuje: segmentace zákazníků v databázi, 

všechny formy komunikace se zákazníky, vyhodnocování kampaní, vzájemná 

provázanost marketingového a prodejního modulu; 

• automatizace servisních činností a zákaznické podpory – Field Service Atomation 

(FSA), Automatizace telefonického centra – Call Center (CC), tato činnost je 

určena zefektivnění komunikace se zákazníky a pro správu servisních činností      

po prodeji. Zahrnuje: zákaznické centrum ( kombinuje možnost komunikace         

po telefonu a Internetu) a servisní centrum (správa servisních techniků, náhradních 

dílů a jiného materiálu); 
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• elektronické obchodování – E-Business (EB), jedná se o automatizované 

uskutečnění obchodu v elektronické podobě, kdy ve většině případů jde                  

o samostatnou aplikaci zajišťovanou jiným dodavatelem. Je nutné zajistit 

maximální propojenost s ostatními systémy. 

Nevýhodou těchto systémů je vysoká pořizovací cena, zajištění školení a trvalou 

údržbu systému. Příkladem těchto systémů je americký Siebel [4]. 

 

U těchto systémů je důležité vzájemná propojenost všech modulů, která umožňuje 

efektivní komunikaci zúčastněných stran.  Významnou částí marketingového modulu jsou 

nástroje k analýze náklonnosti zákazníka k nákupu. Tyto požadavky na analýzu jsou 

řešeny prostřednictvím technologií dolování dat (data miningu). Dolování dat na základě 

určitého předpokladu umožňuje vyhledat ve velkém objemu dat souvislosti a vzájemné 

vazby, které nebyly známy [13]. Z pohledu CRM jde především vyhledat trendy v chování 

zákazníků. Dále je nutné sledovat hodnotu zákazníka pomocí analytických nástrojů, jde     

o to získat míru ziskovosti jednotlivých zákazníků a odhadnout jejich budoucí potenciál . 

 

2.2.  Prvky CRM 
Jak uvádí Wessling, tak CRM – řízení vztahu se zákazníky je postaveno na             

4 základních na sobě závislých pilířů: lidé, procesy, technologie a data (viz schéma č. 1). 

Každý z nich má v tomto procesu své nepostradatelné místo a je pro plnohodnotné 

uplatnění CRM stejně důležitý. 

Zde jsou podrobněji rozepsané jednotlivé prvky CRM: 

• lidé - zaměstnanci podniku. Lidský faktor a výsledky jejich snažení určují 

současný a budoucí růst nebo zánik podniku. Úspěch CRM systému  závisí           

na zodpovědném přístupu a aktivním zapojením všech zaměstnanců. Schopnost  

vyhovět potřebám zákazníkům závisí znalostech a schopnostech zaměstnanců. 

V tomto směru je proto nutné rozvíjet jejich znalosti, schopnosti a s tím spojené 

udržení kvalifikovaných zaměstnanců, jelikož loajální zaměstnanci jsou nositelé 

hodnot  podniku;  

• procesy – veškeré komunikační procesy mezi společností a zákazníkem musí být 

uspořádány tak, aby navazující průběh jednotlivých činností v dané společnosti,  
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uspokojil co nejefektivněji požadavky zákazníka a to pokud možno, v co nejkratším 

možném termínu; 

• technologie – použití nejrůznější a nejmodernější informační technologie 

usnadňuje řízení vztahů při oslovení velkého množství zákazníků. Jedná se 

především o shromažďování a ukládání dat o zákaznících, jejich snadnější třídění, 

vyhledávání a podobně; 

• data – informace o zákaznících. Pro to, aby vzájemná spolupráce byla úspěšná, je 

potřeba znát konkrétní přání a požadavky zákazníka a umět mu je ve správnou 

dobu vyplnit [14].  

 

Schéma 1. Model CRM 

 
Zdroj: PARMOVÁ, D. (Řízení služeb, 2004). 

 

2.3  Principy řešení CRM 
Rozlišujeme  tři základní  principy řešení CRM, a to operační, kooperační a 

analytická. 

Základní charakteristika : 

• operační CRM – do této části řadíme všechny softwarové aplikace, které řeší 

operativní záležitosti a kontakty ve spolupráci se zákazníkem. Realizuje předem 

definované procesy (řízení obchodních kontaktů, řízení jednotlivých obchodních 

případů, vytváření marketingový plánů a kampaní, sledování konkurence apod.); 
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• kooperační ( kolaborativní) CRM – rozšiřuje již dříve  používané způsoby 

kontaktů se zákazníky, jakou jsou pošta, faxy, telefonní kontakty a osobní 

schůzky (1:1) o internet, elektronickou poštu, mobilní komunikace, a zejména   

o přímý vstup do činnosti aplikace na webu; 

• analytické CRM - zahrnuje již seskupené a použité znalosti o zákazníkovi a 

zajišťuje funkce, např.segmentaci zákazníků, analýzu marketingových kampaní, 

analýzu chování zákazníků a další. V analytické části CRM se využívají data 

získaná z operačního a kooperačního CRM, případně z dalších aplikací (ERP, E-

Business) a pro zpracování analýz využívá technologií a aplikací Business 

intelligence (BI). Zjednodušeně můžeme říci, že všechna data uložená v datovém 

skladu (Data Warehouse) využívá Business inteligence, které jim slouží 

k podpoře rozhodování [2]. 
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3  Příprava a řízení implementačního projektu ve výrobní  
společnosti 

Základním principem CRM strategie je cílené budování vztahů k nejziskovějším 

zákazníkům. Strategie nahrazuje činnosti směřující ke zvýšení podílu na trhu daného 

produktu aktivitami, které zvyšují podíl na objemu nákupu specifického zákazníka. 

Z toho vyplývá, že CRM strategie nebude vhodná pro všechny firmy, tedy 

především pro začínající společnosti, neboť ty nemají dostatek zákazníků a obvykle ani 

neznají skupiny svých potenciálních klientů. 

Vytvoření úspěšné CRM strategie je spojeno s odpovědí na celou řadu otázek. Mezi 

klíčové a obvykle nejobtížnější patří především: 

„Kdo jsou naši zákazníci?“ 

„Kteří naši zákazníci jsou ziskoví a proč?“ 

„Kteří zákazníci provádí opakované nákupy a proč?“ 

Pro odpovědi na tyto otázky potřebuje každá firma specifická, obvykle proměnlivá 

data, což může být obtížné. Nejvhodnějším instrumentem pro správu takovýchto dat je 

bezpochyby CRM IS. 

Na základě integračních technologií je možné propojit CRM IS s ostatními 

informační systémy používanými ve firmě a tak z něj vytvořit centrální zdroj dat z hlediska 

řízení vztahů se zákazníky, resp. vytvářet CRM strategie podložené reálnými daty. 

Nabízejí se dva protichůdné přístupy. První, početnější skupina odborníků 

prosazuje cestu spojenou s detailním vypracováním CRM strategie a následně 

implementovat CRM IS jakožto instrument vybraný v souladu s dříve definovanou 

strategií. Druhá, mnohem menší skupina prosazuje paralelní tvorbu CRM strategie a 

implementace CRM IS.  

Obecně lze doporučit následující postup: nejprve vypracovat hrubou strategii CRM 

a na jejím základě zvolit vhodný odpovídající CRM IS a po jeho implementaci postupně 

dopracovat CRM strategii spolu s oživováním celého systému. 
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Abychom management firmy byl schopen vypracovat úspěšnou strategii                

(v libovolné oblasti), neobejde se bez projektového procesního řízení. Primárním 

pravidlem řízení projektu je na jeho začátku definovat cíle (i dílčí), obsah, časový plán, 

finanční rozpočet, určit odpovědné osoby (celý projekt, etapy, ..), role a sestavit vyvážený 

systém hodnotících metrik. V praxi lze obvykle doporučit postupovat v následujících 

krocích: 

analytická fáze: definice detailních požadavků na systém, možnosti využití 

stávajícího výpočetního a informačního prostředí; 

fáze plánování projektu definuje přesné postupové kroky (instalace,termíny 

kontrolních bodů atd.); 

implementační fáze projektu zahrnuje kroky jako instalace patřičného software, 

hardware, vývoj základních modulů a vytvoření aplikačního prostředí; 

pilotní fáze provozu systému ověří požadovanou funkcionalitu systému; 

poloprovozní a provozní fáze; 

fáze rozšiřování systému se věnuje rozšířením systému o další funkční celky. 

 

3.1  Ukázka implementace CRM systému do vybraného podniku 
Společnost KLEMENT v současné době nemá zavedený žádný CRM IS systém, 

nicméně o jeho zavedení uvažuje.  

 Tato praktická část by díky popsání analytické i naplánování realizační části  

projektu mohla pomoci při rozhodování o realizovatelnosti i ekonomické návratnosti 

tohoto případného kroku. 

 

3.1.1  Základní charakteristika vybraného podniku  
V praktické části této práce bude na vybraném podniku demonstrována 

nedostatečná aktivita podniku v řízení vztahů se zákazníky a navržen efektivní CRM 

systém pro tento podnik. 
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Vybraným podnikem pro praktickou část je společnost KLEMENT. Je to akciová 

společnost, která se za dobu svého působení proměnila od specializované stavební firmy  

ke společnosti univerzálního zaměření v oboru stavebnictví a strojírenství a dosáhla toho, 

že její jméno je spojováno především se seriózností, kvalitou a stabilitou. 

Původně malá rodinná firma, specializující se na drobné stavební zakázky a 

rekonstrukce, vznikla v roce 1990. Během let se společnost vyrovnala se změnami 

struktury poptávky i vyššími nároky na termíny zhotovení a kvalitu stavebních děl. Stala se 

společností, která se v mnoha segmentech trhu zaměřuje především na generální dodávky 

staveb a umí zajišťovat některé vysoce specializované technologické činnosti. 

Společnost KLEMENT a.s. v roce 1996 vstoupila i do strojírenského oboru, kde se 

vypracovala od původně prováděného servisu těžebních strojů k realizaci složitých 

technologických celků pro důlní průmysl. Důkazem úspěšnosti v  této oblasti je 

technologická komplexnost prováděných staveb. Schopnost realizovat i ty nejnáročnější 

záměry dnes dokládá spolupráce s významnými tuzemskými investory například             

při obnově elektrárny v Tušimicích a v rámci výstavby nových bloků v elektrárně Ledvice. 

Cennou devizou firmy je její podíl ve společnosti ENETECH  a.s., která je jediným 

vlastníkem práv k projektové dokumentaci a nositelem know-how společnosti 

TRANSPORTA a.s. pro Českou republiku. Na základě této dokumentace společnost 

KLEMENT vyrábí a dodává náhradní díly pro těžební a dopravní technologie, zajišťuje 

technickou podporu a poskytuje projektovou dokumentaci. 

Společnost KLEMENT je váženým partnerem a respektovaným konkurentem         

v oblasti průmyslové, bytové i občanské výstavby, inženýrských sítí, sanací, rekultivací a 

zemních prací.. O kvalitách stavební divize svědčí i první zakázky v rámci budování 

dálniční sítě. Firma zároveň nadále zkvalitňuje trvale vysokou úroveň v technologiích 

výroby ocelových konstrukcí, obrábění, povrchových úprav kovů a dnes je jednou z mála 

firem, které jsou schopny realizovat složitou technologii výroby a sanace bubnů k pásovým 

dopravníkům pro povrchové doly.  

Systém dodávek prací realizovaných společností odpovídá současným požadavkům 

zákazníků v podobě prodloužených záruk a díky stabilní finanční situaci a spolupráci         

s bankovním sektorem také v podobě individuálního financování zakázek. Vzájemná 

spolupráce mezi oběma obory společnosti umožňuje komplexní řešení zakázek. To v praxi 
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znamená eliminaci rizika pozdních subdodávek, garanci dodržení termínu realizace a další 

upevňování pozice firmy na českém stavebním a strojírenském trhu. 

Akciová společnost KLEMENT věnuje každému projektu maximální péči 

založenou na plném garantování kvality, lhůt realizace a na dalších nadstandardních 

metodách, umožněných vysokou technicko-technologickou a kulturní úrovní firmy a to ji 

činí profesionálním partnerem pro realizaci všech záměrů ve stavebnictví a strojírenství. 

Plnohodnotný CRM systém firma doposud zavedený nemá, avšak tohle všechno je 

dobrým základem  pro jeho vytvoření. 

 

3.1.2  Úvodní a analytická fáze  
Data byla získána otevřeným rozhovorem s top managerem firmy. Výběr vhodného 

CRM informačního systému (CRM IS) pro daný subjekt je silně individuální proces 

závislý na mnoha objektivních i subjektivních faktorech. Obecně zle však doporučit 

postupovat dle následujícího desetibodového rozhodovacího klíče. 

 

1. Jaké má subjekt zkušenosti s problematikou CRM a příslušnými CRM IS?  

Veškerá evidence obchodních aktivit zatím probíhá v prostředí aplikace Microsoft Excel. 

Společnost v současnosti používá ERP systém, který je však primárně zaměřený               

na účetnictví  a chybí mu možnost řízení vztahů se zákazníkem. 

 

2. Jak velká je daná organizace?  

Společnost KLEMENT má 220 zaměstnanců, přičemž plánovaný počet uživatelů CRM IS 

je do 20.  

 

3. Jaký je k dispozici rozpočet?  

Společnost KLEMENT nechce v první fázi utrácet velké množství peněz za nákup, 

implementaci, provoz a údržbu kompletního a rozsáhlého systému. V první fázi by 
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společnost chtěla investovat v řádu 100 tisíců Kč do jednodušší varianty CRM IS, 

především do primárních modulů pro operativní činností řízení vztahů se zákazníky.   

Společnost tímto získá provozní zkušenosti s CRM a vzhledem k tomu, že většina CRM IS 

je stavěna modulárně, má možnost následně systém postupně rozšiřovat o další CRM 

funkcionality. 

 

4. Jak velká je cílová skupina?  

Z hlediska požadavků na výkonnost CRM IS je důležité znát, v jakém řádu (stovky, tisíce, 

desetitisíce, atd.) se bude pohybovat počet oslovovaných zákazníků firmy. Obecně platí 

pravidlo, že čím větší počet potenciálních zákazníků, tím rozsáhlejší a sofistikovanější 

CRM IS musí být. Rostou také požadavky na systémovou integraci s dalšími podnikovými 

aplikacemi a hierarchii přístupových práv k datovým zdrojům na jednotlivých úrovních 

řízení. Cílová skupina společnosti KLEMENT je v řádu stovek zákazníků. 

 

5. Jaké jsou požadavky návratnosti investic?  

Obecně nelze očekávat, že by se vynaložené investice vrátily do jednoho roku. Nejde totiž 

jen o implementaci systému a zaškolení práce s ním. Musíme brát také v potaz dlouhý 

časový horizont spojený s plněním databází informacemi a osvojení si zaměstnanci 

efektivní využívání CRM IS. Praxe ukazuje, že obvykle uplyne minimálně 9 měsíců (spíše 

jeden rok) od vynaložení první koruny po uvedení systému do jeho plného a přínosného 

provozu, proto společnost očekává návratnost v horizontu 3 let. 

 

6. Existuje na trhu CRM informační systém pro konkrétní firemní odvětví?  

Na trhu neexistuje specializovaný produkt na typ podnikání společnosti KLEMENT. 

 

7. S jakým úspěchem a jaký typ systému využívají firmy obdobné ekonomické 

činnosti?  

Management nemá s produktem zatím žádné zkušenosti a proto by s největší 

pravděpodobností využil služeb nějaké poradenské a konzultační firmy. 
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8. Které podnikové činnosti vzhledem k řízení vztahů se zákazníky by měly být 

automatizovány?  

Společnost KLEMENT nemá žádné zvláštní požadavky na automatizaci některých činností 

systému, jedinou výjimkou je automatizované rozesílání obchodních sdělení typu 

Novoroční přání, změna legálních statutů společnosti, informace o novém produktu atd. 

 

9. Automatizační činnosti by měly probíhat na úrovni operativní či analytické?  

Automatizační činnosti by měli u společnosti probíhat zatím pouze v operativní úrovni. 

 

10. Jaká bude vazba CRM IS na další firemní informační systémy?  

Společnost nemá zatím striktní požadavek na propojení s již existujícím systémem            

ve společnosti, nicméně si přeje mít produkt co nejvíce otevřený, aby toto mohlo 

proběhnout v pozdější fázi při případném dokoupení či implementaci analytických či 

strategicky plánujících modulů. 

 

3.1.3  Požadavky na CRM IS  
Společně s vedením společnosti KLEMENT jsme stanovili a určili základní požadavky 

na CRM IS následovně: 

 

I) obsahová část: 

• evidence obchodních partnerů a kontaktů;  

• obchodní případy a příležitosti;  

• marketing (data, strategie, akce aj.); 

• související informace;  

• komunikace a aktivity; 

• plánování.  
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II) operativní část: 

• integrované groupware řešení – kontakty, e-mail, kalendář, zdroje aj.;  

• inteligentní práce s různými typy kontaktů včetně kategorizace;  

• inteligentní práce s aktivitami – schůzky, úkoly, události,… a jejich vzájemné 

provázání s kontakty;  

• využití aplikace nejen pro marketingové či obchodní účely (kampaně, projekty, 

obchodní příležitosti);  

• hromadná korespondence – dopisy, e-maily, HTML e-maily a jejich archivace;  

• inteligentní ochrana před duplikací dat;  

• možnosti konfigurace přístupových práv.  

III) analytická část:  

• vyhledávání v datech a dokumentech, fulltextové vyhledávání;  

• inteligentní filtrace;  

• reporting.  

IV)  kooperativní část:  

• importy a exporty dat;  

• propojení na intranetové řešení teamWorks;  

• možnost využití www, či mobilního klienta;  

• možnost využití synchronizace s mobilními klienty;  

• podpora marketingových serverů;   

• spolupráce s MS Exchange Serverem;  

• možnost propojení s ERP systémy;  

• rozšíření o doplňky výrobců třetích stran;  

• možnost replikace dat a tvorba offline klientů;  

• možnost přizpůsobení aplikace dalším požadavkům.   
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3.1.4  Výběr CRM IS  
 S ohledem na požadavky společnosti KLEMENT a po prostudování většiny CRM 

IS na českém trhu se nám vyprofilovalo celkem 35 systémů, které technicky odpovídají 

představám. V tomto seznamu zatím nebyla zohledněna finanční náročnost pořízení 

jednotlivých systémů, viz tabulka č 1. 
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Tabulka  1. Vhodné CRM systémy 

NÁZEV PRODUKTU (verze) VÝROBCE DODAVATEL 

ARBES CRM ARBES Technologies, s.r.o. ARBES Technologies, s.r.o. 

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

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

Business Connect MIKROS, a.s. MIKROS, a.s. 

BYZNYS Win  J.K.R. spol. s r.o. J.K.R. spol. s r.o. 

CAS genesisWorld CAS SOFTWARE AG KOMIX s.r.o. 

CeMF 3.0 Digital Resources, a.s. Digital Resources, a.s. 

Cleverlance CRM Cleverlance Enterprise Cleverlance Enterprise Solutions 

CRM INFOpower RTS, a.s. RTS, a.s. 

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

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

CRM.360, Purity.360 Adastra, s. r.o. Adastra, s. r.o. 

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

ELUZZION® Data System Solutions, s. r. o. Data System Solutions, s. r. o. 

Epicor iScala CRM 4.0 Epicor Software Corporation Epicor Software Czech s.r.o 

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

Helios Green Asseco Solutions, a.s. Asseco Solutions, a.s. 

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

Infor CRM Infor Global Solutions  s.r.o. ITeuro, a.s. 

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

RealTimeCRM InviteCRM s.r.o. InviteCRM s.r.o. 

KTK w KTK SYSTEM s.r.o. KTK SYSTEM s.r.o. 

Maximizer Enterprise 9 Maximizer INFO NAVIGATOR s.r.o. 

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

myAVIS™  KVADOS Mobile Solutions KVADOS Mobile Solutions 

Oracle E-Business  Oracle Corporation Oracle Czech, s. r.o. 

Pivotal Enterprise CRM  Pivotal Corporation LLP Prague spol. s r.o. 

QI CRM DC Concept a.s. DC Concept a.s. 

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

Relavis CRM Relavis Corporation Infor Global Solutions (CZ) 

Sales Support System Allium, s.r.o. Allium, s.r.o. 

SalesSuite.net SFA SalesSuite.net SalesSuite.net 

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

SAS Customer Intelligence SAS Institute Inc. SAS Institute Inc. 

Siebel eBusiness Oracle Corporation HP 

Pramen: dostupné na http://www.systemonline.cz/ 
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 Po prostudování technických parametrů jednotlivých produktů, ceny v poměru 

výkon a přidaná hodnota a hlavně modulárního řešení a otevřenosti platformy pro jiné 

systémy doporučuji společnosti KLEMENT implementovat CRM IS Microsoft Dynamics 

CRM. Samozřejmě v případě realizování projektu je nutné sestavit vyhodnocovací tm a 

nechat si předložit alespoň pět detailních nabídek a z nich vybírat. 

 

MS Dynamics CRM: 

Microsoft Dynamics CRM je univerzální řešení pro řízení zákaznických vztahů, 

které poskytuje veškeré nástroje a funkce potřebné pro vytvoření a udržení dobrého 

přehledu o zákaznících – od prvního kontaktu, přes prodej až po následnou péči o klienta. 

Microsoft Dynamics CRM obsahuje několik modulů – prodej, marketing a servis, které 

nabízejí funkce a možnosti k lepšímu zacílení nových zákazníků, řízení obchodních aktivit 

a řešení a eskalaci servisních případů. 

Řešení je vysoce použitelné pro uživatele, jelikož CRM je integrováno do aplikace 

Microsoft Outlook a uživatelé si pouze prohloubí zaběhlé zvyky. Systém je také možné 

obsluhovat přímo přes webové rozhraní. Uživatelé mají větší možnosti v terénu, jelikož 

systém je přístupný i offline. V neposlední řadě systém pomáhá zvýšit produktivitu, jelikož 

všechny informace o klientech jsou dostupné na jednom místě. 

Uživatelům umožňuje maximální flexibilitu, díky automatizaci opakovaných úloh 

pomocí workflow. Dává každému uživateli dokonalý přehled pomocí reportingu a 

podrobných analýz. 

Systém nabízí úzkou integraci s ostatními technologiemi společnosti Microsoft a 

produkty třetích stran. U hostovaného řešení je možné systém využívat ihned bez instalace. 

Není potřeba žádná investice předem. Microsoft Dynamics poskytuje 360° pohled            

na zákazníka. 

  Microsoft Dynamics CRM 4.0 nabízí také lokalizaci do mnoha jazyků. Můžete 

jednoduše změnit jazyk podle preferencí. 
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3.1.5  Plánovací fáze  
 Vzhledem k modulárnosti CRM systémů a speciálně MS Dynamics se jeví jako 

nanejvýš vhodné systém implementovat postupně. I vzhledem k strategii společnosti 

KLEMENT se v první fázi bude implementovat pouze modul Prodej a pokud se v praxi 

ukážou úspory a výsledky, pak bude teprve rozhodnuto o modulech Marketing a Servis. 
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4  Porovnání finanční náročnosti pořízení CRM systému 
Není zcela možné konkrétně určit cenu, za kterou je možno pořídit a implementovat 

CRM. Tato cena je závislá na mnoha aspektech jako například - velikost plánovaného 

projektu, počet uživatelů, jaké služby budou v souvislosti se zavedením CRM poskytovány 

atd. K tomu všemu nesmíme zapomenout přičíst i náklady na nejrůznější školení 

zaměstnanců a konzultace s odborníky.  

Z tohoto pohledu můžeme, jak uvádí Lehtinen, náklady na zavedení CRM systému 

rozdělit do tří skupin:  

1. malé náklady - od 10 000 do 500 000 Kč;  

2. střední náklady - 100 000 do 1 000 000 Kč;  

3. velké náklady - 1 000 000 a desítky milionů Kč [7]. 

CRM systémy nabízí v ČR mnoho firem a ve svém jádru představují všechny 

podobné vlastnosti využití. Jedná se zejména o správu kontaktů, třídění, analýza, 

monitorování komunikace se zákazníkem, vedení obchodního procesu, hierarchická 

stromová struktura umožňující neomezené třídění objektů. Vše je založeno                       

na intranetových technologiích a vyžaduje pouze MS Internet Explorer. Je možná integrace 

s MS Office.  

Většina firem nabízí možnost úprav dle potřeb zákazníka (speciální moduly pro 

direct marketing, call centrum, lead management, document management, channel 

management).  

Celková cena produktů na českém trhu se s instalací a zaškolení zaměstnanců 

pohybuje v rozmezí 350 až 450 tisíc Kč bez DPH.  

Celkový výnos, který investice do sytému přinese, je úspora nákladů resp. úspora 

času věnovaná administrativě, která znamená více času na jednání s klienty, která přináší 

zakázky, a tím i zisk.  

Při pořizování systému je nutné zohlednit jednak dobu návratnosti investice, jednak 

kde je užití systému vhodnější a kde naopak méně vhodné. Obecně lze konstatovat, že se 

systém uplatní převážně u firem, které mají nadregionální charakter či mezinárodní 

zastoupení. Doba návratnosti investice byla určena cca na 5 let, neboť je nutné počítat           

s jistou dobou náběhu a zvykání si u vlastních zaměstnanců firmy.  
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Vedlejší výhody – prozatím neměřitelné – jsou zkvalitnění komunikace vztahů se  

zákazníky a racionalizace práce klíčových zaměstnanců, kteří vstupují s jednotlivými  

zákazníky v jednání. V rámci obchodních vztahů lze pak v tomto odlehčení práce spatřovat  

též platformu pro budování klíčového faktoru úspěchu pro budoucnost, viz tabulka č. 2. 

 

Tabulka 2. Vývoj požadavků trhu 

 před rokem 1990 konec 90. let současnost budoucnost 

 

POŽADAVEK 
TRHU 

 

Produkty, které 
splňují normy 

 

Lepší vnímání 
produktů a služeb 
zákazníky 

 

 

Reakce na skryté 
požadavky 
zákazníka 

 

Reakce na skryté 
sociální 
požadavky 

 

KLÍ ČOVÉ 
FAKTORY 
ÚSPĚCHU 

 

Určení norem a 
jejich dodržování 

 

Snížení nákladů, 
zvýšení 
spokojenost 
zákazníků, 
benchmarking 

 

Zjištění skrytých 
požadavků 
zákazníků, 

Změna 
v managementu a 
marketingu 

 

Být uznávat jako 
zlepšovatel 
společenského 
blahobytu 

 

 

 

KLÍ ČOVÉ 
FAKTORY 
PRO 
VÍT ĚZSTVÍ 

 

Shoda s normami 
odsouhlasená 
zákazníkem 

 

Mít lepší vnímání 
spokojenosti 
zainteresovaných 
stran než 
konkurence 

 

Být vnímán jako 
ten, kdo přichází 
s novými 
výrobky a 
službami na trh 

 

Nově koncipovat 
svůj záměr a své 
činnosti, 

Opětovně 
vymezit své 
postavení 
v dodavatelském 
řetězci, 

Mít správné 
schopnosti 

Zdroj: HNÁTEK, J. (Management kvality je nejlepší společníka cestě k podnikatelské úspěšnosti, 2003) 
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5  Návrhy a doporučení 
Je evidentní, že nasazení CRM může do firmy, při správném pochopení a použití, 

přinést řád a mnoho spokojených klientů. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že pokud 

se opravdu podnik rozhodne pro implementaci CRM, nebude jeho zavedení pouze otázkou 

koupě vhodného softwaru a několika měsíců, kdy se zaměstnanci s tímto softwarem budou 

učit pracovat.  

Kompletní CRM řešení vyžaduje od všech zaměstnanců firmy hluboké přesvědčení 

a odhodlání, a v nemalé míře i mnoho počátečního nepohodlí a zásadních změn ve smyslu 

procesního managementu. Výsledky však vedou k racionalizaci a optimalizaci práce          

s trhem a přispějí k pocitu vítězství na obou stranách – jak u prodávajících, tak u zákazníků 

[7]. 

5.1 Problémy při zavádění CRM 
Je zřejmé, že se zavedením CRM však mohou přijít i problémy. Lidé mají totiž 

často tendenci chápat CRM jen jako software a to by bylo velmi nešťastné. Pokud se firma 

rozhodne pro zavedení CRM řešení, nespočívá toto zavedení pouze v implementaci 

softwaru. Je nutno změnit prakticky celou strategii a chod firmy a přizpůsobit ji k orientaci 

na zákazníka. Zavedení CRM by se tak mělo dotknout každého oddělení od skladu          

po nejvyšší management. 

Oblasti, které mohou mít negativní vliv na úspěšné zavedení CRM nebo snížit 

přínos CRM jsou následující: 

• využívání chybějící obchodní a marketingová strategie v rámci společnosti. 

CRM může být úspěšně realizováno pouze v té společnosti, kde je definována 

marketingová a obchodní strategie; 

• chybějící společné postupy a záměry. CRM vyžaduje osobní angažovanost 

pracovníků z oddělení marketingu a obchodu a poskytnutí informací a 

informačních zdrojů všem pracovníkům společnosti prostřednictvím CRM; 

• nedostatky v oblasti sdílení informačních zdrojů v rámci společnosti; 

• nedostatky v řádném školení. Řádné školení v oblasti obchodu a marketingu, 

nové postupy a trendy jsou nedílnou součástí zavádění CRM; 
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• nedostatky v přenosu know-how. Zavedení CRM v rámci společnosti má     

za následek automatizaci marketingových a obchodních funkcí. Zkušenosti       

s využíváním CRM je nutné si předávat v rámci společnosti; 

• odpor k využívání řešení CRM z řady pracovníků marketingu a obchodu. 

 

K odhalení potencionálních problémů bylo provedeno dotazníkové šetření           

pro snadnější zavedení CRM systému do společnosti. Dle výstupů budou navrhnuta 

všeobecná doporučení k optimálnímu zavedení a využití CRM. 

 

5.2  Shrnutí dotazníkového šetření 
Metodou výzkumného šetření byl anonymní dotazník (viz příloha č. 1), který 

obsahoval 25 otázek. Uvedený dotazník jsem zaslal do 91 firem podnikající v různých 

odvětvích. Na dotazník odpovědělo 43 firem ( návratnost 47%), což je dle mého názoru 

velmi dobré, když vezmeme v úvahu, že se firmy rozesíláním těchto druhů dotazníků 

v mnohých případech nezabývají. Dalším problémem je fakt, že CRM IS není u spoustu 

firem vůbec zaveden a tudíž lidé nejsou schopny na toto téma hovořit. Po třídění a kontrole 

navrácených dotazníků bylo nutné 1 vyřadit, jelikož byl chybně a neúplně vyplněn. 

Celkem bylo do provedeného dotazníkového šetření zapojeno 42 respondentů. Ve většině 

případů se jednalo o obchodní zástupce firem, marketingové a obchodní ředitelé firem, 

kteří se zajímají o problematiku řízení vztahů se zákazníky.  

Získaná data byla zpracována ručně do velké četností tabulky s procentuálním 

vyjádřením, následně vyhodnocena do souhrnných tabulek prezentující dotazníkové 

šetření. Ke grafické úpravě tabulek a grafů bylo užito počítačového programu Microsoft 

Office Excel 2003 operačního systému Windows. 

  Nejpočetněji byly zastoupeny firmy s počtem do 50 zaměstnanců (47,62 %) a se 

zaměřením na výrobní činnost  (35,71 %). Dle počtu potencionálních klientů dominovaly 

firmy v kategorii více než 2000 potencionálních zákazníků (38,09 %). 

Charakter podnikání byl u 24 firem (57,14 %) zaměřen na obchodní vztahy mezi 

firmami a koncovými zákazníky B-2-C a 18 firem (42,86 %) zaměřen na obchodní vztahy 

firma – firma B-2-B. 
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 V oblasti řízení vztahů se zákazníky převládaly pozitivní výsledky.                         

Z 41 respondentů (97,62 %) správně definovali pojem CRM, pouze 1 respondent 

odpověděl, že neví, co zaznamená pojem CRM. Taktéž znalost jednotlivých CRM systémů 

dosahovala vysoké úrovně, kde pouze 8 z dotazovaných nezná (19,05 %) žádný  CRM 

systém, 20 respondentů ( 47,62 %) zná jeden CRM systém, 5 respondentů (11,90 %) zná 

dva CRM systémy a 9 dotazovaných (21,43 %) zná tři a více CRM systémů.  

Dle výsledků má početné zastoupení znalost produktu Microsoft Dynamics CRM, 

následuje SAP CRM a Siebel.  

 Zkušenost s užíváním CRM je u firem velmi různorodá. S CRM systémem 

prozatím nepracovalo 11 dotazovaných (26,19 %), 26 respondentů (61,91 %) má zkušenost 

s 1 CRM systémem, 3 respondenti (7,14 %) mají zkušenost s  2 CRM systémy a                 

2  respondenti  (4,76 %) mají zkušenost s  3 a více CRM systémy.  

 Ostře sledovanou oblastí byla zkušenost respondentů s konkrétními produkty CRM 

systémů. Dle již výše zmíněných výsledků šetření nebylo překvapující, že dle četnosti má 

opět největší zastoupení produkt Microsoft Dynamics  CRM. Umístění ostatních produktů 

viz tabulka č. 3. 

 

Tabulka 3. Zkušenost s produkty CRM systémů 

Produkt ni 

Microsoft Dynamics CRM 10 

SAP CRM 5 

InTouch CRM 2 

Sprinx CRM 2 

easy CRM 2 

CRM Leonardo 3 

Redax 2 

eWay CRM 2 

Interní systémy 3 

Soft-4-Sale, Helios Green, GoSoft, Orax, Pivotal, 

Siebel, SQL 

1 

Celkem 38 

Pramen: vlastní zpracování 
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Velmi důležitým bodem v šetření jsou i náklady na CRM systém u společnosti, která 

má již CRM systém zavedený. Z celkového počtu 31 respondentů ( 100 %), kteří mají      

ve společnosti zavedený CRM systém, 8 respondentů (25,81 %) stanovili náklady            

na pořízení CRM systému v rozmezí od 20 000 do 50 000 Kč, 10 respondentů (32,26 %) 

v rozmezí od 50 000 do 100 000 Kč, 6 respondentů (19,35 %) v rozmezí                           

od 100 000 do 250 000  Kč a 7 respondentů (22,58 %)  víc než 250 000  Kč,                     

viz tabulka č. 4.    

 

Tabulka 4. Náklady na CRM systém – společnost má CRM systém zavedený 

Náklady (celková cena v Kč) ni fi[%] 

do 20 000 0 0 

20 000-50 000 8 25,81 

50 000-100 000 10 32,26 

100 000-250 000 6 19,35 

víc než 250 000 7 22,58 

Celkem 31 100,00 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Dále mě blíže zajímaly náklady na CRM systém u společností, které nemají CRM 

systém zavedený. Z celkového počtu 11 respondentů ( 100 %), kteří nemají ve společnosti 

zavedený CRM systém, 3 respondenti (27,27 %) stanovili náklady na pořízení CRM 

systému do  20 000 Kč, 6 respondentů (54,55 %) v rozmezí od 20 000 do 50 000 Kč,         

2 respondenti (18,18 %) v rozmezí od 50 000 do100 000 Kč, viz tabulka č.5. 

 

Tabulka 5. Náklady na CRM systém – společnost nemá CRM systém zavedený 

Náklady (celková cena v Kč) ni fi[%] 

do 20 000 3 27,27 

20 000-50 000 6 54,55 

50 000-100 000 2 18,18 

100 000-250 000 0 0 

víc než 250 000 0 0 

Celkem 11 100,00 

Pramen: vlastní zpracování 
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Rozhodujícím kritériem pro výběr CRM systémů je u respondentů poměr cena -

výkon, na druhém místě  rychlá reakce na požadavky, viz tabulka 6. 

 

Tabulka 6. Kritéria pro výběr CRM systému 

Kritéria pro výběr CRM  ni fi[%] 
poměr cena-výkon 20 47,62  
dodržování termínů 3 7,14  
dobrá pověst 4 9,53  
vstřícné jednání 0 0  
školení 0 0  
široká nabídka produktů a 
služeb 

5 11,90  

rychlá reakce na požadavky 9 21,43  
země původu 0 0  
kapitálová síla 0 0  
tým pracovníků 1 2,38  
Celkem 42 100,00  

Pramen: vlastní zpracování 

 
 

Hlavním zdroj informací o produktech CRM systémů je nepochybně internet (www 

stránky), kdy se 13 respondentů (30,95 %) dozvědělo o CRM systému 

prostřednictvím internetu,  dalším zdrojem informací je od doporučení od známého –        

11 respondentů (26,19 %). 

          Vyhodnocení sledování spokojenosti zákazníků bylo na dobré úrovni, což také 

svědčí o tom, že společnosti věnují pozornost tomu, zda jim zákazník přináší zisk. 

Z průzkumu vyplývá, že 34 respondentů (80,95 %) se zajímá o ziskovost zákazníků a        

8 respondentů (19,05 %) se o ziskovost zákazníků nezajímá, viz tabulka č. 7. 

    

Tabulka 7. Ziskovost zákazníků 

Ziskovost zákazníka ni fi[%] 

zajímá se 34 80,95 

nezajímá se 8 19,05 

Celkem 42 100,00 

Pramen: vlastní zpracování 

 

K udržení nejziskovějších zákazníků firmy nejčastěji užívají: slevy, dodržování 

termínů, speciální služby, bonusy, servis, kvalita aj. 
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Nedílnou součástí marketingu je i sledování spokojenosti klienta. I v této oblasti 

dosahovaly výsledky pozitivních hodnot, kde 37 respondentů odpovědělo (88,10 %), že se 

zajímají o spokojenost svých zákazníků a 5 respondentů (11,90 %) se o spokojenost 

zákazníků nezajímají, viz tabulka č. 8. 

 

Tabulka 8. Spokojenost zákazníků 

Spokojenost zákazníků ni fi[%] 

zajímá se  37 88,10 

nezajímá se 5 11,90 

Celkem 42 100,00 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Více něž 88 % dotázaných firem zná metody jak zjišťovat spokojenost svých 

klientů a šetření pravidelně provádí. Mezi nejčastěji užívané metody patří: dotazník, osobní 

kontakt a MKT průzkum. Většina společností využívá k šetření spokojenosti vlastní síly. 

Orientace na klienta je u firem majoritně zaměřena i na identitu svých zákazníků. 

Ke komunikaci se zákazníkem je užíván zejména osobní kontakt, telefonický kontakt,      

e-mail a internet. 

Schopnost vyrobit speciální produkt dle požadavků zákazníka je určitou výhodou 

společnosti. Proto mě zajímalo jak jsou na tom firmy zahrnuté do dotazníkového šetření. 

Z výstupů je patrné, že 23 respondentů (57,76 %) je schopno vyrobit speciální produkt dle 

požadavků zákazníka, 4 respondenti (9,52 %) nejsou schopni a 15 respondentů ( 35,72) jen 

do určitých možností, viz tabulka č. 9. 

       

Tabulka 9. Schopnost vyrobit speciální produkt dle požadavků zákazníka 

Speciální produkt ni fi[%] 

ano 23 54,76 

ne 4 9,52 

jen do určitých možností 15 35,72 

Celkem 42 100,00 

Pramen: vlastní zpracování 
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Mezi dobré známky společnosti patří i schopnost nabídnout individuální cenovou 

nabídku dle potřeb zákazníka a více než 95 % firem tuto možnost využívá. 

Problematika motivace zaměstnanců se objevuje i v tomto odvětví. Jako motivační 

prvek k evidování informací do CRM je uplatňována zejména finanční odměna, pochvala a 

jiné způsoby ohodnocení, viz tabulka 10. 

 

Tabulka 10. Motivace k evidování informací do CRM Systémů 

Motivace ni fi[%] 

finanční odměna 10 32,26 % 

hmotná odměna 1 3,23 % 

zaměstnanecké výhody 3 9,68 % 

pochvala 4 12,90 

jiné 13 41,93 % 

Celkem 31 100,00 % 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Kontrola nad dodržování evidování do CRM systémů je u firem variabilní.             

Z 14 respondentů vyplnilo (33,33%), že kontrolu nad dodržování evidování do CRM 

systému provádí 1x do měsíce, 2 respondenti ( 4,76 %) provádí 1x za 6 měsíců,                  

8 respondentů (19,05 %) provádí 1x za rok a 18 respondentů (42,86 %) kontrolu neprovádí 

vůbec.  

 

5.3 Všeobecné rady a doporučení  
Trh, konkurenční prostředí a nové technologie firmy nutí aby se podnikání měnilo a 

tím i chování k zákazníkům. Každá společnost, která chce prosperovat ve stávajícím tržním 

prostředí, se musí neustále měnit. 

Proces průběžné změny v předmětu podnikání společnosti není snadný. Je to umění 

vykoupené tvrdou prací a od nejvyššího vedení společnosti se vyžaduje strategické vedení 

se zaměřením do budoucnosti. 

Orientace na zákazníka je dobrou radou pro většinu společností. Aby bylo dosaženo 

skutečné orientace na zákazníka, musí tyto společnosti: 
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• být schopny využívat nové způsoby komunikace a spolupracovat tak 

prostřednictvím Internetu; 

• zajistit pokrytí všech procesů řízení vztahů se zákazníky v dostatečné výši; 

• dosáhnout postupné synchronizace a vyladění aplikací na společné platformě; 

• strategicky řídit dlouhodobé vztahy s dodavateli. 

Se zaváděním CRM lze vysledovat následující přínosy pro společnost: 

 

a) Přímé přínosy: 

• zvýšení doby, kterou obchodník stráví osobně se zákazníkem; 

• zvýšení počtu nových zákazníků získaných prostřednictvím obchodníků; 

• zvýšení zákaznických služeb, zvýšení měsíčního finančního obratu                    

na obchodníka; 

• zlepšení korespondence a styku se zákazníkem; 

• zvýšení spokojenosti zákazníka; 

• zlepšení komunikace v rámci vlastní společnosti. 

 

 

b) Nepřímé přínosy: 

• zvýšení zaměstnanecké motivace a uspokojení; 

• zlepšení informovanosti v rámci marketingu, obchodu a služeb; 

• zlepšení průchodu procesů v rámci společnosti; 

• aktuální informace o zákazníkovi; 

• zlepšení obrazu společnosti; 

• podpora organizačních změn v rámci společnosti; 

• zlepšení pochopení, případně i zlepšení řízení marketingových a obchodních 

nákladů. 

  

 Na závěr bych si dovolil, pokud uvažujete o implementaci CRM, několik osobních 

doporučení: 

• V rámci řízení projektu je třeba obsadit klíčové role: projektový manažer, CRM 

manažer a osoby zodpovědné za jednotlivé fáze implementace; 
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• Nesnažte se udělat vše najednou. Rozdělte implementaci do fází v rámci, i za cenu 

omezení cílů implementace v prvních fázích a odsunutí dodávky některých 

komponent řešení do dalších fází; 

• Bez kvalitních dat svým zákazníkům neporozumíte. Před zavedením systému by 

mělo být rozhodnuto, jaká data budou o klientech shromažďována a kdo bude         

za jejich vkládání, editaci a také čištění odpovědný. Pro každý záznam určete 

uživatele odpovědného za jeho kvalitu, například obchodník odpovědný za daného 

klienta. Pro motivaci uživatelů využijte systém odměn a penalizací; 

• Výběru vhodného dodavatele CRM systému. Nechte si od zvažovaného dodavatele 

vysvětlit strategii firmy, zeptejte se, jak jsou na tom v oblasti výzkumu a vývoje 

nových produktů, kdy můžete očekávat novou řadu či generaci (pokud plánují uvést 

na trh během několika málo měsíců novou verzi systému, možná nemá smysl 

objednávat aktuální). Podívejte se do minulosti dodavatele, jak dlouho je na trhu a 

čeho za tu dobu dosáhl, jak často u něj probíhají výrazné změny. 
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6 Závěr 
K sepsání této práce mne vedla snaha o vytvoření pomůcky při výběru a zavedení 

CRM systému pro malé a střední podniky. V teoretické části jsem se věnoval problematice 

pojmů v oblasti marketingu a CRM systému v obecné rovině. V praktické části  byla 

provedena ukázka zavedení CRM systému do společnosti KLEMENT, která v současné 

době nemá zavedený žádný CRM systém, nicméně o jeho zavedení uvažuje. Data byla 

získána otevřeným rozhovorem s top managerem firmy KLEMENT a společně s jeho 

pomocí  jsem vhodný a vyhovující systém pro možnou implementaci vybral. 

Pro snadnější zavedení CRM systému do podniku jsem provedl dotazníkové 

šetření. 

Hlavním cílem bylo zjistit, jaké jsou náklady na pořízení CRM systému                

do společnosti. Průzkum prokázal, že společnosti, které mají již zavedený  CRM systém, 

do něho ve velké většině investovaly v rozmezí od 50 000 do 100 000 Kč. Což také 

potvrdila  skutečnost, že společnost Klement je v první fázi ochotna investovat do zavedení 

CRM systému okolo 100 000 Kč. Dále jsem dotazníkovým šetřením zjistil, že nejvíce 

využívaný CRM systém je produkt Microsoft Dynamics CRM. Na základě prostudování  

technických parametrů jednotlivých systémů, byl společnosti KLEMENT doporučen 

Microsoft Dynamics CRM. 

Dále jsem provedl průzkum, zda společnosti sledují spokojenost a ziskovost 

zákazníků. V konečném hodnocení je sledování spokojenosti zákazníků na dobré úrovni, 

což také svědčí o tom, že společnosti věnují pozornost tomu, zda jim zákazník přináší zisk. 

O ziskovost svých zákazníků se převážně nezajímají malé společnosti                              

(do 50 zaměstnanců). Většina společností využívá k šetření spokojenosti vlastní síly. 

Na závěr dotazníkového průzkum jsem chtěl zjistit, jak společnosti motivují 

zaměstnance, aby evidovali veškerá data o zákazníkovi do CRM systém a provést analýzu 

společnosti směrem k zákazníkovi. Jak uvádějí všichni, co implementují CRM systém      

do společnosti, obecně největší problém je v tom, jak zlomit odpor zaměstnanců 

k evidování informací do CRM systému. Jedním z cílů této části byla právě motivace 

k evidování informací do CRM systému. Nejlépe z toho vyšla motivace ve formě finanční 

odměny. Další část dotazovaných odpověděla, že zaměstnance nijak nemotivuje, jelikož  je 

to povinností každého zaměstnance, který přichází do styku s informacemi se zákazníkem. 

Mají to v popisu práce.  
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Převážná část společností zná identitu svých zákazníků, jsou schopni vyrobit 

speciální produkt dle požadavků zákazníka a pomalu ve všech případech nabídnout 

individuální cenovou nabídku dle potřeb zákazníka.   

Oblast CRM řešení je výjimečná především z hlediska komplexnosti zúčastněných 

složek řešení. Prakticky se v konečném řešení odráží prvky technologické, procesní 

(vedení obchodu) a složky zákaznické. Svým způsobem jde o řešení historicky ojedinělá, 

protože zákaznická obec má bezprostřední vliv na existenci těchto nástrojů. Předpokládám, 

že během několika dalších let dojde k rozšíření řešení tohoto typu. Zákazníci si budou 

vybírat dodavatele nejen podle typu produktu, ale (objednávka, dodávka, platba) a            

na základě kvality osobního jednání (elektronickou formou, na straně dodavatele je 

odborník). 

Provozované řešení CRM je vhodné doplnit o možnost realizovat elektronické 

diskuse například v místě podnikového portálu s možností vzniku virtuální komunity 

skutečných a potencionálních zákazníků, výrobců a uživatelů jiného typu zboží. 

Řešení CRM se v souladu s celopodnikovou strategií stanou pojítkem mezi dalšími 

prvky podporující obchodní procesy mezi které patří elektronický obchod, virtuální 

elektronický trh. Řešení v sobě absorbuje související prvky typu integrace heterogenní 

datové základny, informace z jiných zdrojů a již dnes je připraveno na připojení moderních 

technologických prvků typu mobilních zařízení, digitální zpracování hlasu apod. Řešení 

CRM otevírá přímý dialog mezi uživatelem a dodavatelem. 

Dává oběma stranám optimální nástroje pro obsluhu v předprodejních a 

poprodejních fázích obchodního cyklu. 

Úspěšné fungování společnosti v tržním prostředí je to základní, za co vrcholové 

vedení společnosti odpovídá. Pokud se při obchodování se svými transakcemi a 

komunikacemi budeme orientovat na zákazníka například i prostřednictvím Internetu, 

dosáhneme neomezeného vlivu na nové zákazníky a trhy. 
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