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1. Úvod do problematiky 
Seznam významných bodů  a oblastí řešených v kapitole: 

1. Úvod 

2. Evidence zákazníků 

3. Systém pro sledování požadavků a incidentů 

4. Personál pro komunikaci se zákazníky a technickou pomoc 

 

Teoretické informace k řešené problematice 

1.1 Úvod 
Na začátku si položme otázku – co je na zákaznické podpoře tak důležitého? Máte aplikaci, 

kterou jste vyvíjeli s důrazem na co nejjednodušší a nejintuitivnější ovládání a vytvořili 

jste k ní velice podrobnou uživatelskou dokumentaci. Domníváte se tedy, že si s vaší 

aplikací musí umět kdokoli a kdykoli poradit? Omyl. Samozřejmě až na drobné výjimky, 

kdy je vaše aplikace určena relativně úzkému okruhu zkušených uživatelů nebo je 

poskytována zdarma. Ve většině případů však budou vaši aplikaci používat i méně zkušení 

uživatelé, kteří se i přes prostudování manuálu nejednou dostanou do situace, kterou 

nebudou umět sami řešit. Nemluvě o uživatelích, kteří upřednostní variantu vysvětlení 

postupu po telefonu, než by sami přečetli manuál. 

 

Zaměříme se tedy na to, jak zajistit uživatelskou podporu tak, aby byli vaši zákazníci 

spokojeni. Postupně se podíváme na vše, čím by se měl zabývat každý, kdo se rozhodne 

zajistit podporu svým produktům. Počínaje zajištěním příslušných systémů pro evidenci 

přes proškolení personálu až po zajištění pokročilé zákaznické podpory. 

 

Na začátku se seznámíme s jednoduchým modelovým příkladem, na kterém si budeme 

předvádět jednotlivé části zákaznické podpory tak, jak se s nimi budeme postupně 

seznamovat. Budeme řešit, jak zabezpečit evidenci klientů a jejich případných problémů, 

jak by měl být proškolený personál a jak řešit vzniklé problémy. 

 

Pro správné fungování zákaznické podpory bychom měli zajistit: 

 evidenci zákazníků 

 systém pro sledování požadavků a incidentů 

 personál pro komunikaci se zákazníky a technickou pomoc 

 případně další prostředky (např. softwarové) pro úspěšné vyřešení technického 

problému 

 

1.2 Evidence zákazníků 
Ať již provozujete elektronický obchod, tržiště nebo prodáváte vlastní aplikaci, měli byste 

mít přehled o tom, kdo je vaším zákazníkem. V případě elektronického obchodu nebo 

tržiště, které nejspíš bude vyžadovat pro vstup přihlášení, budete mít evidenci zákazníků 

zajištěnu již v rámci dané aplikace, kam se budou zákazníci registrovat. 
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Pokud budete prodávat licence programu, lze za základní evidenci zákazníků považovat 

seznam vystavených faktur. Jistě však uznáte, že tento způsob evidence není dostačující. 

Váš účetní software vám umožní vyexportovat potřebný soupis klientů, pokud pro fakturaci 

za licence např. zvolíte samostatnou číselnou řadu, ale další informace (druh licence, 

dobu její platnosti, apod.) budete získávat jen těžko.  

 

Dalším řešením je, že si evidenci povedete v nějaké formě tabulky, případně vytvoříte 

jednoduchou databázi, kam budete informace ručně zadávat. Varianta obyčejné tabulky 

(například v MS Excelu) opět není moc výhodná, protože s narůstajícím množstvím dat 

se začne stávat nepřehlednou. 

 

Zbývá tedy varianta využití databáze, ve které evidenci povedete. Samozřejmě, pokud 

budete provozovat internetový obchod nebo tržiště, využijete spíš možnost vytvoření 

vlastní databáze pro ukládání registrací a všech dalších potřebných údajů. V případě 

prodeje licencí k programu se nabízí jednodušší varianta v podobě využití nějakého CRM 

(Customer relationship management, tedy systém pro řízení vztahů se zákazníky) systému. 

Tuto problematiku si přiblížíme později.  

 

1.3 Systém pro sledování požadavků a incidentů  
Zajištění systému pro sledování incidentů bude poněkud složitější. Je důležité si dopředu 

promyslet, jak by měl tento systém ve vašem případě fungovat. Vrátíme-li 

se k předcházejícím úvahám, pak v případě, že jste evidenci zákazníků zajistili pouze 

v rámci aplikace, pak pravděpodobně nepotřebujete sledovat informace o každém 

požadavku, který přijde na helpdesk. Lze tedy využít nějaký systém pro sledování 

požadavků (např. Request Tracker) nebo pokud chcete více zapojit pracovníky helpdesku 

do vývoje, nějaký systém pro projektové řízení (např. JIRA). 

 

Pokud jste ovšem v předchozím kroku zvolili využití nějakého CRM systému, máte problém 

sledování požadavků a incidentů vyřešen. Později se zaměříme na detailní rozbor CRM 

systému. 

 

1.4 Personál pro komunikaci se zákazníky a technickou 

pomoc 
Zaměstnance, kteří budou určeni pro komunikaci se zákazníky a řešení jejich problémů, je 

třeba hned na začátku rozdělit do dvou skupin. Skupinu operátorů, kteří budou znát vaši 

aplikaci a budou schopni řešit problémy zákazníků na uživatelské úrovni a skupinu 

techniků, kteří budou řešit funkční problémy aplikace. Později se podrobněji podíváme, 

jak by měli být proškoleni zaměstnanci z obou skupin, jaké požadavky by měli splňovat, 

ale také jak by měl probíhat kontakt se zákazníkem. 

 

 

 

 



 

ELPOD – Zákaznická podpora v prostředí internetu  6 
 

Modelový příklad: 

Na závěr této kapitoly se seznámíme s modelovým příkladem, na němž si budeme 

postupně ukazovat, jak nově získané zkušenosti převést do praxe. 

 

Naším úkolem bude založit malou firmu, která bude provozovat e-shop s počítačovými 

komponentami, a vytvořit pro ni kompletní zákaznickou podporu. 
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2. Pracovní postupy 
Seznam významných bodů  a oblastí řešených v kapitole: 

1. Začátek podnikání 

2. Základní pracovní postupy 

 

Teoretické informace k řešené problematice 

2.1 Začátek podnikání 
Je nejspíš jasné, že abyste mohli začít podnikat, potřebujete alespoň živnostenský list. 

Samozřejmě se můžete rozhodnout rovnou založit obchodní společnost, ať už akciovou 

nebo s ručením omezeným. To však vyžaduje rozsáhlejší administrativu před započetím 

obchodování a pro většinu internetového podnikání stačí (alespoň pro začátek) pouze 

živnostenský list. 

 

Započetí podnikání není však pouze o vyřízení živnostenského listu. Obecně je třeba: 

 

1. Zažádat o živnostenský list 

o Existují 4 druhy živností - řemeslná, vázaná, koncesovaná a volná. Pro vyřízení 

živnosti stačí zajít na živnostenský úřad s občanským průkazem a penězi 

na zaplacení správního poplatku (v současnosti činí 1 000,- Kč, ale vždy je lepší 

se o jeho výši předem informovat). Pokud žádáte o živnostenský list pro jinou než 

volnou živnost, je třeba ještě doložit doklad o vaší odborné způsobilosti 

pro výkon dané činnosti. Pro určení, o jaký druh živnosti žádáte, je třeba 

nahlédnout do příloh č. 1 až 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, v platném znění.  

 

2. Zaregistrovat se jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) na finančním úřadě 

o Registraci lze provést pouze s platným výpisem z živnostenského rejstříku, tedy 

až po registraci živnosti. 

 

3. Zaregistrovat se na správě sociálního zabezpečení 

o Při registraci byste měli obdržet variabilní symbol a pokyny pro zálohové platby 

sociálního pojištění. Jste-li OSVČ, musíte za sebe hradit důchodové a 

nemocenské pojištění sami a to právě formou měsíčních zálohových plateb na 

příslušnou správu sociálního zabezpečení.  

 

4. Zaregistrovat se u zdravotní pojišťovny 

o Podmínky a postup registrace jsou stejné jako při registraci na správě sociálního 

zabezpečení. 

 

2.2 Pracovní postupy 
Jakmile máte živnost zaregistrovanou, můžete začít podnikat. Kromě přípravy a realizace 

samotného předmětu podnikání byste měli nastavit i základní pracovní postupy, kterých se 
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budete držet. V opačném případě nejspíš budete mít jako výsledek vašeho podnikání 

hromadu různých papírů nebo spoustu zapomenutých objednávek. 

 

Je tedy třeba si stanovit seznam alespoň základních činností a pro ně určit, jak by měly 

být vykonávány. Některé činnosti mohou být shodné pro více různých oborů podnikání - 

např. přijetí a úhradu faktury budou asi řešit všichni. Pro představu, jak by mohl vypadat 

stanovený pracovní postup pro přijetí faktury, se podívejte na Obrázek 1. 

 

 
Obrázek 1 - Přijetí a úhrada faktury 

 

 

Modelový příklad: 

Konkrétní realizaci si nejlépe ukážeme na našem modelovém příkladu. 

 

Chceme začít provozovat e-shop s počítačovými komponentami. Nejprve si musíme 

zaregistrovat živnost. Jelikož se jedná o živnost volnou1, stačí zajít na živnostenský úřad 

s občanským průkazem a provést registraci. Následně se zaregistrujeme ještě na finančním 

úřadě, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Jakmile budeme mít 

přidělené IČ, nic nebrání začátku obchodování. 

                                                           

1 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, příloha č.4 
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Nyní nastavíme základní pracovní postupy. Naším hlavním úkolem bude zpracovávání 

příchozích objednávek od našich zákazníků (Obrázek 2). 

 

 
Obrázek 2 - Příjem a zpracování objednávky 
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Abychom však měli co prodávat, bude třeba také přijímat nějaké zboží na sklad (Obrázek 

3): 

 

 

 
Obrázek 3 - Příjem zboží na sklad 

 

 

 

V souvislosti s používáním e-shopu se určitě dříve či později začnou ozývat zákazníci 

s různými dotazy či požadavky. Ať už přijdou telefonicky či e-mailem a budete je vyřizovat 

sami nebo na to budete mít personál, měl by existovat postup, který bude vždy zachován 

(Obrázek 4). 

 

Jak budou zákazníci nakupovat zboží, bude se neustále zvyšovat pravděpodobnost, že 

se objeví nějaká reklamace. Je tedy vhodné stanovit postup vyřízení reklamace (Obrázek 

5). 
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Obrázek 4 - Vyřízení požadavku 

 

Tímto tedy máme nastavené základní pracovní postupy. Nic samozřejmě nebrání tomu, 

abychom kdykoli v průběhu času doplnili další, tak jak budou potřeba. 

 

Shrnutí významných bodů: 

Vysvětlili jsme si, co vše je třeba k tomu, aby bylo možno začít podnikat a co bychom si 

z hlediska organizace měli připravit hned zpočátku podnikání. Na počátku si samozřejmě 

nemusíte své postupy ihned specifikovat formou UML diagramů, některé Vám vyplynou 

ze situace samy, nad jinými se budete muset aspoň trochu zamyslet. V každém případě 

byste ale měli tyto postupy od začátku dodržovat, abyste po čase nezjistili, že se ve svých 

objednávkách naprosto neorientujete, nevíte, co jste vyřídili a co ne, za co jste obdrželi 

platby a kteří zákazníci vám dluží nebo komu jste faktury zaplatili a komu ještě dlužíte. 
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Obrázek 5 - Vyřízení reklamace 

 

 

 

Literatura a další informační zdroje 

http://www.jaktak.cz/jak-vyridit-zivnostensky-list.html 

http://www.podnikatel.cz/clanky/zacatek-podnikani-podnikatel-dela-sve-prvni-krucky/ 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

 

  

http://www.jaktak.cz/jak-vyridit-zivnostensky-list.html
http://www.podnikatel.cz/clanky/zacatek-podnikani-podnikatel-dela-sve-prvni-krucky/
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3. Evidence zákazníků 
Seznam významných bodů  a oblastí řešených v kapitole: 

1. Evidované údaje 

2. Způsoby evidence 

2.1. Tabulky 

2.2. Databáze 

2.3. CRM systém 

2.4. Další možnosti 

 

Teoretické informace k řešené problematice 

3.1 Evidované údaje 
S obchodováním přímo souvisí zákazníci, kteří od vás budou nakupovat. Můžete je nechat 

"procházet" vaším obchodem a blíže si jich nevšímat nebo si je můžete "pamatovat" a když 

přijdou příště tušit, co byste jim mohli nabídnout. Blíže se tomuto rozhodnutí budeme 

věnovat později, v tuto chvíli postačí, když si uvědomíte, že pokud máte se zákazníky 

nějakým způsobem komunikovat, měli byste vědět, kdo vaši zákazníci jsou, které zboží 

z vašeho sortimentu je zajímá a jaké problémy či připomínky jste s nimi již řešili. K tomu 

je třeba nějaká forma evidence zákazníků. 

 

Nejprve se zamyslete, jaké údaje budete chtít o svých zákaznících evidovat. 

Samozřejmostí jsou jméno, adresa a kontakty.  Co by vás mělo zajímat dále? 

 

Ať už provozujete e-shop nebo prodáváte nějaké vlastní produkty (např. software), určitě 

budete chtít znát nějaké další informace. Např. co máte mít stále skladem, protože je 

o to velký zájem, co bude stačit jen na objednávku, protože zájem o dané zboží je menší 

a co můžete ze své nabídky vyřadit, protože o to nikdo zájem nemá. Budete tedy 

potřebovat evidenci objednávek s možností vytváření různých statistik o objednávaném 

zboží. Nehledě na skutečnost, že z hlediska účetnictví je pro vás téměř nezbytné alespoň 

základní evidenci objednávek vést. 

 

Z hlediska prodávaného zboží by vás také mohly zajímat názory na nabízené zboží. 

V případě e-shopu vám pro začátek nejspíš bude stačit nějaká forma moderované diskuse 

k jednotlivým produktům. Pokud však budete nabízet vlastní produkty nebo služby, nebo 

budete chtít vylepšovat služby zákazníkům, uvítáte nejspíš připomínky nebo návrhy 

na zlepšení. V tomto případě bude vhodné mít evidenci těchto připomínek a požadavků, 

abyste věděli, co je třeba zapracovat nebo změnit, případně v jakém stádiu jsou 

prováděné úpravy. Je samozřejmé, že nebudete automaticky realizovat všechny 

požadavky, připomínky nebo návrhy, ale je dobré evidovat i ty, které nerealizujete. Může 

se např. stát, že návrh na zlepšení odložíte a nebudete ho realizovat, protože o něj má 

zájem pouze jeden zákazník a implementace takového požadavku by byla příliš nákladná 

při využití pro jednoho zákazníka. Časem ale může na stejný problém narazit několik 

dalších zákazníků a vy zjistíte, že z původně nedůležitého návrhu na zlepšení se nyní stává 

v lepším případě možnost, jak svým zákazníkům zpříjemnit práci s vaším produktem (což 

může přinést výhodu v konkurenčním boji). V horším případě můžete také zjistit, že to, co 
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se vám jeví jako nedůležitá a zbytečně nákladná změna, je z pohledu vašich zákazníků 

velký problém, který je třeba rychle řešit. Pokud si evidenci nepovedete, může se stát, že 

takový problém odhalíte mnohem později, než když si budete připomínky a návrhy na 

změny evidovat. 

 

S problematikou sledování názorů a připomínek zákazníků souvisí také sledování problémů, 

které jste se zákazníky řešili. Ideální způsob evidence je takový, kdy máte u každého 

zákazníka záznam o každém problému, který jste s ním řešili (ať už e-mailem nebo 

telefonicky), jméno konkrétního zaměstnance daného zákazníka, datum kdy jste problém 

řešili a samozřejmě také postup, jak byl problém vyřešen. Zde je však třeba důkladně 

zvážit potřebu detailní evidence řešení problémů, jelikož vyžaduje nějaké systémové 

řešení. To znamená, že bude pravděpodobně spojena s nějakými pořizovacími náklady (ať 

už budou vynaloženy na nákup hotového řešení, nebo vývoj vlastního). I v tomto případě 

lze přistoupit k levnějšímu řešení a ne vždy musí být toto řešení o moc horší. 

 

 

3.2 Způsob evidence 
Způsobů jak vést evidenci je poměrně mnoho. Nechme tedy stranou exotické varianty typu 

vedení evidence zákazníků pouze přes vystavené faktury apod. a podívejme se pouze na ty 

reálnější. Začněme u těch nejjednodušších a nejlevnějších možností. 

 

3.2.1 Tabulky 
Samozřejmě nejlevnější a zdánlivě nejjednodušší možností je vytvořit si tabulku a vše 

zpracovávat v této tabulce. Jméno, adresu a kontakty zde zajisté evidovat zvládneme a 

nebude ani větší problém mít data setříděná, vyhledávat v nich a vkládat nová. Jenže 

právě při posledních dvou jmenovaných úkonech k problémům může dojít. Celkem snadno 

si lze představit situaci, kdy dojde k nechtěné změně již uložených dat. Lze jí samozřejmě 

zamezit v případě vyhledávání nastavením práv pouze pro čtení, ale pokud chcete vkládat 

nová data, bude v podstatě nemožné náhodné změně dat zabránit. Nemluvě 

o problémech, pokud budeme chtít evidovat další údaje, jako jsou objednávky nebo 

připomínky a problémy.  

 

Zkusme si nyní představit, jak by evidence pomocí tabulek vypadala. Pro začátek je třeba 

si uvědomit, že pro e-shop, e-tržiště a jakékoli další způsoby podnikání na internetu, které 

budou pro započetí spolupráce s novým zákazníkem vyžadovat registraci, je vedení 

evidence klientů v tabulce spíše prací navíc. Představme si tedy společnost, která prodává 

svůj vlastní software (např. účetní).  Nabízí možnost stažení demo verze. Noví zákazníci 

si tedy mohou objednat buď celou instalaci na CD, nebo pouze registrační číslo pro 

aktivaci demo verze. Za licenci se platí roční poplatek, za nějž je k dispozici technická 

podpora a aktualizace. Objednávky může firma přijímat telefonicky, e-mailem, faxem 

nebo pomocí webového formuláře. Pokud obdrží objednávku, zanese příslušný pracovník 

potřebné údaje do tabulky a předá pokyn k fakturaci a odeslání CD nebo registračního 

klíče. Bude tedy třeba evidovat následující údaje: 

 

 



 

ELPOD – Zákaznická podpora v prostředí internetu  15 
 

 název firmy 

 IČ 

 fakturační adresa 

 korespondenční adresa 

 kontaktní osoba 

 telefon 

 e-mail 

 datum pořízení 

 

Může se zdát zbytečné evidovat datum pořízení. Je pravdou, že opakované platby (např. 

platba za licenci na následující rok těch zákazníků, kteří již alespoň rok aplikaci používají) 

lze řešit pouze vyhledáním v účetnictví (jaké faktury byly vystaveny před rokem). Pokud 

ale např. budete chtít předem oslovit ty zákazníky, kterým brzy vyprší licence a měli by 

si ji obnovovat, budete si muset v účetnictví najít ty zákazníky, kterým se fakturovalo 

před rokem a po té je v tabulce vyhledávat po jednom kvůli kontaktům. Pokud máte 

řádově max. desítky zákazníků, lze to řešit tímto způsobem, ale jak se bude počet 

zákazníků zvyšovat, byl by to stále větší problém. 

 

Jistě jste si všimli, že díky vedení evidence pomocí tabulky si firma přidělává spoustu 

práce, kterou by bylo možné zautomatizovat. 

 

3.2.2 Databáze 
Druhou možností je vytvořit si vlastní databázi, ve které evidenci zákazníků povedeme. 

Mezi výhody tohoto řešení patří možnost zjednodušení některých úkonů. Jak bylo uvedeno 

výše, ve většině případů obchodování na internetu budete pro vznik obchodního vztahu 

mezi vámi a vaším zákazníkem vyžadovat zákazníkovu registraci. Konec konců i pro 

zákazníka bude ve většině případů přijatelnější vyplnění jednoduchého formuláře, než 

zjišťování, jaké údaje jsou třeba a jejich vypisování do e-mailu. Registrační formulář může 

být napojen na databázi a tudíž umožňovat vkládání nových registrací přímo nebo po 

potvrzení (pro předcházení vkládání nesmyslných registrací). Propojení databáze 

s webovou aplikací bude navíc nutné, pokud bude zákazníkům umožněno přihlašování do 

aplikace (např. v případě e-shopu je toto nutnou podmínkou). 

 

Zároveň vám vedení evidence formou databáze umožní evidovat i ostatní potřebné údaje, 

jako jsou objednávky (také mohou být ukládány přímo, bez zásahu zaměstnanců) a 

připomínky nebo stížnosti a jejich řešení. Obojí lze evidovat samostatně, ale s návazností 

na jednotlivé zákazníky. 

 

Na první pohled se zdá, že řešení prostřednictvím implementace vlastní databáze 

napojené na Vaši webovou aplikaci (event. prezentaci) je to nejlepší, co můžete použít. 

Je to pravdou, pokud již máte zkušenosti, víte, co bude třeba evidovat, a dokážete zajistit 

takovou implementaci, která v případě potřeby rozšíření evidence nebude příliš limitovat 

(ideálně by implementace neměla možnosti rozšíření limitovat vůbec, ale to bohužel nelze 

stoprocentně garantovat). Pokud totiž provedete implementaci na začátku nevhodně, 

dříve či později narazíte téměř s jistotou na problémy, které mohou být jen obtížně 

řešitelné a mohou být spojeny i s nemalými náklady. 
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Konkrétním příkladem z praxe, jak se nemusí vyplatit vlastní databáze, je firma, která 

si nechala vypracovat databázi pro evidenci zákazníků vlastními programátory. Bylo třeba 

nejen evidovat zákazníky, ale také jejich objednávky. A samozřejmě bylo jednodušší, když 

se název a adresa zákazníka do objednávky neukládaly přímo (resp. neukládala se celá 

objednávka vč. názvu a adresy zákazníka), ale zobrazovala se do objednávky adresa a 

název zákazníka z evidence zákazníků. Na první pohled se zdá, že vše fungovalo bez 

problémů. Bohužel jen do chvíle než jeden ze zákazníků změnil název nebo své sídlo. Když 

se po té aktualizované údaje přepsaly i v již vyřízených objednávkách, problém byl 

na světě. Při vývoji aplikace nikdo nemyslel na to, že by to mohlo vadit a při spouštění 

aplikace nikoho nenapadlo, že taková samozřejmost nebude možná. Na uvedeném principu 

byl však postaven celý koncept databáze i fungování aplikace a tak opravení zdánlivě malé 

chyby zabralo téměř měsíc. 

 

3.2.3 CRM systém 
Nejprve je třeba si vysvětlit, co to je CRM systém. CRM je zkratka Customer Relationship 

Management, tedy v překladu řízení vztahů se zákazníky. Obecně uznávaná definice CRM 

neexistuje, ale Vít Chlebovský ve své knize CRM Řízení vztahů se zákazníky2 definuje CRM 

„dle dostupné literatury a vyjádření uznávaných autorit v oboru CRM“ takto: 

 

Custormer Relationship Management je interaktivní proces, jehož cílem je dosažení 

optimální rovnováhy mezi firemní investicí a uspokojením zákaznických potřeb. Optimum 

rovnováhy je determinováno maximálním ziskem obou stran.  

 

Blíže se na pojem CRM systém podíváme později, prozatím postačí, když si tento pojem 

vysvětlíme jako nástroj pro evidenci zákazníků a s tím spojených informací. 

 

Prodej těchto systémů je v poslední době poměrně hodně rozšířený a nabídka velmi 

různorodá. Většina systémů nenabízí jen možnost evidence klientů, ale možnost dokoupení 

dalších funkcí např. pro sklad nebo marketing. 

 

Pokud se rozhodnete pro zakoupení CRM systému od dodavatele, musíte zvážit, zda je pro 

vás vhodnější zakoupení klasické verze klient-server, kterou umístíte na vlastní server a 

uživatelé k ní budou mít přístup přes intranet, nebo zda bude dostačující řešení pomocí 

cloud computingu, konkrétně tzv. SaaS (Software as a Service), tj. zajištění kompletního 

hostingu poskytovatelem. V obou variantách existuje i možnost pořídit open source 

system.  

 

V předchozím odstavci jsme zmínili cloud computing, o co se jedná? Cloud computing je na 

Internetu založený model vývoje a používaní počítačových technologií. Lze ho také 

charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu 

s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo 

klienta dané aplikace a používat prakticky odkudkoliv. Uživatelé neplatí (za předpokladu, 

                                                           

2 Chlebovský, Vít: CRM Řízení vtahů se zákazníky. Computer Press, a.s., Brno 2005 
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že je služba placená) za vlastní software, ale za jeho užití.3 Podle toho, jaká služba je 

poskytována lze cloud computing rozdělit následovně4: 

 CaaS (Communication as a Service) - např. zajištění mailserverů nebo VOiP komunikace 

 SaaS (Software as a Service) - pronájem vybraného software (může být upraven 

na míru zákazníkovi a může se jednat o využití pouze části software, nikoli celého, 

který by mohl být na zákazníkovi potřeby zbytečně rozsáhlý) 

 IaaS (Infrastructure as a Service) - pronájmy virtuálních počítačů nebo serverů 

(virtuálních proto, že se většinou jedná pronájem části výkonu většího celku) 

 PaaS (Platform as a Service) - obdoba IaaS, ale již s převolenou platformou, na kterou 

si pak zákazník může instalovat, co potřebuje 

 MaaS (Monitoring as a Service) - monitoring a vyhodnocování dat, většinou je součástí 

některé z výše uvedených služeb 

 

Je na vás, zda zvolíte variantu klient-server nebo cloud computing. Obecně lze říci, že 

verze klient-server je vhodnější spíše pro velké firmy, jelikož kromě zakoupení licence je 

spojena s dalšími náklady na implementaci a případnou nutnost zakoupení dalšího 

hardware. 

 

V případě, že zakoupíte systém od firmy, která se již nějaký čas touto problematikou 

zabývá, lze také předpokládat, že bude zakoupený systém propracovanější a připravený na 

více možností využití, než kdybyste CRM systém implementovali sami, navíc bez 

předchozích zkušeností s touto problematikou. 

 

Špatný příklad: 

Jako příklad poměrně nevhodného přístupu k vedení zákaznické evidence může sloužit 

firma zaměřená na lékaře, která nabízela internetové připojení za dotovanou cenu. Dotace 

byla podmíněna instalací software, pomocí kterého se lékařům na jejich počítači 

zobrazovala cílená reklama. Firma nebyla poskytovatelem internetového připojení, 

sloužila pouze jako dealer pro smluvené poskytovatele. Jedinou evidencí zákazníků, kterou 

firma vedla, byl vlastními silami vytvořený systém, ve kterém se sice evidovaly potřebné 

údaje o klientech (jméno, adresa, kontakty) a od jakého poskytovatele mají připojení, ale 

to bylo zpočátku vše. Jelikož firma poskytovala služby, brzy zjistila, že systém naprosto 

postrádá možnost evidence řešení jednotlivých problémů a že operátoři při řešení 

dlouhodobějších problémů nemají počáteční informace k řešení daného problému. Do 

stávajícího systému tedy firma implementovala možnost evidování problémů. Nově tedy 

bylo možné sledovat, jaké problémy se řešily s konkrétním klientem a zda a jak byly 

ukončeny. Byla to však forma diskuse a už samotné vyhledávání konkrétního problému bylo 

složité. V souvislosti s rozšiřováním software pro zobrazování reklamy se časem ukázalo 

potřebné mít také nějakou statistiku nejčastěji se vyskytujících problémů, aby mohly být 

případně předem eliminovány. Dodatečná implementace evidování problémů formou 

diskuse však způsobila, že již nebylo možné tento doplněk udělat. Na druhou stranu však 

může být firmě k dobru, že když rozšířila svůj sortiment o další produkt – ambulantní 

software pro lékaře – rozhodla se přistoupit k zákaznické podpoře systémověji. S ohledem 

                                                           

3 http://cs.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing 
4 http://www.itbiz.cz/ 
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na stále ještě poměrně nedostatečné zkušenosti a navíc časové omezení (potřebovali nový 

systém nasadit co nejrychleji) se rozhodli pro zakoupení hotového řešení, které 

poskytovalo všechny možnosti, které potřebovali. 

 

Je tedy zřejmé, že pustit se do vlastní implementace systému pro evidenci zákazníků není 

nemožné, ale bez předchozích zkušeností se může tento postup ukázat jako nevhodný a 

v konečném důsledku být nákladnější, než pořízení hotového řešení. 

 

Vhodné řešení: 

Jako lepší příklad může sloužit firma provozující elektronické tržiště. Firma od počátku 

uvažovala o tom, co vše bude třeba evidovat, ale z důvodu dlouhodobého procesu 

stanovování pracovních postupů, jejich analýzy a výběru systému se rozhodla do výběru 

CRM systému zavést vlastní evidenci. Zakoupila nástroj pro projektové řízení, který 

využívá nejen pro evidenci vývoje aplikací, ale také jako záznamy o provedené práci 

jednotlivých programátorů a především pro zadávání požadavků z helpdesku (zákazníci své 

požadavky předávají pouze helpdesku, který je zaznamenává). Pomocí tohoto nástroje 

také helpdesk předává požadavky na řešení problémů nebo opravy, které vzejdou od 

zákazníků a operátoři nejsou schopni je řešit, vyčleněnému pracovníkovi z oddělení 

vývoje. Díky záznamům o předávání problémů tak má i oddělení vývoje možnost vidět, 

jaké chyby se v jejich práci vyskytly, a může se snažit jim příště předcházet. Klientská 

databáze je integrovaná v aplikaci (tržišti) a evidenci hovorů si vedou operátoři 

v samostatných tabulkách.  

 

Je pravdou, že se ani v tomto případě nejedná o ideální stav, evidence je poměrně 

roztříštěná, ale je na něm ukázáno, že problematiku evidence informací lze vyřešit 

rozumným způsobem i bez komplexního řešení. Je však třeba se dopředu zamyslet nad 

tím, co vše bude třeba evidovat a pokud si nejsme jisti, raději si nechat poradit. Závěrem 

je třeba podotknout, že s nastaveným systémem firma nakonec fungovala 10 let, ale 

v současnosti již vážně pociťuje potřebu komplexnějšího řešení, ve kterém bude mít 

možnost lépe sledovat i zpětnou vazbu řešení problémů. Proto také původně odložené 

úvahy o pořízení CRM systému opět obnovila a aktivně pracuje na zavedení CRM systému. 

 

Modelový příklad: 

Pro naši firmu, provozující e-shop potřebujeme vytvořit zákaznickou evidenci. 

 

Nejprve musíme rozhodnout, jaké údaje budeme evidovat. Zajisté nás bude zajímat 

identifikace zákazníka, který u nás bude nakupovat. Tím může být firma, podnikatel nebo 

fyzická nepodnikající osoba. Firmu a podnikatele můžeme evidovat v podstatě stejně, oba 

mají název, IČ a sídlo a v obou případech budeme chtít nějakou kontaktní osobu a 

kontaktní údaje. V případě fyzické osoby nám stačí jméno, adresa a kontaktní údaje. 

 

Dále bychom měli evidovat jednotlivé objednávky našich zákazníků, aby měli přístup k 

historii svých objednávek a mohli podle nich opakovaně objednávat, a také jednotlivé 

problémy, které jsme se zákazníkem řešili. 
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Také bychom měli evidovat požadavky zákazníků na úpravu systému, schvalovací proces u 

jednotlivých požadavků, a pokud budou schváleny, předání požadavků na úpravu do 

vývoje. 

 

Víme tedy, jaké údaje chceme evidovat a nyní přistoupíme k volbě řešení. Naše firma je 

malá a začínající, takže můžeme předpokládat, že nebude mít dostatek finančních 

prostředků pro zakoupení CRM systému od dodavatele ve vlastní serverové verzi. 

Nejlepším řešením (jak si vysvětlíme později) by tedy bylo zvolit možnost pořízení CRM 

systému jako SaaS, ale pro ukázku se pokusíme vytvořit vlastní řešení, použitelné alespoň 

pro start firmy. 

 

V našem případě je použití pouhé tabulky naprosto nepřijatelné a samotná myšlenka 

e-shopu vyžaduje vytvoření databáze. Podívejme se tedy, jak by mohla vypadat datová 

struktura takové databáze: 

 

Zákazník (id_zákazníka, název_firmy, IČ, fakturační_adresa, korespondenční_adresa, 

kontaktní_osoba, telefon, e-mail, login, heslo, stav) 

 

Objednávka (id_objednávky, id_zákazníka, název_firmy, fakturační_adresa, 

korespondenční_adresa, datum_vytvoření, cena_s_DPH, cena_bez_DPH, stav_objednávky) 

 

ObjednanéZboží (id_objednávky, id_zboží, množství) 

 

Zboží (id_zboží, název_zboží, kategorie, počet_kusů) 

 

Problémy (id_problému, název_problému, id_zákazníka, jméno_operátora, 

text_problému, text_odpovědi) 

 

Takováto databáze nám umožní evidovat nové zákazníky i pracovat se stávajícími. Zbývá 

vyřešit, jak evidovat řešení problémů, připomínek a návrhů zákazníků. V rámci uvedené 

databáze máme sice evidenci hlášených problémů pro zákazníka, ale pokud bude problém 

vyžadovat větší zásah nebo nám dá zákazník podnět k úpravě systému, měli bychom mít 

evidenci v rámci firmy o tom, zda a jak byl problém nebo podnět řešen. Samozřejmě 

se můžete pokusit vytvořit další databázi nebo rozšířit stávající, ale už to nebude jen 

o vytvoření jednoduché databáze, ale budete muset přemýšlet o všech souvislostech, 

které by měla databáze zachycovat a o všech možnostech, které by měla poskytovat 

(například předávání problémů k řešení, uzavírání vyřešených problémů, možnost záznamů 

o probíhajícím řešení problémů, apod.). Navíc musí být řešení stále dostatečně otevřené 

pro budoucí nutné úpravy. 

 

Pokud tedy nemáme dost času, lidí a hlavně zkušeností na implementaci vlastního řešení, 

použijeme nějaký nástroj pro sledování požadavků. Můžeme zvolit např. nástroj Request 

Tracker, který je poskytován jako open source systém a pokud nepožadujete zákaznickou 

podporu, tak i zdarma. Pokud však budete chtít zároveň sledovat vývoj a změny v aplikaci, 

bude vhodnější využití komplexnějšího nástroje, např. JIRA. 
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Shrnutí významných bodů: 

Na začátku je tedy nutné si rozmyslet, jaké údaje potřebujeme evidovat. Po té je třeba 

zvážit vlastní znalosti, schopnosti a možnosti, a to jak časové tak i finanční. Na základě 

uvážení všech těchto kritérií potom můžete přistoupit k rozhodování o způsobu řešení.  

 

Literatura a další informační zdroje 

http://www.itbiz.cz 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing 

Chlebovský, Vít: CRM Řízení vtahů se zákazníky. Computer Press, a.s., Brno 2005 
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4. Zákaznická podpora 
Seznam významných bodů  a oblastí řešených v kapitole: 

1. Organizace zákaznické podpory 

2. Telefonická podpora 

3. E-mailová podpora 

4. Podpora na webu 

5. Péče o zákazníky 

5.1. Ankety 

5.2. Statistiky 

5.3. Evidence péče o zákazníky 

 

 

Teoretické informace k řešené problematice 

Podpora pro zákazníky (nebo také helpdesk či support) je poměrně rozsáhlý pojem. Každý 

si zajisté pod tímto pojmem představí podporu na telefonu a podporu e-mailem. Patří sem 

však také podpora na webu a péče o zákazníky. Podíváme se tedy blíže, co si pod 

jednotlivými pojmy představit a jak je pokud možno co nejlépe zajistit. Nejprve se však 

zaměříme na organizaci zákaznické podpory ve firmě. 

 

4.1 Organizace zákaznické podpory 
Pokud má zákaznická podpora fungovat, měla by mít nastavená pevná pravidla. Je 

nepsaným pravidlem, že zákaznická podpora se ve firmě dělí na tzv. first level support a 

second level support. Samozřejmě nemusíte toto rozdělení ve své firmě zavést, ale dříve 

či později k němu stejně dospějete. Proč? 

 

Je to snadné. Pro komunikaci se zákazníky určíte jedno telefonní číslo a jeden e-mail, 

obojí bude vyřizovat jeden člověk. Aby byl schopen řešit i větší technické problémy s Vaší 

aplikací, musí mít hlubší znalosti aplikace, případně i alespoň základní programátorské 

znalosti, pokud bude třeba něco rychle opravit. S ohledem na požadovanou kvalifikaci tedy 

bude muset mít tento zaměstnanec také vyšší plat. Na počátku, kdy se firma rozjíždí, to 

samozřejmě může být dostačující, ale jak bude přibývat zákazníků, bude také přibývat 

požadavků a vy budete muset zaplatit druhého „technika“. A přitom budou oba 

zaměstnanci ve většině případů řešit běžné uživatelské problémy, ke kterým ani svou vyšší 

kvalifikaci nepotřebují. Navíc vzniknou problémy spojené se zásahy do aplikace a 

komunikací mezi helpdeskem a vývojem (je zřejmé, že pokud budou dělat zásahy do 

aplikace nejen vývojáři, ale i pracovníci helpdesku, byť kvalifikovaní, zajisté to nebude 

nejvhodnější řešení). Dalším problémem by mohly být nároky na komunikaci 

se zákazníkem, ale těm se budeme věnovat později. Dříve či později tedy k uvedenému 

modelu dělení dospějete. Jak tedy správně rozdělit povinnosti a jak předávat informace? 

 

First level support jsou operátoři, určení ke komunikaci se zákazníky. Měli by být schopni 

komunikovat jak po telefonu, tak písemně a řešit běžné uživatelské problémy. 

Samozřejmě míra odbornosti operátorů závisí na tom, jaké produkty prodáváte. 
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Second level support jsou odborníci (s velice důkladnou znalostí podporované aplikace, 

event. se znalostí programování), kteří by neměli přicházet do kontaktu se zákazníky. Na 

tyto zaměstnance by měly být předávány ty problémy, které není schopen řešit first level 

support. Po vyřešení vzniklého problému by měl second level support předat věc zpět 

konkrétní osobě, která problém původně předávala, aby zákazníka mohla informovat, 

případně s ním problém dořešit na základě pokynů second level supportu.  

 

V závislosti na tom, jak je konkrétní firma velká, jaké má požadavky na odbornost 

v jednotlivých úrovních, nebo na individuálním nastavení organizačního schématu lze 

samozřejmě nastíněnou dělbu práce různě modifikovat. Například first level support 

mohou v případě e-shopu zajišťovat pracovníci obchodního oddělení (je více než 

pravděpodobné, že na e-shop se budou zákazníci mnohem častěji obracet s dotazy na 

zboží než s dotazy na způsob objednání či případnou poruchu a ovládání e-shopu se lze 

poměrně snadno naučit). Případně second level support nemusí být samostatné oddělení, 

ale pokud na něj nepřechází velké množství požadavků, může být na této pozici například 

jeden nebo dva pracovníci vývoje, kteří kromě své standartní práce, mají za úkol vyřizovat 

požadavky na support. 

 

4.2 Telefonická podpora 
Telefonická podpora se týká především first level supportu, ale jelikož můžou nastat 

výjimečné případy, kdy bude nutné, aby pracovník second level supportu komunikoval 

se zákazníkem, měli by tito pracovníci znát alespoň základní pravidla komunikace 

se zákazníky. 

 

Pracovníci first level supportu by měli být hlavně schopni zvládat stresové situace a jednat 

se zákazníky vždy slušně a bez emocí. Výstižný výčet základních pravidel pro komunikaci 

po telefonu uvádí ve svém článku „14 nápadů, jak zdokonalit jednání se zákazníky po 

telefonu“ Pavel Řehulka5: 

 

1. Nenechat dlouho vyzvánět telefon 

Čím déle bude zákazník čekat, než se někdo ozve, tím více bude nervózní, v případě že 

bude ve stresu, tak i podrážděný. 

 

2. Správně se přestavit 

Jistě uznáte, že když voláte do nějaké firmy a do telefonu se vám ozve „Haló!“, 

„Prosím!“, „Ano!“ apod. v první chvíli váháte, kam jste se vůbec dovolali. Celý rozhovor 

začne poněkud rozpačitě a nejspíš se v tomto duchu ponese i nadále. Abyste tomuto 

předešli, je vhodné představit se názvem firmy, vlastním jménem a slušně pozdravit. 

Představit se i jménem není bezpodmínečně nutné, ale pokud se zákazníky jednáte 

pravidelně, bude se jim s vámi lépe komunikovat, když nebudou jednat s „anonymem“, 

ale s konkrétní osobou. 

                                                           

5 www.pavelrehulka.cz, Články zdarma, Článek č. 9: 14 nápadů, jak zdokonalit jednání se zákazníky 
po telefonu 
 

http://www.pavelrehulka.cz/
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3. Být vlídný na zákazníka 

Na první pohled se to může zdát jako samozřejmost, ale je třeba na to myslet i 

ve chvílích, kdy jste ve stresu a jednat s někým vlídně a v klidu je to poslední, co by vás 

v daný okamžik napadlo. 

 

4. Mít všechny potřebné doklady 

Pokud nejste schopni reagovat na požadavek nebo stížnost zákazníka okamžitě, ale 

potřebujete podklady, jejichž vyhledání vyžaduje, aby zákazník počkal, navrhněte, že 

vzniklý problém vyřešíte a následně ho budete kontaktovat. Pamatujte však, že je vhodné 

mít co nejvíce možných informací o zákaznících k dispozici, abyste mohli většinu problémů 

se zákazníkem řešit okamžitě (narážíme tedy na potřebu pokud možno co nejkomplexnější 

evidence). 

 

5. Ve vhodné chvíli vyjádřit lítost 

Aby zákazník neměl pocit, že mluví se strojem nebo že je Vaše jednání příliš cílené, je 

vhodné občas projevit lítost. Vyřešit problém vám to sice nepomůže, ale může to pomoci 

zklidnit situaci, když: 

- byl předchozí hovor přerušen a zákazník musel volat znovu 

- nebyl dodržen Váš slib nebo slib firmy 

- zákazník tvrdí, že někdo z firmy udělal chybu (bez ohledu na to, zda to je pravda) 

- musel zákazník dlouho čekat na telefonu 

 

6. Používat zákazníkovo jméno 

Stejně, jako zákazník nerad hovoří s anonymem, je také rád, když ví, že vy hovoříte s ním 

a ne s „nějakým zákazníkem“. Samozřejmě k tomuto kroku můžete přistoupit pouze 

v případě, že se zákazník představí. 

 

7. Vyjádřit ochotu pomoci 

Pokud chce zákazník hovořit s konkrétní osobou, která však v daný okamžik není přítomna, 

lepší než suché oznámení, ať si zákazník zavolá později, je navrhnout, zda nemůžete 

pomoci Vy. Je pochopitelné, že pokud zákazník již začal nějaký problém řešit s Vaším 

kolegou, nebude se mu chtít znovu vše vysvětlovat vám a bude tedy chtít pouze konkrétní 

osobu, pak nabídněte variantu, že předáte vzkaz a požadovaný pracovník se zákazníkovi 

ozve, jakmile se vrátí. 

 

8. Neskákat volajícímu do řeči 

Kromě toho, že skákat druhým do řeči je neslušné, je také pravdou, že pokud mluvíte, 

neposloucháte druhého. A ví to i zákazník, se kterým hovoříte. Začne mít tedy pocit, že 

nemáte zájem vyřešit jeho problém, ale jen se ho co nejrychleji zbavit. Poslouchejte 

zákazníka, může říct informace, které vám pomohou jeho problém vyřešit. 

 

9. Rychlé zjištění potřebných informací 

Zákazník může mít problém, jak vám vysvětlit, čeho se jeho problém týká. Snažte se mu 

tedy maximálně pomoci, aby se podstata problému vysvětlila co nejdříve. Pokud např. 
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víte, jaký zákazník vám volá a zákazník mluví o nějaké objednávce, požádejte ho o číslo 

objednávky, nalezněte si ji a zajisté rychle zjistíte, co je podstatou problému. 

 

10. Mluvit zřetelně a srozumitelně 

Tímto není myšleno jen dát pozor na správnou artikulaci a přiměřenou rychlost proslovu, 

ale také to, abyste si uvědomili úroveň odbornosti Vašeho zákazníka a používali pouze 

výrazy, kterým porozumí. 

 

11. Dávat zákazníkům pouze přesné a pravdivé informace 

Pokud nedáte zákazníkovi přesné informace a příště bude na stejné téma mluvit s Vaším 

kolegou, který Vaše informace upřesní nebo podá rozdílné informace, budete v lepším 

případě vypadat nespolehlivě pouze Vy. V horším případě můžete i poškodit jméno Vaší 

firmy. 

 

12. Přepojovat hovory, jen když je to nutné 

Pokud zvedáte telefony, měli byste být kompetentní zodpovědět 80 – 90% všech hovorů. 

Může samozřejmě nastat situace, kdy si nebudete vědět rady a budete nuceni zákazníka 

přepojit na kolegu. V takovém případě je třeba zákazníkovi vysvětlit, proč ho musíte 

přepojit, a osobě na kterou přepojujete vysvětlete, koho a proč přepojujete, aby zákazník 

nemusel svůj požadavek vysvětlovat znovu. 

 

13. Snažit se, aby zákazník měl z telefonátu dobrý pocit 

Aby byl zákazník s hovorem s vámi spokojen, měl by kromě vyřešení problému získat 

dojem, že jste byli rádi, že vám zavolal, že umíte poslouchat a pochopit problém, jste 

sympatičtí, ochotní a schopní vzniklý problém rychle vyřešit. 

 

14. Zavěsit vždy jako poslední 

Už se vám také určitě někdy stalo, že jste se už rozloučili a pak si ještě na něco 

vzpomněli. To se může stát i zákazníkovi. Proto myslete na to, že telefon zavěsíte vždy až 

po té, co uslyšíte, že zavěsil zákazník. 

 

4.3 E-mailová podpora 
E-mailový kontakt je vždy jednoduší v tom ohledu, že nevyžaduje okamžitou reakci. 

Můžete si svou reakci rozmyslet, zformulovat a nakonec i odeslat. Obecně vzato lze na 

e-mailovou komunikaci vztáhnout stejné požadavky jako na telefonickou (samozřejmě 

vyjma těch, které se týkají přímo telefonického rozhovoru). Podstatou je opět ochota a 

viditelná snaha pomoci zákazníkovi. 

 

Samozřejmostí v e-mailové komunikaci je správný pravopis a v případě delšího sdělení 

přehledné členění textu. Pokud jako součást zprávy zasíláte přílohu, dbejte na to, aby 

byla v obecně uznávaném formátu. I když pracujete ve firmě zabývající se počítačovou 

technikou a Váš šéf je fanda do veškerých softwarových novinek, které se objeví, 

neznamená to, že stejný „krok s dobou“ drží i Vaši zákazníci. Je tedy třeba zasílat přílohy 

v obecně uznávaných formátech (např. doc, pdf, xls, jpg, …).  
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Zde si dovoluji upozornit na jeden poznatek z praxe. I přes rostoucí oblibu kancelářského 

balíku Open Office, tento stále ještě není natolik rozšířený, aby bylo vhodné zasílání 

dokumentů ve formátu odt a stejně tak zatím není většinově používán ani kancelářský 

balík MS Office 2007, který ve výchozím nastavení ukládá dokumenty ve formátu docx. 

Stále ještě existuje poměrně velké množství firem, které zůstávají u kancelářského balíku 

MS Office 2003 a většina z nich nepovažuje ani za nutné instalovat vhodné doplňky 

umožňující práci s výše uvedenými formáty. Pokud si tedy nechcete od svých zákazníků 

vyslechnout výtky na téma „nevím, co jste mi to poslali, ale otevřít se to nedá, tak si s tím 

něco udělejte“, myslete na tuto skutečnost a raději posílejte přílohy v „ověřených“ 

formátech. 

 

Pokud vám přijde e-mailem požadavek od zákazníka, obecně je slušné zareagovat co 

nejrychleji, nejpozději však do druhého dne. S ohledem na skutečnost, že některé 

e-mailové požadavky mohou být velmi naléhavé a mohou vyžadovat vyřízení v co 

nejkratším možném čase, je vhodné nastavit v rámci firmy pravidla, že příchozí e-maily 

budou zodpovězeny např. do jedné hodiny. Samozřejmě existují i požadavky, které 

si vyžádají delší řešení. Zákazník, ale neví, že jste na nich začali pracovat a může pro něj 

být nepříjemné den nebo dva čekat bez informace, zda jste už na požadavku začali 

pracovat. Je proto vhodné na zprávu odpovědět, že se jí zabýváte a jakmile budete mít 

hotové řešení, budete zákazníka kontaktovat. 

 

4.4 Podpora na webu 
Pokud při budování své firmy alespoň trochu myslíte na zákazníky (a jelikož to budou oni, 

díky komu budete vydělávat, neměli byste na ně zapomínat), pravděpodobně budete 

zřízení telefonické a e-mailové podpory chápat jako samozřejmost. A budete mít pravdu. 

Co však už možná za takovou samozřejmost považovat nebudete, je poskytnutí určité 

formy podpory také na Vašich webových stránkách.  

 

Jedná se o poměrně obecný pojem, za který lze schovat mnoho věcí a záleží na zaměření 

Vaší firmy. Určitě sem patří seznam často kladených dotazů, většinou označovaný zkratkou 

FAQ (z anglického Frequently Asked Questions). Při vytváření seznamu často kladených 

dotazů se zamýšlejte nejen nad tím, co by mohlo zajímat zákazníka, ale také nad tím, co 

můžete zákazníkovi touto cestou sdělit a tak snížit vytížení supportu, na který by se jinak 

obracel. Pravda, úplně eliminovat se tyto dotazy nepodaří, ale omezit určitě ano. Určitě 

by seznam dotazů měl obsahovat odpovědi na otázky:  

 

„Jak se mohu zaregistrovat?“ 

„Jak si mohu objednat zboží/službu/produkt?“  

„Jak mohu zaplatit?“  

„Co dělat, když zboží nedorazí v pořádku?“ 

„Jak mám postupovat v případě reklamace?“ 

„Kam se mohu obrátit, když si s něčím nebudu vědět rady?“  

 

I přes to, že v odpovědi na poslední otázku uvedete v podstatě veškeré možnosti 

kontaktování supportu, měly by být uvedeny i v části věnované kontaktům, protože pokud 
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bude zákazník hledat pouze kontakt na support, v často kladených dotazech ho nejspíš 

hledat nebude. 

 

Samozřejmě je třeba uvedené otázky upravit podle toho, jaký je Váš předmět podnikání. 

V souvislosti se zaměřením Vaší firmy je také třeba upozornit na občas nevhodné používání 

dříve zmíněné zkratky FAQ. Pokud totiž bude zaměření Vaší firmy cílené na zákazníky 

z prostředí, které není příliš zaměřené na znalost informačních technologií (např. tak jako 

v našem modelovém příkladu budete prodávat účetní software), bude označení FAQ 

pravděpodobně pro velkou část zákazníků nepochopitelné a pokud se do takto označené 

sekce nepodívají čistě ze zvědavosti, bude seznam otázek zbytečný. Na druhou stranu 

se až překvapivě často vyskytuje použití zkratky pro český výraz – ČKD. Použití této 

zkratky ponechávám pouze na Vašem uvážení. 

 

Hezkou ukázkou podpory na webu můžou být stránky e-shopu Alza.cz (viz. Obrázek 6). Pod 

jednoznačným odkazem Pomoc (vyhnuli se tedy raději označení FAQ i ČKD) je přehledný 

seznam všech základních postupů, které můžete v jejich e-shopu potřebovat. 

 

 
Obrázek 6 - Stránky Alza.cz 

 

Další možnosti podpory na webu jsou spíše specifické pro konkrétní oblasti podnikání. 

Například pro e-shop může být vhodným řešením moderovaná diskuse k jednotlivým 

výrobkům. Pro elektronické tržiště nebo obecně pro webové aplikace je vhodná 

dostupnost nápovědy týkající se aktuálně zobrazené části aplikace. Pro webové i běžné 

aplikace můžete poskytnout ke stažení manuál k aplikaci (zde je potřeba zvážit, zda může 

být manuál dostupný všem, nebo pouze Vašim zákazníkům a podle toho jeho stažení 

případně podmínit přihlášením). 
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4.5 Péče o zákazníky 
Nejprve je třeba si ujasnit, co vše do péče o zákazníky patří. Na první pohled by se totiž 

mohlo zdát, že se jedná o jakousi nadstandardní službu zákazníkům, kterou nemusíte 

nutně poskytovat, pokud zrovna nemáte dostatek financí, zaměstnanců apod. Je třeba 

si ujasnit jednu věc, ať už prodáváte cokoli, vždy je třeba to považovat za službu6. Pokud 

si objednáte zboží, ve většině případů očekáváte, že vám ho někdo doveze a i to je služba. 

Podle druhu objednaného zboží můžete také očekávat například uživatelskou podporu na 

telefonu nebo servis u zákazníka.  

 

Na začátku tedy víte, co nabízíte a komu to chcete nabízet. Na internetu máte prezentaci 

a pravděpodobně připojíte další způsob reklamy, abyste na svou firmu upozornili. 

 

Tip 

 

Po počátečním získání zákazníků se můžete zaměřit buď na hledání a oslovování dalších 

zákazníků nebo se začít věnovat těm stávajícím. Co uděláte? Můžete se nadále věnovat jen 

hledání nových, protože ti stávající u vás přece už nakoupili a jsou "vaši". Kde ale berete 

jistotu, že "vaši" zákazníci příště nakoupí zase u vás a nepůjdou ke konkurenci? Jistě, vy 

přece hledáte stále nové zákazníky a je vám tedy jedno, co bude s těmi stávajícími. 

Ovšem máte jistotu, že nových zákazníků bude stále dostatek a že získávání nových 

nebude nákladnější než případná snaha udržet stávající? 

 

Pokud jste zvolili druhou variantu, věnovat se stávajícím zákazníkům, jste na lepší cestě, 

než při volbě první varianty. Ale po pravdě řečeno, ať jste si vybrali kteroukoli variantu, 

pokud jste zvolili pouze jednu, je to špatně. Měli byste se zaměřit na obě.  

 

Samozřejmě není správné nesnažit se získávat nové zákazníky a využijete tedy možností 

reklamy, kterými se je budete snažit získat. Pokud však nebudete dostatečně pečovat 

o stávající zákazníky, nakoupí u vás třeba jen jednou a půjdou ke konkurenci. A pak je 

získávání nových zákazníků tak trochu sisyfovská práce. Jak ovšem zákazníky přesvědčit, 

aby zůstali u vás? 

 

V současné době, kdy je velkým trendem mezi zákazníky vždy utíkat za nejnižší cenou, 

se může zdát udržení zákazníka jako téměř nemožné. Podstata je ovšem v tom, že 

zákazník většinou utíká pouze za cenou z toho důvodu, že žádné další výhody pro něj 

z nákupu neplynou. Je tedy potřeba zákazníkovi nabídnout něco navíc a nemusí vás to 

vždy nutně něco stát.  

 

Někdy stačí jen vstřícný přístup k zákazníkům, snaha pomoci s jejich problémem a 

upřímnost. Nesnažit se tedy vnutit výrobek za každou cenu, ale pokud se zákazník začne 

                                                           

6 Bureš, Ivan a Řehulka, Pavel: 10 zlatých pravidel péče o zákazníka aneb CRM v digitálním věku. 2. 
vydání; Management press, Praha 2006 
 

Problematika a možnosti reklamy jsou podrobně rozebrány v části Marketing, kapitola 3.1 

Přímý marketing. 
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vyptávat na skupinu produktů nebo nějaký konkrétní, vždy upřímně informovat nejen 

o kladech, ale i o případných záporech a snažit se vyhledat to nejlepší řešení, které 

zákazníkovi opravdu pomůže. Jistě, můžete namítnout, že při prodeji přes internet 

k tomuto přístupu moc šancí nedostanete, ale vzpomeňte si na poskytnutí podpory 

na webu prostřednictvím diskuse. Stejně tak můžete svůj vstřícný přístup ukázat 

v okamžiku, kdy dojde na nutnost vyřídit reklamaci. Zákazník většinou ocení Váš přístup, 

kdy přiznáte chybu nebo problém. Rozhodně více, než když mu budete vysvětlovat, že 

problém je spíše v něm než ve Vašem produktu a že si má poradit sám. 

 

Další možností, jak zákazníkovi poskytnout něco navíc je domluvit se s jinou firmou 

(samozřejmě s jiným oborem podnikání, než máte vy) na vzájemné spolupráci. Můžete pak 

nabídnout jako bonus k nákupu poukázku na slevu u Vašeho smluvního partnera. A jelikož 

on bude na oplátku svým zákazníkům poskytovat poukázku na slevu u vás, budete mít 

zároveň i možnost získat nové zákazníky. 

 

Pokud poskytnete zákazníkům dostatečnou péči a budou od vás vždy odcházet spokojení, 

bude to pro vás nejlepší reklamou, protože spokojený zákazník se o své kladné zkušenosti 

rád podělí se svými známými a to je pro vaše budoucí zákazníky mnohem důvěryhodnější 

reklama, než cokoli, co kde uvidí nebo si přečtou. Ovšem pozor, opačně to platí také a 

nespokojený zákazník vám může udělat tak negativní reklamu, že k vám nový zákazník 

přijde leda omylem. 

 

4.5.1 Ankety 
Pokud chcete vědět, čím konkrétně byste mohli zaujmout Vaše zákazníky nebo v čem 

byste měli vaše služby vylepšit, je vhodné se na to zeptat přímo zákazníků. Vhodnou 

formou pro zjištění takových informací je anketa.  

 

Pro vytvoření a vyhodnocení ankety se často používá tzv. KANO model7. Metoda rozděluje 

požadavky na produkt (služby) do 3 základních skupin: 

a) Povinné - pokud tyto požadavky nejsou splněny, zákazník je velmi nespokojen. 

Jejich splnění má ale na spokojenost zákazníka jen malý vliv, jedná se o základní 

kritéria produktu (služby) 

b) Jednorozměrové - čím více je požadavek splněn, tím více je zákazník spokojen 

c) Atraktivní - mají nejsilnější vliv na spokojenost zákazníků. Zároveň však platí, že 

jejich nesplnění nevede k nespokojenosti zákazníka 

 

Vliv jednotlivých požadavků znázorňuje graf (viz. Obrázek 7). 

 

Při využití modelu KANO v praxi se postupuje ve čtyřech krocích6: 

 

1. Identifikace požadavků na produkt 

Pro nalezení požadavků, které jsou důležité z hlediska spokojenosti zákazníků, se 

doporučuje použít především tyto čtyři otázky: 

 

                                                           

7 Chlebovský, Vít: CRM - Řízení vztahů se zákazníky. Computer Press, a.s., Brno 2005 
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a) Jaké se Vám vybaví asociace, když používáte produkt x? 

Odpovědi na tuto otázku sice neumožní definici konkrétního požadavku na produkt, ale 

bývají dobrou inspirací pro budoucí inovace produktu. 

 

b) Jaké problémy/závady si vybavíte v souvislosti s produktem x? 

Cílem této otázky je identifikovat přání a problémy spojené s produktem. 

 

c) Jaká kritéria berete v úvahu při zvažování nákupu produktu x? 

Požadavky specifikované v odpovědích na tuto otázku patří většinou do skupiny 

jednorozměrových požadavků. 

 

d) Jaké nové vlastnosti nebo služby byste přivítali v souvislosti s produktem x? Co byste 

na produktu x změnili? 

Díky odpovědím na tyto otázky se dozvíte o požadavcích, které vnímá zákazník, i když Vás 

nenapadly. 

 

 

 
Obrázek 7 - Graf KANO modelu8 

 

Pokud zkusíme uvedené otázky položit zákazníkům firmy prodávající účetní software, 

můžeme získat např. následující soubor nejdůležitějších požadavků: 

 intuitivní ovladatelnost 

 změna názvu nebo adresy účetní jednotky 

 grafická přehlednost 

 možnost pevného nastavení uživatelských úprav v tiskových sestavách 

                                                           

8 Chlebovský, Vít: CRM - Řízení vztahů se zákazníky. Computer Press, a.s., Brno 2005 (převzato) 
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2. Sestavení KANO dotazníku 

Nyní je třeba jednotlivé požadavky  klasifikovat a zařadit je do třech výše uvedených 

základních skupin (povinné, jednorozměrové, atraktivní). 

 

Pro každý požadavek je třeba formulovat dvě protichůdné otázky. Jedna z nich sleduje 

reakci zákazníka v případě, že požadavek je splněn, druhá když není. Pokud se tedy 

zaměříme např. na poslední požadavek, otázky by zněly následovně: 

 

 Jak by Vám vyhovovala možnost uložit individuální nastavení tiskových sestav pro 

příští použití? (pozitivní) 

 Vyhovuje Vám, že individuální nastavení tiskových sestav musíte provádět vždy před 

jejich použitím? (negativní) 

 

Nabízené odpovědi na obě otázky by měly být v 5 stupních od silného souhlasu, přes 

částečný souhlas, neutrální postoj, mírný nesouhlas až k silnému souhlasu. K zařazení 

jednotlivých požadavků do základních skupin použijeme následující tabulku: 

 

  Požadavky zákazníků                       Negativně koncipovaná otázka 

1. silný 
souhlas 

2. měl by 
být splněn 

3. 
neutrální 

4. lze to  
vydržet 

5. silný 
nesouhlas 

 
Pozitivně 
koncipovaná 
otázka 

1. silný  
souhlas 

Q A A A O 

2. měl by  
být splněn 

R I I I M 

3. 
neutrální 

R I I I M 

4. lze to  
vydržet 

R I I I M 

5. silný 
nesouhlas 

R R R R Q 

Tabulka č. 1 - Vyhodnocení zákaznických požadavků dle KANO modelu9 

 

Vysvětlivky pro tabulku č. 1: 

 A - atraktivní požadavek (attractive) 

 M - povinný požadavek (must be) 

 O - jednorozměrový požadavek (one-dimensional) 

 Q - nejednoznačný (questionable) 

 R - přesně opačný (reverse) 

 I - nemáv vliv (indifferent) 

 

Pokud tedy zákazník vyjádří silný pozitivní souhlas s výše uvedenou pozitivní otázkou a 

zároveň na negativní odpoví, že to lze vydržet, jedná se o požadavek, který bude zařazen 

mezi atraktivní. 

 

                                                           

9 Chlebovský, Vít: CRM - Řízení vztahů se zákazníky. Computer Press, a.s., Brno 2005 (převzato) 
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Pro stanovení priority požadavků můžete zákazníky požádat i o ohodnocení důležitosti 

jejich požadavků. 

 

Druhým souborem dotazů by mělo být zákazníkovo hodnocení splnění uvedených 

požadavků. Počet nabízených odpovědí by měl být lichý, aby byla možná neutrální 

odpověď. 

 

3. Dotazníková šetření 

Je třeba zvolit formu, jakou se vašich zákazníků zeptáte. S ohledem na minimální náklady 

můžete vypsat anketu např. přímo na webových stránkách vaší firmy a čekat, kteří 

zákazníci zareagují. V tomto případě však můžete mít problém s "náhodnými klikači", kteří 

aniž by byli vašimi zákazníky, "naklikají" do ankety, co se jim zachce.  

 

Vhodnější tedy je oslovovat zákazníky až po přihlášení. Zobrazí se jim otázka, zda by byli 

tak laskaví a zodpověděli pár otázek, které vám pomohou vylepšit vaše služby a produkty. 

Pokud vaše webová prezentace neobsahuje nebo nevyžaduje registraci, můžete na stránku 

s anketou zaslat upozornění e-mailem spolu se zdvořilou žádostí o účast v anketě. 

 

Další možností je telefonické nebo osobní dotazování. 

 

4. Vyhodnocení a interpretace 

Pro vyhodnocení sestavíme jednoduchou tabulku: 

 

Zákaznický 
požadavek 

A M O Q R I Součet Kategorie 

Grafická 
přehlednost 

7 49,3 32,3 1,5 0,3 9,5 100% M 

Intuitivní 
ovladatelnost 

10,4 30,5 45,1 1,2 1,2 11,5 100% O 

Uživatelská 
nast. v tisk. 
sestavách 

63,8 2,9 21,6 2,5 0,7 8,5 100% A 

Tabulka č. 2 - Tabulka vyhodnocení požadavků10 

 

Čísla v tabulce uvádějí procentuální množství zákazníků, kteří odpověděli v daných 

kategoriích (dle rozdělení v bodu 2).  

 

Zároveň vyhodnotíme spokojenost zákazníků s plněním jednotlivých požadavků na daný 

produkt. Tím získáme informace nejen o tom, do jaké kategorie požadavek spadá, ale 

i jaká je aktuální spokojenost zákazníků s jeho splněním u daného produktu. 

 

Posledním krokem je rozhodnutí o pořadí řešení jednotlivých požadavků. Ideální je držet 

se pořadí naznačeného již na začátku popisu metody KANO, tj. nejprve řešit povinné 

požadavky, pak jednorozměrové a na konec atraktivní. 
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4.5.2 Statistiky 
V dnešní době je již téměř standardem uvedení základních statistik na domovské stránce 

vaší aplikace. Uvádí se buď statistika návštěvnosti, nebo (samozřejmě v případě 

reprezentativních čísel, a pokud to má význam v souvislosti s vaším předmětem podnikání) 

i počet zaregistrovaných zákazníků, případně aktivních zákazníků apod. 

 

Toto jsou obecné informace pro vaše zákazníky a pro vás nemají až tak velkou vypovídací 

hodnotu. Co by vás mělo zajímat více, jsou výsledky vaší práce. Nejen srovnání zisků 

za určitá období, ale i např. srovnání výsledků anket dotazujících se na spokojenost 

zákazníků, posouzení problémů s aplikací podle evidence řešených problémů nebo 

vyhodnocení úspěšnosti různých reklamních kampaní. 

 

Některé statistiky mohou být pracné, ale jejich vyhodnocení se vyplatí. Přinejmenším 

proto, abyste věděli, do kterých řešení (marketingových, péče o zákazníka, …) má smysl 

dále investovat a která jsou ve skutečnosti zbytečná. 

 

4.5.3 Evidence péče o zákazníka 
Abyste mohli zákazníkům vždy pomoci k jejich největší spokojenosti, je vhodné, abyste 

v okamžiku, kdy se zákazníkem např. telefonicky hovoříte, měli přehled o problémech 

nebo dotazech, které s vámi již řešil. Určitě pro něj bude příjemnější, když mu řeknete, 

že vidíte, že svůj problém již jednou s vaším zákaznickým oddělením řešil, než aby vám 

celý postup řešení musel sám převyprávět.  

 

Měli bychom tedy do naší evidence přidat nějakou možnost záznamů o komunikaci 

se zákazníky. Částečně jsme se o této problematice zmínili již v kapitole 2. Evidence 

zákazníků, kde jsme řešili záznamy připomínek, návrhů a problémů našich zákazníků. Je 

vhodné mít informace o komunikaci se zákazníkem vedené dohromady se záznamy jejich 

problémů (samozřejmě odlišené nějakým příznakem), protože spolu velmi často souvisí.  

 

Špatný příklad11: 

V jedné nejmenované obci položil plynárenský podnik plynové potrubí. To ovšem 

neznamenalo, že budou moci obyvatelé obce plyn začít používat. Pro každého, kdo chtěl 

plyn používat, začalo zdlouhavé vyřizování žádostí, povolení, koordinace několika 

řemeslnických prací a zase další vyřizování. U nás totiž plynárenské společnosti nechápou 

plyn jako službu, ale pouze jako produkt, který spočívá v prostém položení a natlakování 

plynovodu a vše ostatní si musí odběratel zajistit sám. 

 

V některých jiných zemích spočívá zajištění plynové přípojky do domu pro zákazníka pouze 

odpověď na jednoduchou otázku zaměstnance plynáren: "Chcete plyn?". O nic víc 

se zákazník starat nemusí. 
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Vhodné řešení4: 

Jeden prodejce kancelářských potřeb dotáhl péči o zákazníka v podstatě k dokonalosti, 

když pečoval i o cizí zákazníky. Účastnil se výběrových řízení, která pořádaly různé velké 

firmy a úřady. Samozřejmě vždy nevyhrál, ale ani tak na své potenciální zákazníky 

nezanevřel. Čas od času je telefonicky kontaktoval a informoval je o chystaných změnách. 

Takže je např. dopředu varoval, že ceny obálek půjdou nahoru a že by se měli u svého 

dodavatele předzásobit. On sám z toho v danou chvíli neměl nic, ale když se uzavíraly 

smlouvy a pořádala výběrová řízení na další rok, měl jednoznačně mnohem výhodnější 

pozici než jeho konkurence, protože on dával zákazníkům najevo, že na prvním místě je 

pro něj hlavně spokojenost zákazníka.  

 

Modelový příklad: 

Lze předpokládat, že v počátcích naší firmy provozující e-shop nebudeme mít mnoho 

zaměstnanců. Pokud nebudeme obchod na počátku zajišťovat celý sami a budeme si moct 

dovolit nějaké zaměstnance, pravděpodobně budeme v první řadě potřebovat zjistit spíše 

vyřízení objednávek nebo zásobování skladu než nějakého operátora, který bude "sedět na 

telefonu". Účinným řešením však může být převedení komunikace se zákazníky na 

pracovníka vyřizujícího objednávky. Toho lze označit jako first level support. Jakmile se 

objeví problém, který nebude schopen sám řešit, předá ho k řešení osobě určené pro vývoj 

a udržování aplikace, která bude zároveň sloužit jako second level support. V tomto stádiu 

budeme pravděpodobně nutnost zastupitelnosti (např. v době nemoci nebo dovolené) řešit 

tak, že daného zaměstnance zastoupíme sami, ale s rostoucím objemem zakázek bude 

třeba uvažovat i zajištění zastupitelnosti mezi zaměstnanci. 

 

Samozřejmě nesmíme zapomenout zaměstnance důkladně proškolit, jak mají správně 

jednat se zákazníky. Toto se týká především zaměstnanců first level supportu. A pokud 

budeme jednat se zákazníky my, pak se těmito pravidly musíme také řídit. 

 

Dále bychom na naši webovou prezentaci měli umístit seznam často kladených otázek. 

Mohly by znít například takto: 

1) Jak se mám zaregistrovat? 

2) Jak u vás můžu objednat zboží? 

3) Jak mohu zboží zaplatit? 

4) Jaké jsou možnosti dopravy? 

5) Jak postupovat v případě reklamace? 

6) Kam se mohu obrátit v případě dotazů či problémů? 

 

Shrnutí významných bodů: 

Máme tedy jasno v tom, že o zákazníka je třeba pečovat. Protože spokojený zákazník je 

pro nás tou nejlepší reklamou. Abychom věděli, jak zákazníka co nejlépe uspokojit je 

třeba se na jeho názory ptát a pracovat s výsledky anket. Pravidelně bychom také měli 

vyhodnocovat výsledky svých činností formou různých statistik. 
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5. CRM systém 
 

Seznam významných bodů a oblastí řešených v kapitole: 

1. Výběr správného řešení 

2. Volba CRM systému 

3. Microsoft Dynamics CRM 

3.1. Pracovní plocha 

3.2. Prodej 

3.3. Služby 

3.4. Ostatní vlastnosti 

 

Teoretické informace k řešené problematice 

5.1 Výběr správného řešení 
Jak jsme si již dříve uvedli, je volba zakoupení CRM systému vhodnější hlavně z důvodu 

větších zkušeností těch, kteří Vám CRM systém nabízí. Z počátku se může zdát, že bude 

pro malou začínající firmu levnější, vytvořit si vlastní systém pro zákaznickou evidenci. 

A bude to pravda, dokud vystačíte s databází zaregistrovaných zákazníků, kterým 

maximálně jednou za čas zašlete e-mail s novinkami nebo akcemi a víc se o ně starat 

nebudete. Pokud však chcete o zákazníky opravdu pečovat a snažit se jim nabídnout 

maximum proto, aby vašimi zákazníky zůstali, potřebujete o nich mnohem více informací 

než jen ty, které uvedou při registraci. A tady dříve či později přijde problém. 

 

Pustíte-li se totiž do řešení vlastními silami s představou, že to možná bude trvat o trochu 

déle, ale bude se jednat o levnější řešení, časem zjistíte, že jste investovali mnohem více, 

než co by vás stálo zakoupení CRM systému od dodavatele a výsledek je stále 

v nedohlednu. Zajisté víte, že pro to, abyste mohli navrhnout a vytvořit kvalitní software, 

musíte mít jasnou představu, co a jak má dělat a co od něj očekáváte. Opravdu se 

domníváte, že tuto představu máte na počátku vašeho podnikání?  

 

Jistě, v předchozích kapitolách jsme si nastínili, co od nás zákazník očekává, co bychom 

pro něj měli dělat, jak se k němu chovat a hlavně, co vše si o něm potřebujeme 

pamatovat. Ale opravdu víte, jak přesně všechny tyto postupy ve firmě zavedete, jak 

budou fungovat a tudíž i jak mají být v rámci vašeho systému pro evidenci 

implementovány? Většinou máte spíše představu, jak by to "asi tak" mělo fungovat, ale 

záruku, že to tak bude fungovat správně, nemáte. Je tedy možné, že investujete nemalou 

částku (řádově minimálně statisíce) do vývoje vlastní aplikace pro evidenci a na konci 

zjistíte, že je potřeba, aby fungovala úplně jinak.  

 

Můžete tedy přistoupit, buď k "hybridnímu" řešení prostřednictvím vlastní databáze, 

evidence do tabulek a záznamů do systému pro evidenci požadavků, nebo využít nabídku 

nějakého dodavatele na CRM systém. V případě malé firmy s omezeným počtem zákazníků 

lze využít první zmíněný postup, ale s narůstajícím počtem zákazníků, snahou co nelépe 
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o ně pečovat a tudíž i náročností takovéto evidence se pravděpodobně dříve či později 

stane situace neudržitelnou a bude třeba přistoupit ke komplexnějšímu řešení. 

 

Jak uvádí prof. Voříšek ve své knize12:  

"Současná naše i zahraniční praxe jednoznačně potvrzují, že cesta vlastního unikátního 

vývoje informačního systému a informační technologie je ekonomicky neefektivní a dnes 

již většinou nerealizovatelná." 

 

Tip 

 

5.2 Volba CRM systému 
Pokud tedy přijmete variantu dodavatelského řešení, je třeba stanovit si kritéria, jaká by 

měl splňovat a podle kterých budete vybírat. Tato část výběru je velmi důležitá, ale 

zároveň také velmi specifická podle požadavků té které firmy.  

 

Velká nadnárodní firma bude potřebovat systém, který bude schopen pojmout všechny její 

požadavky od evidence výroby, přes skladové zásoby, prodej, marketing, evidenci 

zákazníků a péči o ně až po velké statistiky pro vyhodnocování pracovních postupů a 

obchodních výsledků. Nástroj, který takováto firma zvolí, určitě nebude vhodný pro malou 

začínající firmu. 

 

Dostupných řešení je mnoho od velkých systémů, jako např. Helios Red, až po open source 

systémy, např. Sugar CRM. Ve většině případů jsou CRM systémy nabízeny jak ve formě 

instalace na vlastní server, tak ve formě SaaS. 

 

Většina systémů nabízí v základních funkcích obdobné vlastnosti a liší se především 

v uživatelském prostředí, možnostech, jak lze doplnit další služby, možnostech 

individuálního nastavení dle požadavků zákazníka a v možnostech propojení s dalšími 

systémy, které zákazník používá. 

 

Pro ukázku, jak může CRM systém vypadat, se podrobněji podíváme na tři různá řešení. 

Z velkých nástrojů vhodných i pro velké firmy zvolíme Microsoft Dynamics CRM, z nástrojů 

pro malé a střední firmy zvolíme ANNECA InTouch CRM a z open source nástrojů se 

podíváme na Sugar CRM. 

 

                                                           

12 Voříšek, Jiří: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Management Press, 
Praha 2006 

Pro přesnější představu, co vše obnáší správné vytvoření informačního systému (nejen pro 

evidenci zákazníků), doporučuji knihu prof. Ing. Jiřího Voříška, CSc. - Strategické řízení 

informačního systému a systémová integrace. 
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5.3 Porovnání vybraných CRM systémů 

5.3.1 Microsoft Dynamics CRM 
Jedná se o jeden z nejznámějších a nejkomplexnějších CRM systémů. Bohužel také patří 

mezi implementačně nejnáročnější. K instalaci vyžaduje několik dalších produktů od 

Microsoftu, např. operační systém Windows Server 2003 (2008) nebo MS SQL Server 2005 

(2008). Další komponenty jsou doporučené, např. MS Exchange nebo Sharepoint. MS 

Dynamics CRM je nabízen i ve formě SaaS, což je většinou pro začátek lepší, abyste si lépe 

ujasnili, co přesně budete od CRM systému potřebovat. 

 

5.3.2 ANNECA InTouch CRM13 
InTouch CRM je velmi variabilní CRM systém, který je v základní verzi pro omezený počet 

uživatelů a bez nároku na podporu zdarma. V plné verzi je možnost zákaznických úprav 

nejen poskytovatelem aplikace, ale i samotným zákazníkem. Pro instalaci neklade výrazné 

požadavky na operační systém (MS Windows, Linux, MacOS X, aj.). Je třeba zajistit pouze 

Java 5 SDK nebo vyšší, MySQL 5 a Apache Tomcat 5.5 nebo vyšší. I v tomto případě není 

bezpodmínečně nutné systém instalovat a lze využít buď tzv. online verze, která však 

neumožňuje příliš velké zákaznické úpravy nebo formy pronájmu serveru s instalovanou 

aplikací. 

 

5.3.3 Sugar CRM14 
Sugar CRM je open source systém, takže neklade žádné zvlášní nároky na databázový ani 

operační systém. Nabízí řešení pro malé, střední i velké firmy a jak vlastní instalaci, tak i 

hostované řešení. Jako jediný bohužel nemá demo verzi v češtině. 

 

5.3.4 Porovnání základních prvků systémů 
Po přihlášení 

Každý z porovnávaných CRM systémů zobrazuje po přihlášení nějaké základní pracovní 

prostředí. Dynamics CRM zobrazuje seznam tzv. aktivit, tj. zaznamenaných telefonních 

nebo e-mailových komunikací se zákazníkem (Obrázek 8). 

 

Asi nejlepší řešení po přihlášení nabízí InTouch CRM. Kromě kalendáře (zobrazeného buď 

jako denní nebo týdenní) se otevře ještě samostatné okno prohlížeče s připomenutím 

všech promeškaných a plánovaných událostí na daný den. Promeškané a plánované položky 

k vyřízení se zároveň zobrazují pod kalendářem (Obrázek 9). 

 

Sugar CRM po přihlášení zobrazuje přehled všech vašich činností rozdělený do kategorií, 

např. hovory, schůzky, rozpracované případy, seznam podřízených, apod. Jednotlivé 

panely však lze zavřít nebo přemístit tak, jak vám to vyhovuje (Obrázek 10). 

 

                                                           

13 www.intouch-crm.cz 
14 www.crm-sugarcrm.cz a www.sugar-crm.cz 
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Obrázek 8 - CRM-Pracovní plocha 

 

 
Obrázek 9 - InTouch CRM-Kalendář 

 

 
Obrázek 10 - Sugar CRM-Po přihlášení 
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Informace o zákazníkovi 

Jak už jsme si uvedli dříve, základními informacemi o zákazníkovi, které chceme evidovat, 

jsou: 

 

 název firmy 

 IČ 

 fakturační adresa 

 korespondenční adresa 

 kontaktní osoba 

 telefon 

 e-mail 

 

V Dynamics CRM můžeme tyto informace zadat nebo zobrazit v detailu obchodního vztahu 

(Obrázek 11). Z detailu obchodního vztahu lze rovnou zobrazit i historii veškerých aktivit 

(obchodních schůzek, telefonátů, e-mailů, apod.) 

 

Je zajímavé, že v základní nabídce systému není možné zadat do informací o firmě IČ a 

tudíž podle něj pak i vyhledávat. Na druhou stranu některé firmy (např. Ortex15) ve svých 

prezentačních materiálech možnost zadávání IČ nabízejí a dokonce i možnost 

automatického doplnění dostupných informací po zadání IČ do formuláře. Jedná se tedy 

o volitelnou službu a záleží na zvoleném dodavateli systému, zda se ji rozhodl do základní 

nabídky zařadit, či nikoli. 

 

 
Obrázek 11 - CRM-Detail obchodního vztahu 

 

                                                           

15 http://web.ortex.cz/ 



 

ELPOD – Zákaznická podpora v prostředí internetu  40 
 

InTouch CRM nabízí dostupnost těchto informací na záložce Adresář - Kontakty. Oproti 

Dynamics CRM, kde se detail obchodního vztahu, případně detailní informace o kontaktní 

osobě zobrazují vždy v novém okně prohlížeče, InTouch CRM zobrazuje vše v jednom okně. 

Stejně jako Dynamics CRM nabízí možnost zobrazení historie komunikace se zákazníkem, 

obchodních jednání, objednávek, faktur, apod. 

 

 
Obrázek 12 - InTouch CRM-Adresář 

 

V Sugar CRM nalezneme informace o zákazníkovi v záložce Accounts, kliknutím na název 

konkrétní firmy. Dostupné informace jsou v podstatě shodné s InTouch CRM včetně 

zobrazení historie komunikace apod. (Obrázek 13). 

 

Komunikace 

Dále jsme si řekli, že chceme evidovat komunikaci s našimi zákazníky. V Dynamics CRM k 

tomu slouží tzv. aktivity. Můžeme k nim přistupovat buď přímo z plochy nebo z detailu 

kontaktu (Obrázek 14). 

 

InTouch CRM nazývá tyto záznamy přímo komunikace. Jejich zdrojem může být telefon, e-

mail, fax, dopis, apod. Lze k nim přistupovat buď přes detail kontaktu, nebo přes záložku 

Komunikace (Obrázek 15). 

 

Sugar CRM nabízí v podstatě stejné řešení jako InTouch CRM. 
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Obrázek 13 - Sugar CRM-Detail kontaktu 

 

 
Obrázek 14 - CRM-Detail aktivity 
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Obrázek 15 - InTouch CRM-Záznam komunikace 

 

Obecně lze říci, že hlavní výhodou CRM systému je, že v okamžiku, kdy vám zákazník volá, 

můžete si ho buď podle jména, nebo názvu firmy, vyhledat a pomocí pár kliknutí zjistit, 

jaké problémy u vás v minulosti řešil a případně i na předchozí problémy nebo požadavky 

navázat. Toto je však v rámci jednotlivých CRM řešeno různě vhodnými způsoby a právě 

vhodnost řešení vašich požadavků by měla být jedním z rozhodujících faktorů pro výběr 

správného CRM systému. 

 

5.3.5 Další vlastnosti CRM systémů 
Porovnání detailnějších vlastností CRM systémů není již tak snadné, neboť se liší 

(především v případě Dynamics CRM). Podíváme se tedy postupně, jaké další možnosti 

jednotlivé systémy nabízí. 

 

Dynamics CRM 

Kromě tzv. Pracovní plochy se činnost v systému dělí do 3 základních modulů - Prodej, 

Marketing a Služby. Z počátku se může zdát, že moduly Prodej a Marketing s péčí 

o zákazníky přímo nesouvisí. Pokud se jedná o modul Marketing, je to v podstatě pravda a 

proto se také tomuto modulu věnovat nebudeme. U modulu Prodej (Obrázek 16) se však 

zastavíme. 

 

V rámci péče o zákazníky je zde zajímavá skupina Zájemci. Zde se totiž evidují potenciální 

zákazníci, tedy např. ti, kteří vás kontaktovali a projevili zájem o váš produkt nebo vaše 

služby, ale zatím si je přímo neobjednali. 
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Obrázek 16 - CRM-Modul Prodej 

 

Modul Služby (Obrázek 17) umožňuje nejen správu zákazníků a jejich aktivit, ale 

nalezneme zde také možnost zakládat, prohlížet a editovat jednotlivé případy, prohlížet a 

upravovat jednotlivé produkty a služby. Dále zde lze pracovat se znalostní bází a se 

smlouvami. 

 

 
Obrázek 17 - CRM-Modul Služby 

 

V rámci znalostní báze lze zadávat nové články. Ty se samozřejmě nezpřístupňují ostatním 

uživatelům ihned, ale teprve po té, co jsou schváleny. Následně se zařadí mezi 

publikované a jsou dostupné všem uživatelům. 

 

V části Smlouvy lze zakládat smlouvy se zákazníky na poskytování služeb. Každá smlouva 

má své řádky a lze tak například nastavit, že zákazník má smlouvu na 5 hodin telefonické 

podpory. Jakmile zákazník tento limit vyčerpá, systém na to upozorní. 
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Obrázek 18 - CRM-Smlouva 

 

K dalším vlastnostem MS Dynamics CRM patří možnost jednoduché a plné integrace do e-

mailového klienta MS Outlook. Díky tomu lze zajistit, že se každý příchozí e-mail zařadí 

rovnou do příslušné fronty. 

 

InTouch CRM 

Nemá komplexní moduly jako Dynamics CRM, ale pouze jednotlivé záložky (většina z nich 

obsahuje rozdělení do dalších záložek). Není možné ho integrovat do Outlooku, ale je 

možné svou poštu spravovat jeho prostřednictvím (Obrázek 19). 

 

 
Obrázek 19- InTouch CRM-Pošta 

 

Kromě záložek sloužících k obchodování (viz stejnojmenná záložka Obchodování, dále 

např. záložka Produkty) nabízí InTouch CRM také záložku Znalosti, na které lze zobrazit 

znalostní bázi vytvořenou uživateli nebo záložku Sestavy (Obrázek 20), která umožňuje 

provádět různé exporty (např. objednávek nebo komunikací v zadaném období). 
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Obrázek 20 - InTouch CRM-Sestavy 

 

Zajímavostí na InTouch CRM je záložka HelpDesk (Obrázek 21), která slouží k řešení čistě 

vnitrofiremních problémů ať už přímo se samotným systémem InTouch nebo s jakýmkoli 

produktem firmy (např. webovými stránkami firmy apod.). 

 

 
Obrázek 21 - InTouch CRM-HelpDesk 

 

Sugar CRM 

V jednotlivých záložkách nabízí obdobné funkce jako InTouch nebo Dynamics CRM, např. 

aktivity (telefonáty, e-maily, apod.), obchod, marketing, support, spolupráce. Stejně jako 

InTouch CRM nabízí Sugar CRM možnost správy e-mailů. 

 

Oproti ostatním však nabízí záložku Dashboard (Obrázek 22). Ta obsahuje aktuální grafický 

přehled o různých záznamech v systému, např. o obchodních příležitostech nebo 

zákaznících. Je uživatelsky plně nastavitelná a každý si ji tedy může přizpůsobit svým 

potřebám. 
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Obrázek 22 - Sugar CRM-Dashboard 

 

Obecně lze říci, že kvalitní CRM systém je sám o sobě způsobem, jak ve firmě zavést 

funkční pracovní postupy. Pokud ale již ve firmě máte nějaké postupy zavedené a 

osvědčené, je samozřejmostí zapracování těchto postupů do CRM systému a tím jeho 

přizpůsobení vašim individuálním podmínkám. 

 

V případě většiny CRM systémů lze také zajistit propojení mezi CRM systémem a ostatními 

aplikacemi, které ve firmě používáte, např. účetním systémem. 

 

Shrnutí významných bodů: 

Pokud se tedy rozhodnete pro zřízení zákaznické evidence, je vhodnější i levnější pořídit 

CRM systém od dodavatele než se snažit o jeho vlastní vytvoření. Při volbě CRM systému je 

třeba dobře prostudovat jednotlivé možnosti a zvážit které řešení nejlépe odpovídá 

požadavkům vaší firmy. 
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