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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je otázka co je to Key account management a moţnost jeho 

uţití v průmyslovém podniku. První část se zabývá analýzami, které podnik ovlivňují. Další 

část se zabývá tím, jak určíme klíčové zákazníky jejich spokojenost a loajalitu; třetí se zabývá 

řízením vztahů se zákazníky, tvorbou rozvojového plánu a následnou péčí o zákazníky. 

Výsledkem této práce je jak nejlépe a správně by se měl podnik starat o své klíčové 

zákazníky.  

Abstract 

The subject of this Bachelor thesis is question what is Key account management and its 

possibility of use in an industrial company. Fist part deals with analysis that influences the 

company. Next part deals with setting of key customers, their satisfaction and loyalty; the 

third part deals with driving customer’s relationships, construction of development plan and 

subsequent care of customers. The result of this work is how best and right should company 

care of their key customers. 
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Úvod 

Prodeji zboţí a sluţeb se lidstvo věnuje uţ od dob zavedení směnného obchodu. Během 

prodeje docházelo k vyjednávání mezi prodávajícím a kupujícím o prodejních podmínkách a 

ceně a tento způsob obchodování funguje do určité míry dodnes. Během 19. století došlo 

k velkým změnám v oblasti prodeje. Do konce 60. let docházelo k masové výrobě. Podniky, 

vyráběly výrobky, aniţ by se zajímaly o to, co by si zákazník přál, a docházelo k omezené 

nabídce zboţí a k jednotnosti zboţí. V 80. letech se přístup zákazníků k nakupování radikálně 

změnil a to v celosvětovém měřítku. Zákaznicí začali měnit své nákupní chování. Původní 

jednotná nabídka se začala rozvíjet do několika moţností výběru, které byly podporovány 

mediací. 

V současnosti je zákazník náročnější a vybíravější ve svých nákupech. Důraz uţ není 

kladen jen na cenu a funkci zboţí, ale i na další hodnoty, které nám tento konkrétní výrobek 

přinese a jak působí přístup prodejců k nám zákazníkům. Proto podniky začaly pouţívat 

marketingový nástroj, který se zabývá vytvářením a řízením vztahů se zákazníky. Tento 

nástroj se pouţívá k vytváření dlouhodobého vztahu mezi zákazníkem a podnikem. 

Cílem této bakalářské práce je zodpovědět na otázku, co je to Key account management a 

jeho vyuţití na průmyslovém trhu. První kapitola se zabývá analýzou zákazníků na daném 

trhu. Zabývá se SWOT analýzou, tzn. silné a slabé stránky podniku, příleţitosti a hrozbami 

podniku. Dále se zde provádí analýza prostředí (sociální, legislativní, ekonomické, 

technologické a politické faktory), analýza trhu, analýza konkurence a hodnotí se značka. 

Nakonec se tato kapitola zabývá dělením trhu na spotřební trh, průmyslový trh a trh veřejného 

sektoru. 

Druhá kapitola nám ukazuje, jaké máme nástroje pro určení klíčových zákazníků. Jedná 

se o Paretovu analýzu, analýzu ABC, RFM metoda a CLV metoda, které nám odpovídají na 

otázku, kteří naši zákaznicí jsou pro nás klíčoví a se kterými bychom měli udrţovat úzké 

dodavatelsko-odběratelské vztahy. Dále se v této kapitole zabýváme analýzou hodnoty 

zákazníka, jeho spokojenosti a loajalitou. 

Poslední, třetí kapitola tvoří řízení vztahů s klíčovými zákazníky. Zabývá se tím, jaké 

existují vztahy mezi firmou a zákazníkem, tvorbou rozvojového plánu pro zákazníka a 

sestavení zákaznického týmu. Dále se zde popisuje, jakou můţe podnik pouţít strategii pro 
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zvýšení obchodu s klíčovými zákazníky a jaká by měla být následná péče nejen o klíčového 

zákazníka.  

Key account management se zabývá vztahy podniku s klíčovými zákazníky. Různí 

zákaznicí budou mít různé poţadavky a potřeby, proto je důleţité, aby podnik měl pro 

kaţdého klíčového zákazníka buď key account manaţera nebo celý zákaznický tým. Podnik 

by se měl jednou za čas, zeptat svých zákazníků, co jim vadí nebo naopak vyhovuje na 

vzájemném vztahu, měl by o tento vztah pečovat a zlepšovat jej, aby o něj nepřišel. To by 

mělo být hlavní činnosti kaţdého key account manaţera. 
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1. Marketingová východiska analýzy zákazníků 

Před vlastní analýzou zákazníků musí ve firmě proběhnout zevrubná marketingová 

analýza všech ostatních účastníků trhu a to například pomocí tzv. SWOT analýzy. 

1.1 SWOT analýza 

Strategická analýza stavu firmy, podniku či organizace z hlediska jejich silných stránek 

(strengths), slabých stránek (weaknesses), příleţitostí (opportunities) a ohroţení (threats), 

která poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů a aktivit, podnikových strategií a 

strategických cílů.  

 Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje především na interní 

prostředí firmy, na vnitřní faktory podnikání.  

 Hodnocení příleţitostí a ohroţení se zaměřuje na externí prostředí firmy, 

které podnik nemůţe tak dobře kontrolovat. [1,12,18] 

1.2 Analýza prostředí 

K faktorům prostředí či okolí patří takové vlivy, nad kterými nemůţe organizace 

uplatňovat ţádnou nebo jen malou kontrolu, které však mají významné dopady na fungování 

podniků. Změny prostředí mohou znamenat pro podnik významné potenciální obchodní 

příleţitosti. Mohou ovšem také znamenat hrozbu či komplikace, kdyţ je podnik nucen na 

základě takových změn provádět úpravy svých výrobků nebo měnit zásadně způsob svého 

podnikání [1]. Většinou se pouţívá metoda SLEPT: 

Sociální faktory: 

1. Charakteristiky jako např.: velikost populace, věková struktura, pracovní 

preference, geografické rozloţení, etnické rozloţení. 

2. Makroekonomické charakteristiky trhu práce: rozdělení příjmů, míra 

zaměstnanosti – nezaměstnanosti. 

3. Sociálně-kulturní aspekty jako např.: ţivotní úroveň, rovnoprávnost pohlaví, 

populační politika. 

4. Dostupnost pracovní síly, pracovní zvyklosti jako např.: dostupnost potenciálních 

zaměstnanců s poţadovanými schopnosti a dovednostmi, existence vzdělávacích 

institucí schopných poskytnout potřebné vzdělání, rozloţení pracovní síly. 
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Legislativní faktory: 

1. Existence a funkčnost podstatných zákonných norem jako např.: obchodní právo, 

daňové zákony, deregulační opatření, legislativní omezení (distribuce, ekologická 

opatření…), právní úprava pracovních podmínek (BOZP…). 

2. Nehotová legislativa. 

3. Další faktory jako: funkčnost soudů, vymahatelnost práva, autorská práva. 

Ekonomické faktory: 

1. Základní hodnocení makroekonomické situace: míra inflace, úroková míra, 

obchodní deficit nebo přebytek, rozpočtový deficit nebo přebytek, výše HDP, 

HDP na jednoho obyvatele a jeho vývoj, měnová stabilita, stav směnného kursu. 

2. Přístup k finančním zdrojům jako např.: náklady na místní půjčky, bankovní 

systém, dostupnost a formy úvěrů. 

3. Daňové faktory jako např.: výše daňových sazeb, vývoj daňových sazeb, cla a 

daňová zatíţení. 

Politické faktory: 

1. Hodnocení politické stability jako např.: forma a stabilita vlády, klíčové orgány a 

úřady, existence a vliv politických osobností, politická strana u moci. 

2. Politicko-ekonomické faktory jako např.: postoj vůči privátním a zahraničním 

investicím, vztah ke státnímu průmyslu, postoj vůči privátnímu sektoru. 

3. Hodnocení externích vztahů jako např.: zahraniční konflikty, regionální nestabilita 

4. Politický vliv různých skupin. 

Technologické faktory: 

1. Podpora vlády v oblasti výzkumu. 

2. Výše výdajů na výzkum (základní, aplikovaný). 

3. Nové vynálezy a objevy. 

4. Rychlost realizace nových technologií. 

5. Rychlost morálního zastarání. 

6. Nové technologické aktivity. 

7. Obecná technologická úroveň[1,15,17]. 

1.3 Analýza trhu 

Pod pojmem trh rozumíme celkovou hodnotu nebo objem zboţí či sluţeb, které 

uspokojují stejné potřeby zákazníka. Podniky nesmějí uvaţovat jen o současných trzích. Je 

třeba uvaţovat o dalších typech trhů podle úrovně dospělosti: 
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 současné trhy – potřeby zákazníků jsou uspokojovány existujícími 

dodavateli. Konkurence na tomto trhu je intenzivní a nově vstupující firmy 

se mohou setkat s obtíţemi. 

 skryté trhy – podniky jsou si vědomy potenciálních zákazníků, ale ještě 

nikdo nenabízí výrobek či sluţbu uspokojující jejich skryté potřeby. 

Protoţe zde neexistuje přímá konkurence, vstup na tento trh je jednodušší. 

 vznikající trhy – tyto trhy ještě neexistují, ale ze současných podmínek a 

trendů lze usuzovat na jejich vznik v budoucnu. Někdy můţe trvat i 

dlouhou dobu, neţ tyto trhy vzniknou, ale na druhé straně představují tyto 

trhy nejvíce příleţitostí pro podnik. [1] 

1.4 Analýza konkurence 

Z této analýzy vyplynou určité charakteristiky a činnosti, které vyvíjela konkurence, které 

vedly k jejímu úspěchu nebo naopak neúspěchu. Tyto informace jsou důleţité pro naši vlastní 

formulaci realistických cílů a také pro vypracování „kontrastrategií“ a plánů. [4] 

Globální trh, ve kterém dominuje dokonalá konkurence, se stal ekonomickou realitou pro 

všechny podniky. Udrţování trţního postavení v rámci konkurence začalo být mnohem 

obtíţnější, neţ tomu bylo dřív. Ještě sloţitější to je s moţností dosaţení vedoucí role 

v konkurenčním prostředí – konkurenční výhody. Jak uvádí Lehtinen [7]: 

„Dočasného monopolního postavení může být dosaženo, a to v srdcích zákazníků!“ 

Podnik identifikuje své přímé, ale také nepřímé a potenciální konkurenty. Aby se podnik 

vyhnul tzv. zaslepenosti, je třeba uvaţovat i o budoucích konkurentech dodávajících výrobky 

či sluţby, které zákaznicí povaţují za substituční výrobky či sluţby, a o dodavatelích výrobků 

a sluţeb na trzích, které jsme definovali jako naše potenciální trhy. [1] 

Podnik musí být konkurenční ve všech základních faktorech konkurence: ve výrobku, 

v procesech a ve vztahu se zákazníkem. Podle Lehtinena [7]: 

„Dobrý vztah se zákazníkem nemůže být kopírován“ 

Konkurenční výhoda - je oblast působení, ve které je podnik úspěšnější neţ její 

konkurenti. [7] 

Kaţdý podnik musí nalézt něco, co je specifické jen pro něj, co jej odlišuje od jiných 

konkurentů, kteří jej tak nemohou kopírovat. Musí nalézt či definovat svoji konkurenční 

výhodu. Některé výhody jsou dočasné a neudrţitelné. Podnik však musí nalézt určitou výhodu 



6 

oproti své konkurenci, tedy takovou, která je udrţitelná po určitý čas i navzdory konkurenci a 

je jedinečná, cenná a nenapodobitelná. [1] 

Konkurenceschopnost – je schopnost úspěšně soutěţit na trzích [1] 

1.5 Síla značky 

Důleţitost značky se liší mezi odvětvími. Značka přináší podniku hodnotu pouze tehdy, 

kdyţ zákaznicí věří, ţe jim značka přidává hodnotu. Zatímco se podniky snaţí vytvořit 

pozitivní image v myslích zákazníků prostřednictvím různých marketingových aktivit, 

zákaznicí sami si vytvářejí vlastní představy a vnímaní značky na základě různých faktorů, 

např.: 

 předchozí zkušenosti s pouţíváním výrobku a spokojenost s ním; 

 doporučení od přátel, známých a příbuzných; 

 vliv médií a jiných zdrojů. [1] 

1.6 Dělení podniků podle druhu jejich zákazníků 

Podniky z pohledu druhu zákazníků dělíme do různých kategorií (viz tabulka 1.1): 

1. B2C  (business-to-customer) – jsou to tzv. „spotřebitelské podniky“, tj. ţe 

zákaznici jsou zároveň konečnými spotřebiteli. [7]Oblasti B2C můţeme rozdělit 

do tří oblastí: 

a) Prodej informací – tzv. „bit business“. Zde je moţné produkt kompletně 

distribuovat elektronickou cestou. Do této skupiny patří prodej a pronájem 

softwaru nebo např. publikování informací (elektronické noviny, burzovní 

zprávy, hudební servery apod.). 

b) Prodej zboţí – produkt je objednán a případně i zaplacen elektronicky, 

jedná se však o hmotné zboţí. 

c) Poskytování reklamního prostoru – podmínkou je vlastnictví dostatečně 

navštěvovaného serveru. [20] 

2. B2B (business-to-business) – to jsou podniky, které produkují sluţby pro jiné 

podniky. [7]Dělíme je podle trhů: 

a) Horizontální trhy – dodavatel spolupracuje se zákazníkem v různých 

odvětvích. Ve většině případů jde o poskytování sluţeb, např. finanční, 

poradenství, management, marketing… 
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b) Vertikální trhy – dodavatel oslovuje zákazníky pouze v úzce definovaném 

odvětví, např. nabídka specifického průmyslového nebo zemědělského 

produktu. 

3. B2G (business-to-government) – tento pojem se pouţívá především v oblasti  

e-commerce k označení obchodního vztahu a komunikací s úřady a orgány státní 

správy. Zde tedy patří nabídka produktů institucím státní správy a také veškerá 

komunikace s těmito zařízeními.[16] 

 B2B B2C B2G 

Odborné služby a 

produkty 

Poskytování 

konzultací 
Maloobchod Stavebnictví 

Produkty na 

zakázku 
Školení Veřejné stravování Pečovatelská sluţba 

Hromadné 

produkty 
Kancelářské potřeby Letecká doprava 

Městská hromadná 

doprava 

Tab. 1.1: Kategorie vztahů mezi podniky a zákazníky podle jejich zdrojů. Zdroj: [7] 

 

 

 



8 

2 Nástroje pro určení klíčových zákazníků 

Vlastní identifikace klíčových zákazníků nemusí být obtíţná – v některých odvětvích jsou 

zákaznicí předem známí a u jiných se musí určit. Při určování zákazníků, kteří jsou pro 

podnik klíčoví, pouţijeme metody ABC, Paretovou analýzu, RFM, CLV. 

2.1 Paretova analýza 

Je jedním z nejznámějších nástrojů, které lze pouţít pro analýzu zákazníků, kterou 

vymyslel Vilfredo Pareto. Paretova analýza vychází ze zkušenosti, ţe 20% zákazníků typicky 

tvoří 80% obratu / zisku podniku.  

Určit klíčové zákazníky touto metodou je rychlé a jednoduché. Nevýhodou je, ţe se 

pouţívá pouze jedno kritérium. Přestoţe tato metoda patří ke klasice, dnes se jiţ v praxi pro 

určení klíčových zákazníků přestává pouţívat.[13] 

Paretova analýza se realizuje v několika krocích: 

1. Definování místa analýzy- výběr procesu, činností, kde chceme zvýšit zisk nebo 

efektivitu. Můţe se např. jednat o reklamace, neshody ve výrobě, administrativě, 

úspěšnost produktů apod. 

2. Sběr dat- pro analýzu je zapotřebí získat relevantní data o fungování a jejich 

hodnoty se zapíší do tabulky. 

3. Uspořádání dat- získaná data se seřadí podle největšího výskytu, četností, 

největší váhy, či jiného kritéria. Vţdy se však seřadí od největší zvolené hodnoty 

po nejmenší. 

4. Lorenzova kumulativní křivka- tato křivka vznikne tak, ţe se kumulativně 

sečtou hodnoty u jednotlivých dat a vynesou se do grafu. 

5. Stanovení kritéria rozhodování- zde se můţeme rozhodnout vyuţít striktně 

Paretova pravidla 80/20 a nebo si také můţeme vybrat, ţe chceme odstranit jen 

60% neshod apod.  

6. Identifikování hlavních příčin- z levé strany grafu vzniklého z dat zapsaných do 

tabulky, z hodnoty 80% vyneseme čáru na kumulativní Lorenzovu křivku. Z ní 

pak spustíme svislou čáru, která nám oddělí ty případy nebo příčiny, který mají 

největší vliv na následky. 

7. Stanovení nápravných opatření- odstranění nebo rozvoj příčiny, které nám 

způsobují nejvíce ztrát anebo naopak vedou k navýšení zisku[19]. 

http://www.d3bc.cz/uvodni-stranka/slovnik-pojmu/abc-analyza.html
http://www.d3bc.cz/uvodni-stranka/slovnik-pojmu/pareto-analyza.html
http://www.d3bc.cz/uvodni-stranka/slovnik-pojmu/hodnota-zakaznika-rfm.html
http://www.d3bc.cz/uvodni-stranka/slovnik-pojmu/hodnota-zakaznika-clv.html
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2.2 ABC analýza 

Podniku pomáhá  najít jistou střední cestu mezi  extrémy, která by umoţnila sníţit 

náklady jak na drţení zásob, tak úroveň zákaznických sluţeb.  ABC analýza vychází  z 

Paretova pravidla.[14] 

Tato analýza člení zákazníky do 3 segmentů podle velikosti jejich obratu / zisku. 

Zákazníci jsou setříděni sestupně typicky podle výše jejich zisku. [13] 

 Zákazník A = produkují 60-80% příjmů, patří mezi velmi důleţité. 

 Zákazník B = produkují 15-20% příjmů, patří mezi důleţité. 

 Zákazník C = produkují 10-15% příjmů, patří mezi nejméně důleţité. [1] 

Určit klíčové zákazníky touto metodou je rychlé a jednoduché, protoţe lze vyuţít běţně 

dostupná data. Nevýhodou je, ţe se pouţívá pouze jedno kritérium a metoda nijak 

nezohledňuje výhled do budoucna. Proto se dnes v praxi tato metoda určení klíčových 

zákazníků přestává pouţívat.[13] 

 

Obr. 2.1: ABC analýza. Zdroj: [14] 

2.3 RFM metoda 

RFM je zkratkou tří anglických slov: Recency, Frequency a Monetary. Vychází ze 

statisticky ověřené praktické zkušenosti, ţe typicky znovu nakoupí zákazník, který u podniku 

nakoupil nedávno (Recency), nakupuje opakovaně (Frequency) a ve větším mnoţství 

(Monetary). 
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Metoda je výhodná z toho důvodu, ţe vyuţívá údaje běţně dostupné ve fakturačním 

systému a na rozdíl od předchozích analýz bere do úvahy více faktorů neţ samotnou výši 

prodeje / zisku dosahovaného u zákazníka. 

Typicky se metoda vyuţívá na spotřebním trhu, kde není moţné pracovat s individuálním 

potenciálem zákazníka. [13] 

2.4 CLV metoda (Customer Lifetime Value) 

Cílem je vypočítat dlouhodobou hodnotu, kterou zákazník podniku přinese, pokud bude 

celou dobu nakupovat pouze u něj. Metoda se pouţívá na spotřebním trhu a tam, kde jsou se 

získáním zákazníka spojeny vysoké náklady, které mají dlouhodobější návratnost. Takto 

spočítaná hodnota zákazníka je také dobrým argumentem pro získání marketingového 

rozpočtu.  

Výpočet současné hodnoty budoucích nákupů zákazníka je vţdy samozřejmě pouze 

přibliţný. Můţete pouţít např. následující postup: 

 odhadnout kolikrát od podniku zákazník pravděpodobně nakoupí, 

 odhadnout průměrnou výši tohoto nákupu, 

 odhadnout pravděpodobnost dalších prodejů díky cross-sellingu a up-

sellingu, 

 odečíst náklady na obsluhu zákazníka, 

 přičíst hodnotu prodejů, které získáte díky referenci u tohoto zákazníka, 

 výslednou hodnotu vynásobit průměrnou marţí. 

Doporučuje se model doplnit i o zahrnutí rizika, ţe se potenciálního zákazníka nepodaří 

získat, ţe existující vztah se zákazníkem bude ukončen nebo ţe se skutečný čistý zisk či 

stanovená doba vázání zákazníka budou lišit od plánu.[13] 

2.5 Analýza spokojenosti a loajality 

Spokojenost zákazníků, jejich setrvání u podniku a loajalita má vliv na ziskovost 

podniku. Pro efektivní řízení vztahů se zákazníky je uţitečné na základě jejich loajality a 

ziskovosti je roztřídit: 

Vysoce výnosní zákaznicí – pro kaţdý podnik jsou tito zákaznici „zlatými nugety“. 

Kombinace nadprůměrné loajality a ziskovosti zákazníků vytváří většinu zisků podniku. 
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Podcenění zákaznicí – jsou loajální, ale nejsou ziskoví, někteří jsou dokonce pro podnik 

ztrátoví. Jsou zřejmě vzhledem k jejich ziskovému potenciálu podnikem nedocenění. 

Zákaznicí s vysokým potenciálem – mají vysoký ziskový potenciál, ale nejsou loajální. 

Tito zákaznicí jsou náchylní přejít ke konkurenci a mohou jí být snadno zlákáni. Proto je třeba 

vynaloţit úsilí pro dosaţení jejich loajality, neboť je důleţité si je kvůli ziskům udrţet. 

Ztrátoví zákaznicí – jsou to zpravidla noví zákaznicí, kteří nejsou ziskoví a nejsou 

loajální. Řada z těchto nových zákazníků má potenciál stát se vysoce ziskovými a loajálními 

zákazníky, jiní jednoduše nakoupí a uţ se nevrátí. Této skupině nevyhovuje nabídka podniku 

a je nepravděpodobné, ţe by mohli být uspokojeni a udrţeni, bez ohledu na to, jak usilovně se 

podnik snaţí je získat. Těmto zákazníkům chybí jakákoli zkušenost s podnikem a potřebují 

nadprůměrnou úroveň obsluhy, aby si zvykli na výrobky a sluţby podniku. Pokud je jim 

věnovaná mimořádná pozornost, ovlivní to jejich ziskovost pro podnik a jejich loajalitu. 

Získávaní nových zákazníků – je ošidný proces. Obvykle manaţeři podniku přemýšlejí o 

kaţdém novém zákazníkovi jako uţitečném pro podnik. Nepromyšlené získávání nových 

zákazníků můţe vyústit do obsluhy zákazníků, kteří nikdy nebudou loajální ani pro podnik 

ziskoví. Je to dáno tím, ţe náklady na jejich získání a obsluhu budou vyšší neţ dosaţené 

výnosy. Proto je důleţité chápat rozdíly mezi cílovými a necílovými zákazníky. Profil těchto 

zákazníků, kteří by neměli být cílovými, je stejně důleţitý jako profil cílových zákazníků 

podniku. Čím dokáţe podnik ve větší míře získávat cílové zákazníky a odmítat necílové, tím 

je schopen více sniţovat náklady na získávání nových zákazníků a dosahovat vyšší míry jejich 

udrţení u podniku. 

Zákaznicí vrátivší se k podniku od konkurence – jsou to ti zákaznicí, kteří přešli ke 

konkurenci, z důvodu špatného obsluhování. U těchto zákazníků je důleţité najít příčinu, 

která je vedla k přechodu ke konkurenci. Jsou obeznámení s výrobky a sluţbami podniku, 

proto je moţné pokračovat ve stejných aktivitách jako před jejich odchodem. Důsledkem toho 

je jejich vyšší hodnota pro podnik během jejich setrvání u podniku. 

Řízení odchodu zákazníka od podniku – kaţdý podnik někdy ztratí zákazníky, a to 

z různých důvodů. Někteří z těchto zákazníků jsou pro podnik ziskoví a podnik by byl rád, 

kdyby se vrátili zpět. Jedná se ale většinou o zákazníky, kteří byli špatně obsluhováni a kteří 

od podniku odešli kvůli své nespokojenosti nebo kvůli nízké loajalitě k podniku. Ztracení 

zákaznicí mohou také spadat do kategorie odmítnutých zákazníků, kteří se nejevili jako 

ziskoví a byli odmítnuti. [8,10] 
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Obr. 2.2. Vliv spokojenosti na setrvání zákazníků. Zdroj: [6] 
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3 Řízení vztahů s klíčovými zákazníky 

Je metodický rámec řízení vztahů s nejdůleţitějšími zákazníky. Metodika je průběţně 

rozvíjena a doplňována o teoretická doporučení i praktické zkušenosti firem z celého světa. 

Základní myšlenkou je, ţe o zákazníky, kteří podniku přináší rozhodující část trţeb / 

zisku, je potřeba pečovat více neţ o ostatní. Významným zákazníkům je přiřazen jejich osobní 

obchodní manaţer, jehoţ úkolem je mapovat a uspokojovat potřeby zákazníka, rozvíjet osobní 

vztahy s klíčovými osobami a budovat bariéry vstupu konkurence. 

Klíčovým cílem je určit, co je pro zákazníka důleţité. Pokud je to pouze cena, zuţuje se 

Key Account Management na cenové vyjednávaní. Důleţité je najít další hodnoty pro 

zákazníka - spolehlivost dodávek, just in time, automatické objednávání podle pojistných 

zásob, vývoj na míru, apod. V tomto případě je se zákazníky navázáno uţší partnerství, jsou 

provázány vývojové, výrobní a distribuční procesy. To samozřejmě vede k dlouhodobé 

vázanosti zákazníka a přináší i vyšší dosahovanou marţi.  

Při rozvoji osobních vztahů je prioritní zmapovat, jak probíhá rozhodovací proces. Kdo a 

na základě jakých kritérií rozhoduje, kdo se na těchto rozhodnutích podílí, kdo je ovlivňuje. S 

těmito osobami je pak vytvářen osobní vztah, jsou pro ně připravovány VIP akce, apod. [13] 

Vztah se zákazníky se buduje komunikací. Kdyţ podniky získávají své zákazníky, 

utrácejí spoustu peněz za nákladné reklamní kampaně, výplaty obchodním zástupcům a tisk 

drahých barevných katalogů. Jakmile jednou získají zákazníky, podniky často dělají tu chybu, 

ţe jejich objednávky poţadují za samozřejmost a ţenou se za dalšími a dalšími novými 

zákazníky.  

Jestliţe však většina zákazníků odchází od podniku ke konkurenci jen proto, ţe se jim 

dostatečně nevěnují, mají podniky ideální příleţitost ušetřit peníze, protoţe péče o jejich 

dosavadní zákazníky je vţdy mnohem levnější neţ tisíce korun, které musí pak investovat do 

přesvědčování nových. [3] 
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3.1 Key account management 

Klíčové vztahy jsou ty, kde zákazníci produkují největší zisk pro společnost nebo mají 

tento potenciál, nebo ti, kteří jsou strategicky důleţití. Rozvíjení těchto zákaznických vztahů a 

jejich udrţení je důleţitým obchodním úspěchem. Důkladná péče je věnována analyzování 

vztahů, stanovení potřeb těchto konkrétních zákazníků a implementace procedur zajišťujících 

nadstandardní zákaznický servis a zvyšování spokojenosti zákazníků. [11] 

Klíčové zákazníky většinou podnik zahrnuje zvláštní péči a jejich potřeba řízení roste. 

Koncentrace kupních sil se zvyšuje díky fúzím a akvizicím a stále méně nákupčích pokrývá 

větší podíl obratu společnosti. Mnoho odběratelů centralizuje své nákupy, aby pro určité 

poloţky dosáhli lepší vyjednávací pozici. Prodávající proto potřebuje věnovat větší pozornost 

těmto velkým nakupujícím podnikům. Další faktor spočívá v tom, ţe se výrobky stávají 

sloţitějšími, proto se do procesu nákupu angaţuje více skupin. Běţný zástupce podniku totiţ 

nemusí mít dostatek znalosti, autority, nebo kapacity k tomu, aby účinně prodal produkt 

většímu kupujícímu. 

Při výběru klíčových zákazníků, podniky hledají zákazníky, kteří nakupují ve velkém objemu, 

nakupují centrálně, potřebují vysokou úroveň sluţeb v několika územních lokalitách, nebo 

jsou cenově zajímaví a mají zájem budovat dlouhodobý partnerský vztah. Manaţeři pro 

klíčové zákazníky mají několik povinnosti: 

 jednat jako „styčný důstojník“, 

 budovat a starat se o růst prodeje zákazníkovi, 

 porozumět procesu rozhodování zákazníka, 

 identifikovat příleţitosti s přidanou hodnotou, 

 provádět výzkum konkurence a trhu, 

 vyjednávat obchody, 

 doladit zákaznický servis. 

Klíčoví zákaznicí běţně získávají výhodnější cenové podmínky podloţené jejich 

nákupními objemy, avšak marketéři nemohou výhradně spoléhat na to, ţe tento podnět 

povede k jejich věrnosti. Vţdy existuje riziko, ţe konkurenti dosáhnou stejné nebo lepší ceny 

nebo naopak, ţe zvyšující náklady mohou ovlivnit růst cen. Mnoho klíčových zákazníků 

vyhledává raději přidanou hodnotu neţli obyčejnou cenovou výhodu.  Také ocení, ţe jim byl 

přidělen jeden člověk jako kontakt s daným podnikem, jedinou fakturací, speciální záruky, 
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elektronická výměna dat, přednostní dodávky, včasné poskytnutí informací, účinnou údrţbu, 

opravy a vylepšené sluţby.  

Společně s těmito praktickými záleţitostmi hraje určitou roli hodnota dobré pověsti 

firmy.  Osobní vazby na lidi, kteří si váţí obchodování s klíčovým zákazníkem a kteří vloţili 

svůj zájem do úspěchu společného obchodu, jsou přesně ty důvody, které učiní zákazníka 

věrným.[9] 

3.2 Vztahy mezi firmou a zákazníkem neboli princip „9E“ 

Faktory, které jsou základem pro utváření pout mezi podnikem a zákazníkem, můţeme 

rozdělit do devíti oblastí:  

1. Etika – je zaloţená na etických principech, které byly obecně ve společnosti 

akceptovány. 

2. Estetika – řízení návrhu z pohledu podniku; pravidla, s jejichţ pomocí podnik vytváří 

všemi smysly vnímaný obraz sebe a svých produktů. 

3. Emoce – pocit toho, ţe spolupráce s podnikem je dobrá a důvěryhodná. 

4. Epika – příběhy o podniku a jeho výrobcích. 

5. Energie – zvládaní poţadované práce a její vykonávání v průběhu dlouhého časového 

úseku. 

6. Edukace/vzdělaní – cílem společného poznání je umoţnit zákazníkům seznámit se 

s výrobky a pochopit provozní model podniku. 

7. Entuziasmus (nadšení) – motivuje k vynakládání úsilí směřujícího k misi a jejím 

cílům. 

8. Ekonomie – výsledek a objem. V této oblasti je sledovaná hlavně 

konkurenceschopnost na základě ceny a přizpůsobení výstupu poţadavkům zákazníka. 

9. Efektivita: je rozdělená do 3 podoblastí: 

a) zákazníkova efektivita, 

b) efektivita vztahu se zákazníkem, 

c) efektivita podniku.[7] 
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 Zákazník Podnik 

Ekonomie Slevy; hodnota za peníze Zákaznická základna 

Efektivita Dostupnost a jednoduchost Efektivita nákladů 

Estetika Krása; sebeidentifikace Řízení vývoje 

Epika Reference Metody komunikace 

Etika Ve vztahu s vlastní etikou Příslušnost k podniku 

Emoce Přizpůsobení hodnot Spolehlivost 

Edukace Znalosti a schopnosti Poznání zákazníka 

Energie Vynaloţená námaha Údrţba vztahu se zákazníkem 

Entuziazmus Sebeprofilace a příspěvek Prohlubování; další prodeje 

Tab. 3.1: Porovnání oblastí interakce z pohledu zákazníka a podniku. Zdroj: [7] 

3.3 Tvorba rozvojového plánu pro zákazníka 

Plánovací proces je souhrnně znázorněn na obr. 3.1. Výchozími body procesu jsou 

celkové podnikové plány jak zákazníka, tak vlastního podniku. Plán obvykle obsahuje některé 

z následujících dokumentů: 

1. Profil zákazníka – obsahuje základní informace o daném zákazníkovi: 

 název společnosti, adresa, kontaktní údaje – telefon, fax, e-mail, webová 

adresa, 

 dceřiné společnosti, divize nebo pobočky a příslušné dodací adresy, 

 velikost podniku a organizační struktura, 

 počet samostatných rozhodovacích jednotek a klíčových osob, 

 relevantní informace o produktech zákazníka a trzích, na kterých operuje, 

 jeho klíčoví zákaznici, 

 platební podmínky, 

 informace o procesech, potřebných zařízení atd. 

2. Trendovost obchodů se zákazníkem – popisuje se zde minulý vývoj obchodů se 

zákazníkem a předpovídá se další. Tyto údaje by měly obsahovat: 

 finanční údaje, 

 roční výdaje zákazníka na typ produktů včetně analýzy podílu podnikových 

dodávek a srovnání s nejméně dvěma hlavními konkurenty, 

 prodej výrobků nebo sluţeb do divizí a poboček, 
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 vysvětlení meziročních odchylek v nákupech zákazníka a podnikových 

prodejích, 

 hlavní trendy ve vztazích zákazníka s podnikem a dalšími dodavateli, 

3. Hlavní podnikatelské cíle zákazníka – obsahuje seznam konkrétních celkových 

podnikatelských cílů zákazníka (dlouhodobé i krátkodobé), které vyplynou 

z podnikového plánu zákazníka. 

4. Přehled zákaznické strategie – je zhodnocení současných strategických vztahů a 

plánu: 

a) silné stránky, které se uplatňují ve vztahu k tomuto zákazníkovi. 

b) slabá místa – jaké události nebo okolnosti by mohly ohrozit pozici u 

zákazníka. 

c) obchodní příleţitosti u daného zákazníka (krátkodobé a dlouhodobé).  

5. Hlavní podnikové cíle – vyjadřují konkrétní výsledky, které chce podnik u 

daného zákazníka dosáhnout v plánovaném období. 

6. Iniciativy pro rozvoj obchodu – jedná se o konkrétní akční plány vytvořené pro 

kaţdý hlavní cíl u daného zákazníka.  

7. Iniciativy pro posílení vztahů – jedná se o speciálně zaměřené aktivity, jejímţ 

cílem je posílení vztahů se zákazníkem. 

8. Zákaznický tým – tato část obsahuje seznam pracovníků, kteří jsou zařazeni do 

týmu pro daného zákazníka. 

9. Kontrola výsledků – manaţer pro zákazníky by měl pravidelně provádět oficiální 

kontrolu výsledků za jednotlivé klíčové zákazníky. 

10. Konkurenční akční plán – je zde popsaná míra proniknutí konkurence u 

zákazníka a dále je stanoven proaktivní plán s cílem porazit konkurenci. 

11. Plán získávání obchodních doporučení – obsahuje záznamy o obchodních 

příleţitostech a iniciativách, které budou slouţit jako odkazy či tipy pro činnost 

obchodníků nebo jiných oddělení. [4] 
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Obr. 3.1 Proces tvorby rozvojového plánu pro zákazníka. Zdroj: [4] 
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 vnitřní oddělení prodeje: pokud při komunikaci mezi podnikem a 

zákazníkem převládá komunikace prostřednictvím telefonu, faxu apod.; 

 distribuce: pokud je rozvrh dodávek sloţitý a existují zvýšené poţadavky 

na flexibilitu a rychlou odezvu; 

 propagace: pokud kreativní formy prodeje a jeho podpora vůbec 

představují závaţný aspekt vztahů se zákazníkem; 

 výroba: pokud dostupnost výrobků, zásoby a výkyvy v poptávce 

představují citlivou oblast vztahů se zákazníkem; 

 finance: pokud mají jednání se zákazníkem závaţné finanční důsledky, 

např. co se týče leasingu, kapitálových investic nebo zdanění; 

 vyšší management: pokud je významným faktorem vztahů se zákazníkem 

podniková politika na vrcholové úrovni 

Zákaznické týmy mají většinou na starost omezený počet klíčových zákazníků, 

seskupených např. podle sektoru průmyslu. Tímto způsobem je moţno pro určitou skupinu 

klíčových zákazníků vyvíjet specializované produkty a vymýšlet nové sluţby a způsoby 

pouţití výrobků, které budou vyhovovat jejich specifickým potřebám. [4] 

3.5 Strategie pro zvýšení obchodu s klíčovými zákazníky 

Existují čtyři obecné strategie, které vůči klíčovým zákazníkům můţe podnik uplatnit: 

1. Strategie rozvoje – se pouţívá pro vybrané zákazníky, kteří mají vysoký koeficient 

atraktivity a zároveň u nich má dodavatel dobré šance na rozšíření obchodu. 

2. Strategie obrany proti konkurenci – cílem je odvrátit moţný vstup konkurence 

zejména v situacích, kdy je u zákazníka další růst obchodu nepravděpodobný. 

3. Strategie udržení zákazníka při minimálních nákladech – je určena pro ty 

zákazníky, se kterými dodavatel dosahuje poměrně dobrých obchodních výsledků, 

přestoţe přesně neodpovídají jeho kritériím atraktivity nebo klíčovým kompetencím. 

4. Strategie ústupu – se pouţívá tam, kde zákazník očividně spotřebovává více zdrojů, 

neţ je moţno odůvodnit na základě objemů obchodu v současné době nebo 

potenciálně v budoucnu. [7] 
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3.6 10 zlatých pravidel péče o zákazníka 

Podnik, který chce udrţet výborné vztahy se zákazníky, jak s klíčovými tak i s ostatními 

měl by dodrţovat těchto 10 pravidel. 

I. Na prvním místě je ten, kdo nás živí 

Produkty se nakupují proto, ţe mají určité přednosti a z nich vyplývající přínosy, které je 

činí pro cílové skupiny zákazníků natolik atraktivní, ţe ve vztahu k ceně tyto produkty 

představují hodnotu, jeţ motivuje členy těchto cílových skupin k učinění příslušného 

nákupního rozhodnutí. Pokud se tyto přednosti a přínosy vskutku naplní, říkáme, ţe produkt 

buď jednorázově dobře poslouţil, nebo dobře dlouhodoběji slouţí. Míra, záruky, ţe produkt 

bude slouţit podle očekávání, je známkou toho, ţe dodavateli záleţí na tom, aby mezi ním a 

zákazníkem vznikl vztah, jehoţ výsledkem je, ţe v mysli zákazníka se ukotví představa, ţe 

změna dodavatele by byla spojena s neúměrnou mírou rizika. 

V obchodě stojí a padá partnerský vztah s mírou spokojenosti a s úrovní sluţby, kterou 

zákazníkovi poskytuje zakoupený produkt, a s intenzitou zájmu dodavatele o to, zda se 

hodnota reprezentovaná přednostmi a přínosy produktu ve vztahu k ceně vskutku 

materializuje. Výsledkem tohoto trvalého a neutuchajícího zájmu je potom neustále 

aktualizovaná znalost toho, co zákazníka uspokojuje nebo bude uspokojovat v průběhu času, 

která je základní podmínkou pro udrţení zákazníka, coţ je základním předpokladem udrţení 

postavení na trhu, přičemţ udrţení postavení na trhu je výchozí podmínkou pro expanzi. 

Podnik by měl vědět, kdo jsou jejich klíčoví zákazníci a jak by měli s nimi co 

nejefektivněji komunikovat. To znamená mít systém digitální evidence zákazníků, pravidelně 

jej aktualizovat a vyuţívat správně informace, které nám poskytuje. 

Podnik by měl pěstovat VIP instinkt.  To vyţaduje nejen trpělivost, ale i vytvoření 

takového informačního zázemí pro pracovníky první linie, které jim poskytuje moţnost VIP 

zákazníka nejen okamţitě rozpoznat, ale i takových podmínek a pravomocí, které jim umoţní 

ho také náleţitě obslouţit. Manaţer odpovědný za personál první linie si musí neustále klást 

tuto otázku: 

„Chovají se mí lidé v kontaktu se zákazníkem způsobem odpovídajícím významu 

zákazníka, a pokud ne, jakou to má příčinu?“ [2,3,6] 
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II. Zákazník je především člověk 

Emoce hrají při budování vztahu se zákazníkem klíčovou roli. Výsledkem a 

doprovodným jevem jakéhokoliv mezilidského kontaktu je vţdy zárodek vzniku ať jiţ 

pozitivního nebo negativního vztahu.  Člověk má zvláštní moc. 

Záţitek nepřipravují jenom lidé, ale pokud se na scéně objeví člověk, stane se okamţitě 

rozhodujícím faktorem a můţe záţitek zvrhnout mţikem oka. V obchodě si nemůţeme 

dovolit, aby lidé, kteří přijdou do styku se zákazníkem, působili jako neřízené střely a ţivelně 

nám ničili dojem, který by jinak mohl být veskrze pozitivní. Nekontrolovaná a nekultivovaná 

„člověčina“ můţe napáchat více škody neţ uţitku. 

Schopnost poradit zákazníkovi je stěţejním příznakem odbornosti prodejce. Tato 

schopnost se ovšem můţe plně projevit pouze v případě, ţe prodejce nebo kdokoliv 

z personálu první linie se zbaví mentálních bloků, které mu brání v tom, aby mohl aktivně a 

bez zábran svou radu zákazníkovi nabídnout, upoutat tím jeho pozornost a poloţit tak základ 

pro budování vztahu. 

Věrnostní program nestačí jen nabídnout, podnik ho musí umět „prodat“, neustále 

monitorovat jeho funkčnost a vytrvale připomínat zákazníkovi jeho výhody. Zákazníkovi 

chvíli trvá, neţ se přesvědčí o jeho funkčnosti. [2,3,6] 

III. Vztah se buduje komunikací 

Prodejcovo momentální rozpoloţení a chování během 4 minut často rozhodne, zda se 

s námi budou v budoucnu zákaznicí vůbec bavit. A jakmile své rozhodnutí jednou udělají, 

tato „značka“ podniku často zůstane na celý ţivot. 

Zákaznicí, kteří přicházejí do prodejny, kanceláře nebo dílny, posuzují podnik podobně. 

Nejdříve podle toho, jak vypadá prostředí, ve kterém pracují a posléze podle toho, jak se 

k nim lidé chovají. Několik tipů, jak minimalizovat riziko neúspěchu: 

a) dejte zákazníkovi najevo, ţe víte o jeho příchodu, 

b) pozdravte přátelským a otevřeným způsobem, 

c) vyslechněte si zákazníkovo přání, 

d) dejte zákazníkovi příleţitost, aby se „zabydlel“, 

e) ukaţte zákazníkovi, kde co hledat. 

Telefonování je velmi zvláštní činnost, ale i zde mnoho lidí dělá nevědomky chyby. Při 

telefonování působíme jen svým hlasem, jeho intonací a jeho zabarvením. A proto je velmi 
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důleţité s těmito nástroji umět pracovat. Obsah hovoru musí také vypovídat o tom, ţe nás 

zákazník nevyrušuje, ţe jsme rádi, ţe volá, ţe mu pomůţeme splnit jeho přání.  Několik 

nápadů, jak vést telefonický rozhovor: 

a) nenechávejte telefon dlouho vyzvánět, 

b) představte sebe i svou firmu, 

c) přepojujte hovory, jen kdyţ je to nutné, 

d) snaţte se, aby zákaznicí měli z telefonátu dobrý pocit, 

e) zavěšujte jako poslední. 

Pečlivě vedená databáze podniku umoţní sledovat, co a kdy si zákazníci objednávali. A 

dovede také sledovat přírůstky nových a úbytek těch, kteří podnik opouštějí. Databáze 

zákazníků podniku umoţňuje obsílat zákazníky nejrůznějšími nabídkami a katalogy. A právě 

tyto údaje podniku pomohou nejen příjemně zákazníka potěšit, ale také mu ukázat, ţe pro 

podnik není jen správcem podnikové peněţenky, ale člověkem, kterého si váţíme. 

Péče o zákazníky mívá také nepříjemné stránky. Jednání se zákazníkem, který je 

současně dluţníkem, je nebezpečné. Při upozorňování na nezaplacené účty se tedy 

pohybujeme na tenkém ledě: chceme získat své peníze, současně však nechceme zákazníka 

proti sobě popudit.  

a) vyvarujte se výhrůţek, 

b) napište jednoduchou a jasnou upomínku, 

c) fakturujte okamţitě. [2,3,6] 

IV. Nejspokojenějším zákazníkem je „obskakovaný“ zákazník 

K tomu, aby podnik mohl zákazníkovi něco prodat, o něm musíme nejdříve něco vědět. A 

k tomu, aby zákazník o sobě něco prozradil, musí podnik získat nejdřív jeho důvěru. Při 

jednání se zákazníky máme na budování vzájemné důvěry často jen několik minut. A musíme 

proto být schopni navázat „kontakt“ během krátké chvíle. Následující tři kroky vám toho 

pomohou dosáhnout: 

a) projevte upřímný zájem, 

b) nepřehánějte, 

c) prozraďte na sebe něco negativního. 

Pokud si podnik se zákazníky vybuduje vztah, který je zaloţen nejen na tom, ţe s  nimi 

obchoduje, ale také na tom, ţe si jich skutečně váţí a povaţuje je za své přátele, budou 

„rodinu“ opouštět velmi zřídka. 



23 

Kaţdé pravidlo, které zákazníka k něčemu nutí, staví překáţku. A jakmile se těch 

překáţek sejde více, zákazník jednoduše odejde ke konkurenci. [2,3,6] 

V. Obranný val proti nájezdům konkurence se buduje z drobných 

kaménků 

Důkladná znalost konkurenčních prodejců, jejich kvalit, jejich vztahů, jejich komunikační 

strategie, míry jejich agresivity a motivovanosti, to jsou základní kameny obranného valu 

proti jejich nájezdům na zákazníky, který musí kaţdý prodejce ve svém teritoriu bez přestání 

a neúnavně budovat. 

Úspěšnost v prodeji stojí a padá s kvalitou vztahu mezi zákazníkem a prodejcem. Přílišné 

spoléhání se na vymoţenosti moderní techniky můţe vést aţ k úplnému odosobnění 

obchodního vztahu a odtud je uţ jen krůček ke ztrátě loajality jednotlivých zákazníků. 

Poskytování informací je důleţitým komunikačním pojítkem se zákazníkem, zvláště se 

zákazníkem klíčovým, na jehoţ podnikání mohou mít zasílané informace mnohem 

podstatnější vliv, neţ je tomu u zákazníka méně významného, jehoţ byznys není na 

dodavateli tolik závislý. [2,3,6] 

VI. Služby zákazníkům znamenají více než servisní zákrok 

Při jednání se zákazníky musíme dát své osobní starosti a trápení stranou a zůstat těmi 

usměvavými a vstřícnými pracovníky, na které jsme zvyklí. Mezi základních pět standardů 

péče o zákazníka patří následující: 

1. Reagovat ihned. 

2. Zachovat si profesionalitu. 

3. Převzít iniciativu. 

4. Nabídnout pomoc. 

5. Převzít odpovědnost. 

Základ úspěšné komunikace spočívá v tom, ţe mluvím stejnou řečí jako zákazník. A 

pokud jde o odbornou stránku věci, musím přizpůsobit svůj slovník slovníku zákazníka. 

Pokud před vámi stojí naprostý laik, nemá smysl pouţívat odbornou hantýrku. 

Čas od času uděláme chybu a zákazníci nás na to nejen upozorní, ale budou také chtít, 

abychom tento nedostatek napravili. Někteří v klidu a slušně, jiní v rozčilení a plní emoci. 

Postupujeme nejlépe takhle: 

a) vezměte hněv na vědomí, 
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b) uznejte, ţe problém existuje, 

c) projevte zájem, 

d) „ochlaďte“ situaci, 

e) zjistěte fakta, 

f) určete, zda jde skutečně o problém, 

g) udělejte, co je třeba. [2,3,6] 

VII. K péči o zákazníka patří také přemyšlení za zákazníka 

Prvním krokem k tomu, abychom mohli myslet za zákazníka, je pochopit to, co vlastně 

potřebuje. A k tomu je nutné, abychom slyšeli nejen to, co říká, ale také to, co se skrývá mezi 

řádky a co nám naznačuje. 

1. přestaňte mluvit a začněte více poslouchat, 

2. neskákejte ostatním do řeči, 

3. poslouchejte „mezi řádky“, 

4. nebojte se ptát, 

5. poskytujte zpětnou vazbu. 

Zákaznicí jsou, stejně jako my, ve své podstatě líní. Chtějí, abychom „vše“ udělali za ně. 

Kaţdý, kdo jim tedy nabídne zjednodušení nakupování a minimalizaci s tím spojených 

problémů, získává náskok před konkurencí. 

 zjednodušte nakupování, 

 zjednodušte uţívání vašich výrobků, 

 zjednodušte vyuţívání sluţeb, 

 zjednodušte servis, 

 zjednodušte placení. 

Dalším krokem je přání zákazníků co nejvíce všechno urychlit: 

 reagovat ihned, 

 mít dostatek zásob, 

 urychlit dodací lhůty/cesty. 

Zákazníkovi neprodáváme jen výrobek, ale řešení. A pokud toto řešení vyţaduje další 

sluţby a doplňkové produkty, musíme je zákazníkovi nabídnout. 
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Podporujte své pracovníky v tom, aby při jednání se stálými zákazníky pouţívali jejich 

jména, aby si pamatovali jejich poţadavky a aby jim vstřícně a ochotně nabízeli vhodné 

sluţby a výrobky ještě před tím, neţ si o ně zákazníci řeknou sami. [2,3,6] 

VIII. Ztráta zákazníka je proces, který začíná ztrátou důvěry 

Začátkem procesu ztráty zákazníka je vţdy na prvním místě začátek konce vztahu. A 

konec vztahu začíná pocitem zákazníka, ţe mu dodavatel přestává věnovat takovou pozornost, 

jakou si vzhledem ke svému významu zaslouţí. Podnik začne brát jako samozřejmost to, ţe 

stálý zákazník bude stálým zákazníkem navěky bez ohledu na to, jak se mu bude věnovat a 

jak bude reagovat na jeho pocity. 

Kdyţ cokoliv přestane klapat, je taková situace vţdy zdrojem stresu. V okamţiku, kdy 

nastoupí stres, končí radost z obchodního vztahu a nákupní záţitek se stává noční můrou. 

Jedním z důleţitých úkolů prodejních zástupců je monitorování míry stresu, který mohou 

zákazníkovi způsobit pochybnosti o jakémkoliv aspektu vztahu s dodavatelem. 

Reagovat na zhoršování vztahů s klíčovým zákazníkem aţ v okamţiku, kdy tento vztah 

začne konkurence naleptávat, je jednoznačně pozdě, protoţe se zpravidla začneme uchylovat 

k nepřipraveným a nepromyšleným improvizacím, které mohou jiţ tak špatnou situaci spíše 

zhoršit nebo zlepšit. Krizové scénáře nejsou proto nikterak příznakem malomyslnosti a 

nemístného pesimismu, ale naopak indikují připravenost zabraňovat krizím ve vztazích 

s klíčovými zákazníky dříve, neţ mohou tyto krize vyústit v jejich ztrátu. [2,3,6] 

IX. Nejlepším prodejcem je nadšený zákazník 

Spokojenost zákazníků je pojem velmi relativní a záleţí na zkušenostech kaţdého z nich, 

s čím bude spokojen. Současně ale můţeme říct, ţe k tomu, aby zákazník byl spokojen, 

musíme splnit pět základních předpokladů: 

1. kvalitní produkt, 

2. dodrţení termínu a ceny, 

3. servis bez diskuzí, 

4. konzistentní úroveň sluţeb, 

5. osobní zájem. 

Spokojený zákazník, s kterým podnik díky osobní péči vybudoval blízký vztah, je na poli 

prodeje spojencem. Zná další potenciální zákazníky, ví, co jim můţe podnik nabídnout, a 

dokáţe zprostředkovat kontakt. Jeho samotného to však nenapadne, a proto jej musíte 

k tomuto kroku jemně postrčit. Zkrátka podnik jim dá tzv. „horký brambor“. Horký brambor 
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je zkrátka musí „pálit“ tolik, aby jej chtěli předat někomu dalšímu. (např. speciální poukaz, 

místo jednoho výtisku poslat dva…) 

Pokud mezi zákazníky najdete takové, kteří jsou ochotní o podniku mluvit před ostatními 

a doporučovat ji, zaslouţí si za tuto sluţbu malý dárek. Bohatě se to vyplatí. [2,3,6] 

X. Investice do péče o zákazníka je investicí s nejvyšší mírou 

návratnosti 

Databáze zákazníků je základnou, na které stojí celý systém digitálního řízení prodeje 

ergo vztahů se zákazníky. Bez znalosti zákazníka s ním těţko můţete navázat takový vztah, 

který odpovídá jeho důleţitosti pro vaši firmu. Pravidelně provádíme ověřovací výpočet, 

abychom zjistili, zda se v případě obratové výkonnosti zákazníků nezačínáme odchylovat od 

Paretova zákona a pravidelně o tom informujeme své prodejce. [2,3,6] 
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4 Závěr 

Key account management neboli starání se o klíčové zákazníky je důleţité ve všech 

podnicích jak na spotřebitelském trhu tak i průmyslovém trhu.  Existují rozdíly mezi 

průmyslovým trhem a spotřebitelským trhem, které je důleţité zohlednit. Jsou to: 

 velikost zákazníků, 

 objem nákupu, 

 geografická koncentrace, 

 úzké dodavatelsko-odběratelské vztahy, 

 závislost poptávky, 

 nepruţnost poptávky, 

 kolísavost poptávky, 

 odborný nákup. 

Proto by si podnik, který vstupuje na trh, měl vypracovat analýzu (SWOT analýza, 

analýza trhu, analýza konkurentů, analýza dodavatelů…). Podle výsledku z analýzy by si pak 

podnik měl vypracovat strategii a strategický plán, který pak uplatní. Uţ při vypracování 

analýz by měl podnik vědět, jak a s kým bude spolupracovat a s kým bude vyjednávat o 

dodavatelsko-odběratelských vztazích. 

Po nějaké době, by si měl podnik udělat analýzu vztahů se svými zákazníky a zjistit tak, 

kteří jsou pro něj klíčoví, to znamená, ţe přinášejí největší zisk. Pro Key account manaţera je 

velmi důleţité rozvíjet, udrţovat a starat se o tento vztah. Protoţe kaţdá změna ve vztahu 

dodavatelsko-odběratelském, která druhé straně nevyhovuje, můţe vést k ukončení vztahu a 

k odchodu ke konkurenci. Proto je důleţité udrţovat tyto vztahy na přátelské úrovni, 

vzájemně komunikovat a plánovat společnou obchodní strategií do budoucna. 

Kaţdý Key account manaţer by si měl odpovědět u kaţdého obchodního partnera aspoň 

tyto základní otázky: 

 Je tento vztah klíčový pro náš obchod? 

 Co nám tento vztah přinese? 

 Dá se změnou vztahu k partnerovi dojít k tomu, aby byl pro nás klíčový? 

 Nemarníme čas tam, kde to není potřeba? 
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Zavedení a správné uţívání Key account managementu můţe průmyslové firmě přinést 

řadu výhod, z nichţ nejpodstatnější jsou zejména následující: 

 Vztahy s obchodním partnerem jsou velmi dobré.  

 Velmi dobrá spolupráce a komunikace s obchodním partnerem. 

 Key account manaţer můţe reagovat na přání, případně na změny, které obchodní 

partner vyţaduje. 

 Key account manaţer můţe poradit a pomoct obchodnímu partnerovi, jak ohledně 

výběru výrobku, tak i s případnými problémy nebo reklamací. 

 Pro Key account manaţera by měl být zákazník, vţdy v centru pozornosti a měl 

by se mu dostatečně věnovat. 

 Key account management, by měl zapojit i další části podniku, do procesu starání 

se o zákazníka. 

 Key account manaţer se můţe postarat o rychlejší vyřízení stíţností a reklamací. 

Key scout management ovšem nepřináší firmě pouze výhody. Při aplikaci tohoto 

konceptu můţe firma čelit nejrůznějším nevýhodám a omezením, jako např.:  

 Pokud se musí key account manaţer věnovat více obchodním partnerům, můţe se 

stát, ţe některému z nich nebude věnovat takovou péči a ten následně odejde ke 

konkurenci. 

 Pracovní doba by měla odpovídat přáním zákazníka a schůzky by měly být 

realizovány v té době, kterou si přeje zákazník. 

 Key account manaţer by měl vědět vše o svém zákazníkovi, tzn., ţe by si měl 

zjistit některé klíčové informace (kdo rozhoduje, jak často nakupují, jak 

splácejí…). 

 Key account manaţer by měl vědět vše o výrobcích, které podnik prodává, aby 

mohl správně poradit a splnit očekávání zákazníka. 

 Starání se o zákazníky by mělo být, naplní celého podniku nejen konkrétního Key 

account manaţera, tzn., ţe by se to mělo stát filosofií podniku.  

 Key account manaţer by měl mít aspoň tyto emoční znaky: svědomitost, 

snášenlivost a emoční stabilitu. 

I přes veškeré omezení a nevýhody se Key account management vyplatí, protoţe kvalitní péče 

o zákazníky můţe přinést podniku do budoucna konkurenční výhodu. 
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