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Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje řízení vztahů se zákazníky. Teoretická část představuje popis 

současných přístupů a metodik k rozvoji vztahů se zákazníky s detailnějším pohledem na 

problematiku hodnoty zákazníka a hodnoty pro zákazníka s důrazem na teorii zákaznické 

loajality a metodiku vybraných modelů a měření v řízení vztahů se zákazníky. V praktické 

části je pozornost věnována konkrétnímu průzkumu zákaznické loajality a návrhu 

zdokonaleného systému řízení vztahů se zákazníky pro praktické využití v dané organizaci. 

 

 

Abstract 

The thesis deals with customer relationship management. The theoretical part provides a 

description of present approaches and methodologies concerning development of customer 

relationship with a more detailed view on problems regarding customer equity and customer 

value, stressing the theory of customer loyalty and methodology of selected models and 

measuring in customer relationship management. In the practical part the attention is focused 

on a particular research of customer royalty and a suggestion of an improved system applying 

to a sustomer relationship management for practical use in the organisation concerned.  

 

 

Klíčová slova 

Řízení vztahů se zákazníky, Loajalita, Měření loajality, Hodnota zákazníka, Hodnota pro 

zákazníka, Model CRM. 
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1. Analýza současných přístupů k rozvoji vztahů se zákazníky 

 

Současné přístupy k rozvoji vztahů se zákazníky jsou otázkou řady strategií a komplexních 

postupů k utváření vztahu se zákazníkem.  Jedná se o soubor manažerských technik, které 

směřují k vybudování pevného, co možná nejdelšího a vzájemně prospěšného vztahu mezi 

dodavateli a odběrateli. Souhrn těchto aktivit se označuje, jako řízení vztahů se zákazníky. 

Anglické ekvivalentní vyjádření pro řízení vztahů se zákazníky formuluje zkratka CRM 

(Customer Relationship Management), která je běžně používaná i v české odborné literatuře. 

Jednotlivé přístupy k řízení vztahů se zákazníky nejsou ostře stanoveny podle jasně daného 

klíče. Liší se významností zákazníka, velikostí firmy, obchodními případy a dalšími aspekty, 

mezi kterými existuje mnoho propojení. Jisté je, že CRM není software, jak by se mohlo na 

první pohled podle široké nabídky softwarových firem zdát, i když význam dat v CRM je 

nesporný.  

Správně vybudovaná databáze tvoří základnu řízení vztahů se zákazníky. Získaná data 

slouží dále k analýze, stratifikaci zákazníku a pro cílené řízení skupin, nebo jednotlivých 

zákazníku. Průměrný zákazník v pojetí CRM neexistuje. S ohledem na analýzu a segmentaci 

zákazníků se následně volí příslušná marketingová strategie, z vyhodnocených dat lze 

sledovat chování zákazníka apod.  [7]  [8] .  

 IT technologie hrají v řízení vztahu se zákazníky svoji významnou roli, ale pouze jako 

nástroj. Je nutné pochopit, co je významem CRM, a následně zvážit a rozhodnout jeho 

přínosy. Odborníci zabývající se problematikou řízení vztahů se zákazníky pohlížejí na toto 

téma z mnoha pohledů, aby co nejlépe postihli jeho význam. 

1.1 Definice základních pojmů  
 

Vybrané opakující se pojmy se převážně dají nejlépe definovat normou ČSN EN ISO 9000 : 

2006. [27] 

Organizace: Skupina osob a vybavení s uspořádáním odpovědností pravomocí a vztahů.  

Proces: Soubor vzájemně souvisejících, nebo vzájemně působících činností, které přeměňují 

vstupy na výstupy.  

Produkt: Výsledek procesu. Existují 4 generické kategorie produktů: služby, software, 

hardware a zpracované materiály. 
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Zákazník: Organizace nebo osoba, která přijímá produkt. 

Poznámka: Pro účely práce se rozumí zákazník jako externí vůči organizaci. 

Spokojenost zákazníka: Vnímání zákazníka týkající se stupně splnění jeho požadavků. 

Zainteresovaná strana: osoba, nebo skupina, která má zájem na výkonnosti nebo úspěchu 

organizace.      

Loajalita: Způsob chování zákazníka projevující se zejména dvěma důsledky: opakovanými 

objednávkami a pozitivními referencemi do okolí. [28] 

 

1.2 Vývoj řízení vztahů se zákazníky 
 

V 80. a 90. letech minulého století převládal trend řízení firmy zákazníkem. Spočíval 

v oddanosti zákazníkovi a vyjádřit by se dal asi nejznámějším rčením „Náš zákazník náš 

pán“. Podnik aplikující takovou strategii se z počátku opíral o rozličné metody výzkumů 

spokojenosti zákazníka zprvu odděleně, zvlášť výrobky, zvlášť služby, později si experti 

uvědomili neoddělitelnost těchto dvou aspektů. Pohled na řízení firmy pouze podle přání 

zákazníka však přetrval až do konce 90. let, kdy se více začala zkoumat a zvažovat i 

zákaznická loajalita. Od poloviny 90. let se objevují publikace o CRM, důvodem je potřeba 

hledání cesty vyšší konkurenceschopnosti.  [3] [2] 

1.3 Definice řízení vztahů se zákazníky 

 

Jelikož neexistuje jednoznačná definice řízení vztahů se zákazníky, při vymezení pojmu 

pomůže pohled odborníků, kteří definují řízení vztahů se zákazníky takto:  

 

Customer Relationship Management znamená aktivní tvorbu a udržování dlouhodobě 

prospěšných vztahů. (Wessling, 2002)        [5] 

 

Customer Relationship Management je interaktivní proces, jehož cílem je dosažení optimální 

hodnoty mezi firemní investicí a uspokojením zákaznických potřeb. Optimum rovnováhy je 

determinováno maximálním ziskem obou stran. (Chlebovský, 2005)           [12] 
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Řízení vztahů se zákazníky je zákaznicky orientovaná obchodní strategie, která dynamicky 

integruje prodej, marketing a péči o zákazníky z důvodu tvorby přidané hodnoty pro 

organizaci i zákazníka. (Chalmeta, 2005)          [9] 

 

Řízení vztahů se zákazníky bude v této práci chápáno jako soubor politik, aktivit a přístupů 

v duchu win-win strategie směrem k zákazníkovi, které vedou k získávání a zvyšování 

hodnoty na straně zákazníka i organizace, přičemž zajištění zákaznické spokojenosti a 

loajality získává hlavní prioritu.      

1.3.1 Komplexní cíle řízení vztahů se zákazníky 
 

 Základní cílem CRM je pochopení hodnototvorného procesu zákazníka a zvyšování 

hodnoty vztahu se zákazníkem. 

 Cílem řízení vztahů se zákazníkem je pomocí strategií vztahů jasně definovat pravidla 

hry. 

 Cílem řízení vztahu se zákazníkem není maximální zvyšování tržeb z jednotlivých 

nákupů, nýbrž vytvoření trvalého vztahu se zákazníkem. 

 Zvýšení podílu v nákupním košíku zákazníka. 

 Cílem řízeného vztahu se zákazníkem je vyvinout obecný postup s nosnou myšlenkou, 

že pokud je vztah dobře rozvinut, vyhrávají obě strany.    [1] 

1.3.2 Základní typy řízení vztahů se zákazníky 
 

Strategické: Zakládá se na konkurenčním soutěžení o zákazníka s cílem nabídnout nejlepší. 

Vychází ze zákaznicky orientované kultury, prioritně zaměřené na ziskové zákazníky. 

 

Operativní: Zaměřuje se na provádění a zlepšování zákaznicky orientovaných procesů za 

použití nástrojů marketingu, prodeje, služeb a softwaru. 

 

Analytické: analytické CRM se zabývá získáváním - dolováním dat, jejich zpracováním, 

uchováním, vyhodnocováním a používáním k dosažení hodnoty pro organizaci i zákazníka. 

Analytické CRM pracuje na taktické úrovni podniku. 
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Kolaborativní: Spojuje taktiku a strategii k „vyrovnání“ (sjednocení) postupů, procesů, 

nástrojů a technologií v CRM mezi podniky a jednotlivci v dodavatelském řetězci.  [17] 

1.3.3 Chápání řízení vztahů se zákazníky  
 

Řízení vztahů se zákazníky znamená posun od zaměření se na produkt, prodejní 

transakci k orientaci na zákaznické potřeby, jejich zjišťování a pochopení. Dochází k posunu 

od získávání zákazníků k jejich udržování. Základní složkou se CRM stává hodnota 

zákazníka. Ne každý zákazník je pro firmu stejně přínosný. Budování a udržování silných 

vztahů především s hodnotnými zákazníky, zajišťování jejich spokojenosti a loajality je 

primární záležitostí CRM. [10] 

Řízení vztahů se zákazníky je možno chápat jako proces, filosofii, schopnost, strategii 

a technologii. Těchto pět aspektů vyplynulo z četných výzkumů CRM a jedná se o průnik 

výsledků jednotlivých zkoumání. Dané aspekty jsou  stručně popsány takto: 

 

Proces: Dodavatelsko – odběratelské vztahy musí být postupně rozvíjeny a musí se 

přibližovat k trvalému zachování vzájemně výhodných vztahů. CRM je chápáno jako makro 

proces, který se skládá z dílčích procesů a činností, například vyhledávání a identifikace 

zákazníků, tvorba znalostí zákazníkem atd. Úspěch CRM závisí na schopnosti firmy 

detekovat a reagovat na vyvíjející se potřeby a preference zákazníků. [10] 

 

Strategie: Hodnotu životnosti zákazníka určuje množství a druhy použitých zdrojů, které 

firmy investují do jednotlivých vztahů. Strategický pohled na CRM zdůrazňuje skutečnost, že 

prostředky pro budování a udržování trvalých vztahů se zákazníky by měly být nasazovány na 

základě hodnoty a životnosti zákazníka pro firmu – odhadovaný čistý zisk ze vztahu. [10] 

 

Schopnost: Schopnosti jsou založené na znalostech, nelze je jednoduše koupit a stávají se 

jedinou konkurenční výhodou pro podnik. Schopnosti využívají zdroje k provádění činností a 

dosahování cílů. Pojetí CRM zdůrazňuje nutnost investice firem do zdrojů a schopností, které 

jim možní změnit chování vůči zákaznickým skupinám i jednotlivcům. [10] 
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Filosofie: Z filosofického pohledu na CRM je zapotřebí spíše než jednotlivé transakce, 

obchodní epizody budovat vztah se zákazníkem k dosažení jeho loajality. Filozofie utváří 

zákaznicky orientovanou organizaci. [10] 

 

Technologie: Především informační technologie a logistika hrají důležitou roli v CRM, 

pomáhají při dolování dat, zaměřování se na zákazníky, budování databází, aktualizace apod. 

Dle výzkumů je však dokázáno, že se jedná pouze o nástroje podpory CRM. Jak podceňování, 

tak i přeceňování technologií má negativní vliv na řízení vztahů se zákazníky. [10] 

 

Obecně je tedy možno řízení vztahů se zákazníky opřít o tři základní pilíře. 

1. Lidé (zaměstnanci a externí zákazníci) 

2. Technologie  

3. Procesy 

Často se ke třem základním pilířům řízení vztahu se zákazníky přidává ještě čtvrtý: 

4. Data 

Zavedení CRM do praxe podmiňuje spojení těchto prvků do jednoho celku.    [5] 

 

 

 

1.4 Zdroje hodnoty vztahu 
 

Cílem řízení vztahu se zákazníkem je zvyšování hodnoty vztahu. Postoj k budování vztahu je 

nutné zaujmout podle fáze a struktury vztahu s ohledem na výměnu zdrojů, které do něj 

vstupují.  Mezi zákazníkem a organizací dochází k výměně emocí, informací a jednání, ty 

jsou považovány za hlavní zdroje. [1] 

Emoce: pomáhají při rozhodování výběru nezbytných informací, které vedou k potřebnému 

jednání jak zákazníka, tak společnosti. Role emocí hraje nejvýznamnější roli při mezilidských 

setkáních a jednáních. Čím jsou pozitivní emoce silnější, tím jsou vztahy trvalejší a pevnější. 

Pro negativní emoce pochopitelně platí opak. Na bázi emocí stojí vzájemná důvěra, 

důvěryhodnost organizace, věrnost a loajalita zákazníka.   
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Informace:  Organizace nabízí zákazníkovi informace o své orientaci na trhu, schopnostech a 

znalostech a on se na základě těchto informací a jeho vlastních schopností a znalostí a pod 

vlivem emocí rozhoduje o vztahu s organizací.  

Jednání:  Přímá produktová a finanční interakce mezi organizací a zákazníkem, která 

zákazníkovi přináší zlepšení procesu tvorby hodnoty a organizaci zisk, reference, posílenou 

image apod. [1] 

Strukturu vztahu naplňuje stratifikace zákaznické základny a vztahů mezi zákazníky. 

Rozčlenění vztahů na jednotlivé setkání-epizody a činnosti jednotlivých epizod. Struktura 

vztahů pomáhá stanovit jeho hodnotu a usnadňuje určení neziskových, nebo silně 

prodělečných vztahů. To pomáhá při rozhodování o jejich podpoře, přetvoření nebo ukončení. 

Struktura a analýza vztahů pomáhá určit důvody ziskovosti, nebo neziskovosti vztahů a 

přispět k potřebné změně strategie.     [1] 

 

1.4.1 Síla vztahu  
 

Podle Lehtinena [2] existuje 9 základních faktorů utvářejících vztah mezi podnikem a 

zákazníkem, označených jako 9E oblasti: 

 

Etika    Estetika   Emoce    

Energie  Edukace (vzdělání)  Entuziasmus 

Ekonomie  Efektivita    Epika 

 

Výše uvedené faktory utvářejí síly vztahu se zákazníkem, které se dělí do tří skupin: 

Lidská síla:   

Energie - lidská energie ke zvládání úkolů a vytyčených cílů, psychika. 

Edukace - vzdělání organizace, zákazníka, poznání, znalostní kapitál společnosti. 

Entuziasmus- nadšení , cit, motivace k dosahování cílů, vztah ke kultuře. 

 

Ekonomická síla:   

Ekonomie - síla trhu, cenová konkurence, podíl zákazníka na ekonomických výstupech. 

Efektivita - nakládání se zdroji, efektivita podniku, efektivita vztahu. 
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Síla značky:    

Emoce – Hodnota značky, získání mysli a srdce lidí. 

Estetika – Krása, působení na smyslová vnímání, přizpůsobení se kultuře. 

Epika – příběh značky, historie společnosti. 

Etika – morálka, pokora, respekt k lidem a okolí. 

Jednotlivé síly mohou mít pro různé organizace rozdílnou váhu.     [2] 

1. 5 Životní cyklus zákazníka 

 

Vztah se zákazníkem vždy náleží určité etapě. Fáze vztahu mezi podnikáním a zákazníkem 

definuje pojem „životní cyklus zákazníka“. Představa o životním cyklu pomáhá při 

modelování chování zákazníka. Lze rozlišit následující fáze životního cyklu: 

 

1. Výhledoví zákazníci – nacházejí se na cílovém trhu. 

2. Respondenti – Oslovení, potencionální zákazníci. 

3. Aktivní zákazníci – Lidé, kteří momentálně využívají zboží nebo službu. 

4. Bývalí zákazníci – Neziskoví zákazníci, „špatní zákazníci“ – neplatiči, apod.  [8] 

 

Fázi vztahu odpovídá volba strategie přístupu k zákazníkovi. Lze hovořit o třech základních 

fázích vztahu. Fáze navázání, rozvoje a ukončení vztahu. 

 

Navázání: Při navazování vztahu se zákazníkem hrají roli především emoce a informace. Zda 

organizace získá mysl zákazníka, rozhodují informace. Emoce rozhodují o umístění 

v zákazníkově srdci. [1] 

 

Fáze rozvíjení vztahu: Rozvíjením vztahu roste jeho hodnota. Dochází k výměně zdrojů a 

tvorbě přidané hodnoty na obou stranách. Hodnota vztahu nemusí nutně spočívat v jeho 

ziskovosti. Je rovněž možné hodnotit potenciál referenční hodnoty, přínosů ze získaných 

zkušeností a znalostí z epizod, nebo výzev k řešení. Cílem je vybudovat silný a co možná 

nejdéle trvající vztah. Síla vztahu (pevnost) je zde důležitá zejména kvůli potenciálním 

„otřesům“ ve vztahu.   [1] 
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Ukončení vztahu: K ukončení vztahu dochází v případě, že vztah již organizaci dlouhodobě 

nic nedává - lze říci, že vztah ztratil hodnotu. Danou hodnotu zákazníka musí každá firma 

umět posoudit na základě svých specifických kritérií. S ukončováním vztahu se opět pojí 

emoce. Je důležité vyvarovat se negativních emocí a vztah ukončit s co možná nejmenšími 

ztrátami. Stejně jako navázání by mělo být ukončení vztahu řízeno. Je namístě hlubší analýza 

důvodů ukončení vztahu s uvědoměním si všech dopadů na organizaci. Součástí analýzy je 

vhodné vyjádřit hodnotu ztraceného zákazníka.      [1]  

 

 

1.6 Hodnota pro zákazníka 

 

V odborné literatuře se často vyskytuje pojem „hodnota pro zákazníka“ spolu s termínem 

„hodnota zákazníka“. Zde hraje významnou roli předložka „pro“. Hodnota zákazníka je 

vnímána pohledem organizace a zahrnuje všechny přínosy, které zákazník firmě poskytuje. 

Zatímco hodnota pro zákazníka je zkoumána z pohledu spotřebitele produktu. Dobré firmy se 

snaží zjistit, jak zákazník vnímá hodnotu, kterou získává zakoupením produktu, a podle 

zjištění volí strategie k dosažení vyšší zákaznické spokojenosti a vlastní 

konkurenceschopnosti. 

 Hodnotou pro zákazníka (Customer Value) se v komplexním pojetí řízení hodnoty pro 

zákazníka (Customer Value Management) zabýval koncem osmdesátých let dvacátého století 

B.T. Gale. Představil metodologie zkoumání hodnoty pro zákazníka a důkazy jejich úspěchu. 

Vychází z myšlenek tvůrců ocenění za kvalitu, ceny Malcolma Baldridge. Hlavní myšlenkou 

strategie řízení hodnoty pro zákazníka je dosažení vynikajících firemních výsledků skrze 

šťastné zákazníky. Gale [18] se zabývá myšlenkami o zákazníkem vnímané kvalitě a 

hodnotě a tyto pojmy vztahuje k alternativám konkurenčních výrobků. Dochází k vymezení 

hodnoty pro zákazníka – zákazník volí produkt, který mu přinese vyšší hodnotu.   [18] 

 

Hodnota pro zákazníka se utváří procesem tvorby hodnoty u zákazníka. Pro úspěšné 

zvládání řízení vztahu se zákazníkem je potřeba znát a pochopit tento proces. Hodnota pro 

zákazníka CV (Customer Value) je jedním z nejdůležitějších činitelů ve vztahu k CRM a 

k tržní ekonomice vůbec. Hodnotu pro zákazníka lze vyjádřit vztahem (1):  [4] 
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  CV = Uspokojení potřeb / Použité zdroje  (1) 

Potřeba… pocit nedostatku něčeho, co je pro existenci subjektu nutné pro  

     uspokojení určitého zájmu. 

Zdroje… Všechny hmotné i nehmotné statky potřebné k uspokojení potřeb.  

Ve jmenovateli mohou být: hmotnost materiálu, znalostní potenciál, poruchovost, míra rizika, 

celkové finanční náklady.         [4]  

 

Vztah 1 je teoretickým vyjádřením hodnoty pro zákazníka, který je spíše určen k pochopení 

pojmu. Ke kvantifikaci se používají modifikace vztahu 1. 

 

Vztah 1 lze pro kvantifikaci upravit například na obecný ukazatel hodnoty: 

Hj = °Fj / Nj   (2)       [4]   

 

  j… 1.,2.,3. , … m-tá varianta objektu, 0. Varianta je výchozí stav. 

°F…Stupeň splnění funkcí objektu vyjádřený např. mírou spokojenosti zákazníka. 

Nj …Celkové náklady na objekt – stanoveno např. rozborově propočtovou metodou. 

Je snahou dosáhnout maximálního Hj. 

 

Prioritou zákazníka je zvyšování (maximalizace) hodnoty z důvodu lepšího uspokojení 

potřeb. Zákazník vnímá tzv. hodnotu za peníze (Value for Money). Právě tu musí vnímat jako 

optimální, jistým způsobem spravedlivou. S tím souvisí také stanovení oboustranně přijatelné 

tržní ceny za požadovanou kvalitu.      [4] 

 

 

 

1.6.1 Důležitost hodnoty pro zákazníka z pohledu organizace 
 

Prioritou organizace je ekonomický zájem. Organizace by si měla uvědomit, kdo je pro ni 

zákazníkem. Kdo jsou zainteresované strany firmy (Stakeholders) a jaké mají nároky. Interní 

zákazník – zaměstnanec si nárokuje plat. Vlastník a akcionáři (Shareholders) požadují růst 

hodnoty podniku. Dodavatelé vyžadují včasné platby. Externí zákazník chce nakupovat 

produkty minimálně s očekávanou hodnotou. Všechny zainteresované strany tedy vyžadují 
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hodnotu, kterou musí získat, aby organizace ekonomicky prosperovala. Hodnotu pro 

zákazníka je potřeba maximalizovat. Maximální hodnota pro zákazníka je zdrojem 

konkurenceschopnosti výrobků a služeb.       [4] 

1.7 Hodnota zákazníka pro organizaci 
 

Zákazníci znamenají pro podnik nositele zisku. Jak již bylo řečeno, ne každý zákazník přináší 

firmě stejný zisk, proto se kvantifikuje tzv. hodnota zákazníků CE (customer equity) a CLV 

(Customer Lifetime Value ). Hodnota zákazníků CE se definuje, jako ideální rovnováha mezi 

prostředky, které jsou investovány na získání zákazníků (všech) a které je nutné vynaložit na 

jejich udržení. [11]  

 

CLV se vyjadřuje pro každého zákazníka zvlášť a znamená: 

Čisté diskontované cash-flow budoucích příjmů plynoucí ze získání, udržování a rozšiřování 

zákaznické základny mínus s tím spojené náklady. [11]. Obě veličiny (CE a CLV) vyjadřují 

současnou hodnotu budoucích nákupů zákazníků firmy. [20]    

     

Důvodem určování CE a CLV je přístup k zákazníkovi jako k hodnotě firemního aktiva. 

Vyjadřují potenciální hodnotu firmy, tj. hodnotu, které může být prostřednictvím těchto 

zákaznických aktiv dosaženo. Z tohoto důvodu se firmy zaměřují nejen na to, jak tuto 

hodnotu vypočítat, ale zejména na to, jak ji dlouhodobě zvyšovat.    [20] 

 

CLV lze matematickým vztahem vyjádřit takto: 

 

CLV = ∑
  

      
 
      (3)    [6] 

pt … přínos zákazníka v období t zahrnující všechny očekávané efekty vztahu. 

n… předpokládaná doba spolupráce odhadovaná na základě fáze životního cyklu vztahu a 

jeho předpokládané retenci 

i… diskontní sazba zahrnující náklady kapitálu podniku a riziko zákazníka. 

 

Zjednodušený vztah, který uvádí HAYES [14] definuje CLV jako součin: 

CLV = NC x NP x CL x PPS    (4) 

NC…  počet zákazníků 
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NP…  počet nákupů, které vykonal průměrný zákazník 

CL…  průměrná životnost zákazníka  

PPS… průměrný zisk z prodeje = (celkové výnosy-náklady)/ množství prodejů 

 

Jak vyplývá z popisu jednotlivých komponentů, autor vychází z „průměrného“ zákazníka, 

ačkoliv bylo řečeno, že tento termín v CRM neexistuje. Je vhodný pouze pro zjednodušení a 

pochopení vazeb mezi CLV a loajalitou. Je třeba si uvědomit, že CLV může nabýt i záporné 

hodnoty v případě, že PPS je záporné. Potom nestačí průměr, ale musí být provedena analýza 

segmentů ziskovosti. 

 

Zhodnocení všech efektů plynoucích ze vztahu má význam pro volbu strategie CRM, která se 

volí kvůli zvyšování hodnoty zákazníka a vztahů, rozšiřování zákaznické základny, 

prodlužování životnosti zákazníka atd. Přínosy zákazníka zle rozdělit na finanční a 

nefinanční.           [6] 

1.7.1 Finanční ukazatele hodnoty zákazníka   
 

Hodnotí pouze cash-flow skutečné a předpokládané viz CLV vztah 3. 

 

Ziskovost. Nejjednodušeji vypočítaná jako  příjem ze vztahu – náklady na vztah. 

Ziskovost je posuzována za určité časové období. Náklady na vztah v sobě zahrnují počáteční 

investice na vyhledání zákazníka, náklady na propagaci, návštěvy apod. 

 

Potenciální hodnota (předpokládané výnosy). Předpokládá se, že aktuálně neziskový vztah 

může být v budoucnu velmi prosperující, například díky pomoci organizace.   [1]  [6] 

1.7.2 Některé nefinanční ukazatele hodnoty zákazníka  

 

Hodnota schopností a znalostí. Zákazníci s mnoha problémy testují v jejich 

schopnostech, dovednostech a znalostech při jejich řešení. Společnost je nucena rozvíjet své 

schopnosti a znalosti. Pokud organizace v řešení uspěje, zlepšuje si image, buduje a upevňuje 

nové vztahy a dochází ke zvyšování ziskovosti vztahu.     [1] 
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Hodnota image. Firemní image zlepšují pozitivními ohlasy do okolí ze strany 

zákazníka. Doporučení mezi zákazníky má větší váhu, než reference organizace. Image 

zákazníka dodává podniku na prestiži, souvisí s hodnotou značky, která je jednou z 

nejcennějších devíz podniku.   [5] 

 

Referenční hodnota vztahu. Zde se dá hodnotit počet zákazníků, které jsme 

prostřednictvím „mezi-klientských“ referencí získali. Referenční hodnotu zákazníka je 

potřeba rozvíjet hned po navázání vztahu.  [2] [6] 

 

Hodnota věrnosti zákazníka. Souvisí s loajalitou zákazníka. Vypovídá o schopnosti 

vztahu odolat konkurenčním tlakům a dílčím nezdarům ve vztahu. Koresponduje s hodnotou 

doporučení. Jedná se o důležitou hodnotu ovlivňující délku vztahu. [6] 

 

 

1.8 Programy řízení vztahů se zákazníky 

 

Řízení vztahu se zákazníky doplňují programy na podporu vztahu a udržení zákazníka. Tak 

zvané programy retence se zejména soustřeďují na zvyšování spokojenosti a loajality s cílem 

zvýšit hodnotu vztahu a zákazníka.  

 Marketingoví odborníci se shodují na třech obecných způsobech zvyšování hodnoty 

zákazníka: 

1. Zvyšováním užitku (nebo prodeje) produktu, který již mají.  

2. Prodávat více výrobků, nebo zvýšit jejich marži. 

3. Udržet si zákazníka co nejdelší čas.     [8] 

 

S výše uvedenými body se pojí úsilí firmy zákazníka překvapit a nabídnout mu více než 

očekával, více než konkurence. Ke zlepšení vztahů se zákazníky lze využít následující 

programy a nástroje:  

 

Služba zákazníkům: Programy zlepšení zákaznických služeb lze v zásadě  rozdělit na dva 

typy- reaktivní a proaktivní. Reaktivní přístup řeší pouze vzniklé problémy typu, reklamace 
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vad, otázky plateb, dodávek zboží apod. Proaktivní přístup ke službám se zaměřuje na 

pochopení problémů a potřeb zákazníka, první kontakt je zde na straně firmy.  [7] 

Programy loajality/věrnostní programy: Zabývají se především odměňováním klientů, 

firmě mají přinášet opakované nákupy produktů. Odměňování se liší v závislosti na segmentu 

zákazníka, oboru podnikání apod. Nutno dodat, že pro odměňování zákazníka platí známé 

pravidlo“ fair play“, musí být chápáno a aplikováno legální formou.  Otázka loajality však 

nestojí pouze na „dárcích“, hrají zde roli, jak bylo popsáno dříve, emoce, doporučení, síla 

značky, důvěra atd.  [7] 

Kastomizace (customization) : Míra přizpůsobení se zákaznickým potřebám, např. podle 

segmentu zákazníků. [7] 

Budování komunity: Cílem je vybudovat „zákaznickou rodinu“, která bude emočně sdílet 

hodnotu vyplývající z produktu.  [7] 

Komunita hraje důležitou roli i v případě sdílení znalostí oboru firmy. Setkání 

zástupců jednotlivých poboček v rámci obchodního teritoria i mimo ně zvyšuje pocit 

příslušnosti k oboru, firmě, značce a pomáhá k upevňování vztahů a znalostí v organizaci.  

Nástroje konkurenčního benchmarkingu: Poznání v čem se konkurence potkává se 

zákaznickými představami. Metoda získávání dalších dat, které pomáhají v utváření 

marketingového plánu. 

Taktické zdroje: Orientují se na momentální, krátkodobé zákaznické zkušenosti. Poskytují 

okamžitou zpětnou vazbu. 

Nástroje styku s veřejností (PR): Nesmí postrádat vysokou míru profesionality a 

sofistikovanosti. Dochází k přímé konfrontaci se zákazníkem. Zde platí heslo „Všeho 

s mírou“.           [16] 

 

 

 

1.9 Loajalita zákazníka 
 

Je definovaná jako „způsob chování zákazníka projevující se na trhu zejména dvěma 

důsledky: opakovanými objednávkami a pozitivními referencemi do okolí.“    [22] 

Loajalita může rovněž být znázorněna délkou udržení zákazníka, tzn. čím déle 

zákazník zůstane spokojený a věrný u organizace, tím se stává hodnotnějším.  
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Byly definovány tyto hlavní faktory loajality zákazníků v konkurenčním prostředí: 

 potěšení  

 naprostá spokojenost zákazníka 

 pozice dodavatele na trhu 

 míra vzájemné závislosti dodavatele a zákazníka 

 setrvačnost a pohodlnost zákazníka              [22] 

1.9.1 Vztah mezi loajalitou a spokojeností 
 

Loajalita je pro organizaci nejdůležitějším aspektem ve vztahu k zákazníkovi a je do jisté 

míry projevem spotřebitelské spokojenosti. Loajalitu a spokojenost však nelze dávat do 

ekvivalentního vztahu. Spokojenost zákazníků je pouze předpokladem, který zvyšuje 

pravděpodobnost loajality. Cílem organizace je dlouhodobá, permanentní loajalita zákazníka. 

Lze ji vnímat jako důsledek nejvyšší úrovně spokojenosti. Ideál dlouhodobé loajality má ve 

skutečnosti k realitě poměrně daleko.      [23] 

 

Loajalita je v pojetí řízení vztahů se zákazníky a v podstatě i v celé koncepci řízení firmy 

nejdůležitějším faktorem. Je tudíž nutné se na tento činitel zaměřit lépe. 

Spokojenost zákazníků a jejich následná loajalita je prakticky jedinou zpětnou vazbou, 

kterou zákazník organizaci, ať přímo, nebo nepřímo předává. Zejména loajalita, oddanost 

zákazníka, hraje nejvýznamnější roli při tvorbě firemního zisku.  

 Opravdu loajální chování zákazníka lze posuzovat až z dlouhodobého pohledu na 

vztah. Důvody vedoucí k znovu zakoupení zboží, které ovšem nevykazují loajální chování, 

mohou být: Blízkost prodávajícího, Zvyk kupujícího, Výhodná cena (momentální), Chyba 

(konkurence, kupujícího), Existující vztah, Monopolní postavení. Uvedené pohnutky sice 

vedou k nárůstu finanční výkonnosti podniku, ale nelze o nich uvažovat jako o pevných a 

dlouhodobých. Cílem je dosáhnout výměny jmenovaných argumentů za jeden obsáhlý soubor 

– loajalitu.          [13]  [16] 

 

V zásadě, tedy podle většiny publikací, lze rozlišit dva druhy loajality: 

Nákupní loajalitu (loajální chování), která se vyznačuje ochotou znovu zakoupení produktů 

a udržování vztahu. Motivy loajálního chování mohou být i negativní, například falešné 

chování zákazníka, kdy nemá při koupi z mnoha důvodů na výběr.   
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Postojová loajalita (Attitudinal Loyalty) je silně ovlivňována hodnotou značky a zákazník je 

vnitřně nucen k opakovaným nákupům. Zákazník má snahu k obhajobě dodavatele a 

k doporučování zboží. V tomto případě fungují psychologické motivy, především emoce. [19] 

 

Hayes [14] specifikuje ještě třetí druh loajality.  

Retenční loajalitu: čili tendenci k setrvání u dané společnosti. Vztaženo k CLV, bude mít 

významný dopad na zvyšování této hodnoty. Loajalitu postoje nazývá loajalitou obhajoby 

(advocacy loyalty).     

1.9.2 Loajalita v B2B vztazích 
  

Vztah mezi organizací dodavatele zboží (poskytovatele služeb) a organizací, která pro daný 

produkt není konečným spotřebitelem, se označuje zkratkou B2B (business-to-business).  

Vztah mezi organizací a konečným spotřebitelem se označuje jako B2C (business-to-client). 

Je zřejmé, že mezi takovými vztahy budou odlišnosti. Zákazník, tedy firma může organizaci 

poskytnout mnohem větší příjmy, než jeden konečný spotřebitel. Je proto nevyhnutelné 

rozvíjet v B2B vztazích individuální přístupy k zákazníkovi k dosažení jeho loajality.  [15]   

Loajalita se odráží v celkové kvalitě vztahu. Odborníci se shodují na několika 

souvisejících úrovních kvality vztahu.  Jsou jimi oportunismus, orientace na zákazníka, 

konflikt, důvěra (spolehnutí), důvěra v prodávající a zaměstnance, spokojenost, závazek a 

vnímaná kvalita (výrobku/služby).       [15]   

Všechny vyjmenované faktory jsou aplikovatelné také na B2C vztahy, těmi se také zabývá 

většina studií. V kontextu B2B je z výčtu úrovní potřeba zaměřit se zejména na tři. Úroveň 

důvěry zákazníka vůči dodavateli, tu vidí někteří odborníci jako kritický faktor ve vztahu 

k loajalitě, referuje na motivaci zůstat u dodavatele. Další je úroveň vnímané kvality, která 

rovněž vykazuje silně pozitivní závislost s loajalitou a spokojenost jako komplexní faktor 

ovlivňující tendenci k znovu zakoupení produktů.     [15]   

1.9.3 Management loajality  

 

Organizace může přistoupit k řízení loajality v zásadě dvěma rozdílnými způsoby. Dané 

přístupy mají sloužit zejména při řešení problémů se spokojeností a loajalitou externích 

zákazníků. Mikro (individuálním) přístupem jsou identifikovány konkrétní důvody neloajality 
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jednotlivých zákazníků. Makro (organizačním) přístupem jsou zkoumány obecné rysy 

loajality/neloajality celého zákaznického segmentu, nebo větších zákaznických skupin.  [14] 

Oba přístupy jsou shrnuty následujícími odrážkami. 

 

Mikro přístup 

 Provedení individuálního průzkumu a pochopení vztahu s respondentem. 

 Identifikace zákazníků, kteří vykazují neloajalitu – ohrožené vztahy. 

 Cílená zlepšení vztahů s potenciálně neloajálními zákazníky – akční plán s dopadem 

na individuálního zákazníka. 

o Použití cílených e-mailů - rychlé zjištění konkrétních příčin 

nespokojenosti/neloajality. 

 Začlenění mikro přístupu do CRM firmy.     [14] 

 

Makro přístup 

 Pochopení vztahů napříč všemi zákazníky – analýza zákaznické základny. 

 Identifikace systémových důvodů loajality/neloajality – za pomocí software. 

 Cílené celopodnikové programy zlepšení zaměřené na všechny zákazníky. 

 Provedení analýzy faktorů, které budou mít vliv na loajalitu a určením míry dopadu 

těchto faktorů. 

 Identifikace nejsilnějších (klíčových) faktorů loajality – definují důležitost pro 

zákazníky a obchod. 

 Zkoumání spokojenosti a mezer ve výsledcích mezi deseti klíčovými faktory.  [14] 

 

1.9.4 Měření loajality 

 

Měření loajality se řadí k tzv. CFP (Customer Feedback Programs) programům, podle kterých 

je měřena zpětná vazba od zákazníka k organizaci. CPF programy jsou nedílnou součástí 

řízení vztahů se zákazníky.        [14]   
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Loajalitu lze monitorovat a měřit v podstatě třemi způsoby:  

 

1. Měřením budoucích záměrů zákazníků (jak naznačují otázky a) až e) níže). 

2. Měřením tzv. efektivní loajality. 

3. Měřením podle získaných a ztracených zákazníků.    [13] 

 

Ad 1) Měření probíhá nejčastěji dotazníkovou formou se soustavou otázek vztažených 

k budoucím záměrům zákazníka. Otázky nejčastěji vypadají takto: 

 a) Jak je pravděpodobné, že zakoupíte tento produkt/službu znovu v nadcházejících třech 

měsících? 

b) Jaká je pravděpodobnost, že doporučíte tento produkt/službu přátelům, kolegům? 

c) Jak jste celkově spokojen s tímto produktem/službou? 

d) Předpokládáte nárůst objemů nákupů našich produktů?  

e) Jaká je pravděpodobnost, že přejdete k jinému dodavateli?     [14]  [16] 

 

Ad 2) Používají se nepřímé ukazatele měřených efektů loajality, kterými jsou: 

 

Ukazatel setrvání zákazníků:  USZ = ZKR / ZZR    (5) 

ZKR … počet zákazníků na konci běžného roku   

ZZR…. počet zákazníků na začátku běžného roku 

 

Objem obchodu na jednoho zákazníka: UOZ = Oo / Z   (6) 

Oo… Objem obchodů organizace ve sledovaném období 

  Z… Celkový počet zákazníků organizace v daném období 

 

Ukazatel dlouhodobosti vztahu:  UD = DSZ / Z    (7) 

DSZ …Celková doba vztahů se zákazníky počítaná jako součet dob všech uzavřených 

obchodních smluv o dodávkách 

Z…  Celkový počet zákazníků organizace s uzavřeným kontraktem 

 

Ad 3) Sledování počtu nově získaných a ztracených zákazníku na čase, které je podmíněno 

analýzou ztracených zákazníků.      [13] 
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1.9.5. Loajalita zaměstnanců 
 

Práce se zabývá řízením vztahů externími zákazníky, s důrazem na jejich loajalitu. 

Pokud také vezmeme v úvahu interního zákazníka, tedy zaměstnance firmy, má smysl zmínit i 

loajalitu takového zákazníka. Zvláště v současnosti, kdy se kvalita výrobků a služeb odvíjí od 

kvality lidských zdrojů a jejich znalostí, které jsou zároveň nejcennějším kapitálem firmy, je 

loajalita pojítkem mezi danými znalostmi a organizací. Sice znalí, ale neloajální zaměstnanci, 

kteří se znalostmi a získanými klienty odcházejí ke konkurenci, často mohou znamenat pro 

firmu ztrátu vyšší než je ztráta externího zákazníka, vezmeme-li v úvahu náklady na výcvik, 

ztrátu důvěry firmy, ztrátu odběratelů apod.  

 

Prevenci a odhalení neloajálních a nepoctivých zaměstnanců a manažerů se v 

personalistice zabývá psychologie. Používá při tom techniky, které nacházejí uplatnění i 

v kriminalistice. Pomáhají odhalit osobnostní rizika, jako:  

 tolerance k podvodům, nepoctivost  

 neloajalita - negativní až nenávistný vztah k firmě, pracovišti a k nadřízenému  

 pracovní nespokojenost a frustrace, pocit ukřivděnosti a ublíženosti, nízká pracovní 

angažovanost, až pohrdání "všední" prací  

 hamižnost – nepřiměřené finanční a materiální nároky  

 egocentrismus až egoismus, vysoké sebevědomí - přeceňování svých schopností. 

           [21] 

S (ne)loajalitou také pochopitelně souvisí motivační programy zaměstnanců, úroveň 

komunikace ve firmě, firemní kultura, chování vedení atd. Výsledky měření spokojenosti 

zaměstnanců jsou další ukazatele, podle kterých lze usuzovat o loajalitě a udržení vlastních 

zaměstnanců. 

1.9.6 Národní indexy spokojenosti 

 

Výzkumy spokojenosti zákazníků jsou na úrovni podniků běžnou praxí. Existují však modely 

spokojenosti, které jsou aplikovány na makro úrovni, jsou jimi tzv. barometry spokojenosti a 

loajality, pomocí kterých se zjišťuje, jak který průmyslový segment plní očekávání zákazníků. 

Zvyšováním měřené úrovně pomocí kauzálních modelů spokojenosti lze dosáhnout až 

srovnávání spokojeností s jednotlivými průmyslovými odvětvími mezi státy.  
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Spokojenost je v modelu vyjádřena indexem CSI (Customer Satisfaction Index), český 

překlad zkratky je „Index Spokojenosti Zákazníka“. Index CSI ovlivňují přímo, nebo nepřímo 

další faktory spokojenosti, které jsou měřeny souborem bodovaných otázek.  

Vrcholnou proměnnou modelu je loajalita, která je znázorňována jako přímý výsledek 

spokojenosti, vnímané kvality a image (značky, výrobku). 

Ukázka kauzálního modelu spokojenosti je znázorněna obrázkem č. 1   [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktory spokojenosti       Výsledky 

Obr. č. 1 [23] Ukázka kauzálního modelu měření spokojenosti a loajality 

 

Výsledky zkoumání loajality přináší organizaci informace, které mají mnohem lepší 

vypovídací hodnotu orientovanou na budoucnost než výstupy z měření spokojenosti 

zákazníků. Loajalita se tak stává nástrojem k předpovědi budoucích finančních výsledků 

organizace.   [23] 

1.10 Strategie vztahů se zákazníkem 

 

Řízení vztahů se zákazníky je v makro-pojetí samo o sobě strategií. Charakteristikou 

moderního CRM je WINNER – WINNER strategie (strategie dvou vítězů) - obě strany musí 
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ze vztahu profitovat stejně. CRM navrhuje zásadní změny, jak by měly podniky 

spolupracovat se zákazníky.         [16]

          

Podle skupin zákazníků je vhodné volit strategii vztahu. Ne každý vztah může být řízen 

stejnou strategií, někteří zákazníci jednají na základě informací a emocí, jiným stačí pouze 

samotné jednání bez emocí. [1] Některé vztahy je zapotřebí chránit, jsou to zejména ty, které 

mají pro společnost veliký význam. Jiné mají být rozvíjeny z důvodu jejich potenciálního 

růstu. Další musí být změněny, například z důvodu ztrátovosti.    [6] 

 

Strategie sponky – sepnutí:  

Spočívá v přizpůsobení zákazníka na procesy organizace. Zde je nejdůležitější komunikace se 

zákazníkem a vhodně zvolená prezentace nabídky organizace. Procesy organizace a zákazníka 

nevyžadují příliš vysokou kompatibilitu. Organizace vytváří iniciativu pro spolupráci se 

zákazníkem, snaží se pochopit proces tvorby hodnoty u zákazníka a pozvolna nabízí svou 

podporu při tvorbě tohoto procesu. [1] 

Strategie zdrhovadla – propojení: 

Zákazník i organizace přizpůsobují své procesy tak, aby do sebe zapadaly. Obrazně řečeno 

jako zuby zipu. Strategie vyžaduje vzájemné poznání procesů. Cílem je zajištění kompatibility 

jednání. Důležitá je ochota vzájemné spolupráce zlepšování procesů. Nejvíce se blíží strategii 

vítěz-vítěz. Je nejnáročnější na plánování a výměnu zdrojů. [1] 

Strategie suchého zipu – přimknutí:  Zakládá se na přizpůsobení procesů organizace na 

procesy zákazníka. Je časově a finančně náročná pro organizaci. Je pouze na ni, aby se 

přizpůsobovala. Z dlouhodobého hlediska nemá tato strategie vztahu pro organizaci pozitivní 

přínosy, protože je více-méně manipulována.     [1] 

 

Jiný pohled na tvorbu strategie řízení vztahů je možný z hlediska marketingu, a to podle 

segmentu a významnosti oslovených a následně individuálně obstarávaných zákazníků.   

Postupem času se začaly používat tři stupně strategie CRM: 

 

Masová personalizace: Nachází uplatnění zejména u bank a firem zabývajících se masovým 

prodejem. Spočívá v identifikaci zákazníka podle dostupných seznamů adres a předchozího 

nákupního chování. Jsou pak voleny komunikační nástroje k nabízení produktů. [6] 
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Masová kastomizace: Přizpůsobení se zákaznickým potřebám (kastomizace-z angl. 

Customization) je nejlépe modelován na stavebnicovém principu nákupu nábytku, kdy každý 

zákazník spoluutváří produkt, každý platí podle svých možností, ale je zároveň obsluhován 

stejnou měrou. [6] 

Diferencovaná kastomizace: Hodnotu pro zákazníka vytváří zákazník s firmou společně, 

individuálním přístupem. Zákazníci jsou diferencováni podle hodnoty pro firmu a podle toho 

je jim věnovaná péče.          [6] 

 

1.11 Metodologie řízení vztahů se zákazníky 
 

V této kapitole budou představeny vybrané metodologie různých odborníků na řízení vztahů 

se zákazníky, které představují obecné postupy a zásady pro řízené CRM.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 upravený model řízení vztahů se zákazníky. [7] 
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Obrázek 2 shrnuje a zpřehledňuje předchozí poznatky o CRM. Udává obecný rámec o 

nejdůležitějších bodech řízení vztahů se zákazníky. 

1.11.1 Model IDIC 

 

Model popisuje čtyři základní aktivity, které by měly podniky provádět k udržení a zlepšení 

užších vztahů se zákazníkem.   

 

 Identifikace, kdo je pro firmu zákazník. Snaha pochopit jeho požadavky a potřeby. 

 Diferenciace mezi zákazníky. Určení, který je pro firmu nejziskovější nyní a který by 

mohl v budoucnu být. 

 Interakce (komunikace) se zákazníky. Zjištění zda došlo k pochopení očekávání 

zákazníka a vztahů s ostatními dodavateli, značkám apod. 

 Kastomizace (Customization), česky přizpůsobení, nabídky a komunikace k naplnění 

očekávání zákazníků.         [17] 

 

1.11.2 Metodologie IRIS 
 

Skupina IRIS (Systems Integration and Re-Engineering Research Group) Univerzity Jaume 

ve Španělsku od roku 2000 vypracovala metodologii zaměřenou na proces vývoje a zavedení 

systému CRM. Tato metodologie je podložena jejich vlastním informačním systémem a 

poskytuje dobrý rámec pro implementaci CRM do firmy.    [9]  

Metodologii IRIS znázorňuje obrázek č. 3. Dále budou popsány jednotlivé kroky 

související s touto metodologií. 
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Obrázek č.3 – Metodologie IRIS , upravený model  [9] 
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Stručný popis devíti velkých aktivit metodologie IRIS 

 

1. Projektové řízení a předpoklady (počáteční fáze)  

Posun od běžného marketingového přístupu k zákazníkovi k řízenému vztahu se zákazníkem 

musí být projektově řízen, podobně jako reengineering. Tento proces nese všechny atributy 

projektu vč. podpory vedení a rozšiřování povědomí projektu, prevenci k negativním 

postojům. Je nutné vypracování projektu CRM.  

2. Definice organizačního rámce firmy. 

Stanovení organizačního rámce, mise, vize, strategie, cíle. Stanovení politik a hodnot – je 

potřeba přehodnotit situaci firmy a zaměřit se na zlepšení, i když převládá spokojenost nad 

současným stavem. 

3. Definice zákaznické strategie. 

Znamená změnu chování firmy a definování nové zákaznické strategie. Vědět kdo je pro 

firmu zákazník. Identifikovat zákaznické cíle podle časových horizontů. 

4. Navržení systému hodnocení vztahů se zákazníky. 

Stanovení vhodných metod a ukazatelů měření spokojenosti a loajality zákazníků. Výběr 

vhodných komunikačních nástrojů pro sběr dat. 

5. Mapa procesů 

Pro dosažení spokojenosti a loajality je potřeba předefinovat obchodní procesy (marketing, 

prodej, po prodeji) zákaznicky orientované firmy. Vypracování nové procesní mapy vyžaduje 

analýzu stávající situace použitím dotazníků zaměstnanců a definování požadovaného 

budoucího stavu.  

6. Organizace a řízení lidských zdrojů. 

Hlavním zdrojem úspěchů i neúspěchů jsou lidé. Musí být školeni a informování o důležitosti 

CRM projektu, jako nové zákaznické filosofii. 

7. Výstavba informačního systému 

Volba vhodných IT nástrojů pro dolování dat, uchovávání a zpracování dat, statistické 

analýzy apod. 

8. Implementace 

Jsou postupně naplňovány plány jakosti. Proces přechodu ze stávající situace na novou CRM 

situaci. Jedná se o týmové činnosti, zahrnující integraci zaměstnanců podniku. 
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9. Monitoring. 

Zjišťování míry naplnění cílů stanovených v počáteční fázi projektu. Měření předem 

stanovených ukazatelů úspěšnosti projektů CRM.      [9] 

1.11.3 Model CRACK  

 

Model CRACK podle Chlebovského [12] představuje systém měření úrovně řízení vztahů se 

zákazníky. Je rozdělen do devíti oblastí měření, které si firma může podle vlastních 

podnikových procesů a oboru podnikání upravit. K zavedení měření je možno přistoupit až 

tehdy, je li ve firmě dobrá představa o stavu řízení vztahu se zákazníky a jsou analyzovány 

interní firemní procesy a strategické priority.  [12] 

Výčet jednotlivých měřitelných veličin u každé oblasti je velmi rozsáhlý, proto 

uvádím subjektivně vždy několik nejdůležitějších.        

 

„1. Marketing – značka:
 
 

 povědomí o značce (Brand Awareness - BAW) – kolik procent populace značku zná: 

(oslovení, kteří značku znají / všichni oslovení) * 100 

 kvalita značky (Brand Quality - BQU) – jak je vnímána zákazníkem (vysoká – střední 

– nízká) 

 (ne)loajalita ke značce (Brand Loyalty - BLO) – jaké procento zákazníků přešlo v 

daném období ke konkurenci 

2. Marketing – nabídka: 

 hodnota nabídky (Value Equity - VEQ) – jak je získaná hodnota vnímána zákazníkem 

(vysoká – střední – nízká) 

 spokojenost s nabídkou (Value Satisfaction - VSA) – jak jsou zákazníci s nabídkou 

spokojeni (velmi – středně – málo) 

3. Marketing – kampaň:
 
 

 dosah kampaně (Reach - CRE) – kolik procent oslovených kampaň zaregistrovalo 

 reakční procento (Response Rate - CRR) – jaké procento z oslovených na kampaň 

reagovalo 

 konverze (Conversion Rate - CCR) – jaké procento oslovených na základě kampaně 

nakoupilo 
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 náklady na kampaň (Campaign Cost - CCO) – zajímají nás relativní náklady vztažené 

k dosahu kampaně, reakčnímu procentu a konverzi: cena / dosah, cena / reakční 

procento, cena / konverze 

4. Marketing – Internetové aktivity:  

 počet návštěvníků (Visitor Count - IVC) - kolik lidí navštívilo příslušnou internetovou 

prezentaci firmy?  

 registrovaní uživatelé (Registered Users - IRU) - kolik návštěvníků internetové 

prezentace se zaregistrovalo? 

5. Sales – zákazníci:
 

 náklady na získání nových zákazníků (Customer Acquisition Cost - SAC) – zjistíme, 

podělíme-li náklady na jednotlivé kampaně počtem nových zákazníků v daném období 

(náklady na kampaně jsou myšleny v širším pojetí celkových nákladů na oslovení a 

další vyjednávání se zákazníkem. Vhodnější by bylo označení náklady na interakci): 

náklady na interakci / počet nových zákazníků 

 průměrná velikost objednávky (Average Order Size - SAO) 

 průměrný podíl z rozpočtu (Share of Wallet - SSW) – u každého zákazníka vypočteme 

podíl obratu firmy u daného produktu a celkového objemu zákazníkova nákupu v 

tomto produktu. Tuto hodnotu pak zprůměrujeme pro všechny zákazníky: Σ (obrat 

firmy / obrat produktu) /počet zákazníků 

 zisk na zákazníka (Customer profit - CUP) = zisk / počet zákazníků 

 tržby na zákazníka (Customer Sales - CUS) = tržby / počet zákazníků 

6. Zákaznická podpora – Call Centrum:
 

 počet telefonátů a jejich délka (Call Counts and Duration - CCO, CDU) 

 průměrná čekací doba (Average Hold Time - CHT) - jak dlouho musí volající 

průměrně čekat, než se spojí s operátorem? 

 průměrné náklady na hovor (Average Cost per Call - CAC) - celkové náklady call 

centra podělené počtem uskutečněných telefonátů. 

 průměrná doba hovoru (Average Talk Time - CTT) - průměrná doba, kterou operátor 

stráví hovorem s volajícím. 

7. Zákaznická podpora – servis: 

 reakční doba (Response Time - SRT) - jak dlouho trvá, než servisní technik odpoví na 

požadavek? 
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 doba servisního úkonu (Repair Fulfillment Time - SFT) - jak dlouho trvá vyřešení 

zákazníkova problému? 

 celková doba servisního zásahu (Completion Time - SCT) - včetně čekání na potřebný 

materiál. 

 úroveň spokojenosti zákazníků se servisem (Customer Satisfaction Score - SSS) – je 

spokojenost zákazníků se servisem vysoká, střední nebo jen nízká? 

8. Logistika: 

 míra vyplnění objednávky (Fill Rate - LFR) – doručené produkty / objednané produkty 

 dodržení požadovaného termínu (On Time Ship Rate - LOS) – objednávky vyřízené v 

požadovaném termínu / všechny objednávky 

 dodržení slíbeného termínu (Performance to Promise LPS) – objednávky vyřízené ve 

slíbeném termínu / všechny objednávky 

9. Komplexní ukazatele: 

 rentabilita nákladů (Return on Cost - ROC) = hrubý zisk / náklady 

 rentabilita tržeb (Return on Sales - ROS) = hrubý zisk / tržby 

 zisk na zaměstnance (Employee Profit - EMP) = hrubý zisk / počet zaměstnanců 

 tržby na zaměstnance (Emplyee Sales - EMS) = tržby / počet zaměstnanců“
1
 

1.12 Přínosy řízení vztahů se zákazníky  
 

Zavedením CRM do organizace lze očekávat následující přínosy. 

1. Bezproblémový průběh obchodních procesů 

2. Více individuálních kontaktů se zákazníky 

3. Více času na zákazníka 

4. Odlišení se od konkurence 

5. Vylepšení IMAGE firmy 

6. Lepší udržení zákazníků 

7. Více opakovaných nákupů 

8. Více nových obchodů 

9. Snížení nákladů 

10. Vyšší zisky        [5] 

                                                           
1
  CHLEBOVSKÝ, V., CRM ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY, Computer Press a.s., 

ISBN: 80-251-0798-1, Brno 2005   
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Podmínkou úspěchů řízení vztahů se zákazníky je angažovanost lidí, překonání jejich 

apriorního odmítání a odporu vůči změnám, nebo odmítání z důvodu ohrožení pohodlných 

stereotypů. Zde přichází na řadu management změn, angažovanost vedení, které bude 

schopno prosadit důležitá rozhodnutí, školení, investice do zaměstnanců, motivace atd.

            [5] 

1.13 Informační systémy řízení vztahů se zákazníky a webové odkazy 
 

Informační systémy CRM jsou užitečné nástroje, které je vhodné použít až po uvědomění si 

obsahu a významu řízení vztahů se zákazníky. Vybrat vhodný informační systém není 

jednoduché, protože IT firmy se předhánění v nabídkách softwaru. Například webové stránky 

systemonline.cz, které se zabývají byznys softwarem, propagují a stručně popisují 90 

produktů zaměřených na CRM. Dalšími domácími webovými zdroji s tématikou řízení vztahů 

se zákazníky jsou například www.crmforum.cz  a www.crmportal.cz. Ze zahraničních 

internetových zdrojů mohu jmenovat Www.1to1.com , Www.crmguru.com , 

Www.crm2day.com , Www.destinationcrm.com , Www.crm-daily.com .  

1.14 Deset zlatých pravidel v řízení vztahů 
 

Závěrem teoretické části přidávám tvrzení, že žádný systém řízení vztahů se zákazníky, ať 

sebelépe podporovaný IT technologiemi, nemůže fungovat bez kvalitních lidí, jejich vlídného 

osobního přístupu a dobrých lidských vlastností. Péči o zákazníka lze shrnout deseti zlatými 

pravidly. 

1. Na prvním místě je ten, kdo nás živí. 

2. Zákazník je především člověk. 

3. Vztah se buduje komunikací. 

4. Nejspokojenější zákazník je opečovávaný zákazník. 

5. Obranný val proti nájezdům konkurence se buduje z drobných kaménků. 

6. Služby zákazníkům znamenají víc než servisní zákrok. 

7. K péči o zákazníka patří také přemýšlení za zákazníka. 

8. Ztráta zákazníka je proces, který začíná ztrátou důvěry. 

9. Nejlepším prodejcem je nadšený zákazník. 

10. Investice do péče o zákazníka je investicí s nejvyšší mírou návratnosti. [24] 

http://www.crmforum.cz/
http://www.crmportal.cz/
http://www.1to1.com/
http://www.crmguru.com/
http://www.crm2day.com/
http://www.destinationcrm.com/
http://www.crm-daily.com/
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hrají důležitou roli náklady na poskytování produktu, ty lze zejména ovlivnit vhodným 

plánem rozvozu zboží, do kterého patří využívání konsignačních skladů, sledováním 

nákladů na komunikaci – využití internetové komunikace. Hlavní proces souvisí 

s poskytováním potřebné, legislativou vyžadované dokumentace, jako s přípravou a 

revizemi bezpečnostních listů výrobků, informačních letáků a operativních technických 

zpráv. Operativní technické zprávy vyjadřují posouzení stavu kotelních vod na základě 

laboratorních analýz, zhodnocení kotelního/chladícího zařízení po pravidelné prohlídce, to 

se opírá o vizuální posouzení zařízení a zprávu revizního technika. Proces dále zahrnuje 

bezpečnostní školení zákazníka, školení zákazníka v užívání produktů, servis ošetřované 

technologie a schopnosti reagovat na podněty zákazníka. 

Podpůrné procesy 

Nakupování: Jelikož jsme výhradními zástupci pro prodej chemických přípravků úpravy 

vody, jsme smluvně vázáni odběrem tohoto zboží pouze od jednoho dodavatele. Nakupování 

chemických přípravků přesto určuje efektivitu nakládání s finančními prostředky a rychlost 

dodání zboží. Úzce souvisí se skladovým hospodářstvím, množstvím kapitálu deponovaném 

ve zboží.  Řadím jej rovněž mezí hodnototvorné procesy. Vhodná volba dodavatele materiálu 

a služeb u příležitostných (mimořádných) projektů s výhodnými podmínkami rabatu také 

přináší zisk. Proces zahrnuje i volbu subdodavatelů při plnění specifických požadavků 

zákazníka. Hodnotí se cena nabízeného díla, termíny dodání, reference, osobní zkušenost, tím 

je ovlivněna především image firmy a následná ochota zakoupit produkt opět u naší firmy 

nebo ochota k doporučení. 

Proces nabídky: Při tvorbě nabídky je důležitá její komplexnost a rychlost odezvy na 

poptávku. Ze strany zákazníka je kladen důraz především na srozumitelnost nabídky. Nabídka 

je vyvrcholením procesu komunikace se zákazníkem, kde dochází především k upřesňování 

zadání, vstupů potřebných pro vypracování konkurenceschopné nabídky. Nabízí zákazníkovi 

konkurenční alternativy a firma se v ní zavazuje plnit očekávání zákazníka. Je zdrojem know-

how firmy.  

 

Proces komunikace se zákazníkem: Zahrnuje proces nabídky, první kontakt zákazníka, 

běžnou komunikaci, komunikaci finančních transakcí, průzkum spokojenosti zákazníka, 

školení zákazníků. Domnívám se, že formy komunikace jsou nejdůležitější při tvorbě image 
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firmy. Do procesu komunikace je nutné zahrnout i komunikaci mezi firmou a obchodními 

zástupci a zaměstnanci. Komunikaci bude věnována zvláštní podkapitola. 

Důležité procesy jsou sumarizovány v následující tabulce č.1 – Ptačí perspektiva. 

 

Tab. č. 1 Ptačí perspektiva 

Dodavatel Vstupy Procesy Výstupy Zákazník 

Externí zákazník 

Poptávka 

Poskytování 

produktů 

Nabídka 

  
  

Externí 
zákazník 

  

Objednávka 

Zboží/služba  

Faktura 

Zkušební protokol 

Legislativa Předpis normy 
Bezpečnostní list   

Sklad Stav skladu 

Nakupování 

Objednávka – 
doplnění zásob 

Vlastní 
organizace 

Externí zákazník 
Požadavek na 

produkt 
Objednávka 

produktu 
Externí 

zákazník 

Vlastní 
organizace 

Požadavek na 
produkt 

Objednávka 
produktu 

Vlastní 
organizace 

Externí zákazník 

Poptávka 

Proces 

nabídky 
Nabídka 

Externí 
zákazník 

Specifikace na 
produkt 

Konkurence/vlast
ní organizace 

Benchmarkingový 
průzkum 

Vlastní 

organizace/ 
Informace 

z dolování dat, aj. 
zdrojů (např. 

výstav) Proces 

komunikace 

se 

zákazníkem 

Nový kontakt, 

Školení 
Vlastní 

organizace Internet, okolí 

firmy 

Externí zákazník 
Požadavek na 

produkt 
Upřesňující 

požadavky, Nabídka 
Externí 

zákazník 

Vlastní 
organizace 

Požadavek na 
produkt 

Poptávka, 
Objednávka  

Dodavatel 
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2.3.1.1 Komunikace  

 

Prolíná se všemi třemi hlavními pilíři CRM (procesy, lidé, technologie). Jsou to především 

formy a nástroje komunikace se zákazníkem, které určují správnou prezentaci našich 

produktů. Komunikaci považuji za nejdůležitější nástroj budování vztahu se zákazníkem. 

Komunikaci v naší společnosti lze v zásadě rozdělit na: 

 Osobní 

 Písemnou  

 Telefonickou 

 Internetovou prezentaci 

 

Osobní setkání znamená zásadní formu komunikace se zákazníkem. V prvních fázích vztahu 

se zákazníkem dochází při obchodních schůzkách k prezentaci společnosti, zboží a služeb a 

vyjasnění požadavků zákazníka na produkt. Získávání nezbytných podkladů pro vypracování 

nabídky, jako jsou vzorky vody, získávání poznatků o specifickém provozu a problémech 

spojených s daným provozem nebo technologií.  

 

Písemná a telefonická komunikace představuje formu nabízení zboží a služeb, upřesňování 

parametrů zákaznické poptávky, informace o termínech plnění dodávek, fakturace, odesílání 

nabídek, poptávek, oznámení a potvrzení kontrolních návštěv atd. O korespondenci i verbální 

komunikaci se zákazníkem jsou vedeny záznamy. 

 

Internetová prezentace. Považujeme ji za nezbytnou, netvoří však základní komunikační 

kanál, jako v komerčních oborech podnikání. Na základě internetové komunikace získáváme 

pouze minimální množství zákazníků. 
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Ostatní druhy komunikace: 

 

Průzkum spokojenosti: 

Specifická forma komunikace, která v našem případě není vedena klasickou dotazníkovou 

formou. Zjišťování stavu spokojenosti zákazníků jsou vedeny formou rozhovorů přímo 

v provozu. Průzkum spokojenosti je veden rozhovorem prakticky při každém osobním 

kontaktu se zákazníkem. Tato forma průzkumu spokojenosti byla zvolena s ohledem na 

většinovou, všeobecnou neochotu vyplňování dotazníků. O vyjádřených příčinách 

nespokojenosti se provádí stručný zápis do zákaznické karty. Podněty na zlepšení ze strany 

zákazníka jsou hodnoceny zpravidla ihned na krátkých poradách, kde se rozhoduje o jejich 

případné realizaci. Vzniká prostor pro zlepšení průzkumu spokojenosti a loajality, zejména v 

evidenci o (ne)spokojenosti, námětů na zlepšení ze strany zákazníka a okolí firmy. Nejsou 

doposud využívány měřitelné ukazatele spokojenosti a loajality zákazníků. 

 

Školení:   

Základem školení je předávání důležitých informací o produktech a poznatků z oboru. 

Předmětem školení je seznamování externích zákazníků a regionálních zástupců s novými 

produkty, postupy, zkušenostmi a znalostmi. Školení bezpečnostních rizik vyplývajících 

z bezpečnostních listů přípravků. Organizovaná pravidelná školení (semináře) dánskou 

mateřskou organizací, spolu se zástupci různých obchodních regionů napomáhají zvyšování 

odbornosti v oboru a přehledu o trendech v oblastech úpravy vody.   

 

Získávání informací o trhu:  

Mají zásadní význam při volbě strategie vztahu se zákazníkem, tvorbě nabídky a vytváření 

znalostí pro zvyšování konkurenceschopnosti. Zdrojem kvalitních informací o trhu jsou pro 

nás osobní setkání se zákazníky, konkurencí, školení s kolegy, návštěvy veletrhů, tematických 

výstav a v poslední řadě internetové dolování dat.  

 

Oslovení zákazníků:  

Nejčastěji reagujeme na podněty doporučení naší společnosti, nebo se zaměřujeme na obory, 

ze kterých již máme reference. Nové zákazníky oslovujeme ze sídla naší společnosti 

telefonicky, zásadně nerozesíláme nevyžádanou poštu. Provádíme dolování dat z dostupných 

internetových zdrojů, podle regionů a průmyslových oblastí našeho zájmu.  
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2.3.2 Technologie 
 

Technologie, jako souhrn hlavních výrobních a služebních prostředků, lze shrnout do 

následujících skupin: 

 

A) Přeprava. Osobní automobily přizpůsobené přepravě chemických látek. K těmto 

účelům je zpracován předpis ADR pro přepravu nebezpečných věcí, automobily 

jsou vybaveny podle tohoto předpisu. 

Do kategorie přepravy zahrnuji i interní přepravu chemických látek v rámci areálu 

firmy, zejména manipulaci ve skladu. K těmto účelům máme zpracovány směrnice 

pro nakládání s nebezpečnými látkami schválené příslušnými úřady.  

 

B) Prostředky provádění terénních a laboratorních analýz a servisní činnosti: 

 Analytické sady a chemické látky zakoupené pro měření určitého ukazatele 

kvality vody.  

 Měřicí přístroje   

 Prostředky k provádění servisních úkonů  - Přípravky, běžné nářadí, 

software pro vyhodnocování dlouhodobých měření. 

 

C) Know-how a sdílené postoje a filosofie firmy. Např. propagace ekologicky 

šetrnějších přípravku vázání zbytkového kyslíku v kotelních vodách. Dále postupy 

pro řešení nestandardních situací obsluhy zařízení. Školící materiály a servisní 

manuály.   

 

D) Informační technologie CRM.  V současné době se nacházíme ve fázi výběru 

nového vhodného informačního systému na běžnou denní firemní agendu, jako 

správu účetnictví a skladových zásob. Požadavkem na nový systém je schopnost 

podpory řízení vztahů se zákazníky. 

 

E)  Kancelářská technika, vybavení pro komunikaci, tvorbu dokumentace a záznamů.   
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Obchody, které lze nazvat jako B2C v současné době převládají svými 91%, tuto situaci 

ukazuje obrázek 4. Obchody (vztahy) označené jako B2B jsou zvláštní svoji nákladovou, 

finanční i časovou náročností. Ne vždy se v takovém vztahu daří získávat zpětnou vazbu od 

koncového zákazníka (spotřebitele) a vést si o ní evidenci, musíme se tedy často spoléhat na 

odbornost a spolehlivost našich obchodních partnerů. Mezipodnikové obchody, kde odběratel 

není koncovým zákazníkem, přinášejí na jedné straně výhody, jako více zakázek „z jednoho 

místa“ na druhé straně musí být obchodní partneři motivování cenovou politikou, což značně 

snižuje zisk. Našim cílem je v současné době zvyšování objemů prodejů z B2C obchodů a 

podpory neanonymních koncových zákazníků z B2C vztahů, tyto výsledky můžeme přímo 

ovlivňovat, proto i výzkum loajality bude zaměřen na koncové klienty.  

 

 

 

Z obrázku 5 vyplývá jasná převaha objemu prodeje z opakovaných nákupů vyplývající z B2B 

vztahů. Na pravidelných nákupech se podle obrázku 4 podílejí vztahy B2B (prodejce – 

prodejce) 9%, ale mají za výsledek 68% objemů prodeje zboží. Jedná se o velmi významný 

podíl obchodů, zároveň ukazuje na vysokou míru závislosti na takových vztazích. Je proto 

naším cílem prohlubování stávajících vztahů B2B, ale především pak získávání nových 

koncových zákazníků.  

 

Rozložení oblastí prodejů podle ošetřovaných médií ukazuje obrázek 6. 
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Naším krátkodobým cílem je zvyšování zejména počtu zákazníků z oblasti chladicích 

systémů, z důvodu krytí sezónních poklesů prodejů z oblasti produkce páry a horké vody 

v letních měsících. 

 

2. 4 Legislativa 
 

Činnosti naší organizace se dotýkají mnoha zákonů a nařízení. Za národní uvádím tyto: 

 

 Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. 

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 

Z Evropského společenství uvádím zkráceně alespoň tato nařízení: 

 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. 
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 určeni Paretovou analýzou, resp. ABC analýzou, která vychází z údajů 34 

pravidelných zákazníků. U takto vybraných zákazníků bude proveden průzkum loajality. 

Obecný postup stanovení klíčových zákazníků popisuje Burnett [25], součástí postupu je i 

doporučení kroku ABC analýzy, kterou se blíže zabývá Bazala [26]. Uvedená literatura je 

zdrojem pro následující rozbor zákaznické základny. 

Vstupní údaje pro analýzu klíčových zákazníků byly zkresleny tak, aby procentuální 

podíl jednotlivých zákazníků na celkovém obratu firmy zůstal zachován. 

 

PARETŮV DIAGRAM  

 

 

 

 

Podle Paretova diagramu (obr. č. 7) je nezbytné se v průzkumu loajality zaměřit především 

(minimálně) na zákazníky nalevo od svislé fialové čáry, ti představují pro firmu, podle 

Paretova pravidla (obecně 80/20), životně důležitou menšinu. Z diagramu ovšem vyplývá, že 

cca. 40%, tzn. 14 zákazníků, vytváří cca. 80% obratu firmy.  Detailnější pohled na klíčové 

zákazníky nabízí ABC analýza dále (tabulka 2). Neznamená ovšem, že zákazníci napravo od 

fialové svislice v obr. 7 nejsou důležití. Provedená analýza zohledňuje pouze stávající situaci 

pravidelných zákazníků, kteří vytvořili za rok 2011 většinový obrat a nezohledňuje budoucí 

hodnotu zákazníka, jeho referenční hodnotu apod. Naopak vytváří prostor pro zamyšlení se 

nad zvýšení výnosů z těchto zákazníků, např. změnou strategie řízení vztahů, cílenou 

marketingovou kampaní, pomocí apod.  

Obr. č. 7 Paretův diagram koncových zákazníků 
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 Tabulka 2. ABC analýza 

Pořadí 
zákazníka 

Zákazník 
Číslo 

Relat. 
kumul. 
obrat 

Podíl na 
celkovém 
obratu u 
jednotlivého 
zákazníka 

Procentuální 
zastoupení 
zákazníků - 
kategorie 

  
Podíl 

kategorie 
na obratu  

1 2 13,62 13,62 
 

 

  

2 30 26,72 13,10 
 

  

3 10 39,49 12,76 A1 12%   

4 13 48,81 9,32 
 

  

5 12 54,63 5,82 
 

  

6 20 59,05 4,41 
 

  

7 34 63,37 4,32 
 

  

8 22 67,24 3,87     

9 25 70,92 3,68     

10 9 73,47 2,55 A2 29% 48% 

11 32 75,99 2,52     

12 24 78,02 2,03     

13 19 80,00 1,98     

14 8 81,97 1,97     

15 15 83,85 1,88     

16 26 85,67 1,82     

17 18 87,21 1,54     

18 5 88,63 1,42     

19 28 90,03 1,41 B 26%   

20 7 91,38 1,34 
 

  

21 33 92,61 1,23 
 

  

22 31 93,55 0,94 
 

  

23 1 94,36 0,81 
 

  

24 6 95,09 0,74 
 

33% 

25 16 95,82 0,72 
 

  

26 27 96,49 0,67 
 

  

27 23 97,09 0,60 
 

  

28 4 97,66 0,58 C 32%   

29 17 98,20 0,54   12% 

30 21 98,70 0,50   
 31 14 99,09 0,39   
 32 11 99,44 0,35   
 33 29 99,75 0,30   7% 

34 3 100,00 0,25     

 

Pro standardní (teoretickou) ABC analýzu platí rozdělení: Kategorie A vymezuje klíčové 

zákazníky (položky), kteří svým nákupem přispívají k 80 % obratu. Skupina B obsahuje 

zákazníky s příspěvkem 15% z obratu a zbývající skupina C svými 5%. Oproti obecně dané 
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teorii uváděné odbornou literaturou, je rovněž možné volit jemnější rozdělení zákaznických 

kategorií, uvádí se například dělení podle ostrých přechodů v datech. [26] 

Variantně diferencuji zákazníky, dle tabulky 2 podle odstupů hodnot podílů na zisku takto:

            

Skupina A1: „Top“ klíčoví zákazníci, k obratu přispívají cca. 48%. 

Skupina A2: Velmi významní zákazníci na obratu se podílejí cca. 33%. 

Do kategorie A2 rovněž řadím zákazníka č. 8, protože rozdíl v podílu obratu 

mezi jím a zákazníkem č. 19 je pouze 0,01%. 

Skupina B: Střední skupina zákazníků s podílem na obratu 12%. 

Skupina C: Ostatní zákazníci s podílem na obratu asi 7%. 

 

Podle Paretova grafu, obr. č. 7, tvoří životně důležitou menšinu těchto 14 zákazníků: 

Z2 , Z30,  Z10,  Z13,  Z12,  Z20,  Z34,  Z22,  Z25,  Z9,  Z32,  Z24,  Z19,  Z8 

Podrobnější ABC analýza lépe zdůvodňuje tento výběr, podle ABC analýzy se jedná o 

skupiny A1 a A2.  

 

Pro udržení, zlepšování a předpověď finanční výkonnosti podniku je z dříve uvedených 

důvodů pro náš podnik zákaznická loajalita velmi důležitá. Následující kapitola se zaměří na 

průzkum loajality vzorku 14 zákazníků, kteří byli dříve Paretovou a ABC analýzou vybráni 

jako klíčoví. Zvolenou metodou průzkumu loajality je „Metoda zkoumání budoucích záměrů 

zákazníka“ [22], která se opírá o stručný dotazník, ten zákazník vyplní nejlépe při osobní 

návštěvě, případně elektronickou formou. Následné výsledky průzkumu zhodnotím a bude 

z nich vyvozen závěr a případná opatření. Při osvědčení této metodiky bude navrženo její 

zavedení do běžné praxe.  

 

3.1.2 Volba dotazníku 
 

Zdrojem k vytvoření dotazníku posloužila kapitola o konstrukci dotazníků loajality z 

literatury [14] a [22]. Otázky byly rovněž vytvářeny na základě specifických podmínek a 

potřeb v dané organizaci. Byla zvolena Likertova pětibodová hodnotící škála, a to z důvodu 
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lepší orientace při vyplňování dotazníku. Otázkám, resp. odpovědím byla přidělena stejná 

váha. Zvolena byla následující pětice otázek, které je uvedena v tabulce. č. 3. 

 

Tabulka č. 3 Seznam otázek 

Č. 

otázky 

Otázka Hodnocení 

zákazníka 

Vlastní 

bodování 

1 Jak jste celkově spokojen s produkty a 

službami naší firmy?  
 

Naprosto spokojen 5 

Spokojen 4 

 

V případě hodnocení 3 a nižší, prosíme o 

uvedení důvodu Vaší volby. 

Neutrální 3 

Nespokojen  2 

Velmi nespokojen   1 

Č. 

otázky 

Otázka Hodnocení 

zákazníka 

Vlastní 

bodování 

2 Jaká je pravděpodobnost, že byste naši 
firmu doporučil svým kolegům v oboru? 
 

100% 5 

75% 4 

 

V případě hodnocení 50% a nižší, prosíme o 

stručné zdůvodnění Vaší volby. 

50% 3 

25% 2 

0% 1 

Č. 

otázky 

Otázka Hodnocení 

zákazníka 

Vlastní 

bodování 

3 Kdybyste dnes opět volil systém úpravy 
vody, jak je pravděpodobné, že byste si 
znovu vybral naši společnost? 

100% 
5 

75% 4 

 

V případě hodnocení 50% a nižší, prosíme o 

stručné zdůvodnění Vaší volby. 

50% 3 

25% 2 

0% 1 

Č. 

otázky 

Otázka Hodnocení 

zákazníka 

Vlastní 

bodování 

4 Četnost nakupování zboží a služeb od 
naší společnosti: 
 

Je možné, že se 

zvýší. 

5 

Spíše zůstane 

stejná 

4 

 

V případě hodnocení 3 a nižší, prosíme o 

uvedení důvodu Vaší volby. 

Nevím 3 

Zřejmě se sníží 2 

Určitě bude klesat 1 
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Č. 

otázky 

Otázka Hodnocení 

zákazníka 

Vlastní 

bodování 

5 Jak byste vyjádřil ochotu vyzkoušet i jiné 
zboží a služby naší společnosti než jste 
odebíral doposud? 
 

5 

 

Velmi rád    

vyzkouším 

5 

4  4 

 
 
V případě hodnocení 3 a nižší, prosíme o 
uvedení důvodu Vaší volby.  

3  3 

2  2 

1 

 

 

Nemám zájem   

nic nového     

zkoušet. 

1 

 

Zákazníci byli dotazování v 8 případech při osobní návštěvě, zbylých 6 odpovídalo na 

dotazník elektronickou formou. Všech 14 respondentů dotazník vyplnilo v průběhu 6 

pracovních dnů.     

3.2 Vyhodnocení dotazníků 
 

Do tabulky č. 4 byly zaznamenány výsledky z vyplněných dotazníků. 

 

Tabulka č.4  Výsledky hodnocení zákaznické loajality - odpovědi 

 

Zákazní

k číslo 

Otázka 1 

Míra 

Spokojenosti 

Otázka 2 

 

Doporučení 

Otázka 3 

Opětovná 

volba firmy 

Otázka 4 

Četnost 

nákupů 

Otázka 5 

Ochota 

zkoušet 

nové 

Celkové 

hodnocení 

Z2 5 5 5 5 5 100% 

Z30 5 5 5 5 5 100% 

Z10 5 5 5 5 5 100% 

Z13 5 5 5 4 5 96% 

Z12 5 5 5 5 5 100% 

Z20 5 5 5 5 5 100% 

Z34 5 5 5 4 5 96% 

Z22 5 5 5 4 5 96% 

Z25 5 5 5 5 5 100% 

Z9 5 5 5 5 5 100% 

Z32 5 5 5 5 5 100% 
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Z24 5 5 5 4 5 96% 

Z19 5 5 5 4 5 96% 

Z8 5 5 5 4 5 96% 

 

 

Tabulka číslo 5 představuje možný rychlý způsob vyhodnocení výsledků měření. Uvádí 

stupně loajality v závislosti na výsledném zákaznickém hodnocení. Za loajální budou 

považování zákazníci s hodnocením rovným minimálně 80%, při zvolené pětibodové 

hodnotící škále to znamená minimálně 20 bodů. Zákazníci, kteří v hodnocení použijí 4 i 3 

body, budou řazeni spíše k neutrálním zákazníkům s cíleným programem zlepšení skóre.  

 

 

 

Tabulka č. 5 Hodnotící tabulka [22] – upraveno k tématu 

Typ otázky 

 

Stupeň 

loajality 

Otázka 1 

Míra 

Spokojenosti 

Otázka 2 

Doporučení 

Otázka 3 

Opětovná 

volba 

firmy 

Otázka 4 

Četnost 

nákupů 

Otázka 5 

Ochota 

zkoušet 

nové 

Odhadovaná 

pravděpodobnost 

opakovaných 

nákupů 
  

Velmi 

loajální 

zákazník 

 Skóre 24 – 25b 

Maximum = 25b 
Větší než 80% 

Mírně 

loajální 

zákazník 

 

Skóre 20 – 23b 60 – 80 % 

Neutrální 

zákazník 

 
Skóre 15 – 19b 40 – 60% 

Velmi 

nejistý 

zákazník 

 
Skóre 10 – 14b 20 – 40% 

Ztracený 

zákazník 
Méně než 40% 

Méně než 10b 

Minimum = 5b 
20% a méně 

 

 

⟨      é         í       í  ⟩ 

⟨  %  100%⟩ 

⟨80%    %  

⟨ 0%  80%  

⟨40%   0%  
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Hodnocení zákaznické loajality ukázalo, že všichni vybraní zákazníci vykazují, na základě 

určených kritérií, vysokou míru loajality. Otázky zákazníci většinou hodnotili nevyšší 

známkou.  Jediná otázka, kterou někteří respondenti vyhodnotili jedním sníženým stupněm, se 

týkala četnosti nákupů (otázka č. 5). V těchto případech se pochopitelně může jednat o 

naznačení snížené loajality, kterou bude vhodné se zabývat. Tento postoj zákazníka u otázky 

č. 5, podle vedených rozhovorů, vysvětluje potřebná (nezbytná) dávka chemických přípravků 

pro udržení parametrů kotelních vod, která je často omezena rozpočtem přiděleným na danou 

technologii úpravy vody. Osobně vnímám takové hodnocení jako pozitivní, protože 

poskytovaný produkt odpovídá  nabídce zákazníkovi. Poznatky z průzkumu jsou na jedné 

straně pro organizaci potěšující, na straně druhé bude nutné si zjištěný stav udržet.  Dalším 

návrhem vyplývajícím z měření je rozšíření průzkumu o dotazování se na konkrétní znaky 

spokojenosti produktů, aby bylo možno lépe odhalit konkrétní oblasti zlepšení, protože 

dosavadní výsledky tyto podněty nepřinesly. Navrhujeme opakování měření v pololetních 

intervalech, při střídání měření loajality a spokojenosti. Cílem je odhalení příležitostí ke 

zlepšení, protože vlastní nedostatky vnímáme a očekávali jsme, že se k nim zákazníci vyjádří, 

což se neuskutečnilo. To, že se tak nestalo, vidíme v dobrých a mnohdy (hlavně u „starých“ 

zákazníků) v přátelských vztazích založených na emocích, což na druhou stranu vyjadřuje a 

potvrzuje jejich loajalitu.  
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3. 3 Návrh modelu řízení vztahů se zákazníky 

Na základě studia citované literatury a vlastních pracovních zkušeností navrhuji model řízení 

vztahů se zákazníky. Navrhovaný model je znázorněn obrázkem č. 8 a postupně bude dále 

popsán. 

 

 

 

Popis prvků modelu 

 

Celý model je rozdělen na dvě hlavní části. Část „organizace“ je postavena na lidech, 

procesech, technologiích, kde významnou roli hraje komunikace s okolím. Následující popis 

modelu kroky I – VII, je subjektivně veden pohledem organizace, ale zároveň se snaží o 
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pochopení procesů tvorby hodnoty na straně zákazníka, viz pravá strana modelu „zákazník“. 

Primárně je cílem navrhovaného rámce zaměřit se na zelená pole v části „organizace“.  

 

I. Identifikace zákazníka 

Zahrnuje zjišťování, kdo by pro firmu mohl být zákazník. V případě identifikace nového 

zákazníka budou využívány komunikační technologie a údaje (data), získané dolováním dat, 

doporučením, návštěvou výstav apod. Identifikace se může týkat i stávajících odběratelů, 

například vznikne-li potřeba organizace umístění nového produktu na trh, budou vybírání 

potenciální (staří) zákazníci k novým výrobkům a službám.  

 

II. Oslovení zákazníka 

V případě oslovení nového zákazníka dochází k představení organizace, prvnímu kontaktu. 

Voleny jsou komunikační metody a technologie navrhované danou strategií. Oslovení 

zákazníka úzce souvisí se zkoumáním jeho potřeb a tvorby hodnoty. Zde se organizace rovněž 

snaží vyvolat potřebu u zákazníka, například potřebu zlepšení stávajícího systému filtrace. 

 

III. Zkoumání hodnoty pro zákazníka 

Zkoumání procesu tvorby hodnoty pro zákazníka má přímý dopad na tvorbu nabídky. 

Zkoumá se, jak cena a jednotlivé znaky kvality produktů ovlivní vnímanou hodnotu pro 

zákazníka. Zpravidla dochází ke konfrontaci s konkurencí. Zákazník sděluje organizaci své 

představy, nápady a konkurenční srovnávání. 

 

IV. Tvorba nabídky 

Jedná o tvorbu formální nabídky, jelikož jistou formou nabídky je již oslovení zákazníka, kde 

je prezentována firma a produktové portfolio. Tvorba nabídky buďto přímo reaguje na 

konkrétní poptávku, která je výsledkem procesů tvorby poptávky u zákazníka, zákazník 

oslovuje organizaci z vlastní vůle, nebo vyplývá ze zkoumání hodnoty pro zákazníka a 

procesů v organizaci.  

 

V. Monitorování a měření atributů řízení vztahů se zákazníky 

U zákazníka je po realizaci nabídky, nebo produktu naplněna, nebo nenaplněna jeho představa 

o sebou vytvořené hodnotě. Jak zákazník vnímá naplnění vlastních představ o poptávaných 

produktech (jak je spokojen) významně ovlivní jeho budoucí rozhodování o setrvání u 

dodavatelské organizace (loajalitu).  Na tento aspekt vztahu působí předposlední krok cyklu 
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navrhovaného CRM rámce. V monitorování a měření se promítá celková úroveň řízení vztahů 

se zákazníky a kvalita poskytovaných výrobků a služeb do zlepšování, úspěšnosti strategie 

řízení vztahů a konkurenceschopnosti. Monitorování a měření rovněž mapuje úspěšnost 

nabídky a přes zlepšování působí na případnou změnu strategie. S ohledem na strategii vztahů 

jsou pro tento krok voleny vhodné komunikační prostředky.  

Do pátého kroku také patří hodnocení úrovně řízení vztahů se zákazníky, zde bude 

použito vybraných částí modelu CRACK [12], které poslouží prostředí daného podniku. 

Zvolena byla následující sestava ukazatelů: 

Marketing – značka: 

 (ne)loajalita ke značce:    

Ukazatel setrvání zákazníků: USZ = ZKR / ZZR    (vztah 5 str. 26)   [22] 

ZKR … počet zákazníků na konci běžného roku   

ZZR… počet zákazníků na začátku běžného roku 

Období hodnocení: 1 rok  

Snaha o maximalizaci (větší než 1) 

Jednotka: --- 

Marketing – nabídka: 

 spokojenost s nabídkou SpN – Jak jsou zákazníci spokojeni s nabídkou?  

Zajímá nás % : Velmi spokojeni (Vs) – Středně spokojeni (Ss) – Málo spokojeni (Ms) 

SpN = Vs / VO * 100…analogicky pro Ss a Ms   (8) 

           VO… Všichni, kteří odpověděli. 

Opakování a způsob průzkumu: Při každé nabídce 

Období hodnocení: pololetně 

Snaha o maximalizaci Vs  

Snaha o minimalizaci Ms 

Jednotka: % zákazníků 

 průměrná doba odezvy na poptávku - průměrně za jak dlouho zákazník dostane nabídku? 

POP = DVP / CPP  (9)  

DVP…celková doba vyřízení všech poptávek; CPP… celkový počet poptávek za dané období 

Období hodnocení: pololetně 

Snaha o minimalizaci POP 

Jednotka: Dny 
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 Účinnost nabídek UN – Jaká je úspěšnost vydaných nabídek?    

  UN =PO / PN *100    (10) 

PO…počet objednávek; PN… počet nabídek 

Období hodnocení: pololetně 

Snaha o maximalizaci UN  

Jednotka: % úspěšnosti 

Marketing – Internet: 

 Účinnost internetové prezentace UIP – Jaký je % podíl poptávek z internetu na celkovém 

počtu poptávek?          UIP = PPI / CPP *100  (11) 

PPI… Počet poptávek z internetu; CPP… celkový počet poptávek za dané období 

Období hodnocení: pololetně 

Snaha o maximalizaci UIP 

Jednotka: % poptávek 

 Počet návštěvníků PN - kolik lidí navštívilo příslušnou internetovou 

prezentaci firmy?                 Období hodnocení: měsíčně 

Snaha o maximalizaci  

Jednotka: počet lidí 

Zákazníci: 

 Náklady na získání nových zákazníků NZN - Kolik firma průměrně utratí za získání 

zákazníka?   NZN = NI / PNZ   (12) 

NI… náklady na interakci; celkové náklady na oslovení a další vyjednávání se zákazníkem. 

PNZ… počet nových zákazníků v daném období  

Ukazatele efektivity vztahu se zákazníky: 

 Zisk na zákazníka (Customer profit - CUP) – Jaký je hrubý zisk vztažený k jednomu 

zákazníkovi?                                           CUP = HZ / PZ (13) 

                                                HZ… hrubý zisk;       PZ… počet zákazníků 

 

 tržby na zákazníka (Customer Sales - CUS) - tržby / počet zákazníků 

CUS = T / PZ  (14) 

T…tržby;  PZ… počet zákazníků 

Období hodnocení NZN,CUP,CUS : pololetně 

Snaha o maximalizaci  

Jednotka: CZK 
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Servis: 

 doba servisního úkonu DSÚ - Průměrně jak dlouho trvá vyřešení zákazníkova problému? 

DSÚ = CDS / PSZ      (15) 

CDS…celková doba servisních úkonů;  PSZ… počet servisních zásahů 

Období hodnocení: pololetně 

Snaha o minimalizaci  

Jednotka: dny / ks 

Logistika: 

 doba potřebná k realizaci objednávek DRO – Průměrná doba od přijetí objednávky do 

expedice.   DRO = CTV / PO  (16) 

CTV… suma časů realizace objednávek;  PO…Počet všech objednávek 

Období hodnocení: pololetně 

Snaha o maximalizaci  

Jednotka: dny / ks 

Komplexní ukazatele: 

 rentabilita nákladů (Return on Cost - ROC) - Jak se náklady vracejí v zisku firmy? 

ROC*=  HZ / N (17)  

HZ… hrubý zisk;  N…náklady 

 

 rentabilita tržeb (Return on Sales - ROS) - Jaký je hrubý zisk firmy v poměru k tržbám?

    ROS* = HZ / T    (18) 

HZ… hrubý zisk;  T…tržby 

 

* Zůstává původní ustálené mezinárodní značení. 

Období hodnocení ROC a ROS: pololetně 

Snaha o maximalizaci ROS a ROC 

Jednotka: --- 

 

Ukazatele sestavy se přepočtou na procentuální vyjádření.  Některé veličiny, například zisk na 

zákazníka, je potřeba maximalizovat, jiné ukazatele zase minimalizovat, např. náklady.  

Pro maximalizaci platí:   (hodnota * 100) / | max - min | (19) 

Pro minimalizaci platí :   (| max - min | - hodnota) * 100) / | max - min | (20) 

Maximum a minimum jsou volené hodnoty. 
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Maximum je dáno celkovým rozsahem možných hodnot což odpovídá 100% ... např. počet 

všech oslovených zákazníků. ; hodnota … Skutečná naměřená hodnota 

 

Z hodnot vypočítaných vztahy (19) a (20) se spočítá váhový průměr, za účelem získání 

procentuálního jednočíselného vyjádření úrovně CRM, kde 100% je teoretický ideál. 

Praxí musí být sestava ukazatelů úrovně CRM podniku dolaďována, obohacena, nebo 

regulována.            [12] 

 

Výše uvedených 13 ukazatelů vybralo vedení společnosti. Jedná se o ukazatele, které lze 

při současné situaci sledovat bez použití speciálního softwaru s minimem změn ve sběru a 

záznamu dat. Po proškolení a na příkaz vedení zajistí sběr dat odpovědná osoba příslušného 

pracoviště. Získané údaje budou dodávány vedení společnosti, které je dále zpracuje a 

poslouží jednak procesu zlepšování ve vztahu se zákazníky, jednak jako důležité podklady při 

hodnotícím setkání společníků firmy.   

 

 

VI. Zlepšování 

Smyslem modelu je zlepšování vztahů se zákazníky. Výstupy ze zlepšování se stávají vstupy 

pro revizi strategií, cílů, procesů a nástrojů řízení vztahů se zákazníky. Jedná se o nezbytnou 

zpětnou vazbu ze strany zákazníka. Cílem je zvyšování konkurenceschopnosti a prosperity 

podniku. 

 

 

VII. Strategie vztahů 

Tento blok se skládá z mnoha dílčích faktorů, ze kterých strategie vychází a působí na 

všechny výše popsané kroky. Strategie vztahů je nutné operativně měnit v závislosti na 

výsledcích měření a zlepšování. 
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loajality. Očekáváme, že pravidelné měření, kromě jiného, poskytne cenná data pro 

periodická srovnávání. Data z opakovaných měření umožní sledovat trendy ve vývoji 

loajality a spokojenosti s korelací na časové řady v prodejnosti produktů.  

I) Údaje získané inovovaným CRM mohou sloužit, kromě rozhodování ve volbě strategie, 

jako podklady pro výroční setkání zahraničních společníků firmy.  

J) Diplomová práce rovněž může posloužit jako dobrý podklad pro vypracování směrnice 

řízení vztahů se zákazníky ve firmě. 

K) Práce se zabývala především vztahy a zákaznickou loajalitou na úrovní organizace – 

spotřebitel. Vztah se zákazníky na úrovni organizace – prodejce, bude v budoucnu blíže 

zkoumán. K tomuto kroku rovněž přispěje tato práce svou metodikou měření a 

zkušeností z prvního provedeného průzkumu. Bude zde však nejspíš nutné změnit 

konstrukci dotazníku a formulaci otázek, které by v těchto případech zřejmě nejprve 

měly směřovat ke znakům spokojenosti, abychom se seznámili s konkrétními 

nedostatky organizace (příležitostmi zlepšování).  

Věříme, že ve výsledku průzkumu loajality se odrazila kvalita produktů a služeb, ale 

rovněž předpokládáme, že pravděpodobně nejdůležitější roli ve vztazích se zákazníky 

hraje v organizaci osobní přístup a následné emoce. 
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