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Abstrakt: 

 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit jaké existují metody v případě aktivního řízení 

vztahů se zákazníky. V jednotlivých kapitolách se zabývám obecným řízením vztahů se 

zákazníky, čímž je myšleno vytváření, rozvíjení, budování a v horším případě ukončení 

vztahu. V další části jsou rozebrány jak počítačové programy, tak marketingové metody, u 

nichž jsou vždy uvedeny výhody a nevýhody použití pro podnik. Práce je zakončena 

porovnáním jednotlivých metod. 

Abstract: 

 

The aim of my thesis is to determine what methods exist for an active customer 

relationship management. Each chapter deals with general management, customer 

relationship, which is meant to create, develop, build, or worse, end the relationship. The 

next section discussed how computer programs, and marketing methods which are always 

advantages and disadvantages of the business. The work ends with comparing different 

methods. 
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Úvod 

Vlivem finanční krize, která postihla celkový světový trh, mají podniky co dělat, 

aby si udržely své místo na trhu. Základním klíčem úspěchu jsou zákazníci a zisk. 

Konkurence je v dnešní době tak vysoká, že podniky neustále hledají pomocí inovací nové 

potenciální zákazníky a snaží se udržet současné zákazníky, aby neodešli ke konkurenci. 

Existuje spousta metod jak vyhledat a zároveň pečovat o zákazníky. Každý podnik 

si zvolí metodu podle svého uvážení, zda nabízí výrobek či službu. Mezi podnikové 

systémy řízení vztahů se zákazníky patří Customer relationship management a Key 

account management. Některý z těchto systémů by bylo vhodné zavést v podniku. Cílem 

podniků by mělo být udržet se na světovém trhu, být lepší jak konkurence a vybrat si 

některou z metod řízení vztahů se zákazníky. Ne nadarmo se říká „Náš zákazník, náš pán“. 

Tato práce se zabývá tím, jak řídit zákazníky a je rozdělena do pěti kapitol. V první 

kapitole je definice řízení vztahů se zákazníky, kdo je zákazník a historický vývoj. Druhá 

kapitola se zabývá hodnotou pro zákazníka, jeho věrností a spolehlivostí. Třetí kapitola se 

zabývá vytvoření vztahů se zákazníky jak ten vztah vybudovat, rozvíjet a udržovat. V 

horším případě jak jej ukončit. Čtvrtá kapitola je zaměřena na metody řízení vztahů se 

zákazníky. Mezi ně patří Customer relationship management, Key account management. A 

do marketingových metod patří Relationship marketing, One-to-one marketing, 

Nediferencovaný marketing, který je dále rozdělený na Masový marketing, v němž hraje 

důležitou roli reklama a Výrobkově nediferencovaný marketing a v neposlední řadě Direct 

marketing. 
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1 Vymezení pojmů řízení vztahů se zákazníky a historický vývoj 

přístupů  

Na začátku této kapitoly je třeba si vysvětlit pár pojmů spojených s řízením vztahů se 

zákazníky. Co to řízení vztahů se zákazníky je a kdo je zákazník. Konec kapitoly je 

zakončen trochou historie. 

1.1 Řízení vztahů se zákazníky  

Na jednotné definici se trh ani teoretická pracoviště dosud neshodly. V knižním 

pojetí lze najít různé názory či tvrzení na řízení vztahů se zákazníky. Názory odborníků 

jsou následující: 

Interaktivní proces, jehož cílem je dosažení optimální rovnováhy mezi dodavatelem 

a zákazníkem. Optimum rovnováhy je determinováno maximálním ziskem obou stran. [6] 

Názor Jarmo R. Lehtinena: „Zákazníci jsou ústředním bodem, ve kterém se 

nakonec propojí všechny zdroje, které jsou podniku dostupné.“ [10] 

Řízení vztahů se zákazníky je proces vytváření, udržení a rozvíjení vztahů se 

ziskovými zákazníky. [4] 

1.2 Zákazník 

Osoba, která přináší uskutečněnou transakci a zároveň získává hodnotu. [6] 

Zákazníky můžeme rozdělit do 3 skupin: 

 Cenově orientovaní zákazníci – hlavním bodem je cena, 

 Zákazníci s omezením – problém se změnou dodavatele, nevázanost s uzavřenými 

kontrakty, jejich pasivní chování se může změnit, 

 Emocionálně vázaní zákazníci – výhodný a spokojený vztah s dodavatelem, pocit 

s nadstandardními službami. [10] 
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1.3 Historický vývoj přístupů k řízení vztahů se zákazníky 

 1980-1990 Samočinnost zákaznických služeb. Výsledkem byly úspory vytvořené 

pomocí call center 

 1990-1995 Tvorba databáze o vztazích se zákazníky a zároveň vývoj 

koncentrovaných systémů řízení dat. Cílem tedy bylo porozumět zákazníkovi.  

 1995-2000 Vytváření hodnoty pro zákazníka. Na základě porozumění zákazníka se 

zlepšovaly výrobky či služby pomocí různých programů pro zákazníky. 

 2000-2005 V tomto období se management řízení vztahů se zákazníky začal 

rozvíjet. Výsledkem se staly změny kultury podniku směřované ke společnosti 

orientované na zákazníky. 

 2005 - současnost Tvorba struktury a procesu společnosti zaměřené na zákazníky. 

Hlavním klíčem je zákazník jako subjekt. [10] 
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2 Hodnotový management 

Hodnotový management je dynamický proces, ve kterém se vytváří, poskytuje a 

zdokonaluje hodnota pro zákazníka. [15] 

Hodnotový management se skládá z pěti kroků:  

 Odhalit – porozumění zákazníkovi, 

 Přizpůsobit – přizpůsobit nabídku a systém péče o zákazníka, 

 Vytvořit – vytvořit hodnotu pro zákazníka, 

 Zhodnotit – získat zpětnou odezvu, 

 Zdokonalit – změřit a zlepšit hodnotu pro zákazníka. [11] 

2.1 Hodnota pro zákazníka 

Hodnota pro zákazníka je charakterizována jako spojení mezi uspokojením potřeb a 

zdrojů pro dosažení uspokojení zákazníka. [17]   

Hodnota vnímaná zákazníkem může být konkrétní produkt v hmotné či nehmotné 

formě služby. Tato hodnota se vytváří proto, aby se uspokojily potřeby, požadavky a 

očekávání zákazníka. [16]   

Principem hodnoty vnímané zákazníkem je rozdíl mezi tím, co zákazník dostane a 

co by dal za různé jiné možnosti. [9]    

2.1.1 Hodnotová nabídka 

Hodnotová nabídka je balíček, který se skládá z benefitů, které podnik má za úkol 

poskytnout. Je to systém, který poskytuje hodnoty, obsahuje různé zkušenosti, které 

zákazník získá během používání nabídky. [9, 13]   

2.2 Věrnost zákazníků 

Zákazníci ukazují různou formu věrnosti určitým značkám, obchodům či 

podnikům.  Věrnost je definovaná jako povinnost k dalším nákupům nebo podpora služeb 

či produktů v budoucnu. 

Hlavním bodem vytváření vyšší věrnosti zákazníků je udělování vyšší hodnoty pro 

zákazníka. [9]   
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2.3 Spokojenost zákazníků 

 Spokojenost je definovaná jako pocit radosti vyvolaný porovnáním 

vnímaných výsledků k očekávání. Zda je zákazník s nákupem spokojený, závisí pouze na 

realizaci nabídky, která je ve vztahu k jeho očekávání. Jestliže dojde k nesplnění 

očekávání, zákazník je nespokojený. Ale pokud je výrobek či služba nad jeho očekávání, 

zákazník je nad míru spokojený. 96% nespokojených zákazníků si nikdy nestěžuje, ale 

tímto přejde ke konkurenci. [9, 16]   

Spokojenost zákazníků se nedá zvýšit na úkor nižších zisků společnosti, ale např. 

inovací výrobních procesů či investic do vývoje a výzkumu. [2, 9]   

Existuje sedm důvodů pro spokojenost zákazníka, a to: 

1. Spokojený zákazník bude společnosti stále věrný, je lepší si udržovat stálého 

zákazníka než se snažit o získání nového z hlediska peněz a času. 

2. Spokojený zákazník je schopný za daný produkt či službu zaplatit i vyšší cenu. 

3. Spokojený zákazník se bude chovat ohleduplně k společnosti, ve které nastanou 

nenadálé problémy v podobě havárie, krádeže, stávky zaměstnanců či nedodržení 

termínů dodavatelů. 

4. Spokojený zákazník dá o své spokojenosti vědět dalším lidem v podobě osobní 

komunikace. 

5. Spokojený zákazník si zakoupí další produkt z nabídky společnosti. 

6. Spokojený zákazník je ochoten sdělit společnosti své poznatky z užívání výrobku či 

služby, které povedou ke zlepšení nebo inovaci. 

7. Spokojený zákazník dává najevo jeho uspokojení z daného produktu či služby 

zaměstnancům společnosti. [5] 
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3 Vytváření vztahů se zákazníky 

Maximalizování hodnoty pro zákazníky je pěstování dlouhodobých vztahů se 

zákazníky. Podniky se pomalu loučí s masovým marketingem a zaměřují se na vytváření 

silných vztahů se zákazníky. [18] 

3.1 Navázání vztahu 

Podnik si musí určit kde na trzích a v jaké vzdálenosti se potenciální zákazníci 

nacházejí.  

Základní zdroje těchto potenciálních zákazníků jsou 3: 

 Zákazníci, kteří nabídnutý výrobek či produkt doposud nepoužívali, 

 Zákazníci využívající produkty od jiných podniků nebo výrobky substituční, 

 „Nezákazníci“ pro něž je nabídka výrobků či služeb z nepochopitelných důvodů 

nevyhovující. [16] 

Pro navázání vztahu se zákazníkem existují různé způsoby, které jsou nápomocné 

pro sdělení o nových východiscích vytváření hodnoty nabízené společností. Jako způsob je 

myšleno především přesvědčení zákazníků formou ústní reklamy, aby informovali o 

vztahu a doporučovali společnost jiným možným zákazníkům. [15] 

3.1.1 Průběh prvního setkání 

Podniky využívají různé metody organizování a vedení rozhovoru s potenciálními 

zákazníky. V praxi nejvíce zapůsobil model od doc. Vlado Hlavenky, CSc. Rozhovor 

probíhá mezi dvěma subjekty v podobě diskuze. 

Fáze prvního setkání: 

 Vytvoření vztahu a kontaktu, 

 Obchodní rozhovor, 

 Prezentace, 

 Vyjednávání, 

 Ukončení. [15] 



7 

3.1.2 Zainteresovanost a osobnost 

Je samozřejmé, že hlavní roli v řízení vztahů mají důležitou roli lidé. 

Zainteresované osoby lze rozdělit do dvou kategorií buď jako okolí nebo jako společnost 

jak lze vidět na obr. 3.1 

 

Obr. 3.1:  Rozdělení zainteresovaných osob, Zdroj: [16] 

Každý typ člověka potřebuje jak odlišný přístup, tak jiný styl komunikace 

k dosáhnutí dobrého výsledku vyjednávání. V podniku každý pracovník má svou pozici a 

odpovědnost k dané práci, tím pádem není zde možnost výběru zákazníka s určitým 

osobnostním typem. Rozhovor bude mít lepší výsledky, pokud se podaří určit osobnostní 

typ člověka. [15] 

Lze rozeznat 4 druhy osobnostních typů: 

 Analytický, 

 Laskavý, 

 Poháněčský, 

 Expresivní. [15] 

 

okolí 

Zákazník 

(společnost) 

Zainteresované 

osoby 
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3.2 Budování a udržování vztahu 

Podmínkou budoucího vztahu je, aby byly splněny všechny podmínky obou 

partnerů. Příkladem může být dodání nějakého zboží v určité kvalitě, dohodnutém termínu 

a také v doprovodu sjednaných podmínek. Tímto začíná spolupráce a následný začátek 

budování vztahu. [15] 

Aby podnik vedl efektivní řízení a rozvíjení vztahů se zákazníky měl by mít znalost 

hodnototvorného procesu, ale i obchodní strategie zákazníka. [9]   

Podnik, by nejprve měl na začátku vztahu s novým zákazníkem poznat o jaký druh 

vztahu zákazník má zájem. Používají se různé stupně vztahu, které můžeme vidět na obr. 

3.2. 

 

Obr. 3.2: Vztah očekávání zákazníka a složitosti procesu, Zdroj: [15] 

Čím výše pohyb očekávání zákazníka bude stoupat, tím vzniká pevnější vztah.  

Fakta o udržování zákazníků: 

1. ztráta zákazníků je v průměru každý rok 10%, 

2. získání a udržení zákazníků pro společnost stojí několikrát víc než náklady na péči 

o zákazníky, 

3. ziskovost věrného zákazníka se postupně zvyšuje. [3, 9]   
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Na obr. 3.3 je ukázán postup, jak se získává a udržuje zákazník. Začínajícím krokem 

jsou možní zákazníci, kteří mají zájem si koupit produkt či službu. Společnost uskuteční 

výběr v podobě nejvhodnějšího potencionálního zákazníka, z něhož se stane nový 

zákazník, nato opakovaný zákazník a v neposlední řadě klient. Proměnit klienta v člena 

není pro společnost problém, jde o to zapojit je do členských programů s určitými 

výhodami. Zákazníci, kteří své uspokojení z výrobků či služby posílání dál se stávají 

stoupenci a tímto stoupenec se změní lehce na partnera. [16]   

 

Obr. 3.3: Proces vývoje zákazníka, Zdroj: [9]   

Základním cílem rozvíjení vztahu se zákazníkem je budování důvěry a osobní 

vazby, tvorba jak vstupních překážek konkurenci, tak výstupních překážek zákazníkovi.  

Možní zákazníci 

Potenciální zákazníci 

Opakovaní zákazníci 

Noví zákazníci 

klienti 

členové 

stoupenci 

Partneři 

 

Diskvalifikovaní potenciální 

zákazníci 

Spící nebo bývalí zákazníci 
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Stupně investic při budování vztahů se zákazníky: 

1. Základní marketing. Společnost prodá produkt zákazníkovi 

2. Reaktivní marketing. Společnost prodá produkt zákazníkovi a tímto ho vyzve ke 

stížnostem či otázkám na daný prodaný produkt, 

3. Zodpovědný marketing. Společnost potřebuje zpětnou vazbu od zákazníka, zda 

produkt splnil jeho očekávání či nikoliv, nebo návrhy na zlepšení, 

4. Proaktivní marketing. Společnost formou telefonátu či e-mailu poskytne 

zákazníkovi rady nebo informace o použití produktu, 

5. Partnerský marketing. Spolupráce zákazníků se společností. Hlavním úkolem je 

zlepšit výkony zákazníků. [9]   

3.2.1 Strategie rozvíjení vztahu 

Kolik je průmyslových oborů a podniků, tolik je strategií vztahů se zákazníky.  

- strategie sponky (sepnutí): zákazníkovi podnik nabízí své procesy a ten naopak 

uzpůsobuje své vlastní procesy k realizaci, která nepotřebuje velkou spolupráci nebo 

kompatibilitu procesů. 

- strategie zdrhovadla (propojení): procesy zaměřené jak na zákazníka, tak 

společnosti musí do sebe navzájem zapadat. Je třeba zajistit kompatibilitu jednání a taktéž 

se musí vyřadit ze vztahu zbytečné činnosti. Proto je tento vztah vhodný pro dlouhodobou 

spolupráci. 

- strategie suchého zipu (přimknutí): procesy zákazníka jsou na prvním místě 

podniku, ten se taktéž uzpůsobí zákazníkovi. Zákazník nemusí měnit dosavadní procesy. 

[15]    

3.2.2 Jak jednat se stížnostmi zákazníků 

Společnosti by měly k stížnostem přistupovat správným způsobem, a to tak, aby 

zákazníci nepociťovali jejich lhostejnost. Hlavním klíčem je rychlost a upřímnost. 

Především jde o dobrou pověst společnosti. [5]   

 

 



11 

Jak postupovat se stížnostmi: 

Společnost by měla zřídit bezplatnou linku, s lidmi se schopností empatie, která 

bude fungovat neprodleně každý den 24 hodin denně. Nato nespokojeného zákazníka 

zpětně kontaktovat v co nejrychlejší době, vzít na sebe zodpovědnost, nikoliv vinit 

zákazníka. Nakonec by společnost měla vyřešit tuto stížnost ve prospěch zákazníka.  

Mezi další způsoby stížností patří například webové stránky či e-mail, kniha 

stížností, nebo formulář na změny. 54-70% zákazníků, kteří podají formální stížnost, jsou 

ochotní pokračovat v obchodování s danou společností. [9]   

3.2.3 Vytváření pevných vztahů se zákazníky 

Aby se vytvořily pevné vztahy mezi zákazníky a společností, je třeba dodržovat 

určité pravidla, a to: 

 Společnost by měla dohlížet na chod všech oddělení jak v plánování, tak 

v uskutečnění procesu uspokojování potřeb zákazníků, ale také jejich udržení. 

 Společnost by měla zužitkovat odezvy nebo připomínky zákazníků k vylepšení 

výrobků, služeb a zážitků pro cílový trh. 

 Společnost by měla vytvořit databázi s informacemi o potřebách, kontaktech, 

frekvenci nákupů či spokojenosti zákazníků, a nakonec vytvářet odměňovací 

programy pro nejlepší zaměstnance. [9]   

Dalším způsobem vytváření pevných svazků se zákazníky je využívání finančních 

výhod. Existují dva druhy finančních výhod, a to frekvenční programy a klubové 

marketingové programy. 

Věrnostní programy jsou určeny pro zákazníky, kteří nakupují ve velkém množství 

a často. Je to jakási forma věrnosti zákazníků.  

Klubové členské programy slouží společnostem k získání dlouhodobé věrnosti 

zákazníků [9]   

3.3 Ukončení vztahu 

Stává se, že zákazník ukončí vztah s danou společností. Ukončení vztahu má vždy 

nějakou příčinu. Buď vztah skončí ze strany společnosti, nebo zákazník přejde ke 

konkurenci z důvodu nedostačující péče, která mu byla věnována. [13,15] 
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4 Metody spojené s řízením vztahů se zákazníky 

V dnešní době existuje mnoho metod jak řídit vztahy se zákazníky. Záleží na podniku 

jakou metodu či přístup si zvolí, zda chce nabízet jenom služby či se zaměřit na 

mezinárodní trh. Nejpoužívanějším systémem je CRM (Customer relationship 

management), a pak dále následující jako Key account management, nebo marketingové 

metody. 

4.1 Customer relationship management 

Customer Relationship Management v českém slova smyslu znamená řízení vztahů 

se zákazníky. Jedná se o aktivní tvorbu a udržování dlouhodobých vztahů se zákazníky. 

Komunikace se zákazníkem je zajištěna vhodnými technologiemi, které představují pro 

akcionáře a zaměstnance firmy samostatné procesy s přidanou hodnotou. [18] 

Tato metoda řízení vztahů se zákazníky se skládá ze tří prvků, a to z: 

 Lidských zdrojů, 

 Technologií, 

 Obchodních procesů. [15] 

4.1.1 Přínosy Customer relationship management 

Harry Wessling formuluje ve své knize tyto přínosy při zavedení CRM: 

1. Hladký průběh při procesech obchodování 

Hlavním klíčem je databáze informací o zákaznicích. Nedochází k problémům 

v odbytu a službách, ani v marketingových procesech při obchodování. 

2. Získání většího počtu kontaktů se zákazníky 

Bez CRM nemůže podnik jednotlivě komunikovat s větším počtem zákazníků a 

získávat informace o jejich životním cyklu. Přínosem CRM je množství a kvalita kontaktů 

se zákazníky.  
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3. Čas na zákazníka 

Jde o získání časových rezerv, kterými lze efektivně zvýšit kvalitu vztahů se 

zákazníky. Management má za cíl tento čas organizovat. 

4. Diferencovanost od konkurence 

Podniky používající CRM mají lepší vztahy se zákazníky, než ty, které CRM 

nepoužívají. CRM není ještě tak rozšířený mezi podniky, a také se využívá jen z části 

v podobě call center nebo automatizace prodeje. 

5. Zdokonalení image 

Společnosti, které používají CRM systém řízení vztahů se zákazníky, mají lepší 

image z úhlu uspokojování jednotlivých požadavků zákazníků. 

6. Přistup k datům v reálném čase 

Procesy v podniku spojené s ekonomikou se značně zrychlují, a proto přístup 

k datům v reálném čase je předpokladem pro přežití. Jde především o data související 

se získáním nových zákazníků a jejich reakce na nové služby společnosti či výsledky 

různých anket. CRM slouží podniku při každodenním obchodování. 

7. Snadná a spolehlivá předpověď 

Jediným stiskem tlačítka je umožněno podniku zjistit jistou předpověď do 

budoucna. Jde hlavně o zaměstnance odbytu a o vedoucí skupin. Nastane-li jakákoli 

změna, systém ji zachytí a následně podá informace příslušným zaměstnancům. CRM 

pomáhá managementu k přístupu každodenní práce odbytu. 

8. Lepší motivace zaměstnanců 

Zavedením CRM v podniku zaměstnanci nejsou zatížení administrativou a 

rozesíláním e-mailů. CRM přispívá ke zlepšení spokojenosti zaměstnanců, a proto je také 

práce baví.  
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9. Efektivita týmové spolupráce 

CRM slouží podniku ke zrychlení procesů s obchodováním z důvodu zvýšení 

efektivity jednotlivých týmů. [18] 

Je třeba zmínit pokrok v CRM tzv. řízení vztahů s klíčovými zákazníky KCRM 

(Key customer relationship management). KCRM je koncepcí pro segmentaci trhu, ve 

kterém je zákazník chápán jako jeden tržní segment. 

4.1.2 Nevýhody CRM 

Mezi nevýhody CRM patří: 

 Tvorba pečlivé analýzy zákaznického portfolia 

 Investice do CRM 

 Školení zaměstnanců v závislosti na CRM 

Tyto nevýhody podnik musí zahrnout do svých plánů, protože by mohly ohrozit 

úspěšnost chodu CRM. [18] 

4.2 Key account management 

KAM je definován jako mechanismus řízení vztahů se zákazníky, který využívá 

hodnotu důvěry v obchodních vztazích k dosažení fungujících vztahů se zákazníky. Key 

account management zahrnuje prodej, plánování a řízení vztahu mezi podnikem a jeho 

nejdůležitějším zákazníkem. [14,1] 

Cílem Key account management je zlepšit organizační vnitřní efektivitu a zároveň 

snížit konkurenční tlaky. Hlavní koncepcí je zefektivnit vztahy rozvoje a řízení. Podniky 

s tímto systémem řízení vztahů se zákazníky by se měly snažit získat důvěru u zákazníků. 

[1] 

KAM je zaměřen na budování portfolia věrných klíčových zákazníků tím, že nabízí 

průběžně výrobek či službu ve formě balíčku na míru podle jejich individuálních potřeb. 

Úspěch závisí na stupni vnímavosti ze strany zákazníka. Podnik je obvykle tvořen 

specializovanými týmy v čele s key account managerem. [14] 
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4.2.1 Úrovně KAM 

Jednotlivé úrovně jsou vypracovány podle Millana a Wilsona a jsou následující: 

Pre-KAM, Early KAM, Mid KAM, Partnership KAM, Synergistic KAM, Uncoupling 

KAM. 

 Pre-KAM - cílem této úrovně je zajistit navázání a identifikaci kontaktu 

potenciálního zákazníka. 

 Early KAM – v této úrovni je upřednostňovaný určitý dodavatel, blízkost 

k zákazníkovi a stoupá více práce s obchodní činností. 

 Mid KAM – cílem je budování vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem, který taktéž 

utužuje svou pozici upřednostňujícího. 

 Partnership KAM – v této úrovni se vyvíjí vztah mezi zákazníkem a dodavatel.  

 Synergistic KAM – v této úrovní dochází k nepřetržitému zdokonalování. 

 Uncoupling KAM – v této poslední úrovni dochází k odpoutání. [1] 

4.2.2 Zásady pro zavedení KAM 

 Key account manager musí mít zkušenosti a schopnosti, aby odpovídaly očekávání 

zákazníka. 

 Základním bodem musí být zákazník, i když je na něj často zapomínáno zkušenými 

obchodníky. 

 Důležitá je týmová práce pro úspěšnost podniku. 

 Key account manažeři by měli být dobře informováni o svých zákaznicích, hlavně 

o jejich potřebách a očekáváních.  

 Vypracování kontaktů dodavatelů a zákazníků v podniku. Vede to ke zlepšení key 

account managementu, komunikace, ale i koordinace 

Podniky by měly častěji měřit a monitorovat výsledky Key account managementu, 

aby mohly v určitých případech zavést případná opatření. [14]   
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4.3 Relationship marketing 

Relationship marketing v českém překladu vztahový marketing znamená vytvořit 

dlouhodobou ziskovost pomocí využití informací a servisu. Informace slouží k posílení a 

vytvoření lepších vztahů se zákazníky. Vztahový marketing se zabývá jak řízením vztahů 

se zákazníky tak řízením vztahů s partnery. [9]   

4.3.1 Výhody  

 Zaměřuje se na poskytování hodnoty pro zákazníka, 

 Důraz je kladen na udržení zákazníků, 

 Dosahuje konkurenční výhody, 

 U dlouhodobých zákazníků je malá pravděpodobnost, že přejdou ke konkurenci, 

 Nižší náklady na udržení stávajících zákazníků. 

4.3.2 Nevýhody 

 Relativně nízké hodnoty výrobků či služeb, 

 Spotřební zboží, 

 Nezapojení zákazníka do výroby. [20]   

4.4 One-to-one marketing 

One-to-one marketing v českém překladu jeden na jednoho je přístup, který se 

zaměřuje na poskytování služeb nebo výrobků na jednoho určitého zákazníka v době jeho 

identifikace a naplňování jeho individuálních potřeb.  

V podniku tento přístup musí proniknout do všech částí organizace: marketing, 

prodej, výroba, servis, finance, aj. [13] 

4.4.1 Výhody 

 Vyšší zisky 

Týká se to především  10-20% zákazníků, kteří jsou nejvíce ziskoví. Tím, že jsou 

výrobky přizpůsobené potřebám, podnik může učinit srovnávací nakupování obtížné a 

může přesunout pozornost z ceny na dávky. 
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 Nižší náklady 

Náklady na udržení ziskových zákazníků převažují nad pořizovací cenou nových 

zákazníků. Znalosti jednotlivých zákazníků, lze produkty či služby přesněji zaměřit 

(správná specifikace v pravý čas správným způsobem). 

 Využití trhu 

Odlišnost podniku od konkurence. Prostřednictvím spolupráce se zákazníky může 

podnik uspokojit jejich potřeby a přání stejně tak jejich nejnaléhavější problémy. Zákazníci 

jsou bohatým zdrojem nových myšlenek, proto je tu nižší riziko selhání a vyšší šance 

porazit konkurenci. Spokojení a loajální zákazníci poskytují výborné reference a 

doporučení. [13]   

One-to-one marketing je založen na čtyřech základních krocích: 

1. Identifikovat 

V této fázi jde o seznámení se zákazníky podniku, nasbírat spolehlivé informace a 

co nejlépe je využít ke spokojenosti zákazníka. 

2. Rozlišit 

Chce-li podnik získat zákazníky, musí je rozlišovat z hlediska jejich celoživotní 

hodnoty a podle priorit do více skupin. 

3. Komunikovat 

V této fázi podnik získává pozornost zákazníka. 

4. Přizpůsobovat 

Tato fáze slouží podniku přizpůsobit produkt či službu zákazníkovi individuálně.  

4.5 Nediferencovaný marketing 

U tohoto přístupu se nedělá rozdíl mezi segmenty, ale na trh podnik přichází 

s určitou nabídkou svých výrobků či služeb. Cílem podniku je návrh produktu a získat co 

nejvíce zákazníků. Snahou podniků je co nejlépe naložit s nízkými náklady z důvodu snahy 

snížit ceny. [20]   
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Nediferencovaný marketing lze rozdělit do dvou skupin: 

1. Masový marketing – podnik vyrábí ve větším počtu jeden produkt, který je dodáván 

na trh, jak lze vidět na obr. 4.1 pro širokou škálu zákazníků formou reklamy. 

Obr. 4.1. Masový marketing. Zdroj: [18]   

Reklama je druh neosobní placené masové komunikace. Patří k nejrozšířenějším 

nástrojům dostat se do podvědomí zákazníků. A řadíme ji do marketingové komunikace. 

Hlavním cílem reklamy je prodat. Reklama může být televizní, internetová, rozhlasová, 

tisková, venkovní apod. [5, 7, 20]   

Model reklamy: 

 Kdo oznamuje (podnik, zadavatel reklamy), 

 Co (zpráva, reklamní seznam), 

 Za jakých podmínek (situace v prostředí), 

 Přes které distribuční kanály (média), 

 Komu (cílové skupiny lidí), 

 Za jakým účinkem (úspěšnosti reklamy). [7]   

Pomůckou pro vytváření reklamy je tzv. reklamní pyramida na obr. 4.2, která 

znázorňuje Jaroslav Kita ve své knize o Marketingu. 
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Obr. 4.2: Reklamní pyramida. Zdroj: [7]   

 

Mezi prostředky reklamní komunikace patří inzeráty, letáky, prospekty, plakáty, 

televizní šoty a rozhlasové reklamy. [5, 7]   

2. Výrobkově diferencovaný marketing – podnik vyrábí dva a více produktů či 

výrobků dodávající na trh, jak lze vidět na obr. 4.3 lišící se svými vlastnosti jako velikost, 

kvalita či design. Zákazníci mají možnost rozmanité nabídky. [20]   

 

Obr. 4.3: Výrobkově diferencovaný marketing. Zdroj: [20]   

 

 

 

  Konání 

         Touha 

    Přesvědčení 

    Znalost a pochopení 

    Nevědomost změnit na povědomí 
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4.5.1 Výhody 

 Velké množství zákazníků, umožňuje podnikům vytvářet obrovské příjmy. 

 Náklady na jednotku lze snížit. Následkem je zlepšení ziskových marží. 

 Podniky využívající masový marketing jsou často schopni používat nejdražší tím 

pádem nejúčinnější formy marketingu např. reklama v televizi. Může to pomoci 

snížit konkurenci menších podniků a vytvořit tak bariéru vstupu na trh pro případné 

nové podniky, které chtějí vstoupit na trh. 

 Přísun obrovských příjmů umožňuje zvýšení výzkumu a vývoje.  

 Výhodou masového marketingu je zvýšení povědomí o značce. Vede to ke zvýšení 

prodeje značkových výrobků a navíc je snazší snížit odpor zákazníků na nové 

produkty. 

4.5.2 Nevýhody 

 Vysoké náklady na fixní kapitálové náklady, které vznikly. 

 Nevýhodou je, že rozvoj produktu je složitý proces a musí se líbit všem. Apelovat 

na jednotlivé zákazníky by bylo velmi náročné pro podnik. 

 Podniky využívající masový trh musí být připraveny na výkyvy poptávky. Pokles 

poptávky vede k nevyužité volné kapacitě, která účinně zvyšuje jednotkové 

náklady na produkt. [5,7]   

4.6 Direct marketing 

Direct marketing nebo také nazývaný jako tzv. přímý marketing je forma osobní 

komunikace, který umožňuje přesné zacílení, adaptaci sdělení s ohledem na potřeby 

cílových zákazníků a zpětnou reakci zákazníků. [19]   

4.6.1 Metody direct marketingu 

- Direct mailing 

Poštou zaslaná nabídka pro vybranou skupinu lidí, kteří si vybraný produkt či 

službu pomoci direkt mailu objednají. Direct mailing se může také použít jako 

demonstrující média.  
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- Neadresná distribuce 

Je roznášena dohromady s reklamními tiskovinami do schránek, které podávají 

informace o nabídkách a slevách. Neadresná distribuce je jedním z nástrojů masové 

komunikace. 

- Telemarketing 

Telemarketing je forma komunikace mezi zákazníkem a prodejcem. Výhodou je 

okamžitá zpětná vazba. Hlavním cílem prodejců je přijmutí objednávek od zákazníků. 

- Teleshopping 

Teleshopping je televizní šot prováděný v kratším čase, který představuje produkt 

či výrobek potenciálním zákazníkům. Veškeré objednací informace zákazníci naleznou na 

konci šotu. 

- Online marketing 

Online marketing je založen na objednávání výrobků či služeb pomocí internetu. 

- Kioskové nakupování 

Kioskové nakupování je založeno na objednávání výrobků či služeb z katalogů. 

- Vkládaná inzerce 

Hlavním cílem vkládané inzerce je uchvátit zákazníka přímo tak, aby navštívil 

podnik. [20]   

Na rozdíl od reklamy, jejímž cílem je velká masa lidí, se direct marketing orientuje 

na jednotlivce neboli užší segmenty. Cílem direkt marketingu je identifikovat jednotlivce, 

jak v nově potenciálních, tak stávajících zákaznících, kteří jsou pro podnik 

nejperspektivnější, lze vidět na obr. 4.4. Tímto způsobem lze zamezit zbytečnému 

rozhazování finančními prostředky na méně výnosné jednotlivce. [19]   
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Obr. 4.4: Zaměření direct marketingu a reklamy. Zdroj: [19]   

4.6.2 Výhody 

 Nákladově efektivní, 

 Účinnost lze měřit porovnáním nákupního chování zákazníků, 

 Přímý kontakt se zákazníky, 

 Okamžité výsledky, 

 Zisk a ztrátu podnik umí přesněji posuzovat. 

4.6.3 Nevýhody 

 Generování nevyžádané nabídky v nevyžádané poště a spamu, 

 Vysoké relativní náklady. [19, 20]   
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5 Porovnání jednotlivých přístupů k řízení zákazníků  

1. Customer relationship management 

CRM je podnikový systém, který se snaží udržet si stávající zákazníky a získat 

nové. Je to databázový systém shromažďující informace o zákaznících, což podniku 

umožňuje předvídat jejich potřeby a přání. 

+ Databázový systém, 

+ Rychlý výhled do budoucna, 

+ Neustálý přístup k výsledkům prodeje, 

+ Menší zatížení zaměstnanců administrativou, 

+ Zvýšení účinnosti urychlením průběhu obchodních činností, 

- Školení zaměstnanců, 

- Vysoké náklady. 

2. Key account management 

Je to podnikový systém, který se zaměřuje na zákazníky strategicky výhodné a 

ziskově přínosné.  

+ Cenové zvýhodnění objemných nákupů, 

+ Přímý kontakt (osobně, elektronicky…), 

+ Výhody pro jednotlivé zákazníky, 

- Špatný odhad klíčových zákazníků, 

- Cenová konkurence. 

Hlavním rozdílem těchto dvou podnikových systémů je, že Customer relationship 

management nabízí výrobky bez jakékoliv modifikace, natož Key account management 

nabízí výrobky podle zákazníkových přání a potřeb. 
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3. Relationship marketing 

Relationship marketing se zaměřuje na opakované nákupy a častý styk mezi 

podnikem a zákazníkem. Relationship marketing dosahuje velmi vysoké spokojenosti 

zákazníků a přináší vysoké zisky.  

+ Přizpůsobení se jednotlivým zákazníků, 

+ Ziskovost, 

+ Intenzivní osobní kontakt, 

- Náročnost obrovského zpracování informací. 

V praxi se relationship marketing liší od jiných forem marketingu v tom, že uznává 

dlouhodobé hodnoty vztahů se zákazníky. 

4. One-to-one marketing 

One-to-one marketing je interaktivní proces, při kterém obchodní zástupce podniku 

komunikuje přímo se zákazníkem. Ten zákazníkovi naslouchá a pak navrhuje služby či 

výrobky podle jeho požadavků. 

+ Ziskovost, 

+ Odlišnost od konkurence, 

+ Nižší náklady na získání nových zákazníků 

- Vyšší náklady na udržení zákazníků. 

5. Nediferencovaný marketing 

Podniky využívající nediferencovaný marketing přichází na trh s jednotnou 

nabídkou pro všechny zákazníky. Nediferencovaný marketing se rozděluje na masový 

marketing a výrobkově diferencovaný marketing. Rozdílem těchto dvou marketingů je, že 

podnik pomocí masového marketingu vyrábí jeden produkt pro všechny skupiny lidí, načež 

podnik pomocí výrobkově diferencovaného marketingu vyrábí dva a více produktů 

s odlišnými vlastnostmi, kvalitou nebo designem. 
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+ Ziskovost, 

+ Investice do výzkumu a vývoje, 

- Výkyvy poptávky, 

- Výroba jednoho výrobku je pro všechny zákazníky stejná. 

6. Direct marketing 

Direct marketing je způsob marketingové komunikace k získání reakci zákazníků 

pomocí různých médií, které jsou následující: direct mailing, neadresná distribuce, 

telemarketing, teleshopping, online marketing a kioskové nakupování. 

+ Nižší náklady při opakovaných nákupech, 

+ Úprava postupů dle zákazníkových požadavků, 

+ Tvorba databázového systému, 

- Velké množství nabídek. 
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Závěr 

Začátek mé práce slouží k objasnění teoretických pojmů jako řízení vztahů se 

zákazníky, přičemž je to věčné téma většiny podniků. Cílem řízení vztahů se zákazníky 

není zvyšování tržeb na maximální úrovni, ale především jak pečovat o zákazníky, aby 

nepřešli ke konkurenci. Řízení vztahů se zákazníky je úspěšnou cestou pro budoucí rozvoj 

podniku. 

Pokud se chce podnik plně orientovat na zákazníka, pak by měl brát v úvahu svou 

podnikovou strategii, systém řízení procesů při přáních zákazníka a profesionální chování 

prodejce, který je ve vztahu se zákazníkem v přímém kontaktu. 

Správným řízením vztahů se zákazníky dochází ke dlouhodobé udržitelnosti 

konkurenční výhody.  

Řízení vztahů se zákazníky je úzce spojeno s marketingem, který se snaží o 

budování důvěry mezi dodavatelem a zákazníkem, tak, aby se zvýšila míra udržení 

zákazníků. Je třeba vypracovat marketingové strategie a dále aktivně se podílet na 

marketingových aktivitách, které povedou k ziskovosti podniku.  

Vše kolem nás se neustále zlepšuje, jak vymoženosti nových technologií, tak 

výrobky, služby či další činnosti. Podniky by měly sledovat tyto pokroky a aktivně se 

zapojit, aby zákazníci byly stále spokojení. 

 

 

 



27 

Seznam použité literatury 

Publikace 

[1] BLYTHE, Jim. Using trade fairs in key account management.  Industrial Marketing 

Management 31, 7 th ed. Elsevier science Inc, 2002. 635 s. ISBN 4414434823 

[2] BUREŠ, Ivan; ŘEHULKA, Pavel. 10 zlatých pravidel péče o zákazníka: aneb CRM v 

digitálním věku. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2001. 158 s. ISBN 80-7261-056-2. 

[3] BURNETT, Ken. Klíčový zákazníci a péče o ně. Vyd.1. Brno: CP Books, a.s, 2005, 382 

s. ISBN 80-7226-655-1 

[4] DOHNAL, J. Řízení vztahů se zákazníky: Procesy, pracovníci, technologie. Vyd. 1. 

Praha: Grada Publishing, 2002. 164 s. ISBN 80-247-0401-3 

[5] FORET, M. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press, 2003. 275 s. 

ISBN 80-7226-811-2. 

[6] CHLEBOVSKÝ, Vít. CRM - Řízení vztahů se zákazníky. Vyd. 1. Brno: Computer 

Press, 2005. 190 s. ISBN 80-251-0798-1. 

[7] KITA, Jaroslav a kol. Marketing. 1. Vydání. Bratislava: Iura Edition, 2000, 363 s. 

ISBN 80-88715-70-9. 

[8] KOTLER, Philips. 10 smrtelných marketingových hříchů: (Jak je rozpoznat a 

nespáchat). 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2005, 139 s. ISBN 80-247-0969-4 

[9]  KOTLER, P. a KELLER, Kevin L. Marketing management. 12th ed.. - Upper Saddle 

River (USA): Pearson Prentice Hall, 2006, 729 s.  ISBN 0-13-145757-8. 

[10] LEHTINEN, Jarmo R. Aktivní CRM - Řízení vztahů se zákazníky. Vyd. 1. Praha: 

Grada Publishing, 2007.158 s. ISBN 978-80-247-1814-9. 

[11] LOŠŤÁKOVÁ, Hana, a kol. Diferencované řízení vztahů se zákazníky: Moderní 

strategie růstu výkonnosti podniku. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2009. 268 s. ISBN 

978-80-247-3155-1. 

http://www.google.com/search?tbs=bks:1&q=isbn:4414434823


28 

[12] LOWENSTEIN, Michael W. Customer retention: an integrated process for keeping 

your best customers. 1 st ed. Milwaukee : ASQC Quality Press, 1995, 179 s. : ISBN 0-

87389-257- 

[13] PEPPERS, Don; ROGERS, Martha. Return on Customers: Creating Maximum Value 

from Your Scarcest Resource. 1st ed. New York: Doubleday, 2005. 304 s. ISBN 0-385-

51030-6. 

[14] STORBACKA, Kaj. Driving Firm Performance with Strategic Account Management. 

1 st ed. Nyenrode Business Universiteit, 2007. 100 s. ISBN 9073314941. 

[15] STORBACKA, Kaj; LEHTINEN, Jarmo R. Řízení vztahů se zákazníky: (Customer 

Relationship Management). Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2002. 168 s. ISBN 80-7169-

813-X. 

[16] ŠAŠEK, Miloslav. Řízení vztahů se zákazníky: (Jak uspět na trzích B2B). 1. vydání. 

Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 126 s. Edice EUPRESS. ISBN 978-

80-7408-025-8. 

[17] VLČEK, Radim. Hodnota pro zákazníka. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2002. 

Hodnota pro zákazníka, 443 s. ISBN 80-7261-068-6. 

[18] WESSLING, Harry. Aktivní vztah k zákazníkům pomocí CRM: Strategie, praktické 

příklady a scénáře. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2003. 196 s. ISBN 80-247-0569-9 

Elektronické zdroje 

[19] Direct marketing. Http://www.businessinfo.cz/cz/ [online]. 18.03.2011 [cit. 2012-04-

20]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/management-msp/direct-

marketing/1001663/60084/ 

[20] Marketing. Reklamní agentura Business Factory [online]. [cit. 2012-04-20]. Dostupné 

z: http://marketing-reklamni-agentura.info/marketing/ 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/management-msp/direct-marketing/1001663/60084/
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/management-msp/direct-marketing/1001663/60084/


29 

Seznam obrázků 

Obrázek č. 3.1 – Rozdělení zainteresovaných osob 

Obrázek č. 3.2 – Vztah očekávání zákazníka a složitost procesu 

Obrázek č. 3.3 – Proces vývoje zákazníka 

Obrázek č. 4.1 – Masový marketing 

Obrázek č. 4.2 – Reklamní pyramida 

Obrázek č. 4.3 – Výrobkově diferencovaný marketing 

Obrázek č. 4.4 – Zaměření direct marketingu a reklamy 

 

Seznam zkratek 

CRM  Customer relationship management 

KAM  Key account management 

KCRM Key customer relationship management 

Obr.  obrázek 

Vyd.  Vydání 

s.  strana 


